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อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ  

  
ปริญญานิพนธ์มีวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1.เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนใน

เขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย จ านวน 4 จงัหวดั ได้แก่ อ.ปากพลี จ.นครนายก อ.บ้านหมี่จ.ลพบรีุ อ.บางปลาม้า จ.
สุพรรณบุรี และ อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทัย โดยศึกษาผ่านลกัษณะร่วมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  8 ประเภท 
ได้แก่ 1.อาหาร 2.การแต่งกาย 3.ที่อยู่อาศยั 4.ประเพณี 5.ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้านและประวัติศาสตร์ค าบอกเล่า 6.
อาชีพ 7.ความเช่ือพิธีกรรม 8.ศิลปะพืน้ถ่ิน เพื่อน าข้อมลูลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนมาศกึษา
ตามวตัถปุระสงค์ข้อที่ 2.เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ จากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน
ในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย โดยศึกษาผ่านกรอบแนวคิดองค์ประกอบทางศิลปะ ได้แก่ 1.เส้น 2.รูปร่าง 3.
รูปทรง 4.สี 5.ลวดลาย ร่วมกบัทฤษฏีการรับรู้ สามารถสรุปผลลกัษณะร่วมภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถ่ินได้ดงันี  ้
1.การถนอมอาหารประเภทปลา และอาหารที่ใช้ในงานบุญประเพณีแปรรูปมาจากข้าว 2.ผู้หญิงนุ่งซิ่นมดัหมี่ลายแทรก 
สวมเสือ้หมากกะแล่ง คาดอกด้วยผ้าเบี่ยง ผู้ชายสวมชุดม่อฮ่อมคาดผ้าขาวม้า 3.ที่อยู่อาศยัมีรูปแบบแผนผงัเป็นเรือน
แฝด ประกอบด้วยเรือนนอนและเรือนโถง มีเรือนครัววางขวางเรือนโถง 4. ประเพณีก าฟ้า ท าในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึง
มีนาคม ประเพณีสารทพวน และประเพณีสงกรานต์ 5.ตวัอกัษรไทยน้อย และการพูดภาษาพวน 6. อาชีพท านา ทอผ้า
และหตัถกรรมจกัสาน 7.ความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัผีฟ้าและผีบรรพบรุุษ ความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัวงจรชีวิต 
และความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขวญั 8.ล าพวน และการละเลน่นางกวกั นางด้ง ลกัษณะของการใช้องค์ประกอบทาง
ศิลปะ(อตัลกัษณ์ศิลป์)ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. องค์ประกอบหลกั คือ รูปลกัษณ์ที่ประกอบสร้างจากองค์ประกอบทาง
ศิลปะ สามารถสื่อสารถึงวตัถปุระสงค์ กิจกรรม และเร่ืองราวทางภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถ่ินได้ 2.องค์ประกอบ
รอง คือ รูปลกัษณ์ที่ประกอบสร้างจากองค์ประกอบทางศิลปะ ใช้เป็นส่วนเสริม หรือส่วนอธิบายประกอบได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
3.การจัดวางองค์ประกอบ คือ การจัดวางองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก  และองค์ประกอบรอง เพื่อสื่อสารถึง
วตัถปุระสงค์ กิจกรรม และเร่ืองราวทางภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถ่ิน พบการใช้อตัลกัษณ์ศิลป์ รูปคนผู้ชายและ
ผู้ หญิงสวมเคร่ืองแต่งกายตามภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยพวน  และเคร่ืองจักสาน จากรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบในประเพณี รวมถึงพิธีกรรมและตวัแทนความเช่ือเก่ียวกบัเทวดา หรือพระยาแถน มากที่สดุในการสื่อสารด้วยอตั
ลกัษณ์ศิลป์ 
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This study aimed to firstly the study the cultural identities of Thai - Phuan cultural groups in four 

provinces in the central region of Thailand: Pak Phli District, Nakhon Nayok Province; Ban Mi District, Lopburi 
Province; Bang Pla Ma District, Suphanburi Province, Si Satchanalai District, Sukhothai Province, by studying 
eight types of shared cultural wisdom: (1) food; (2) dresses; (3) housing; (4) tradition; (5) language, folklore 
and oral  history; (6) careers; (7) beliefs and rituals and (8) local arts this was in order to use the information 
gained from the study to secondly analyze the elements of the visual arts of cultural identities of Thai - Phuan 
cultural groups in the central region of Thailand by employing elements of the visual arts framework, together 
with learning theory and to study lines, shapes, forms, colors and patterns. The results revealed that the 
characteristics of shared cultural wisdom were as follows (1) the preservation of fish and rice - processed food 
eaten in traditional ceremonies; (2) women dressed in Mut Mee wrap skirts and sleeveless tops with a shawl; 
and men wearing mauhom or a natural dyed shirt with a waistcloth; 3) a twin house style, featuring 
bedroom  and living areas and connected by a kitchen area; (4) The Kam Pha ceremony between February 
and March, the Phuan festival ceremony, and  the Songkran ceremony; 5) Tai - noi letters and the Phuan 
language; 6) rice farming, cloth and basketry weaving; (7) beliefs and ceremonies regarding Pe fah (a type of 
ghost) and ancestor ghosts, the cycle of life, Khaw, or a spirit of well – being. (8)local charms-Ram Phuang, 
Nang Kwang, Nang Dong.The elements of the arts, or art identities, were characterized in three aspects: the 
main elements that can represent objects, activities, and stories about cultural wisdom; (2) the supporting 
elements that enhance or give additional explanations, or provide clarification; (3) the arrangement of both 
major and supporting elements to represent objects, activities, and stories about cultural wisdom. The study 
also found that the top features in art identity representation were pictures of men and women wearing Thai 
Phuan traditional dresses, the basketry used in traditional ceremonies, rituals and beliefs in angels or elves 
Lord. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉับบนีส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาชีแ้นะแนวทางให้ความช่วยเหลือ  
ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้วิจยัท าการศกึษาได้ส าเร็จจากผู้ มีพระคณุทกุท่าน 

กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   : รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ, ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอดุมพนัธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จนัทร์, รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต 
ทิมวัฒนบรรเทิง, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ให้
ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ใขข้อบกพร่องในการท าวิทยานิพนธ์ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนส าเร็จสมบรูณ์ 

กราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมทัง้แนะน าวิธีการที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์ เรียบร้อยและสมบรูณ์มากขึน้ 

กราบขอบพระคณุบุคคลต้นเร่ือง ผู้ที่เปรียบเสมือนปราชญ์ไทยพวนผู้น าทาง ท าให้ผู้วิจยัเดินทางศกึษา
เรียนรู้และเข้าใจกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน  ได้พบเจอพี่น้องชาวไทยพวนอีกหลายท่านที่สานต่อเร่ืองราว  เปิด
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้วิจยั  : อาจารย์สมคิด จมูทอง ประธานสภาวฒันธรรมบ้านทราย ผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์วดับ้าน
ทราย อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ, คณุวนิดา รักพรม ประธานกลุ่มสตรีอาสาชมุชนบ้านพวน อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ, พระครูวิริ
ยานุโยค เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก, พระครูวิสทุธิ ธรรมานนัท์ เจ้าอาวาสวดัศรี
มงคล ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก คุณนายสาธร โสรัจประสพสนัติ  ผู้ มีผลงานดีเด่นทางด้านวฒันธรรม 
สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้สร้างสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทัย, คุณชนะ เข็มมุกด์ ปราชญ์
ท้องถ่ินบ้านหาดเสีย้ว อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั, ร้อยตรีกฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ ประธานชมรมไทยพวนบ้านท่า
ตลาด และประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี , อาจารย์วารินทร์ มงคลรัตน์ ปูชนียบุคคลไทยพวน
จงัหวดัสพุรรณ อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ รวมถึงผู้ให้ข้อมลู และผู้ มีพระคณุชาวไทยพวนทกุท่าน 

ขอขอบคณุผู้ที่คอยช่วยเหลือ เป็นแรงผลกัดนัและก าลงัใจ เป็นทีมที่ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนีเ้สร็จสมบรูณ์ 
: คณุสนธยา แก่นนาค า, คณุปพนพชัร์ สขุเจริญศิริชยั, คณุสโรชา เมฆอรุณ, อาจารย์ธญัญารัตน์ ประดิษฐ์แท่น และ
เพื่อนร่วมรุ่นในหลกัสตูรศิลปวฒันธรรม รุ่นที่ 6 ทกุท่าน 

ขอบพระคุณผู้ที่มีพระคุณสงูสดุในชีวิต : คุณพ่อทวีศกัด์ิ เยาวนานนท์, คุณแม่บุศรินท์ เยาวนานนท์, ที่
มอบสติปัญญา เป็นพลงัให้ลกูมุ่งมานะ มีสติแก้ปัญหา ป้าปกุ, ป้าต่อง, ป้าสาว, อาแมว และน้องๆครอบครัวเยา
วนานนท์ ที่คอยส่งก าลงัใจ และพรอนัประเสริฐแก่ผู้วิจยั ท าให้การศึกษาการศึกษาอตัลกัษณ์กลุ่มวฒันธรรมไทย
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บทที่ 1  
บทน า 

1. ภมิูหลังและที่มาความส าคัญ  
ผู้วิจยัท างานด้านการศกึษาและการออกแบบ มีโอกาสท าโครงการพฒันาศนูย์การเรียนรู้

ในพืน้ที่อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอาศยัอยู่อย่าง
ต่อเนื่องมาตัง้แต่สมยัธนบรีุ พ.ศ.2322 ถึงปัจจบุนั และยงัพบกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนตัง้ถิ่นฐานใน
อีกหลายพืน้ที่ของประเทศไทย ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของกลุม่
วฒันธรรมไทยพวน พบว่าเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที่มีอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) โดด
เด่น มีการสืบทอด รักษาและฟืน้ฟูอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชดั ผู้ศึกษาจึง
เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ด้วย การใช้
กระบวนการวิจยัทางศิลปะและวฒันธรรม เพื่อค้นหาองค์ประกอบทางศิลปะอนัแสดงถึงอตัลกัษณ์
ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน น ามาต่อยอดการออกแบบกราฟิก (graphic design( เพื่อเป็นแนว
ทางการออกแบบสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทัง้ในเชิงศิลปะวฒันธรรมและเชิงพาณิชย์  อีกทัง้
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนให้สอดคล้องกับยุคสมัยของ
สงัคมไทยในปัจจบุนั ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียดดงันี ้

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization( ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ด้วยเป้าหมายการพัฒนาในระดับมหภาคแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรม ที่เป็นกระแสพัดพาให้ประชากรโลกที่ต่างชาติพันธุ์  ภาษา ศาสนา ผิวพรรณและ
วฒันธรรม เช่ือมโยงติดต่อกนัเสมือน“เบ้าหลอม” วฒันธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวทัว่โลกนัน้ ก่อให้เกิด
แรงต้านเพื่อสร้างความแตกต่างไปพร้อมกนัที่อาจเรียกว่าปฏิโลกาภิวตัน์ หรือ การต่อต้านโลกาภิ
วตัน์ (Anti-globalization) โดยกระบวนการต่อต้านอย่างหนึง่เกิดขึน้เนื่องจากมนษุย์ตระหนกัถึงอตั
ลกัษณ์และศกัยภาพของสงัคมที่ตนเองเป็นสมาชิก และถกูน ามาใช้แสดงออกอย่างชดัเจนเมื่อต้อง
ปะทะหรือแข่งขนักับความเป็นอื่น) ซึ่งหมายมุ่งถึงความเป็นสากล) โดยสร้างกระบวนการท้องถิ่น
นิยม (localism) อนัเป็นการปลกุจิตส านึกให้ผู้คนได้หนัหลงัย้อนมองมายงัรากฐานของตนเองซึ่ง
ได้แก่ความเป็นชมุชนท้องถิ่น เกิดกระบวนการรือ้ฟืน้อตัลกัษณ์ของชมุชนขึน้  
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อตัลกัษณ์ 1 (Identity) คือ คณุลกัษณะเฉพาะตวั ซึ่งเป็นตวับ่งชีข้องลกัษณะเฉพาะของ
บคุคล องค์กร สงัคม ชมุชน หรือประเทศนัน้ๆ เช่น เชือ้ชาติ ภาษา วฒันธรรมท้องถิ่น และศาสนา 
ฯลฯ ซึง่มีคณุลกัษณะที่ไม่ทัว่ไปหรือสากลกบัสงัคมอื่นๆ และสามารถท าให้สิ่งนัน้เป็นที่รู้จกัหรือจ า
ได้ 

ความหมายของอตัลกัษณ์ซึ่งเป็นใจความส าคญัของการศึกษาครัง้นี ้ได้มีนกัวิชาการให้
ความหมายไว้ต่างๆ อาทิ ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้อธิบายวา่ อตัลกัษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึน้โดยสังคม (social construct) อัตลักษณ์จ าเป็นต้องมีกระบวนการสร้าง
ความเหมือนระหว่างพวกเรา หรือ คนอื่น เกิดควบคู่กันไป 2 โดย Richard Jenkins ได้อธิบาย
ลักษณะเด่นของอัตลักษณ์ว่า เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึน้และมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่
ตลอดเวลา3  โดย วันดี สันติวุฒิเมธี ได้อธิบายลักษณะของ อัตลักษณ์เพิ่มเติมว่า การสร้างอัตลักษณ์
อาจหยิบยืมบางส่วนมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มอื่น และเมื่ออัตลักษณ์เก่ามีพลังน้อยลง อัตลักษณ์ใหม่
อาจถูกสร้างขึ้นทดแทน อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวและหยุดนิ่ง การสืบทอดและผลิตอัตลักษณ์
ใหม่จึงเกิดขึ้นได้เสมอ ภายใต้กาลเวลาและบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 4 

ขณะที่ “อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์” (ethnic identity) ได้มีนกัวิชาการให้ความหมายว่า สิ่ง
ที่ท าให้สมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุ์นัน้ๆ รู้สกึร่วมกนั เป็นพวกเดียวกนั และรู้สกึแตกต่างจากกลุ่มชาติ
พนัธุ์อื่น 5 

“พวน”(Phuen, Peun) เป็นค าเรียกกลุ่มชนที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวงเชียงขวาง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ช่ือว่าพวน เพราะตัง้อยู่ใกล้ภูเขาช่ือว่าภพูวน 
จึงตัง้ช่ือเมืองว่า เมืองพวน และกลายเป็นช่ือคนที่ตัง้ถิ่นฐานอย่ในเมืองนัน้ว่า “คนพวน หรือชาว

 
1 ค าว่า อตัลกัษณ์ (อ่านว่า อดั-ตะ-ลกั) ประกอบด้วยค าว่า อตั (อดั-ตะ) ซึง่หมายถึง ตน หรือ ตวัเอง กบั ลกัษณ์ ซึง่หมายถึง 

สมบตัิเฉพาะตวั ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี)้ หมายถึง 1ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ท าให้สิ่งนัน้เป็นที่รู้จกัหรือจ าได้, ที่มา : ส านกังานราชบณัฑิตยสภา.   

 (2550).  อัตลักษณ์.  จาก http://www.royin.go.th 
2ฉลาดชาย รมิตานนท์.  (2542).  คนกบัอตัลกัษณ์ 2.  ใน  เอกสารประกอบการประชุมประจ าปีทาง   

 มนุษยวิทยา .  

3  Richard Jenkins  (1966).  Social Idenity.  หน้า 219-221. อ้างใน อภิลกัษณ์ ธรรมวิมตุติ และ พิทกัษ์ ศิริวงศ์.  
(2560, มกราคม – เมษายน 2560).  การด ารงอตัลกัษณ์ไทยทรงด า : ภาคปฏิบตัิการทางวาทกรรมสูก่ารสร้างความเข้มแข็งของชมุชน
หมู่บ้านหวัเขาจีน.  ใน  Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10 (1): หน้า 1156. 

4 วันดี สันติวุฒิเมธี. (2545).  กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย -พม่า 
กรณีศกึษา หมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่.  หน้า 219-221. 

5 ฉลาดชาย รมิตานนท์.  (2544).  แนวคิดในการศึกษาอัตลกัษณ์ความเป็น “ไท”.  ใน  เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเร่ืองการศึกษาประวัตศิาสตร์และวรรณกรรมของกลุ่มชาตพิันธ์ุไท. และ สมหมาย ชินนาค.  (2547). “มนู ไม่ใช่ 
มลู :วาทกรรมตอ่ต้านรัฐของกลุ่มชาติพนัธุ์ ไทย-ลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมลู.” ใน วาทกรรมอัตลักษณ์. หน้า 151. 
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พวน” ต่อมาเม่ือมีการอพยพเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยจึงเรียกว่า “ไทยพวน” ชาวไทยพวน
ยดึมัน่ขนบธรรมเนียมประเพณี มีวฒันธรรม และภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ชาวไทยพวนจะ
พดูภาษาไทยพวนกบัคนกลุม่เดียวกนั และใช้ภาษาไทยกลางสื่อสารกบัคนต่างถิ่น ภาษาพดูของไทย
พวนมีส าเนียงไพเราะ แตกต่างจากภาษาพดูของลาวเวียง 

ชาติพันธุ์พวน หรือกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็นประชากรที่อาศัยกระจายตัวอยู่ตาม
จังหวดัต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย โดยการอพยพและถูกกวาดต้อนเข้ามาหลายครัง้ ตัง้แต่
สมยักรุงธนบรีุตอนปลาย สมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก สมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั และสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ตามล าดบั  และด้วยเหตทุี่
เป็นชนกลุ่มน้อย จึงส่งผลให้พืน้ที่การแสดงตัวตนของชาวพวนไม่ปรากฏชัดเจนมากนักใน
สงัคมไทย วาทกรรมของการสร้างความเป็นคนอื่นของรัฐชาติไทยในสมยัยคุต้น ๆ ได้มีทศันคติของ
การกีดกนักลุ่มชาติพนัธุ์อื่นที่ไม่ใช่ “คนไทย” ค่อนข้างชดัเจน ประกอบกบัมีการนิยามความหมาย
ของความเป็น “คนไทย” ซึ่งมีการสร้างกรอบทางความคิดให้ตัง้อยู่บนฐานแนวคิดทาง
ประวตัิศาสตร์แบบอาณานิคม ซึ่งมีลกัษณะคบัแคบ ตีบตนั แนวคิดนโยบายรัฐชาตินิยมของผู้น า
สมยันัน้ ได้สร้างวาทกรรมความเป็น “ลาว” ให้แก่ชาวพวน ซึ่งมีนยัเชิงลบในสงัคมไทยมากกว่าค า
อื่น ๆ และชาวพวนได้ถูกกดทบัให้เป็น “คนอื่น” มาหลายศตวรรษจนกระทัง่กระแสการพฒันาใน
ยคุโลกาภิวตัน์เป็นแรงผลกัให้มมุมองของผู้น าและปัญญาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง 6  

แต่เดิมรัฐชาติในอดีตมักผูกวัฒนธรรมไว้กับพืน้ที่หรือพรมแดนทางภูมิศาสตร์ แต่
ภายหลงัสิ่งที่เรียกวา่ชาติพนัธุ์และวฒันธรรม ไม่สามารถบรรจไุว้ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึง่ได้ 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีพลวัต มีการตัดข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์  ลื่นไหลไปมาอยู่ตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกนั นโยบายของรัฐไทยสมยัใหม่ ซึ่งพยายามสง่เสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมที่
ถูกกดทับมานาน ให้กลายเป็นนโยบายรักษา ฟื้นฟูวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ “ไทย” ขึน้มา เพื่อ
ประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ดังนัน้การปรับทัศนคติใหม่ของคนในสงัคมจึงเร่ิม
ยอมรับความแตกต่างของชาติพันธุ์มากขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้นโยบายของรัฐจะเปิดพืน้ที่ให้กับ
กลุม่ชาติพนัธุ์ที่ถกูมองวา่เป็นชายขอบ แต่ชาติพนัธุ์กลุม่ย่อยๆ มกัไม่สามารถแสดงพลงัในการช่วง
ชิงพืน้ที่ทางสงัคมได้ด้วยตนเอง 

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน ที่อาศยัอยู่ใน
จงัหวดัต่างๆในประเทศไทย มีรากวฒันธรรมตามความเช่ือและชาติพนัธุ์พวน แขวงเชียงขวาง ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว เม่ือมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน ไม่ว่าการลีภ้ยัสงครามหรือการถกู

 
6 อานนัท์ กาญจนพนัธุ์.  (2555).  จนิตนาการทางมานุษยวิทยาแล้วย้อนมองสังคมไทย.  หน้า 85. 
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กวาดต้อนจากกองทพัเข้ามาสูป่ระเทศไทย อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเดิมเปรียบเสมือนเคร่ืองหมาย
ในการแสดงออกและสื่อสารถึงลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพนัธุ์ยังคงถูกรักษาไว้ ปัจจุบนักลุ่ม
วฒันธรรมพวนในแต่ละจงัหวดัยงัคงสภาพสงัคมเกษตรกรรม มีความผูกพนัธ์กนัแน่นแฟ้น ยงัคง
รักษาประเพณี วฒันธรรมของชาติพนัธุ์เป็นอย่างดี แต่บริบทของวฒันธรรมใหม่ที่เกิดขึน้ในถิ่นฐาน
ใหม่ ซึง่ต่างพิธีกรรมต่างความเช่ือ รวมถึงกระแสความเป็นเมือง (Urbanization) ได้แพร่กระจายสู่
สังคมกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในแต่ละท้องที่ การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมตามชาติพันธุ์ เดิม
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความสญูเสียอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ (Identity) จากการปรับตวัให้เข้ากบักลุม่
ของสงัคมใหญ่คือวฒันธรรมไทย ซึง่มีบทบาทเก่ียวข้องโดยตรงกบัวิถีการด าเนินชีวิต และเม่ือการ
สื่อสารวฒันธรรมในทางตรงรูปแบบเดิมเพียงอย่างเดียว อาจไม่สอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง
ของการสื่อสารในยคุปัจจบุนัได้ ท าให้กลุม่วฒันธรรมพวนปรับตวักบักระแสทางสงัคมต่างๆ มีการ
รือ้ฟืน้หรือผลิตซ า้ทางวฒันธรรม (Cultural Reproduction) เพื่อสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้
สอดคล้องตามบริบทของสภาพสังคม และเศรษกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เปรียบเสมือนการรักษา
วฒันธรรมเอาไว้อย่างหนึง่ 

วฒันธรรมมีบทบาทส าคญัในการเป็นตวักลางคัน่ระหว่างธรรมชาติของมนุษย์และการ
หล่อหลอมบุคลิกภาพ (personality) ของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอิทธิพลทางวฒันธรรม 
ในเร่ืองของความเช่ือ ค่านิยม โลกทัศน์ ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างอัต
ลักษณ์ วัฒนธรรมยังมีส่วนหล่อหลอม อัตลักษณ์ของปักเจกบุคคลอย่างมากมาย ทัง้ในระดับ
บุคคลและอัตลกัษณ์ของกลุ่ม ดังนัน้ค าว่าอัตลกัษณ์ แท้จริงคือเร่ืองของภาพลกัษณ์ตัวตนของ
มนุษย์ (images of oneself) ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (social interaction) และเป็น
ความเข้าใจทัง้ในระดับที่เรามีต่อตัวเอง และลกัษณะที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กับบุคคลอื่นๆในสงัคม
ตลอดชัว่ชีวิตของเรา 7  

วฒันธรรมคือพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัซึ่งสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งมายงัอีกรุ่นหนึ่งเพื่อ
จดุมุ่งหมายในการสนบัสนนุการด าเนินชีวิตของบคุคลและสงัคม การปรับตวั การเจริญเติบโตและ
พฒันาการ  วฒันธรรมเป็นตวัแทนสิ่งที่อยู่ภายนอก เช่น บทบาทของสถาบนั และสิ่งที่อยู่ภายใน 
เช่น ค่านิยม ทศันคติ ความเชื่อ เป็นต้น 8  

การใช้ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึน้ซ า้ๆ หรือพบเห็นได้ง่ายใน
หลายท้องถิ่นภายในประเทศก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนากลายเป็นอัตลักษณ์ทาง

 
7 จฑุาพรรธ์ (จามจรีุ) ผดงุชีวิต)  .2550  .(วัฒนธรรม การส่ือสาร และอัตลักษณ์.  หน้า 3-4. 
8 เร่ืองเดิม.  หน้า 4-5. 
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วฒันธรรม (Cultural identity)ได้ เช่น วตัถุสิ่งของทางวฒันธรรมบางอย่าง เช่น ใบตอง ลายไทย 
หรือหลงัคาจัว่ทรงสามเหลี่ยม จึงถกูน ามาใช้แสดงอตัลกัษณ์ไทย เพราะเช่ือกนัว่าเป็นสิ่งที่สะท้อน
เนือ้แท้ของความเป็นไทย คล้ายกบัที่มะเขือเทศเป็นตวัแทนของความเป็นอิตาเลียน หรือฮอทด็อก
เป็นตวัแทนของความเป็นอเมริกนั การใช้วตัถสุิ่งของแทนอตัลกัษณ์ไทยนัน้ ปลกูฝังกนัจนเป็นสตูร
ที่ตายตวั เช่น มติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2544 ก าหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลกัษณ์
ของชาติไว้ว่า ดอกราชพฤกษ์ ศาลาไทย และช้างเป็นสญัลกัษณ์ประจ าชาติ สิ่งที่สะท้อนความเป็น
ไทยมีสองลักษณะคือ ในแง่สูงส่ง หรือไทยประเพณี (Traditional Thai) ที่มาจากวัด วัง และ
พิพิธภัณฑ์ มีความเป็นเลิศและวิจิตรบรรจง และในแง่สามัญหรือไทยพืน้บ้าน  (Folk Thai) ที่มา
จากชมุชนในชนบท มีความเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติ 9  

ความหลากหลายของกลุ่มประชากรที่อาศยัอยู่ในประเทศไทย ความแตกต่างของท้อง
ถิ่นที่อาศยั สิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดความหลากหลายของวฒันธรรม(Cultural diversity) ความแตกต่าง
นัน้อาจมาจากวิถีชีวิต ทศันคติ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม  ตลอดจนชาติ
พนัธุ์ที่แตกต่างกัน การสื่อสารลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมประจ ากลุ่มให้เด่นชัดเป็นสิ่งส าคัญ 
ส่งผลถึงการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรม ให้ปรากฏในรูปแบบต่างๆ สร้างความจดจ า และ
สามารถจ าแนกความหลากหลายของชาติพนัธุ์ หรือกลุม่วฒันธรรมเหลา่นัน้ได้ 

การศึกษาเร่ืองทุนทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ 2.2.1 10  ที่มุ่งเน้นการพฒันาสินค้าและบริการทัง้
ในระดบัพืน้บ้านจนถึงระดบัสงูซึ่งมีผลต่อคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง 
อาทิ การเพิ่มมลูค่าผลผลิตที่ให้มลูค่าเพิ่มสงูกว่าโดยจะให้ความส าคญักบัการย้อนกลบัไปเร่ิมท า
กิจกรรมอื่นในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมลูค่าเพิ่มสงูมากขึน้ เช่นในขัน้ตอนของการพฒันาหรือออกแบบ
สินค้า การวิจยัและพฒันา และการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้าวไปข้างหน้าเพ่ือท ากิจกรรม
ประเภทการพฒันาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึง่เป็นกิจกรรมที่ให้มลูค่าเพิ่มสงูกวา่
ในขัน้ตอนการผลิต 

ปัจจุบันพบว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์
ความเป็นไทยได้ ตามที่สรุชยั หวนัแก้ว และกนกพรรณ อยู่ชา11  ได้ให้ความหมายของวฒันธรรม
ท้องถิ่นไว้วา่ 

 
9 ประชา สวุีรานนท์.  (2552).  ดีไซน์+คลัเจอร์ 2.  หน้า 45. 

10 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี. (2560). แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564.  จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420 

11 สรุชยั หวนัแก้ว และกนกพรรณ อยู่ชา.  (2552).  หน้า 5. 
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“วัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นวัฒนธรรมหลายชนชัน้ มิใช่ชนชัน้ใดชนชัน้หนึ่ง มี
คุณค่าทางศีลธรรมมีค่าทางจิตวิญญานส าหรับคนไทย มีความส าคัญ  เพราะเป็นสิ่งมี
คุณค่า เป็นคุณค่าทางใจ กระทบส่วนลึกสุดของความรู้สึก  น าไปสู่เอกลักษณ์และการ
รวมกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ินการพัฒนาประชาธิปไตยและความส าคัญของ
ประชาชน มีต้นทนุเป็นของตนเอง” 

 

การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม ความเช่ือตามชาติพนัธุ์เดิม กบั วฒันธรรมใหม่ตามบริ
บาทของท้องถิ่นซึง่เป็นที่ตัง้ของชมุชนนัน้ รวมถึงสภาพสงัคม และระบบเศรษฐกิจใหม่ มีการสง่เริม
เร่ืองอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (cultural industries) และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative 
economy) เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม หรือ
ในทางกลบักนัปัจจยัทางการเปลี่ยนแปลงเหลา่นัน้สง่ผลอย่างไรกบัการปรับเปลี่ยนการน าเสนออตั
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความแตกต่าง หรือลักษณะเฉพาะตัว ส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่
ชดัเจนของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน ในพืน้ที่ต่างๆของประเทศ 

การให้ความส าคัญด้านวัฒนธรรมกับการสร้างโอกาส ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของกระทรวงวฒันธรรม ผ่านงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างพืน้ที่ทางวัฒนธรรมที่ต่างออกไป เป็นการการขับเคลื่อนสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศด้วยวัฒนธรรม หนึ่งในนโยบายของการพัฒนาประเทศซึ่งมีกระทรวง
วฒันธรรมเป็นผู้ด าเนินการนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้วิสยัทศัน์ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 - 2563 ที่จะผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวง
วฒันธรรมในฐานะหน่วยงานหลกั ที่รับผิดชอบงานด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม น ามิติทาง
วฒันธรรมมาขบัเคลื่อนการด าเนินงานได้แก่ 1) การพฒันาคนและสงัคม สร้างคนให้เป็นคนดี มี
คณุธรรม ภมูิใจในความเป็นไทย สงัคมที่มีความเอือ้อาทรและปรองดองสมานฉนัท์ 2) สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนและชมุชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างสมดลุอนัจะน าไปสูค่วามมัง่
คั่งของประเทศอย่างยั่งยืน 3) น าวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์และ
เกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงวฒันธรรมจะขบัเคลื่อน
งานวฒันธรรมโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อาทิการน าวฒันธรรมสร้างคนดี สงัคมดี 
สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก รวมทัง้การขับเคลื่อนงาน
วฒันธรรมสูป่ระเทศไทย 4.0 ตามโมเดลของนายกรัฐมนตรี โดยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย "ปัญญา” 
ผนึกก าลงัสานพลงัประชารัฐ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 และที่
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ส าคญัได้ก าหนดจุดเน้นของการด าเนินการด้านวฒันธรรม 9 ด้าน ได้แก่ การเทิดทูนสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการอนรัุกษ์ พฒันาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวฒันธรรม การ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมถึงเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคมและเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม การพฒันาและบริการการ
เรียนรู้และการวิจยัทางศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม การน าทุนและทรัพยากรทางวฒันธรรมมาต่อ
ยอดและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ  

ด้วยเหตทุี่ อตัลกัษณ์ของชุมชนเป็นทุนทางวฒันธรรมอนัเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของ
ทุนทางสังคม และเ ป็นจุดแข็ งที่ สามารถเ ช่ือมโยงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทัง้ความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของคนในชุมชนยังเป็นพลังหลักในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาทนุทรัพยากรมนษุย์ ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ของการอยู่ร่วมกนั ความร่วมมือ 
ความรักและสามัคคีของคนในสังคมและประเทศชาติ ซึ่งหากน าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
(Cultural identity) มาสร้างคุณค่าและความหมายให้เกิดขึน้กับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์  ย่อม
สร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศด้วยวฒันธรรม 

การออกแบบกราฟิก (graphic design) เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์ 
ลกัษณะเฉพาะ ซึ่งในที่นีเ้น้นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) มาสร้างสญัลกัษณ์การ
จดจ า รูปแบบหนึ่งของการออกแบบกราฟิกคือ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate 
identity) 

อตัลกัษณ์องค์กร (corporate identity) คือการออกแบบเพื่อการสื่อสารภาพลกัษณ์ของ
องค์กร เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนอย่างเป็นระบบ มาจากส่วนประกอบของ  ลกัษณะเฉพาะวฒันธรรม 
สงัคม สภาพแวดล้อม เชือ้ชาติ ศาสนา และความเชื่อ ฯลฯ ไว้ในสว่นเดียวกนั ท าหน้าที่เป็นตวัแทน
ความหมายด้วยการน าเสนอมโนทัศน์ (Concept) เป็นตัวแทนในการสื่อสารองค์กร หรือกลุ่ม
วฒันธรรมต่างๆ ไปยงัผู้ รับ ท าให้เกิดการรับรู้ โดยมีนยัยะแฝงทัง้ในด้านรูปแบบ และความหมาย มี
ความส าคญัท่ีช่วยให้การสื่อสารนัน้ประสบผลส าเร็จ จากสว่นประกอบในมติิต่างๆ เช่น มิติทางการ
สร้างสรรค์ มิติด้านสุนทรียศาสตร์ในมิติการออกแบบเชิงวัฒนธรรม การบนัทึกประวัติศาสตร์ที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและวฒันธรรม  มิติทางสงัคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น 
เพื่อสร้างการสื่อสารจากอตัลกัษณ์ ที่มีรูปแบบเฉพาะตวั เป็นระบบ ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน 
สร้างความเข้าใจ รับรู้ จากการสื่อสารในทิศทางต่างๆที่เกิดแก่ บุคคลในองค์กร หรือบุคคลนอก
องค์กรที่มีความเก่ียวข้องกบัองค์กรนัน้  
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ชอง โบริยาร์ด (Jean Baudrillard, 1967) ได้กล่าวถึงการบริโภคเชิงสัญลักษณ์กับทุน
ทางวฒันธรรมไว้วา่ 

“สินค้าและบริการท่ีมีนยัยะทางวฒันธรรมแฝงอยู่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองทางวฒันธรรม ทัง้างบริโภค พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ คา่นิยม การ
ท าความเข้าใจการบริโภคในปัจจบุนั ไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของทฤษฏีอรรถประโยชน์ (Utility) 
หรือทฤษฏีความพึงอใจ (Pleasure) เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการสร้างคุณค่า  และ
ความหมายให้กบัวตัถนุัน้ ซึ่งเรียกวา่การบริโภคเชิงสญัลกัษณ์ ” 

ผลจากการศึกษาจะเป็นฐานข้อมลูความรู้ที่จะท าให้เข้าใจว่าบริบทของสงัคม เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม ท่ีตัง้ถิ่นฐาน ฯลฯ และความเปลี่ยนแปลงของยคุสมยั สง่ผลอย่างไรกบัการก าหนด 
หรือเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขต
พืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อน าเสนอองค์ประกอบทางศิลปะเป็นแนวทางในการ
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร  แนวโน้มในการสื่อสารและสืบทอดเร่ืองราวทางวัฒนธรรมที่เป็น
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน ที่ก าลงัจะสญูหายจากสาเหตผุลของระบบเศรษฐกิจ 
สภาพสงัคม สถานที่ตัง้ถิ่นฐานใกล้เมืองหลวง(จงัหวดักรุงเทพมหานคร) น ามาซึ่งความจ าเป็นใน
การแสดงตวัตนที่ชดัเจน เพื่อสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกบัยคุปัจจบุนัตอ่ไป 

จากความส าคญัของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และประเด็นเร่ืองความเปลี่ยนแปลงของ
ยคุสมยั สงัคมและเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาเร่ืองการสื่อสารวฒันธรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน
ในประเทศไทย การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของ

ประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ ในครัง้นีจ้ึง มุ่งเน้นการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อศึกษารวบรวมอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางจ านวน 4 จงัหวดั 
ได้แก่ อ.ปากพลี จ.นครนายก อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ และ อ.ศรีสชันาลยั 
จ.สโุขทยั ซึ่งมีการจดัตัง้กลุม่วฒันธรรมชดัเจน และใช้วฒันธรรมไทยพวนมาเป็นสว่นหนึ่งของการ
ขบัเคลื่อนวฒันธรรมในเชิงพาณิชย์ โดยวิเคราะห์ผ่านลกัษณะเฉพาะทางรากวฒันธรรม มรดกภมูิ
ปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น 8ประเภท ได้แก่ อาหาร, การแต่งกาย, ที่อยู่อาศยั, ประเพณี, 
ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์ค าบอกเลา่, อาชีพ, ความเช่ือพิธีกรรม และศิลปะพืน้
ถิ่น เพื่อน าข้อมลูในเชิงเปรียบเทียบลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนที่ได้ 
มาศึกษาองค์ประกอบทางทศันศิลป์ (Element of Visual Arts) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
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สื่อสารในเชิงพาณิชย์เกิดเป็นการสื่อสาร และถ่ายทอดวัฒนธรรม  ที่ถูกสื่อสารในรูปแบบภาพ
ตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Representation) เ ช่ือมโยงความหมาย กับอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม(Cultural identity) เป็นภาพตวัแทน ของความหมาย ที่บ่งบอกถึงเนือ้หาสาระที่สงัคม 
หรือกลุม่วฒันธรรมนัน้ 

2.ค าถามหลักของการวิจยั 
1. ลกัษณะร่วมภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นขอลงลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่

ภาคกลางในปัจจบุนั มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
2. องค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงอตัลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่ภาค

กลางในปัจจบุนั ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีลกัษณะอย่างไร 

3. ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน

ในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย  
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ (Element of Visual Arts) จากอัตลักษณ์ทาง

วฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย  

4. ความส าคญัของการวิจยั 
การศกึษาองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบของอตัลกัษณ์กลุม่

วัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย เป็นตัวอย่างทางการศึกษามิติทาง
ศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถน า ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนทางชาติพันธุ์หรือ
วฒันธรรมที่มีกรณีศึกษาใกล้เคียงกนั ในลกัษณะของการค้นคว้าการหาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
เพื่อใช้ในการออกแบบ ให้สามารถสะท้อนให้เห็นการต่อยอดจากการด ารงอยู่ หรือเป็นการสืบทอด
ของอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนนัน้ ในรูปลักษณ์ของงานออกแบบเชิงวัฒนธรรมและเชิง
พาณิชย์ที่สอดคล้องกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั และสอดรับกบันโยบายภาครัฐในการขบัเคลื่อนทนุ
ทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์กลุ่ม

วฒันธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่องานออกแบบ ไว้ดงันี ้
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5.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่การวิจัย 
การวิจยันีไ้ด้เลือกกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในเขตพืน้ที่ภาคกลาง

ของประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษาก าหนดพืน้ที่ในการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลช่วงเวลาและพืน้ที่การ
อพยพ รวมถึงการอพยพเข้าประเทศไทยเป็นสาแหรกเดียวกัน มีการตัง้ถิ่นฐานอยู่ตามหัวเมือง
ชัน้ใน ในเขตภาคกลางของประเทศ และปัจจุบนัยงัเป็นพืน้ที่ ที่มีการด าเนินชีวิต อนุรักษ์และสืบ
สานวฒันธรรม ประเพณีตามชาติพนัธุ์พวนเอาไว้  

หากแต่ความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมไทยพวน รวมถึงการ
ประกาศตัวเป็นกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเพื่อการพัฒนาชุมชนและการรวมกลุ่มในเชิงพาณิชย์มี
ปรากฏในพืน้ที่ 4 จงัหวดัในเขตภาคกลางคือ จงัหวดัสพุรรณบุรี จงัหวดันครนายก จงัหวดัลพบุรี
และจงัหวดัสโุขทยั ซึง่เป็นพืน้ที่ที่ผู้ศกึษาสนใจและใช้เป็นกรณีศกึษางานศกึษาในครัง้นี  ้จึงได้เลือก
กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในภาคกลาง ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอาศยัอยู่มากที่สดุ 
โดยเลือกศึกษาเปรียบเทียบจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่  1 ) กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก  2 ) กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 3) กลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ และ 4) กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

5.2 ขอบเขตด้านเนือ้หาการวิจัย 
5.2.1 ศกึษาวฒันธรรมไทยพวนในปัจจบุนัที่อยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
5.2.2 ศึกษาลกัษณะร่วมของอตัลกัษณ์กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในปัจจุบนัที่อยู่

ในเขตภาคกลางของประเทศไทยผ่านกรอบการแบ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ท้องถิ่น 8 
ประเภท ประกอบด้วย อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษาวรรณกรรมพืน้บ้าน
ประวตัิศาสตร์บอกเลา่ อาชีพ ความเช่ือพิธีกรรม และศิลปะพืน้ถิ่น  

5.2.3 ศึกษาแนวทางการใช้องค์ประกอบทางศิลปะ )อตัลกัษณ์ศิลป์) ของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลางเพื่อการออกแบบสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทัง้ในเชิง
ศิลปะวฒันธรรมและเชิงพาณิชย์ 

5.3 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ก าหนดกลุม่ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั

แบบเฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) จังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังคงใช้ภาษาพวนในการ
สื่อสารกบักลุ่มคนไทยพวนด้วยกนั และคงยงัสืบทอด ความเช่ือ ประเพณีตามชาติพนัธ์เดิมเอาไว้ 
และยังคงปรากฏให้เห็นเร่ืองราวของรากวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมถึงมีการ
รวมกลุ่มโดยใช้วัฒนธรรมไทยพวนเป็นตัวขับเคลื่ อนเศรษฐกิจโดยมีการจัดตัง้กลุ่มซึ่งมี
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วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ และใช้ทุนทางวฒันธรรมมาสื่อสาร หรือสร้างภาพลกัษณ์ให้กับชุมชน 
โดยมีแนวเกณฑ์การคดัเลือกดงันี ้

5.3.1 กลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่อาศยัอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั ซึ่งมีการรวมตวัและจดัตัง้กลุ่มเชิงพาณิชย์ ซึ่งใช้ค าว่า “ไทยพวน” เป็นส่วนประกอบของ
การจดัตัง้ 

5.3.2 กลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่อาศยัอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีการรวมตัวและจัดตัง้กลุ่มเชิงพาณิชย์ โดยมีการจัดตัง้และด าเนินงานต่อเนื่องมา
ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

6. สมมุตฐิานของการวิจยั 
อตัลกัษณ์กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลาง เกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริบท

ทางสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม ส่งผลถึงรูปแบบของการสื่อสารอัตลกัษณ์กลุ่มวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป ซึ่งองค์ประทางศิลปะ )อตัลกัษณ์ศิลป์) สามารถสื่อสารภาพลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลางเพื่อการออกแบบได้ 

7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน  หมายถึง ค าที่เรียกกลุ่มคนลาวที่อพยพมาจากเมืองพวน 

แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว มายงัประเทศไทยในช่วงสมยัรัชกาลที่ 1 
ถึงช่วงสมัยรัชกาลที่  3 ตัง้ถิ่นฐานและสร้างครอบครัว อยู่อาศัย ร่วมกับคนไทยในพืน้ที่ 1)  
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  2 ) อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 3) อ าเภอบ้านหม่ี 
จงัหวดัลพบรีุ และ 4) อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั จนถึงปัจจบุนั 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง ลกัษณะร่วมของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ท้องถิ่น 8ประเภท ได้แก่ 1) อาหาร 2) การแต่งกาย 3) ที่อยู่อาศยั 4) ประเพณี 5) ภาษา วรรณกรรม
พืน้บ้านและประวัติศาสตร์ค าบอกเล่า 6)อาชีพ 7) ความเช่ือพิธีกรรม 8) ศิลปะพืน้ถิ่น ของกลุ่ม
วฒันธรรม ซึ่งเป็นอิทธิพลเหนี่ยวน าและการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของบุคคล ชุมชน ในวฒันธรรม
นัน้ 

อัตลักษณ์ศิลป์ หมายถึง องค์ประกอบทางศิลปะที่ร่วมประกอบสร้าง แสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะร่วมทางมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น 8ประเภท ในรูปแบบกราฟิกที่โดดเด่น 
จ าเพาะ สามารถสื่อสาร น าเสนอความรู้สกึ ความเข้าใจ ไปสูอ่ตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมนัน้ได้ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8. 1 เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลางใน

ปัจจบุนัซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในแหล่งอื่นๆ และ
การศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆในประเทศไทย ในการสืบทอดวัฒนธรรมและการ
พฒันาวฒันธรรมให้เกิดความร่วมสมยัให้คงอยู่ต่อไป 

8.2 สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการตอ่ยอดการออกแบบซึง่
สามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนให้เกิดความร่วมสมัยของสังคมไทยใน
ปัจจบุนัได้ 
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9. กรอบแนวคิดการวิจยั 
การศึกษาอตัลกัษณ์กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อ

แนวทางในการออกแบบ 
 

 
 

 
 
 
 
 

อ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภมิูปัญญาของท้องถิ่น 8 ประการ 

1.อาหาร 2.การแต่งกาย 3.ที่อยู่อาศยั 4.ประเพณี  

5.ภาษาวรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์บอกเล่า  

6.อาชีพ 7.ความเชื่อ พธีิกรรม 8.ศิลปะพืน้ถิ่น 

       

องค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

(อัตลักษณ์ศิลป์) 

องค์ประกอบทางศิลปะ 

(Elements of Visual Arts) 

1.เส้น 2.รูปร่าง  

3.รูปทรง 4.สี 5.ลวดลาย 

6.ลวดลาย 

 

 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลาง 4 จังหวัด 

จ.นครนายก จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี  จ.สุโขทัย 

 

       ทฤษฏีการรับรู้ 

(Visual Perception in Design) 

 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลาง 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาอตัลกัษณ์กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย
เพื่อแนวทางในการออกแบบ ในครัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง น าเสนอตาม
หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
2. ชาตพิันธ์ุพวน และกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย 

2.1 ประวตัิศาสตร์กลุม่วฒันธรรมไทยพวน 
2.2 การอพยพเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย 
2.3 กลุม่วฒันธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
2.4 ภมูิปัญญาท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย  

2.4.1 อาหาร 
2.4.2 การแต่งกาย 
2.4.3 ที่อยู่อาศยั 
2.4.4 ประเพณี 
2.4.5 ภาษาวรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์บอกเลา่ 
2.4.6 อาชีพ 
2.4.7 ความเชื่อ พิธีกรรม 
2.4.8 ศิลปะพืน้ถิ่น  

3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

3.2 องค์ประกอบทางทศันศิลป์ (Element of Visaul Arts) 
3.3 ทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) 
3.4 ทฤษฏีรูปทรงนิยม (Formalism Theory) 
3.5 ทฤษฏีการเลียนแบบ ( Immitationalism Theory) 

4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 โครงการรากวฒันธรรม การด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ 

กระทรวงวฒันธรรม  
4.2 งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ วิถีชีวิตและวฒันธรรมชาติพนัธุ์ที่เก่ียวข้อง 
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1. วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ค าว่า “วฒันธรรม” มีผู้ ให้ค านิยามต่างกนัในหลากหลายมมุมอง ความหมายขึน้อยู่กบั

ความสนใจและสาขาวิชา รวมถึงประสบการณ์ของผู้ให้ค านิยามหรือให้ความหมาย 

วฒันธรรม เป็นนามธรรม เป็นคุณค่า เป็นวิถีการด าเนินชีวิต อาจทัง้วิถีและวิธีการ
ด าเนินชีวิต เป็นความดีงาม เม่ือกล่าวถึงวฒันธรรม ย่อมมีมมุมองที่หลากหลาย ภาครัฐจะมอง
วัฒนธรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการประเทศ มองเป็นทุนและปัจจัยต่างๆทางด้าน
เศรษฐกิจ ต่างกับมมุมองของสื่อและข่าวสารในสงัคมทุนนิยม มกัมองวฒันธรรมในเชิงวตัถุและ
ประเพณี มมุมองของนักชาตินิยม มองวฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ ในเชิง
ชาตินิยม ศกัด์ิศรีของความเป็นชาติ เหนือกว่าส านกึในเชิงคณุค่า ความดีงามและวิถีชีวิตของผู้คน
ในชมุชน การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี อาจไม่ต้องยดึติดกบัอดีต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเทศะที่เหมาะสมกลมกลืนในแตล่ะช่วงเวลา 12 

วฒันธรรม เป็นเร่ืองของความคิดและความเช่ือที่ก าหนดพฤติกรรม การกระท าของ
มนุษย์ เป็นปัจจยัหล่อหลอมให้เกิด ตวัตนของชาติพนัธุ์ คนเราเคยชินกบัวิถีชีวิตและวิถีปฏิบตัิใน
สงัคมที่เติบโตมา สิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่ “ติดตวั” คนเราไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจพ้นความเคยชินเดิมๆ
ได้ (ศิริพร ณ ถลาง, 2559, น. 181) 

วัฒนธรรมมีลกัษณะพืน้ฐานหลายอย่าง เช่น 1) เป็นระบบความคิดและค่านิยมที่
สมาชิก สังคมมีร่วมกันของวัฒนธรรม 2) เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ 3) มีพืน้ฐานมาจากการใช้
สญัลกัษณ์ 4) เป็นองค์ความรู้และภมูิปัญญา 5) เป็นสิ่งที่ไม่หยดุน่ิง โดยมีทรัพยากรทางวฒันธรรม 
หรือลักษณะต่างๆของระบบวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสารถึง
วฒันธรรมต่างๆได้ 13  

วัฒนธรรม (Culture) สามารถมองได้ในหลายมิติ ทัง้จากมิติที่จับต้องได้ในรูปวตัถุ
ต่างๆ เช่น บ้าน วดั อาคาร เสือ้ผ้า ถ้วยชาม เคร่ืองใช้ต่างๆ วฒันธรรมสว่นนีเ้ป็นวฒันธรรมเชิงวัตถ ุ
(Artifacts)ส่วนวฒันธรรมในมิติที่จับต้องไม่ได้เป็นวฒันธรรมในรูปแบบของค่านิยม (Espoused 
values) ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติ และความเช่ือ (Basic 
assumption) ซึ่งเป็นแนวทางก าหนดการคิดและความรู้สึกต่อสถานการณ์ต่างๆ ของคนในสงัคม 
14  

 
12 ศาสตราจารย์วิรุณ ตัง้เจริญ.  (2552).   วิสยัทศัน์ศิลปวฒันธรรม.  หน้า 18-19. 
13 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ิ.  (2554).  การจดัการทรัพยากรทางวัฒนธรรม.  หน้า 14. 
14 ลั่นทม จอมจวบทรง.  (2557).  วิถีชุมชน: การจัดการความรู้เพ่ือยกระดับธุรกิจชาวบ้าน.   

หน้า 122. 
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) เม่ือมีการตัง้ถิ่นฐาน มนุษย์
เรียนรู้สภาพแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองต่อการอยู่อาศยั เม่ือสงัคมมีความมัน่คง รูปแบบของการ
ด าเนินชีวิต และกิจกรรมที่เกิดขึน้ เช่น ความเช่ือ ศาสนา ศิลปะ สถาปัตยกรรม ฯลฯ จะเกิด
กระบวนการผลิตซ า้ กลายเป็นรูปแบบและมีการสืบทอด กลายเป็นวัฒนธรรมไปในที่สุด ซึ่งใน
ระยะแรกที่วฒันธรรมก่อตวัขึน้ จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อพืน้ที่ เม่ือสงัคมเกิดความเคลื่อนไหว 
เกิดการติดต่อกนัระหว่างชมุชน เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้า จึงมีการจดัตัง้ อาศยัอยู่ในถิ่นฐาน
เดียวกนัของผู้คนในวฒันธรรมที่ต่างกนั หรือมีการขยายตวัของชมุชนท าให้ขอบวงของวฒันธรรม
ซ้อนทบักนั จนเกิดเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรมขึน้ 15  

สังคม อารยธรรม และวัฒนธรรมเป็นเร่ืองที่เกียวข้องกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้มีสถานะค่อนข้างคงที่และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จึงมองได้วา่วฒันธรรมคือพฤติกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกนัสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งมายงัคนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อจดุหมายในการสนบัสนนุการด าเนิน
ชีวิตของบคุคลและสงัคม มีการปรับตวั การเจริญเติบโตและพฒันาการ วฒันธรรมเป็นตวัแทนสิ่งท่ี
อยู่ภายนอก เช่น บทบาทของสถาบนั และสิ่งที่อยู่ภายใน เช่น ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือ ฯ อาจ
กล่าวได้ว่าวฒันธรรมเป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัวิถีชีวิตของผู้คน จ าแจกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เช่น โบราณสถาน อนุสรสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 2.
วัฒนธรรมร่วมสมัย (Living or Contemporary Culture) เช่น เร่ืองการท ามาหากิน หรือรูปแบบ
การด าเนินชีวิต เ ร่ืองของภาษาและวรรณศิลป์ เ ร่ืองของศาสนา ความเช่ือทางพิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมฯ เร่ืองของศิลปะการละเล่นหรือสนุทรียศาสตร์ และเร่ืองราวที่
เก่ียวข้องกบัสถาบนัทางสงัคม 3.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เม่ือมีการก่อเกิดวฒันธรรม จะมีการ
เช่ือมโยงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม หรือปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนนัน้กบักลุ่มชน
อื่นๆอีกด้วย 16 

วัฒนธรรมท้องถิ่น (Local Culture) วัฒนธรรมในระดับหน่วยย่อยที่อาจมีความ
หลากหลายภายในวฒันธรรมหลกัของชาตินัน้ๆ เช่น การใช้ชีวิตประจ าวนั ภาษาท้องถิ่น ศาสนา 
ความเช่ือ ประเทศไทยสามารถแบ่งวฒันธรรมท้องถิ่นได้ตามภมูิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ซึ่งล้วนมีรูปแบบวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
แตกต่างกันไป ในแต่ละวฒันธรรมท้องถิ่น ยงัประกอบไปด้วยวฒันธรรมสังคม จากมมุมองของ 
Sugrue และ Taylor (1996) อธิบายไว้ว่า วฒันธรรมนัน้มีที่สถิตอยู่ในสงัคมในฐานะของการเป็น

 
15 เกรียงไกร เกิดศิริ.  (2551).  ชุมชนกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม.  หน้า 16-17. 
16 จฑุาพรรธ์ (จามจรีุ) ผดงุชีวิต.  (2550). วัฒนธรรม การส่ือสารและอัตลักษณ์.  หน้า 4-7. 
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เคร่ืองมือที่มีลกัษณะเฉพาะในการเช่ือมโยงปัจเจกบุคคลในสงัคมให้เข้ากบัโครงสร้างสงัคมนัน้ๆ 
แต่ในอีกแง่หนึ่งวฒันธรรมก็เป็นเร่ืองของระบบว่าด้วยสหสมัพนัธ์ทางโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย
สถาบนัทางสงัคมตา่งๆ17 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงแผนผงัแสดงถงึความส าคญัของวฒันธรรมที่เป็นตวักลางช่วยเช่ือมโยง
ปัจเจกบคุคลเข้ากบัโครงสร้างของสงัคม  

ที่มา: Sugrue and Taylor, 1996 

สงัคมสร้างและก าหนดบริบทให้กับวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงคน เข้าสู่
ระบบแห่งความสมัพนัธ์ของผู้คนในบริบททางสงัคมของวฒันธรรมนัน้ๆ เม่ือมองดสูงัคมใดๆ เราจะ

 
17 จฑุาพรรธ์ (จามจรีุ) ผดงุชีวิต.  เร่ืองเดมิ.  หน้า 8-9. 
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เห็นคุณลักษณะ หรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมนัน้ๆ โดยมีวัฒนธรรมเป็นตัวคั่นกลาง
ระหว่างธรรมชาติของมนุษย์และการหล่อหลอมบุคลิกภาพของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
อิทธิพลทางวฒันธรรมในเร่ืองของ ความเช่ือ ค่านิยม โลกทัศน์ ฯ ดังนัน้วฒันธรรมจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ ทัง้ในระดับบุคคลและอัตลักษณ์กลุ่ม ดังนัน้ค าว่า “อัตลักษณ์” 
แท้จริงคือเร่ืองของภาพลกัษณ์ตวัตนของมนษุย์ (Image of oneself) ที่ได้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ใน
สังคม (Social interaction) และเป็นความเข้าใจทัง้ในระดับที่มีต่อตนเอง และในลักษณะที่
เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบับคุคลอื่นในสงัคม 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สามารถจ าแนกได้สองทาง คือ ปรากฏการณ์ที่สงัเกตเห็น

ได้ เช่นความประพฤติ ผลผลิต รูปแบบการปฏิบตัิ รวมทัง้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
และปรากฏการณ์ที่สงัเกตเห็นไม่ได้ เช่น ความคิด ความเชื่อ ความต้องการ จดุมุ่งหมายของปัจเจก
บคุคล ระบบค่านิยม คณุค่าในสงัคม เป็นต้น 18  

อัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมหมายถึง ความรู้สึกของกลุ่มหรือวัฒนธรรมร่วมของกลุ่ม 
หรือการที่ปัจเจกชนมีอิทธิพลหรือได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุ่มนัน้ๆ การยอมรับ
วฒันธรรมของกลุ่มคนยงัมีความเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองของบรรทดัฐานทางสงัคม (Norms) ซึ่งบุคคล
ต้องสามารถยอมรับความเป็นเอกลกัษณ์ หรืออตัลกัษณ์เฉพาะของกลุม่นัน้ให้ได้และความส าคญั
ของการสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม จะท าให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์  ทัง้นีค้วามแตกต่างดังกล่าวนัน้ควรได้รับการยอมรับมากกว่าท าการต าหนิหรือเกิดความ
ขดัแย้งระหว่างกลุ่มคนเพราะเกิดจากความแตกต่างและการไม่ยอมรับในวฒันธรรมเฉพาะของ
กลุม่นัน้ๆ นอกจากนีก้ารยอมรับในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุม่จะท าให้บคุคลได้รับการยอม
รับเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของกลุม่ได้ง่ายมากขึน้ 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) คือได้เสนอตัวแปรส าหรับวิเคราะห์
ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรม 19 ดงันี ้

1) โลกทัศน์ (Worldview) เป็นความเช่ือที่เก่ียวกับธรรมชาติของเป้าหมายชีวิต
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์จกัรวาลและสิ่งตา่งๆรอบตวั 

2) แบบแผนของบรรทดัฐาน (Normative Pattern) เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของ
กลุม่สงัคม 

 
18 จฑุาภรณ์ (จามจรีุ) ผดงุชีวิต.  เร่ืองเดมิ.  หน้า 4-10. 
19 กาญจนา แก้วเทพ ; และคนอื่น.  (2555).  สื่ อเก่า-สื่ อใหม่ : สัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์.   

หน้า 44. 
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3) แบบรหัส (Code System) เป็นรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารเช่นภาษาถานที่ 
เป็นต้น 

4) ความสมัพนัธ์ที่บคุคลได้รับรู้ (Perceived Relation) เช่นวฒันธรรมปฏิสมัพนัธ์
การสื่อสารเป็นต้น 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยพวน แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่  อาชีพ ภาษา  
การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย การถนอมอาหาร และการรักษาโรค ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านีไ้ด้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การประกอบอาชีพ เดิมชาวไทยพวนมีอาชีพทางการเกษตร ว่างจาก
การท านา ผู้หญิงทอผ้า ส่วนฝ่ายชายก็ท างานไม้จักสาน แต่ปัจจุบนัคนไทยพวนมีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เช่น รับราชการค้าขาย รับจ้างทัว่ไป เป็นต้น ทางภาษา เดิมคนไทยพวน พดู
ภาษาพวน แต่ปัจจบุนัคนไทยพวนพดูพวนน้อยลง จะพดูในกลุม่ผู้สงูอาย ุสว่นคนหนุ่มสาวและเด็ก
จะพดูพวนไม่ได้การแต่งกาย เดิมทกุบ้านจะทอผ้าเพื่อใช้เองในครอบครัว ผู้หญิงจะใช้เสือ้ที่ตดัจาก
ผ้าฝา้ยหรือผ้ามดัหม่ี และนุ่งผ้าซิ่นตีนจก ส่วนชายสงูอายใุช้ผ้าขาวม้าพาดบ่ามาด้วยทกุครัง้ สวม
กางเกงขาสัน้ นุ่งโสร่งที่เป็นผ้าฝ้าย ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว แต่ปัจจุบนัคนไทยพวนจะแต่งกายตาม  
ยคุสมยั และตามแบบตะวนัตกที่อยู่อาศยัเดิมบ้านมีลกัษณะเป็นบ้านไม้ยกพืน้สงู ต่อมาเป็นเรือน
จั่วแฝดที่มีหลงัคาผสมทัง้จั่วปัน้หยา และมนิลา แต่ปัจจุบนัการปลกูสร้างบ้านเรือนทุกหลงันิยม
สร้างบ้านด้วยรูปทรงแบบสมยัใหม่ และตามแบบตะวนัตก การถนอมอาหารในอดีตเม่ือมีงานบุญ
ต่างๆ ที่ต้องใช้ขนมประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ชาวบ้านจะต้องลงมือท าขนมด้วยตนเอง แต่ใน
ปัจจบุนัชาวบ้านจะนิยมซือ้ขนมสมยัใหม่ เช่น ขนมเค้ก ขนมปัง เป็นต้น มาถวายพระที่วดัแทนการ
ลงมือท าด้วยตนเอง มีการถนอมโดยใช้ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เป็นเอกลกัษณ์เก่ียวกบั
ปลา เช่น ปลาร้า และปลาส้มฟัก เป็นต้น ที่มีช่ือเสียงคือปลาส้มฟักมีช่ือเสียงมากจนท าให้เป็น
วิสาหกิจชุมชน และเป็นสินค้า OTOP ของต าบลบ้านกล้วย การรักษาโรค เดิมคนไทยพวนรักษา
โรคด้วยสมนุไพร และตามความเช่ือด้วยการสู่ขวญั เป็นต้น แต่ปัจจบุนัคนไทยพวนนิยมใช้บริการ
จากสถานพยาบาลแผนใหม่ และใช้ยาแผนปัจจบุนั 20  

ความหมายของค าว่า “วฒันธรรม” ตามค าจ ากดัความและการให้ความหมายตาม
ทัศนคติ และข้อมูลสนับสนุนในประเด็นต่างๆ จะเห็นได้ว่าวฒันธรรมเปรียบเสมือนสิ่งที่สะท้อน 
แสดงให้เห็นว่าสงัคมนัน้มีลกัษณะเฉพาะตัว หรืออัตลกัษณ์อย่างไร ลกัษณะเฉพาะตวัเหล่านัน้
ล้วนเกิดมาจากสภาพแวดล้อมด้านต่างๆที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ อิทธิพลที่เกิดจากปัจจัยต่างๆทัง้จาก

 
20 วรา ชาภคู า.  (2556).  อัตลักษณ์ไทยพวน: กรณีศึกษาไทยพวน ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี.   

หน้า 6-7. 
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ภายนอก หรือภายในสงัคมเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของวฒันธรรมที่เกิดขึน้ได้ 
งานวิจยัเลม่นี ้ผู้วิจยัมีความสนใจในเร่ืองอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน ใน
เขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งภาคกลางของประเทศไทยเป็นที่ตัง้ของเมืองหลวงของ
ประเทศ อิทธิพลของวฒันธรรมใกล้เมืองมีผลโดยตรงกับวฒันธรรมท้องถิ่น หรือวฒันธรรมตาม
ชีวิตความเป็นอยู่ดัง้เดิมของคนที่อยู่ในเขตภมูิภาคนี ้ 

รูปแบบของการสื่อสารวัฒนธรรมที่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม
วฒันธรรมนัน้ๆ โดยใช้องค์ประกอบทางศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตวัแทนของการสื่อสาร จึง
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจยัให้ความสนใจ สอดคล้องกบัการให้ความหมายของศาสตราจารย์วิรุณ 
ตัง้เจริญ เก่ียวกบัค าว่า “ศิลปะวฒันธรรม” คือวฒันธรรมในเชิงศิลปะ วฒันธรรมที่สะท้อนออกมา
ในทางศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นกระแสการด าเนินชีวิตที่ดีงาม “วัฒน”  ธรรมที่ “พัฒนา” ได้ และ
พฒันาอยู่ตลอดเวลา วฒันธรรมในเชิงศิลปะ เป็นภาพสะท้อนหรือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม 
สะท้อนถ่ายมาจากกระแสการด ารงชีวิตจากบริบทในสงัคม เป็นภาพสะท้อนที่คมชดัและด ารงอยู่ 
21  

2. ชาตพินัธ์ุพวน และกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย 
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็นกลุ่มวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่กระจายตัวอยู่ตาม

ภมูิภาคต่างๆของประเทศไทยจากการอพยพมาอาศยัอยู่ในพืน้ที่ในประเทศไทยมายาวนาน จึงท า
ให้มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมที่มีความโดนเด่นควรค่าแก่การอนุรักษ์ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณค่าของชุมชนหรือเมือง ชาวไทยพวนเป็นชาติพันธุ์ที่มีการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลกัษณ์ของตนมาแต่โบราณอาทิเช่นค าสอน ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรมศาสนา 
และภูมิปัญญาต่างๆ ไทยพวนประกอบอาชีพหลกัด้านเกษตรกรรมการท าสวน และการจักสาน 
โดยชาวไทยพวนได้ปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสงัคมสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยคุสมยั และด ารงรักษาอตัลกัษณ์ไทยพวนที่มีขนบธรรมเนียม
วฒันธรรมประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ภาษาไทยพวน การแต่งกาย อาหารการกินที่มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

2.1 ประวัตศิาสตร์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
พวน (Phuen, Puen) เป็นค าเดียวกบั พนู, โพน หมายถึงบริเวณที่สงู, ที่ราบสงู และ

เป็นค าที่เรียกกลุม่ชนที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสงู ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกบัญวน ช่ือ พวน นัน้ น่าจะมาจากช่ือของภเูขาที่

 
21 วิรุณ ตั้งเจริญ.  (2552).  วิสัยทัศน์ศิลปวัฒนธรรม.  หน้า 18-19. 
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อยู่ล้อมรอบเมือง ช่ือ ภพูวน ในบนัทกึของหลวงวิจิตรวาทการ เร่ือง งานค้นคว้าของชนชาติไทย ได้
กลา่วถึง ผู้ เอิน ซึง่สนันิษฐานว่า น่าจะเป็นชนกลุม่เดียวกบัชาวพวน เพราะที่เชียงขวางก็มีภเูขาลกู
หนึ่งช่ือว่า ภูเอิน หรือ ภูเอิน้ อนัเป็นต้นก าเนิดของแม่น า้พวน ดงันัน้จึงสนันิษฐานได้ว่า ชื่อ พวน 
นัน้น่าจะสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางภมูิศาสตร์ในบริเวณแขวงเชียงขวาง จงึอาจสรุปได้วา่ พวนเป็นค า
ที่เรียกกลุม่ชนที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสงูในประเทศสาธารณรัฐธิปไตย
ประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกบัญวน ทางภาคอีสานเรียกว่า ไทยพวนแต่ภาคกลาง เรียก ลาว
พวน 

เมืองพวน มีค าบอกเล่าเป็นต านานอยู่ในพงศาวดารล้านช้าง และในนิทานเร่ืองขุน
บรมราชามีความโดยสรุปว่าขุนบรม (ลาวเรียก ขุนบูลม) มีลูกชาย 7 คน ให้ไปสร้างเมืองต่างๆ ลูก
สดุท้องที่เจ็ด ช่ือเจ็ดเจิง หรือเจ็ดเจือง ให้ไปสร้างเมืองพวน (เชียงขวาง) มีดินแดนต่อเขตติดกบัเมือง
หลวงพระบาง แล้วทยอยเคลื่อนย้ายไปตัง้หลกัแหล่งใหม่ทางสองฝ่ังโขง ถึงอีสานเหนือเม่ือนับ
ร้อยๆปีมาแล้ว บางกลุ่มเคลื่อนย้ายลงไปอยู่ภาคกลางทางลุ่มน า้เจ้าพระยา อย่างน้อยตัง้แต่ยุค
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ก่อนมีศึกเจ้าอนุเวียงจนัทน์สมยัรัชกาลที่ 3 ต่อมาสมยัรัชกาลที่ 5 เรียก
บริเวณอีสานเหนือ ทางอดุรธานี - หนองคาย วา่มณฑลลาวพวน  

เมืองพวนเป็นที่สงู มีภเูขาสลบัซบัซ้อน ผืนดินอดุมสมบรูณ์อากาศค่อนข้างเย็นตลอด
ทัง้ปี เป็นแหล่งต้นน า้หลากหลาย เช่น น า้งืม น า้เนีย น า้เนียบ น า้ซนั เป็นต้น ที่ต่างไหลลงสู่แม่น า้โขง มี 
เมืองเซียงขวาง เมืองเชียงค า เมืองแสน เมืองสยุ เมืองโมก เมืองกาง เมืองเสียง เป็นเมืองหลกัที่มีพี่
น้องไท - พวน อาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น ทางทิศตะวันออก มีดินแดนติดต่อกับเวียดนาม ด้าน
ตะวนัตกติดต่อกบั อาณาจกัรสิบสองปันนา ทิศใต้ชิดพรมแดนกรุงศรีสตันาคนหุต หรืออาณาจักร
ล้านช้าง เ ม่ือคราวกรุงศรีสัตนาคนหุตมีอ านาจเข้มแข็งได้รวมแคว้นสิบสองจุ ไท และ 
เมืองพวนเข้าไว้ในอาณาจกัรด้วย แต่ครัน้แยกออกเป็น หลวงพระบาง และเวียงจนัทน์ เมืองพวนจงึ
ไปขึน้กบันครเวียงจนัทน์เร่ือยมา มีบนัทกึในพงศาวดารเรียกผู้คนไทพวนวา่ “ลาว”
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ไทพวนเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชอาณาจักรไทย ลาวและเวียดนาม 
จ าเป็นต้องส่งบรรณาการให้แก่อาณาจกัรทัง้สามเสมอมา ในบางช่วงเวลาที่เข้มแข็งก็ประกาศตน
เป็นอิสระ มีพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ขึน้ครองราชย์ แต่ในบางคราวที่อ่อนแออาณาจกัรพวนยงั
ต้องส่งบรรณาการให้ทัง้ ลาว ไทย และเวียดนาม ผู้คนไทพวนยงัถูกกวาดต้อนเข้าไปอยู่ในความ
ปกครองด้วย โดยไปตัง้ถิ่นฐานทัง้ในลาว เวียดนาม และไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงแผนที่อาณาเขตติดต่อของแขวงเชียงขวางสถานที่ตัง้ของ เมืองพวน  
(Muang Phuan) หรือช่ือเต็มวา่ " มหารัตนบรีุรมย์พรหมจกัรพรรดิ ศรีมหานคัรตกักะเสลา  

นครเชียงขวางราชธานี"  

เป็นเขตการปกครองที่มีสถานะเป็นอาณาจักรหนึ่งในประเทศลาว ซึ่งปัจจุบนัเป็น
ต าแหน่งของแขวงเชียงขวาง ประชากรในเมืองพวนเรียกว่าชาวพวนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ในกลุ่มไท-
ลาวที่อพยพมาจากจีนตอนใต้ และตัง้ตวัเป็นอิสระตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 18 โดยมีเมืองเชียงขวาง
เป็นเมืองหลวง มีบทบาทในการค้าโลหะและของป่า ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เมืองพวนอยู่
ภายใต้การคุ้มครองของอาณาจกัรล้านช้าง 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เมืองพวน 
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2.2 การอพยพเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย 22 

ชาวพวน มีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองพวนตอนเหนือของลาวแถบบริเวณเมืองเชียงขวาง มีการ
โยกย้ายถิ่นฐานเข้าสูด่ินแดนประเทศไทยตามยคุสมยัดงัตอ่ไปนี ้

1. สมยัสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ ประมาณ ปี พ.ศ. 2322 เม่ือสมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบุรีทรงโปรดเกล้าให้ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทพัไปตีเมืองเวียงจนัทน์และหวัเมือง
ต่างๆ ซึ่งมีช่ือเรียกรวมกนัว่าหวัพนัทัง้ห้าทัง้หก ประกอบด้วย เมืองค าม่วน เมืองค าเกิด เมืองเวียง
ไชย เมืองไพศาลี เมืองซ าเหนือ และเมืองเชียงขวาง ได้กวาดต้อนมาไว้ที่เมืองร้าง เพราะถูกพม่า
กวาดต้อนราษฎรไปตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เม่ือ พ.ศ. 2310 เช่นเมืองสระบุรี ลพบุรี 
นครนายก และฉะเชิงเทรา 

2. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ปี พ.ศ.2335) เมืองแถงและ
เมืองพวนแข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงได้ยกทัพไปปราบและกวาดต้อน
ครอบครัว ลาวพวนถูกส่งมาที่ประเทศไทย พระองค์ก็ทรงโปรดให้ลาวทรงด าไปตัง้บ้านเมืองที่
เพชรบรีุ สว่นลาวพวนให้มาตัง้บ้านเรือนในกรุงเทพฯ 

3. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 ได้ทรงโปรดฯ ให้
สร้างพระเจดีย์กลางน า้ที่สมทุรปราการ ในครัง้นัน้ได้ทรงให้เจ้าอนวุงศ์เกณฑ์ชาวลาวในเวียงจนัทน์
มาช่วยตดัต้นตาลที่เมืองสพุรรณบรีุ หลงัจากเสร็จงานชาวลาวที่ถกูเกณฑ์มา ไม่ขอกลบัเวียงจนัทน์ 
รัชกาลที่ 2 จึงทรงโปรดให้ตัง้บ้านเรือนที่บางปลาม้า สพุรรณบุรี โดยชาวลาวที่ถกูเกณฑ์มาครัง้นี ้
เป็นลาวพวนแทบทัง้หมด 

4. สมยัเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ ราวปี พ.ศ. 2370  ก่อกบฏต่อกรุงเทพฯ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  3 โปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดี (เจ้าพระยา
บดินทร์เดชา) เป็นแม่ทพั ขึน้ไปปราบกบฏและได้กวาดต้อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ที่ประเทศไทยอีก
ครัง้ ทรงให้ชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมา ไปตัง้บ้านเรือนที่ ลพบุรี สระบุรี สพุรรณบุรี นครชัยศรี และ
กาญจนบรีุ  

จากเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์ ท าให้ไทยกับเวียดนามท าสงครามกัน ในที่สุด
สยามก็ชนะโดยสามารถยดึ เมืองพวน เมืองแถง และหวัพนัทัง้ห้าทัง้หกได้ ในปี พ.ศ. 2376 และท าให้มี
การกวาดต้อนลาวพวนและลาวทรงด า มาอยู่ที่กรุงเทพฯ อีกครัง้หนึง่ 

 
22 ดภูาคผนวก ก : ประวตัิชาวพวนในดินแดนประเทศไทยอย่างสงัเขป  

  ดเูพิ่มเติมใน บณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ และอารีรัตน์ เรืองก าเนิด.  (2550).  พลวัตประเพณีบุญก าฟ้าของกลุ่มชาติพันธุพวนในบริบท

การท่องเที่ยวของประเทศไทย.  ใน  รายงานวิจยัจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2550. จาก http://research.culture.go.th/ebook/ne158/folder/assets/basic-html/page1.html 
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5. ในสมยัรัชกาลที่ 5 จีนฮ่อได้เข้าตีเมืองพวน ท าให้สยามยกทพัไปปราบ ศึกครัง้
นีย้าวนานกวา่ 16 ปี สยามก็ชนะในปี พ.ศ. 2431 หลงัจากนัน้ก็ได้มีการกวาดต้อนชาวพวนลงมาที่
กรุงเทพฯ อีกระลอกใหญ่  

จากประวัติการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวพวน จากท้องถิ่นเดิมในเชียงขวางมาสู่
สยาม ท าให้เห็นว่าชาวพวนส่วนใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนมานัน้ ได้มาตัง้ถิ่นฐานในบริเวณภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก แต่ก็มีชาวพวนบางส่วนได้อพยพเคลื่อนย้ายมาสู่บริเวณภาคอื่น ๆ ของไทย
ด้วย เช่นที่ภาคอีสานก็มีชาวพวนอพยพมาตัง้ชุมชนอยู่ไม่น้อย เช่น ที่จังหวัดเลย หนองคาย 
อดุรธานี หนองบวัล าภู นอกจากนีย้งัมีชาวพวนบางส่วนได้อพยพย้ายจากอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดั
ลพบุรี และ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปอยู่ยังภาคอีสาน  มีชาวไทยพวนอยู่ในประเทศไทย
ประมาณ 200,000 คน กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นเพียงแค่
ภาคใต้เท่านัน้ 23  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงแผนที่แสดงเส้นทางอพยพของชาวพวน จากแขวงเชียงขวาง 
ในประเทศลาวสูส่ยาม 

ที่มา: https://e-shann.com/8794/ชมุชนลาวในภาคกลางของสยาม 

 

 
23 เจนสดุา สมบตัิ.  (2540).  ความเป็นพวน ในปรากฏการณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย. หน้า 25-26. 
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ภาพประกอบ 4 แสดงเส้นทางอพยพของชาวพวน จาก ซ าเหนือ หลวงพระบาง  
เชียงขวาง เมืองพวน ในประเทศลาวสูป่ระเทศไทย 

ที่มา: https://e-shann.com/8794/ชมุชนลาวในภาคกลางของสยาม 
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ภาพประกอบ 5 แสดงแผนที่ภาษาพวน แสดงจ านวนประชากรที่ใช้ภาษาพวนในพืน้ที่ต่างๆ 
ของประเทศไทย 

ที่มา: สวุิไล เปรมศรีรัตน์; และคนอื่นๆ.  (2547) 
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คนพวนที่อพยพเข้ามาอยู่ในพืน้ที่ประเทศไทยตามจงัหวดัต่างๆ อาจแบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มหลกัๆ 24ได้แก่ 1) เข้ามาในฐานะเชลยศึก  2) เข้ามาด้วยความสมคัรใจ และ 3) ไม่สามารถ
ระบไุด้แน่ชดั 

1) กลุม่ที่ถกูกวาดต้อนมาในฐานะเชลยศกึจากเมืองเวียงจนัทน์ มกัจะถกูสง่ไปไว้
ตามหวัเมืองชัน้ในเพื่อชดเชยแทนคนไทยที่ถกูพม่ากวาดต้อนไปหลงัเสียกรุงศรีอยธุยาเม่ือปี พ.ศ.
2310 ชาวพวนกลุม่นี ้ได้แก่  

- ลพบรีุ ในพืน้ที่อ าเภอบ้านหมี่ อ าเภอเมือง อ าเภอโคกส าโรง 
- สระบรีุ ในพืน้ที่อ าเภอหนองโดน อ าเภอดอนพดุ อ าเภอวิหารแดง 
- นครนายก ในพืน้ที่อ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา 
- ฉะเชิงเทรา ในพืน้ที่อ าเภอพนมสารคาม 
- ปราจีนบุรี ในพืน้ที่อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอบ้านสร้าง 

อ าเภอกบินทร์บรีุ 
- สิงห์บรีุ ในพืน้ที่อ าเภอพรหมบรีุ 
- สพุรรณบรีุ ในพืน้ที่อ าเภอบางปลาม้า อ าเภออูท่อง 
- ชลบรีุ ในพืน้ที่อ าเภอพนสันิคม 

นอกจากนี ้ยงัมีกลุ่มชาวพวนที่ถกูกวาดต้อนลงมาจากเมืองเชียงขวางพร้อมชาว
โซ่ง (ไทด า) ที่ให้ไปอยู่ร่วมกบักลุ่มชาวพวนที่ตัง้อยู่แต่เดิม ได้แก่เมืองสระบุรี กบัเมืองอื่นๆ ได้แก่ 
เมืองเพชรบรีุ เมืองราชบรีุ เมืองกาญจนบรีุ เป็นต้น 

2) กลุ่มชาวพวนที่อพยพเข้ามาด้วยความสมคัรใจ มกัจะอพยพเข้าไปรวมอยู่กบั
พวนกลุม่เดิมหรือขยายถิ่นที่อยู่ใหม่ โดยชมุชนชาวพวนขยายไปอยู่ในพืน้ที่ใหม่ ได้แก่ พิจิตร (อ าเภอ
ทบัคล้อ อ าเภอบางมลูนาค อ าเภอตะพานหิน) สโุขทยั (อ าเภอศรีสชันาลยั) นครสวรรค์ (อ าเภอช่อง
แค อ าเภอชมุแสง อ าเภอไพศาลี อ าเภอตากฟ้า) อทุยัธานี (อ าเภอทพัทนั) กาญจนบรีุ (บางหมู่บ้าน
ในอ าเภอพนมทวน) เพชรบรูณ์ (บ้านดงขยุ อ าเภอชนแดน อ าเภอหนองไผ่, ต าบลสระกรวด อ าเภอ
ศรีเทพ) อตุรดิตถ์ (ต าบลงิว้งาม อ าเภอเมือง) เป็นต้น 

3) กลุ่มชาวพวนที่อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ แพร่ (ต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมือง) น่าน(บ้านหลับมืนพวน อ าเภอเวียงสา , บ้านฝายมูล อ าเภอท่าวังผา) พะเยา  
(บ้านห้วยกัน้ อ าเภอจุน) เชียงราย(บ้านป่าก๋อย อ าเภอแม่สาย , บ้านศรีดอนมลู บ้านป่าสกัน้อย 

 
24 การแบง่กลุม่ดงักล่าว เป็นการแบง่กลุ่มอย่างคร่าวๆ เท่านัน้ เพื่อให้เห็นภาพการตัง้ถ่ินฐานของชาวพวนได้ชดัเจน

ขึน้  โดยเรียบเรียงจากเอกสารพงศาวดารที่มีเนือ้หาจ ากดั ร่วมกบัการประมวลจากเอกสารงานวิชาการอื่นๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อน ซึง่ยาก
ตอ่การจะระบกุลุม่การอพยพเคลื่อนย้ายหรือการถ่ินฐานให้แน่ชดัลงไปได้ 



 28 

อ าเภอเชียงแสน, ต าบลศรีดอนชยั อ าเภอเทิง) อดุรธานี (อ าเภอบ้านผือ) หนองคาย (อ าเภอเมือง) 
และอบุลราชธานี ( อ าเภอเมือง) (ดวงกมล พนัธ์วิชยั.  2543: ออนไลน์) 

ปัจจุบนั กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ตาม
จังหวดัต่างๆ จ านวน 23 จังหวดั แบ่งออกออกเป็น ภาคเหนือ จ านวน 5 จังหวดั ภาคตะวนัออก 
จ านวน 3 จงัหวดัภาคตะวนัตก จ านวน 3 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 จงัหวดั ภาค
กลาง จ านวน 10 จงัหวดั โดยอาศยัอยู่ในเขตพืน้ที่ในแต่ละภาค ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 แสดงจงัหวดัในแต่ละภาคท่ีมีกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี 

ภาคเหนือ จ านวน 

จ.น่าน (บ้านฝ่ายมลู อ.ท่าวงัผา,บ้านหลบัมืนพรวน อ.เวียงสา) 

5 จังหวัด 

จ.แพร่ (ต.ทุ่งโฮ่ง อ.เมือง)  

จ.อุตรดติถ์ (บ้านปากฝาง อ.เมือง)  

จ.พะเยา (บ้านห้วยกัน้ อ.จนุ) 

จ.เชียงราย (บ้านป่าก๋อย อ.แม่สาย บ้านศรีดอนมลู บ้านป่าสกัน้อย 
อ.เชียงแสน ต.ศรีดอนชยั อ.เทิง) 

ภาคกลาง จ านวน 

จ.สุโขทยั (อ.ศรีสชันาลยั )  

10 จังหวัด 

จ.สระบุรี ( อ.หนองโดน อ.ดอนพดุ อ.วิหารแดง) 

จ.นครนายก ( อ.ปากพล)ี  

จ.ลพบุรี (อ.บ้านหม่ี อ.บ้านทราย)  

จ.สิงห์บุรี (หมู่ที่ 3 ต.บางน า้เช่ียว อ.พรหมบรีุ) 

จ.พจิติร (อ.ทบัคล้อ อ.บางมลูนาค,  
บ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน)  

จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า)  

จ.นครสวรรค์ ( อ.ช่องแค อ าเภอชมุแสง อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้า) 

จ.เพชรบูรณ์ (บ้านดงขยุ อ.ชนแดน อ.หนองไผ่ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ)  

จ.อุทยัธานี (อ.ทพัทนั) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ภาคตะวันออก จ านวน 

จ.ปราจีนบุรี (อ.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมโหสถ อ.บ้านสร้าง อ.กบินทร์บรีุ) 

3 จังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา ( อ.พนมสารคาม, อ.สนามชยัเขต)  

จ.ชลบุรี (อ.พนสันิคม)  

ภาคตะวันตก จ านวน 

จ.ราชบุรี (อ.เมือง) 

3 จังหวัด จ.กาญจนบุรี (บางหมู่บ้านใน อ.พนมทวน)  

จ.เพชรบุรี ( อ.เขาย้อย อ.ท่ายาง )  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 

จ.อุดรธานี (อ.บ้านผือ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน) 
2 จังหวัด จ.หนองคาย (บ้านดงบงั บ้านกดุบง อ.โพนพิสยั, บ้านกวดโคกสวา่ง 

ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ, บ้านโพธ์ิตาก อ.โพธ์ิตาก, บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่) 
ภาคใต้ จ านวน 
ไม่มี ไม่มี 

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

คนพวนในบ้านเดิมคือประเทศลาวมีคนพวนเหลืออยู่ไม่มาก แต่ในเมืองไทย คนพวน
เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มีขนบธรรมเนียมวฒันธรรมเป็นของตนเอง แม้ภาษา ความเช่ือ และประเพณี
พิธีกรรมบางอย่างจะคล้ายคลึงกับคนไทยอีสานหรือลาวอีสาน แต่ก็ไม่เหมือนกันโดยสิน้เชิง   
ชาวพวนได้อพยพโยกย้ายเข้ามาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย ทัง้ในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและ 
ภาคอีสาน ดงันี ้ภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดัพิจิตร (อ าเภอตะพานหิน) จงัหวดัสโุขทยั (อ.ศรีสชันาลยั) 
จังหวัดอุตรดิตถ์ (อ าเภอตรอน-ลับแล) และ จังหวัดก าแพงเพชร ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี 
(อ าเภอพหรมบุ รี ) จังหวัดลพบุ รี  (อ าเภอบ้านหม่ี) จังหวัดสุพรรณบุ รี  (อ าเภอบางปลาม้า)  
จังหวัดนครนายก (อ าเภอปากพลี) จังหวัดสระบุรี  และ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคอีสาน  ได้แก่ 
จงัหวดัอดุรธานี และ จงัหวดัหนองคาย 

 

หวัเมืองชัน้ในสมยัต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ 

พืน้ท่ีที่ตัง้ถิ่นฐานเพิ่มเติม 
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2.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ชาวลาวพวนในปัจจุบันนิยมเรียกตัวเอง (Endonym หรือ Autonym) ว่าไทยพวน 

เนื่องจากค าวา่ไทยแสดงตวัตนของความเป็นชาติ ที่ตา่งจากชาติพนัธุ์ นัน่จงึหมายความวา่พวกเขา
เป็นคนไทยเชือ้สายลาวพวน หรือไทพวน 25  

กลุม่วฒันธรรมไทยพวน ที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัต่างๆ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
จ านวน10 จังหวัด ได้แก่ 1.อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 2.อ.หนองโดน อ.ดอนพุด อ.วิหารแดง 
จ.สระบุรี 3.อ.ปากพลี จ.นครนายก 4.อ.บ้านหม่ี อ.บ้านทราย จ.ลพบุรี 5.อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
6.อ.ทับคล้อ อ.บางมูลนาค บ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 7.อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
8.อ.ช่องแค อ.ชุมแสง อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 9.อ.ชนแดน อ.หนองไผ่ อ.ศรีเทพ จ.
เพชรบรูณ์ 10.อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี 

2.3.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสุโขทยั  
การอพยพตัง้ถิ่นฐาน 26 

ชาวพวนหาดเสีย้วอพยพมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดน่าน ผ่านจังหวัดแพร่ 
อตุรดิตถ์ แล้วมุ่งสูเ่มืองสวรรคโลก ตามเส้นทางอพยพนีป้รากฏว่ามีชาวพวนได้ตัง้ถิ่นฐานอาศยัอยู่
ที่บ้านทุ่งโฮ่ง อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ และบ้านนานกกก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ์ (ชมุชน
ที่บ้านนานกกกนี ้ตัง้ภูมิล าเนาอยู่ระยะหนึ่งก็อพยพมาอยู่ที่บ้านคลองปากร้าว  ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอศรีสชันาลยั จากนัน้ได้อพยพมาอยู่ริมฝ่ังแม่น า้ยมทางทิศตะวนัตก เรียกว่าบ้านหาดสงูใน
ปัจจุบนั) ส าหรับชาวพวนที่อพยพมาส่วนใหญ่จะตัง้หลกัฐานที่บ้านหาดเสีย้ว ซึ่งอยู่คนละฝ่ังกับบ้าน
หาดสงู 

การอพยพของชาวพวนหาดเสีย้วเป็นการอพยพมาด้วยความสมัครใจ 
โดยมีผู้น าฝ่ายฆราวาส คือ พี่น้องตระกลูสามแสน ได้แก่แสนจนัทร์ แสนปัญญาและแสนพล (แสน 
หมายถึง ต าแหน่งนายทหารครัง้โบราณ) ผู้น าฝ่ายสงฆ์ คือ เจ้าหวัอ้ายสมเด็จวดับ้านตาด 

 
 

 
25 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (ปรับปรุงเมื่อ 2558).  กลุ่มชาติพันธ์ุ : พวน ไทพวน.  ใน  

ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2562, จาก https://www.sac.or.th/databases/ethnic-
groups/ethnicGroups/83  

26 สกล เกิดผล; และคนอื่นๆ.  (2558).  รายงานการวิจยั เร่ือง การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนและการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย.  หน้า 68. 
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ช่ือหาดเสีย้ว 
ค าว่า “หาดเสีย้ว” (ต.หาดเสีย้ว) หมายถึง ท่าน า้ที่หาดทรายเสีย้วคือ

แหว่งไซ ประกอบกบัหาดทรายมีค้นส้มเสีย้ว(ต้นกาหลง) ใหญ่เป็นเคร่ืองหมายและตรงกบัช่ือถิ่น
ฐานเดิม จึงตัง้ช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านหาดเสีย้ว” ซึง่ปัจจบุนัมี 5 หมู่บ้าน คือ บ้านหาดเสีย้ว บ้านหาด
สงู บ้านใหม่ และบ้านแม่ราก เม่ือตัง้ถ่ินฐานท่ีหาดเสีย้วมัน่คงแล้วได้สร้างวดัขึน้คือวดัโพธ์ิไทร (วดั
หาดเสีย้ว ปัจจบุนั) ปรากฏหลกัฐานการจดังานฉลองวดัและโบสถ์ ในปี พ.ศ.2387 ซึ่งจารึกติดอยู่
ที่ผนงัโบสถ์ของวดัหาดเสีย้ว ในปัจจุบนัอ าเภอหาดเสีย้ว หลงัจากเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2475 แล้วต่อมา ปี พ.ศ.2476 ได้
เปลี่ยนช่ือ “อ าเภอหาดเสีย้ว” เป็น “อ าเภอศรีสชันาลยั ต่อมาปี พ.ศ.2510 ได้ปรับปรุงให้เข้ากับ
ภาษาโรมนั โดยเปลี่ยนจาก “ศรีสชันาลยั” เป็น “ศรีสชันาลยั” ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี 
เร่ืองการเขียนช่ือจังหวดั อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ เป็นอักษรโรมัน ลงราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 84 
ตอนที่ 56 ลงวนัที่ 23 มิถนุายน พ.ศ.2510 และใช้ช่ือ “เมืองศรีสชันาลยั” มาจนถึงปัจจบุนั 

บ้านหาดเสีย้วดัง้เดิม อยู่บริเวณภพูาน แขวงเมืองเชียงขวางประเทศลาว 
(ปัจจบุนัคือ เมืองตลุาคม) ชาวพวนที่ถกูกวาดต้อนและอพยพด้วยความสมคัรใจมาตัง้ถิ่นฐานอยู่
ในประเทศไทยจึงตัง้ช่ือบ้านของตนว่าบ้านหาดเสีย้ว ทัง้ที่ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จงัหวดัสโุขทยั และอีกที่หนึ่งคือบ้านหาดเสีย้ว ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ เพื่อ
เป็นการระลกึถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนในอดีต 

วฒันธรรมและประเพณี 
วฒันธรรมและประเพณีที่ชาวพวนหาดเสีย้วสืบทอดมาถึงปัจจบุนัได้แก่ 

1. ก าฟ้า ขึน้ 3, 10, 15 ค ่า เดือน 3 
2. บวชพระแห่นาคด้วยขบวนช้าง 7 - 8 เมษายน 
3. สงัขานต์ (สงกรานต์) 13 - 15 เมษายน, 22 เมษายน สงัขานผู้ เฒา่ 
4. บญุบัง้ไฟ 16 - 17 เมษายน 
5. สลากภตัต์ (วนัวิสาขบชูา) ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6 
6. วนัอาสาฬหบชูา วนัเข้าพรรษา เดือน 8 
7. ก าเกียง แรม 9, 10, 11 ค ่า เดือน 9 
8. วนัสารทและเทศน์มหาชาติ แรม 14 - 15 ค ่า เดือน 10 
9. วันออกพรรษาและเทศน์มหาชาติ (ไทยพวน) ขึน้ 14 - 15 ค ่า  

เดือน 11 
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10. กฐิน, ลอยกระทง เดือน 12 
ประเพณีการบวช หลงัจากแห่ช้างแล้วพอ่นาคจะจดัพาหวานไปให้ชู้  (คนรัก) 

ฝ่ายหญิงจะมอบเคร่ืองกองบวช เช่น ผ้ากัง้ ผ้าหอคมัภีร์, ผ้ากราบ, ผ้านัง่ เป็นต้น มอบให้กบัฝ่าย
พอ่นาคเป็นการตอบแทน 

การประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพของชาวพวนบ้านหาดเสีย้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางกสิกรรม และหัตถกรรมพืน้บ้าน ค ากล่าวกันจนติดปาก คือ “หญิงเข็นฝ้าย ชายตีเหล็ก” มี
ความหมายว่า “หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก” สิ่งที่รับการยกย่องของชาวพวน คือ “ผ้าซิ่นตีนจก” ซึ่งมี
ทัง้หมด 9 ลาย คือ 1. ลายเครือน้อย 2. ลายเครือกลาง 3. ลายเครือใหญ่ 4. ลายดอกมนสิบหก 5. 
ลายสิบสองหน่วยตัด 6. ลายน า้อ่าง 7. ลายสองท้อง 8. ลายแปดขอ 9. ลายสี่ขอ ส าหรับ “ชายตี
เหลก็” นัน้ ก็ยงัท ากนัอยู่จนทกุวนันี ้ 

ลกัษณะภมูิประเทศที่ตัง้กลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั
สโุขทยั มีแม่น า้ยมไหลผ่าน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารประเภทปลาน า้จืดและสตัว์น า้ต่างๆ ที่ส าคญัของ
ชมุชน ประกอบกบัมีแก่งหินที่เรียกวา่ “แก่งหลวง” ตัง้ขวางล าน า้ยมอยู่ห่างจากชมุชนไปทางทิศใต้
ประมาณ 8 กิโลเมตร (บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) ในอดีตจึงมีการ
รวบรวมชาวชุมชนเป็นขบวนเกวียนพร้อมอุปกรณ์เคร่ือง มือในการจับปลาบริเวณแก่งหลวง
ดงักลา่วอีกด้วย 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงการจดัขบวนเกวียนเพ่ือเดินทางมาจบัสตัว์น า้บริเวณ "แก่งหลวง" 
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั  

เม่ือปี พ.ศ. 2480, ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตนั (Dr. Robert Larimore 
Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบตัิงานในฐานะที่
ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการในขณะนัน้ 

ที่ ม า : https://www.facebook.com/Oldsiam/photos/pcb.2137660773028145/ 
2137652003029022/?type=3&theater 
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2.3.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสระบุรี 
สระบรีุเป็นเมืองเก่าแก่ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรมมาตัง้แต่พทุธ

ศตวรรษที่ 16 - 20 แต่เพิ่งมาก่อตัง้เป็นเมืองอย่างจริงจังในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มูลเหตุแห่งการตัง้เมืองเนื่องจากต้องการใช้เป็นที่ระดมพลในยาม
สงคราม และด ารงสถานะเมืองมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์  

ต้นสมยัรัตนโกสินทร์ สระบรีุยงัคงเป็นเมืองเปิด มีหน้าที่ระดมพลเพื่อไปช่วย
ทพัหลวง และหวัเมืองฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือและฝ่ายเหนืออยู่เป็นประจ าโดยเฉพาะในรัชสมยั
รัชกาลที่ 1 - 3 ได้ยกทพัไปปราบหวัเมือง เช่น เวียงจนัทน์ หลวงพระบาง และกมัพชูาที่คิดกบฏอยู่
บ่อยๆ จึงท าให้เป็นเมืองที่ มีผู้ คนหลายหลากชาติพันธุ์ เ ข้ามาอยู่อาศัย ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 จึงได้รับการจดัตัง้เป็นจงัหวดั มีการตดัทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านไปยงั
จังหวัดนครราชสีมา จนปัจจุบันสระบุรีได้กลายเป็นชุมทางการคมนาคมที่ส าคัญของทัง้ภาค
ตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจงัหวดัทางแถบตะวนัตก  

สว่นช่ือของเมือง มีการสนันิษฐานว่าเดิมที่ตัง้เป็นเมืองมีพืน้ที่อยู่ในท าเลใกล้
บึงหนองโง้ง หลงัจากตัง้เป็นเมืองจึงน าเอาค าว่า "สระ" มารวมกบัค าว่า "บุรี" และใช้เป็นช่ือเมือง 
"สระบรีุ" มาจนถึงปัจจบุนั 

สมยัที่ไทยท าศกึกบัประเทศลาว เม่ือชนะก็กวาดต้อนคนลาวเป็นจ านวนมาก 
ในจ านวนนัน้ มีคนลาว - พวน อยู่ด้วย ต่อมาลาวพวนได้อพยพมาตัง้ถิ่นฐานที่ ต.บ้านกลบั สาเหตุ
ที่ได้ช่ือว่าบ้านกลบัก็เพราะว่า เม่ือก่อนถ้ามีใครอพยพไปตัง้ถิ่นฐานที่อื่นก็จะต้องกลบัถิ่นเก่าเสมอ 
ก็เลยได้ช่ือว่า "บ้านกลบั" นับตัง้แต่นัน้มา ปัจจุบนัชาวบ้านยังรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวไทยพวน (ประเพณีก าฟ้าพาข้าวแลง) สืบทอดกนัมานาน ชาวบ้านอยู่กนัอย่างพี่
น้องมีความสามคัคีของหมู่คณะ 

 
2.3.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก 

ชาวไทยพวนในจงัหวดันครนายก เช่ือกนัว่า อพยพเข้ามาในสมยัสมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ.2322 เม่ือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึยกทพัไปตีเมืองเวียงจนัทน์และหวัเมืองต่างๆ ซึง่มีช่ือเรียกรวมกนัวา่ หวัพนั
ทัง้ห้าทัง้หก ประกอบด้วย เมืองค าม่วน เมืองค าเกิด เมืองเวียงไชย เมืองไพศาลี เมืองซ าเหนือ และ
เมืองเชียงขวาง ได้กวาดต้อนเอาลาวเวียง(ลาวเวียงจนัทน์) ลาวพวนและลาวโซ่ง มาไว้ที่เมืองร้าง 
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(เพราะถกูพม่ากวาดต้อนราษฎรไปตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่า เม่ือ พ.ศ. 2310) เช่นเมือง
สระบรีุ ลพบรีุ นครนายก และฉะเชิงเทรา  

ระยะที่สอง ในราวปี พ.ศ. 2335 สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกเมืองแถงและเมืองพวนแข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงได้ยกทพัไปปราบ 
และกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงด า (ลาวโซง่) และลาวพวนสง่มากรุงเทพฯ ลาวทรงด าถกูสง่ไปอยู่
ที่เพชรบรีุ ลาวพวนถกูสง่มาที่เมืองลพบรีุ สระบรีุ นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบรีุและจนัทบรีุด้วย 

ระยะที่สาม ในราวปี พ.ศ. 2370 เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ ก่อกบฏต่อ
กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสุภาวดี 
(เจ้าพระยาบดินทรเดชา) เป็นแม่ทพั ขึน้ไปปราบกบฏ และได้กวาดต้อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ที่
อ าเภอกบินทร์บรีุ อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบรีุ จงัหวดัสระแก้ว จงัหวดัลพบรีุ และจงัหวดั
พิจิตร เป็นต้น  

2.3.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี 
ชาวพวนที่ตัง้รกรากในจงัหวดัลพบรีุ อยู่ที่ต าบลบ้านเซา่ อ าเภอสนามแจง ซึง่

ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นอ าเภอบ้านหม่ี วิถีชีวิตของชาวไทยพวนมีบทบาทส าคัญต่อวัฒนธรรมไทย 
โดยได้เผยแพร่วฒันธรรมประเพณี เช่น ประเพณี ฮีตสิบสองหรือประเพณี 12 เดือน ประเพณีสารท
พวน (ห่อข้าว) การละเล่นต่างๆ ภาษา การปลกูบ้านเรือน การทอผ้าฝ้ายและผ้ามดัหม่ี การถนอม
อาหาร เช่น การท าปลาร้า และปลาส้ม เป็นต้นไทยพวน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประหยดั อดทน อด
ออม สงบมีความผกูพนักบัธรรมชาติ อาชีพหลกัสว่นใหญ่คือการเกษตรกรรม ชาวไทยพวนทกุวนันี ้
ปรับตวัไปกบัความเปลี่ยนแปลงในปัจจบุนัและรับเอาวฒันธรรมสมยัใหม่เข้ามามากขึน้ เช่น หนุ่ม
สาวนิยมพดูภาษากลาง มีการสวมใสเ่สือ้ผ้าแบบสากล ปรับวฒันธรรมบางอย่างให้เข้ากบัปัจจบุนั
มากขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของตนเอาไว้ให้ลกูหลานได้
สืบทอดต่อไป 

ไทพวนบ้านท่าทราย และบ้านหลมุข้าว เป็นชนชาติที่สืบสานมาจากชาวพวน 
ซึ่งมีถิ่นฐานบ้านเดิมอยู่ที่เมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ต่อมาได้มีการอพยพมาตัง้ถิ่นฐานใน
ประเทศไทยเมื่อราว 200 ปีมาแล้ว โดยในเขตจงัหวดัสระบรีุ 

2.3.5 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสิงห์บุรี 
ไม่มีการบนัทกึชดัเจนวา่ พี่น้องไทพวนอพยพจากเมืองเชียงขวางลงมาเม่ือใด 

แต่เร่ิมต้นที่ ชาวไทพวนหรือลาวพวนอพยพจากเมืองเชียงขวางล่องลงมาหาที่ดินท ากินสองฝ่ัง
แม่น า้โขง สร้างบ้านแปลงเมืองที่เวียงจันท์ แล้วข้ามมาฝ่ังขวาแม่น า้โขงคือแถวๆอุดรธานี 
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หนองคาย นครพนม ช่วงรัชกาลที่ 3พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงห
เสนีย์) กวาดต้อนพี่น้องไทพวนลงมาอยู่แถวปราจีนบรีุ นครนายก ฉะเชิงเทรา 

การอพยพย้ายถิ่นยังไม่สิน้สุด เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและ
นวตักรรม“เรือส าเภาจีน” ที่เข้ามาค้าขายเก่ียวกบัของป่าและเคร่ืองเทศ จากกลุม่เรือจีนและอินเดีย 
เกิดการอพยพเพื่อเข้ามาท าการค้ากบัชาวต่างชาติ และกลุม่นีเ้องที่เคลื่อนย้ายถิ่นมาปักหลกัอยู่ริม
ฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยา การเลือกสองฝ่ังแม่น า้ของชาวไทพวนนัน้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่ชาญ
ฉลาดเพราะว่าแม่น า้เป็นทัง้เส้นทางการสัญจรไปมาในยุคสมัยนัน้และแหล่งอาหารอันอุดม
สมบรูณ์ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่สขุสบาย ท าไร่ท านาก็ได้ผลผลิตเพิ่มพนู  

พิพิธภัณฑ์เฮือนไทพวน ตัง้อยู่ที่วัดกุฎีทอง (ไม่รู้ปีพ.ศ.ที่สร้างวัดนี)้ ภายใน
พิพิธภัณฑ์แสดงถึงวิถีชีวิต เคร่ืองมือท ากิน บ้านเรือน และหลากหลายเร่ืองราว รวมถึงเสือ้ผ้า
เคร่ืองนุ่งห่ม สตรีสวมเสือ้คอกลมแขนยาวทรงกระบอก สีเหลืองไพร ห่มด้วยผ้าสไบเฉียงสีตา่งๆ นุ่ง
ผ้าถงุมดัหม่ีลายขวางและมีตีนจกสีแดง ส่วนผู้ชายสวมเสือ้หม้อฮ่อมสีคราม แขนสัน้บ้างยาวบ้าง 
คาดพงุด้วยผ้าขาวม้าผืนหนึง่ แต่บางคนก็พาดไหล ่

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดพจิติร 
ชาวไทยพวนบ้านป่าแดง ต าบลหนองพะยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัด

พิจิตรมี พืน้เพเป็นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ ซึง่มีอาชีพเกษตรกรรม
แต่คนกลุ่มนีมี้ภมูิปัญญาการทอผ้าติดตวัมามีประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ และการละเล่นของ
ชาวไทยพวนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่ยังมีการถือปฏิบัติกันเร่ือยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ประเพณีงานบุญข้าวจ่ี ประเพณีงานบญุก าฟ้า พิธีแห่นางแมว พิธีงานสารทพวน พิธีงานบญุข้าว
ห่อ พิธีบุญพระเวส พิธีเลีย้งนา พิธีท าขวญัแม่โพสพ พิธีการอปุสมบท พิธีการแต่งงาน พิธีงานศพ 
พิธีเลีย้งเจ้าพ่อแสงอรุณ พิธีสู่ขวญั การละเล่นผีนางกวกั การละเล่นผีนางด้ง และการละเล่นผีนาง
สาก เป็นต้น 

ปัจจุบนัประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือและการละเล่น พิธีการหรือกิจกรรม
บางอย่างได้เลือนหายไปกบักาลเวลา จะมีการปฏิบตัิ การละเลน่บางอย่างในงานฟืน้ฟปูระเพณีใน
งานบญุก าฟ้าของชาวไทยพวนบ้านป่าแดงเท่านัน้ ซึง่งานประเพณีบญุก าฟ้าจดัขึน้ตรงกบัวนัขึน้ 3 
ค ่าเดือน 3 ของทกุปี 

2.3.7 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ชาวไทพวนที่อพยพมาอยู่เมืองสพุรรณบรีุนัน้ มีการอพยพกนัมาอีกหลายครัง้ 

ทัง้ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 เม่ือคราวท าสงครามปราบฮ่อครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 เม่ือ ปี 
พ.ศ. 2413 นบัวา่เป็นการอพยพของไทพวนเข้ามาสูป่ระเทศไทย เป็นครัง้สดุท้ายด้วย 
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คนพวนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 2 รูปแบบคือ จากการอพยพด้วย
ความสมคัรใจ เพราะความยากล าบากในการประกอบอาชีพ และความเบื่อหน่ายจากการที่เป็น
เมืองหน้าด่านต้องได้รับความเดือดร้อนจากศึกสงครามที่ตนเองไม่ได้ก่อขึน้ จึงลีภ้ัยเข้ามาใน
ประเทศไทย การอพยพอีกวิธีหนึ่งคือ การถูกกวาดต้อนแบบ “ยกครัว” โดยกองทพัไทย ถึง 4 ครัง้ 
คือครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2322 สมยักรุงธนบรีุ ครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2338 สมยัรัชกาลที่ 1 คนพวนที่มาในครัง้นีไ้ป
อยู่รวมกบัลาวเวียงที่สระบรีุทัง้หมด ยกไปตีเมืองพวนคือจากญวน พ.ศ. 2377 ครัง้ที่ 3 และครัง้ที่ 4 
สมยัรัชกาลที่ 5 ยกไปปราบจีนฮ่อที่ยกเข้ามาบกุหวัเมืองพวน 

คนไทพวนเข้ามาอยู่ในจงัหวดัสพุรรณบรีุได้อย่างไร และมาเม่ือไร จากการดู
ปี พ.ศ. ที่มีการตัง้วดัต่างๆ มาเปรียบเทียบกนัแล้วไม่ตรงกันเลย แต่พอประมาณได้ว่าไทพวนใน
สพุรรณบรีุ ในที่นีจ้ะเน้นทีไ่ทพวนอ าเภอบางปลาม้าจะต้องถกูกวาดต้อนมาในสมยักรุงธนบรีุ เม่ือปี พ.ศ. 
2322 ครัง้ที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งต่อมาได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 1 ทรง
พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก พระมหากษัตริย์องค์ที่ 1 ของราชวงศ์จกักรี ได้
ยกทพัไปตีเมืองหลวงพระบางได้ชยัชนะ เม่ือยกทพักลบัได้กวาดต้อนชาวลาวมาด้วย ซึ่งในที่นีจ้ะ
กล่าวถึงเฉพาะชาวลาวพวน อพยพไปอยู่ตามหวัเมืองต่างๆ มีหลกัฐานว่าวดับ้านสตูร วดัลานคา 
วดักกม่วง ตัง้วดัในเวลาไลเ่ลี่ยกนั หลงัจากอพยพมาจากประเทศลาวได้ 14 - 34 ปี คือประมาณปี 
พ.ศ. 2336 - 2354 แต่ยงัมีคนพวนอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพตามมาในภายหลงั และมีที่มาที่ต่างกบัรุ่น
แรกอย่างเห็นได้ชดั 

หมู่บ้านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ เป็นหมู่บ้านชาวไทยพวน ท่ีอพยพ
จากเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาอยู่ที่แห่งนี ้และชาวบ้านก็ยงัคงด ารง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตวัเองมายาวนานกว่า 200 ปีไม่เคยเปล่ียน (หมู่บ้านโพธ์ิศรี.  2550: 
ออนไลน์) 

เม่ือน าปี พ.ศ. ที่คนพวนในอ าเภอบางปลาม้าตัง้วดัขึน้ แล้วน าไปเปรียบเทียบ
กบัการอพยพเข้ามา จะเห็นได้ว่าคนไทพวนในอ าเภอบางปลาม้า จะต้องอพยพเข้ามามากกว่า 1 
ครัง้อย่างแน่นอน 

เร่ืองราวของคนไทพวนในสพุรรณบุรี ที่เขียนมานีไ้ด้รวบรวมมาจากเอกสาร 
กรุงเทพฯ 200 ปี พิมพ์เม่ือปี พ.ศ. 2533 หนงัสือรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2535 หนงัสือไทยพวน โดยพล
เอกสายหยดุ เกิดผล ปี พ.ศ. 2534 ต านานไทยพวน โดยโพธ์ิ แซมล าเจียก ปี พ.ศ. 2548 และจาก
ค าบอกเลา่ และข้อเขียนของ คณุพาว จ าเนียร คนพวนวดับ้านหมี่เก้าห้อง ผู้อ านวยการพิมาย โสม
ภีร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัป่าพฤกษ์ อ าเภอบางปลาม้า ดงันัน้เม่ืออ่านข้อเขียนนีแ้ล้วหากรู้สกึว่า
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ไม่ตรงกบัประวตัิความเป็นมาของคนพวนหมู่บ้าน หรือวดัใด ขอให้คิดว่าเป็นความหลากหลายของ
ต านานคนพวนในสพุรรณบรีุอีกทางหนึง่ 

บ้านเก้าห้อง เป็นหมู่บ้านเก้าห้อง เก่าแก่ในประวตัิศาสตร์ มีอายุประมาณ 
150 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่สืบเชือ้สายมาจากเมืองเวียงจันทร์ เชียงขวาง อพยพมาตัง้แต่สมยั ร.3 
ปัจจบุนัเรียกตนเองว่า ไทยพวน มีภาษาพดูของตนเองเป็นภาษาลาวพวน ผู้คนบริเวณนีไ้ด้รับการ
กล่าวขานว่าขยนัขนัแข็งมากซึ่งหวัหน้าของชาวลาวพวนคนหนึ่งได้รับการแต่งตัง้บรรนาศกัด์ิเป็น 
"ขนุก าแหงลือชยั" ท าหน้าที่เป็นนายกองเก็บสว่ยและยงัมีประเพณีเป็นของตนเอง เช่น ประเพณีก า
ฟ้า ประเพณีบัง้ไฟไทยพวน 

นอกจากนีย้งัมีคนจีนที่อพยพเข้ามาตัง้ถิ่นฐานพร้อมกันโดยพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันอย่างสงบสขุและมีงานประจ าปีของศาลเจ้าพ่อและเจ้าแม่ทัง้ 3 ตลาดซึ่งถือได้ว่าเป็น
ชมุชนที่มีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ วฒันธรรม ทัง้ ไทย จีน ลาวพวน 

2.3.8 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครสวรรค์ 
ลาวพวน - ไทพวนเป็นชนเผ่าดัง้เดิมของลาวมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวง

เชียงขวาง ที่อยู่ภาคเหนือของลาว ติดกับแขวงหวัพนั และดินแดนสิบสองจุไทเดิม ปกครองโดย
กษัตริย์ราชวงศ์เจ็ดเจือง มีแม่น า้พวนไหลผ่าน  

ส่วนลาวคลัง่อพยพมาพร้อมกันกับลาวพวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่เทือกเขาภูคงั 
(ภูฆัง) ซึ่งมีลกัษณะคล้ายระฆงั อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง และแขวงซ า
เหนือ คนทัว่ไปเรียกลาวกลุ่มนีว้่าลาวคร่ัง (เพีย้น) ลาวคร่ังมีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น ลาวขีค้ร่ัง ลาว
เต่าเหลือง ลาวไทแดง แถบจงัหวดันครสวรรค์เรียกว่าลาวโนนปอแดง ลาวหนองเหมือด ลาวก๊ะละ่ 
ลาวลอ่ก๊อ 

ลาวพวน ลาวคร่ัง เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์เดียวกนั (แตกตา่งเพียงถิ่นที่อยู่) มีขนาด
ใหญ่ในอดีตมีศกัด์ิเป็นถึงมณฑลลาวพวน ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นมณฑลอดุร แต่น่าเสียดายท่ีไม่มี
การบนัทึกไว้เป็นการเฉพาะ อาศยัศึกษาจากเอกสารหลายฉบบั งานวิจยั และการบอกเล่าจากผู้ รู้ 
คนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ  

จากการส ารวจภาคสนามกลุ่มโซ่งและพวนหลายพืน้ที่ พบว่าที่บ้านวังรอ 
ต าบลวงัมหากร อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ เป็นแหล่งที่ตัง้ถิ่นฐานร่วมของโซ่งและพวนที่
ย้ายถิ่นฐานมาจาก เพชรบุรีและสพุรรณบุรี มาร่วม 6 ทศวรรษ ท าให้สนใจที่จะศึกษาว่า ทัง้กลุ่ม
โซ่งและพวนซึ่งต่างก็เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ไท - ลาวที่ยงัคงมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัเก่ียวกบัความเช่ือที่
ปรากฏในที่พกัอาศยั เม่ือทัง้สองกลุม่มีการแต่งงานข้ามกลุม่อตัลกัษณ์เฉพาะตวัเก่ียวกบัความเชื่อ
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ที่ปรากฏในเรือนพกัอาศยัยงัคงหลงเหลืออยู่หรือไม่ ผลของการศึกษาพบว่า เรือนของกลุ่มโซ่งที่
มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัคือ มี “กระหล่อห้อง” หรือห้องผีบรรพบุรุษ ซึ่งต้องมีการท าพิธีเซ่นไหว้ หรือ 
“เสนเรือน” ยงัมีปรากฏอยู่ในเรือน เฉพาะที่ผู้ชายโซ่งแต่งงานกบัผู้หญิงพวนเท่านัน้ แต่หากผู้หญิง
โซ่งแต่งงานกบัผู้ชายพวนในเรือนจะไม่ปรากฏว่ามี “กระหลอ่ห้อง” หลงเหลืออยู่แต่จะปรากฏห้อง
พระตามความเช่ือของพวนแทน ท าให้เห็นความส าคญัของการสืบทอดความเช่ือในเรือนวา่การสืบ
ทอดความเชื่อในเรือนพกัอาศยัของฝ่ายชาย ส าคญักวา่การสืบทอดความเช่ือของฝ่ายหญิง  

2.3.9 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ไทหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคนเชือ้สายลาวที่มีต้นก าเนิดอยู่ทางดินแดน

ล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง ไชยะบุรี บ่อแตน แก่นท้าว และเร่ือยลงมาทางใต้ จนถึงท่าลี่ เชียง
คาน ด่านซ้าย นครไทชาติตระการ น า้ปาด ฟากท่า และมาจนถึงบริเวณเมืองหล่มในจังหวัด
เพชรบรูณ์ ซึง่หากเราเอาเส้นสมมติทางการปกครองออกไป ไม่ว่าจะเป็นเส้นประเทศ เส้นภาคหรือ
เส้นจงัหวดั จะเห็นได้ว่าดินแดนเหลา่นีเ้ป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่เป็นผืนเดียวกนัต่อเนื่องกนั และบรรดา
ผู้คนในพืน้ที่เหล่านี ้ล้วนแต่มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนอาหารและภาษาเป็นอย่าง
เดียวกนัหมด จึงอาจเรียกเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึน้ว่ากลุ่มชาติพนัธุ์เหล่านีเ้ป็น ลาวหลวงพระบาง 
ซึง่จะแตกต่างจากลาวเวียงจนัทน์และคนล้านนา  

ไทหล่ม ซึ่งมีพืน้ฐานรากเหง้าส่วนใหญ่เป็นคนที่สืบเชือ้สายมาจากลาวหลวง
พระบาง ผู้ ชายบรรพบุรุษของไทหล่มจึงนิยมสกัขาแค่ส่วนขาท่อนบน ไม่สูงขึน้ไปถึงพุงและเอว 
อย่างที่คนสยามเรียกคนกลุ่มที่สกัแบบนีว้่า ลาวพงุขาว ต่างจากคนแถบล้านนา แพร่ น่าน ท่ีนิยม
สกัเลยสงูขึน้ไปถึงพงุและเอว ที่คนสยามเรียกคนกลุ่มนีว้่า ลาวพงุด า จึงอาจกล่าวได้ว่าเมืองหลม่
เป็นพืน้ที่ที่ลาวพุงขาวอยู่อาศยัมาแต่ดัง้เดิม ส่วนที่อาจจะมีผู้พบเห็นลาวพุงด าในเขตเมืองหล่ม
บ้างนัน้ สันนิฐานว่าอาจเป็นการอพยพเข้ามาอยู่ในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามรายบุคคลหรือราย
ครอบครัว แตไ่ม่ได้อยู่มาแต่ดัง้เดิมอย่างลาวพงุขาว  

ต่อมามีคนลาวบางกลุม่ได้อพยพหรือถกูกวาดต้อนเข้ามาในพืน้ที่ในภายหลงั
บ้าง อย่างเช่น ในสมยักรุงธนบรีุและสมยัรัชกาลที่3 นัน้ ก็เป็นการน าคนลาวจากเวียงจนัทน์และที่
อื่นๆ ที่ถกูกวาดต้อนมานัน้ให้กลบัเข้ามาอยู่ผสมกบัไทหล่มในพืน้ที่เดิมซึง่อยู่อาศยักนัมาเนิ่นนาน
แล้ว 

2.3.10 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดอุทยัธานี 
กลุม่วฒันธรรม “ลาวคร่ัง”คือกลุม่วฒันธรรมที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในพืน้ที่ อ.บ้านไร่ 

อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี แต่ไม่ใช่ทกุชมุชนหรือหมู่บ้านเสมอไปที่เรียกตนเองว่า “ลาวคร่ัง” แม้ว่าจะมี
ประวตัิความเป็นมาเหมือนกนั นัน่คือเดิมทีอพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจนัทน์มีการทอผ้า
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ย้อมสีด้วยคร่ัง บางชมุชนหรือหมู่บ้านที่เรียกตนเองวา่ “ลาวคร่ัง” ให้เหตผุลวา่ เรียกตามหน่วยงาน
ราชการหรือคนไทยอื่นๆ บางชมุชนหรือบางหมู่บ้านเรียกตนเองว่า “ลาวขีค้ัง่” และปฏิเสธที่จะถูก
เรียกว่า “ลาวคร่ัง” บางชุมชนหรือหมู่บ้านมีประวตัิการอพยพมาจากเวียงจนัทน์คราวเดียวกนัแต่
เรียกตนเองวา่ “ลาวเวียง” หรือ “ไทขาว” บางชมุชนหรือหมู่บ้านก็ถกู “ลาวคร่ัง” หมู่บ้านอื่นเรียกวา่ 
“ลาวกา” เนื่องจากถูกมองว่า พูดเสียงดงัเหมือนกา หรือยงัมีอีกหลายหมู่บ้านที่ไม่รู้ช่ือชาติพนัธุ์
ตนเอง รู้แต่เพียงว่าตนเองเป็น “ลาวพทุธ” อพยพมาจากประเทศลาวและพดูภาษาลาวแตกต่าง
จากคนท้องถิ่น ความไม่ชดัเจนดงักลา่วนี ้สอดคล้องกบัที่ Chongkasikit (2010) กลา่วถึงชาติพนัธุ์ 
“ไทคร่ัง” ในภมูิภาคเหนือตอนลา่งนีไ้ว้ในแง่มมุหนึง่วา่ 

 “กลุม่ชาติพนัธุ์ลาวต่าง  ๆในบางพืน้ที่ยงัมีความสบัสน เช่น คนไทยเชือ้สายลาวที่
บ้านทพัหลวงและบ้านทพัคล้าย อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานี กบัคนที่บ้านเนินขาม กิ่งอ าเภอเนิน
ขาม จงัหวดัชยันาท ซึง่มีส าเนียงพดูเช่นเดียวกนัคือ ส าเนียงลาวเวียงแต่กลบัคิดว่าตนเองเป็นลาว
คร่ังหมือนกบัคนทีบ้านกดุจอก ต าบลกดุจอก ก่ิงอ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท ซึ่งมีส าเนียง
ภาษานุ่มนวลแบบลาวคร่ัง การจะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวในสงัคมไทยคงต้องสร้างเกณฑ์การ
จดัแบ่งเผ่าพนัธุ์ให้ชดัเจนจึงจะสามารถแยกแยะผู้คนแต่ละเผ่าพนัธุ์ให้ได้ตรงกบัเชือ้สายทีแท้จริง” 
(อญัชลี สิงห์น้อย วงศ์วฒันา, 2016) 

ลาวคร่ัง หรือลาวภคูร่ัง หรือลาวภคูัง่ ในเอกสารกลา่วว่าเป็นเมืองอยู่ทางฝ่ังซ้าย
ของแม่น า้โขง ปัจจบุนัเป็นที่ทราบกนัแล้ววา่ ภคูร่ัง เป็นชื่อภเูขาอยู่ในเขตอ าเภอภเูรือในปัจจบุนั เชิง
เขานีมี้บ้านหนองบวัตัง้อยู่และเป็นที่ตัง้ของเมืองภคูร่ังแต่เดิม และเป็นเมืองมีเจ้าเมืองปกครองอยู่
จนกระทัง่สมยัรัชกาลที่ ๕ จงึได้ย้ายเมืองไปตัง้เมืองด่านซ้ายริมน า้หมนัใกล้กบัพระธาตศุรีสองรักษ์
รวมทัง้เจ้าเมืองภคูร่ังก็ยกให้เป็นเจ้าเมืองด่านซ้ายด้วยในบริเวณนีมี้ที่ราบแคบๆ ที่สามารถเดินทาง
ติดต่อกบัเมืองแก่นท้าว เมืองเลยซึ่งเมื่อเลียบริมน า้โขงก็ต่อไปถึงเวียงจนัทน์ และยงัเป็นทางขึน้ไป
เมืองหลวงพระบางอีกทางหนึ่งนอกจากที่น า้ปาด ดังนัน้เม่ือมีการอพยพผู้คนจากหวัเมืองลาวจาก
เมืองหลวงพระบาง เมืองเลย เมืองแก่นท้าว เมืองพนัพร้าว (ในจงัหวดัหนองคาย) ก็จะใช้เส้นทางนี ้
พกัอยู่ที่เมืองพิษณุโลกไม่ก็เมืองพิชยั ก่อนจะเดินทางเข้าสู่หวัเมืองชัน้ใน ส่วนกลุ่มพวนหรือกลุ่ม
ลาวเวียงก็จะเข้ามาตามเส้นทางเมืองท่าบ่อซึ่งตรงข้ามกับฝ่ังเวียงจันทน์ ผ่านบ้านผือไปยัง
หนองบวัล าพ ูผ่านดงพญาเย็น แล้วเข้ามาพกัที่สระบรีุ ลาวภคูร่ังที่ถกูกวาดต้อนในรัชกาลที่ 2 ให้
ไปอยู่ที่เมืองนครชยัศรีหรือในจงัหวดันครปฐม ส่วนลาวที่เมืองหลวงพระบางกวาดต้อนมาอีกครัง้
ในสมยัรัชกาลที่ 3 เนื่องจากศกึเจ้าอนวุงศ์ก็ให้ไปพกัที่เมืองพิษณโุลกและพิชยั ก่อนจะสง่ไปอยู่ ณ 
ที่พวกจากเมืองของตนเคยอยู่ 
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ปัจจุบนัพบว่ามีชาวลาวคร่ังหรือลาวภูครังอยู่ที่ อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวดั
สโุขทยั, อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณโุลก, ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง บ้านโค้ง
วิไล อ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์, อ าเภอคลองขลงุ จงัหวดัก าแพงเพชร, อ าเภอบ้านไร่ 
อ าเภอทพัทนั จังหวดัอุทยัธานี, อ าเภอหนัคา อ าเภอวดัสิงห์ จังหวดัชัยนาท, อ าเภอสระกระโจม 
อ าเภอจระเข้สามพัน อ าเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี , อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ
อ าเภอดอนตมู อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

2.4 ภมิูปัญญาท้องถิ่นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
การศึกษารวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็นการสืบ

ค้นหาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) หรือเอกลกัษณ์ที่โดดเด่น ส าหรับน าองค์ประกอบ
ทางศิลปะ (อัตลักษณ์ศิลป์) มาออกแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ทัง้ในเชิง
ศิลปวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ ตามความมุ่งหมายของการศึกษาครัง้นี ้โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่ได้คดัเลือกเป็นกรณีศึกษาจ านวน 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

1) ชุมชนกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในพืน้ที่ต าบลหนองแสง และต าบลเกาะหวาย  
อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

2) ชมุชนกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในพืน้ที่ต าบลบางปลาม้า และต าบลมะขามล้ม  
อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3) ชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพืน้ที่ต าบลหินปัก ต าบลบ้านทราย  
ต าบลบ้านกล้วยและต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

4) ชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพืน้ที่ต าบลหนองอ้อ และต าบลหาดเสีย้ว  
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

โดยใช้หัวข้อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 8 ประเภท ตามยุทธศาสตร์
ประเทศของกระทรวงวฒันธรรม 27 ได้แก่ 

1) อาหาร หมายถึง อาหารชาติพนัธุ์ อาหารพืน้ถิ่น และอาหารสขุภาพ 
2) การแต่งกาย หมายถึง ผ้า เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ 

จากผ้า 

 
27 ส านักปลดักระทรวงวัฒนธรรม.  (2556).  คู่ มือการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศของ

ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  โ ค ร ง ก า ร ร า ก วั ฒ น ธ ร ร ม .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 8  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 2 ,  จ า ก  https://www.m-
culture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf  
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3) ที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้านโบราณ ย่านเก่า เมืองเก่า สิ่งก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรม 

4) ประเพณี หมายถึง ประเพณีเก่ียวกบัศาสนา ความเช่ือวิถีชีวิต และการท ามา
หากิน 

5) ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวัติศาสตร์บอกเล่า หมายถึง ภาษาไทย 
ภาษาถิ่น ภาษาสญัลกัษณ์ ส านวน สภุาษิต ต ารา นิทานพืน้บ้าน และช่ือบ้านนามเมือง 

6) อาชีพ หมายถึง ช่างฝีมือดัง้เดิม หตักรรม แพทย์แผนไทย สปา ฯลฯ 
7) ความเช่ือ พิธีกรรม หมายถึง โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศรัทธาต่อวิถีศาสนา 

และศรัทธาของกลุม่คนในแต่ละท้องถิ่น เช่น เร่ืองขวญั 
8) ศิลปะพืน้ถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาด้านศิลปะท้องถิ่น ศิลปะการแสดง ศิลปะ

การตอ่สู้, การละเลน่พืน้บ้าน และกีฬาพืน้บ้าน 
2.4.1 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร 

ภมูิปัญญาอาหารท้องถิ่น หมายถึง ธรรมเนียมและประเพณี พฤติกรรมของคนใน
สงัคมที่ยดึถือปฏิบตัิกนัมาในเร่ืองเก่ียวกบัอาหารทกุขัน้ตอน และเป็นแบบอย่างวิธีการท าอาหารซึง่
ประกอบด้วย ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยมที่เก่ียวกบัอาหาร ที่เรียนรู้และรับถ่ายทอดต่อๆ กนัจากรุ่น
หนึ่งสูอ่ีกรุ่นหนึง่ โดยการน าทรัพยากรหรือวตัถดุิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดดัแปลง ประยกุต์หรือน ามา
ผสมผสานกนัเพื่อประกอบอาหารแปรรูปและถนอมอาหาร ทัง้เพื่อการยงัชีพของสมาชิกในสงัคม 
รวมทัง้เพื่อใช้ในประเพณีพิธีกรรมอีกด้วย 

ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น จึงมีจุดเด่นอยู่ที่ของวตัถุดิบจากธรรมชาติในท้องถิ่น
นัน้ๆ มีรสชาติเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลกัษณ์ของตน ที่พฒันาขึน้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนกบั
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติในบางวาระ 

ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน มีความ
คล้ายคลงึกบักลุม่วฒันธรรมไทยอีสาน คือมี “ปลาร้า” เป็นอาหารพืน้บ้านที่สืบทอดกนัมายาวนาน 
ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะมี การท าปลาร้าที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง หรือของท้องถิ่นนัน้ๆ ซึ่งปลาร้า 
หรือที่ชาวไทยพวน เรียกว่า “ปลาแดะ” เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึง่ สามารถเก็บไว้รับประทานได้
นานเป็นปีๆ  

อาหารไทยพวนอื่นๆ มกัมาจากบริเวณใกล้ๆ บ้าน สวน หรือทุ่งนาของตนเอง เช่น 
บอน ขนนุ หน่อไม้ ขีเ้หลก็ เป็นต้น โดยน ามาปรุงอาหารด้วยวธีิที่เรียบง่ายทัง้แกง ผดั ต้ม ย า ต า นึง่ 
ทอด ไม่ค่อยพิถีพิถนัหรือใช้เวลาในการปรุงมากนกั ตวัอย่างของอาหารคาว เช่น ขนมจีนสมนุไพร - 
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น า้ยา แกงหม่าหมี ้(แกงขนุน) แกงบอน (นางหวาย) แกงเปอะหน่อไม้ ไก่ต้มน า้ปลา ปลาปัน 
(ทอดมนัปลา) ปลาแดกต า ส้มต าปลาแดก ลาบปลาดกุ หมกหม้อ ชาวไทยพวนจะจดัส ารับอาหาร
คาว - หวาน พืน้ถิ่นมือ้เย็น เรียกวา่ “พาแลง”   

นอกจากนีแ้ทบทกุบ้านจะต้องมี “แจ่ว” (น า้พริกปลาแดก) ทานคู่กบัผกัสด ซึง่ทกุ
บ้านจะนิยมจับปลาจากแม่น า้ล าคลองมาท าปลาร้าหมักกับเกลือและข้าวคั่วใส่ไว้ในไห (บางที
เรียกว่า ปลาส้ม) เพื่อเก็บไว้รับประทานกนัภายในบ้านหรือหมู่เครือญาติ หากเหลือกินเหลือใช้จะ
น าไปขาย ความนิยมอาหารประเภทแจ่ว สามารถพิจารณาได้จากบทขบัล าไทยพวนเก่ียวกบัการ
กินอาหาร คือ “โอ.....น้อ ไทยพวนเอย...เจ้าได้กิ่นลาบเสอ่ถ้วย แล้วอย่าลืมแจ่วกบัผกั ได้กิ่นพาเงิน
พาค า อย่าชลุืมพาไม้”   

นอกจากนีท้ี่นิยมอย่างมากคือ “น า้ป”ู (น า้ปู๋ ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเคร่ืองปรุง
รสของอาหารเกือบทุกประเภท เช่นเดียวกบัอาหารของทางภาคเหนือ อาหารอื่นๆ จะเป็นอาหาร
ง่ายๆ ที่ประกอบจากพืชผกั ปลา ท่ีมีในท้องถิ่น สว่นอาหารหวาน เช่น ขนมบะโตน่ (ขนมแฟง) ขนม
ล้อมแล้ม (ขนมบวัลอย) ขนมกง ขนมดาดกระทะ ขนมทองม้วนสมนุไพร และข้าวโลง่  

เม่ือมีงานบญุมกันิยมท าขนมจีน ข้าวจ่ีและข้าวหลาม อาทิ ข้าวจ่ีในงานประเพณี
ก าฟ้าวันขึน้ 3 ค ่า เดือน 3, ข้าวหลามในงานบุญข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีการท าบุญด้วยข้าว
หลามในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 หลงัจากเสร็จสิน้ฤดเูก็บเก่ียว เพื่อแสดงถึงความอิ่มหน าส าราญและ
ช่วยสืบทอดพทุธศาสนาได้อีกทางหนึง่  

นอกจากนี ้กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนยังนิยมท ากระยาสารทส าหรับงานบุญ
ประเพณีวนัสารทพวน ในวนัแรม 14 ค ่า เดือน 9 เช่นเดียวกบัชาวไทยที่นิยมท ากระยาสารทส าหรับ
งานบญุประเพณีวนัสารทไทย ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 

2.4.2 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกาย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกาย หมายถึง ผ้า, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่ง

กาย และผลิตภณัฑ์จากผ้า ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2541: 6) ได้อธิบายถึง
การใช้ผ้าในวิถีชีวิตไทยไว้ว่า ผ้าเป็นวัสดุที่คนไทยน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ อย่าง
กว้างขวางในการด ารงชีวิตมาตัง้แต่ในอดีตทัง้ที่เป็นเคร่ืองใช้สอย เคร่ืองใช้ในพิธีกรรม และที่
ส าคญัคือเคร่ืองนุ่งห่ม ในแต่ละท้องถิ่นได้ก าหนดแบบแผนในการใช้ผ้าส าหรับบคุคลในระดบัต่างๆ 
และในโอกาสต่างๆ กนั นบัตัง้แต่ที่ใช้งานในชีวิตสามญัประจ าวนัไปจนกระทัง่ใช้ในงานพิธีส าคญั 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามความนิยมแต่ละยคุสมยั 
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การแต่งกายในอดีต 28 ผู้หญิง ใช้ผ้าคาดอกแทนการสวมเสือ้ นุ่งซิ่นตีนจก หรือ สี
พืน้แทรกลายขวาง บางท้องถิ่นนิยมนุ่งซิ่นมดัหมี่ ผู้ชายนุ่งกางเกงขาก๊วยสีด าใสเ่สือ้สีด า และผ้านุ่ง
โจงกระเบน ผ้าขาวม้าพาดบา่ หรือคาดเอว ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผ้าขาวม้ารัดนม เรียกวา่ “แห้งตู้” ทัง้ชาย
หญิงไม่สวมเสือ้ แต่เวลาไปไร่นาต้องสวมเสือ้สีด า หรือสีคราม หญิงสวมเสือ้รัดตวัแขนยาวถึงข้อมือ
กระดุมเสือ้ใช้เงินกลมติดเรียงลงมาตัง้แต่คอถึงเอว เด็กผู้ชายก็จะใส่ก าไลเท้า เด็กผู้หญิงใส่ทัง้
ก าไลมือก าไลเท้า 

ทรงผม ชายหญิงเม่ือโกนผมไฟ แล้วหญิงจะไว้ผมจกุ พออาย ุ14 - 16 ปีจะไว้ผม
ยาวทรงผมของชาวไทพวน จะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสถานภาพของแต่ละคน เช่น ผู้หญิงที่เป็นสาวรุ่น
จะไว้ผมทรงผกูผม คือ รวบผมมารวมกนัไว้ตรงกลางศีรษะ แล้วใช้เชือกผกูผมไว้ ปล่อยผมยาวไป
ตามล าตวั เอาหนามเม่นแข็งกลดัไว้ตรงกลางศีรษะ เม่ืออาย ุ18 - 19 ต้องไว้ทรงโค้งผม คือหยิบเอาผม
ที่ปล่อยลงไปมาท าเป็นรูปโค้ง พออายุ 20 ปีขึน้ไปจะต้องน าผมมาขมวดเป็นกระจุกไว้ที่กลางศีรษะ 
เรียกว่า เกล้าจุกกระเทียม และต้องปักหนามเม่น เม่ือแต่งงานแล้วจะไว้ผมยาวเกล้ามวยไว้
ด้านหลงั สว่นชายจะโกนผมจนเป็นหนุ่มจงึไว้ผมยาว 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงภาพถา่ยแสดงการแต่งกายของผู้หญิงชาวพวนท่ีเมืองเชียงขวาง 
โดยนุง่ผ้าซิ่น มีผ้าขาวม้ารัดนม ที่เรียกวา่ “แห้งตู้ ” 

ที่มา: ภาพประกอบนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยพวน วัดฝ่ังคลอง  อ าเภอ
ปากพลี จงัหวดันครนาย 

 
28 วีระพงศ์ มีสถาน.  (2539).  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ุ พวน .  หน้า 8. และ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย .   4 9 6 )  ไ ท พ ว น - ล า ว พ ว น .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2 ,  จ า ก 
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/?transaction=post_view.php&room_no=0&id_main=733&star=0 
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ภาพประกอบ 8 แสดงเครื่องแต่งกายของชาวไทพวน 

ที่มาภาพ: ศนูย์นวตักรรมศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยับรูพา, “พวน”, 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงภาพชาวเมืองพวนที่วดัธาตสุีพม เมืองเชียงขวาง  

จากการแต่งกาย น่าจะเป็นกลุ่มชนชัน้สูง มาถวายพุ่มดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง  
มาเฝา้เจ้านายหรือข้าราชการท่ีมาจากสยามในคราวที่เป็นเมืองขึน้ตอ่สยาม 

ที่มา: ยชญ์ ทองเรือนดี ชยัพฤกษ์,  
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ภาพประกอบ 10 แสดงการแต่งกายของชาวไทพวน ผมเกล้ามวยต ่าตาม 

ภาพประกอบ 10 ลกัษณะของทรงผมหญิงวยัรุ่นตามประเพณีไทพวน 
สวมเสือ้ปา้วมีเสือ้ซ้อน นุ่งซิ่นไหมมดัหมี่คัน่ตอ่ตีนขิด  

(ภาพขวาถ่ายภาพ ค.ศ.1919 หรือ พ.ศ.2462) 

ที่มา: (ภาพซ้าย) ศนูย์นวตักรรมศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยับรูพา, “พวน”, (ภาพ
กลางและภาพขวา) ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , “496) ไทพวน-ลาว
พวน”, 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงเคร่ืองแต่งกายของชาวไทพวน บ้านถ า้ลา บ้านนาค า แขวงหวัพนั 

ที่มาภาพ: (ภาพซ้าย) อ้ายเติ่ง, “ไทพวนจากเชียงขวางสู่อีสาน (ชาติพันธุ์อีสานผ่าน
ลายเส้น 2)”, (ภาพขวา) ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, “496) ไทพวน-ลาว
พวน” 
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ชดุแตง่กายประจ าเผ่าในปัจจบุนัของไทพวน 29 
ในโอกาสพิเศษ ชาวไทพวนจะสวมชดุประจ าเผ่า (ปกติทัว่ไปของชาวไทพวน

จะแต่งกายเหมือนสาวลาวทัว่ไป คือนุ่งเสือ้ตามสมยันิยม นุ่งผ้าซิ่น) สวมเสือ้ป้าวยาวถึงหน้าขา 
พันมวยผมด้วยผ้าขิดหรือผ้าขาว เป็นผ้าผืนเล็กๆคล้ายผ้าแพรมนของภูไท นุ่งซิ่นไหมมัดหม่ี
ลวดลายต่างๆต่อหวัซิ่นด้วยผ้าพืน้หรือผ้าขิดต่อปลายซิ่นด้วยตีนซิ่นขิดหรือจก หากในโอกาสพิเศษ
จะมีการห่มสไบทบัด้วย 

เสือ้ปา้วไทพวน เป็นเสือ้ผ้าฝา้ยสองชัน้ย้อมด้วยคราม อาจจะย้อมให้เข้มจนเป็น
สีด าไปเลยก็มี และชาวไทพวนแขวงหัวพันก็ยังนิยมสวมเสือ้ป้าวสีขาวด้วย ด้านในของเสือ้ป้าว  
จะซบัในด้วยผ้าฝา้ยเนือ้บางสีแดง ด า คราม หรือน า้ตาล ขึน้อยู่กบัความชอบว่าจะซบัในด้วยสีใด 
ปกคอเสือ้เป็นผ้าพืน้ไม่มีลวดลายเย็บด้วยแถบผ้าสีต่างๆเป็นชัน้ที่ปลายคอเสือ้ด้านขวาของตวัเสือ้
เพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งไม่เย็บลาย มีสายผกูเสือ้ นิยมเป็นผ้าสีแดงน ามาเย็บเป็นสาย ที่ปลาย
สายผกูเสือ้จะตกแตง่ด้วยด้ายสีตา่งๆเป็นพูเ่ลก็ๆ 

เสือ้ตวัด้านในของไทพวน เป็นเสือ้คล้ายเสือ้เอี๊ยมของจีน โดยจะมีการผกูปม
ที่ด้านหลงับริเวณคอและเอว ปัจจุบันชาวไทพวนเชียงขวางจะนิยมสวมเสือ้ยืดหรือเสือ้ในแทน 
เนื่องจากเสือ้ปา้วนัน้เป็นเสือ้ที่ปิดสว่นของหน้าอกได้ไม่หมด จงึต้องมีการสวมเสือ้ซ้อนด้านในด้วย 

ส าหรับการแต่งกายในชีวิตประจ าวนัของชาวพวนในประเทศไทยนัน้ หญิงสงูวยั
มกัสวมเสือ้ “คอกระทะ” หรือเสือ้ “อีเปา้” (เสือ้คอกระเช้า) บางถิ่นนุ่งซิ่นตีนจก บางถิ่นนุ่งซิ่นมดัหมี่ 
ชายมกันุ่งกางเกงขาก๊วยด า เสือ้ด า ทัง้นีก้ารแต่งกายของแต่ละภมูิภาคจะแต่งกายแตกต่างกัน 30 
โดยมีข้อสันนิษฐานว่าแต่เดิมการแต่งกายไม่ต่างกับหลวงพระบางหรือเวียงจันทน์มากนัก ต่างแต่
ลวดลายผ้าซิ่น การสวมเสือ้ป้ายก็สวมในวนัส าคญั คนที่สามารถใส่เสือ้ได้บ่อยๆคือชนชัน้สงู สงัเกต
ว่าเสือ้แบบพวนเป็นเสือ้ที่มีลกัษณะเก่าแก่ เสือ้พืน้สีด ามีลวดลายเล็กน้อยหรือแทบไม่มี คงได้รับ
อิทธิพลจีนพอสมควร จนภายหลงัมีการประดิษฐ์ การแสดงร าพวน จึงเกิดเสือ้ป๊ัดหรือเสือ้ปา้วพวน
ที่มีลวดลาย ซึง่คงดดัแปลงจากเสือ้ไทลือ้ 31 

ชาวพวนที่ตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย บางพืน้ที่ยงัคงเอกลกัษณ์วฒันธรรมผ้า
ทอและการแต่งกายแบบดัง้เดิมไว้ได้ บางพืน้ที่มีการน าเอาการทอผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมา
ดดัแปลงเป็นของตนเองแต่บางพืน้ท่ีก็ไม่มีการสานต่อเร่ืองการทอผ้าและเคร่ืองแต่งกาย จึงมีการรือ้
ฟืน้รูปแบบของเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายที่สญูหายไปเพื่อสร้างเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมของตนเอง โดย

 
29 ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  เร่ืองเดมิ. 
30 วีระพงศ์ มีสถาน.  เร่ืองเดมิ.  หน้า 8. 
31 ชมรมศิลปวฒันธรรมอีสาน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  เร่ืองเดมิ. 
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อาศัยข้อมูลจากสื่อและจากการไปศึกษาดูงานที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว เป็นแนวทางการ
ออกแบบสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ของตนเองในแต่ละพืน้ที่ 32 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 แสดงการแต่งกายของชาวไทพวนในปัจจบุนั (พ.ศ.2557) ที่ Ban Nakoud 
จงัหวดัหวัพนั สปป.ลาวผู้หญิงเกล้าผมมวยอยู่บนศีรษะตามประเพณีไทพวน นุ่งซิ่นต่อตีน 

ที่มา : Traditional Arts and Ethnology Centre 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 แสดงชดุไทพวนโบราณ ท าจากผ้าฝา้ย อาย ุ80 ปี ที่เหลืออยู่ชดุเดยีว 
ที่พพิิธภณัฑ์แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว   

และถกูใช้เป็นต้นแบบส าหรับการออกแบบเคร่ืองแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทย
พวนในประเทศไทย ที่สญูหายขาดช่วงไปแล้วต้องการรือ้ฟืน้เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของกลุม่ตนขึน้มา
ใหม่ 

ที่มา: (ภาพซ้าย) มาดาม ลั่นทมขาวว์, เพจไทยพวน, โพสเม่ือ 23 กุมภาพันธ์ 2013, 
(ภาพขวา) ถนดั ยนัต์ทอง, เพจไทยพวน, โพสเมื่อ 13 สิงหาคม 2018 

 
32 ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  1309) ไทพวนในประเทศไทย ยุคพัฒนาการแต่ง

กายประจ าชาตพิันธ์ุ.  สืบค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2562, จาก http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard 
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ภาพประกอบ 14 แสดงภาพมารดาของคณุสาธร โสรัจประสพสนัต ิแต่งกายโบราณ 
แบบชาวไทยพวนศรีสชันาลยั 

ที่มา : สาธรพิพิธภณัฑ์ผ้าทองค า, “วิถีชีวิตของไทยพวนศรีสชันาลยั”  

ในพืน้ที่ภาคอีสานของไทย กลุ่มวัฒนธรรมชาวพวนที่ยังคงเอกลกัษณ์การ
แต่งกายไว้ได้มีเพียง 3 จงัหวดั คือ หนองคาย เลย และอดุรธานี สว่นจงัหวดัร้อยเอ็ดเคยพบบนัทึก
ของชาวฝร่ังเศสยุคล่าอาณานิคม กล่าวถึงชาวพวนในตัวเมืองร้อยเอ็ดที่อพยพมาครัง้ศึกเจ้า
อนุวงศ์เวียงจนัทน์ ว่าพบปะปนอยู่กบัชาวไทลาวท้องถิ่นแต่ปัจจุบนักลืนหายไปหมดสิน้ ปัจจุบนั
ชาวพวน 3 จังหวดัภาคอีสานดงักล่าว มีการรือ้ฟืน้รูปแบบเคร่ืองแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามและ
มัดหม่ีที่ดัดแปลงรูปแบบเคร่ืองแต่งกายของชาวพวนจากแขวงเชียงขวางและหัวพัน เพื่อให้
แตกตา่งจากชาวอีสานทัว่ไป 33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 อ้ายเติ่ง.  ไทพวนจากเชียงขวางสู่อีสาน (ชาติพันธุ์อีสานผ่านลายเส้น 2) .  สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 

2562, จาก https://board.postjung.com/1041786 
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ภาพประกอบ 15 แสดงเคร่ืองแต่งกายในงานเทศกาลบญุประเพณี 
ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี 

ที่มา: อ้ายเติ่ง, “ไทพวนจากเชียงขวางสูอ่ีสาน (ชาติพนัธุ์อีสานผ่านลายเส้น 2)” 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 แสดงเคร่ืองแต่งกายในงานเทศกาลบญุประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  
อ.ศรีเชียงใหม ่จ.หนองคาย 

และภาพลายเส้นที่ ไ ด้ รับรูปแบบเสื อ้ป้าวไทพวนแบบเชียงขวางชัดเจน 
 ทัง้ใช้ซิ่นมดัหมี่ย้อมครามตามภมูิปัญญาพืน้ถิ่น 

ที่มา: อ้ายเติ่ง, เร่ืองเดียวกัน / ที่มาข้อมูล : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, เร่ืองเดียวกนั 
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ภาพประกอบ 17 เคร่ืองแต่งกายในงานเทศกาลบญุประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  
บ้านกลาง อ.เชียงคาน จ.เลย และภาพลายเส้น 

ที่มา: อ้ายเติ่ง, เร่ืองเดียวกัน / ที่มาข้อมูล : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, เร่ืองเดียวกนั 

ผ้าเบี่ยง 
ผ้าเบี่ยง ผ้ากราบ ผ้าสไบเฉียง หรือ ผ้าโต่ง (พวนบ้านทราย)  คือผ้าใน

ลกัษณะเดียวกันคือพาดเฉียงบ่า ผ้าเบี่ยงของชาวพวนท าจากผ้าฝ้าย พฒันามาจาก “ผ้าแฮงตู้ ” 
หรือ “ผ้าเคียนน า” ที่ใช้คาดอกสตรี เมื่อทอออกมาได้ผ้าฝา้ยสีขาวก็สามารถปกปิดร่างกายได้ หาก
ชายผ้ายาวก็สามารถใช้คลมุหวัไหลไ่ด้ด้วย จนกลายมาเป็นการพาดบา่หรือสไบ ผ้าเบี่ยงแต่ละชาติ
พนัธุ์มีเอกลกัษณ์แตกตา่งกนัทัง้ชนิดผ้า ลวดลาย และวิธีการพาด  

เม่ือคนพวนเฒ่าเข้าวดั จะมีผ้าเบี่ยงฝ้ายสีขาวพาดบ่า เพื่อใช้เป็น “ผ้ากราบ” 
โดยใช้ปลายผ้าวางส าหรับรองมือกราบพระ ชาวพวนจึงเก็บรักษาผ้าเบี่ยงประจ าตัวนีไ้ว้อย่างดี 
และผู้ เป็นแม่จะน าผ้าเบี่ยงนีใ้ห้แก่ลกูชายเพื่อประกอบพิธีท าขวญับายศรีในวนัท าขวญันาค ผ้า
เบี่ยงนีจ้งึมีความส าคญัต่อบตุรชายยิ่งนกั 
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ภาพประกอบ 18 แสดงการใสเ่สือ้หม่ากาแล้ง นุ่งผ้าซิ่นมดัหมี่  
และมี “ผ้าโตง่” พาดบา่ ของสตรีชาวพวนบ้านหมี่ 

ที่มาภาพ: ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบรีุ, “ชมุชนไทยพวน”, 2559 

2.4.3 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเรือน และสถาปัตยกรรม 
ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศยั บ้านเรือน และสถาปัตยกรรม แบ่งเนือ้หา

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มอาคารบ้านเรือนและส่วนประกอบ กับ 2) สถาปัตยกรรมที่
เก่ียวเนื่องกบัศาสนาซึง่สืบค้นได้อย่างสงัเขปดงันี ้

กลุม่อาคารบ้านเรือนและสภาพแวดล้อม 34 

กลุ่มอาคารบ้านเรือนและส่วนประกอบของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
จดัเป็น “สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น” ซึง่ธาดา สทุธิธรรม ได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

“สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน” หมายถึง สถาปัตยกรรมเฉพาะพืน้ท่ี ท่ีตัง้อยู่บน
พืน้ฐานหรือบริบทท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อม สงัคม วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญา ของแต่ละกลุ่มชน อันเป็นผลท าให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินจึงมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศและซอกมุมทัว่โลกท่ีมีมนุษย์อาศัยอยู่ 
นอกจากนี ้ยงักล่าวได้ว่า สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินเป็นสถาปัตยกรรมของคนทัว่ไปหรือสามญั
ชนเป็นส่วนใหญ่ เพราะสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินสร้างขึน้จากบริบทด้านท่ีตัง้และสิ่งแวดล้อม 
การน าวัสดุท้องถ่ินมาใช้ก่อสร้างเป็นหลักมากกว่าการซือ้หาวัสดุส าเร็จรูปจากภายนอก 
แล้วน ามาก่อสร้างโดยใช้แรงงานและภูมิปัญญาในท้องถ่ิน หากชุมชนใดห่างไกลจากการ

 
34 เรียบเรียงจาก วีระพงศ์ มีสถาน.  เร่ืองเดิม.  หน้า 10-12. และ อรศิริ ปาณินท์. (2555, กันยายน 2554 - 

สิงหาคม 2555)  บ้านและเรือนพืน้ถ่ินไทพวนบางปลาม้า สพุรรณบรีุ : ความแปรเปลี่ยนและการปรับตวั.  วารสารหน้าจั่ว.  ฉบบัที่ 8  
หน้า 201-214. อ่านเพิ่มเติมใน อรศิริ ปาณินท์.  (2546).  วิจัย: ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพืน้ถ่ินไทพวนในประเทศไทย: การ

น าไปสู่สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถ่ิน.  
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ปะทะสังสรรค์กับสังคมภายนอก รูปแบบสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน จะแสดงถึงรูปแบบต้น
ก าเนิดของชนเผ่านัน้  ซึ่งต่อมารูปแบบอาจได้รับอิทธิพลจากภายนอก แต่เมื่อมีการน า
แนวคิดไปก่อสร้างในบริบทท่ีตัง้และสงัคมวฒันธรรมท่ีมีรากฐานอยู่แล้วในท้องถิ่นรูปแบบก็

มกัได้รับการประยกุต์หรือพฒันาขึน้เป็นรูปแบบใหม่ๆ” 35 

“สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน เป็นสถาปัตยกรรมของสามญัชน ท่ีแม้จะปรากฏอยู่ทัว่
ทุกแห่งหน แต่สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินกลับเป็นสถาปัตยกรรมท่ีแสดงอัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาของมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมได้ดีท่ีสดุ” 36 

เนื่องจากค าว่า เรือน ในภาษาไทย ตรงกบัค าว่า เฮือน ในภาษาพวน ใน
ที่นีจ้งึใช้ค าวา่ เฮือนในการอธิบายความในหวัข้อกลุม่อาคารบ้านเรือนและสว่นประกอบ 

รูปแบบเฮือนพวนที่เชียงขวาง 
ชาวพวนเชียงขวาง ต้องย้ายถิ่นออกจากพืน้ที่เดิมเพราะภัยสงคราม

หลายครัง้เร่ือยมา เฉพาะในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สองใน พ.ศ.2488 มหาอ านาจตะวนัตกเข้า
แทรกแทรงกลุ่มการเมืองในอินโดจีน  ทัง้เวียดนามและลาว สหรัฐอเมริกาใช้เคร่ืองบินทิง้ระเบิดปู
พรมถล่มลาวโดยเฉพาะเมืองเชียงขวาง ในช่วง พ.ศ. 2507-2516 บ้านเรือนราษฎรและศาสนสถาน
ต่างๆ ถกูทิง้ระเบิดท าลายจนหมดสิน้เนื่องจากเชียงขวางเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในการล าเลียงอาวธุ
ยทุโธปกรณ์จากเวียงจนัทน์ผ่านเชียงขวางไปยงัเวียดนาม ชาวพวนเพิ่งย้อนกลบัมาตัง้ถิ่นฐานใหม่
ในพืน้ที่เดิม ตัง้แต่ พ.ศ. 2518 37 ซึ่งสันนิษฐานว่าเฮือนที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับ
รูปแบบมาจากเวียงจนัทน์ 38 ดงันัน้การศกึษาหลกัฐานเฮือนพวนแบบดัง้เดิมจึงมกัใช้ภาพถ่ายเก่า
สมยัก่อนสงครามอินโดจีน (ตัง้แต่ปีค.ศ. 1946 จนถึง 1989) โดยส่วนใหญ่ถกูศึกษารวบรวม และ
จดัพิมพ์เผยแพร่โดยส านกัฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient หรือ 
EFEO) แต่ในปัจจุบนัได้มีนกัวิชาการเดินทางเข้าไปส ารวจเก็บข้อมลูยงัถิ่นฐานเดิมของกลุ่มชาติ
พนัธุ์พวนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึน้ตามล าดบั  

 
 

 
                         35 ธาดา สทุธิธรรม.  (2554).  การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินอีสานในแนวทางการมีส่วนร่วม.  หน้า 1-2. 

                          36 ธาดา สทุธิธรรม. เร่ืองเดียวกัน.  บทน า. 
37 อรศิริ ปาณินท์ และนพดล จนัทวีระ.  (2554, กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554).  บ้านและเรือนพวนเชียงขวาง: 

การย้อนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานใหม่ในพืน้ที่เดิม.  วารสารหน้าจั่ว. ฉบบัที่ 25: หน้า 48. 
                          38 เร่ืองเดมิ. หน้า 66. 
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ภาพประกอบ 19 แสดงลกัษณะบ้านเรือน บ้านนาคนูน้อยแบบโบราณ 

ที่มา: สมศกัด์ิ ศรีสนัติสขุ และคณะ, การศกึษาการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
ของชุมชนตระกูลภาษาลาวพวน บ้านนาคูนน้อย เมืองนาซายทอง แขวงก าแพงนะคอนเวียงจนั 
สาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว , ส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งช าติ  
กระทรวงศกึษาธิการ, 2540, หน้า 96. 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงภาพถ่ายเฮือนชาวพวนที่เมืองเชียงขวาง 

ที่มา: นิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นไทยพวนวดัฝ่ังคลอง อ าเภอปากพลี จังหวดั
นครนายก 
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ภาพประกอบ 21 แสดงเฮือนพวน บ้านนาอู ่เมืองคนู แขวงเชียงขวาง ส ารวจเมื่อ ตลุาคม 2552 

ที่มา: อรศิริ ปาณินท์.  (2554, กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554).  การเปลี่ยนถ่าย
สมัภาระทางวฒันธรรมของขาวพวน : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน า้ภาคกลางของไทย.  วารสารหน้าจัว่ 
(7): 161. 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 แสดงเฮือนไทยพวนที่ในแขวงหวัพนั สปป.ลาว ราวปี พ.ศ.2554 

ที่มา: Rik Ponne.  (2011).  Na Khang – Na Kout Historical Landscape Viengthong 
District, Houaphanh Province, Lao PDR. cover. 

สว่นประกอบและพืน้ที่การใช้งานของเฮือนพวน 
ชาวพวนปลกูบ้านไม้ยกพืน้สงู เสาท าด้วยไม้เนือ้แข็ง ส่วนผนงัและหลงัคา

อาจแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามวสัดคุือ 1) มงุหลงัคาด้วยหญ้าคา พืน้ปดู้วยฟากไม้ไผ่ ฝากรุด้วยไม้ไผ่
สานขัดแตะที่น ามาประกบกระหนาบใบไม้ให้อยู่ตรงกลาง กับ 2) มุงหลังคาด้วย “ไม้เก็ด” 
(กระเบือ้งไม้) หรือกระเบือ้งขอ พืน้บ้านปดู้วย “แป้น” (ไม้กระดานที่เลื่อยเป็นแผ่นๆ) ฝาเรือนนิยม
ใช้กระดาน โดยการเลือกใช้วสัดมุกัขึน้อยู่กบัความพร้อมและความต้องการของเจ้าบ้าน ซึ่งต่อมา
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มกัมีการปรับปรุงหลงัคาจากไม้เก็ดหรือกระเบือ้งขอเป็นวัสดสุมยัใหม่อย่างสงักะสีหรือกระเบือ้งซึง่
เป็นวสัดทุี่มีความคงทนและราคาถกูกวา่ 

กลุ่มเฮือนแบบดัง้เดิมมักไม่มีรัว้กัน้ แต่มีต้นไม้ที่ปลูกกัน้อาณาเขตของ
เฮือนแต่ละกลุ่มแบบหลวมๆ เท่านัน้ ซึ่งเป็นลักษณะครอบครัวแบบขยายและระบบสังคม  
เครือญาต ิ

รูปแบบเฮือนที่มีเอกลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนที่ชดัเจน คือเป็น
เรือนแฝด ยกใต้ถนุสงู มีหลงัคาทัง้แบบจัว่และปัน้หยา และมีเฮือนครัวขวางด้านหลงัโดยมีหลงัคา
คลมุพืน้ที่อีก 1 ชดุ  

ผงัชัน้บนของเฮือน เป็นเฮือนแฝด เฮือนหนึ่งคือโถงโลง่ (ซานท่อง) ใช้งาน
เอนกประสงค์ อีกแถบหนึ่งของโถงโล่งซึ่งคือเฮือนอีกหลงัซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวนัออกถกูกัน้
เป็นห้องไว้ส าหรับลกูสาวและใช้เก็บของมีค่า ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ตลอดจนอฐิัของบรรพบุรุษ เรียกส่วน
ห้องนีว้่า “กงเฮือน” หรือ “กวงเฮือน”มีบันไดหน้าเฮือนตรงเข้าโถง และอาจมีบันได 2 ทางทัง้
ด้านหน้าและด้านหลงัส าหรับเฮือนที่มีขนาดใหญ่มีหน้าต่าง (ป่องเอี๊ยม) ตามสมควรทัง้สองเฮือน 
วางเฮือนครัวแนวขวางไว้ท้ายห้องโถง และมีชานต่อจากเฮือนครัว โดยชานนีเ้ป็นทัง้ชานเปียกส าหรับ
ซกัล้างและเป็นชานแดดส าหรับตากพริก หอม กระเทียม อนัเป็นเคร่ืองเคียงอาหาร (ซึง่ปัจจบุนับางหลงั
ได้ต่อหลงัคาคลุมพืน้ที่ชานดังกล่าวนี)้ ซ่ึงรูปแบบผังเฮือนน้ีนับเป็นสูตรส ำเร็จของเฮือนพวน 
และสำมำรถนับเป็นอัตลักษณ์อย่ำงหน่ึงที่ส ำคัญของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนได้ 39 ไม่ว่าจะมี
หลงัคาทัง้แบบจัว่และปัน้หยาหรือแบบใดคลมุก็ตาม ลกัษณะการใช้งานพืน้ที่ตามกรอบผงัดงักลา่ว มี
ปัจจยัสว่นหนึง่มาจากความเช่ือในการปลกูเรือนที่ยดึถือกนัมาแต่อดีต 40 

ชัน้ล่างของเฮือน ใช้ท าเล้าหม ูเป็ด ไก่ ววั ควาย และวางหูกทอผ้า ซึ่งมี
ลกัษณะการใช้งานที่คล้ายคลงึกนัทกุกลุม่วฒันธรรมไทยพวน รวมทัง้กลุม่วฒันธรรมอื่นๆ ในเอเชีย
อาคเนย์ แต่ปัจจบุนัได้ย้ายเล้า/คอกสตัว์ออกจากใต้ถนุเฮือนหมดแล้วตามนโยบายด้านสขุอนามยั
ของรัฐ 

เยียข้าว หรือ เงียข้าว (ยุ้งข้าว) สว่นใหญ่สร้างไว้แยกต่างหากแต่มกัอยู่ไม่
ห่างจากเฮือนนอนมากนัก แต่ในบางครัง้ก็สร้างอยู่ใกล้ที่นาเพื่อความสะดวก ยกเว้นกลุ่ม

 
39 อรศิริ ปาณินท์.  (2554, กนัยายน 2553 - สิงหาคม 2554).  การเปลี่ยนถ่ายสมัภาระทางวฒันธรรมของขาวพวน 

: จากเชียงขวางสูลุ่ม่น า้ภาคกลางของไทย.  วารสารหน้าจั่ว (7): 158. 
40 ความเช่ือในการปลกูเฮือนพวนอย่างหนึ่งที่ส าคญัต่อรูปแบบและการใช้งานของเฮือนพวนรุ่นเก่า คือจะสร้างครัง้

เดียว ไม่ขยายเฮือนออกไป ซึ่งสอดคล้องกับระบบครอบครัวขยายและระบบเครือญาติของชาวพวน  ซึ่งมีส านวนที่เก่ียวข้องกับคติ
ดงักลา่วว่า “ต่อตูบเสียหลาน ต่อฉานเสียลูก” 
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วฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั ที่มกัสร้างอยู่ร่วมกบัเฮือนนอน โดยอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกของโถง (ซานท่อง) ซึง่อาจได้อิทธิพลจากเฮือนไทยยวนก็เป็นได้เนื่องจากอยู่ในภมูิภาค
ที่ใกล้ชิดกนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 แสดงเฮือนพวนหมู่ 10 ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

เฮือนนอน หรือเฮือนหลกั 

นิยมอยู่ทางทิศตะวนัออก เฮือนโถง หรือ ซานท่อง 

บนัไดด้านหน้าที่เข้าสู่เฮือนโถง เฮือนนอนยกใต้ถนุสงู 

N 
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ภาพประกอบ 24 แสดงบริเวณอาณาเขตของเฮือนพวน 
หมู่ 10 ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ  

ในแต่ละหลงันิยมปลกูรัว้ด้วยต้นไม้เตีย้ๆ แทนรัว้สงูปิดทบึ ที่สะท้อนความสมัพนัธ์
ระบบเครือญาติในชมุชน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 แสดงยุ้งข้าวท่ีสร้างขึน้ภายในบริเวณอาณาเขตของเฮือนพวนแต่ละหลงั ในท้องท่ี
หมู่ 10 ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ  

บริเวณใต้ถุนยุ้ งข้าวและด้านข้างยุ้ ง ใช้เก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือการท านาและการ
ประมง ฯลฯ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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เฮือนของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ พบงาน
ประดบัอาคารจ าพวกลวดลายไม้ฉลหุรือบานเฟีย้มแบบจีน เนื่องจากช่างไม้แถบบ้านหม่ีสว่นใหญ่
เป็นชาวจีนไหหล า ซึ่งมาได้ลกูเมียเป็นคนพวนหลายครอบครัว ด้วยเหตนุีบ้้านเรือนส่วนใหญ่ของผู้ มี
ฐานะในบ้านหม่ีและท่าวุ้งจงึเป็นฝีมือช่างชาวจีน 41 

รูปแบบและอายสุมยัของเฮือนพวน  
จากการศึกษาเฮือนพวนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้าของ 

ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ 42 ได้จดัรูปแบบและอายสุมยัของเฮือนพวน ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่ที่ 1) เฮือนที่มีอายกุารสร้างเกิน 100 ปี ซึง่พบวา่บางเรือนมีอาย ุ150 

ปี และ 180 ปี เป็นเฮือนจัว่แฝดหลงัคาทรงไทยแบบประเพณี มีเหงาและปัน้ลม 
กลุ่มที่ 2)  อายุการสร้าง 60 – 100 ปี เป็นเฮือนจัว่แฝด หลงัคาไม่มีเหงา

และปัน้ลม ความลาดเอียงหลงัคาลดลงไม่เป็นทรงจอมแหแบบเฮือนอาย ุ100 ปี 
กลุม่ที่ 3) อายกุารสร้าง 50 ปีลงมา เป็นเฮือนจัว่เดียวคลมุเต็มพืน้ที่ที่เคย

เป็นจัว่แฝด เพราะสร้างง่ายและประหยดักว่าจัว่แฝด ทัง้ยงัไม่ต้องซ่อมรางน า้ในช่วงต่อของจัว่อีก
ด้วย 

จากการศึกษาเฮือนพวนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอ
ศรีสชันาลยั ของประธาน ยานกลูวงศ์ 43 ได้จดัรูปแบบและอายสุมยัของเฮือนพวน ออกเป็น 5 กลุม่ 
ได้แก่  

กลุม่ที่ 1) เฮือนโบราณสมยัแรก ในการสร้างเฮือนสมยัโบราณจะสร้างใน
ครัง้เดียวและไม่ต่อเติมเฮือนอีก เนื่องจากชาวพวนสมยัก่อนมีความเช่ือว่าจะเป็นอปัมงคล ส่งผล
ให้เฮือนโบราณมีขนาดใหญ่มาก มีพืน้ที่ของโถงกลางหลายระดบัชัน้เพื่อรองรับกิจกรรมตามวิถีชีวิต 
และมีเฮือนครัวที่ใหญ่เพราะอยู่กนัเป็นครอบครัวใหญ่ 

กลุ่มที่ 2) เฮือนโบราณสมัยหลงั ยังคงรักษารูปลกัษณ์ของเฮือนดัง้เดิม
เอาไว้ แต่มีการรือ้เอาไม้ของเฮือนเก่าที่มีพืน้ที่กว้างใหญ่เกินกว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัวออก 
แล้วก่อสร้างโดยช่างในท้องถิ่น ไม่ต้องลงทนุซือ้วสัดใุหม่ 

 
41 สดุารา สจุฉายา.  (2542).  ลพบุรี.  หน้า 292. 
42 อรศิริ ปาณินท์. เร่ืองเดมิ. หน้า 157. 
43 ประธาน ยานกลูวงศ์.  (2553).  การด ารงอยู่ของการใช้พืน้ท่ีภายใต้การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของบ้าน

แบบปัจจุบัน กรณีศึกษา บ้านไทพวน หาดเสีย้วอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย.   วิทยานิพนธ์ ศศ.บ. (สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน) บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร.  หน้า 157. 
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กลุ่มที่ 3) เฮือนสมัยกลาง คือเฮือนที่ปรับเปลี่ยนจากเฮือนโบราณสมัย
หลงัโดยวิธีการ “ดีดบ้าน” เปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาปนู เพราะพืน้ที่ใช้สอยโดยรวมมีขนาดเลก็ลง ท าให้
ง่ายต่อการดีด  

กลุ่มที่ 4) เฮือนร่วมสมยั หรือเฮือนแบบผสม เป็นเฮือนแบบปนูผสมไม้ที่
ได้รับการปรับปรุงมาจากเฮือนสมยักลาง ด้วยการรือ้วสัดไุม้จากเฮือนเดิมที่เหลืออยู่ไม่มากนกัมา
ใช้สร้างเฮือนใหม่ เช่น โครงสร้างหลงัคาและเปลือกหุ้มอาคารชัน้บน ผสมกบัโครงสร้างเทเสา หลอ่
คานชัน้ล่าง และจะก่อผนังกัน้ด้วยอิฐและฉาบปูนปิดด้านล่าง ท าให้อาคารเร่ิมทึบตันไม่โปร่ง
เหมือนบ้านยกใต้ถนุ 

กลุม่ที่ 5) เฮือนสมยัใหม่ จะเกิดขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกบัเฮือนร่วมสมยั 
เนื่องจากวสัดจุากเฮือนเดิมน ามาใช้ต่อไม่ได้มากนกั และลกูหลานมีอาชีพและรายได้ที่มัน่คง จึง
ต้องการสร้างบ้านให้แข็งแรงและสะดวกสบายเหมือนชมุชนเมือง อีกทัง้ไม่อยากให้บ้านที่ช ารุดต้อง
มาเป็นภาระดูแลซ่อมแซมของพ่อแก่แม่เฒ่าอีกต่อไป เฮือนประเภทนีมี้ทัง้แบบยกใต้ถุนสูงและ
แบบบ้านชัน้เดียว ก่อสร้างด้วยเทคนิคในปัจจบุนั 

รูปแบบสนันิษฐานของเฮือนไทยพวน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 
แม้ว่าปัจจุบนัจะไม่สามารถพบเฮือนพวนได้มากนัก หากมีแต่เพียงข้อมลูที่

พนัเอกโสภณ เครือเพ็ช์ร ปราชญ์ไทยพวนนครนายก ได้อธิบายและให้เขียนภาพประกอบเฮือนไทย
พวนของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี 3 ยคุ ส าหรับใช้ในนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
วดัฝ่ังคลอง คือ 1) ยคุต้น ในสมยั ปี 2372 - 2436 ที่มีลกัษณะเป็นเฮือนไม้ไผ่ขนาดเล็กที่เรียกว่าเฮือน
ผูก 2) ยุคกลาง ปี 2436 - 2500 และ สมัยไทยพวนยุคปลาย ปี 2500-ปีจจุบัน ทัง้นี  ้ภายใน
พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง ได้จัดท าเฮือนพวนจ าลอง แสดงการใช้พืน้ที่และสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่างๆ บนเฮือนพวนอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 26 แสดงนิทรรศการของศนูย์วฒันธรรมเฉลมิราช พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง  
จดัแสดงเฮือนไทยพวน ที่รวบรวมสิ่งของเคร่ืองใช้ภายในเฮือมมาจดัวาง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 แสดงภาพลายเส้นแสดงรูปแบบเฮือนพวนอ าเภอปากพลี  
ยคุต้น ในสมยัปี 2372-2436 และการสร้างเฮือนพวนจ าลองแบบยคุต้น  

จดัแสดงภายในบริเวณวดัฝ่ังคลอง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 28 แสดงภาพลายเส้นแสดงรูปแบบเฮือนพวนอ าเภอปากพลี  
ในยคุกลาง ปี 2436-2500 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 แสดงภาพลายเส้นแสดงรูปแบบเฮือนพวนอ าเภอปากพลี  
ในยคุปลาย ปี 2500-ปัจจบุนั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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กลุม่สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกบัศาสนา 
สถาปัตยกรรมที่เก่ียวเนื่องกับศาสนา เป็นสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

สืบเนื่องจากอดีตได้เป็นอย่างดี ทัง้องค์ความรู้ทางศิลปกรรมและเชิงช่าง องค์ความรู้เก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ชาติพนัธุ์ของตน รวมทัง้องค์ความรู้เก่ียวกบัหลกัศาสนา เป็นต้น หลกัฐานเท่าที่ยงั
เหลือปรากฏอยู่ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่ที่เป็นกรณีศกึษา พอสรุปได้ดงันี ้

1). กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้แก่  
เจดีย์รายขนาดเล็กของวัดเกาะหวาย ต าบลเกาะหวาย และฐานอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธ์ิศรี 
ต าบลหนองแสง เป็นต้น 

2). กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
ไม่ปรากฏสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกบัศาสนาแบบพวนอย่างชดัเจน 

3). กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ได้แก่ อุโบสถวัด
บ้านทราย ต าบลบ้านทราย, เจดีย์วัดเชียงงา ต าบลเชียงงา, อุโบสถและเจดีย์วัดทุ่งทะเลหญ้า  
ต าบลโพนทอง เป็นต้น 

4). กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนต าบลหาดเสี ย้ว  อ า เภอศรีสัชนาลัย  
จงัหวดัสโุขทยั ได้แก่ อโุบสถหลงัเก่า หอไตร เจดีย์ และซุ้มประตโูขง ของวดัหาดเสีย้ว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 30 แสดงเจดีย์ราย รูปแบบคล้ายเจดีย์ทรงเคร่ือง ที่ถกูบรูณะซอ่มแซมใหม่บริเวณ
ทางเข้าวดัเกาะหวาย ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 31 แสดงอโุบสถหลงัเกา่ของวดัโพธ์ิศรี (วดัเหนือ) หมู ่2 ต าบลหนองแสง  
อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก  

ที่อาจมีลกัษณะเป็น “สิม”  ในวฒันธรรมล้านช้าง แต่ปรากฏเหลือแคเ่พียงสว่นฐาน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 แสดงอโุบสถวดับ้านทราย ต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ  

มีประวตัิการสร้างตัง้แต่ปีพ.ศ.2399 เดิมเป็นที่ประดษิฐานพระพทุธรูป 2 องค์ ที่น ามาจากประเทศ
ลาว แต่ถกูขโมยไปแล้ว ปัจจบุนัอาคารอยู่ระหว่างการบรูณปฏิสงัขรณ์โดยกรมศิลปากร 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 33 แสดงประตอูโุบสถวดับ้านทรายประดบัตกแตง่ด้วยการปิดกระจกลายพรรณ
พฤกษา ล้อมรอบภาพสลกันนูต ่าตรงกลางที่เป็นภาพลิงพนมมือเอาไว้  

หน้าตา่งตกแตง่ด้วยการปิดกระจกลายพรรณพฤกษา เช่นเดียวกนั บริเวณด้านหลงัอโุบสถพบ
เจดีย์รายจ านวนหลายองค์ คงเป็นเจดย์ีธาต ุรูปแบบหลงัรัชกาลท่ี 5 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

เจดีย์วัดเชียงงา 44 

เจดีย์วดัเชียงงา ต าบลเชียงงา อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบุรี มีประวตัิความ
เป็นมาว่าเม่ือชาวพวนอพยพมาตัง้ถิ่นฐานในพืน้ที่แห่งนีต้ัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ได้สร้าง
พระธาตไุว้เพื่อเป็นที่ระลกึถึงดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนที่แขวงเชียงขวาง นอกจากนีช่ื้อบ้านเชียงงา
ยงัเป็นชื่อหมู่บ้านเก่าที่อยู่ในแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว อีกด้วยเช่นกนั 

เจดีย์วดัเชียงงามีขนาดฐานกว้างด้านละ 14 เมตร สงู 40 เมตร จัดเป็นกลุ่ม
เจดีย์ทรงระฆงัอิทธิพลเจดีย์พม่า - มอญ 45 ที่ท าฐานหรือสว่นรองรับองค์ระฆงัเป็นแบบบวัถลาลาด
เอนหลายชัน้ มีลกูแก้วรองรับอยู่ในผงัยกเก็จหรือย่อมมุมาก องค์ระฆงัไม่มีบลัลงัก์ประดบัลวดลายรัด
อกรอบ ปลียอดรูปดอกบวัทรงผอมสงู บนยอดสดุปักฉตัรโลหะ ปิดทองฉลลุาย รูปแบบเจดีย์วดัเชียง
งานี ้สนันิษฐานว่าน าแบบมาจากพระธาตฝุุ่ นอีกต่อหนึ่ง ข้อสงัเกตการประดบัสิงห์แบบจีนบนมมุ

 
44 ปรับปรุงจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (ม.ป.ป.)  ธาตุด า.  ฐานข้อมูลศิลปกรรมเอเชีย

อาคเนย์. สืบค้นเม่ือ 20 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/ลาว/item/241-ธาตดุ า.
html 

45 ศกัด์ิชัย แสงสิงห์.  (2560).  เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา.  นนทบุรี: เมือง
โบราณ.หน้า 645-646. 
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ฐานเขียงทัง้ 4 มมุ อาจเป็นฝีมือช่างชาวจีนที่เข้ามาในพืน้ที่อ าเภอบ้านหมี่เป็นจ านวนมากในระยะ
ต่อมา 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 แสดงประติมากรรมรูปสิงห์แบบจีนที่มมุฐานเขียง  
และ เจดีย์วดัเชียงงา ต าบลเชียงงา อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

พระธาตุฝุ่ น (ทาดฝุ่ น หรือ ธาตุปุ้น ก็เรียก) เป็นพระธาตุส าคญัที่สดุประจ า
เมืองคนูมีต านานกลา่วถึงท่ีมาวา่ในคราวแบง่พระบรมสารีริกธาตแุละพระบรมอฐิัพระพทุธเจ้า ชาว
พวนไปไม่ทันรวบรวมได้แต่ฝุ่ นที่ได้จากการปลงพระสรีรสังขารพระพุทธองค์ หรือพระอังคาร  
(เถ้าถ่าน) น ามาบูชา จึงมีช่ือเรียกว่าพระธาตุฝุ่ น ธาตุฝุ่ นเป็นเจดีย์เพียงแห่งเดียวในแถบนีท้ี่
พยายามจ าลองเจดีย์แบบมอญ โดยเฉพาะ รูปแบบของฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมมุจ านวนมาก เป็นฐาน
ลาดเอียงรองรับองค์ระฆงัที่ไม่มีบลัลงัก์นัน้ ล้วนแต่เป็นรูปแบบส าคญัของเจดีย์มอญในประเทศ
พม่า นักประวัติศาสตร์ศิลปะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึน้ในช่วงที่มีอิทธิพลจากพม่าเข้ามาสู่
ดินแดนลาว ก าหนดอายสุมยัอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22  
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ภาพประกอบ 35 แสดงภาพถ่ายเก่าเมืองคนู แขวงเชียงขวาง  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นพระธาตฝุุ่ นตัง้อยู่บนเนินนอกเมือง 

ที่มา: ระบไุม่ได้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 36 แสดงธาตฝุุ่ น (ทาดฝุ่ น) หรือธาตดุ า ก่อนการบรูณะ และ ธาตฝุุ่ น (ทาดฝุ่ น)  
หรือธาตดุ า หลงัการบรูณะ ตามล าดบั 

ที่มา: (ภาพซ้าย) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) . (มปป.). ธาตุด า.  
ฐานข้อมลูศิลปกรรมเอเชียอาคเนย์, สืบค้นเม่ือ 20 สิงหาคม 2562, (ภาพขวา) Skyline channel, 
(โพสเมื่อ ธนัวาคม 2561) แบ่งปันน า้ใจสูเ่มืองลาว EP103 ฯ. 

อุโบสถหลังเก่าและเจดีย์วัดทุ่งทะเลหญ้า 
วัดทุ่งทะเลหญ้า ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี เป็นวัดของ

กลุม่ชาติพนัธุ์พวนที่อพยพมาตัง้ถิ่นฐานบริเวณนี ้สร้างขึน้ราวปลายรัชกาลที่ 4 - ต้นรัชกาลที่ 5 ตัง้
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เป็นวัดเม่ือ พ.ศ.2411 อุโบสถไม้หลังเก่านีส้ร้างโดยนายอ าเภอหลวงพิทักษ์ ลักษณะคล้ายสิม 
ประดิษฐานพระพทุธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ ด้านหน้าอโุบสถหลงัเก่า ประดิษฐานเจดีย์ที่เป็น
ฝีมือช่างท้องถิ่นเม่ือประมาณปลายสมยัรัชกาลที่ 5 บรรจุอฐิัของอดีตเจ้าอาวาสวดัทุ่งทะเลหญ้า 
คือ หลวงพอ่ส าเร็จทอง หรือ ส าเร็จทองดี 

ต่อมาอุโบสถไม้และเจดีย์มีสภาพทรุดโทรม และได้รับความเสียหายอย่าง
มากจากเหตุอุทกภัยเม่ือปี 2556 กรมศิลปากรร่วมกับกองทุนตลาดหุ้นรวมใจช่วยภัยน า้ท่วม ที่
ได้รับงบสนบัสนนุจากบริษัทห้างร้านภาคเอกชน ด าเนินการบรูณปฏิสงัขรณ์ในปี 2557 จนมีสภาพ
สมบรูณ์ดงัเช่นในปัจจบุนั 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 37 แสดงอโุบสถไม้หลงัเก่าและเจดีย์วดัทุ่งทะเลหญ้า สภาพหลงัจากประสบอทุกภยั
ปี 2556 และสภาพขณะด าเนินการบรูณปฏิสงัขรณ์ในปี 2557 ตามล าดบั 

ที่มา: บริษัท ศนูย์บริการเหล็กสยาม จ ากดั (มหาชน).  (มปป.).  โครงการบรูณะอโุบสถ
และเจดีย์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 38 แสดงสภาพอโุบสถไม้หลงัเก่าและเจดย์ีด้านหน้าในปัจจบุนั  
ภายหลงัการบรูณปฏิสงัขรณ์ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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อุโบสถหลังเก่า (สิม) วัดหาดเสีย้ว 
จารึกที่วัดหาดเสีย้วกล่าวไว้ว่าได้สร้างวัดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2387 ปีถามเมา 

 (ปีเถาะไทย) ในคิมหนัต์ฤด ู(ฤดรู้อน) เดือนกินตะหม่า (เดือนห้าไทย) ซึง่แต่เดิมช่ือวดัโพธ์ิไทย มา
จนถึงปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญานวโรรส เสด็จและทรงโปรดรับสัง่
เปลี่ยนแปลงแก้ไขช่ือเสียใหม่ จากจารึกของวดัหาดเสีย้วเองท าให้เราทราบว่าชุมชนพวนมาตั ง้
รกรากอยู่บริเวณ นีไ้ม่ต ่ากวา่ 150 ปีแล้ว  

วดัโพธิชยั หรือวดัโพธิไทร  ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2460 ได้เปลี่ยนช่ือเป็นวดัหาด
เสีย้ว จากศิลาจารึกที่ติดไว้ที่ฝาผนังอุโบสถ พบว่าอุโบสถสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2287 นับเป็น
โบราณสถานสกุลช่างไทยพวนที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่มาถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรได้ส ารวจและขึน้
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ มีอาคาร อโุบสถ หอไตร เจดีย์ด้านทิศตะวนัออก รวม 3 รายการ 
สว่นประตโูขงของวดัที่เดิมเคยมีจ านวน 8 ประตถูกูรือ้ออกไปเหลือเพียงประตเูดียว 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 39 แสดงอโุบสถหลงัเก่า (สิม) ของวดัหาดเสีย้ว  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 40 แสดงสิมในเมืองสยุ (เมืองสู้ย/สุย่/สยุ (Muang Sui)   

ตัง้อยู่บนเส้นทางระหว่างพูคูน - โพนสะหวัน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่มีรูปแบบคล้ายคลงึกบัอโุบสถหลงัเก่าของวดัหาดเสีย้ว 

ที่มา: ยชญ์ ทองเรือนดี ชยัพฤกษ์. (โพสเม่ือ กรกฏาคม 2561).  สืบค้นเม่ือ 23 สิงหาคม 
2562 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 41 แสดงที่ผนงัด้านในอโุบสถหลงัเก่าวดัหาดเสีย้ว มีจารึกกลา่วถงึการสร้างวดัขึน้
เม่ือ พ.ศ. 2387 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 42 แสดงซุ้มประตโูขง เจดีย์ และหอไตร เป็นโบราณสถานที่ส าคญัของวดัหาดเสีย้ว 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

2.4.4 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณี  
ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณี หมายถึง ประเพณีเก่ียวกบัศาสนา ความเชื่อ

วิถีชีวิต และการท ามาหากิน ประเพณีพืน้บ้านของชาวไทยพวน อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก  
คือ 1) ประเพณีในรอบปี (ฮีต) กบั 2) ประเพณีในรอบชีวิต อาทิ การเกิด การบวช การแต่งดอง และ
การตาย เป็นต้น  
 

ฮีตพวน 
ฮีตของชาวไทยพวน คล้ายกบัฮีตสิบสองของชาวอีสานที่เรียกกนัว่า “ฮีตสิบ

สองคองสิบสี่” ค าว่า ฮีต มาจากค าว่า รีต (จารีต) ฮีตสิบสองหมายถึงจารีตประเพณีประจ าทัง้ 12 
เดือนในรอบปี สว่นค าวา่ คอง มาจากค าวา่ ครรลองคลองธรรม, ท านองคลองธรรม คลองหรือคอง 
แปลว่าพิทกัษ์หรือด ารงไว้ คองสิบส่ี หมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ควรประพฤติ 14 อย่าง 46 

 
46  "ฮีตสิบสอง" เป็นโอกาสท าบุญในทุกๆ เดือนของรอบปีและถือเป็นจรรยาของสงัคม  ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะเป็นผู้ที่ผิดฮีต

หรือผิดจารีตนัน่เอง  (หลายครัง้ฮีตสิบสองมกัจะกล่าวควบคู่  "คลองสิบสี่"  (คองสิบสี่)  ที่เป็นดงัแบบแผนหรือแนวทางด าเนินชีวิต แต่
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ฮีตชาวไทยพวนมีการกล่าวถึงไว้เป็นบทร้อยกรองสอดคล้องกันและ
น าไปใช้กนัมากในงานเอกสารต่างๆ คือ 
  เดือนอา้ยบญุข้าวจี่  เดือนยีบ่ญุข้าวหลาม 

  เดือนสามบญุก าฟา้ เดือนหา้บญุสงกรานต์ 

  เดือนหกบญุหมู่บา้น เดือนแปดบญุเข้าพรรษา 

  เดือนเก้าบญุห่อข้าว เดือนสิบเอ็ดบญุตกับาตรเทโว 

  เดือนสิบสองใส่กระจานเทศก์มหาชาติ สนกุแล ฯ 47 

งานบญุประเพณีสว่นใหญ่ของชาวพวน เก่ียวข้องกบัหลกัความเชื่อเร่ืองผี
ฟ้า ผีบรรพบรุุษ ความอดุมสมบรูณ์ทางการเกษตรซึง่มีอยู่เดิม ผนวกเข้าหลกัพระพทุธศาสนาที่มา
ทีหลงั ปะปนกนัจนบางครัง้ ไม่อาจแบ่งได้ชดัเจน ซึง่เป็นลกัษณะของงานบญุประเพณีในวตันธรรม
ของชาติพันธุ์อื่นๆ ในเอเชียอาคเนย์ที่เป็นสังคมเกษตรกรรม (ท านาข้าว) เช่นกัน โดยเฉพาะ
วฒันธรรมของภาคอีสานที่มีรูปแบบหรือคติประเพณีอย่างเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัวฒันธรรมชาว
พวนอย่างมาก อาทิ บญุเดือนยี่หรือบญุคณูลาน 48 ของชาวอีสานกบัพิธีสูข่วญัข้าวของชาวพวน ซึง่
งานบุญประเพณีในรอบปีหรือ ฮีตสิบสอง ของทัง้ 2 กลุ่มวัฒนธรรม อาจจัดขึน้ในช่วงระยะเวลา
เดียวกนับ้าง (ซึง่มกัขึน้อยู่กบัฤดกูาลการท านาเป็นส าคญั) หรือจดัขึน้ในระยะเวลาที่แตกต่างกนัไป  

 
 
 

 

 
จะมุ่งเน้นไปทางศีลธรรมมากกว่าด้านอาชีพ), ที่มา : หอสมดุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครพนม.  (ม.ป.ป.).  ฮีตสิบสอง. ประเพณี 
12 เดือนอีสาน.  สืบค้นเม่ือ 26 กรกฎาคม 2562, จาก http://www.finearts.go.th/nakhonphanomlibrary/parameters/km/item 

47 ถูกกล่าวถึงในเอกสารต่างๆ อาทิ พงศ์ศกัด์ิ ชาลีเขียว.  (2550).  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน : ศึกษา

เฉพาะกรณีไทยพวนบ้านมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี .  รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  หน้า 31. และ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  
(ม.ป.ป.).  ประเพณีของชาวไทยพวน.  สืบค้นเม่ือ 27 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.stou.ac.th เป็นต้น 

สงัเกตว่าฮีตในบทร้อยกรองดงักล่าวมีไม่ครบทัง้ 12 เดือน คือไม่ปรากฏเดือน 4. 7 และ 10 ซึง่สอดคล้องกนัระหว่าง
ข้อมลูจากเอกสารรายงานที่ศึกษาประเพณีวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในพืน้ที่ต่างๆ ที่ไม่มีฮีตหรือประเพณีส าคญัในช่วง
เดือนดงักลา่ว มีเพียงพิธีกรรมตามความเช่ือหรือธรรมเนียมปฏิบตัิบางประการเท่านัน้ 

48 ค าว่า บุญคูณลาน นัน้ ลาน ในที่นีค้ือ ลานนวดข้าว คือ เอาข้าวที่เก็บเก่ียวแล้วมากองให้สูงขึน้ กริยาที่ท าให้
ข้าวเปลือกที่นวดแล้วเป็นกองสงูขึน้ เรียกว่าคณู ไม่ได้มาจากการอธิฐานให้ข้าวเพิ่มพนูทวีคณู  
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ภาพประกอบ 43 แสดงงานประเพณีบญุคณูลานเป็นฮีตเดือนย่ีของชาวอีสาน  

มีใจความหลกัคือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าว ในลานของตนหลงัเก็บเก่ียวข้าว
ในนาแล้ว ควบคู่ไปกบัการเรียกขวญัข้าวสู่ยุ้งข้าว (ซึ่งเชิญขวญัข้าวออกไปตอนนวดข้าว) อนัมีคติ
หลกัเช่นเดียวกบัประเพณีสูข่วญัข้าวของชาวพวน 

ที่มา: (ภาพซ้าย)มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  (2556).  ฮีตสิบสองครองสิบสี่กบัวิถี
สขุภาพ : เดือนอ้าย-เดือนหก. จลุสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพออนไลน์ (ฉบบัที่ 3 ปี 2556).  
สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, (ภาพขวา) : ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัร้อยเอ็ด.  (2561).  อ.
ประทมุรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด จดังานประเพณีบญุคณูลานสู่ขวญัข้าว ประจ าปี 2561 สืบสานฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน.  สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 44 แสดงพิธีสูข่วญัข้าวของชาวพวน ชมุชนวดัท่าตลาด อ าเภอบางปลาม้า  
จงัหวดัสพุรรณบรีุ ประจ าปี 2559  
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มีหมอพรสู่ขวัญข้าวแบบพวนโบราณ และแบ่งข้าวเปลือกใส่ในแต่ละกระบุง 
แตกต่างจากงานบุญคูณลานของชาวอีสานที่น าข้าวเปลือกมากองรวมกันไว้ แต่มีคติใจความ
ส าคญัคล้ายคลึงกัน ทัง้นี ้พิธีสู่ขวญัข้าวของชาวพวนนิยมท าในเดือนยี่ เช่นเดียวกับงานบุญคณู
ลานของชาวอีสานอีกด้วย 

ที่มา: ร้อยตรีกฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ . (โพสเม่ือ ธันวาคม 2559). พิธีสูข่วญัข้าวชาว
ไทยพวน บางปลาม้า สพุรรณบรีุ.   

จากตวัอย่างข้อมลูฮีตหรือประเพณีในรอบปีของกลุม่วฒันธรรมชาวไทยพวน
ในพืน้ที่ต่างๆ คือ 

- ภาพรวมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 49 
- กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 50 
- กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 51 
- กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 52  
 -กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สโุขทยั 53 

 
 49 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. เพิ่งอ้าง. และ ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). “ประเพณี

และเทศกาลส าคัญ” ใน พวน   ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย.  จาก https://www.sac.or.th/databases/ethnic-
groups/ethnicGroups/83 

50 ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (2555).  แผ่นพับของพพิิธภัณฑ์พืน้บ้านวัดฝ่ังคลอง(ไทยพวน). 
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. จาก https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/864 และ ปัญญาดา นาดี.  (2560, 
มกราคม-เมษายน 2560). เอกลกัษณ์ของวฒันธรรม"ชาวไทยพวนที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในชุมชน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.  7 (1). 

 51 พงศ์ศกัด์ิ ชาลีเขียว.  (2550). เร่ืองเดียวกัน.  หน้า 31-34. 
52 สมคิด จูมทอง.  (2546).  วัฒนธรรมไทยพวนต าบลบ้านทราย.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทราย ลพบุรี. 

อ้างถึงใน วรา ชาภูคา.  (2556).  อัตลักษณ์ไทยพวน: กรณีศึกษาไทยพวน ตาบลบ้านกล้วย อาเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี.   
วิทยานิพนธ์ปริญญา  ศศ.ม. มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  หน้า 226-227. และ ร้อยต ารวจโทเชาว์วยั ศภุรตรีทิเพศ.  (2542).  การ
รับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญา มน.ม. (สาขาวิชา
มานษุยวิทยา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

53 ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (ม.ป.ป.).  วิถีชุมชนคนหาดเสีย้ว. นิทรรศการ
ออนไลน์.  จาก https://library.stou.ac.th/odi/online/exhibition-hadseaw/life.html และ สาธรพิพิธภณัฑ์ผ้าทองค า.  (2555).  ฮีดคอง
ชาวไทยพวนศรีสัชนาลัย.  จาก http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/12-months-tradition.html และ ส านกังานเทศบาล
ต าบลหาดเสีย้ว.  (ม.ป.ป.).  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของต าบลหาดเสีย้ว. จาก http://www.hadsiew.com/customize-ประเพณี-
18723-1.html 
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สามารถสรุปฮีตสิบสองของชาวอีสานและชาวพวนจากแหล่งข้อมลูต่างๆ ได้
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 2 แสดงตารางแสดงก าหนดประเพณีและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนกลุม่ตา่งๆ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การแบ่งประเภทฮีตและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ 

ฮีตหรืองานบญุส าคญัของชาวไทยพวน มกัมีก าหนดระยะเวลาจดังานตรงกนั 
มีจ านวน 5 งาน ได้แก่ 1) บญุก าฟ้า เดือนสาม 2) บญุสงกรานต์ เดือนห้า 3) บญุเข้าพรรษา เดือน
แปด 4) บญุออกพรรษา เดือนสิบเอ็ด และ 5) เทศน์มหาชาติ ระหว่างเดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสิบสอง 
โดยฮีตหรืองานบญุส าคญัทัง้ 5 งานดงักล่าว มกัมีประเพณีหรือพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัความเช่ือ
เร่ืองผี ขวญั และเครือญาติ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตัิและการละเลน่ต่างๆ ร่วมอยู่อีกด้วย ขณะที่
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งานบญุอื่นๆ อาจมีก าหนดระยะเวลาจดังานไม่ตรงกนัได้ตามความตกลงในแต่ละพืน้ที่ อาทิ บญุ
ข้าวหลาม, บญุหมู่บ้าน เป็นต้น 

อีกทัง้ในบางพืน้ที่รับเอาฮีตหรือประเพณีพืน้ถิ่นมาถือเป็นฮีตของกลุ่มตน 
อาทิ กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี ที่รับเอาฮีตอีสานหลายอย่างมาเป็น
ของตน 54 , กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบุรี และกลุ่มวฒันธรรมไทย
พวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ปรากฏฮีตเดือนหก งานบุญบัง้ไฟ 
นอกจากนีย้งัปรากฏงานบญุประเพณีที่มีลกัษณะเฉพาะของตน อาทิ งานบญุประเพณีแห่ช้างบวช
นาค และประเพณีแห่องค์กฐินทางน า้ ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชั
นาลยั จงัหวดัสโุขทยั เป็นต้น ซึง่การผสมปะปนของประเพณี/พิธีกรรมระหวา่งชาติพนัธุ์เฉพาะกลุม่
กบัชาติพนัธุ์พืน้ถิ่น และลกัษณะภมูิประเทศสภาพแวดล้อม เป็นพลวตัของวฒันธรรมตามปกติ 

ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยพวน มีอยู่เป็นจ านวนมากยากต่อ
การศึกษารวมรวมไว้ได้อย่างครบถ้วน รวมทัง้การแบ่งประเภทฮีตและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของ
ชาวไทยพวนก็เช่นกนั แม้มีผู้ ได้แบ่งออกหลายรูปแบบ 55 แต่ในที่นีแ้บ่งออกเป็นเพียง 2 กลุ่มใหญ่และ
ยกตวัอย่างอย่างสงัเขป เพื่อสะดวกต่อความเข้าใจคือ  

1) กลุ่มฮีตหรือประเพณีหลกั ซึ่งมกัเก่ียวข้องกบัวงจรการท าเกษตรกรรม 
(ท านาปลกูข้าว) ในรอบปี แทรกหรือผนวกเข้ากบัคติทางพระพทุธศาสนา (วนัส าคญัหรือการฟัง
เทศน์ฟังธรรม)  

2) กลุ่มประเพณี พิธีกรรม ท่ีเก่ียวกบัผี ขวญั และเครือญาติ ตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบตัิต่างๆ ซึ่งมกัสอดแทรกหรือเก่ียวเนื่องทัง้ก่อนและหลงัในระยะเวลาเทศกาลงานบญุที่
ส าคญั อาทิ ธรรมเนียมอาบน า้ก่อนกาในเช้าวนังานบุญสงกรานต์ พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในงานบุญ
สงกรานต์ ประเพณีเสอ่กระจาดที่ท าร่วมกบังานบญุเทศน์มหาชาติ 56 เป็นต้น 

ตาราง 3 แสดงเปรียบเทียบระหวา่งฮีตอีสานกบัฮีตพวนและพิธีกรรมชาวพวน 

 
54 สามารถสืบค้นได้จากหลายแหล่งข้อมลู ในท่ีน่ียกตวัอย่างได้แก่ โพธ์ิ แซมล าเจียก.  (2537).  ต านานไทยพวน. 

หรือ ฤดีมน ปรีดีสนิท.  (2539).  รายงานการศึกษาวิจัยเร่ือง “วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ชุมชน

กรณีไทย-พวน อ าเภอบ้านผือ”.  เป็นต้น 
55 เช่น แบ่งเป็นประเพณีที่เก่ียวข้องกับศาสนา (พุทธ. พราหมณ์) ประเพณีที่เก่ียวข้องกับการเกษตร พิธีกรรม

เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองผี เป็นต้น. ดเูพิ่มใน ร้อยต ารวจโทเชาว์วยั ศภุรตรีทิเพศ. เร่ืองเดียวกัน. 2542. หน้า 96-97.  
56 บางครัง้เรียกให้คล้องจองกันเพื่อประโยชน์ด้านการประชาสมัพันธ์ของจงัหวดัทางภาคอีสานว่า “เส่อกระจาด -

บญุพระเหวด-เทศน์มหาชาติ” และยงัปรากฏส านวนภาคกลางว่า “มหาชาติกระจาดใหญ่” ซึง่เป็นส านวนที่หมายถึงการจดักณัฑ์เทศน์
ใหญ่โต 
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ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ค าอธิบายคติที่มา ฮีต 12 หรือประเพณีสิบสองเดือน และพิธีกรรมเก่ียวกบัผี, 
ขวญั, เครือญาติ ของชาวพวนอย่างสงัเขป 57 ดงันี ้

เดือนอ้าย เป็นเดือนท่ีข้าวในนาสกุ เร่ิมเก็บเก่ียว เหมาะแก่การท าข้าวจี่ 

 
57 รายละเอียดขัน้ตอนการประพฤติปฏิบตัิต่างๆของงานประเพณีและพิธีกรรมอื่นๆ ของชาวไทยพวน มีผู้ศึกษา

อย่างละเอียดไว้จ านวนมาก จงึขอละรายละเอียดไว้ ณ ที่นี ้
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เดือนย่ี เป็นเดือนท่ีชาวนาเก็บเก่ียวและขนข้าวมาไว้ที่ลานข้าว มีประเพณีเรียก

ขวญัให้มาอยูท่ี่ลานกบัข้าวด้วย เรียกวา่ “สูข่วญัข้าว” 

เดือนสาม เป็นประเพณี “ก าฟ้า” ก าหนด 3 วนั วนัแรกหยดุงานและหยดุการใช้

สตัว์พาหนะทกุชนิด ให้ทกุคนถือศีล เข้าวดัท าบญุ วดัถดัไปเป็น

ประเพณีเลีย้งปู่ ตา อีกวนัท าบญุถวายข้าวจ่ีแก่พระสงฆ์ เรียกวา่ “ทาน

ข้าวจี่” 58 

เดือนสี ่ ชาวไทยพวนถือวา่เป็นเดือนมงคล งานไร่นาเสร็จสิน้ นิยมจดังาน “กิน

ดอง” หรือ “แต่งดอง” คืองานแตง่งาน 

เดือนห้า งานบญุใหญ่คือบญุสงกรานต์ ชาวไทยพวนจะไปสรงน า้พระและรดน า้

ผู้ใหญ่ เรียกวา่ “สมาผู้ ใหญ่” และยงัมีประเพณีพิธีกรรมเก่ียวเนื่องในบญุ

สงกรานต์หลายอย่าง อาทิ ธรรมเนียมอาบน า้ก่อนกา, ประเพณีสตูรเสือ้

สตูรผ้า เป็นต้น 

เดือนหก ท าบญุในวนัวสิาขบชูา และเลีย้งปู่ ตา 

เดือนเจ็ด ชาวบ้านก าลงัไถหวา่นด าข้าว จงึไม่มีงานบญุ 

เดือนแปด ชาวบ้านก าลงัปักด าข้าว จงึมีเพียงงานบญุตามศาสนาคือบญุ

เข้าพรรษา 

เดือนเก้า เป็นเดือนท่ีสิน้สดุการท านา น าความกลบัเข้าบ้าน จงึมีพิธี “สูข่วญั

ควาย” และประเพณีก าเกียงเป็นประเพณีที่กระท ากนัในวนัขึน้ 11 ค ่า 

เดือน 9 ซึง่เป็นประเพณีที่ท าขึน้เพ่ือเป็นการท าบญุอทุิศสว่นกลุให้กบัผี

ที่อดอยาก 

 
58 การท าบญุด้วยข้าวจี่ในประเพณีก าฟ้าของชาวพวน เป็นงานประเพณีคนละอย่างกบั “บญุข้าวจ่ี” ที่เป็นงานบุญ

ประเพณีของชาวอีสาน ที่กระท ากนัในเดือนสาม จนเรียกว่า บญุเดือนสาม  
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เดือนสบิ งานบญุข้าวสะ หรือทานข้าวสะ 59 ท ากนัประมาณเดือนสบิ ก าหนดวนั

เอง ซึง่มกัเป็นหลงัวนัสารท โดยชาวบ้านจะน าข้าวสาร กล้วย อ้อย เผือก 

มนั เคร่ืองบริโภคอื่นๆ ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน มาใสใ่บตองมาให้

พระสงฆ์เขียนค าจารึกเป็นภาษาบาลี  ขอความสวสัดี แล้วเอาไปใสไ่ว้

ในนา พร้อมทัง้ขอข้าวพระมาปัน้เป็นเตา่ แล้วตากแดดให้แห้งเสร็จแล้ว

ก็น าไปไว้ในโอง่ข้าวสาร นอกจากนีย้งัได้น าทรายไปให้พระสงฆ์ปลกุ

เสก เพ่ือน าไปวางไว้ในนา และวางไว้รอบบ้าน การปฏิบตัิดงันีก้็

เนื่องจากความเช่ือวา่ จะได้มีข้าวปลากินอดุมสมบรูณ์ 

เดือนสิบเอ็ด เดือนนีฝ้นตกมากมีน า้เต็มตลิ่ง ชาวบ้านจงึจดังานแข่งเรือ เรียกวา่ 

“ช่วงเฮือ” และเป็นฤดอูอกพรรษา  

 งำนตักบำตรเทโวสณะด้วยข้ำวกระยำคู เม่ือข้าวหรือผลไม้ออกรวง

ต้องน าไปถวายพระสงัฆ์เจ้าก่อนจงึน ามารับประทานได้ ชีวิตถึงจะ

เจริญรุ่งเรือง บางวดัมีการจดัเทศน์คาถาพนั และงานประเพณีใส่

กระจาดหรือประเพณีเสอ่กระจาด 

 เส่อกระจำด เป็นประเพณีที่มกัจดัขึน้ในงานเทศน์มหาชาติ ก าหนด

หลงัฤดกูาลออกพรรษา คือวนัข้างแรม เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 เมื่อ

หมููู่บ้านใดก าหนดให้มีเทศน์มหาชาติแล้ว ทางวดัจะสง่หนงัสือ

กณัฑ์เทศน์ไปตามวดัต่าง ๆ เพื่อให้สง่พระเข้ามาร่วมเทศน์ก่อนวนัเทศน์ 

1 วนั ซึง่เรียกว่า วนัตัง้ คือวนั “เสอ่(ใส)่ กระจาด” นัน่เอง วนัรุ่งขึน้เป็น

วนัเทศน์มหาชาติ เจ้าของบ้านจะรวบรวมสิ่งของที่เพ่ือนบ้านน ามาใส่

กระจาด ท าเป็นกณัฑ์เทศน์ไปถวายพระที่วดั โดยถือวา่การท าบญุเทศน์

มหาชาตินี ้เป็นการท าบญุครัง้ยิ่งใหญ่ประจ าปีที่ได้มาร่วมการกศุลกนั 

 
59 ค าว่า “สะ” ชาวพวนบ้านหมี่หมายถึง การผสมข้าวปลาอาหารหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ขณะที่ ชาวพวนบ้าน

หาดเสีย้ว ต าบลศรีสชันาลยั หมายถึง มาก   
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เดือนสิบสอง มีการฉลองบญุกฐิน บญุเทศน์มหาชาต ินอกจากนีใ้นอดีตมีประเพณีทิง้

ดุ้นไฟเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ตลอดจนบญุทานที่เรียกว่า “บญุ

ข้าวเมา่” 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของงานประเพณีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
งานบญุประเพณีต่างๆ ของชาวไทยพวน ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัหลกัความเช่ือ

เร่ืองผีฟ้า ผีบรรพบุรุษ และความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรซึ่งมีอยู่ เดิม ผนวกเข้าหลัก
พระพทุธศาสนา ซึง่เป็นลกัษณะหรืออตัลกัษณ์ร่วมของงานบญุประเพณีในวตันธรรมของชาติพนัธุ์
อื่นๆ ในเอเชียอาคเนย์ ที่เป็นสงัคมเกษตรกรรม(ท านาข้าว) โดยเฉพาะชาวอีสานและชาวลาว ท่ีมี
รูปแบบและคติของงานประเพณีคล้ายคลงึกนัอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามหากเฟ้นเลือกงานบุญประเพณีของชาวไทยพวนที่สามารถ
แสดงอัตลกัษณ์ได้อย่างโดดเด่นแล้ว อาจระบุว่าเป็นงานบุญก าฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีส าคัญที่สดุ
ประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวน 60ที่มุ่งหมายแสดงความขอบคณุผีฟ้าที่ประทานฝนให้ตกต้องตาม
ฤดูกาล รูปแบบของงานบุญก าฟ้าจึงมักประกอบไปด้วยพิธีกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ 
มากมาย อาทิ การตัง้บายศรีบชูาฟ้าและประกาศขอพรจากเทพยาดาที่รักษาท้องฟ้า หรือผีฟ้า การ
ร าหรือการแสดง บญุข้าวหลาม-บญุข้าวจ่ี การไหว้ผี และการละเลน่พืน้บ้านต่างๆ เป็นต้น ปัจจบุนั
บญุก าฟ้ายงัคงประพฤติปฏิบตัิอยู่ในกลุม่วัฒนธรรมไทยพวนสว่นใหญ่ การจดังานเทศกาลบญุก า
ฟ้าที่มีช่ือเสียงได้แก่ อ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบุรี, ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่, อ าเภอดอนพดุ 
จงัหวดัสระบรีุ และอ าเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ เป็นต้น 

กลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทัย มี
ประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง 61 ที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนแห่งอื่นๆ ซึ่งมีประวัติการสืบเนื่องของประเพณีนีม้าไม่ต ่ากว่า 80 ปี ที่พบ
ร่วมกับเคร่ืองแต่งกายนาค ที่ท าจากผ้าซิ่นตีนจก อาทิ เทริด สกักัจจัง เป็นต้น จึงนับว่าเป็นงาน
ประเพณีแห่งภมูิปัญญาของชาวไทยพวนหาดเสีย้วอย่างแท้จริง ประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้างนี ้
แต่เดิมจดัขึน้ในแรม 3 ค ่า เดือน 4 และบวชในวนัแรม 4 ค ่า เดือน 4แต่นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2524 เป็น
ต้นมา ได้เปลี่ยนเป็นวนัที่ 7 เมษายนของทุกปี แล้วจัดพิธีบวชในวนัรุ่งขึน้ถัดมา ด้วยเหตุผลที่ว่า

 
60 อาจเทียบเคียงกบังานบญุเบิกฟ้าของชาวอีสาน ที่มีก าหนดระยะเวลาจดังานในราวเดือน 3 เช่นกนั มีการจดังาน

ที่มีช่ือเสียงที่จงัหวดัมหาสารคาม 
61 ดูเพิ่มใน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (อัพเดทเมื่อ กันยายน 2560).  แห่ช้างบวชนาค จ.

สุโขทัย. ฐานข้อมลูประเพณีท้องถ่ินในประเทศไทย. จาก https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=86 
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ช่วงเวลานีเ้ด็กๆ ที่เรียนหนังสือจะปิเทอม และคนที่ไปท างานต่างถิ่นก็สามารถจะลาหยุดกลับ
ภมูิล าเนามาบวชได้ พร้อมได้รับการระบใุนปฏิทินการท่องเที่ยวของจงัหวดัสโุขทยัอีกด้วย 

ทัง้นี ้มีข้อสงัเกตว่าต าบลหาดเสีย้วมีเขตติดต่อกบัจงัหวดัแพร่และล าปาง ที่
เลีย้งช้างไว้ใช้งานจ านวนมาก เช่นเดียวกับในพืน้ที่ต าบลบะ อ าเภอท่าตูม จังหวดัสริุนทร์ซึ่งเป็น
ชมุชนคนเขมร ที่มีประเพณีบวชนาคข่ีช้าง และยงัมีคติที่คล้ายคลงึกนัอย่างมากด้วยเช่นกนั 62 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 45 แสดงขบวนแห่ข่ีช้างบวชนาค และพิธีท าขวญันาค บ้านปรีง ต.บะ อ.ท่าตมู  
จ.สริุนทร์ 

ที่มา: ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),  

ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ของชาวไทยพวนย่อมแสดงถึงอัตลกัษณ์
ร่วม ที่ไม่เพียงมีเฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเท่านัน้ แต่มักมีลักษณะร่วมกันกับกลุ่ม
วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมลาวเวียงจันทน์ ในท่ีนีข้อ
ยกตวัอย่างประเพณีที่มีรูปแบบใกล้เคียงกนัดงักลา่ว 2 อย่าง ได้แก่ บญุข้าวจี่ กบับญุข้าวหลาม ดงันี ้ 

บญุข้าวจ่ี บญุเดือนสามของชาวอีสาน กบัการท าข้าวจ่ี ในบญุก าฟ้าของชาวพวน   

 
62 คติความเช่ือในงานประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันา

ลยั จงัหวดัสโุขทยั และกลุ่มวฒันธรรมไทยเขมร ต าบลบะ อ าเภอท่าตมู จงัหวดัสริุนทร์ ได้สะท้อนผ่านการปฏิบตัิพิธี เจ้านาคขึน้ขี่ช้าง
โดยใส่แว่นตาด า ซึ่งหมายความว่ายงัมืดมนมีอวิชชาอยู่ ต่อเมื่อขี่ช้างไปถึงโบสถ์เข้าสู่พิธีอุปสมบทในโบสถ์แล้วจึงถอดแว่นตาด าออก
เสมือนเห็นแสงสว่าง คือการเข้าสู่พระธรรมวินยั นาคที่แต่งตวัสนัฉดูฉาดก็เปรียบเหมือนกบัการยงัอยู่ในวงัวนของกิเลส ต่อเมื่อบวชเป็น
พระนุ่งห่มจีวรคือการละทิง้กิเลส ช้างที่ใช้ในประเพณีการบวชแต่งองค์ทรงเคร่ืองงดงามโดยสมมตุิให้เป็นดัง่ช้างแก้วหรือช้างเผือกของ
พระมหาจักรพรรดิ. ท่ีมา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (อัพเดทเมื่อ กันยายน 2560).  บวชนาคขี่ ช้าง จ.สุรินทร์.  
ฐานข้อมลูประเพณีท้องถ่ินในประเทศไทย. จาก https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=62 
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ข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจ่ี 63 เป็นอาหารที่ถกูใช้ประกอบในประเพณีก าฟ้า 
ซึ่งเป็นประเพณีส าคญัของชาวพวน ตรงกบัวนัขึน้ 3 ค ่าเดือน 3 ก่อนวนัก าฟ้า 1 วนั จะถือเป็นวนั
สกุดิบแต่ละบ้านจะท าข้าวปุน้ พร้อมทัง้น า้ยา และน า้พริกไว้เลีย้งดกูนั มีการท าข้าวหลามเผาไว้ใน
กระบอกข้าวหลามอ่อน มีการท าข้าวจ่ีเพื่อน าไปเซ่นไหว้ผีฟ้าและแบ่งกนักินในหมู่ญาติพี่น้อง พอ
ถึงวนัก าฟ้าทุกคนในบ้านจะไปท าบุญที่วดั มีการใส่บาตรด้วยข้าวหลาม ข้าวจ่ี ตกตอนบ่ายจะมี
การละเลน่ไปจน ถึงกลางคืน การละเลน่ที่นิยมได้แก่ ช่วงชยั มอญซอ่นผ้า นางด้ง ฯลฯ 

แม้ว่าการใช้ข้าวปุ้น ข้าวจ่ี และข้าวหลาม ในงานบุญประเพณีต่างๆนัน้ มี
ความคล้ายคลงึกบัวฒันธรรมไทยอีสานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานบญุข้าวจี่ 64 ซึง่เป็นประเพณี
หนึง่ในฮีตสิบสองของกลุม่วฒันธรรมอีสานและลาว แต่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนใช้ข้าวจี่ในงานบญุ
ก าฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 46 แสดงการท าบญุข้าวจ่ีของชาวอีสานที่กระท ากนัในเดือนสาม  
ซึง่เป็นประเพณีหนึง่ในฮีตสบิสอง 

ที่มา: https://www.isangate.com/new/31-art-culture/tradition/317-heet-m3.html 

 
63  ข้าวจี่คือเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนเอาไม้เสียบย่างไฟเหมือนไก่ย่าง เมื่อข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้ว

ย่างซ้ำอีกกลายเป็นไข่เคลือบข้าวเหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่เป็นก้อนยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส้.  
ที่มา :  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (ม.ป.ป.).  บุญข้าวจี่.  สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/บุญข้าวจี ่

64 บุญข้าวจี่ เป็นงานบุญเดือนสามของชาวอีสานที่มีกำหนดอยู่ในฮีตสิบสอง ดังรู้จักกันทั่วไปว่า "เดือนสามคล้อยจัวหัว
ปั้นข้าวจี่ เดือนสี่คล้อยจัวน้อยเทศน์มะที (มัทรี)" ส่วนใหญ่จะกำหนดวันแรม 13 ค่ำ และ 14 ค่ำ เดือนสาม บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของ
ชุมชนหลายหมู่บ้าน บางทีจึงเรียกงานบุญนี้ว่า "บุญคุ้ม" คืองานบุญจากคุ้มบ้านต่างๆ, ที่มา : ศรีพล  พิลาสุตา.  (ม.ป.ป.)  ประเพณีบุญ
ข้าวจี่.  สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก https://sites.google.com/site/wwwphrasriphlphilasutacom/khxmul-nakreiyn 
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บญุข้าวหลาม  

เป็นประเพณีการท าบญุด้วยข้าวหลามของชาวไทยพวน กระท าเป็นประจ าทกุปีใน
วนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 3 หลงัจากเสร็จสิน้ฤดเูก็บเก่ียว และมกัถูกรวมอยู่ในพิธีกรรมช่วงท้ายของงาน
บญุก าฟ้าเช่นเดียวกบัข้าวจี่ ขณะที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ และบาง
พืน้ที่อื่นๆ จดับญุข้าวหลามขึน้ในเดือนยี่ แยกตา่งหากจากประเพณีอื่น 

ในช่วงต้นปีมกัมีอากาศหนาวเย็น ชาวบ้านมารวมตวักนัเผาข้าวหลามก่อน
วนัพระหนึง่วนัน าข้าวอนัเป็นพืชหลกัของตนที่ได้จากการเก็บเก่ียวครัง้แรก ซึง่เรียกวา่ข้าวใหม่ จะมี
กลิ่นหอมน่ารับประทานไปท าบญุถวายพระสงฆ์ในตอนเช้าและแบ่งกนัทาน งานบญุข้าวหลามเป็น
การสร้างความสามคัคีภายในชมุชน และช่วยสืบทอดพทุธศาสนาได้อีกทางหนึง่ เพราะการท าบญุ
ด้วยข้าวหลามเป็นหนึง่ในลกัษณะทาน 9 ครัง้ตามพทุธประวตัิ  

งานประเพณีบญุข้าวหลามที่ค่อนข้างมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกั ได้แก่ งานประเพณี
ของชาวลาวเวียงจนัทน์และลาวพวนในอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา งานบญุข้าวหลาม
นัน้เป็นประเพณีของชาวไทยพวนที่โดดเด่นร่วมกบักลุม่วฒันธรรมลาวเวียงจนัทน์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 47 แสดงประเพณีบญุข้าวหลาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ  
ที่จดัขึน้ในเดือน 3 

ที่ มา : ธนภัท  กิ จจาโกศล .  (2562).  สืบสานประเพณีไทยพวนบุญข้าวหลาม 
ศรีมหาโพธิ 
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ภาพประกอบ 48 แสดงการเผาข้าวหลามเนื่องในงานประเพณีบญุก าฟ้า ณ วดักฎีุทอง  
ต.บางน า้เช่ียว อ.พรหมบรีุ  จ.สิงห์บรีุ 

ที่มา: ทองเอนดอทคอม. (โพสเม่ือ กรกฎาคม 2560).  ประเพณีก าฟ้า ไทยพวน วดักุฎี
ทอง 

นอกจากนี ้ยังมีประเพณีที่สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากกลุ่มวัฒนธรรม
อื่นๆใกล้เคียง อาทิบญุบัง้ไฟ ซึง่เป็นฮีตเดือนหก ของชาวอีสาน, บญุสลากภตั 65 ซึง่เป็นฮีตเดือนสบิ 
ของชาวอีสานและล้านนา เนื่องจากประเพณีดงักลา่วไม่ปรากฏในทกุพืน้ที่ของกลุม่วฒันธรรมไทย
พวน ในที่นีจ้ะขอยกตวัอย่างบญุบัง้ไฟ  

บญุบัง้ไฟ 66 

บุญบัง้ไฟเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสานและชาวลาว นิยมท ากนั
ในเดือน 6 หรือเดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การท านา ตกกล้า หว่าน ไถ โดยมีที่มาจากเร่ือง
พญาคนัคาก ผู้รบชนะพญาแถน (เทพเทวดาที่ประทานน า้ฝนให้แก่มนษุย์) และขอให้แถนบนัดาล
ให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล พญาแถนจึงบอกให้พญาคนัคาก ว่าต้องการฝนเม่ือใด ให้ส่งสญัญาณ

 
65 สลากภัต เป็นศพัท์ในพระวินัยปิฎก เป็นช่ือเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง  (สลากภตฺต :บาลี)ที่ไม่ระบุว่าถวาย

พระสงฆ์รูปไหน โดยการจบัสลากเพื่อแจกภตัตาหารหรือปัจจยัวตัถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจยัวตั ถุจ ากัด
และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทัง้หมดได้. ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  (ม.ป.ป.).  สลากภัต.  สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562. จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/สลากภตั 

งานบญุสลากภตันี ้ภาคเหนือเรียกว่าตานก๋วย ภาคอีสานเรียกบุญข้าวสาก ที่แม้ว่าจดุประสงค์เดิมของประเพณีนี ้คือ การ
ถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจบัสลาก ใช้ในกรณีที่หาอาหารได้ยาก แต่ปัจจบุนัแม้จะมีอาหารสมบรูณ์แล้วก็ยงันิยมท าบญุตามประเพณีอยู่ 
นบัเป็นงานที่มีผู้คนมาร่วมงานท าบญุกนัมาก ได้เห็นฝีมือการตกแตง่ต้นสลากภตัที่สวยงาม เป็นการอนรัุกษ์ช่างฝีมือพืน้บ้านอีกทางหนึ่ง. ที่มา : 
ประเพณีไทยดอทคอม.  (ม.ป.ป.).  ประเพณีถวายสลากภัต.  สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562. จาก http://www.prapayneethai.com/
ประเพณีถวายสลากภตั 

66 ดตู านานบุญบัง้ไฟที่ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะเกษ.  (2560).  บุญบัง้ไฟ.  สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562. จาก 
https://www.m-culture.go.th/sisaket/ewt_news.php?nid=926&filename=index 

http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95
http://www.prapayneethai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95
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ไปบอกด้วยการจดุบัง้ไฟขึน้ฟ้าไป พญาแถนก็จะสัง่ฝนลงมาให้ เม่ือถึงฤดทู านาก็จะขอฝนมาท านา 
ก็สง่สญัญาณบอกแถนด้วยการจดุบัง้ไฟ 

นอกจากความสนกุสนานแล้ว บญุบัง้ไฟยงัแฝงไว้ด้วยความเช่ือถือศรัทธาที่มี
มาอย่างยาวนาน และสะท้อนความรู้ภูมิปัญญาพืน้บ้าน สัง่สมสืบกนัมา ตัง้แต่การเลือกไม้ไผ่มา
ท าบัง้ไฟ การตดัไม้ไผ่โดยไม่เป็นอันตราย การบรรจุดินปืนลงกระบอกไม้ไผ่ การตกแต่งบัง้ไฟเป็น
งานศิลปะ การเซิง้ การรับล า และความเช่ือในผีแถน โดยมีกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอย่างน้อย 3 
กลุ่มที่รับเอาฮีตนีเ้ข้ามาปฏิบตัิ ได้แก่ 1) อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบุรี, 2) อ าเภอศรีสชันาลยั 
จงัหวดัสโุขทยั และ 3) อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ (เฉพาะที่อ าเภอบ้านหม่ีปัจจบุนัไม่นิยมปฏิบตัิ
แล้ว) 67  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 49 แสดงภาพถ่ายเก่าการเซิง้บัง้ไฟในการแห่บัง้ไฟ และการจดุบัง้ไฟของชาวพวน
โคกปีบอ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ เม่ือราวปี พ.ศ. 2514 

ที่มา:  มติชนออนไลน์.  (โพสเม่ือ พฤษภาคม 2560).  งดัภาพเก่ายนั ‘จดุบัง้ไฟ’ ชาวพวน
ศรีมโหสถ ประเพณีเก่า ไม่ได้เพิ่งเกิด 

 

 

 
67 ร้อยต ารวจโทเชาว์วยั ศภุรตรีทิเพศ.  เร่ืองเดียวกัน.  หน้า 105. 
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ภาพประกอบ 50 แสดงคนพวนจดุบัง้ไฟ ในบญุบัง้ไฟขอฝนตามประเพณีลาว เม่ือ พ.ศ. 2513 ที่วดั
ต้นโพธ์ิศรีมหาโพธิ ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจีนบรีุ  

ที่มา:  มติชนออนไลน์.  (โพสเมื่อ กมุภาพนัธ์ 2559).  สจุิตต์ วงษ์เทศ : คนพวน จากเชียง
ขวาง ในลาว สร้างเจดีย์แบบเชียงขวาง ในไทย. 

2.4.5ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวัตศิาสตร์
บอกเล่า 

ภาษาไทยพวน 68 

ภาษามีบทบาทที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ทัง้ใน
ด้านจิตวิทยา สงัคมวิทยา และมานษุยวิทยา วฒันธรรมตลอดจนความเจริญในด้านต่าง ๆ ของชน
แต่ละกลุ่มที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัได้ ก็ด้วยอาศยัภาษาเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดและอนุรักษ์ไว้ 
ภาษาของชนทกุชาติรวมทัง้ภาษาถิ่นไทยก็ย่อมมีบทบาทส าคญัเช่นนีเ้หมือนกนัทัง้สิน้ 

ภาษาพวนเป็นอยู่ในตระกูลภาษาไท - กะได กลุ่มไทตะวันตกเฉียงใต้ เป็น
ภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่และได้สืบทอดมาจากยูนาน - เชียงแสน ในราว 1000 ปีมาแล้ว ใน
ปัจจุบนันีจ้ากแผนที่ประเทศไทยจากแผนที่ภาษาในประเทศไทย ปรากฏว่า มีผู้พดูภาษาพวนใน
ประเทศไทยตามท้องถิ่นต่างๆ ดงันี ้คือ ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อุทยัธานี สพุรรณบุรี ก าแพงเพชร 
เพชรบรูณ์ สโุขทยั พิจิตร แพร่ นครนายก ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา เลย หนองคาย และอดุรธานี เป็น
ต้น โดยส าเนียงภาษาพดูของชาวไทยพวนก็เช่นเดียวกนั มิได้เหมือนกนัทกุท้องถิ่น   

 
68 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (ม.ป.ป.).   ภาษาไทยพวน.   สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2562 จาก  

https://www.stou.ac.th/Offices/rdec/nakornnayok/Main/OnlineExhibitions/Thaiphun/langauge.html 
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ภาษาพดูของชาวไทยพวนมีส าเนียงไพเราะอ่อนหวาน ต่างจากภาษาพดูของ
ลาวเวียงที่มีเสียงสัน้และห้วนกว่า โดยมีลกัษณะเด่นคือมีเสียงพูดที่อุดมประด้วยสระเออ เช่น ผิ
เลอ (อะไร) เส่อ (ใส่ นุ่ง สวย)มือ้เหม่อ (วนัใหม่) จึงท าให้มีช่ือเรียกชาวไทยพวนอีกอย่างว่า “ลาว
กะเลอ” 69 

ซึ่งภาษาของลาวพวนจะต่างไปจากลาวเวียงเพราะมีความคล้ายภาษาพูดใน
ภาษาผู้ ไท หรือไทยล้านนา และค าศพัท์สว่นใหญ่จะคล้ายกบัภาษาไทยอีสาน แต่ภาษาไทยพวนจะ
มีเสียง ญ เพิ่มเสียงนาสิกเข้าไปด้วย และจะไม่มีเสียง ช หรือ ฉ โดยจะออกเสียงเป็น ซ หรือ ส แทน 
ส่วนตวัรอเรือนัน่จะออกเสียงเป็น ฮอ และ ลอ แทน ดงันัน้ ภาษาไทยพวนจึงไม่มีการออกเสียงควบ
กล า้ เม่ือออกเสียงอกัษรกลาง เป็นพยญัชนะต้นชาวไทยพวนจะออกเสียงเป็นเสียงตรีและในค าตาย
เสียงสัน้ คนไทยพวนจะออกเสียงสงู สว่นเสียงจตัวา ชาวไทยพวนจะออกเสียงต ่า 

ส่วนด้านภาษาเขียนของชาวไทยพวนใช้สื่อสารในกลุ่มของตนเอง โดยใช้
อักษรไทยน้อยจากนิทานพืน้บ้านลงใบลานเพื่อให้อ่านในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานงันเฮือนดีอยู่
กรรม และใช้อกัษรธรรมจากเร่ืองเก่ียวกบัธรรมะลงบนใบลาน ส าหรับใช้เทศน์หรืออ่านในงานบญุ
เข้าพรรษา 70 

ปัจจบุนัภาษาไทยพวนมีเสียงต่าง ๆสมควรที่จะน ามาเขียนประกอบไว้ในค า
ชีแ้จงท าความเข้าใจเป็นเบือ้งต้นดงันี ้

เสียงพยญัชนะ ภาษาพวนจะมีหน่วยเสียงทัง้หมด 20 หน่วยเสียง คือมี
พยญัชนะที่แตกต่างไปจากเสียงพยญัชนะของภาษาไทย 3 หน่วยเสียงเท่ากนั ภาษาพวนจะไม่มี
เสียง ช, ฉ จะออกเสียงเป็น ซ, ส แทน ไม่มีเสียง ร จะออกเสียงเป็น ฮ, ล แทน และเสียง ญ นาสิก 
เพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงใช้เสียงพยญัชนะ ย อยู่ 

เสียงสระ  สระของภาษาพวนจะมีเสียงสระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 6 
เสียง แตภ่าษาไทยจะมีสระประสมเพียง 5 เสียง (ไมมี่สระเอือะ) และท่ีน่าสนใจมากของภาษาพวน
ก็คือ จะออกเสียงสระไอตา่งไปจากสระไอค าที่ภาษาไทยใช้สระไอ พวนจะออกเสียงสระเออ 

 
เสียงสะกดและพยญัชนะควบกล ้า  เสียงสะกดที่ใช้แตกต่างจากเสียง

สะกดภาษาไทยคือ เสียง ก (แม่กก) ในค าที่ประสมด้วยสระเสียงยาวของภาษาไทย เช่น ปาก ออก 

 
69 ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).  (ปรับปรุงเมื่อ 2558).  พวน ไทพวน.  ฐานข้อมลูงานวิจยัทางชาติ

พนัธุ์ในประเทศไทย. สืบค้นเม่ือ 1 สิงหาคม 2562. จาก https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/83 
 70 ภานพุงศ์ อดุมศิลป์.  (2542).  ไทยพวนในภาคกลาง ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 6.  หน้า 

2727. 
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ตาก เปียก เผือก ภาษาพวนจะออกเป้นสระเสียงสัน้และมีเสียงหยุดที่เส้นเสียงคือออกเป็น ปะ 
เอาะ ตะ เปียะ เผือะ ส าหรับเสียงพยญัชนะควบกล า้ 2 เสียง คือ คว, กว, เชน่ ควาย กวาง 

เสียงวรรณยุกต์  เสียงวรรณยุกต์จะมี 6 เสียง มีความคล้ายคลึงกับ
ภาษาไทยเป็นสว่นใหญ่ เว้นแต่ในกรณีตอ่ไปนี ้

1. ค าเป็นที่มีพยญัชนะก จ ด ต บ ป อ เป็นพยญัชนะต้นและใช้ไม้โท 
ภาษาไทยจะเป็นเสียงโท คนพวนจะออกเป็นสงู - ขึน้ (คล้ายกบัเสียงตรี) 

2. เสียงวรรณยกุต์จตัวาของภาษาไทย เม่ือปรากฏอยู่ในพยางค์หน้า
ของวลีหรือค าประสมของภาษาพวน จะออกเสียงเป็นต ่าคลายเสียงเอก 

3. ค าตาย สระเสียงสัน้ ภาษาพวนจะออกเป็นเสียงสงู-ขึน้ , สูง-ตก 
ตา่งจากภาษาไทย 

อกัษรไทยพวน  
1. อักษรที่ใช้ในการบันทึกเร่ืองราวในศาสนาหรือคัมภีร์อัมศักด์ิ 

เรียกวา่ อกัษรธรรม หรือตวัธรรม 
2. อกัษรไทยน้อย ใช้เขียนเร่ืองราวทางโลก เช่น การะเกด สริุวงศ์และ

ชาวพวนจะนิยมน าเร่ืองราวเหล่านีท้ี่เขียนด้วยอักษรไทยน้อยมาอ่านในการอยู่เป็นเพื่อนศพ 
เรียกว่า งนัเฮือนดี โดยใส่ท านองและลีลาท่ีไพเราะ น่าฟังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอกัษรทัง้ 2 ชนิดนีมี้ผู้ เฒ่า
เป็นสว่นใหญ่ของชาวพวนสามารถอ่านได้เป็นอย่างดี 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาพวนในปัจจบุนั 

เนื่องจากมนุษย์ใช้การเลียนแบบเสียงเป็นวิธีการสืบทอดวัฒนธรรมทาง
ภาษา เสียงพดูในภาษาที่มีการเลียนแบบสืบต่อกนัมาชัว่ระยะหนึ่งย่อมผิดเพีย้นกนัไปได้เช่นกัน 
ฉะนัน้ในภาษาทุกๆ ภาษาที่ยังมีผู้ ใช้พูดอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้นัน้เป็นสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึง่เราจะ
มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้ชดัเจนก็ต่อเม่ือเวลาผ่านไปมากพอสมควร เช่นเราอาจกลบัไปดู
ภาษาเขียนสมยัก่อนๆ แล้วจงึสงัเกตเห็นได้เป็นต้น  

นอกจากนีผู้้ ใช้ภาษาที่มีวัยหรืออายุแตกต่างกันก็นับได้ว่าเป็นปัจจัยทาง
สังคมที่ส าคัญท าให้การใช้ภาษานัน้ ๆ แตกต่างไป โดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบภาษาพูดที่อยู่ใน
สงัคมเดียวกนัแตกตา่งกนัที่อายจุะเห็นว่ามีความแตกต่างกนัเด็กที่พึง่พดูได้ใหม่ๆ ก็พดูต่างไปจาก
คนที่พดูได้เก่ง เหตทุี่คนวยัต่างกนัมีการใช้ภาษาพดูของตน วยันีอ้าจเป็นวยัที่ไวต่อการรับค าใหม่
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ใช้ค าใหม่หรือค าแสลง ส่วนผู้สงูอายุอาจไม่สนใจในการเปลี่ยนแปลงนกัและพอใจที่จะใช้ภาษา
ของตนที่เคยใช้มามากกวา่ 

จากการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ค าของคนสามระดบัอายุใน
ภาษาพวนของจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี จึงพบว่าผู้ พูดภาษาพวนน าค าศัพท์อื่นมาใช้ร่วมกับ
ค าศพัท์เดิมในภาษาพวนถึงร้อยละ 53.4 ซึง่เป็นที่สงัเกตโดยสรุปว่าปรากฏอตัราการน าค าศพัท์อื่น
มาใช้ร่วมกันกับค าศัพท์เดิมในปริมาณที่มากกว่าการใช้ค าศัพท์เดิมร่วมกันทุกระดับอายุ 
โดยเฉพาะผู้พดูภาษาซึง่มีอายนุ้อยกว่า 30 ลงมา จะเปลี่ยนแปลงค าในการใช้ภาษาพวนมากกว่า
ระดบัอายอุื่นๆ  

อาจสรุป เหตผุลของการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นธรรมชาติของภาษาได้หลายประการด้วยกนัคือ  

1. สถานที่ตัง้ของชมุชนผู้พดูภาษาพวน (ทัง้ที่ต าบลบางน า้เช่ียว อ.พรหมบรีุ 
จ.สิงห์บุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี) อยู่แวดล้อมด้วยผู้พูดภาษาไทย
จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยอยู่เป็นประจ าทุกวัน จะพูดภาษาพวนเฉพาะคนพวน
ด้วยกนัเท่านัน้ โอกาสที่จะพดูภาษาพวนเพียงภาษเดียวมีน้อยลงไปกวา่เดิม 

2. สภาพการประกอบอาชีพของชุมชนพวนทุกกลุ่มดังกล่าว อยู่ในขาย
งานพฒันาที่ส าคญัของจงัหวดัท าให้สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวพวนอยู่ในฐานะดีเกือบ
ทัง้สิน้ จึงมีผลให้ผู้พูดภาษาพวนรุ่นปัจจุบนัมีการศึกษาดี และมีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยกรุงเทพ
จากระบบโรงเรียน ภาษไทยกรุงเทพจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมาย
ของค าเป็นอย่างมาก 

 3. ค่านิยมหรือความรู้สึกที่ไม่ต้องการแตกต่างไปจากชนกลุ่มใหญ่ของ
สงัคมท าให้คนพวนรุ่นใหม่ไม่นิยมที่เรียนรู้ภาษาของตนอย่างลกึซึง้ดงัจะสงัเกตได้ว่ามีผู้พดูภาษา
พวนที่อยู่ในวยักลางคนหรืออายนุ้อยกว่า30 ปีลงมา น้อยคนมากที่จะสนใจหรือเข้าใจความหมาย
ของถ้อยค าในผญาภาษิตหรือวรรณกรรมท้องถิ่นที่เขียนด้วยอกัษรไทยน้อยของคนพวน  

ในสมยัก่อนชาวไทยพวนได้เรียนภาษาถิ่นของตนกนับ้างเฉพาะในกลุม่ผู้ชาย 
โดยอาศัยวัดเป็นสถานที่ศึกษา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 สภาพสงัคมและการปกครองในระดับ
ท้องถิ่นเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวไทยพวนจึงเร่ิมสนใจเรียนรู้ภาษาไทยมากขึน้ จนกระทัง่ใน
สมยัรัชกาลที่ 6 ได้มีตราพระราชบญัญัติประถมศกึษาขึน้ในปี พ.ศ.2465 ชาวไทยพวนจึงได้ศกึษา
ภาษาไทยมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังสนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้าเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆ ที่
รัฐบาลไทยจดัตัง้ขึน้ และเนื่องจากการใช้ภาษาไทยทัง้การฟัง พดู อ่าน และเขียนมีความจ าเป็นตอ่
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การด ารงชีวิตในสมงัคมไทย การเรียนรู้และใช้ภาษาถิ่นก็เร่ิมเสื่อมความนิยมลง 71  ส่งผลให้ชาว
ไทยพวนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะภาษาเขียน แต่กลบัมาตื่นตวัในการอนุรักษ์
และสนับสนุนในการใช้ภาษาพวนมากขึน้ตามกระแสต่อต้านโลกาภิวฒัน์และเฟ้นหาอัตลกัษณ์
ของตน เช่นเดียวกบักลุม่ชาติพนัธุ์อื่นๆ ในระยะหลงั 

มีการศึกษารวบรวมค าที่ใช้ในภาษาพวนเป็นพจนานุกรมหลายฉบบั ฉบบั
ปัจจุบันที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือได้แก่ พจนานุกรมภาษาพวน ในวาระเฉลิมฉลอง 90 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2558 โดย ยพุิน เข็มมกุต์ และคณะ  

ตาราง 4 แสดงตารางเปรียบเทียบอกัษรพวนกบัอกัษรไทย 

 

ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัด
ลพบรีุ 

การน าอกัษรมาใช้เป็นสญัลกัษณ์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุประหยดั พงษ์ด า ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ ได้
น าอักษรพวนมาออกแบบเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เม่ือครัง้การ
ประชมุสมัมนาวิถีชีวิตไทยพวนในประเทศไทยครัง้ที่ 1 ที่จงัหวดัสโุขทยั ปี 2545 72 

 
71 ภานพุงศ์ อดุมศิลป์. เร่ืองเดียวกัน. หน้าเดียวกนั. 

                            72 ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย.  (ม.ป.ป.).  หนังสือร้อยใจไทยพวนครัง้ที่ 35.  (ม.ป.ท.).  หน้า 27. 
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สมคิด จูมทอง 73 ได้ให้ค าอธิบายถึงการน าอักษรมาใช้เป็นสัญลักษณ์
ดงักลา่ววา่  

 
“สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ประหยัด พงษ์ด า ศิลปินแห่งชาติ คนออกแบบ เป็น

ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ ออกแบบตอนใชง้านประชมุวิถีไทยพวน สโุขทยั 2545 ความหมายตราอกัษร 

ค าว่า พวน ทีมี่ลกัษณะคล้ายเลข 3 ไทย ดา้นซ้ายคือ พ ดา้นล่าง ว ดา้นขวาหางยาวคือ น ดอกไม้ 

3 ดอก ความหมายเกี่ยวกบัศาสนาคือ ดอกบวั 3 ดอกคือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  หรือ

ความหมายกบัการแต่งกายคือดอกฝ้าย ไทยพวนทอผ้าฝ้าย มีลกัษณะการทอ 3 แบบคือ ย้อม

ครามแบบมอฮ่อม ของไทยพวนจงัหวดัแพร่ มดัยอ้มมดัหมีข่องลพบรีุ และจกของสโุขทยั” 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 51 แสดงหนงัสือร้อยใจไทยพวนครัง้ที่ 35 ของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย  
น าสญัลกัษณ์ชมรมที่น าอกัษรพวนมาใช้บนหน้าปก 

ที่มา : ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย อ าเภอบ้านหม่ี  
จงัหวดัลพบรีุ 

ช่ือบ้านนามเมือง 

ช่ือบ้านนามเมืองเป็นสิ่งสะท้อนถึงลักษณะสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ คติ
แนวคิด และชาติพนัธุ์ ได้ (โดยเฉพาะช่ือเฉพาะหรือช่ือที่ใช้ภาษาถิ่น, ภาษาชาติพนัธุ์) รวมทัง้ช่ือ
บ้านนามเมืองของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างการใช้ลกัษณะสภาพแวดล้อม

 
73 สมัภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานสภาวฒันธรรมบ้านทราย ผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์วดับ้านทราย ณ วดับ้าน

ทรายหมู่ 2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ. สมัภาษณ์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562. 



 92 

น ามาตัง้เป็นช่ือชุมชนได้แก่ ชุมชนชาวไทยพวนบ้านโคกมอน 74 ในพืน้ท่ีอ าเภอศรีมโหสถ จังหวดั
ปราจีนบุรี จากที่ตัง้มีต้นมอนขึน้จ านวนมาก, ชุมชนชาวไทยพวนบ้านหนองแสง ต าบลหนองแสง 
อ า เ ภ อ ป า ก พ ลี  จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก  ที่ มี ช่ื อ บ้ า น แ ล ะ ช่ื อ ต า บ ล ม า จ า ก ต้ น แ ส ง  
ซึง่เป็นไม้หายากที่ขึน้อยู่ในพืน้ที่ชมุชน 

เดิมนัน้ เ ข้าใจกันว่า ช่ือชุมชนไทยพวนส่วนใหญ่ตัง้ขึ น้ตามลักษณะ
สภาพแวดล้อมหรือการประกอบอาชีพ อาทิ “หาดเสีย้ว” ของชุมชนไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวัดสุโขทยั ที่เช่ือกันว่ามาจากลกัษณะภูมิประเทศที่มีแม่น า้ยมไหลผ่าน , 
“บ้านหมี่” ของชมุชนไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ ท่ีเช่ือกนัวา่มาจากการท าผ้ามดัหมี่ของ
ชาวไทยพวนที่อาศยัอยูใ่นชมุชนแห่งนี ้แต่ในปัจจบุนัเมื่อมีการเดินทางเข้าไปศกึษาเพิ่มเติมยงัพืน้ท่ี
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากยิ่งขึน้ พบว่าชื่อ “หาดเสีย้ว” และ 
“บ้านหม่ี” เป็นช่ือชมุชนในแขวงเชียงขวาง ซึง่อธิบายได้ว่าชาวไทยพวนที่ถกูกวาดต้อนอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานมาตัง้ชมุชนในประเทศไทย ได้น าเอาช่ือชมุชนเดิมที่ตนเคยอยู่อาศยัในแขวงเชียงขวาง มา
ใช้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงดินแดนบ้านเกิดบรรพบุรุษของตน สอดคล้องกับการพบช่ือชุมชนไทยพวน
หาดเสีย้วและบ้านหม่ีในพืน้ที่อื่น คือ บ้านหาดเสีย้ว ที่ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 75 
และชมุชนบ้านหม่ี ในเขตเทศบาลต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

นอกจากนี ้พบว่าชุมชนไทยพวนในอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา มี
น าช่ือบ้านเมืองของตนที่เคยอยู่ในประเทศลาวมาตัง้เป็นช่ือหมู่บ้านของตนด้วยเช่นกัน อาทิ 
บ้านเมืองกาย บ้านเตาเหลก็ บ้านจอมศรี บ้านเชียงใต้ บ้านเมืองแมด บ้านหวักระสงัข์ เป็นต้น 76 

 
 

 
74 ชุมชนโคกมอน เป็นชุมชนชาวพวนที่ถูกกวาดต้อนมาราวหลงั พ.ศ.2380 และได้สร้างเจดีย์ศิลปะเชียงขวางขึน้

เป็นที่วัดแสงสว่าง โดยช่ือ โคกมอน หมายถึง พืน้ที่เนินสูง มีต้นขัดมอนขึน้หนาแน่นทั่วไป แต่ถูกทางราชการระบุให้เป็น โคกมอญ 
เพราะเข้าใจผิดจากลกัษณะเจดีย์แบบเชียงขวางที่คิดว่าเป็นเจดีย์แบบมอญ ส่วนช่ือ โคกไทย เป็นชื่อที่กระทรวงมหาดไทยผกูขึน้ใหม่
ใช้เรียกแทนช่ือเก่าว่า โคกมอญ เมื่อหลงัวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (วนัประกาศเปลี่ยนช่ือจากประเทศสยามเป็นประเทศไทย). 
ที่มา : มติชนออนไลน์.  (โพสเมื่อ กุมภาพนัธ์ 2559).  สจุิตต์ วงษ์เทศ : คนพวน จากเชียงขวาง ในลาว สร้างเจดีย์แบบเชียงขวาง ใน
ไทย.  สืบค้นเม่ือ 1 สิงหาคม 2562, จาก https://www.matichon.co.th/entertainment/arts-culture/news_46173 

75 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   (ม.ป.ป.) .   ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวน.   จาก
https://www.stou.ac.th/Offices/rdec/nakornnayok/Main/OnlineExhibitions/Thaiphun/StoryMain.html และ สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้า
ทองค า.  (ม.ป.ป.).  ประวตัิชาวไทยพวนศรีสชันาลยั.  จาก http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/thai-phuan-history.html 

76 ศนูย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.  (โพสเมื่อ มิถุนายน 2555).  ภาษาไทยพวนบ้านหัว
กระสังข์ ต าบลบ้านซ่อง. จาก http://www.m-culture.in.th/album/138120 
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วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้าน 

วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านแต่เดิมมีบทบาทในสงัคมชาวพวนอยู่ไม่น้อย 
โดยเฉพาะกลุม่วฒันธรรมต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั เพราะเป็นการผ่อนคลายสร้างความ
สนกุสาน และการเรียนรู้วฒันธรรมของตนที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมและนิทาน ผู้ เล่าซึ่งเป็นผู้อาวโุส
รับรู้เห็นสิ่งต่างๆ มามาก มกัเป็นผู้ เล่าให้ลกูหลานฟัง รวมทัง้การฟังวรรณกรรมและนิทานพืน้บ้าน
ผ่านทางรายการวิทยชุมุชน ก็นบัว่ามีผลอย่างมากเช่นเดียวกนั วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านที่รู้จกั
แพร่หลายมีช่ือคุ้นห ูได้แก่ จ าปาสี่ต้น สีธนมโนราห์ แก้วหน้าม้า การะเกด สงัข์สินไชย ขลูนูางอัว้ ฯลฯ 
เป็นต้น แม้ในปัจจบุนัการรับรู้ถึงวรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านจะสญูหายไปแทบทัง้หมดแล้วก็ตาม 

ในที่นีข้อยกตัวอย่างนิทานพืน้บ้านเร่ืองจ าปาสี่ต้น ซึ่งแพร่หลายในกลุ่ม
วฒันธรรมอีสานและลาว อย่างสงัเขป ดงันี ้

๏ สมัยหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้ามหาชีวิต (พระราชา) พระองค์หนึ่ง มีมเหสี 2 
องค์ วนัหนึ่งมีโขลงช้างป่าเข้ามาในพระราชอาณาเขตขณะที่มเหสีฝ่ายขวาที่ทรงครรถ์ใกล้ก าลงัจะ
ประสตูิกาลแต่เจ้ามหาชีวิตก็ทรงตดัสินใจออกจากพระนครไปคล้องช้างป่าโขลงนัน้ เม่ือพระองค์
เสด็จไปได้เพียงสามวนั มเหสีฝ่ายขวาก็ประสตูิโอรสออกมาถึงสี่องค์ มเหสีฝ่ายซ้ายทราบเร่ืองก็คิด
อิจฉาออกอบุายสัง่ให้คนสนิทไปหาลกูสนุขัที่ออกใหม่มาสี่ตวั แล้วลอบเข้าไปสบัเปลี่ยน สว่นโอรส
ทัง้สี่นัน้นางให้เอาไปใส่แพลอยน า้ไป เม่ือเจ้ามหาชีวิตเสด็จกลบัพระนครทรงขบัไล่มเหสีฝ่ายขวา
ออกจากพระนคร เพราะถือวา่เป็นกาลีบ้านกาลีเมือง จะท าให้บ้านเมืองวุน่วาย 

ฝ่ายโอรสทัง้สี่ได้ถูกหญิงชราพบเข้าและน ากลับไปเลีย้งด้วยความยินดี
เนื่องจากนางไม่มีบตุร นางได้เลีย้งดโูอรสทัง้สี่อย่างดี กระทัง่มเหสีฝ่ายซ้ายรู้ว่าโอรสทัง้สี่นัน้ยงัไม่
ตาย จึงให้คนสนิทเอายาพิษไปให้โอรสทัง้สี่กินจนเสียชีวิต หญิงชราเสียใจมากจึงได้ฝังร่างของ
โอรสทัง้สี่ไว้ในสวน และในไม่ช้าก็มีต้นจ าปาสี่ต้นเจริญเติบโตขึน้เหนือหลมุฝังศพทัง้สี่ เม่ือมเหสี
ฝ่ายซ้ายทราบเร่ืองต้นจ าปาทัง้สี่ นางได้สัง่ให้ทหารไปโค่นต้นจ าปานัน้ลงและสัง่ให้เอาไปโยนทิง้น า้ 
กระทัง่ฤาษีเก็บได้และนัง่ทางในก็รู้เร่ืองราวโดยตลอด จึงท าน า้มนตร์รดต้นจ าปาทัง้สี่ ต้นจ าปานัน้
กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม ฤาษีก็สัง่สอนศิลปะวิทยาการต่างๆ เม่ือทัง้สี่เล่าเรียนวิชาส าเร็จแล้วก็
กราบลาพระฤาษีออกเดินทางไปหาพระบิดา 

เม่ือโอรสมาถึงพระนครก็ให้คนเข้าไปกราบทูลเจ้ามหาชีวิตว่าโอรสทัง้สี่ของ
พระองค์กลบัมาแล้ว เจ้ามหาชีวิตไม่ทรงเช่ือจึงสัง่ทหารให้จบัตวัแต่ไม่มีทหารคนไหนสู้กบัโอรสทัง้สี่
ได้ เม่ือเจ้ามหาชีวิตยิงธนูใส่โอรสทัง้สี่ ลกูธนทูี่ยิงไปนัน้กลบักลายเป็นขนมไปสิน้ ครัน้โอรสทัง้สี่ยิง
ธน ูลกูธนกูลบักลายเป็นดอกไม้ เจ้ามหาชีวิตเห็นดงันัน้จงึทรงแน่พระทยัวา่ชายหนุ่มทัง้สี่นัน้เป็นโอรส
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ของพระองค์เป็นแน่ เทพยดาจึงได้ดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี  ้เม่ือสอบถาม
เร่ืองราวทัง้หมดแล้วก็ให้คนไปรับมเหสีฝ่ายขวากลบัเข้าวงั ส่วนมเหสีฝ่ายซ้ายถูกขบัไล่ออกไปอยู่
นอกพระนคร ตัง้แต่นัน้ทัง้หมดได้อยู่ร่วมกนัด้วยความสขุ ๏ 

เค้าโครงนิทานพืน้บ้านเร่ืองจ าปาสี่ต้นนี ้ได้ถูกอธิบายใส่รายละเอียดต่างๆ 
ตามแต่จะเสริมแต่งเร่ืองราว โดยมีส านวนหนึ่งเป็นต านานที่เก่ียวกบัช่ือเมืองจ าปานครกาบแก้วบวั
บาน (เมืองหนองบวัล าภู) ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง อพยพผู้คนมาสร้าง
บ้านแปลงเมือง 77  

สาระหลกัธรรมส าคญัของเร่ืองจ าปาสี่ต้น คือคติความเช่ือเร่ืองกรรมท าดีได้ดี
ท าชัว่ได้ชัว่ และการเวียนว่ายตายเกิด มีผู้สนันิษฐานว่าอาจเป็นเร่ืองเดียวกบัวรรณกรรม “นางค า
กลอง” ท่ีผู้ประพนัธ์คือนนัทวงศาจารย์ นกัปราชญ์คนส าคญัในช่วง พ.ศ. 2078 ซึง่ตรงกบัสมยัพระ
เจ้าโพธิสารราช ถึงช่วง พ.ศ. 2114 สมยัพระไชยเชษฐาธิราช หนงัสือเร่ืองนางค ากลอง จึงคาดว่า
ประพนัธ์ในช่วง พ.ศ. 2078 – 2114 78 

เร่ืองจ าปาสี่ต้นถูกสืบเนื่องเป็นวรรณกรรมที่จารลงในใบลาน พบในภาค
อีสานหลายแห่ง อาทิ จารด้วยอกัษรธรรม พบที่วดัทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อบุลราชธานี, 
จารเป็นอกัษรไทยน้อย พบที่ต.คลองน า้ใส อ.อรัญประเทศ เป็นต้น ซึ่งมกัน าเนือ้เร่ืองมาใช้ในการ
เทศนาฟังธรรม หรือถกูน ามาใช้เลา่เร่ืองผ่านการละเลน่นาฏศิลป์พืน้บ้านต่างๆ อาทิ หมอล า ละคร
ร า หรือแม้แต่ละครวิทยุ ในปัจจุบันยังถูกเผยแพร่เป็นหนังสือต่างๆมากมายหลายภาษาหลาย
ส านวน รวมทัง้ถกูแปลงเป็นละครเวที ละครโทรทศัน์ต่างๆ อาทิสี่ยอดกมุาร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            77 สุพัตรา ภูล้นแก้ว.  (โพสเมื่อ เมษายน 2560).  ภารกิจพิเศษ สรุปการวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น  

จ าปาสี่ต้น จาก http://supattraphoolonkaew1234.blogspot.com/2017/04/1.html 
78 ทิ ด ห มู  มั ก ห ม่ ว น .   ( โ พ ส เ มื่ อ  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 1 ) .   ว ร ร ณ ก ร ร ม  น า ง ค า ก ล อ ง .  จ า ก 

https://www.isangate.com/new/32-art-culture/knowledge/543-nang-kam-klong.html 
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ภาพประกอบ 52 แสดงนิทานพืน้บ้านเร่ืองจ าปาสี่ต้น ที่ถกูถ่ายทอดเป็นวรรณกรรมส านวนตา่งๆ 

ที่มา: ทิดหม ูมกัหม่วน.  (โพสเมื่อ กมุภาพนัธ์ 2561).  วรรณกรรม นางค ากลอง. 

2.4.6 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพ 
อาชีพของชาวพวน ในแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ชน

ชัน้ คือ ชนชัน้ชาวไร่นาและชนชัน้กรรมกร - ชนชัน้ชาวไร่นายึดอาชีพท าการเกษตรกรรม ปลกูพืช 
เลีย้งสตัว์ ชนชัน้ชาวไร่นามีจ านวนมาก จึงเรียกว่าประชาชนพลเมืองของชาติ - ชนชัน้กรรมกร 
ได้แก่ กลุ่มที่ยึดอาชีพการท างานต่างๆ ให้กบัรัฐบาล เช่น ครู แพทย์ ข้าราชการโดยทัว่ไปที่ท างาน
ในส านกังานองค์การต่างๆ ประจ าเมืองและแขวง เพศหญิงจะเกษียณอายรุาชการเม่ืออายไุด้ 55 ปี 
เพศชายเกษียณอายรุาชเม่ืออายไุด้ 60 ปี 79     

อาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในประเทศไทย แต่เดิมประกอบอาชีพ 2 อย่าง
ที่ส าคญัคือการท านากบัการทอผ้า ผู้หญิงซาวไทยพวนในบางท้องถิ่นจะทอผ้าใช้กนัเอง เช่น ไทย
พวนที่ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั และที่อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ และ
ในบางท้องถิ่นนิยมใช้ผ้าซิ่นที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากความสะดวกและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความเจริญ เช่น ไทยพวนในแถบจังหวัด
นครนายกและจงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นต้น 80 

นอกจากการท านาที่พบทกุกลุม่วฒันธรรมไทยพวนแล้ว การจกัสานเพื่อผลิตเป็น
อปุกรณ์เคร่ืองใช้เคร่ืองมือประกอบอาชีพตา่งๆ อาทิ งอบ กระบงุ กระด้ง  

 

 
79 โพไช สนุนะลาด.  (2538).  ดนตรี : วิถีชีวิตชาวไทยพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว. รายงานการวิจยั

ของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศกึษาธิการ. หน้า 163-165. อ้างใน ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน). ฐานข้อมูลงานวิจัยทางชาติพันธ์ุในประเทศไทย.  จาก 
https://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=350 

80 ภานพุงศ์ อดุมศิลป์. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 6. 2542. หน้า 2727. 
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ภาพประกอบ 53 แสดงการท านาข้าวท่ีเมืองเชียงขวาง ในภมูิประเทศเป็นหบุเขาและที่ราบสงู 

ที่มา: http://picpanzee.com/laoslanshare 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพทอผ้า 81 
ไทพวนเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์หนึง่ที่มีบรรพบรุุษสืบเชือ้สายมาจากเมืองพวน ซึง่มี

ถิ่นฐานเดิมอยู่แขวงเมืองเชียงขวางทางตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวพวนได้อพยพโยกย้ายเข้ามาตัง้ถิ่นฐานรกรากท ากินในประเทศ
ไทยเม่ือราว 200 กว่าปีมาแล้ว ได้กระจายตวัไปอาศยัในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ภมูิภาคของประเทศไทย
ซึ่งจะพบตามหวัเมืองต่างๆ คือ ลพบรีุ สระบรีุ นครนายก ปทมุธานี ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา สิงห์บรีุ 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พิจิตร แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ หนองคาย อุดรธานี 
นครสวรรค์ พิษณโุลก และเลย 

ผ้าทอของชาวไทพวนถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ชาวไทพวนสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นมีเอกลกัษณ์และลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั กล่าวคือ มีกรรมวิธีในการผลิต
และวิธีการต่างๆ ที่ละเอียดอ่อนงดงามทัง้ทางด้านการก าหนดลวดลาย สีสนัที่โดดเด่นสะดุดตา 
ลวดลายต่างๆ ล้วนประณีตละเอียดอ่อนทัง้ กรรมวิธี การมดัหม่ี การควบเส้น การขิด การจก และ
การแต้มสี ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของผ้าทอของชาวไทพวนอย่างแท้จริง ลวดลายบน
ผ้านุ่งที่ชาวไทพวนนุ่งนัน้ล้วนแฝงด้วยคติความเช่ือในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นปู่ ย่าตายายมาสู่รุ่นพ่อแม่และถึงรุ่นลกูหลาน
นานนบัเวลาเกือบ 200 ปี ที่ส าคญัได้แก่  

 
                    81 กรมส่งเสริมวฒันธรรม.  (ม.ป.ป.).  ผ้าทอไทยพวน.  จาก http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/traditional-

craftsmanship/242-cloths/445--m-s  



 97 

1) วัฒนธรรมผ้าทอของกลุ่มไทพวนอ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี และ
จงัหวดัสระบรีุ  กลุ่มนีมี้ความช านาญในการทอผ้ามดัหม่ี จ าแนกได้เป็น ผ้าซิ่นหม่ีเป่ียง ผ้าซิ่นหม่ี
โลดหรือหม่ีรวด ผ้าซิ่นหม่ีย้อยหรือหม่ีหยอด ผ้าซิ่นล่ายหรือหม่ีถ่ี ผ้าซิ่นหม่ีคัน่และผ้าซิ่นหม่ีหญ้า
หดั หรือหมี่หนแูอ้น ผ้าซิ่นทัง้ 6 ชนิด นิยมตอ่หวัซิ่นด้วยสีแดง สีเหลืองสลบัเขียว  

2) ผ้าทอของชาวไทพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สโุขทยั กลุ่มนีมี้ความช านาญในการจกและการเก็บขิดลงบนผืนผ้า ทัง้นี ้จะใช้วิธีการจกด้านหน้า
ของผ้า ปลอ่ยให้ด้านหลงันงุนงัไม่เรียบร้อย และจะใช้คู่สีมากกว่า 5 สีขึน้ไป ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นสีที่
สดใสฉดูฉาด ลวดลายที่จกจ าแนกได้เป็นลายหลกั ซึง่จะวางไว้ในต าแหน่งกึ่งกลางของผ้าจก และ
ลายประกอบ โดยสว่นใหญ่จะเป็นลายประกอบบนเชิงผ้าจก 

การแต่งกายของสตรีชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้าซิ่นตีนจกต่อหวัต่อเอวคาดเข็ม
ขดัเงิน สวมเสือ้คอกระเช้า ภาษาพวน เรียกว่า เสือ้คอกระทะหรือเสือ้อีเป้า ส่วนผู้ชายจะนุ่งโส้งขา
ก้อม สวมเสือ้ย้อมคราม หากไปท าบุญที่วัดจะนุ่งเสือ้ผ้าฝ้ายสีขาวมีผ้าพาดบ่า ชุมชนไทพวนที่
ยงัคงมีการแต่งกายแบบดัง้เดิม เช่น ชมุชนไทพวนบ้านหินปัก อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดั ลพบรีุ ชมุชน
ไทพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ซึง่สตรีชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้าที่ตนเอง
เป็นผู้ทอขึน้ไว้ใช้เอง มีลวดลายสีสนัสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากนีย้งัมีกลุ่ม
ทอผ้าขิดของชาวไทพวนอ าเภอบ้านเชียง จังหวดัอุดรธานี ซึ่งนิยมทอสิ่งถกัทอประเภทของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น ผ้าห่ม ผ้าสไบ ผ้าปรกหวันาค ย่าม หมอนขิด ผ้าปรกหวัช้าง ตงุ หรือธง 

ลวดลายและสัญลักษณ์เหล่านี ้บางลายสืบต่อกันมาหลายชั่วคนและยัง
สามารถเช่ือมโยงกับลวดลายที่ปรากฏอยู่ในศิลปะอื่นๆ เช่น บนจิตรกรรมฝาผนัง และ
สถาปัตยกรรม หรือบางทีก็มีกล่าวถึงในต านานพืน้บ้าน และในวรรณคดี เป็นต้น ชื่อลวดลายและ
สัญลักษณ์บางช่ือก็เป็นภาษาท้องถิ่น บางช่ือก็เรียกกันมาโดยไม่รู้ประวัติซึ่งแม้แต่ผู้ทอก็อธิบาย
ไม่ได้วา่ท าไมจงึเรืยกช่ือนัน้ บางลวดลายก็มีผู้ตัง้ช่ือให้ใหม่บางลวดลายก็เป็นคติร่วมกบัความเช่ือสากล 
และปรากฏอยู่ในศิลปะของหลายชาติ เช่น ลายขอ หรือลายก้นหอย เป็นต้น ซึ่งนบัว่าเป็นลายเก่าแก่แต่
โบราณของหลายๆ ประเทศทัว่โลก 82 

การทอผ้าพืน้เมือง เป็นศิลปหตัถกรรมที่มีความประสานสมัพนัธ์กบัภูมิศาสตร์ 
การตัง้ถิ่นฐานเชือ้ชาติ ตลอดจนถึงระบบความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและวฒันธรรม 
อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชีวิตของแต่ละกลุม่ชน เพราะสิ่งเหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบและเป็น

 
82 โครงการสารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั.  (ม.ป.ป.).  

ศิลปะการทอผ้าพืน้เมืองของไทยในปัจจุบัน.  จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=21&chap=3&page=t21-3-infodetail03.html 
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ข้อก าหนดในการเลือกใช้วสัดกุารออกแบบลวดลาย และสีสันของผ้าทอ ไปจนถึงการก าหนดชนิด
ของผ้าทอเพื่อใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกบัอดุมการณ์พืน้ฐานของการด ารงชีวิตในกลุ่มชนแต่ละ
กลุม่ (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2530, น. 85) 

การทอผ้าและการท าผลิตภณัฑ์จากผ้าท้องถิ่น จึงนบัเป็นภมูิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดทางหนึ่งที่สามารถแสดงอัตลกัษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากสามารถสะท้อนคา่นิยมและคติความเช่ือต่างๆ ผ่านทางลวดลาย สญัลกัษณ์ และ
เทคนิครูปแบบการทอผ้า  

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแตง่กายและการทอผ้าของกลุม่วฒันธรรมไทย
พวนมีความโดดเด่นสามารถแสดงอตัลกัษณ์ของชมุชนได้อย่างดีที่สดุอย่างหนึง่ โดยเฉพาะการทอ
ผ้ามดัหม่ีของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ และการทอผ้าซิ่นตีนจกของกลุม่
วฒันธรรมไทยพวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวดัสโุขทยั ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะอนุรักษ์รูปแบบและลวดลายการทอผ้าแบบดัง้เดิมแล้ว กลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนทัง้สองแห่งดงักลา่วยงัประยกุต์น าทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรมที่โดดเด่น
ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นลวดลาย เพื่อให้เกิดเอกลกัษณ์แก่กลุ่มของตน เหมาะส าหรับใช้ส าหรับ
เป็นสินค้าที่ระลึกประเภทสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ได้เป็น
อย่างดี 

 
2.4.7 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพธีิกรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมหมายถึง โหราศาสตร์, ไสย
ศาสตร์, ศรัทธาต่อวิถีศาสนา, ศรัทธาของกลุม่คนในแต่ละท้องถิ่น  

พิธีกรรม 83 เป็นการกระท าที่เราสมมตุิขึน้ เป็นขัน้ตอน มีระเบียบวิธี เพื่อให้เป็น
สื่อกลาง หรือหนทาง ที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ และท าให้เกิดความสบายใจ มี
ก าลงัใจ ที่จะด าเนินชีวิตต่อไป ลกัษณะส าคญัของพิธีกรรม คือ 1) เป็นสื่อสญัลกัษณ์ แสดงถึงความ
เป็นจริง เช่นการไหว้ การค านับต่างๆ และ 2) กระท าเพื่อให้เกิดความสบายใจ ก าลังใจ เพราะ
ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติของมนษุย์ 

จากความหมายของพิธีกรรมดงักลา่วสามารถสรุปได้ว่า พิธีกรรมเป็นการกระท า
เพื่อก่อให้เกิดความสบายใจ และเป็นสื่อกลางระหว่างความเช่ือต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งพิธีกรรมนีเ้กิดขึน้

 
83 ศนูย์ข้อมลูกลางทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม.  (โพสเมื่อ มีนาคม 2559).  พิธีกรรมพาขวัญสูตรชะตา..

ชาวไทยพวนต าบลเกาะหวาย. จาก http://www.m-culture.in.th/album/173224 
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และอยู่คู่กับมนุษย์มานานแล้ว ซึ่งปรากฏหลักฐานด้านต่างๆ ทางโบราณคดีตัง้แต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบนั และปรากฏในหลายพืน้ที่ของโลก เช่น ยุโรป เอเชีย เป็นต้น ซึ่งจะ
แตกต่างตามความเช่ือของแต่ละชุมชน และศาสนา และบางพิธีกรรมก็ปฏิบตัิกนัเฉพาะกลุ่มชุน
เท่านัน้ 

โดยกลุ่มวฒันธรรมลาว กลุ่มวฒันธรรมไทยอีสาน และกลุ่มวฒันธรรมของกลุ่ม
วฒันธรรมอื่นๆในลุม่แม่น า้โขง รวมทัง้กลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่มีความคล้ายคลงึกนัอย่างมาก ใน
ที่นีส้รุปกลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมออกเป็น 3 กลุม่ คือ  

- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบรุุษ 
- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขวญั 

 
- กลุ่มความเชื่อและพธีิกรรมที่เกี่ยวกับผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ 

การนบัถือพระยาแถน นิทานพระยาคนัคาก ความเชื่อเร่ืองผี และผีบรรพบรุุษ 
ก่อให้เกิดพิธีกรรมที่ส่วนใหญ่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณส่ิงศักด์ิสิทธ์ิดังกล่าว ตัวอย่างพิธีกรรม
จากความเช่ือความศรัทธาต่อผีฟ้าพญาดินและผีบรรพบุรุษที่ได้ถูกผนวกรวมอยู่ในงานบุญ
ประเพณีส าคญัของชาวพวนอย่างชดัเจน ได้แก่ ประเพณีก าฟ้า และประเพณีสารทเดือนเก้า เป็น
ต้น 

นอกจากงานประเพณีส าคญัแล้ว ยงัปรากฏความเคารพหรือพิธีกรรมในระดบั
หมู่บ้านต่อบรรพบุรุษ ได้แก่ “ศาลปู่ ตา” ซึ่งเป็นศาลส าหรับไหว้สกัการะผีบรรพบุรุษซึ่งมกัสร้างไว้ทกุ
หมู่บ้าน ตลอดจนความเช่ือเร่ืองขวญัที่เป็นความเช่ือและวฒันธรรมร่วมกนัของชาวอษุาคเนย์ด้วย 
โดยก่อให้เกิดพิธีกรรมต่างๆ มากมายเก่ียวกับตัวตน สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติป่าไม้ สัตว์เลีย้ง 
บ้านเรือน ตลอดจนสรรพสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ซึง่อาจกลา่วไว้เป็นตวัอย่าง อาทิ  

ก าฟ้า : เซน่ไหว้ฟ้าฝนเพื่อการท าเกษตรกรรม 84 

คนพวนนบัถือ “ฟ้า” หรือพญาแถน เพราะเช่ือวา่เม่ือได้ท าบญุประกอบ
พิธีกรรมตัง้บายศรีบชูาขอพรจากผู้ รักษาฟากฟ้าแล้ว เทพยดาจะบนัดาลให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล 
ซึง่มาจากพืน้ฐานความเช่ือว่าเม่ือถึงเดือนสามย่างเข้าสูฤ่ดฝูนเป็นครัง้แรกในรอบปี ชาวนาชาวไร่ต้อง
น าปุ๋ ยคอกไปใส่ในไร่นาของตนเป็นปฐมฤกษ์ จึงก าหนดวนัเวลาประกอบประเพณีก าฟ้าเม่ือฟ้าร้องครัง้

 
84 บญุยงค์ เกศเทศ.  (2562).  รากเหง้าเผ่าพันธ์ุในสยาม.  หน้า 119. 
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แรกในวนัข้างขึน้เดือน 3 ซึง่อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ถิ่น แต่มกัอยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนอ้าย ขึน้ 
14 ค ่า ถึงเดือน 3 ขึน้ 3 ค ่า 

ค าว่า "ก า" เป็นค าพวน หมายถึงการสักการะ ประเพณีก าฟ้าจึง
หมายถึงการสกัการะฟ้า ถือเป็นงานบญุอนัยิ่งใหญ่ประจ าปีของชาวพวน ประกอบไปด้วยงานบญุ 
พิธีกรรมและการละเล่นต่างๆ ต่อเนื่องกนั 3 วนั เนื่องจากเป็นประเพณีบชูาพญาแถน ผู้ เป็นใหญ่
แห่งท้องฟ้าบนัดาลฝน ที่เก่ียวข้องโดยตรงต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวพวนทัง้มวล 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 54 แสดงพิธีบายศรีบวงสรวงบชูาฟ้าในงานบญุก าฟ้า ต าบลบ้านหลวง  
อ าเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบรีุ 

ที่มา: ห้องสมดุ ศูนย์วิทยพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช นครนายก. (มปป.).  
ประเพณีก าฟ้า จงัหวดัสระบรีุ.   

สารทเดือนเก้า : ประเพณีแห่งความกตญัญ ู4 ข้อของชาว 

ไทยพวน 85 

มีประเพณี “บญุข้าวสะ” เดือน 10 ของชาวพวนแต่โบราณ ก่อนจะเป็น
“ขนมกระยาสารท” ในสารทพวน หรือ บุญเดือน 9 (แรม 14 ค ่า เดือน 9) และ”เส่อกระจาดสารท
พวน”86 ในปัจจบุนั  

 
85 ถนดั ยนัต์ทอง.  (โพสเม่ือ 28 กรกฎาคม 2562).  สารทเดือนเก้า. จาก 

https://www.facebook.com/489196851094814/posts/2847831468564662?sfns=mo 
86 เป็นค าเรียกขึน้ใหม่ให้สอดคล้องกนั คนละงานประเพณีเสอ่กระจาด (ใสก่ระจาด) ที่ตรงกบัฤดเูทศกาลออก

พรรษา คือระยะข้างแรม เดือนสิบเอ็ด 
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ประเพณีบุญข้าวสะของสารทพวน คล้ายคลึงกบั ประเพณีบุญห่อข้าว
ประดบัดินของสารทลาว ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย คล้ายกนั คือ น าห่อข้าวไปวางไว้ตามดิน เพื่ออทุิศส่วน
กศุลให้กบั ผีเปรต ผีบรรพชน ไม่มีญาติ สมัภเวสีต่างๆ  

ประเพณีทานข้าวสะ หรือประเพณีเดือนสิบ เรียกว่า “ การทานข้า
วสะ” ปัจจบุนันีเ้ป็นประเพณีที่ไม่นิยมปฏิบตัิกนัแล้ว การทานข้าวสะนัน้เดิมใช้ปฏิบตัิกนั เนื่องมาจาก
ความเช่ือวา่ เป็นการอ้อนวอนขอความอดุมสมบรูณ์ในการเกษตรกรรม เม่ือถึงเดือนสิบ ชาวบ้านจะ
เอาใบตองมาให้พระสงฆ์เขียนค าจารึกเป็นภาษาบาลี ขอความสวสัดี แล้วเอาไปใสไ่ว้ในนา พร้อม
ทัง้ขอข้าวพระมาปัน้เป็นเตา่ แล้วตากแดดให้แห้งเสร็จแล้วก็น าไปไว้ในโอง่ข้าวสาร นอกจากนีย้งัได้
น าทรายไปให้พระปลกุเสก เพื่อน าไปวางไว้ในนา และวางไว้รอบบ้าน การปฏิบตัิดงันีก้็เนื่องจาก
วามเช่ือว่า จะได้มีข้าวปลากินอุดมสมบูรณ์ การท าไร่ท านาจะได้ผลดี ข้าวออกรวงอย่างเต็มที่
ปราศจากตวัแมลงเพลีย้มารบกวนนอกจากนีย้งัเป็นความเช่ือว่า จะท าให้สิ่งไม่ดีทัง้หลายอตัรธาน
ไปจากทุ่งนาและบ้านเรือนของตนอีกด้วย 87 

การนบัถือผีการไหว้เป็นความเช่ือและพิธีกรรมเก่าของพวนและกลุม่
ชาติพนัธุ์ไทอื่นๆ มีมาก่อนศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธพทุธ ผีมีสองประเภท คือ ผีดีและผีร้าย ผี
ดีอยู่บนฟ้าคือเทวดา ผีฟ้าพญาแถน ผีร้ายอาศยัอยู่พืน้ดินทัว่ไปในธรรมชาติ อาจท าให้โทษได้หาก
ท าผิดด้วยความไม่รู้ จึงต้องเอาใจใสป่ฏิบตัิให้เหมาะสม เม่ือศาสนาพทุธแพร่หลาย จึงยกระดบัมา
เป็นการกรวดน า้ให้ผู้ตายและผีไม่มีญาติเจ้ากรรมนายเวร แต่ประเพณีความเช่ือเร่ืองผีที่มีมาก่อน
ยงัไม่หมดไป  

ต่อมาไทยพวนได้รวมประเพณีความเช่ือเข้าด้วยกนั รวม “ห่อข้าวสะ” กบั 
“ห่อข้าวประดบัดิน” และ “สลากภตัร” รวมกนัเป็นงาน “เส่อกระจาดสารทพวน” โดยเม่ือเก็บเก่ียว
ข้าวออกรวงขณะเปลือกออ่น น ามาท าข้าวสะและอาหาร กาละแม ขนมกง  

“พวนโบราณ”ไม่มีขนมกระยาสารทที่เป็นของไทยและเอเชียอาคเนย์ที่มี
ต้นทางมากจากอินเดีย ค าว่า “ข้าวสะ”ของชาวพวน หมายถึงเอาข้าวมา “สะๆ” คือ "ใส่รวมกนั" มี
หลายชนิด เช่น ข้าวตอก ข้าวเม่า ถัว่เขียว คัว่ให้สกุ เอาเปลือกออกมาผสม เรียกว่า “เอามาสะๆ 
รวมกันไว้” เอาไปท าบุญจึงเรียกว่า"บุญข้าวสะ" แล้วพฒันาปรับปรุงเพิ่มเติมตามสมยักลายเป็น 
“กระยาสารท” ไปในท่ีสดุ 

งานประเพณี “เสอ่กระจาดสารทพวน” มีจดุมุ่งหมาย 4 ประการ คือ   

 
87 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี.  (ม.ป.ป.).  ชาวไทพวน.  สืบค้นเม่ือ  4 กรกฏาคม 2562. จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ชาวไทพวน 
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1) น าข้าวปลาอาหาร ขนม ผลไม้ ไปท าบญุกบัพระ อทุิศสว่นกศุล
ให้ "แม่เฒ่าเหย่อ"(เหย่อ คือ ใหญ่) หรือแม่โพสพ ที่ตัดร่างกายของแม่เฒ่า คือเมล็ดข้าวมากิน 
น ามาถวายพระ ให้ได้ฉนัข้าวใหม่ 

2) น าอาหารขนมผลไม้แจกจ่ายญาติพี่น้อง เรียกวา่ “ไขว้สารท” 
3) น าอาหารขนมผลไม้เป็น “ห่อข้าวประดบัดิน” วางไว้ตามโบสถ์ 

โคนต้นไม้ บนพืน้ดิน อุทิศให้บรรพชนที่ไม่รู้ช่ือ และให้สตัว์ต่างๆได้กิน (ปัจจุบนับางวดัไม่ให้ท า
สกปรก) 

4) น าอาหารขนมผลไม้ใส่กระทง พร้อมรูปปัน้คนสตัว์ต่างๆ เอา
ไปไว้ตามสามแยกอทุิศให้ “ผีเจียง” ผีไม่มีญาติ เปรตทัว่ไป (เจียง แปลว่า หนึ่ง อาจหมายถึงบรรพ
ชนก็ได้) 

เห็นได้ว่าจดุมุ่งหมายของประเพณีเสอ่กระจาดสารทพวน คือ สอนให้
คนพวนรู้จกัความกตญัญูต่อ แม่เฒ่าเหย่อ บรรพชน และมีน า้ใจต่อญาติพี่น้อง ผีเจียง และสรรพ
สตัว์ 

- กลุ่มความเชื่อและพธีิกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต 
ชาวไทยพวนมีคติความเช่ือและมีพิธีกรรมในวงจรชีวิตอีกมากมาย ตัง้แต่การ

เกิด การอยู่ การดอง (การแต่งงาน) การเจ็บ และการตาย เป็นต้น ในที่นีจ้ะยกตวัอย่างเพียงความ
เช่ือเร่ืองการปลกูเฮือนของชาวไทยพวน 

ความเชื่อเร่ืองการปลกูเฮือน 88 

ตามคติความเช่ือของไทยพวนจะปลูกสร้างเฮือนต้องเลือกที่ให้ได้
ลกัษณะที่ดีที่เป็นมงคล ต้องมีผู้ รู้ ผู้ เฒ่าผู้แก่ไปดทูี่ดทูางให้ มีวิธีดทูี่ทางที่ 4 อย่าง คือ 1) ขุดหลมุให้
ลกึพอประมาณ แล้วเอาใบไม้ปกหลมุไว้ 1 คืน รุ่งเช้าเปิดหลมุเอาดินขึน้มาดมดกูลิ่นอย่างไร ถ้าดินมี
กลิ่นเหม็น กลิ่นเน่าผิดกลิ่นธรรมชาติของดินเป็นอปัมงคล ปลกูเฮือนไม่ได้จะท าให้เจ็บไข้ได้ป่วย 2) 
นอกจากดดูิน ดมกลิ่นดิน ดนู า้ในหลมุด้วยวา่ น า้เป็นอย่างไร สีอะไรน า้ใสหรือสีเน่ามีมนั น า้มีกลิ่น
เหม็น ปลกูเฮือนไม่ได้จะเจ็บป่วย น า้จะท่วมบ้าน 3) ปลกูเฮือน ต้องไม่ปลกูใกล้หอบ้าน เป็นขะล า 
และ 4) ปลกูเฮือนที่รือ้ลงจะสร้างใหม่ต้องทิง้ไว้ 1 ปี ก่อนจงึปลกูใหม่ได้ 

 
88 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. เร่ืองเดียวกัน. เพิ่งอ้าง 
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การปลกูเฮือนต้องปลกูให้เสร็จในวนัเดียว คือ ขึงศกุร์ ปลกูเสาร์ เม่ือ
ขดุหลมุเสร็จจะใช้ของมาปิดปากหลมุกนัไม่ให้สตัว์ลงไป หลมุเสาแต่ละหลมุจะมีชื่อเรียกคล้องจอง
กนัเช่น ค าสี ค าดี ค ามี ฯลฯ 

การตดัไม้ท าเสาเฮือน จะต้องหาวนัไปตดัให้ได้มงคล และไม้ที่เอามา
ท าเสาจะต้อง 1. ล าต้นตรง ไม่คดงอ 2. ไม้ไม่แตก ไม่กลวง เม่ือล้มไม้ลงแล้วจึงพบว่าใจไม้แตกกลวง 
ก็จะเอามาใช้ปลกูเฮือนไม่ได้ 3. ไม้ที่จะท าเสาต้องเป็นไม้โม่แยงเงา คือ เงาของไม้ไม่ทอดลงน า้ 4. 
ไม่มีกิ่งตาย มีใบดก มีมดอยู่มากๆ ถือว่าจะท าให้อยู่ดีกินดี มีความสามคัคีกลมเกลียว 5. ขณะตดัไม้
ท าเสา ถ้ามีเสียงนกเค้าแม้วร้อง ตุ๊กแกร้อง แลนร้อง ( ตะกวด) ฟานร้อง ( เนือ้ทราย) แม้ไม้จะล้มแล้วก็
เอามาท าเสาไม่ได้ ถือเป็นอปัมงคล 

การลงเสาเอกหรือเสาแฮกเสาขวญั ต้องหาวนัลงเสาจะต้องไม่ให้ถกู
วนัเก้ากอง ถือเป็นอปัมงคลก่อนยกเสาลงหลมุต้องว่าคาถานกคุ่มตีใสห่น้าเสา หวัเสาติดแผ่นทอง 
มดัด้วยไซ ยอดกล้วย ต้นอ้อย ภายในไซจะใส ่เงิน ทอง ข้าวสาร ดอกไม้ มีการแห่รอบบริเวณเฮือน 
3 รอบ พราหมณ์ หรือผู้ รู้จะกระท าพิธีเดินด้วยการถือไหเกลือไหปลาร้า ชาวบ้านจะถือกบ ฆ้อเฒ่า  
( หลาว มีด สิ่ว ลกูแห งา) 

ส าหรับพิธีกรรมท่ีถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนใน
พืน้ที่ต่างๆ โดยรวม ได้แก่ พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้า 89 ที่เป็นพิธีกรรมต่อชะตาที่ส าคญัในเทศกาลงานบญุ
สงกรานต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89 ในที่นีใ้ช้ “สูตรเสือ้สูตรผ้า” ตามฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร 

(องค์การมหาชน) นอกจากนีย้งัมีเรียกช่ือ “สู่เสือ้สู่ผ้า” และ “สตูเสือ้สตูผ้า” ซึง่คือประเพณีอย่างเดียวกนั ปัจจบุนัได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกภมูิปัญญาของจงัหวดันครนายก 
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ภาพประกอบ 55 แสดงพิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในงานบญุสงกรานต์ของชาวไทยพวน อ าเภอปากพล ี 
จงัหวดันครนายก ชาวบ้านจะน าหาบพาสตูร (กระบงุใสเ่สือ้ผ้านุง่และเคร่ืองประกอบ) และถงัน า้  
ไปตัง้เรียงไว้ พระสงฆ์จะสวดบทชยัมงคลคาถาไปพร้อมกบัการท าพิธีหยดเทียนด้ายมงคล 

ที่มา: ถ่ายภาพโดยกิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

- กลุ่มความเชื่อและพธีิกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ 
ค าว่า “ขวญั” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

2542 กล่าวว่า “ขวญั หมายถึงผมหรือขนที่ขึน้เวียนเป็นก้นหอย; มิ่งมงคล, สิริ, ความดี เช่น ขวญั
ข้าว ขวญัเรือน; สิ่งที่ไม่มีตวัตน เช่ือกนัว่ามีอยู่ประจ าชีวิตของคนตัง้แต่เกิดมา ถ้าขวญัอยู่กบัตวัก็
จะเป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็จะออกจากร่างไป 
เรียกว่า ขวญัหาย ขวญัหนี ขวญับิน เป็นต้น ท าให้คนนัน้ได้รับผลร้ายต่างๆ และอนุโลมใช้ไปถึง
สตัว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ วา่มีขวญัเช่นเดียวกบัคนเหมือนกนั” 

สจุิตต์ วงษ์เทศ ได้อธิบายเร่ืองขวญัว่าหมายถึงสว่นไม่เป็นตวัตน มองไม่เห็น
จับต้องไม่ได้แต่เคลื่อนไหวได้ มีหลายหน่วยสิงสู่อยู่ส่วนต่างๆของร่างกาย บนศีรษะกลาง
กระหม่อมเรียก จอมขวัญ มีรูปร่างแบบลายขดก้นหอยหรือลายนิ ว้มือ ซึ่งคนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ราว 2,500 ปีมาแล้ว เขียนรูปขวัญไว้บนภาชนะวัฒนธรรมบ้านเชียง ส่วนการท า
ขวญั เป็นพิธีกรรมง่ายๆที่แสดงความผูกพนัและความสมัพนัธ์ในระบบเครือญาติ ภายในชุมชน
สังคมเกษตรกรรม แต่เม่ือรับศาสนาพราหมณ์กับพุทธเข้ามาจากอินเดียราว พ.ศ.1000 จึง
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ผสมผสานปรับเปลี่ยนให้ซบัซ้อนขึน้ ทัง้ในข้อมลูว่าพิธีบวชนาค เป็นพิธีกรรมพืน้เมืองอษุาคเนษ์ที่
ไม่มีในอินเดียอีกด้วย 90 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 56 แสดงลวดลายรูปก้นหอยที่สนันิษฐานวา่เป็นลายขวญั บนภาชนะดินเผา  
ส าหรับใช้ในพธีิกรรมของวฒันธรรมบ้านเชียง ราว 2,500 ปีมาแล้ว  

ที่มา: สุจิตต์ วงศ์เทศ, ““ขวัญ” ความเช่ือในศาสนาผีฯ”, ในมติชนออนไลน์, โพสเม่ือ 
กรกฏาคม 2560,  

ความเช่ือเร่ืองขวญัเป็นลกัษณะร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธุ์ไททัง้ในประเทศไทย
และประเทศใกล้เคียง ทัง้ในอินเดีย จีน พม่า เป็นต้น พิธีกรรมเรียกขวญั เป็นพิธีกรรมเก่าแก่และมี
บนัทึกในพงศาวดารและวรรณกรรมโบราณ 91  โดยความเช่ือเร่ืองขวัญและพิธีท าขวัญที่พบใน
ประเทศไทยอาจกลา่วอย่างสงัเขปได้ดงันี ้

- ความเชือ่เร่ืองขวญัและพิธีท าขวญัในภาคกลางของไทย  
คนไทยภาคกลางมีการบันทึกการท าขวัญให้เกิดสิริมงคลและเป็น

ก าลงัใจ มกัมีพีธีท าขวญัในแต่ละช่วงวยัของชีวิตและช่วงที่ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงได้แก่ การท า
ขวญัเด็กการท าขวญัเดือน การท าขวญันาค การท าขวญับา่วสาว อย่างไรก็ตาม ความนิยมในการท า
ขวญัลดลงมากโดยเฉพาะในสงัคมเมืองที่ยงัคงอยู่คือการท าขวญันาคพิธีท าขวญันาคมีผู้ เข้าร่วมพิธี 
คือ นาค พ่อ และแม่ของนาค หมอท าขวญัและญาติมิตร นอกจากนี ้ยงัมีการท าขวญัพืชและสตัว์ที่
สมัพนัธ์กับคน เป็นการท าขวญัเพื่อเสริมความเช่ือมัน่ ร าลึกถึงบุญคุณและเป็นสิริมงคล การท า

 
90 สจุิตต์ วงศ์เทศ.  (โพสเมื่อ กรกฏาคม 2560).  “ขวัญ” ความเชื่อในศาสนาผี “ขรรค์ชัย – สุจิตต์” ชวนฟังป่ี

พาทย์สาธิต “ท าขวัญนาค” รับเข้าพรรษา”. จาก https://www.matichon.co.th/education/news_595280 
91 รุจินาถ อรรถสิษฐ.  (2550).  “ขวัญ : ขวัญชีวิตของคนไทย”. กลุ่มงานการแพทย์พืน้บ้านไทย ส านกัวิจยัสงัคม

และสขุภาพ (สวสส.). จาก http://www.shi.or.th/download/169/ 
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ขวญัสตัว์มกัเป็นสตัว์ที่มีคณุประโยชน์ต่อคนและต่อส่วนรวมได้แก่ การท าขวญัข้าว การท าขวญั
ควาย การท าขวัญช้าง ขณะที่การท าขวัญสิ่งของ ได้แก่ การท าขวัญเรือน การท าขวัญเสา  
การท าขวญัเกวียน และการท าขวญัพระพทุธรูป เป็นต้น 

- ความเชือ่เร่ืองขวญัและพิธีฮอ้งขวญัในภาคเหนือของไทย  
ในสงัคมภาคเหนือสืบต่อความเช่ือเร่ืองขวญัมาช้านาน ทัง้ชาวไทยใหญ่ ไทย

ลือ้ ไทยเขิน ฯลฯ รวมทัง้สงัคมภาคเหนือตอนล่างมีความเช่ือว่าขวญัเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายทุกคน 
ชาวล้านนามีค าเรียกลักษณะขวัญ ที่อยู่กับเนือ้กับตัวว่า “รู้คิง” หมายถึงอาการของคนที่รู้เร่ือง 
รู้สกึตวั มีความรู้สกึเข้าใจทกุอย่าง ทกุขณะพูดและท าการใดก็รู้สติ ขวญัเป็น พลงัแฝงในจิตใจเป็น
นามธรรม ดแูลควบคมุกายจิตใจและวิญญาณให้มีดลุยภาพ ชาวล้านนามีพิธีกรรมโบราณ เรียกวา่ 
“พิธีฮ้องขวญั” หมายถึง พิธีเรียกขวญัให้กลบัคืนสู่ร่างเดิม พิธีฮ้องขวญัเป็นการผสมผสานระหว่าง
ความเช่ือเร่ืองขวญักบัศาสนาพทุธ ศาสนาพราหมณ์ และความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติ พิธีฮ้องขวญั
จะท าในโอกาสที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุต้องจากบ้านไปไกล มีความเจ็บป่วยและ  
เกิดอบุตัิเหตหุรือในกรณีที่มีบคุคลส าคญัมาเยี่ยมเยือนบ้านเมือง พิธีกรรมฮ้องขวญัของชาวล้านนามกั
ปฏิบตัิร่วมกบั พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ (ส่งเคราะห์) และพิธีสืบชะตา โดยจะมีปฏิบตัิต่อเนื่องกนั 
โดยเร่ิมจากการสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตาและการเรียกขวญั พิธีฮ้องขวญั ยงัคงปฏิบตัิกนัอยู่ใน
สังคมล้านนา ทัง้ชนเผ่าชาวไทยล้านนาและชาวเหนือตอนล่าง มีบทบาทเป็นพิธีกรรมแสดง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างคนในสังคม สร้างเสริมก าลงัใจและขดัเกลาจริยธรรมและพฤติกรรมคนใน
สงัคม พิธีเรียกขวญัหรือพิธีท าขวญัของ ชาวเหนือมีหลายลกัษณะ ได้แก่ การเรียกขวญัเด็ก (การ
ท าขวัญ) ขวัญลูกแก้ว (นาค)ขวัญนาค ขวัญสามเณร ขวัญผู้ ป่วย ขวัญบ่าวสาว ขวัญผู้ที่ จะเดิน
ทางไกล ขวญัผู้ที่มาเยือน ขวญัผู้ ใหญ่บ้านและอาจารย์วดั ขวญัข้าว ขวญัช้าง ขวญัววัควาย ขวญัเรือน 
ขวัญเสา ผู้ ที่เข้าร่วมพิธีเรียกขวัญมี หมอขวัญเจ้าของขวัญญาติพี่น้องที่เข้าร่วมพิธีเรียกขวัญ 
อปุกรณ์ประกอบพิธีกรรมมีเคร่ืองบายศรี 
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ภาพประกอบ 57 แสดงค าวา่ “ขวญั” ในภาษากลุม่ชาติพนัธุ์ต่างๆ 

ที่มา: นลิน สินธุประมา, “การเดินทางของ “ขวัญ””, ในมิวเซียมสยาม, อัพเดทเม่ือ 
เมษายน 2562, 

- ความเชือ่เร่ืองขวญัและพิธีสู่ขวญัในภาคอีสานของไทย  
ชาวอีสานมีความเช่ือเร่ืองขวัญมาแต่โบราณ ขวัญเป็นสิ่งไม่มีตัวตน มี

ประจ าชีวิตของคนและสตัว์ตัง้แต่เกิด หากมีเหตทุี่ท าให้ขวญัไม่ดีเช่น ความเจ็บป่วย ไปท างานต่าง
ถิ่น หรือมีเหตใุห้ตกใจเสียใจ ขวญัจะหนีออกจากตวัตน จะต้องท าการเรียกขวญั ชาวอีสานเรียก 
“พิธีสู่ขวัญ” หรือ “พิธีสูตร (สูด) ขวัญ” บางทีเรียกการบายศรีสู่ขวัญ หรือ การบายศรีสูตรขวัญ 
(สูตรเป็นค าเก่าแก่ของชาวอีสานแปลว่า การสวด) เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัวให้มีก าลังใจ 
ส่งเสริมจิตใจให้ดี ชาวอีสานมีพิธีบายศรีสู่ขวญัหลายประเภทตามโอกาสและกรณี อาทิการสู่ขวญั
เด็ก การสู่ขวญัแม่อยู่กรรม การสู่ขวญัแม่มาน การสู่ขวญัแม่ออกกรรม การสู่ขวญันาค การสู่ขวญับ่าว
สาว การสู่ขวญั คนเจ็บป่วย การสู่ขวญัพระเณร การสู่ขวญัววัควาย การสู่ขวญัช้าง การสู่ขวญันา 
การสูข่วญัลาน การสูข่วญัข้าว การสูข่วญัเล้า การสูข่วญัเกวียน การสูข่วญัก่องข้าว การสู่ขวญัเฮือน การ
สูข่วญัผู้ ใหญ่ การสู่ขวญัผู้กลบัจากทางไกล การสู่ขวญัผู้ที่จะจากไปไกล การสู่ขวญัผู้มาเยือน ฯลฯ 
การสู่ขวญัแต่ละอย่างจะมีค าสตูรขวญั (บทสตูรขวญัหรือบทสวดขวญั) ที่แตกต่างกนัออกไป ค าสตูร
ขวญัหรือค าเรียกขวญัแต่งแบบร้อยกรอง ส านวนไพเราะและมกัเป็นคติสอนใจ 

- ความเชือ่เร่ืองขวญัและพิธีสู่ขวญัในภาคใตข้องไทย  
ชาวไทยภาคใต้มีความเช่ือเร่ืองขวญัเช่นเดียวกบัชาวไทยภาคอื่น มีการเอ่ยถึง

การท าขวญัข้าว การท าขวญันาค การท าขวญับ่าวสาว แต่ไม่มีข้อมลูที่ชดัเจนนกั การท าขวญัของ
ชาวไทยภาคใต้ที่มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อเนื่อง คือ “การท าขวัญเรือ” การท าขวัญเรือมีการ
จ าแนกเป็นพิธีท าขวัญเรือประมงหรือพิธีท าขวัญเรือยาวพายแข่ง พิธีท าขวัญเรือประมงมัก
ประกอบพิธีกรรมก่อนที่จะน าเรือออกไปใช้ในแม่น า้หรือทะเล นิยมท าในวันเสาร์หรือวันอังคาร 
เพราะถือว่าเป็นวนัแข็ง บคุคลที่เข้าร่วมในพิธีท าขวญัเรือ คือ หมอขวญั เจ้าของเรือและครอบครัว
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ของเจ้าของเรือ ลูกเรือ การท าขวัญเรือมักไม่มีบุคคลภายนอกหรือเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีกรรม 
บทบาทของพิธีท าขวญัเรือ มี 3 บทบาท คือ บทบาทเชิงจิตวิทยา บทบาททางวฒันธรรมและเป็น
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัวิถีชีวิตและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท าให้พิธี
ท าขวญัเรือลดความส าคญัลงและสญูหายไปในบางพืน้ที่ 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัขวญั ซึ่งมีลกัษณะร่วมกนัของกลุม่
ชาติพนัธุ์ไททัง้ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ทัง้ในอินเดีย จีน พม่า เป็นต้น รวมทัง้พิธีกรรม
เรียกขวญั ส่วนผู้ประกอบพิธีผู้ชายเรียกว่า หมอพร เคร่ืองท าพิธีสู่ขวญัที่คล้ายคลึงกนัไม่ว่าจะท า
พิธีสูข่วญัใดๆ มกัได้แก่ 

- พาขวัญหรือพานบายศรี มีหลายประเภท อาทิ บายศรีนมแมว 
บายศรีปากขาม ฯลฯ 

- ท ากรวยดอกไม้และด้ายสายสิญจน์  
- ข้าว อาจเป็นข้าวสาร ข้าวเหนียว บางกรณีใช้ข้าวตอก 
- ไก่ต้มหนึง่คู่ 
- เหล้าไหหนึง่ 
- ขนมบางอย่าง เช่น ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง หรือข้าวต้มมดั 
- น า้ขมิน้ส้มป่อยใสข่นัเงิน ส าหรับประพรม 

 
2.4.7 ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นหมายถึง ภูมิปัญญาด้านการแสดง , 
ศิลปะการต่อสู้ , การละเล่นพืน้บ้าน, กีฬาพืน้บ้าน เป็นต้น โดยการแสดงและการละเล่นพืน้ที่บ้าน
ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนส่วนใหญ่มกัใช้แสดงหรือละเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญส าคญัต่างๆ 
อาทิ เทศกาลบญุก าฟ้า เทศกาลบญุสงกรานต์ เป็นต้น 

ศิลปะการแสดง 

การแสดงที่เป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของชาวพวนคือ ล าพวน ซึง่เป็นเป็น
การแสดงความสามารถทางภาษาและศิลปะการขบัร้องท านองขบัขาน พบทกุกลุม่วฒันธรรมไทย
พวนที่เป็นกรณีศกึษาในครัง้นี ้ขณะที่ศิลปะการแสดงอื่นๆ สว่นใหญ่ได้ถกูประดิษฐ์ขึน้ใหม่เพิ่มเติม 
ซึง่หากประดิษฐ์ขึน้โดยกลุม่ชมุชนของตนเองก็จะมีลกัษณะเรียบง่าย ได้รับอิทธิพลจากการฟ้อนร า
ของภาคอีสาน เช่น การระบ าพวน หรือได้รับอิทธิพลการละเลน่ของภาคกลาง เช่น การล าตดัพวน 
เป็นต้น แต่หากประดิษฐ์ขึน้โดยสถาบนัการศกึษา อาทิ วิทยาลยันาฏศิลป์ประจ าพืน้ที่ต่างๆ ก็จะมี
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การปรับปรุงดดัแปลงให้มีความสวยงามตามแนวคิดและวตัถปุระสงค์ในการจดังานงานนัน้ๆ อาทิ 
เซิง้ไทยพวน, ฟ้อนพวน เป็นต้น 

การล าพวน 92 
รองศาสตราจารย์เด่นดวง พุ่มศิริ ผู้ เช่ียวชาญด้านการละเล่นและการ

แสดงพืน้บ้านของไทย ได้ให้ความหมายของค าวา่ ล า ว่า “ล า คือ เนือ้ร้องในใจความต่างๆ กนั เช่น 
ล าไหว้ครู ล าเกีย้ว ล าสาด ล าว่า ล าด่า ล าลอย เป็นต้น” 93 ดงันัน้ ล าพวน จึงควรมีความหมายว่า 
เนือ้ร้องพวน คือ เพลงของพวน นัน่เอง 

ล าพวน เป็นศิลปะและวรรณคดีพืน้บ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของ
ชาวพวน เรียก คนล า ว่า หมอล าพวน โดยผู้ที่ล าจะนัง่กบัพืน้ ดนตรีที่ประกอบในการล าคือแคน ผู้
เป่าแคนเรียกว่า หมอแคนค ากลอนที่ใช้ล านัน้มีทัง้ที่แต่งมาแต่โบราณ และทัง้ที่นึกคิดขึน้ขณะล า 
(ด้นสด) ท านองการล าของหมอล าพวนจะร้องเป็นท่อนๆ คล้ายบทสวนเป็นวรรคๆ แต่ละวรรคจะ
ประกอบด้วยท านองขึน้ๆลงๆในแบบแผน พอสิน้วรรคหนึ่งๆ ทัง้เสียงแคนและสียงล าจะหยดุเป็น
ห้วงๆ 

บทล าน าเป็นค าพูดที่ผูกร้อยด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ เฉียบแหลมด้วย
ปัญญาหรือ ที่เรียกว่า ผญา คล้ายกบั ค าร้อยกรองในภาษาไทย มีลกัษณะเป็นปริศนาให้คิด เป็น
ค าสอน เป็นแนวทางปฏิบตัิในการด ารงชีวิต เป็นค าอ านวยพรที่สอดแทรกไว้ในเร่ืองราวที่จะขบัล า
น าหรือล าพวนในแต่ละโอกาส อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา เร่ืองเล่านิทาน การแสดงออกของ
ความรัก การตดัพ้อต่อว่าหรือเสียดสีค่อนแคะกัน ความอาลยัอาวรณ์จากการสญูเสีย หรือพลดั
พรากซึง่กนัและกนั 

เนือ้หาเร่ืองราวมกัเก่ียวกบัการถามข่าวคราวสารทกุข์สุขดิบ ค าสอน บท
เกีย้วพาราสีหรือการกล่าวช่ืนชมผูกสมคัรรักใคร่ต่อกัน และยงัมีการล าแบบปะคารมโต้ปฏิภาณ
ของผู้ล าด้วยกันเองเรียกว่า การล าซิงซู้  หรือ ล าชิงชู้  โดยผู้ล าฝ่ายชายกล่าวคารมโวหารแสดงความ
ฉลาดปราดเปร่ือง ฝ่ายหญิงจะล าแก้บทกลอนล า ทดสอบปฏิภาณไหวพริบของฝ่ายชาย  

ล าพวน สามารถแสดงได้แทบทกุโอกาสงาน หากเป็นงานบญุต่างๆ หรือ
เทศกาล เม่ือมีการแสดงหมอล าพวนที่อาจแยกเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ค าร้องค าล าประเภท
เกีย้วพาราสี เรียกเสียงครึกครืน้เฮฮา เป็นที่สนุกสนานครืน้เครงเป็นการล าร้องโต้ตอบกันในเชิง 
สว่นงานอื่นๆเช่น งานศพคนตาย หรือที่เรียกเป็นภาษาพืน้บ้านวา่ “งนัเฮือนดี” เป็นการไปช่วยบ้าน

 
92 วีวีระพงศ์ มีสถาน. (2539). สารานุกรมกลุ่มชาตพิันธ์ุพวน. หน้า 29. 

                           93 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.  (ม.ป.ป.).  ล าตัด.  ใน  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. จาก 
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/349 
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งาน อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ ก็จะมีล าพวนเพื่อไม่ให้เงียบเหงา โดยการวานหรือจ้างหมอล าพวน ให้
มาล าพวนในงานนัน้ ๆ ปัจจุบนัการแสดงหมอล าพวนพืน้บ้าน หาชมได้ยากนักเพราะผู้ที่ร้องล า
และหมอแคนมีน้อยลกูหลานก็ไม่มีใครสืบทอดเพราะปัจจบุนันีก้ารร้อง เต้น ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก 
เยาวชนนิยมเลียนแบบตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ จึงหาคนสืบทอดภูมิปัญญาที่บรรพบรุุษ สัง่สมมาเป็น
เวลายาวนานได้ยาก 

ลกัษณะพิเศษของล าพวน มี 3 ประการ คือ 
1. สถานที่แสดงหมอล าพวนไม่ต้องสร้างเวทีแสดง 
2.ท านองการล าหมอล าพวนมีท่วงท านองคร ่ าครวญออดอ้อน 

นุ่มนวลและอ่อนหวานฟัง 
เสียงคนและเสียงแคนจะหยดุหายไป เม่ือสิน้สดุของแต่ละวรรค การ

ล าเมื่อเร่ิมวรรคใหม่ ทัง้เสียงคนล าและเสียงแคนจะเร่ิมขึน้พร้อม ๆ กนั 
3. คนล าไม่แสดงท่าทางประกอบเพราะท านองล าพวน จังหวะไม่

กระชัน้หรือเร่งเร้า 
ก่อนการแสดงทุกครัง้หมอล าและหมอแคน จะต้องท าพิธีที่เรียกว่าการ

ไหว้ครูเสียก่อน โดยผู้ที่มีอาวโุสที่สดุจะเป็นผู้จดัเตรียมอปุกรณ์ในการแต่งเคร่ืองไหว้ครูให้ครบ โดย
อปุกรณ์ที่ใช้ในการจดัเคร่ืองไหว้ครูนัน้ประกอบไปด้วย ขนัธ์ 5 ดอกไม้ เงิน 12 บาท เหล้า หมากพล ู
บหุร่ี เป็นต้น  

คณุสมบตัิของผู้ประกอบพิธีกรรม 
1.ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงล าพวนเป็นอย่างดี 
2. สามารถให้ค าแนะน าอบรมสัง่สอนตกัเตือนผู้อื่นได้ 
3. ต้องปฏิบตัิตนอยู่ในศีลธรรมอนัดีงาม 
4. เป็นบคุคลที่สงัคมยอมรับนบัถือ 
5. เป็นผู้ มีความเหมาะสมทัง้ด้านวยัวฒุิและคณุวฒุิ 

ล าพวนเป็นการแสดงพืน้บ้านในงานเทศกาลต่างๆ และมกัล าในหมู่ชาว
พวนด้วยกนัเอง ภาษาที่ใช้ล านัน้ฟังยากเพราะต้องประสมอิงเข้ากบัท านองล า ท าให้ผู้ ฟังที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษาไม่ทราบความหมาย ท าให้ไม่มีการว่าจ้างล าพวนในวงกว้าง ผู้สนใจที่จะสืบทอด
น้อยลงเป็นล าดับ แต่ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์บทกลอนค าร้องและท านองให้กระชับฉับไว
ส าหรับใช้ในการแสดงต่อสาธารณะมากยิ่งขึน้ 
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ล าตัดพวน 94 
ล าตดัพวนเป็นศิลปะการแสดงที่คิดเพิ่มเติมขึน้มาในภายหลงั คือ การน า

ภาษาพวนมาใส่ในค าร้องของการแสดงล าตัด หรือการน าเอาเพลงพืน้บ้านหลายชนิดมาตัด
รวมเข้าเป็นบทเพลง โดยเนือ้เพลงและท านองเพลงที่น ามาให้ลูกคู่รับมีจังหวะและท านองที่
สนกุสนานตามลกัษณะของล าตดัอยู่แล้ว หรืออาจดดัแปลงเป็นฉ่อยภาษาพวนก็ได้ เพื่อเพิ่มความ
สนกุสนานให้เหมาะส าหรับการแสดงสาธารณะ แตกต่างไปจากการล าพวนแบบเดิมที่มกัแสดงอยู่
ในกลุ่มชาวพวนด้วยกันในโอกาสต่างๆ อย่างไรก็ตามการแสดงล าตัดพวนนับเป็นการเผยแพร่
ภาษาพวนไปด้วย  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 58 แสดงการระบ าของชมุชนไทพวน อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก ในเทศกาล
งานสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ.2557 ณ วดัปทมุวงษาวาส (วดัใหม่) ต าบลเกาะหวาย 

ที่มา: ถ่ายภาพโดยกิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 
94 เรียบเรียงจาก กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม.  (2559).  ชุมชนต้นแบบสืบสาน

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์.  (มปท.).  หน้า 65. และ เทพิกา รอดสการ.  (2560).  ล าพวน.  โครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2560  หน้า 7. 
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ภาพประกอบ 59 แสดงการแสดงล าตดัพวน ภายในงานมอบโลเ่กียรติยศและเงินรางวลัให้กบัชมุชน
ต้นแบบสืบสานมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่จดัโดยกรมสง่เสริม

วฒันธรรม 

ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.  (2559).  ชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์. หน้า 65. 

เชิง้ไทยพวน  เซิง้ หมายถึง การร้องร าท าเพลงแบบพืน้เมืองอีสาน ลีลาและ
จังหวะการร่ายร าจะรวดเร็วกระฉับกระเฉง เซิง้ไทยพวนจึงเป็นการแสดงนาฏศิลป์พืน้เมืองที่ได้
คิดค้นท่าฟ้อนร าที่ ผสมกับลักษณะบุคคลิกชอบสนุกสนานร่าเริงของชาวอีสาน พบได้ในกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี 

ฟ้อนพวน ฟ้อน หมายถึง ระบ าที่มีนกัแสดงพร้อมกนัเป็นหมู่ เป็นศิลปะ
การร่ายร าที่มีลีลาเฉพาะในท้องถิ่นล านนา ที่มีการเคลื่อนไหวแขนขายืดยบุเข่าตามจงัหวะเพื่อความ
อ่อนช้อยสวยงาม การฟ้อนพวนเป็นศิลปะการแสดงของวิทยาลยันาฏศิลปลพบรีุ ประดิษฐ์ขึน้ในปี 
พ.ศ.2544 เป็นการแสดงที่สื่อถึงหญิงสาวชาวไทยพวนร่วมกนัฟ้อนเฉลิมฉลองในงานประเพณีของ
หมู่บ้าน 
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ภาพประกอบ 60 แสดงการฟ้อนไทพวน ประดิษฐ์และออกแบบโดยชมรมนาฏศิลป์ จงัหวดั
หนองคาย จากนัน้วทิยาลยันาฏศิลป์ จงัหวดักาฬสินธุ์ ได้น าไปเผยแพร่ต่อ 

ที่มา: http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 61แสดงการฟ้อนพวน ของวิทยาลยันาฏศิลปลพบรีุ ประดิษฐ์ขึน้ในปี พ.ศ.2544 

ที่มา: ศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.  (เผยแพร่เม่ือ มิถุนายน 
2555).  

การละเลน่พืน้บ้าน 

การละเล่นพืน้บ้านของชาวไทยพวนมักจะอยู่ในช่วงเทศกาลงานบุญใหญ่ที่มี
ข้อก าหนดให้พกั จากงาน อาทิ ในช่วงก าฟ้า ก าสงกรานต์ เป็นต้น การละเลน่ที่เป็นที่นิยมได้แก่ เลน่
ผีนางกวกั ผีลิงลม ผีนางด้ง ผางสาก ผีนางข้อง ฯลฯ ซึง่อปุกรณ์ที่ใช้ประกอบการละเลน่มกัเป็นเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั อาทิ ผีนางกวกัที่ล าตวัท ามาจากกวกัทอผ้า สว่นหวัท าจากน า้เต้า 
หรือผีนางด้งที่ท ามาจากกระด้งร่อนข้าว เป็นต้น ในที่นีย้กตวัอย่างการละเลน่ผีนางกวกั 
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การละเล่นผีนางกวัก เป็นการละเล่นพืน้เมืองที่พบได้ในกลุ่มวัฒนธรรม
ล้านนา - ล้านช้างบางชมุชน โดยทางภาคเหนือเรียกวา่เลน่ผีบา่กวกั กลุม่วฒันธรรมลาวคร่ังในท้องที่
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวดัสพุรรณบุรี และอ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ก็พบการละเล่น
ชนิดนีใ้นช่วงสงกรานต์เช่นกัน 95 ขณะที่ชาวไทยพวนมักจะเล่นผีนางกวักจะเล่นกันในช่วง
สงกรานต์ และช่วงประเพณีก าฟ้าของชาวพวน โดยกวกัและข้าวของที่ใช้ท านางกวกัต้องเป็นของ
แม่หม้าย สว่นคนจบักวกั (คนอญัเชิญ) ต้องเป็นแม่หม้าย เดิมมกัเลน่ตามทางสามแพร่ง เชิญผีทาง
หลวง ผีทัว่ไป คนที่เพิ่งตาย เม่ือเชิญวิญญาณมาแล้วก็จะถามค าถาม มีทัง้เวลาเร่ืองธรรมชาติ การ
เล่าเรียน เร่ืองลกูหลาน เร่ืองทัว่ไป เขียนค าตอบบนดินบ้าง เขียนในกระด้งใส่ทรายบ้าง ค าถามเป็น
ลกัษณะ ถาม-ตอบ ใช่-ไม่ใช่ การเล่นผีนางกวกัเป็นพืน้ที่หนึ่งของการพบปะกันของคนหนุ่มสาว 
เม่ือก่อนจึงมกัจะเล่นตอนกลางคืน ปัจจบุนัเล่นได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน ส่วนมากเป็นการเล่นสาธิต
ในงานประเพณี 96

 

วสัดหุลกัที่ใช้ท าผีนางกวกั คือ กวกั หรือ มะกวกั ท าจากไม้ไผ่น ามาสานเป็นลาย
ตาหกเหลี่ยม ทรงสูงลักษณะเป็นทรงกระบอก คล้ายชะลอมปากผาย โดยมีความกว้างของ
ทรงกระบอกมีหลายขนาดขึน้กบัผู้ใช้ ด้านหวัมกัท าให้ปลายบานออกคล้าย ข้อง สว่นด้านท้ายมีรูอยู่
กึ่งกลางส าหรับสอดกบัหางเห็น  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 62 แสดงกวกัหรือมะกวกั ที่ท าจากไม้ไผ่ ใช้สวมหางเหน็  
ส าหรับกวกัเส้นด้ายฝา้ยออกจากระวิง 

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/359266 

 
95 ข่าวสดออนไลน์.  (โพสเมื่อ มีนาคม 2560).  นครปฐม ค้นพบทายาทคนสุดท้ายต านานผีนางกวัก . จาก 

http://www.khaochad.com/85772?r=1&width=1280 
96 ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.).  บทความวิชาการ ร้อยของ ร้อยเร่ือง ร้อยเครือข่าย

พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น.  ใน  ฐานข้อมลูพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทย. จาก https://db.sac.or.th/museum/article/66 
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ภาพประกอบ 63 แสดงวสัดหุลกัท่ีใช้ท าผีนางกวกัคือ กวกัทอผ้า ซึง่มีทัง้การตกแต่งแบบเรียบง่าย 
และประดษิฐ์ประดอยคล้ายคนจริง 

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์.  (โพสเม่ือ มีนาคม 2560).  นครปฐม ค้นพบทายาทคนสดุท้าย
ต านานผีนางกวกั.  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 64 แสดงการสาธิตวิธีการละเลน่ “นางกวกั” ที่ใช้ในการละเลน่ช่วงเทศกาลงาน
ประเพณีก าฟ้า ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: ศนูย์มานษุยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน).  (2561).  การเล่นนางกวกั ไทยพวน
บ้านทราย. ใน ฐานข้อมลูประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย 

3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

3.2 องค์ประกอบทางทศันศิลป์ (Element of Visaul Arts) 
3.3 ทฤษฏีการรับรู้ของเกสตอลท์ (Visual Perception in Design : Gestalt Theory) 
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3.4 ทฤษฏีรูปทรงนิยม (Formalism Theory) 
3.5 ทฤษฏีการเลียนแบบ ( Immitationalism Theory) 
 
3.1 แนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Visual Culture Identity) 

อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นค าที่ถูกพดูถึงโดยทัว่ไปในปัจจุบัน ทัง้ในระดบัโลก ระดบัสากล 
ระดบัท้องถิ่น และระดบับุคคล โดยอตัลกัษณ์ไม่เพียงแต่จะเป็นประเด็นทางวิชาการที่ก าลงัได้รับ
ความสนใจมากขึน้ ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือทางความคิดเพื่อที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้ชดัเจนเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัไม่ว่า
จะเป็นมิติของชาติพนัธุ์ ชนชัน้ ศาสนา และสถานภาพทางครอบครัว 

Stryker, S., & Burke, P. J.  97 ให้ค านิยามค าว่า อัตลักษณ์ หรือ Identity ว่าเป็น
หน่วยเล็กๆ ในการศกึษาทางสงัคมวิทยา ซึง่เช่ือมโยงเร่ืองของทศันคติที่มีต่อตวัตนหรือเอกลกัษณ์
เป็นความสมัพนัธ์ในเชิงบทบาทหน้าที่ และพฤติกรรมอนัเกิดจากบทบาทของบคุคล นกัทฤษฎีอตั
ลักษณ์ได้ตัง้ข้อโต้แย้งกันว่าตัวตนคือ การรวมตัวกันของอัตลักษณ์ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของ
ลกัษณะเฉพาะ เช่นเดียวกบัการที่เราตอบค าถามตวัเองวา่ “ตวัฉนัคือใคร”แล้วก็ได้จะได้ค าตอบวา่ 
“ฉันเป็นหมอ” “ฉันเป็นต ารวจ” เป็นต้น ซึ่งค าตอบเหล่านีจ้ะเช่ือมโยงกบับทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแตล่ะบคุคล 

อตัลกัษณ์ท้องถิ่นเกิดจากสิ่งต่างๆ ที่ถูกสร้างขึน้ในละพืน้ที่ เช่น ตราสญัลกัษณ์ ค า
ขวัญ สัญลักษณ์ประจ าท้องถิ่น ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่ง
เหล่านีเ้ป็นสิ่งที่สงัคมได้สร้างขึน้จนกลายเป็นวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพืน้ที่ 98 ปัจจุบนัการ
เคลื่อนไหวของสงัคมแนวใหม่ (New Social Movement) พยายามที่สร้างหรือแสดงอตัลกัษณ์ โดย
มีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพัฒนาทางเลือกส าหรับวิถีชีวิตด้วยการ
สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ วิถีชีวิตแบบใหม่ (Creation of New Life Style) 99  อัต
ลกัษณ์จึงเป็นเคร่ืองมือทางกระบวนทางสงัคมใหม่ที่ชมุชนน ามาสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมซึง่ถือเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัของตนกบั ชนุชนรายรอบ  

 
                            97 Stryker, S., & Burke, P. J.  (2000). The past, present, and future of an identity theory.   
                            98 ทินวงษ์ รักอิสสระกลุ,ธญัญธร อินทร์ท่าฉาง.  (2554).  การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจ าภาคเหนือตอนล่างเพื่อ

ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก.  

99 ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์.  (2553).  อัตลักษณ์ชุมชน.   
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Stuart Hall 100 ได้อธิบายถึงการเกิดอัตลักษณ์ในวงจรวัฒนธรรม (Circuit of 
Culture) ว่าเกิดขึน้ได้อย่างไร ใครผลิตอะไรขึน้มา จนเกิดการสร้างเอกลักษณ์มีกระบวนการ
อย่างไร และจดุหยดุยัง้อยู่ตรงไหน หรือจะแปรเปลี่ยนไปเม่ือใด ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) การผลิต (Production) แต่ละบุคคลสร้างความหมายและแลกเปลี่ยน
ความหมาย จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตขึน้จากสื่อที่มีทัง้ความ
หลากหลายและแตกตา่งกนั  

2) การบริ โภค (Consumption) ทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายของ
ความหมาย โดยมีความหมายจากการตีความหรือเป็นภาพตวัแทนได้มากกวา่หนึง่ความหมาย  

3) อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นการแสดงออกต่อตนเองเก่ียวกบัค าถามว่า “เราเป็น
ใคร?”“เรารู้สกึอย่างไร?” และ “เรารู้สกึร่วมในกลุม่ไหน?”  

4) กฎระเบียบ (Regulation) ความหมายทางวฒันธรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ฝังอยู่
ในความคิด แต่ก่อรูปเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม (Regulate Social Practice) ที่มี
ความส าคญัในการให้ความหมายต่อโลกของมนษุย์ และให้วิธีการใช้ความหมายนัน้ในปฏิบตัิการ
ประจ าวนั  

5) ภาพตวัแทน (Representation) เป็นการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษา 
โดยใช้สญัญะเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมายกบัผู้อื่น และสามารถใช้สญัญะเพื่อการอ้างอิงถึงโลก
ความจริง รวมถึงสิ่งที่ เป็นจินตนาการ และความคิดนามธรรมที่ไม่ปรากฏในโลกวัตถุใน
กระบวนการดังกล่าว จุดเร่ิมต้นจะอยู่ตรงที่ใดก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นกระบวนการแบบเส้นตรง 
(Linear) หรือแบบล าดับขัน้ (Sequential) แต่ละวงจรจะไม่ถูกผูกเอาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่จะถูก
แยกกันเพื่อให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้อย่างเป็นอิสระในแต่ละช่วงเวลาหรือช่วง
สถานการณ์ 

Miller &Steinberg 101  ชีว้่าการเข้าใจว่า คนๆ หนึ่งจากวฒันธรรมหนึ่งๆ มีการรับรู้ 
ตีความ และแสดงออกอย่างไรนัน้ เราต้องเข้าใจอิทธิพลที่ส าคญัอย่างน้อย 4 อย่าง คือ  

1) อิทธิพลทางวฒันธรรม (Cultural Influences) คือการมองวฒันธรรมในวงกว้างใน
ด้านค่านิยม และโลกทัศน์ (Worldview) อิทธิพลทางวัฒนธรรม ได้แก่ ค่านิยม บรรทัดฐานและ
กฎระเบียบต่างๆ  

 
100 Stuart Hall.  (1994).  Critical Dialogues in Cultural Studies.   
101 อ้างใน  กาญจนา แก้วเทพ.  (2544).  ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา.   
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2) อิทธิพลทางสังคมวิทยา (Sociocultural Influences) เป็นการมองวัฒนธรรมใน
ระดบัแคบลงมาคือ การเข้าใจคนคนนัน้เป็นกลุม่คนกลุม่ไหนในสงัคม เช่น เพศ อาย ุอาชีพ ศาสนา 
เป็นต้น ซึ่งคนแต่ละกลุ่มสงัคมจะมีวฒันธรรมย่อย (Sub - culture) แตกต่างกัน โดยมองรวมถึง
บทบาทและความสมัพนัธ์ทางสงัคมที่ถกูก าหนดมา และความคาดหวงัตอ่พฤติกรรมการแสดงออก
ของคนกลุ่มนัน้ๆ ในสงัคมอิทธิพลทางสงัคมวิทยา ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มของตน อตัลกัษณ์
ทางสงัคมและอตัลกัษณ์ของบุคคล ความคาดหวงัในบทบาทของคนในสงัคม และความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลในสงัคม  

3) อิทธิพลทางจิตวิทยา (Psychological Influences) การเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึน้
ภายในตวับคุคล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการคิด ทศันคติ การรับรู้ รวมถึงกระบวนการแยกประเภทจดั
กลุ่มภายในความคิดของบุคคลในแต่ละวฒันธรรมอิทธิพลทางจิตวิทยา เช่น ความคิดแบบเหมา
รวม (Stereotype) อคติ (Prejudice) และชาติพนัธุ์นิยม (Ethnocentrism) เป็นต้น 

4) อิทธิพลทางสภาพแวดล้อม (Environmental Influences) คือ การศกึษาถึงผล
ของสภาพแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพห้อง สถานที่ 
ลกัษณะ ขนาดและประเภทองค์กร ฯลฯ  

ในขณะที่ระบบคณุค่าและความเช่ือที่ผู้คนร่วมกนั ได้สร้างอตัลกัษณ์แก่สมาชิกของ
เครือข่ายสงัคม โดยมีพืน้ฐานจากความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนัที่ผู้ คนต่างวฒันธรรมมีอตัลักษณ์
ต่างกันนัน้ เพราะพวกเขามีชุดคุณค่าและความเช่ือต่างกัน แต่ขณะเดียวกันปัจเจกบุคคลหนึ่งก็
อาจเป็นคนของวฒันธรรมที่แตกต่างกนัได้หลายวฒันธรรม พฤติกรรมของผู้คนจะถกูก าหนดและ
จ ากดัโดยอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองซึ่งส่งผลให้ความรู้สกึเป็นเจ้าของวฒันธรรมนัน้แรง
ขึน้ไปด้วย วฒันธรรมฝังอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมยงัท าให้การปิดภายใน
เครือข่ายเข้มข้นขึน้ โดยสร้างขอบเขตของความหมายและความคาดหวงัที่จ ากัดคนบางคนและ
ข้อมลูบางอย่างไม่ให้เข้าถึงเครือข่าย ซึง่เครือข่ายเก่ียวข้องกบัการสื่อสารในขอบเขตทางวฒันธรรม 
ที่มวลสมาชิกร่วมกนัสร้างขึน้ใหม่และตกลงกนัใหม่อย่างตอ่เนื่อง 102  

การสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมจะท าให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางชาติพนัธุ์ ทัง้นีค้วามแตกต่างดงักล่าว ควรได้รับการยอมรับมากกว่าการต าหนิหรือเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน เพราะการไม่ยอมรับในวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนัน้ๆ นอกจากนี ้การ

 

                    102 Fritjof Capra  อ้างใน  วิศิษฐ์ วงัวิญญ, ณฐัฬส วงัวิญญ และสว่าง พงศ์ศิริพฒัน์.  (2553).  โยงใยที่ซ่อนเร้น = The hidden 

connections.   
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ยอมรับในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มจะท าให้บุคคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุม่ได้ง่ายมากขึน้ด้วย  

ลักษณะของอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตาม “ธรรมชาติ” หรือเกิดขึน้ลอยๆแต่ก่อรูป
ขึน้มาภายในวฒันธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วฒันธรรมก็เป็นสิ่งสร้างทางสงัคม (Social 
Construct) และไม่ใช่อะไรที่หยดุนิ่งตายตวัหากแต่เป็นวงจร ซึ่งมีผู้ เรียกว่า “วงจรแห่งวฒันธรรม” 
(Circuit of Culture) 103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 65 แสดง The Circuit of Culture  

ที่มา: Stuart Hall.  (1997). Representation Cultural Representations and Signifying 
Practices.  p. 1. 

จากที่กลา่วข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นการแสดงออกของ
บุคคลกลุ่มคนและชุมชนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจาก
อิทธิพลต่างๆมีการสืบทอด มีความมัน่คงเป็นรากฐานอนัส าคญัของชมุชน 

 

 
103 Hall, S. (Ed.). (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. 

p. 1. 
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3.2 องค์ประกอบทางทศันศิลป์ (Element of Visaul Arts)  
องค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลกัษณ์ที่ปรากฏให้เห็น ความสมัพนัธ์

ของ รูปธรรม (สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางสายตา) และนามธรรม (ความหมายที่แฝงไว้จากสิ่งที่ปรากฏ
ให้เห็น) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบพืน้ฐานขององค์ประกอบทางทัศนศิลป์อย่างไร เพื่อการ
อ้างอิงถึงสิ่งใด โดยผู้ วิจัยก าหนดแนวคิดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์  (Visaul Arts) เพื่อการ
ออกแบบอัตลกัษณ์โดยอ้างอิงจากทัศนธาตุ ซึ่งเป็นองค์ประกอบขัน้ต้นขององค์ประกอบศิลปะ  
Basic principle (Primary of Visual Arts) ประกอบด้วย 1.เส้น 2.รูปร่าง 3.รูปทรง 4.สี 5.ลวดลาย 

องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ที่เป็นส่วนประกอบของการออกแบบอัตลักษณ์ใน
ทัศนะของโชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 104 ได้กล่าวไว้ว่า งานศิลปะใดๆล้วนดึงดูดสายตา และสร้าง
ความประทับใจได้จากลักษณะทางนามธรรม 2 ประการ ได้แก่ “ความกลมกลืน” กับ “ความ
แตกต่าง” โดยความกลมกลืนหมายถึง เอกภาพ คือลกัษณะของความเป็นพวกเดียวกนั กลมกลืน
กัน มีท่วงท านองสอดคล้องกัน โดยรวมแล้วมีโทนของความสงบนิ่ง ก่อเกิดพลงั อีกส่วนหนึ่งคือ 
ความแตกต่าง หมายถึง จลภาพ คือ ลกัษณะของความเคลื่อนไหวไปได้ทกุทิศทกุทาง ความตดักนั 
ความขัดแย้ง ทัง้ เอกภาพ และจลภาพประกอบด้วยองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ได้แก่ จังหวะ 
ลวดลาย พืน้ผิว แนวกรอบอ้างอิง ความสมดุล ขนาด สัดส่วน โดยสามารถเทียบเคียงได้กับ
องค์ประกอบพืน้ฐาน (Basic principle) ตามทฤษฎีออกแบบของโลกฝ่ายตะวนัตก  

ในการศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อแนวทางในงาน
ออกแบบ ผู้ วิจัยใช้แนวคิดองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) เพื่อแนวทางในการ
ออกแบบจากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม โดยอ้างอิงจากทศันธาต ุซึ่งเป็นองค์ประกอบขัน้พืน้ฐานของ
องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้วย 1) เส้น 2) รูปร่าง 3) รูปทรง 4) สี 5) ลวดลาย ร่วมกบัทฤษฏีการ
รับรู้ (Visual Perception in Design) ในการลดทอน แทนค่า และการจัดวางองค์ประกอบ น าเสนอ “อัต
ลกัษณ์ศิลป์” เพื่อการรับรู้ แสดงให้เห็นถึงรูปลกัษณ์ ลกัษณะจ าเพาะของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
กลุม่วฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลาง 

สามารถสรุปแนวทางในการใช้องค์ประกอบทางศิลปะตามแนวคิดองค์ประกอบทาง
ศิลปะ (Elements of Visual Arts) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบได้ดงันี ้

 
104 โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. (2559).  อัตลักษณ์ในงานออกแบบ บทพิจารณาเพื่องานออกแบบสื่อสาร.  

หน้า D. 
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ภาพประกอบ 66 แสดงแนวทางในการใช้องค์ประกอบทางศิลปะ  
เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

3.2.1 องค์ประกอบทางศิลปะประเภทเส้น (Line) ในการศึกษาผู้วิจยัก าหนดให้ 
เส้น เป็นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ในการก าหนดแกน ขอบเขตทิศทาง และค่าน าู้หนักของ
รูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  

เส้น (Line) ความหมายของเส้นคือการที่จุดหลายๆ จุดถูกนามาวางต่อเนื่องจน
กลายเป็นเส้นรูปทรงต่างๆ ขึน้มารูปทรงของเส้นที่จะสื่อออกมาถึงความรู้สึกที่แตกต่างกนัออกไป
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สว่นใหญ่แล้วเส้นจะมีอยู่ทกุๆ งานออกแบบเส้นเป็นสิ่งที่สื่อถึงอารมณ์ของผลงานออกมาได้ในแบบ
ที่ต้องการ 105 

เส้น (Line) หมายถึงร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเราน าจุดมาวาง
เรียงต่อๆ กนัไปก็จะเกิดเป็นเส้นขึน้ เส้นมีมิติเดียวคือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าที่เป็นขอบเขต
ของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรงน า้หนัก สีตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่างๆ รวมทัง้เป็นแกนหรือโครงสร้างของ
รูปร่างรูปทรง เส้นเป็นพืน้ฐานที่ส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมายแสดง
ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตวัเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึน้ เส้นมี 2 ลกัษณะคือ 
เส้นตรง (Straight Line) และเส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทัง้สองชนิดนี ้เม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะ
ต่างๆ กนั จะมีชื่อเรียกตา่งๆ และให้ความหมาย ความรู้สกึที่แตกต่างกนัอีกด้วย 

ความส าคญัของเส้น 
- ใช้ในการแบง่ที่วา่งออกเป็นสว่นๆ 
- ก าหนดขอบเขตของที่วา่ง หมายถึง ท าให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึน้มา 
- ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ท าให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชดัขึน้ 
- ท าหน้าที่เป็นน า้หนกัออ่นแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น 
- ให้ความรู้สกึด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ  

ชลดู นิ่มเสมอ 106 ได้อธิบายถึง เส้น (Line) ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สดุของ
โครงสร้างทางศิลป์เป็นแกนของทศันศิลป์ทกุๆ แขนง เส้นเกิดจากจดุที่ต่อกนัในทางยาว เส้นขัน้ต้น 
ที่เป็นพืน้ฐานจริงๆมี 2 ลกัษณะ คือ เส้นตรง กบัเส้นโค้ง เส้นต่างๆ ล้วนประกอบขึน้จาก เส้นตรง 
และเส้นโค้งและเส้นยังมีหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่า  ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง 
ขอบเขตของน า้หนกั และขอบเขตของสี เป็นต้น 

เส้นลกัษณะอื่นๆ ที่เราเรียกว่า เส้นขัน้ที่ 2 ล้วนเกิดจากการประกอบกนัข้าวของ
เส้นตรงและเส้นโค้ง เช่น เส้นตรงแล้วโค้งสลบักนั เส้นฟันปลาเกิดจากเส้นตรงมาประกอบกนั เส้นโค้ง
ประกอบเข้าด้วยกนัจะได้เส้นลกูคลื่นหรือเส้นเกล็ดปลา เส้นโค้งที่ต่อเนื่องโดยมีแรงผลกัดนัให้ถ่าง
ออกสม ่าเสมอจะเป็นวงก้นหอยเป็นเส้นพลงัของจกัรวาลที่เห็นได้จากกลุม่ดาว 

โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) 107 ได้อธิบายว่า เส้น หมายถึง ร่องรอยที่เกิด
จากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเราน าจุดมาวางเรียงต่อๆ กนัไปก็จะเกิดเป็นเส้นขึน้ เส้นนมีมิติเดียว คือ 
ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าที่เป็นขอบเขต ของที่วา่งรูปร่าง รูปทรง น า้หหนกั สี ตลอดจนกลุม่

 
105 พรทิพย์ เรืองธรรม.  (2556).  ทฤษฎีการออกแบบ. 
106 ชะลดู นิ่มเสมอ.  (2531).  องค์ประกอบของศิลปะ.   
107 โรล็องด์ บาร์ตส์.  (2544).  มายาคต.ิ  หน้า 71. 
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รูปทรางต่างๆ รวมทัง้เป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปทรง เส้นเป็นพืน้ฐานที่ส าคญัของงานศิลปะทกุ
ชนิด เส้นสามารถให้ความหมายแสดงความรู้สกึ และอารมณ์ได้ด้วยตวัเอง และด้วยการสร้างเป็น
รูปทรางต่างๆ ขึน้ เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทัง้
สองชนิดนีเ้ม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะต่างๆ กนัจะมีช่ือเรียกต่างๆ และให้ความรู้สกึที่แตกต่างกนั
อีกด้วยลกัษณะของเส้น  

3.2.2 องค์ประกอบทางศิลปะประเภทรูปร่าง (Shape) ในการศึกษาผู้ วิจัย
ก าหนดให้ รูปร่าง เป็นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ในการก าหนดขอบเขตลกัษณะ 2 มิต ิ(กว้างและยาว
หรือสงู) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  

รูปร่าง (Shape) รูปร่างเป็นองค์ประกอบต่อเนื่องจากเส้นเกิดจากการน าเส้นมา
ต่อกันจนได้รูป 2 มิติ ที่มีความกว้างและความยาว (หรือความสูง) ในทางศิลปะจะแบ่งรูปร่าง
ออกเป็น 2 แบบคือ รูปร่างที่คุ้นตาแบบที่เห็นแล้วรู้ว่านัน่คืออะไร เช่นดอกไม้ คน ต้นไม้และรูปร่าง
แบบฟรีฟอร์มเป็นแนวที่ใช้รูปร่างสื่อความหมายที่จินตนาการไว้ออกมาไม่มีรูปทรงที่แน่นอนดแูล้ว
เกิดจินตนาการถึงอารมณ์ที่ต้องการสื่อได้ 108 

ชลูด  นิ่มเสมอ 109 ได้อธิบายถึง รูปร่าง (Shape) และรูปทรง (From) ว่าเป็น
รูปธรรมทางศิลปะที่สื่อความหมายจากศิลปินไปสูผู่้ดู โดยทัว่ไปค าทัง้สองจะใช้แทนกนัได้เพราะมี
ความใกล้เคียงกนั แต่ในทางทศันศิลป์ จะมีความแตกตา่งกนั โดย รูปทรง คือเนือ้ที่ของรูปร่าง สี เส้น 
แสง และเงา หรือเนือ้ที่ขององค์ประกอบทางศิลปะทัง้หมดนีร้วมกนั ขณะที่รูปร่างเป็นภาพสองมิติ ที่
หมายถึง เนือ้ที่ภายในเส้นขอบเขต เช่น ลากเส้นเป็นรูปวงกลมเนือ้ที่ภายในวงกลมนัน้คือรูปร่าง 
ลักษณะของรูปร่างจะแสดงเนื อ้ที่ของผิวที่ เป็นระนาบมากกว่ าจะเป็นปริมาตรหรือมวล 
ตัวอย่างเช่น แผ่นกลมกับลูกกลมจะมีรูปร่างเป็นวงกลมเหมือนกัน แต่มีรูปทรงต่างกันเพราะ
โครงสร้างตา่งกนั  

กุลนิดา เหลือบจ าเริญ 110 กล่าวว่า รูปร่าง หมายถึง ส่วนที่มีพืน้ที่ มีเส้นขอบที่
แยกเป็นตวัพืน้ที่มีปริมาณ (Value) สี ( Colour) ผิว (Texture) แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมข้างเคียง
อย่างชดัเจน มีเนือ้ที่ภายในกบัเนือ้ที่ภายนอกที่แยกออกมาจากขอบเขต ลากออกมาบรรจบกนัที่
เป็นสองมิติ คือ ด้านกว้าง ยาว สงู  

 
108 พรทิพย์ เรืองธรรม.  เร่ืองเดียวกัน. 
109 ชะลดู นิ่มเสมอ.  เร่ืองเดียวกัน.   
110 กลุนิดา เหลือบจ าเริญ.  (2553).  องค์ประกอบศิลป์.  หน้า 40.  
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ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ 111 (2550, น. 39) กล่าวว่า รูปร่าง หมายถึง การน าเส้นมา
ประกอบกนัให้เกิดความกว้างและความยาว ไม่มีความหนาหรือลกึ มีลกัษณะสองมิติ และรูปแบบ
ที่เป็นสองมิติ แสดงพืน้ที่ผิวเป็นระนาบแบน ไม่แสดงความเป็นปริมาตร  

ประเภทของ รูปร่างในทางศิลปะ แบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) รูปร่างธรรมชาติ (natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่ถายทอดแบบมาจาก

ธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ พืช ก้อนหิน ก้อนเมฆ ฯลฯ หรืออาจเรียกว่า รูปร่างที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต 
(Organic)  

2) รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนษุย์สร้างขึน้ มี
โครงสร้าง แน่นอน ได้แก่ รูปร่างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ  

3) รูปร่างนามธรรม (Abstract Shape) หมายถึง รูปร่างที่ถกูเปลี่ยนแปลงให้
ง่ายขึน้หรือตดัทอนไม่ตรงกบัความเป็นจริง อาจจะขยาย ลด ตดัทอน ดดัแปลง แต่ยงัพอจ าเนือ้หาได้ 
เช่น รูปร่างบวก และรูปร่างลบ (Positive & Negative Shape) 

รูปร่างบวก หมายถึง รูปร่างที่เกิดจากการล้อมรอบด้วยเส้น หรือเกิดจาก
สว่นประกอบส าคญัของศิลปะ ได้แก่ สี ระนาบชองน า้หนกั  พืน้ผิว ฯลฯ มี 2 มิต ิปรากฎอยู่บนพืน้ท่ี
วา่งเปลา่ หรือพืน้ 

รูปร่างลบ หมายถึง บริเวณพืน้ (Ground) หรือเนือ้ที่วางเปล่าที่ถกูแทนที่ 
หรือรองรับรูปร่าง บริเวณเนือ้ที่สว่นที่เหลือจากรูปร่างอื่น 

รูปร่างบวกและรูปร่างลบอาจะเกิดขึน้ได้พร้อมๆกนัในงานทศันศิลป์ และ
สบัเปลี่ยนได้และได้ทัง้สองนยัเป็นทัง้รูปร่างบวกและรูปร่างลบ 

รูป ร่าง ไม่ แสดง เนื อ้หา  (Non-objective Shape) ห รือ รูป ร่างอิสระ 
หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึน้โดยไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงธรรมชาติ อาจเกิดขึน้ด้วยความบงัเอิญ มีรูปร่าง
แปลก พิกล อนัเกิดจากการสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบใหม่ 

 
โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์ 112 ได้อธิบายเร่ือง รูปร่าง และรูปทรง ดงันี ้

 
 111 ฉตัร์ชยั อรรถปักษ์  (2550).  องค์ประกอบศิลปะ.  หน้า 39. 

 112 โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์.  (2559).  อัตลักษณ์ในงานออกแบบ บทพิจารณาเพื่องาน
ออกแบบสื่อสาร.  หน้า 42-49. 
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รูปร่างเกิดจากสว่นประกอบของจดุ และเส้น เป็นขอบเขตพืน้ที่ เกิดจากเส้นที่
จุดเร่ิมต้นและปลายมาบรรจบกัน หรือตัดซ้อนทับกัน แสดงตัวเพียง 2 มิติ มีลกัษณะแบน ไม่มี
ความลกึ แบง่ลกัษณะของรูปร่างออกเป็น  

- รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shapes) สร้างสรรค์จากอดุมคติ ซบัซ้อน 
เป็นระเบียบสมบรูณ์ 

- รูปร่างธรรมชาติ (Organic Shapes) อิสระ เป็นกนัเอง ลื่นไหล ระเบียบ 
สร้างจากธรรมชาตินอกจินตนาการ 

- รูปร่างนามธรรม  (Abstract Shapes) สร้างสรรค์จากจินตนาการ 
ล้อเลียนธรรมชาติ สญัลกัษณะเพื่อการสื่อสาร 

3.2.3 องค์ประกอบทางศิลปะประเภทรูปทรง (Form) ในการศึกษาผู้ วิจัย
ก าหนดให้ รูปทรง เป็นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ในการก าหนดขอบเขตลกัษณะ 3 มิติ (ความหนา 
หรือความลกึ) เพื่อแสดงมิติของรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทย
พวน 

รูปทรง (Form) น า้หนัก (Value) รูปทรงเป็นรูปร่างที่มิติเพิ่มขึน้มากลาย เป็น 3 
มิติ คือ มีความลกึเพิ่มเข้ามาด้วยน า้หนกัเป็นสว่นที่มาเสริมให้ดอูอกว่ารูปทรงมีน า้หนกัขนาดไหน
เบา หรือหนัก ทึบหรือโปร่งแสง น า้หนักจะเกิดจากการเต็มสี และแสงแรงเงาลงไปในรูปทรงจน
ได้ผลลพธ์ัออกมาตามที่ต้องการ 113 

รูปทรง คือโครงสร้างทางรูปของงานศิลปะรวมทัง้รูปภายในและรูปภายนอกเป็น
โครงสร้างที่ก่อรูปภาพในและรูปภายนอก เป็นโครงสร้างที่ก่อรูปขึน้ด้วยหน่วยเพียงหน่วยเดียวหรือ
หลายหน่วยรวมตวักนั ขึน้มีความหมายแน่นทบึเป็น 3 มิต ิไม่วา่จะเป็นวตัถจุริงอย่างประติมากรรม
หรือเห็นเป็นจริงอย่างงานจิตรกรรม รูปทรงจะมีโครงสร้าง มีความหมาย และเอกภาพในตวั เอง
รูปร่างและ รูปทรงทางทศันศิลป์อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric 
form) รูปทรงอินทรียร์ (Organic form) รูปทรงอิสระ (Free from) 

 
 
 
 
 

 
113 พรทิพย์ เรืองธรรม.  เร่ืองเดียวกัน. 
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รูปทรง (Form) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต (Organic Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติ 

ได้แก่ คน พืช สตัว์ ฯลฯ มีลกัษณะ 3 มิต ิให้ความรู้สกึมีชีวิตชีวา 
รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รูปทรงที่มนุษยสร้างขึน้ เช่น 

ส่ี เหลี่ยมลกูบากศ์ ปิรามิด ทรงกระบอก กรวย ฯลฯ 
รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึน้เองอย่างอิสระ  ไม่มี

โครงสร้าง แน่นอน เช่น รูปทรงของก้อนเมฆ เปลวไฟ หยดน า้ ก้อนกรวด ก้อนหิน ฯลฯ สว่นใหญ่จะ
มีรูปทรงแปลกให้ความรู้สกึเคลื่อนไหวเป็นอิสระ 

รูปทรง เกิดพร้อมพืน้ที่ว่างเสมอ มีลักษณะก าหนดกันและกัน รูปทรงมี
ลกัษณะพืน้ฐาน คือ รูปทรง 2 มิติ จะสร้างพืน้ที่ว่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติจะสร้างพืน้ที่วา่ง 3 มิติ 
รูปร่าง และรูปทรงมกัเกิดพืน้ที่ว่างควบคู่กนัเสมอ เกิดขึน้กบัพืน้ที่ว่าง มีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 
อ้างอิงกันและกัน ลักษณะอัตลักษณ์ของรูปร่าง และรูปทรงจะอยู่ด้านหน้า พืน้ที่ว่างมักจะอยู่
ด้านหลัง หากรูปร่าง รูปทรงมีก าลังมากจะท าหน้าที่เป็นรูปร่าง หรือรูปทรงนัน้ๆ ไม่สามารถ
ก ล า ย เ ป็ น พื ้น ภ า พ ไ ด้  รู ป ร่ า ง  แ ล ะ รู ป ท ร ง จ ะ ท า ห น้ า ที่ ก า ห น ด เ ส้ น ข อ บ  
เส้นขอบของแต่ละรูปร่าง รูปทรงที่ชนกนัจะใช้ขอบร่วมกนั และยงัสามารถกลบัค่าจาก รูปร่าง หรือ 
รูปทรง เป็นพืน้ที่ว่างได้เสมอ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการรับรู้จากงานออกแบบนัน้ๆว่าส่วนใดส่งผลต่อการ
รับรู้มากกวา่กนั  

ในการจดัองค์ประกอบศิลป์ การจดัรูปร่างรูปทรง คือ การน าเอารูปร่างรูปทรงของ
สิ่งที่ปรากฏมาจดั เช่น รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ สามารถน ามาจดั ได้ 2 ลกัษณะคือ 

1) การออกแบบให้เรียบง่าย โดนการสร้างสรรค์รูปทรงในลกัษณะลดตนัทอน 
คือ สิ่งที่เห็นว่าเกินความจ าเเป็นลง หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงนัน้ เป็นอย่างอื่น หรืออดั แปลงรูปทรง
แต่ยงัดอูอกวา่ดดัแปลงมาจากรูปแบบอะไร 

2) การประดิษฐ์ตกแต่ง (Decorative) เป็นการต่อเติมเสริมแต่งลวดลายลง
บนรูปทรง ธรรมชาติให้ได้รูปแบบที่แสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้างของรูปทรงรูปร่าง รูปทรง
เรขาคณิต มีการจดัได้หลายรูปแบบ เช่น การวางเรียงกนั การวางซ้อนกัน การวางให้เก่ียวกนั ฯลฯ 
รูปร่าง รูปทรงอิสระ มีลกัษณะคล้ายๆกนักบัการจดัรูปทรงเรขาคณิต โดยมากจะออกเป็นลวดลาย
ต่างๆ เช่น ลายผ้า ลายตกแต่งต่างๆ 
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ทองเจือ เขียดทอง 114 ได้อธิบายในเร่ืองของการน าเสนอรูปร่างรูปทรงในการ
ออกแบบตราสินค้าที่มีรูปลกัษณะตา่งๆ ไว้ ดงันี ้ 

1.รูปลกัษณะของความเช่ือ (Idol Form) หรือรูปอุดมคติ (Ideal Form) เป็น
การน าเอารูปเคารพ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนับถือ ลกัษณะประจ าชาติ มาใช้จินตนาการในการออกแบบ
ตราสญัลกัษณ์ ดงันี ้ 

1.1 ศาสนา เป็นสญัลกัษณ์แทนความเช่ือ ความศรัทธาของศาสนิกชนผู้
นบัถือศาสนา ลทัธิต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก เช่น ศาสนาพทุธ: เสมาธรรมจกัร ศาสนาคริสต์: ไม้กางเขน
ศาสนา อิสลาม: วงเดือนพระจนัทร์เสีย้ว เป็นต้น  

1.2 เทพเจ้า เป็นการสื่อความหมายถึงความเช่ือ ความศรัทธา เสริมสร้าง
ความมัน่ใจ  

1.3 เทพนิทาน เป็นการสื่อความหมายถึงความมหศัจรรย์เหนือธรรมชาติ  
1.4 โชคลางและดวงชะตา ความเช่ือทางด้านนีมี้ผลต่อการออกแบบตรา

สญัลกัษณ์ทางการค้า จึงต้องเลือกสญัลกัษณ์ ตวัอกัษร และสีที่เป็นมงคล หรือบางคนมีความเช่ือ
เร่ืองจกัราศี จงึน าสญัลกัษณ์ประจ าราศีของตนมาใช้เป็นตราสญัลกัษณ์  

1.5 ราศีและนกัษัตร ความเช่ือเร่ืองสตัว์สญัลกัษณ์ประจ าปีซึ่ง 1 รอบจะ
มี 12 ปี คือปีชวด: หนู ปีฉลู: วัว ปีขาล: เสือ ปีเถาะ: กระต่าย ปีมะโรง: งูใหญ่ ปีมะเส็ง: งูเล็ก ปี
มะเมีย: ม้า ปีมะแม: แพะปีวอก: ลิง ปีระกา: ไก่ ปีกนุ: หม ูเป็นต้น จึงนิยมน าสตัว์ประจ าปีเกิดของ
ตนหรือการก่อตัง้มาใช้เป็นตราสญัลกัษณ์  

1.6 ธงชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงความเป็นเจ้าของร่วมกนั ความเป็น
ชาตินิยม  

1.7 บุคคลส าคัญ  เป็นการสื่อความหมายถึงความจงรักภักดี  และ
ความสามารถที่เป็นเลิศ  

1.8 เหล่าสตัว์ในวรรณคดี เป็นการสื่อความหมายถึงความเป็นเลิศตาม
ลักษณะบุคลิกต่างๆ ของสัตว์เหล่านัน้ เช่น หงส์เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ราชสีห์เป็น
สัญลักษณ์ของความมีอ านาจ  พละก าลัง  ม้ายูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม 
คลอ่งแคลว่ ปราดเปรียว เป็นต้น ส าหรับรูปลกัษณะของการออกแบบตราสญัลกัษณ์ประเภทนีเ้ป็น
การออกแบบเพิ่มเสริมความเชื่อมัน่ ความศรัทธาให้กบัตราสญัลกัษณ์นัน้ๆ  

 
114 ทองเจือ เขียดทอง.  (2542).  การออกแบบสัญลักษณ์.  หน้า. 211-233. 
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2. รูปลกัษณะธรรมชาติ (Organic Form or Nature Form) เป็นวิธีการน าเอา
สิ่งที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์มีความคุ้นเคย มาตดัทอนออกเป็นตรา
สญัลกัษณ์  

2. 1 มนุษย์ (Human) เพศชาย (Male) เพศชายมีลกัษณะในความเป็น
ผู้น าในหลายๆ สังคม ดังนัน้ในโลกธุรกิจึงนิยมน ารูปเพศชายมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์กันอย่าง
กว้างขวาง เพศหญิง (Female) เพศหญิงมีลกัษณะของความงาม ความนุ่มนวล อ่อนหวาน และ
เอาใจใส่ทางด้านครัวเรือน จึงนิยมน ารูปเพศหญิงมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ทางด้านนีก้ันอย่าง
มากมาย  

2. 2 สัตว์ (Animals) การใช้รูปสัตว์เป็นตราสัญลักษณ์จะท าให้เกิด
อารมณ์คล้อยตามได้ดีเป็นพิเศษ จึงนิยมใช้รูปลกัษณะของสตัว์เป็นตราสญัลกัษณ์กันมาตัง้แต่
อดีตรูปลกัษณะของสตัว์ที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ เช่น  

2. 2. 1 รูปม้า  ตราสัญลักษณ์รูปม้าโดยเฉพาะม้าขาวมักจะมี
ความหมายที่โรแมนติกและสงูสง่เสมอ ม้าขาวมกัใช้เป็นสญัลกัษณ์ของความบริสทุธ์ิ อดุมคติสงูสง่ 
อ านาจ และชยัชนะ  

2. 2. 2 รูปช้าง คนไทยเช่ือว่าช้างเป็นสตัว์มงคล เป็นสตัว์คู่บารมีของ
กษัตริย์ ช้างจงึเป็นสญัลกัษณ์แห่งผู้ มีพละก าลงั สติปัญญา และทรงอ านาจ  

2. 2. 3 รูปสิงโต เป็นสตัว์ที่บรรดาสตัว์ทัง้หลายกลวัเกรงเปรียบเสมือน
เจ้าป่า เป็นตวัแทนของความกล้าหาญ แกร่งกล้า และมีพลงั  

2. 2. 4 รูปเสือ เสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่แฝงไปด้วยความสวยงามมี
เสน่ห์ราวกบัมีมนต์ขลงั เสือจึงเป็นสญัลกัษณ์ของความกล้าหาญ แกร่งกล้า และมีพลงั  

2. 2. 5 รูปสนุขั หมาหรือสนุขัเป็นสตัว์ที่ใกล้ชิดกบัมนษุย์มากหมา จึง
เป็นสญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ และความน่ารัก  

2. 2. 6 รูปนก นกเป็นสตัว์ปีกที่สวยงามให้ความรู้สึกถึงอิสระ มนุษย์
ได้น ารูปนกมาใช้เป็นสญัลกัษณ์ต่างๆมากมาย  

2. 2. 7 รูปปลา ปลาเป็นสัตว์น า้ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ในลักษณะของ
สัตว์เลีย้ง และใช้เป็นอาหาร ปลาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความส าเร็จ  ความอุดม
สมบรูณ์  

2.3 พืชพนัธุ์ การใช้รูปพืชพนัธุ์เป็นตราสญัลกัษณ์จะท าให้เกิดความรู้สึก
ถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์อาจสื่อความหมายถึงสญัลกัษณ์ประจ า
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ชาติ ภูมิภาค ตลอดจนท้องถิ่นนัน้ๆ รูปลักษณะของพืชพันธุ์ที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ในการ
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ เช่น รูปดอกไม้ เป็นการสื่อความหมายถึงความสวยงาม ความอ่อนหวาน 
ความสดช่ืน รูปใบไม้ เป็นการสื่อความหมายถึงการเจริญเติบโต  การหมุนเวียนของฤดูกาล รูป
ผลไม้ เป็นการสื่อความหมายถึงความอดุมสมบรูณ์ สว่นต่างๆของต้นไม้ เช่น ล าต้น กิ่งก้าน หนวด
หรือราก ก็สามารถน ามาใช้เป็นตราสญัลกัษณ์  

3. รูปลกัษณะวตัถุสิ่งของ (Object Form) เป็นวิธีการน าเอารูปทรงของสิ่งที่
มนษุย์สร้างขึน้ หรือน าเอาผลิตภณัฑ์ สินค้า หรือบริการ มาเป็นรูปทรงพืน้ฐานในการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ โดยการตดัทอนรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นออกไป รูปลกัษณะวตัถสุิ่งของจะมีความหมาย
โดยตรงและโดยอ้อม 

3. 1 ศิลปกรรม สื่อความหมายถึง การให้ความส าคญัของความงาม หรือ
รสนิยม รูปลักษณะของศิลปกรรมที่นิยมน ามาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์  เช่น งาน
จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 

3. 2 สถาปัตยกรรม สื่อความหมายถึง ความมัน่คง แข็งแรง คุณค่าทาง
สุนทรียะ ความเด่นชัดทางสถาปัตยกรรมประจ าชาติ  ภูมิภาค หรือท้องถิ่นนัน้ๆ รูปลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมที่นิยมน ามาใช้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์  เช่น โบราณสถาน พระราชวัง วัด 
โบสถ์ วิหาร เจดีย์ อาคาร หอคอย หอนาฬิกา เป็นต้น  

3. 3 ยานพาหนะ สื่อความหมายถึง การดำเนินกิจการขององค์กรต่างๆ
รูปลักษณะของยานพาหนะที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์  เช่น รถยนต์ รถโดยสาร 
จักรยาน จักรยานยนต ์เรือ เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ เป็นต้น  

3. 4 หัตถกรรม สื่อความหมายถึง ปรัชญา ภูมิปัญญา ลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น รูปลกัษณะของหตัถกรรมที่นิยมน ามาใช้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ เช่น เคร่ือง
เขิน อาวธุประจ ากาย เคร่ืองประดบั เคร่ืองนุ่มห่ม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เป็นต้น  

3. 5 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สื่อความหมายถึง สินค้าหรือบริการของ
องค์กรนัน้ๆ รูปลกัษณะของผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมที่นิยมน ามาใช้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 
เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์สื่อสาร ผลิตภณัฑ์การเกษตร เป็นต้น  

3. 6 ลูกศร (Arrows) ความหมายของลูกศรมีความสัมพันธ์ต่อตรา
สัญลักษณ์ของการขนส่ง เม่ือบอกทิศทางลูกศรจะเป็นตัวชีแ้สดง แต่เม่ือใช้เป็นตราสัญลกัษณ์
ลกูศรจะมีความหมายอื่นประกอบอยู่ด้วย  
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4. รูปลกัษณะเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นวิธีการน าเอารูปเรขาคณิต
ซึง่เป็นรูปพืน้ฐานมาเป็นแนวทางในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ 

โกสมุ สายใจ และบ ารุง อิศรกุล 115 ได้น าเสนอแนวคิดในการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ โดยใช้รูปลกัษณะเรขาคณิตในแบบตา่งๆ ดงันี ้

4. 1 รูปวงกลมรูปร่างวงกลมท าให้ดโูดยรวมเป็นจดุเนือ้หา รายละเอียดที่
เพิ่มเติมเข้าไปควรจะสมัพนัธ์กับส่วนโค้งของวงกลม  เพื่อให้ดูกลมกลืนเป็นเอกภาพ สิ่งส าคญัที่
ควรค านงึถึงคือการปรับหมนุหรือพลิกกลบั เพราะอาจเกิดการผิดพลาดในการก าหนดต าแหน่งของ
ตราสญัลกัษณ์ได้  

4. 2 รูปวงรีรูปวงรีที่ใช้ในการออกแบบตราสญัลักษณ์มี 2 ลักษณะ คือ
วงรีที่มีความโค้งมนเหมือนรูปไข่ และวงรีที่เรียงยาวตามแนวนอน การปรับมุมหรือพลิกกลับ
สามารถท าได้ทัง้แนวตัง้และแนวนอน  

4. 3 รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมที่นิยมน ามาใช้ในการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ มกัจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมมุฉาก โดยก าหนดให้ด้านเป็นฐาน
ปลายแหลมชีข้ึน้ คล้ายรูปพีระมิด  

4. 4 รูปสี่เหลี่ยมจตัรัุส เป็นอีกรูปแบบหนึง่ที่นิยมกนัมากมีลกัษณะเหมือน
ปา้ยหรือกลอ่งเมื่อปรับหมนุหรือพลิกกลบัจะได้รูปแบบใหม่ เช่น รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนู สี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตดั หรือรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดการเอนตวัให้ความรู้สกึวา่ก าลงัเคลื่อนไหว  

4. 5 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ได้รับความนิยมน้อยกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนัก
ออกแบบนิยมปรับให้มมุทัง้สีโค้งมน เป็นแบบแคปซูลท าให้ดสูวยงาม ทนัสมยั และแปลกตามาก
ยิ่งขึน้  

4. 6 รูปห้าเหลี่ยม เป็นรูปแบบที่มีลกัษณะคล้ายรูปบ้าน นกัออกแบบมกั
นิยมใช้เป็นตราสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป  การปรับมุมหรือพลิกกลับ
สามารถท าได้หลายลกัษณะ  

4. 7 รูปหกเหลี่ยม เป็นรูปแบบท่ีให้ความรู้สกึสมดลุ แปลกตา มองด้านใด
ก็ได้สามารถน าไปใช้ในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ได้อย่างกว้างขวาง  

4. 8 รูปแปดเหลี่ยม เป็นรูปแบบที่ให้ความรู้สกึสมดลุในตวัเอง เหมาะสม
ต่อการออกแบบ เป็นรูปแบบที่ให้ความรู้สึกสมดลุของกิจการที่เก่ียวกบัความมัน่คงหรือเที่ยงตรง
การปรับหมนุหรือพลิกกลบัไม่ท าให้เกิดรูปแบบใหม่มากนกั  

 
115 โกสมุ สายใจ และบ ารุง อิศรกลุ.  (2540).  การออกแบบนิเทศศิลป์ 2.  หน้า 90-94. 
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ภาพรูปทรงเรขาคณิตไม่สร้างแรงจงูใจเท่าใดนกั ดงันัน้ ภาพสะท้อนรูปทรงที่
ดีที่สดุ คือภาพแบบเรียบง่ายท าซ า้หลายครัง้ เคร่ืองหมายภาพรูปทรงเรขาคณิตแบ่งออกเป็นตรา
สญัลกัษณ์แบบบรรยาย และตราสญัลกัษณ์ที่ไม่ใช่ภาพลกัษณ์ ส าหรับแนวทางการออกแบบตรา
สญัลกัษณ์ประเภทนีจ้ะน าเสนอเพื่อความเรียบง่ายและเป็นสากล  

5. รูปลกัษณะตวัอกัษร (Lettering Form) เป็นวิธีการน าเอาตวัอกัษรช่ือเต็ม
ตวัอกัษรช่ือย่อของ องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดมาออกแบบให้มี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ทัง้นีโ้ดยอาศยับคุลิก ลกัษณะเดน่ของตวัอกัษร  

6. รูปลักษณะอิสระ (Free Form) หรือนามธรรม (Abstract Form) เป็น
วิธีการน าเอารูปลักษณะที่สร้างสรรค์ขึน้มาจากจินตนาการ  อุดมการณ์ หรือแนวความคิดของ
องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทมาเป็นแนวทางในการออกแบบ  เพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก 
อารมณ์ แต่จะมีความหมายโดยทางอ้อม และมกัจะใช้รูปเรขาคณิต และเส้นลกัษณะตา่งๆมาใช้ใน
การออกแบบ ส าหรับแนวทางในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ประเภทนีเ้ป็นการน าเสนอเพื่อสื่อ
ความหมายที่เป็นนามธรรม 

3.2.4 องค์ประกอบทางศิลปะประเภทสี (Color) ในการศึกษาผู้วิจยัก าหนดให้ สี 
เป็นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ในการก าหนดความเด่นชดั แสดงบคุลิกภาพ และแทนค่าน า้หนกัของ
รูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

สี (Color) สี ของงานกราฟิกถือเป็นหวัใจหลกัส าคญัเพราะการเลือกใช้สีจะแสดง
ถึงอารมณ์ที่ต้องการได้ชัดเจนมากกว่าส่วนประกอบอื่นๆ  ทัง้หมด เช่น สีโทนร้อน ส าหรับงานที่
ต้องการความตื่นเต้น  ท้าทาย  สีโทนเย็น ส าหรับงานต้องการให้ดูสุภาพสบายๆ  สีแดง ให้
ความรู้สึกอนัตราย เร่าร้อน รุนแรง มั่นคง อุดมสมบูรณ์ สีส้มให้ความรู้สึกสว่าง เร่าร้อนฉูดฉาด สี
เหลืองให้ความรู้สึกสว่างสดใส สดช่ืน ระวงั สีเขียว ให้ความรู้สึกงอกงาม พกัผ่อน สดช่ืนสีน า้เงิน 
ใ ห้ ความ รู้ สึ กส งบผ่ อนคลายสง่ า ง ามทึม  สี ม่ ว ง ใ ห้ ความ รู้ สึ กหนัก  สงบ  มี เ ลศนัย  
สีน า้ตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนักสงบเงียบสีขาวให้ความรู้สึกบริสุทธ์ิ สะอาด ใหม่ สดใส สีด าให้
ความรู้สกึหนกัหดหู่เศร้าใจทบึ สีทองเงิน และสีมนัวาว แสดงความรู้สกึมัน่คง สีด ากบัขาว แสดงถึง
ความรู้สกึทางอารมณ์ที่ถกูกดดนั สีเทาปานกลาง แสดงถึงความนิ่งเฉย สงบ สีเขียวแก่ผสมสีเทา
แสดงถึงความสลด รันทดใจ ชรา สีสดและสีบางๆ ทกุชนิดแลดงความรู้สกึ กระชุ่มกระชวย แจ่มใส 
116ความหมายของค าวา่ “สี”ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน คือ  

 
116 พรทิพย์ เรืองธรรม.  เร่ืองเดียวกัน. 
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1) ลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเราให้เห็นเป็นสี  เช่น ขาว ด า เขียว 
ฯลฯ ซึง่สามารถมองเห็นได้ด้วยจกัษุสมัผสั 

2) การสะท้อนรัศมีของแสง (Spectrum) มาสูต่าเรา  
สีสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สี ธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติ และ สีที่มนษุย์สร้างขึน้เป็นสีที่สงัเคราะห์ขึน้ เช่น สีวิทยาศาสตร์ ซึง่มนษุยได้ทดลองจาก
แสงต่างๆ น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกนั 

แม่สี วตัถธุาต ุ/ แม่สี  จดัเป็นวสัดทุี่เป็นสี ในตวั เรียกว่า (Pigment หรือสี ขัน้ที่ 1 
ประกอบด้วย 3 สี ได้แก่ แดง หลือง น า้ เงิน  สีขัน้ที่ 2 เกิดจากการผสมกนั ของสีขัน้ที่ 1 ในปริมาณ
ที่เท่าๆกนั จ านวน 2 สี ได้แก่เขียว ส้ม ม่วง และสีขัน้ที่ 3 เกิดจากการผสมกนั ของสีขัน้ที่ 1 และ 2 
ในปริมาณเท่าๆกน ัได้แก่ ส้ม เหลือง ส้มแดง ม่วงแดง ม่วงน า้งิน เขียว เหลือง เขียวน า้เงิน 

ข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพจากหนังสือ Color Image Scale 
ของชิเงโนบุโคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) บคุลิกภาพประกอบปรากฏในงานออกแบบกราฟิก
มีความส าคญัอย่างยิ่งในการเป็นแนวทางให้นกัออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อ
ความหมายหรือแนวคิดได้ตรงตามโจทย์ ใช้วิธีการแบ่งบคุลิกภาพจากสีเป็นตวัอ้างอิงสีเป็นตวับ่ง
บอกบคุลิกภาพและอารมณ์ได้มากที่สดุ 117  

เพื่อให้งานออกแบบมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและท าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์
คล้อยตามไปในงานออกแบบทฤษฎี Image Scale ของ ชิ เกโนบุ โคบายาชิ  (Shigenobu 
Kobayashi) มีการแบ่งหมวดหมู่ของสีที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพซึ่งนิยามค าตามรูปแบบการใช้
ชีวิตของมนษุย์ (Life Style) ออกเป็น 15 หมวด โดยแต่ละหมวดจะแยกย่อยลงไปอีก รวมทัง้หมด 
180 บคุลิกภาพ มาใช้อ้างอิงในการท าข้อมลูเร่ืองสี 

บุคลิกภาพหลัก ชวนฝัน (Romantic) บคุลิกภาพย่อย ได้แก่ นุ่มนวล, อ่อน
นุ่ม, อ่อนๆ (Soft) มีสเน่ห์, ดูน่าหลงไหล (Charming) น่ารักใคร่ (Amiable) น่าสมัผสั, น่าจับต้อง 
(Agreeable to the touch) ช่ือ, ไร้เดียงสา, ไม่ทันคน (Innocent) อ่อนหวานและชวนฝัน (Sweet 
and dreamy) ออ่นแอ, ปวกเปียก (Supple) งดงามเหมือนในฝัน (Dreamy)  

บุคลิกภาพหลัก ชัดเจน, โปร่งใส, ไม่มีข้อสงสัย (Clear) บคุลิกภาพย่อย 
ได้แก่ สกุใส, สว่าง, เปล่งปลัง่ (Light) เนีย้บ, เรียบร้อย, ไร้ที่ติ (Neat) โดูสดช่ืนและเป็นหนุ่มสาว 
(Fresh and young) บริสุท ธ์ิ  (Pure) ของสะอาด , หมดจด (Clean) เ รียบสะอาด (Pure and 
simple) ดใูสเหมือนแก้วเปลง่ประกาย (Crystalline) สะอาดสดช่ืน (Clean เรียบง่าย (Simple)  

 
117 Shigenobu Kobayashi.  (1992).  Color Image Scale.  p. 12. 
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บุคลิกภาพหลัก สบายๆ ไม่มีกฏเกณฑ์ บคุลิกภาพย่อย ได้แก่ เป็นหนุ่ม
เป็นสาว (Youthful) (Cool-Casual) มั่นคง, หนักแน่น (Steady) แลดูอ่อนวัย (Young) ฉลาด, โก้
เก๋, ฝ่ังผาย (Smart) ดูเป็นชาวตะวันตก (Western) ดูกระฉับกระเฉง, คล่องแคล่วแบบนักกีฬา 
(Sporty) รวดเร็ว (Speedy) กระฉบักระเฉง (Agile) 

บุคลิกภาพหลัก สมัยใหม่, หัวใหม่ (Modem) บคุลิกภาพย่อย ได้แก่ ผู้ดี, 
เก๋อย่างชาวกรุง (Urban) หวัก้าวหน้า, คนหวัใหม่ (Progressive) ดูใจเย็น, สงบ (Composed) มี
ช่ือเสียง, เป็นที่จดจ า (Distinguished) ดมีูสติปัญญา (Intellectual) ได้รับการอบรม (Cultivated) 
ถูกต้องแน่นอน (Exacct) เฉียบแหลม (Sharp) ดสูมเหตสุมผล (Rational) ดเูป็นผู้ชาย, สขุุมหนกั
แน่น (Masculine) ล า้เลิศ, น่าทึ่ง (Sublime) เอาจริงเอาจงั (Earnest) ดทู าตวัเหมาะสม (Proper) 
ดเูป็นโลหะ (Metalic) พิถีพิถนั (Precise)  

บุคลิกภาพหลัก เป็นทางการ (Formal) บุคลิกภาพย่อย ได้แก่ ดูมีค่า 
(Precious) ถมึงทึงขึงขัง (Solemn) สง่าผ่าเผย, ตระหง่าน (Majestic) มีเกียรติยศ, ดูภูมิฐาน 
(Dignified) เช่ียวชาญ, น่าเช่ือถือ (Authoritative)  

บุคลิกภาพหลัก ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ (Dandy) บุคลิกภาพย่อย ได้แก่ ดู
สูงส่ง, เป็นชนชัน้สูง (Aristocratic) ขยันขันแข็ง (Diligent) ลึกลับ, มีเล่ห์เหลี่ยม (Subtle and 
mysterious) เรียบโก้ (Quiet and sophisticated) เด่น, มีช่ือเสียง (Eminent) มีรสขม (Bitter)สงบ, 
เรียบนิ่ง (Placid) กระทดัรัด, กระฉบักระเฉง (Dapper) ดเูหมาะสมที่จะใช้งาน (Practical) ไพเราะ
, กงัวาน (Sound) แข็งแกร่งทนทาน (Strong and robust) เอาจริงเอาจงั (Serious)  

บุคลิกภาพหลัก ได้รับความนิยมมาโดยตลอด (Classic) บคุลิกภาพยอ่ย 
ได้แก่ ดูเป็นชนบท, ต่างจังหวัด (Provincial) ดูหยาบๆไม่พิถีพิถัน (Rustic) สุก, อุดมสมบูรณ์ 
(Mellow) มีรสชาติ , มีรสนิยม (Tasteful) ซับซ้อน (Complex) ล้าสมัย , เชย (Old-fashioned) 
ประเพณีนิยม (Traditional) หัวเก่า, อนุรักษ์นิยม (Conservative) ประณีตบรรจง (Elaborate) 
หนกัหน่วงและลกึซึง้ (Heavy and deep) แข็งแกร่ง, ทนทาน (Sturdy) 

บุคลิกภาพหลัก ดูเป็นชนเผ่า, ป่าเถื่อน (Ethnic Wild) บคุลิกภาพย่อย ได้แก่ ดู
ป่าเถ่ือน (Wild) ดเูป็นชนเผ่า (Ethnic) มีวินยั, เอาการเอางาน (Robust) ไม่อ่อนน้อม (Untamed) 

บุคลิกภาพหลัก ดูมีการเคล่ือนไหว (Dynamic) บคุลิกภาพย่อย ได้แก่  มี
ชีวิตชีวา (Lively) ร้อน, เผ็ด (Hot) ดูกบฏ, ท้าทายแนวคิดเดิมๆ (Progressive) อย่างแข็งขัน, 
กระปรีก้ระเปร่า (Vigorous) มีพละก าลงั (Forcefull) เด่นชดั, อาจหาญ, ชดัเจน (Bold) เคลื่อนไหว
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, กระฉบักระเฉง (Dynamic and active) คลอ่งแคลว่, ว่องไว (Active) ดเุด็ดเผ็ดมนั (Fiery) สะดดุ
ตา (Striking) จดัๆแรงกล้า (Intense)  

บุคลิกภาพหลัก หรูหรา, โอ่อ่า, งดงาม (Gorgeous) บุคลิกภาพย่อย 
ได้แก่ ดหูลกัแหลม (Brilliant) มีเสน่ห์, งดงาม (Fascinating) เป็นเงา (Glossy) เย้ายวน (Alluring) 
จบัต้องได้, มีหลกัฐาน (Substantial) รวย, มีฐานะ (Rich) มากมาย, พร่ังพรู (Abundant) ดมีูกลิ่น
หอม (Aromatic) รอบคอบ, เป็นผู้ ใหญ่ (Mature) ฟุ่ มเฟือย, หรูหราเกินจ าเป็น (Extravagant) 
หรูหรา , ฟุ่ มเฟือย (Luxurious) มีการประดับประดา (Decorative) ดูโอ่อ่ายิ่งใหญ่ , อลังการ 
(Grand)  

บุคลิกภาพหลัก สบายๆ (Casual) บุคลิกภาพย่อย ได้แก่ ช่ืนบานใจ , 
น่ายินดี (Cheerful) ปิติยินดี (Happy) เฉลิมฉลอง, ร่ืนเริง (Festival) สนกุสนาน (Enjoyable) สดใส
, สว่างไสว (Bright) เตะตา, ลานตา (Dazzling) สนุกสนาน, ร่ืนเริง (Mery) ร่ืนรมย์, เพลิดเพลิน 
(Amusing) ฟฟู่า (Flamboyant) ชีโ้อ, ชอบแสดงออก (Showy) เต็มไปด้วยสีสนั (Colorful)  

บุคลิกภาพหลัก น่ารัก, กระจิ๋มกระจิ๋ม (Pretty) บคุลิกภาพย่อย ได้แก่ ฉดุ
ฉาด (Vivid) ดเูป็นของเมืองร้อน (Tropical) อร่อย, ช่ืนใจ, จบัใจ (Delicious) ดเูป็นมิตร (Friendly) 
อ่อนหวาน (Sweet) เบิกบาน, ผ่องใส (Sunny) น่ารักน่าเอ็นดู (Cute) เหมือนเด็กๆ, น่าเอ็นดู 
(Childlike)  

บุคลิกภาพหลัก เป็นธรรมชาติ (Natural) บุคลิกภาพย่อย ได้แก่ สภุาพ, 
นุ่มนวล (Gentle)-ใกล้ชิด, เป็นส่วนตัว (Intimate) ใจคอกว้างขวาง, น่านับถือ (Generouse) พึง
พอใจ (Pleasant) ชวนหวั, สบายๆ (Lighthearted) พกัอย่างสงบ (Restful) อิสระ, ตามใจอยาก, 
สบายๆ (Free) มีสุขภาพดี (Healthy) ราบร่ืน, เรียบๆ (Smooth) ดูเป็นของพืน้ถิ่น (Domestic) 
เปิดเผย, ตรงไปตรงมา (Open) อ่อนๆ (Mild) ระลึกถึงความหลัง (Nostalgic) หวานอมเปรีย้ว 
(Sweet-sour) สะอาด, บริสทุธ์ิ (Wholesome) ดมีูรสเปรีย้ว (Citrus) ดสูงบ, สบาย (Peaceful) ง่าย
, กระจ่างชัด (Plain) สงบนิ่ง, เยือกเย็น (Tranguil) สดใหม่, สดช่ืน (Fresh) สะเทือนอารมณ์ 
(Emotional) แห้งๆ (Dry) นุ่มนวล , เบาๆ (Tender) มีวัฒนธรรม (Cultired) ประณีต , บรรจง 
(Delicate) ดงึดดูและเรียบง่าย (Simple and appealing) ดเูก่ียวกบัน า้ (Aqueous) ชุ่มฉ ่า (Devy) 

บุคลิกภาพหลัก สะโอดสะอง, สวยแบบผู้ดี (Elegant) บุคลิกภาพย่อย 
ได้แก่ ดูเป็นผู้ หญิง, อ่อนหวาน (Feminine) โก้, เพรียว, เฉียว (Sleek) สวยบริสุทธ์ิ (Pure and 
elegant) เป็นมันเงา (Polished) สวยสุภาพ (Gentle and elegant) สง่างาม, นุ่มนวลเหมาะสม 
(Graceful) สงบ, ใจเย็น (Sedate) ดูสูงส่ง, มีเกียรติ (Noble) ก าลังเป็นที่นิยม (Fashionable)  
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สงบ, นิ่ง (Calm) สละสลวย, ประณีต (Refined) มีเล่ห์เหลี่ยม (Subtle) น่าหลงไหล (Interesting) 
ลกึลบั, น่าค้นหา (Mysterious) สงบเสงี่ยม, เจียมตวั (Modest)  

บุคลิกภาพหลักเก้, เท่ห์, ทันสมัยแบบวัยรุ่น (Chic) บุคลิกภาพย่อย 
ได้แก่ เงียบ, สงบ (Quiet) สูงส่งทรงเกียรติ (Noble and elegant) ดูเป็นญ่ีปุ่ น (Japanese) สุขุม
นุ่มลกึ (Sober) เรียบหรู (Quiet and elegant) มีท่า, มีสไตล์ (Stylish) 

ในการศึกษาข้อมลูที่เก่ียวกบับุคลิกภาพของชิเกโนบุโคบายาชิ ในงานออกแบบ
กราฟิกมีการแบ่งบคุลิกภาพออกมาเป็น 15 หมวดหลกัและ 180 บคุลิกภาพย่อย ซึ่งแต่ละองค์กร
ควรต้องมีบคุลิกภาพประกอบเฉพาะตวั เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่แตกต่างออกไปและมีความชดัเจน
เพื่อน าไปประยกุต์ออกแบบ  

การใช้สี (Color) โคบายาชิ สร้างระบบ Color Image Scale ขึน้มาเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการแยกแยะคณุสมบตัิต่างๆของสี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆดงันี ้1) chromatic 
เช่น สีแดง สีเหลือง สีฟ้า และ 2) achromatic เช่น สีขาว สีด า สีเทา ซึ่งในระบบของ Japanese 
Industrial Standard จะมีอยู่ 10 สีที่ใช้เป็นพืน้ฐานในการผสมสีต่างๆ โดยสีแต่ละสีจะมีความ
แตกต่างของโทนสีด้วย 2 ปัจจยั คือ ความสว่างของสี หรือที่เรียกว่า Value และ ความอิ่มตวัของสี 
หรือที่เรียกวา่ chroma 

ระบบการไล่ระดับสี การไล่ระดับสีของ Kobayashi ขึน้อยู่กับระยะห่าง
ระหวา่งสีในสเกลที่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของสี ดงัเช่น สีขาว สีแดง และสีด า ที่มีระยะห่างที่ไกลจาก
กนั ท าให้ภาพลกัษณ์ของสียิ่งแตกต่างกนัมากขึน้ ในทางตรงข้าม สีที่มีระยะห่างใกล้เคียงกนัก็จะ
ให้ภาพลกัษณ์ที่คล้ายคลงึ กนัซึง่สามารถแบ่งเฉดและโทนสีได้ดงันี ้ 

Vivid tones คือ สีสด เป็นสีเดี่ยวที่มีความอิ่มตัวของสีสูงที่สุด เป็นสีสด 
ให้ความรู้สกึมีชีวิตชีวา และดงึดดูความสนใจได้ดี  

Bright tones คือ สีสว่าง เป็นสีเดียวที่ความสว่างของสีสงู เป็นสีที่สว่าง
ใส ให้ความรู้สกึที่ออ่นหวาน น่ารัก ช่างฝัน  

Subdue tones คือ สีหม่น เป็นสีที่มีสว่างของสีในระดับกลางถึงต ่า ให้
ความรู้สกึที่สงบเงียบ นุ่มนวล หรูหรา และอนรัุกษ์นิยม  

Dark tones คือ สีโทนมืด เป็นสีเข้มที่ไม่มีความสวา่งของสีหรือมีในระดบั
ที่ต ่ามาก ให้ความรู้สกึเคร่งเครียด เอาจริงเอาจงั 
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ภาพประกอบ 67 แสดง Color Colorbination Image Scaleการแบ่งสตีามบคุลิกภาพ 
ของชิเกโนบโุคบายาช ิ

ที่มา: http://particletree.com/notebook/color-image-scale/ 

สีกับความรู้สึก 
1) เก่ียวกบัขนาด สีอ่อน ท าให้รู้สกึกว้างใหญ่ สีเข้ม หรือมืดท าให้รู้สกึว่า

เลก็ลง แคบลง 
2) เก่ียวกับความสะอาด สีผสมขาวหรือสีนวลๆให้ความรู้สึกสะอาดตา 

น่าจบั น่าใช้มากกวา่สีเข้มหรือสีแท้ 
3) เก่ียวกับพลงัสีแท้จะให้พลงัสดใส แข็งแกร่งมากกว่าสีที่ถูกผสมแล้ว 

เช่น สีแดง มีพลงัมากกว่าสีชมพหูรือสีน ต้าล ซึ่งสีชมพมูาจากกการผสมของสีแดงและสีขาวสว่นสี
น า้ตาล มากจากการผสมสีแดงกบัด าสีที่ให้ความรู้สกึร้อนแรงจะให้พลงัมากกวา่สีที่ให้ความรู้สกึเย็น 
เช่น สีแดงม่วง แดงส้มมีพลงัมากกว่าสีเขียว สีน า้เงิน สีที่ผสมสีด าให้ความรู้สกึมีน า้หนกัมากกวา่สีที่
ผสมขาว 

4) เก่ียวกับความเคลื่อนไหว สีกลุ่มร้อนเคลื่อนไหวดีกว่าสีเย็น  ความ
เคลื่อนไหวของส ีแต่ละส ีรับรู้ได้ด้วยสายตาและจิต สี แต่ละส ีเปลง่ประกายออกมาในลกษัณะของ
ความสัน่สะเทือนของสี สีน า้เงิน สงบมั่บคง มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในตัวเอง สีเหลือง  สดใส 
ชดัเจน มีแนวโน้ม ที่จะเคลื่อนไหวสูภ่ายนอก สีเขียว สดใส ร่มเย็น มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเข้าสู่
กึ่งกลาง 



 137 

5) เก่ียวกับระยะสี แต่ละสีให้ความรู้สึกเก่ียวกับระยะใกล้ไกลต่างกัน เช่น 
ระยะหน้า (Fore ground) เหลือง ส้ม แดง ระยะกลาง (Middle ground) ส้มแดง เขียว น า้เงิน ระยะ
หลงั (Back ground) ม่วง ม่วงน า้เงิน  

วรรณะของสี 
สีวรรณร้อน (Warm Tone) คือสีที่มีแสงอาทิตยปนอยู่ด้วย ให้ปริมาตร

ความรู้สกึและเพิ่มพลงัการกระตุ้นประสาทตา ร้อนแรง อบอุ่น มีสีแดงเป็นสี หลกัวรรณะสีร้อนในวงสี 
ประกอบด้วย สี 6 สี คือ สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง 

สีวรรณะเยน็ (Cool Tone) คือกลุม่ส ีที่ให้ปริมาตรลดลง สงบและเย็นกวา่
ความรู้สกึสงบ เย็นตา ความสดช่ืน ร่มเย็น วรรณะสีเย็นในวงส ีประกบด้วย สี 6 สี คือ สี ม่วง สี ม่วงน า้
เงิน สี น า้เงิน สีเขียวน า้เงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง 118  

สีกลมกลืน (Analogous Color)  
1) สีที่ผสมกัน เม่ือก าหนดสีใดสีหนึ่งขึน้เป็นระยะแรก สีที่ใช้ต่อไปเป็นสี

กลมกลืนด้านเดียวหรือขนาบข้างจะต้องใช้สีข้างเดียวหรือสองข้างเสมอ 
2) สีกลมกลืนข้างเดียว เป็นการใช้สีแบบเดียวกนัหรือวรรณะเดียวกนั เช่น ใช้สี

เขียว - เขียวเหลือง - เขียวน า้เงิน 
3) สีกลมกลืนขนาบข้าง ก าหนดสีอ่อน /แก่ลงไปสีที่ใช้ต่อไปที่สองข้าง

ต้องใช้สีใกล้เคียงเพิ่มต่อออกไปทัง้สองข้าง เช่น ก าหนดสีม่วง สีที่จะใช้ต่อไปต้องเป็นม่วงแดง - ม่วง
น า้เงิน - แดง - น า้งิน 

4) สีที่กลมกลืนกันนัน้ควรจะมีสีใดสีหนึ่งเป็นใหญ่หรือมีจ านวนอยู่มาก
ที่สดุและไม่ควรน าเอาสีที่มีความจดัมากเหมือนๆ กนัมาใช้ร่วมกนั 

โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์ 119  สีมีความส าคญัต่อการรับรู้ สื่ออารมณ์ ความรู้สึก สร้าง
ความหมายในกิจกรรมต่างๆ สีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัแสง เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานที่สมัพนัธ์
กบัการมองเห็น อีกทัง้ สียงัเป็นคณุสมบตัิหนึ่งที่แทรกอยู่ในองค์ประกอบอื่นๆ เช่น จดุ เส้น รูปร่าง 
รูปทรง 

สามารถจ าแนกสี ในลกัษณะของการมองเห็น ได้ 3 รูปแบบคือ ความแตกต่าง
ระหวา่งสี (Hue) ความสดหม่นของสี (Saturation) ความมืดสวา่ง (Value)  

การใช้สีเป็นตวักลางในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในการท างานออกแบบ เพราะ
สีมีบทบาทส าคญัต่ออารมณ์ความรู้สึก กระตุ้นการรับรู้ ช่วยดึงดูดและเรียกร้องความสนใจ เป็น

 
118 กลุนิดา เหลือบจ าเริญ.  เร่ืองเดียวกัน.  หน้า 83.  
119 โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์.  เร่ืองเดียวกัน.  หน้า 60. 
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พืน้ฐานของการจ าแนกสิ่งต่างๆออกจากกัน โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์  120 ได้ยกตัวอย่างเก่ียวกับ
บทบาทของสี ไว้ดงันี ้ 

สี สร้างอัตลักษณ์ และการจดจ า สีมีส่วนส าคัญในการสร้างอัตลกัษณ์ 
เนื่องจากการสร้างการจดจ าด้วยสี เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานที่ช่วยให้ผู้ บริโภคจดจ าได้ เช่น 
ธนาคารในประเทศไทยมีการก าหนดสีหลกัเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกับสญัลกัษณ์รูปแบบต่างๆ 
สง่ผลถึงการแยกแยะและจดจ าของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 68 แสดงตวัอย่างตราสญัลกัษณ์ของธนาคารไทย มีการก าหนดสหีลกัเพ่ือง่าย 
ในการสื่อสารและจดจ าของผู้บริโภค 

ที่มา: โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์. (2559). อตัลกัษณ์ในงานออกแบบ. หน้า 60 

สี ใช้จ าแนกแยกแยะ มีการใช้สีเพื่อแยกแยะลกัษณะต่างๆของวตัถุประเภท
เดียวกนั แต่แตกต่างกนัด้วยรูปลกัษณ์ ซึ่งมีสีเป็นตวัก าหนดความแตกต่างนัน้ หรือ การใช้สีในเชิง
เปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบคน กบัสีของป ูเช่น  

คนปูด า หมายถึง คนที่มีชีวิตแบบติดดิน ฝ่าฟันอุปสรรค์ด้วยตนเอง 
เปรียบเปรยกับการหาปูเพื่อรับประทาน คนประเภทนีจ้ะหาจับปูด้วยตนเองตัวเป็นๆ (ปูเป็น
โดยทัว่ไป ตามธรรมชาติมีสีด า)  

คนปแูดง หมายถึง คนที่มีชีวิตท่ีสะดวกสบายขึน้ จะรับประทานป ูก็จะหา
แต่ปทูี่ผ่านการปรุง เหมือนปสูกุในจานพร้อมรับประทานที่มีสีแดง 

คนปขูาว หมายถึง คนที่รับรู้พืน้ฐานของสิ่งต่างๆน้อยที่สดุ ได้รับการดแูล
เป็นอย่างดี ปทูี่รับประทานถกูแกะเปลือกหมด เหลือแตเ่นือ้สีขาว 

 
 

 
120 โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์.  เร่ืองเดมิ.  หน้า 60-69. 
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ภาพประกอบ 69 แสดงตวัอย่างสีของป ูซึง่ใช้จ าแนกแยกแยะลกัษณะของคน ในเชิงการ
เปรียบเทียบ 

ที่มา: โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์. (2559). อตัลกัษณ์ในงานออกแบบ. หน้า 61 

สี ช่วยบ่งบอกอายุ เช่น การใช้สีบ่งบอกอายุของผลไม้ ธรรมชาติสร้าง
ปรากฏกาณ์ของการเปลี่ยนแปลงสีจากเขียวเป็นสีเหลือง ของผลไม้หลายๆอย่าง สีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลถึงการค านวณเวลาในการเก็บเก่ียว หรือการก าหนดเวลาในการขนส่งเพื่อจัด
จ าหน่าย 

สี ช่วยในการจดจ า การสร้างสัญลักษณ์ด้วยสีในสถานที่ต่างๆเพื่อช่วย
เตื่อน หรือเป็นจุดสงัเกตเพื่อสร้างการจดจ าให้แก่ผู้ ใช้สถานที่จดจ าบริเวณนัน้ได้ เช่น ที่จอดรถ
หลายแห่งใช้สีที่ตา่งกนัเป็นตวัแบง่ชัน้ ซึง่เป็นตวัช่วยจ าที่ดี 

สีช่วยในการแบ่งประเภทชนิดของการใช้งาน สิ่งของบางอย่างมีรูปร่างที่
เหมือนกนั แต่มีคณุสมบตัิ หรือประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกนั ซึ่งสีสามารถเป็นตวัแยกแยะ 
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ระบุถึงคุณสมบัติเพื่อการใช้งานตามประโยชน์ใช้สอยต่างๆได้ เช่น 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้หลายชนิด เช่น สายตอ่ USB2, USB3 มีรูปลกัษณะคล้ายคลงึกนั แต่มีความเร็ว
ในการรับส่งข้อมลูที่แตกต่างกนั จึงมีการแยกสีเพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกความเร็วในการใช้งาน 
USB2 ใช้สีขาว USB3 ใช้สีฟ้า หรือสานต่อสญัญานภาพและเสียงจากโทรทศัน์ มีการใช้สีในการ
จ าแนกหวัเสียบ สายตอ่เสียงใช้สีขาว - แดง สายตอ่ภาพใช้สีเหลือง เป็นต้น 

สีช่วยจ าแนกแบ่งหมวดหมู่ การน าเสนอที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มี
ปริมาณมาก และหลากหลายซึ่งมีความต้องการน าเสนอข้อมลูเหล่านัน้ในวลาเดียวกนั สี จะเป็น
ตวัช่วยแบ่งข้อมลูเหลา่นัน้ให้เกิดความแตกต่างจากการมองเห็น ผู้ รับสารสามารถใช้สายตาจ าแนก
รายละเอียดของข้อมลูที่อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยได้ ช่วยแก้ปัญหาความสบัสน 
ท าให้การสื่อสารข้อมลูง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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สีบอกชะตากรรม โหราศาสตร์ คือความเช่ือที่อ้างอิงอิทธิพลแห่งดวงดาว มี
ความสมัพนัธ์กับวัฒนธรรมความเช่ือเร่ืองเทพ (ดวงดาวในฐานะเทพ) โดยเทพแต่ละองค์จะมีสี
ประจ าสญัลกัษณ์เฉพาะตน สีสญัลกัษณ์ที่ก าหนดด้วยความเช่ือ ถกูน ามาสร้างความสมัพนัธ์กบั
ดวงชะตาของมนุษย์ ในลักษณ์ของการเลือกใช้สีให้ถูกโฉลก การเลือกใช้สีตามดวงดาวจึง
กลายเป็นความเช่ือและเคร่ืองยดึเหนียวจิตใจ  

สีมีผลต่อการระลึกรู้ การลดทอนรายละเอียดเพื่องานออกแบบที่ต้องการ
ความเรียบง่าย(Simplify) คือการลดทอนรายละเอียด ให้คงเหลือแค่สาระส าคญัที่ต้องการบ่งถึง
เท่านัน้ การลดทอนรายละเอียดตา่งๆ แต่สี ยงัคงเป็นองค์ประกอบท่ีปรากฏให้เห็น เพราะสีสามารถ
น ามาใช้เป็นตวัแทน ที่ช่วยอ้างอิงความจ า จากประสบการณ์การรับรู้เดิม ก่อนที่สมองจะต่อเติม
จินตนาการแปรรูปสว่นย่อย (อนภุาค) ให้เป็นสว่นใหญ่ (มหภาค) ต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 70 แสดงแถบสีท่ีลดทอนแสดงลกัษณะตวัแทนของพืชผกั และแถบสทีี่ลดทอน 
แสดงลกัษณะของสตัว์ 

ที่มา: โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์. (2559). อตัลกัษณ์ในงานออกแบบ. หน้า 65 

สี ส่ือสารอารมณ์ความรู้สึก สี มีอิทธิพลกบัอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ 
แต่ ทัศนคติ ความเช่ือ รสนิยม ประสบการณ์ หรือสังคม วัฒนธรรม ท าให้การสื่อสารอารมณ์ 
ความรู้สึกที่มาจากสีแตกต่างกัน ประสบการณ์และความประทับใจ รวมไปถึ งสภาพแวดล้อมมี
อิทธิพลส าคญัในการก าหนดความรู้สกึจากสี เช่น ความประทบัใจเม่ือได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สี
ซึง่เกิดจากสิ่งรอบตวัมกัเกิดขึน้ในทศันคติเชิงบวก สีฟ้าจากสภาพอากาศและท้องฟ้าที่ปลอดโปร่ง 
สีเขียวของใบไม้ในฤดูฝน ความสดช่ืนของบรรยากาศความชุ่มฉ ่านัน้ แต่ ในทางกลับกัน ถ้า
สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศก็สามารถสร้างความหดหู่ได้ ความเหงาของสีด าในคืนเดือนมืด สีขาว
โพลนที่เวิง้ว้างของหิมะในฤดหูนาว 
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ภาพประกอบ 71 แสดงอารมณ์ความรู้สกึ ซึง่เกิดจากรูปเคารพและความเชื่อทางศาสนา 

ที่มา: โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์. (2559). อตัลกัษณ์ในงานออกแบบ. หน้า 68-69 

ดังที่ ผ.ศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ได้กล่าวไว้ว่า งานศิลปะใดๆ ล้วนดึงดูด
สายตาและสร้างความประทบัใจจากลกัษณะทางนามธรรม 2 ประการได้แก่ ความกลมกลืน หรือ 
เอกภาพ หมายถึงลักษณะของความเป็นพวกเดียวกัน เดินไปในทิศทางเดียวกัน กลมกลืน 
สอดคล้องกันโดยรวมแล้วมีโทนของความสงบนิ่ง ก่อเกิดพลัง และ ความต่าง หรือ จลภาพ 
หมายถึง ลกัษณะของความเคลื่อนไหวไปได้ทกุทิศทาง ความตดักนั ความขดัแย้ง โดยรวมแล้วคือ
สภาพความเคลื่อนไหว ก่อเกิดรสชาติ (โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์. 2559 : D) จากความหมาย
ดังกล่าวสัมพันธ์กับ โทนสี  - ตัวแทน อารมณ์ - ความหมาย การเคลื่อนไหวภายใน และการ
เคลื่อนไหวภายนอก  

โทนสี - ตัวแทน อารมณ์-ความหมาย การเคลื่อนไหวภายใน และการ
เคลื่อนไหวภายนอก การตัง้ข้อสงัเกตอารมณ์ของสี สีเขียวจดัเป็นสีกลางที่มีความสงบมากที่สดุ ให้
ความรู้สกึสงบสมดลุ ในขณะท่ีสีเหลือง สีส้ม สีแดง มีระดบัการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึน้ จากความ
ใฝ่รู้สูค่วามร่าเริง และรุนแรงมากขึน้ตามล าดบั สว่นสีฟ้า สีน า้เงิน และสีม่วง เป็นความเคลื่อนไหว
ภายในที่มากขึน้เป็นล าดบัเช่นกัน จากความว่องไวของสติ สู่ปัญญาล า้ลึก จนถึงอารมณ์ศิลปะที่
พลุง่พลา่น  

โดยรวมแล้วคือสภาพความเคลื่อนไหว ก่อเกิดรสชาติ ในงานออกแบบชิน้
หนึ่ง ๆ ควรมีทัง้เอกภาพ และจุลภาพรวมอยู่ด้วยกนัด้วยสดัส่วนที่เหมาะสม ส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู้ รับสาร เกิดเป็นภาพจ า กลายเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้งานออกแบบได้ 
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สีไม่ได้มีความหมายโดยตวัของมนัเอง แต่ต้องเกาะเก่ียวกบัสิ่งอื่น จึงจะเกิด
ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ขึน้มาได้ การเลือกใช้สีในงานออกแบบจึงต้องค านึงถึงบริยทของการใช้
งานด้วย 121 

อารยะ  ศรีกัลยาณบุตร122 กล่าวถึงการใช้สีในการออบแบบตราสินค้าว่าตรา
สินค้าที่ดีนัน้ควรจะท างานได้ในสีเดียวแต่ในปัจจบนมีสถานการณ์ที่อนญุาตให้ใช้ตราสินค้าที่เป็นสี
ต่างๆ นกัออกแบบก็ควรมีความระมดัระวงัและความเข้าใจให้ลกึซึง้ถึงเหตหุลและผลกระทบที่จะ
เกิดจากสีที่ตนเลือก  

ตวัแปรที่มีผลต่อการน าสีมาใช้ เม่ือได้เลือกสีที่จะใช้ได้แล้วก็ต้องค านึงถึงตวัแปร
ต่างๆที่มีผลต่อการน าสีเหล่านัน้มาใช้งานด้วย เพราะสีๆ เดียวกนัหรือชุดเดียวกนั อาจจะสื่อสาร
ข้อมลูได้แตกตา่งกนัหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีตวัแปรไม่เหมือนกนั 

ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอาจสง่ผลให้สีมีการเปลี่ยนแปลงมีดงันี ้ 
1. Color association ความช่างสงัเกตและความพยายามจะจดจ าสิ่งมนษย์

ท าให้มีการน าสีเข้ามาเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสิ่งต่างๆ ที่มองเห็นอยู่รอบตวั ซึ่งเม่ือมีต่างๆของการสัง่
สมความคิดนานเข้า ก็อาจจะถึงจดุที่สีก็จะกลายเป็นตวัแทนหนึง่ของสิ่งนัน้ๆ ไปเลย เช่น เพราะไฟ
ดเูป็นสีแดง และน า้ดเูป็นสีฟ้า สีแดง จึงให้ความรู้สกึอบอุ่น (เหมือนไฟ) และสีฟ้า ให้ความรู้สกึเย็น 
(เหมือนน า้) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการน าสีไปเก่ียวข้องกบัความหมายหรือคณุสมบตัิของสต่างๆ ก็
ขึน้อยู่กับการถ่ายทอดความคิดในกลุ่มสงัคมนัน้ๆ ซึ่งหากต้องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นสังคมเมืองก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างแต่ละเมือง  แต่หากเป็นสังคมใน
หน่วนที่เล็ก อาจจะแตกต่างกนัได้ จึงควรมีการศกึษตวัแปรนีใ้นกลุม่เปา้หมายที่ต้องการจะสื่อสาร
ด้วยเสียก่อนเพื่อจะได้ช่วยให้สามารถคาดหวงัปฏิกิริยาตอบสนองได้แม่นย าขึน้  

2. Combination of hue การใช้สีหลายๆ สีรวมกันในงานออกแบบหนึ่งฉัน
เป็นเร่ืองที่เกิดขึน้ในการออกแบบตราสินค้าน้อยกวา่การออกแบบเรขศิลป์อื่นๆ ดงัที่จะพบวา่มีตรา
สินค้าจ านวนมากที่มีสีเพียงสีเดียว อย่างไรก็ตามก็ยงัมีตราสญัลกัษณ์อยู่ไม่น้อยที่มีการใช้สมากก
ว่าหนึ่งสี ซึ่งในกณณีเช่นนัน้นกัออกแบบนอกจากจะต้องเลือกชุดสีที่เหมาะสมกบั  แนวความคิด
และอารมณ์ ลีลา และบคุลิกของงานแล้ว ยงัจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติต่างๆ ของสีเม่ือ
น ามาอยู่ร่วมกนัด้วยว่า เม่ือน าสมากกว่าหนึ่งสีมาอยู่ร่วมกนั สีเหล่านัน้จะมีผลกระทบต่อกนัและ
กนัได้ในหลายๆ ลกัษณะ เช่น อาจจะไปเสริมหรือลดความเข้มให้กนัและกนัหรืออาจจะบิดเบือนให้

 
121 โชติวฒัน์ ปณุโณปถมัภ์.  เร่ืองเดมิ.  หน้า 69. 
122 อารยะ ศรีกลัยาณบตุร.  เร่ืองเดียวกัน.  หน้า 62. 
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เพีย้นไป เป็นต้น ซึ่งปรากฏการณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการที่สี่ท าปฏิกิริยาต่อกันและกันก็คือ 
simultaneous Contrast ซึ่งเป็นประสบการณ์ของการมองเห็นซึ่งเม่ือมองสี  ๆ หนึ่ง อวัยวะที่มี
หน้าที่รับสีๆ นัน้ในดวงตาจะล้าลง ท าให้อวยัวะที่รับสีอื่นๆ ท างานได้ดีกว่า และไปมีผลกระทบเม่ือ
ละสายตาไปมองสีที่อยู่ข้างๆ  

3. Value and saturation ในการเลือกสีตามแนวความคิดและอารมณ์ลีลา
และบคุลิกของงานนัน้ หากเลือกโดยเพียงก าหนดช่ือก็อาจจะท าให้ได้สีที่ต่างกนัก็ได้ ตวัอย่างเช่น 
เม่ือพดูว่า “ สีเหลือง”  ในความคิดของแต่ละคนแม้จะเห็นสีเหลือง แต่เป็นสีเหลืองที่แตกต่างกนัไป 
เป็นต้น สีซึ่งมืดลงหรือสว่างขึน้เม่ือเจือสีขาวหรือสีด าปนลงไปนัน้เป็นการเพิ่มหรือลดคณุค่าของสี 
(value) ของสี ในขณะที่สีที่ถูกเจือด้วยน า้ให้อ่อนลงหรือถูกทาทบัหลายๆ เที่ยวให้เข้มขึน้นัน้เป็น
การลดหรือเพิ่มความอิ่มสี (saturation) การเลือกสีจงึต้องมีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงโดยอาศยั
ตารางสีที่โรงพิมพ์ใช้กนั  

4. Shape form and edge ตัวแปรนี  ้คือ การที่นักออกแบบควรจะค านึงถึง
ลกัษณะของพืน้ที่ที่จะน าสีนัน้ไปใช้ ว่ามีรูปร่าง หรือขอบรูปแบบไหน เพราะแม้จะเป็นสีเดียวกนัแต่
อยู่ในคนละรูปร่างหรือมีขอบรูปต่างกนั ก็จะให้ผลในการสื่อสารที่แตกต่างกนั เช่น สี่เหลี่ยมสีฟ้าก็
จะดแูตกตา่งจากวงกลมสีฟ้า หรือวงรีสีฟ้าที่มีขอบคมชดัก็จะดไูม่นุ่มนวลเท่าวงรีสีฟ้าที่มีขอบไม่ชดั 
(blur) เป็นต้น อย่างไรก็ตามเร่ืองนีม้กัไม่ค่อยจะเป็นปัญหามากนกั เพราะโดยมากแล้วนกัออกแบบ
มักจะ เคยชิ นที่ จ ะก าหนด รูป ร่ างและขอบ รูป เสี ยก่ อน  แ ล้วจึ ง จะ มีการตัดสิน ใจใน 
เร่ืองของสี  

5. Size and proportion ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่เก่ียวข้องกับพืน้ที่ที่จะน า
สีมาใช้ก็คือ ขนาดและสดัส่วนของพืน้ที่นัน้ เช่น จุดเล็กๆ สีแดงบนพืน้สีเขียว (ซึ่งเป็นสีตดักัน) ก็
อาจจะมีความเด่นไม่แพ้จดุใหญ่ๆ สีน า้เงินบนพืน้สีเขียว (ซึง่เป็นสีใกล้เคียงกนั) ก็ได้  

6. Pattern and texture ลวดลายซ า้และพืน้ผิวก็เป็นอีกตวัแปรหนึ่งที่มีผลต่อ
การน าสีมาใช้ ในด้านของลวดลายซ า้นัน้ องค์ประกอบนีม้ักจะมีผลทางด้านการรับรู้ในด้านยุค
สมยัได้อย่างรวดเร็ว เช่น สีฟ้าที่อยู่บนลวดลายซ า้รูปวงกลมให้ความรู้สึกถึงยุค 60 's ในขณะที่สี
ฟ้าที่อยู่บนลวดลายซ า้รูปขนมเปียกปนูให้ความรู้สกึที่แตกต่างกนัด้วย เช่น สีเหลืองบนพืน้ผิวเรียบ
มันจะให้ความรู้สึกทันสมัย ในขณะที่สีเหลืองเดียวกันเม่ืออยู่บนพืน้ผิวที่ดูหยาบขรุขระกลับให้
ความรู้สกึอบอุน่เป็นมิตร เป็นต้น  

ตวัแปรทัง้หกนี ้โดยจะมีผลต่อการใช้สีในการออกแบบตราสญัลกัษณ์ทัง้สิน้แต่ใน
กรณีหนึง่อาจจะไม่มีทัง้หมดทกุตวัแปร และความส าคญัของแต่ละตวัแปรก็แตกตา่งกนัไป 
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3.2.5 องค์ประกอบทางศิลปะประเภทลวดลาย (Pattern) ในการศึกษาผู้ วิจัย
ก าหนดให้ ลวดลาย เป็นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้การซ า้ เพื่อแสดงลกัษณะของพืน้ผิวและลวดลาย
ของรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ลวดลาย (Pattern) หมายถึง ลายเส้นและสีสนัที่มีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เกิด
คุณค่าทางความงามและน าไปใช้ประดบัตกแต่งในงานศิลปะประเภทต่างๆ ทัง้ในงานทศันศิลป์ 
ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานศิลปะประยุกต์เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบพาณิชยศิลป์ 

รูปแบบลวดลายในธรรมชาติของพืช สัตว์ แมลง ปรากฏการณ์จากธรรมชาติ
เหล่านี ้เป็นสิ่งบนัดาลใจให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการที่หลากหลายไม่มีที่
สิน้สุดต่อไปนี่เป็นรูปแบบลวดลายในธรรมชาติที่เราไม่คิดว่ามนัจะเกิดขึน้เองได้ แต่มันก็เกิดขึน้
จากธรรมชาติจริงๆ ลักษณะของลวดลาย ได้แก่ 1) ลวดลายในพืช เช่น ลวดลายในดอกไม้ 
ลวดลายในใบไม้ ลวดลายในเปลือกไม้ 2) ลวดลายในแมลง เช่น ลวดลายในปีก ส่วนหวั ดวงตา
และล าตัวของแมลง เป็นต้น 3) ลวดลายในสัตว์ เช่น ลวดลายในตัวสัตว์ทัง้สัตว์บก สัตว์น า้ 
สัตว์เลือ้ยคลาน 4) ลวดลายปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฝนตก ลวดลายของ
พืน้ดินแตกระแหง เป็นต้น 5) ลวดลายเรขาคณิต เช่น ลวดลายรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม คร่ึงวงกลม 
เป็นต้น 6) ลวดลายพาณิชย์ศิลป์ เช่น ปรากฏในงานโฆษณาหลายรูปแบบประกอบในตวัผลิตภณัฑ์
สินค้า เคร่ืองหมายการค้า 

3.3 ทฤษการฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) 
ทฤษฎีเกสตอลท์ (Gestalt’s Theory) มาจากสกุลจิตวิทยาเยอรมันนี (Gestalt 

Phychology) หลักการคือ “ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อย” หรือ “The whole is 
greater than the sum of the parts.” 123 ปัจจยัการรับรู้ของ Gestalt สร้างกรอบอ้างอิงในการมองเห็น 
(Visual Frame of Reference) ให้นกัออกแบบได้เข้าใจและมีพืน้ฐานทางจิตวิทยาการมองที่เช่ือถือ
ได้ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ส าหรับการจดัการกบับริเวณวา่งต่างๆ ของข้อมลูทางกราฟิก Gestalt ใน
ภาษาเยอรมัน หมายถึง “รูปร่าง - รูปทรงหรือลวดลายโดยรวมทัง้หมด” ได้แนวคิดมาจาก
นักจิตวิทยา Max Wertheimer ที่ได้สงัเกตภาพทิวทศัน์ระหว่างการเดินทาง หรือการเปิดหนังสือ
แบบผ่านๆ การดหูนงัการ์ตนู ท าให้มองเห็นความต่อเนื่องปะติดปะต่อกนัเป็นภาพเคลื่อนไหว ดมีู
ชีวิตขึน้มา 

 
123 Wertheimer, M. (1938). Gestalt theory. In W. D. Ellis (Ed.), A source book of Gestalt psychology.  (pp. 

1-11). 
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ทฤษฎีนีพ้ฒันามาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1900 โดยนกัจิตวิทยาเยอรมนั-ออสเตรีย จากความ
เช่ือที่ว่าตามนษุย์และความคิด มกัจะ “ค้นหาสิ่งที่เป็นแบบแผน” (Pattern Seeking) เช่นเดียวกบั 
Pattern Recognition ของ William Gibson ซึ่งค้นหาความหมายของวฒันธรรม Street และ cool 
ในฐานะ Cool Hunter และท าการทดลองจนเกิดแนวคิดว่า “มนุษย์รับรู้ได้ดีถ้าสิ่งเร้านัน้น่าสนใจ
และสิ่งใดจะน่าสนใจเม่ือเราเลือกให้ความสนใจกบัสิ่งนัน้ (Gibson, 2003) เรียกว่า “การคดัสรรที่
จะรับรู้” “Selecting Attention”ซึ่งการรับรู้นี  ้จะเข้าใจความหมายได้ดีก็ต่อเม่ือเรามองดูภาพ
โดยรวมทัง้หมด เรียกวา่ Gestalt Perceptual Phycology หรือ ‘ตาช่วยจดัระบบประสบการณ์ด้าน
การมองเห็น’ 124  

หลักการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ กลุ่มเกสตัลท์กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เห็นส่วนรวม
มากกวา่สว่นย่อยนัน้จะต้องเกิดจากประสบการณ์เดิม และการเรียนรู้ย่อมเกิดขึน้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1) การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมาย หรือการตีความต่อสิ่ง
เร้าของ อวยัวะ รับสมัผสัสว่นใดสว่นหนึง่หรือทัง้ห้าสว่น ได้แก่ ห ูตา จมกู ลิน้ และผิวหนงั และการ
ตีความนีม้ักอาศัยประสบการณ์เดิม ดังนัน้ แต่ละคนอาจรับรู้ในสิ่งเร้าเดียวกัน แตกต่างกัน ได้ 
แล้วแต่ประสบการ์ เช่น นางสาว ก. เห็นสีแดงแล้วนึกถึงเลือด แต่นางสาว ข. เห็นสีแดงอาจนึกถึง
กหุลาบสีแดงก็ได้ 

2) การหยัง่เห็น (Insight) หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะเกิดแนวคิดใน
การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาขึน้อย่างฉับพลนัทนัทีทนัใด (เกิดความคิดแวบขึน้มาในสมองทนัที) 
การมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาตัง้แต่จุดเร่ิมต้น เป็นขัน้ตอนจนถึงจุดสุดท้ายที่สามารถจะ
แก้ปัญหาได้ เช่น การร้องออกมาว่า ยูเรก้า ของอาร์ คีเมดิส เพราะเกิดการหยงัเห็น (Insight) ใน
การแก้ปัญหา การหาปริมาตรของมงกฎุทองค าโดยวิธีการแทนที่น า้ว่าปริมาตรของมงกุฎที่จมอยู่
ในน า้จะเท่ากบัปริมาตรของน า้ที่ล้นออกมา ซึ่งใช้วิธีการนีใ้นการหาปริมาตรของวตัถทุี่มีรูปทรงไม่
เป็นเรขาคณิตมาจนถึงบดันี ้

การใช้ทฤษฎี Gestalt นัน้จึงประกอบด้วย ส่วนย่อย (Parts) ของภาพที่มองเห็น 
(Visual Image) เป็นสิ่งที่วิเคราะห์แยกย่อยประเมินผลได้  กับ ส่วนรวม (Whole) ของภาพที่
มองเห็นเม่ือเอาส่วนต่างๆมาประกอบรวมกนั จะเห็นความแตกต่างและส าคญักว่าส่วนย่อย เช่น 
ภาพ 1 ภาพแยกส่วนเป็น ก้อนหิน น า้ สีฟ้าคราม เกลียวคลื่น เกาะ เรือ ภูเขา หาดทราย แต่เม่ือ
รวมกันเราจึงรับรู้ว่านี่คือ Pattern ของสิ่งที่เรียกว่า “ทะเล” ทัง้หมดนี ้มีอิทธิพลทัง้ต่อ งานศิลปะ 

 
124 H. G. Kohler  K. R. Peel  Rosemary A. Hoar. (1970).  Extramembranous Pregnancy And Amniorrhoea.  

In  An International Journal of Obstetrics &amp; Gynaecology.  Volume 77, Issue 9.  
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งานออกแบบกราฟิกภาพถ่าย มาจนถึงปัจจุบนั Gestalt มีหลกัการใหญ่และหลกัการย่อย ในที่นี ้
จะกลา่วถึงเฉพาะหลกัการหลกั ซึง่มีข้อมลูดงันี ้ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  (Cultural identity) ของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย ในการก าหนดแนวทางเพื่อการออกแบบ 
“อัตลกัษณ์ศิลป์” ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิดองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) ร่วมกับ
ทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) เพื่อการลดทอน แทนค่า และการจดัวางองค์ประกอบของ
รูปลกัษณ์ที่สามารถแสดงเอกลกัษณ์ สื่อสารภมูิปัญญาท้องถิ่นทัง้ 8 ประเภท ประกอบด้วย 

1) กฏของความคล้ายคลึง (Similarity) การจัดวางองค์ประกอบแบบการซ า้ 
และเน้นสิ่งหนึง่สิ่งใดขึน้มาให้แตกตา่ง 

การวางองค์ประกอบแบบการซ า้ แล้วเน้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาให้แตกต่าง ซึ่ง
มนุษย์จะรับรู้ได้เร็ว ถ้าสิ่งนัน้น่าสนใจ (ตัวอย่างเต่าหดหัว นามธรรม) (นักว่ายน า้ รูปธรรม เก่ง
เหมือนฉลามแต่ไม่ได้มาด้วยความสามารถของตวัเอง) (สิ่งที่เหมือนกนั  (สี/รูป/ทรง/พืน้ผิว/ขนาด/
ทิศทาง) สายตาจะจดัระบบเข้าเป็นชดุเดียวกนัก่อน) 

กฎนีเ้ป็นกฎที่ Max Wertheimer ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1923 โดยใช้เป็นหลกัการ
ในการวางรูปกลุม่ของการรับรู้ เช่น กลุม่ของ เส้น หรือสี ที่คล้ายคลงึกนั หมายถึงสิ่งเร้าใด ๆ ก็ตาม 
ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี ที่คล้ายกนั คนเราจะรับรู้วา่ เป็นสิ่งเดียวกนั หรือพวกเดียวกนั 

 

ภาพประกอบ 72 แสดงตวัอย่างการจดัวางองค์ประกอบแบบการซ า้ ตามกฎของความคล้ายคลงึ 
(Similarity) 

ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/ 

 

 

https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/
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2) กฏของความใกล้ชิด (Proximity) การจดัวางองค์ประกอบสว่นย่อยที่มีความ
เก่ียวข้องกนั ในต าแหน่งที่ใกล้ชิดกนั  

การวางองค์ประกอบกราฟิกส่วนย่อยที่มีความเก่ียวข้องกันในต าแหน่งที่
ใกล้ชิดกนั เกาะกลุม่กนัเพื่อสร้างภาพ/สื่อ ความหมาย สว่นที่อยู่ใกล้กวา่รู้สกึเป็นกลุม่มากกวา่ 

สาระส าคญัของกฎนี ้มีอยู่ว่า ถ้าสิ่งใด หรือสถานการณ์ใดที่เกิดขึน้ในเวลา
ต่อเนื่องกัน หรือในเวลาเดียวกัน อินทรีย์จะเรียนรู้ ว่า เป็นเหตุและผลกัน หรือ สิ่งเร้าใดๆ ที่อยู่
ใกล้ชิดกนั มนษุย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้ สิ่งตา่งๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกนัเป็นพวกเดียวกนั หมวดหมู่เดียวกนั 

 

 

ภาพประกอบ 73 แสดงตวัอย่างการวางองค์ประกอบกราฟิกสว่นย่อยที่มีความเก่ียวข้องกนัใน
ต าแหน่งที่ใกล้ชิดกนั เกาะกลุม่กนัเพ่ือสร้างภาพ/สื่อ ความหมาย สว่นที่อยู่ใกล้กวา่รู้สกึเป็นกลุม่

มากกวา่ ตามกฎของความใกล้ชิด – (Proximity) 

ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/ 

3) กฏของความต่อเนือง (Continuation) การจดัวางองค์ประกอบตามทิศทาง 
การจดัวางองค์ประกอบตามทิศทาง การมองของสายตาจากซ้ายไปขวา จาก

บนลงล่าง ประโยชน์คือ ช่วยในการถ่ายทอดเนือ้หาเป็นขัน้ตอน เป็นล าดบั ดตู่อเนื่อง เช่ือมโยงถึง
กนัเป็นภาพใหญ่ (เป็นระบบการรับรู้เชิงจิตภายใน มนัเห็นชดัเจนในเชิงประจกัษ์) สิ่งเร้าที่มีทิศทาง
ในแนวเดียวกนั ซึง่จะรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 
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ภาพประกอบ 74 แสดงตวัอย่างการจดัวางองค์ประกอบตามทิศทาง ชว่ยในการถา่ยทอดเนือ้หา
เป็นขัน้ตอน เป็นล าดบั ดตูอ่เนื่อง เช่ือมโยงถงึกนัเป็นภาพใหญ่ ตามกฏของความตอ่เนื่อง 

(Continuation) 

ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/ 

4) กฏของภาพและพืน (Figure and Ground) การจัดวางองค์ประกอบที่
ประกอบด้วย ภาพ หมายถึงสิ่งที่มีรูปร่างเด่นชดั ปรากฎขึน้มาจากเส้นขอบของอาณาเขต และ พืน้ 
หมายถึงสว่นที่เหลือทัง้หมดภายในอาณาเขต 

ตามกฎการรับรู้ (Law of Perception) ช่วยให้เรารับรู้ผ่านสภาพที่ติดกัน 
(Contrast) ของ ภาพกับพืน้ Figure 1 รูป บวก positive element 2 พืน้ที่ว่างสัมพันธ์ spatial 
relationship Ground 1 พืน้บวก white space 2 พืน้ลบ negative space หลกั Gestalt ส่วนนี ้จึง
เป็นเร่ืองของการรับรู้ระหว่าง Figure & Ground หรือ Negative & Positive Space อย่างแท้จริง 
ภาพกับพืน้  (Figure and Ground) นี  ้สัมพันธ์กับความฉลาดของสายตาในการเลือกมอง 
(Selective Theory) ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาพและพืน้ เม่ือทัง้สองสิ่งนีอ้ยู่ในอาณาเขต
เดียวกนั ภาพคือสิ่งที่มีรูปร่างที่เด่นชดัปรากฏขึน้มาจากเส้นขอบของอาณาเขต และพืน้ก็คือสว่นที่
เหลือทัง้หมดภายในอาณาเขต ตามแนวคิดของกลุ่มเกสตัลท์เก่ียวกับการรับรู้ (Perception) นี ้
ขึน้อยู่กบัรูปแบบของตวักระตุ้นทัง้หมดมากกว่าสว่นย่อยหรือผลรวมของส่วนย่อยรวมกนั การรับรู้
ทางสายตาจงึสลบัไปมาระหว่างภาพกบัพืน้ (Figure and Ground) ขึน้อยู่กบัการเลือก (Selection) 
ที่จะเพง่ไปที่จดุใดก็จะเห็นสิ่งนัน้ 

Schiffman & Kanuk (2000 อ้างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์, 2552) การรับรู้คือ 
กระบวนการที่บคุคลแต่ละคนมีการเลือกการประมวลผลและการตีความเก่ียวกบัตวักระตุ้นออกมา
ให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนือ้หา 
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Millet (1954 อ้างถึงใน บชูญา ประดิษฐพร, 2557) การรับรู้หมายถึง การรับ
โดยการเห็น ได้ยิน สมัผสั ได้รสและรู้สกึถึงอณุหภมูิแล้วสง่ผลตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง เช่น การ
คิด การจ า ความต้องการและจินตนาการ  

Tuck (2010 อ้างถึงใน ชาญณรงค์ศิริสขุโภคา, 2557) ได้กลา่วถึง ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt‘s Theory) เกิดจากนกัจิตวิทยาชาวเยอรมนั โดยมีผู้น ากลุ่มคือ เวอร์
ไธเมอร์  (Wertheimer) โคห์เลอร์ (Kohler) คอฟฟ์กา (Koffka) และเลวิน (Lewin) ซึ่งกลุ่มมี
แนวความคิดว่าการเรียนรู้เกิดจากการจดัประสบการณ์ทัง้หลายที่มีอยู่อย่างกระจดักระจายให้มา
รวมกนัเสียก่อน แล้วค่อยพิจารณาส่วนย่อยต่อไป หลกัการเรียนรู้ของทฤษฎีกลุม่เกสตลัท์เน้นการ
เรียนรู้ที่ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย ซึ่งจะเกิดขึน้จากประสบการณ์และการเรียนรู้โดยเกิดขึน้จาก 2 
ลกัษณะ คือ  

1) การรับรู้ (Perception) (นันทวฒัน์บุญไธสง, 2543) การรับรู้หมายถึง 
การแปลความหมายหรือการตีความต่อสิ่งเร้าของอวยัวะรับสมัผสัส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ 5 ส่วน 
ได้แก่ตา หจูมกู ลิน้ และผิวหนงั การตีความนีม้กัจะอาศยัประสบการณ์เดิม ดงันัน้แต่ละคนอาจจะ
รับรู้ในสิ่งเร้าเดียวกนัแตกต่างกนัได้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ของแตล่ะคน  

2) การหยั่งเห็น ( Insight) (นันทวัฒน์บุญไธสง , 2543) การหยั่งเห็น 
หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะเกิดแนวความคิดในการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาขึ น้อย่าง
ฉบัพลนัทนัทีทนัใด (เกิดความคิดแวบขึน้มาในสมองทนัที) มองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตัง้แต่
จดุเร่ิมต้นเป็นขัน้ตอนจนถึงจดุสดุท้ายที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้มองเห็นสถานการณ์ในแนวทาง
ใหม่ๆ โดยเกิดจากความเข้าใจและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ว่าได้ยิน ได้ค้บพบแล้ว ท าให้
มองเห็นช่องทางการแก้ไขปัญหาได้ในทนัทีทนัใด 

แนวโน้มที่จะตีความภาพที่ไม่ชดัเจนว่าง่าย และสมบูรณ์เทียบกบัความ
ซบัซ้อน และไม่สมบรูณ์ ตวัอย่างการใช้จะเป็นรูปร่างที่ทบัซ้อนกนั เม่ือเพิ่มสีจะสามารถระบรูุปร่าง
ได้ง่ายขึน้และรู้ว่าเป็นสี ซึ่งกล่าวว่าเม่ือต้องการให้มนุษย์เกิดการรับรู้ ในสิ่งเดียวกนั ต้องก าหนด
องค์ประกอบขึน้ 2 สว่น คือ 

- ภาพหรือข้อมูลที่ต้องการให้สนใจ เพื่อเกิดการเรียนรู้ในขณะนัน้ 
(Figure) 

- ส่วนประกอบหรือพืน้ฐานของการรับรู้ (Background or Ground) 
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ประกอบอยู่ในการเรียนรู้ นัน้ ๆ แต่ผู้สอนยงัมิต้องการให้ผู้ เรียนสนใจในขณะนัน้ 
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ปรากฏว่า วิธีการแก้ปัญหา โดยก าหนด Figure และ Background ของเกสตัลท์ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ เพราะสามารถท า ให้มนษุย์เกิดการเรียนรู้ด้วยการรับรู้อย่างเดียวกนัได้  

บางครัง้ Figure อาจเปลี่ยนเป็น Ground และ Ground อาจเปลี่ยนเป็น 
Figure ก็ได้ ถ้าผู้สอนหรือผู้น าเสนอ เปลี่ยนสิ่งที่ต้องการให้ผู้ เรียน หรือกลุ่มเป้าหมายเบนความ
สนใจไปตามท่ีตนต้องการ 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 75 แสดงตวัอย่างภาพกบัพืน้ Figure 1 รูป บวก positive element 2 พืน้ที่วา่ง
สมัพนัธ์ spatial relationship Ground 1 พืน้บวก white space 2 พืน้ลบ negative space  

ตามกฏภาพกบัพืน้ (Figure and Ground) 

ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/ 

5) กฏของความสมมาตร (Symmetry) การจดัวางองค์ประกอบตามการรับรู้ถึง
การเข้ากนั ความงามได้สดัสว่น และความสมดลุ 

การรับรู้ถึงการเข้ากนัได้ หรือความงามได้สดัส่วน และความสมดลุ ดงัความ
สวยงามหรือความสมบรูณ์แบบที่สะท้อนออกมา รูปแบบของความเที่ยงตรงและความคิดที่ชดัเจน
ของความสมดลุหรือ "รูปแบบความคล้ายคลงึในตวัเอง" ที่สามารถพิสจูน์หรือตรวจสอบได้ตามกฎ
ของระบบในเชิงรูปนัย โดยใช้เรขาคณิต, ฟิสิกส์ หรืออื่นๆ ถึงแม้ว่าความหมายจะต่างกันในบาง
บริบท แตท่ัง้คูเ่ก่ียวข้องกนัและถกูอภิปรายโต้แย้งกนัในการเปรียบเทียบ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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แนวความคิดเร่ืองความเที่ยงตรงถกูต้องของสมมาตรมีหลากหลายวิธีตดัสิน
และนิยาม เช่น สมมาตรอาจจะใช้ในประเด็นของเวลาที่ผ่านไป ตามความสมัพนัธ์ของต าแหน่ง 
ตามการแปลงทางเรขาคณิต เช่น ขนาด, การสะท้อน, และการหมนุ ตลอดจนการแปลงฟังก์ชนัชนิด
อื่นๆ และตามมมุมองของวตัถนุามธรรม, แบบจ าลองตามทฤษฎี, ภาษา, ดนตรี และความรู้  

สมมาตรสามารถมีค านิยามที่แตกต่างกนัได้ เช่น สมมาตรในทางเรขาคณิต
ซึ่งคุ้นเคยกันดีในทางคณิตศาสตร์ตามความสมบูรณ์ ความสมมาตรในทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในบริบทนี ้ความสมมาตรที่รองรับผลเชิงลกึที่พบในฟิสิกส์สมยัใหม่ รวมถึงในแง่มมุมิติ
และเวลาในทางมนุษยศาสตร์, ครอบคลุมและหลากหลายในประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม, 
ศิลปะ, และศาสนา 

 

 
 

ภาพประกอบ 76 แสดงตวัอย่างการรับรู้ถึงการเข้ากนัได้ หรือความงามได้สดัสว่น  
และความสมดลุ ตามกฎแห่งความสมมาตร (Symmetry) 

ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/ 

เพื่อก าหนดแนวทางของการใช้องค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual 
Arts) จากข้อก าหนดของกฏตามทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design)  ในการลดทอน 
แทนค่า และการจดัวางองค์ประกอบของอตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุ่มวฒันธรรมไทย
พวนในลกัษณะต่างๆ แบ่งออกตามองค์ประกอบทางศิลปะ ทัง้ 6 ประเภท ได้แก่ 1) จดุ 2) เส้น 3) 
รูปร่าง 4) รูปทรง 5) สี 6) ลวดลาย ได้ดงันี ้

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ภาพประกอบ 77 แสดงการจดัวางองค์ประกอบด้วย “เส้น”ตามทฤษฏีการรับรู้  
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่

วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

ภาพประกอบ 78 แสดงการจดัวางองค์ประกอบด้วย “เส้น”ตามทฤษฏีการรับรู้  
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่

วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 79 แสดงการจดัวางองค์ประกอบด้วย “รูปร่าง”ตามทฤษฏีการรับรู้  
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่

วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 80 แสดงการจดัวางองค์ประกอบด้วย “รูปร่าง”ตามทฤษฏีการรับรู้  
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่

วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 81 แสดงการจดัวางองค์ประกอบด้วย “รูปททรง”ตามทฤษฏีการรับรู้  
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์อตัลกัษณ์ร่วมทางวฒันธรรมท้องถิ่นกลุม่

วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

3.4 ทฤษฏีรูปทรงนิยม (Formalism Theory) 
สนัติ ลอรัชวี125 เป็นการจดัการผลงาน โดยเน้นการน าสว่นประกอบมลูฐานของศลิปะ 

(Element of Visual Arts) เช่น รูปร่าง พืน้ผิว สี น า้หนัก มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ผลงานที่
ปรากฏอาจมีลกัษณะลดทอนเป็นเหลี่ยมเป็นมมุ อย่างรูปร่างเรขาคณิต และถ่ายทอดออกมาใน
ลกัษระกึ่งนามธรรม(Semi -Abstract) การจดัการในลกัษณะนีต้้นแบบที่น าเสนอนัน้จะถกูลด สกดั 
ตดัทอน เพื่อน าบางสว่นที่ให้ความส าคญัมาสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ 

ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะที่ใช้ส่วนประกอบมูลฐาน  ของศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง 
รูปทรง มาใช้โดยตรง และอาจจะเป็นการลด ตดัทอน สิ่งที่เป็นจริง ในธรรมชาติ มาสร้างขึน้ใหม่ 
โดยผู้ชมงานศิลปะนัน้ พอจะสามารถ ระบไุด้วา่เป็นภาพอะไร 

 

 
125 สนัติ ลอรัชวี.  (2561).   บันทกึชัน้เรียน เอ สู่ บี.  หน้า 14. 
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3.5 ทฤษฏีการเลียนแบบ ( Immitationalism Theory) 
สนัติ ลอรัชวี 126 เป็นการแสดงแนวคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าของ

การแสดงออกที่เหมือนจริงตามตาเห็น (Relalistic) หรือเหมือนจริงตามความรู้สึก หรือมีทัง้สอง
คุณค่ารวมกัน มักจะเกิดการถ่ายทอดในลกัษณะที่เหมือนจริงตามต้นแบบ ซึ่งผู้ดูโดยส่วนใหญ่
สามารถเข้าใจได้ด้วยต่างเคยมีพืน้ฐาน ประสบการณ์เก่ียวกับรูปแบบเหล่านีม้าแล้ว โดย
ผู้ออกแบบอาจน าเสนอตามที่ตาเห็น หรือจดัวางใหม่ ตดัทอนบางสว่น น ามาแสดงเฉพาะบางสว่น 
หรือเพิ่มเติมขึน้มาใหม่ ตามความคิดและเง่ือนไขของแต่ละบคุคล 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 โครงการรากวัฒนธรรม 

ปัจจบุนัวฒันธรรมมีบทบาทมากขึน้ในระบบเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและการท่องเท่ียว
อันเนื่องมาจากการแข่งขันในตลาดโลกที่ซบัซ้อนมากขึน้ส่งผลให้ทุกประเทศต่างพยายามหาสิ่งที่
แตกต่างและโดดเด่นวัฒนธรรมจึงกลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ทุกฝ่ายน ามาใช้เพื่อสร้างความ
แตกต่างในการแข่งขันซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้าง
มลูค่าให้กบัประเทศในเวทีตลาดโลก 

กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดงานด้านศาสนา
ศิลปะและวฒันธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยัง่ยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม (นายสนธยา 
คุณปลืม้) ได้เล็งเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม “วัฒนธรรมสร้างคนคนสร้างชาติ” จึงเร่งปรับ
บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจและมอบนโยบาย  “สืบสาน
สร้างสรรค์บรูณาการ” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการขบัเคลื่อนงานวฒันธรรมของหน่วยงานใน
สงักดักระทรวงวฒันธรรม 

โครงการรากวฒันธรรม เป็นโครงการส าคญันบัเป็นหนึง่ใน 17 โครงการของกระทรวง
วฒันธรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนแสวงหาอตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมที่แท้จริงในท้องถิ่นของตนเพื่อ
น าเสนอและเผยแพร่สูส่าธารณชนมีวตัถปุระสงค์เพื่อแสวงหารากวฒันธรรม “ของดีบ้านฉนั” ที่โดด
เด่นและเป็นสุดยอดของท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองครอบครัวและชุมชนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวง
วฒันธรรมจะด าเนินการแสวงหาคดัสรรในเร่ืองของประเพณีศิลปะการแสดงอาหารและผ้าทอเป็น
การน าร่องก่อนเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้ประเทศสามารถแข่งขนับนเวทีอาเซียนและเวทีโลกโดยที่ยงัคง
รักษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทยอนัเป็นรากเหง้าของประเทศไว้อย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน 

 
126 เร่ืองเดมิ.  หน้าเดียวกนั. 
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กรอบแนวคิดโครงการรากวฒันธรรม คือการแสวงหารากวฒันธรรม  (ของดีบ้านฉนั) 
ที่เป็นประเพณี ศิลปะการแสดง อาหารและผ้าทอที่โดดเด่นของชุมชน โดยชุมชนร่วมกนัคดัเลือก
เพื่อน าไปสูก่ารคดัสรรในระดบัอ าเภอ จงัหวดั ภาค และประเทศ พร้อมทัง้น าข้อมลูองค์ความรู้เร่ือง
รากวฒันธรรมที่ผ่านการคดัสรรมาบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่และบริการ เป็นต้นน า้
ของการศกึษา ค้นคว้า พฒันา บ่มเพาะ ต่อยอดไปสู่อตุสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรค์ สร้างคณุค่า
ทางสงัคมและมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยัง่ยืน โดยผ่านกระบวบงานสืบสายสร้างสรรค์ และ
บรูณาการการมีสว่นร่วมของหน่วยงานองค์กร และประชาชนเจ้าของวฒันธรรมในทกุระดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 82 แสดงรากวฒันธรรมมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมที่จบัต้องได้ 

ที่มา: https://www.m-culture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf 

รากวฒันธรรม หมายถึง วิธีการด าเนินชีวิต ซี่งกลุม่ชนและสงัคมได้ร่วมกนัสร้างสรรค์ 
สัง่สมปลกูฝังเรียนรู้ปรับประยกุต์สืบทอดจากรุ่นสูรุ่่นเกิดความเจริญงอกงามทัง้ด้านจิตใจ และวตัถ ุ
เป็นทนุทางสงัคมที่ท าให้เกิดความรักความผกูพนั รู้คณุค่าหวงแหนและภาคภมูิใจในแผ่นดินเกิด 

รากวฒัธรรม “ประเพณี” หมายถึง ประเพณีเก่ียวกบั ศาสนา ความเซื่อ วิถีชีวิต การ
ท ามาหากิน เป็นประเพณีที่ชมุชนนัน้ๆ ได้ถือปฏิบตัิสืบทอดกนัมา มีความเป็นมา เร่ืองราวและ ภมูิ
หลังที่ชัดเจนโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีรูปแบบการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความ
ประทับใจ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนอื่น และคนรุ่นต่อไปมีการพัฒนา สร้างสรรค์ปรัป
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ประยุกต์อยู่บนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดความรัก ความ
สามคัคี ความผูกพนั และความภาคภูมิใจซองคนในสงัคม สามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กบัครอบครัว และชมุชน สง่ผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

วฒันธรรม “ศิลปะการแสดง” หมายถึง การแสดงที่เก่ียวกบัดนตรีขบัร้อง ร าเต้น และ
ละครที่แสดงเป็นเร่ืองราว มีความเป็นมาและภมูิหลงัที่ชดัเจนมีรูปแบบการน าเสนอที่โดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ ดงึดดูความสนใจสร้างความประทบัใจได้ มีการบม่เพาะตอ่ยอดถ่ายทอดองค์กรความรู้
ไปสู่คนอื่นและคนรุ่นต่อไป มีการพฒันาสร้างสรรค์ปรับประยุกต์อยู่บนพืน้ฐานการรับผิดชอบต่อ
สงัคมและวฒันธรรมไทยสร้างความรักความสามคัคีความผูกพนั และความภาคภูมิใจของคนใน
ชมุชนสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กบัครอบครัวและชมุชนสง่ผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็งยัง่ยืน 

รากวฒันธรรม “อาหาร” หมายถึงอาหารชาติพนัธุ์ อาหารพืน้ถิ่น อาหารสขุภาพจากภมูิ
ปัญญาไทยเป็นอาหารที่มีความเป็นมาเร่ืองราวที่สะท้อนให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของชมุชนเป็นอาหาร
ที่ใช้วัตถุดิบที่มีลักษณะจ าเพาะโดดเด่นและมีช่ือเสียงของชุมชนกระบวนการผลิตไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและไม่ท าลายวตัถดุิบที่มีจ ากดัมีคณุค่าทางโภชนาการรสชาติกลมกล่อมเป็นที่ยอมรับ
ของคนส่วนใหญ่มีการพฒันามาตรฐานและปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณค่าและมลูค่าเพิ่มขึน้  มี
การบ่มเพาะต่อยอดถ่ายทอดองค์กรความรู้ไปสูค่นอื่นและคนรุ่นต่อไป มีความสามารถในการผลิต
เชิงปริมาณพร้อมแสดงสาธิตและจ าหน่ายโอกาสต่างๆ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชมุชนสง่ผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็งยัง่ยืน 

รากวฒันธรรม “ผ้าทอ” หมายถึงผ้าผืนที่ท าจากเส้นใยธรรมชาติหรือผ้าผืนซึง่ท าจาก
เส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยสงัเคราะห์น ามาถกัทอเป็นผืนมีลวดลายที่สวยงามสะท้อนให้เห็นถึงภมูิ
ปัญญาอตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ และท้องถิ่นที่โดดเด่นมีประวตัิความเป็นมามีการพฒันาสร้างสรรค์
และประยกุต์การถกัทอและลวดลายบนผืนผ้ามีการคดัสรรวตัถดุิบที่มีคณุภาพและมาตรฐานเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและไม่ท าลายวตัถุดิบที่มีจ ากัดมี
คุณค่าและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของคนส่วนใหญ่มีการบ่มเพาะต่อยอดถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปสู่คนอื่นและรุ่นต่อไปมีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณพร้อมแสดงสาธิตและ
จ าหน่ายในโอกาสต่างๆสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนส่งผลให้
ชมุชน มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

ผลที่ได้คือ เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพสื่อให้เห็นถึงรากวฒันธรรมของดีบ้านฉันใน
หลากหลายมิติน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าสืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคประชาสงัคมเด็กเยาวชนประชาชนเกิดการรับรู้เข้ามามีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของ
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ก่อให้เกิดความรักความผูกพนัความภาคภูมิใจความห่วงแผนน าไปสู่การพฒันาบ่มเพาะต่อยอด
สร้างสรรค์ 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 83 แสดงแผนภมูิกระบวนงานโครงการรากวฒันธรรม “ของดีบ้านฉนั” 

ที่มา: https://www.m-culture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf 

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ธิญาดา ยอดแก้ว (2547) การศึกษาสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน128  พบว่าแนวทางการออกแบบภาพสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมจากการทดลองออกแบบ 
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบภาพสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม ผู้วิจยัได้ใช้เกณฑ์ในการออกแบบ
ภาพสญัลกัษณ์ของ Kuwayama (1973) และหลกัการประเมินสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายภาพของ 
Follis and Hammer (1979) ปรากฏแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดังนี ้
หลกัในการออกแบบภาพสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมควรศึกษาและถ่ายทอดลกัษณะเฉพาะของแต่
ละวฒันธรรมที่เด่นชดัที่สดุ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีมีแบบฉบบัเฉพาะตวั หลกัการใช้สีส าหรับงาน

 
                            127 ส านกัปลดักระทรวงวฒันธรรม.  (2556).  คู่มือการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวง
วัฒนธรรม โครงการรากวัฒนธรรม. จาก https://www.m-culture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf  

128 ธิญาดา ยอดแก้ว.  (2547).  การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน.   
วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (นิเทศศิลป์).  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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ออกแบบควรค านึงถึงลกัษณะของสีที่นิยมน ามาใช้ หรือน าเสนอจนเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของสีใน
วฒันธรรมนัน้ๆ การเลือกสีในการออกแบบต้องค านึงถึงหลกัความจริง การใช้สีที่ เป็นเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมย่อมก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่ดี และเป็นการส่งเสริมงานออกแบบให้ดียิ่งขึน้ 
หลกัการจดัวางองค์ประกอบ ในการจดัวางองค์ประกอบของภาพ การออกแบบควรน าเสนอในสว่น
ที่ส าคญัเพียงเร่ืองเดียว หรือเน้นจดุสนใจเพียงจดุเดียวเท่านัน้ เพื่อการตีความหมายภาพที่ชดัเจน 
สามารถสื่อความหมายได้อย่างตรงประเด็นที่สดุ 

สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ ทวีศกัด์ิ เกียรติวีระศกัด์ิ และ รัฏฐา ฤทธิศร (2555) สญัวิทยา: 
การถอดรหสัและการประยุกต์อตัลกัษณ์ไทยเพื่อเป็นแนวทาง การออกแบบ 129  จากการลงพืน้ที่
เพื่อสงัเกตการสื่อความหมายเชิงสญัญะของสถาปัตยกรรมในสถานที่ต่างๆ ได้ข้อสรุปเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมผ่านทฤษฏีสัญญวิทยา ได้ข้อสรุปเสนอแนะเบือ้งต้น 
ส าหรับการน าเอาสญัญวิทยาไปใช้เพื่อการออกแบบเป็น 3 แนวทางคือ 1) แนวทางการใช้สญัญ
วิทยาเชิงประวตัิศาสตร์ ถือว่าการศึกษาเนือ้หาต่างๆในเชิงประวตัิศาสตร์เป็นส่วนส าคญัในการ
อธิบาย การเกิดรูปสญัญะและความหมายสญัญะ ช่วยในการค้นหา และก าหนดทิศทางการใช้
รูปสญัญะ เช่น แนวทางที่ใช้รูปทางประวตัิศาสต์ สง่ผลให้เกิดการสื่อสารท่ีชดัเจนได้ หรือแนวทางท่ี
เน้นความหมายสญัญะทางประวตัิศาสตร์มากกว่ารูปสญัญะ 2) แนวทางการใช้สญัวิทยาที่ส่งผลต่อ
การสื่อสารและการรับรู้ น าไปสูค่วามเข้าใจร่วมกนัในสงัคม จะกลายเป็นเงื่อนไขของการเลือกสญัญะที่
สามารถท าหน้าท่ีในการสื่อสารได้ และ 3) แนวทางการใช้สญัญวิทยาในเชิงวิพากษ์ โดยสืบค้นถึง
การเกิดขึน้และการประกอบสร้างขึน้ว่ามาจากเหตุการณ์ใด เป็นการวิพากษ์เปิดร่องรอยของ
ความหมายที่ถกูประกอบสร้าง ใช้ในแนวทางของการรือ้สร้างและปลดปล่อยให้ความหมายเลื่อน
ไหลไม่จ ากัด งานวิจัยชิน้นีเ้ช่ือว่า สัญญวิทยาสามารถน ามาวิเคราะห์หารูปสัญญะ รหัสหรือ
ความหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ ส่วนการออกแบบคือการประยกุต์
จะบรรลผุล ขึน้อยู่กบักลุ่มคน ประสบการณ์ และความรู้ของผู้ที่ใช้ รวมถึงความหมายที่ท างานใน
ระดบัสากล หรือระดบัเฉพาะเป็นปัจจยัท าให้เกิดการรับรู้และการยอมรับที่แตกต่างกนั 

นภดล จนัทวีระ (2552) ได้ศกึษาเร่ืองระบบนิเวศประเพณีวฒันธรรมของเรือนพืน้ถิ่น
ไทพวนบ้านบางมะเฟือง ต าบลคู้ ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 130 พบว่าการ

 
129 สนัต์ สวุจัฉราภินนัท์ ทวีศกัด์ิ เกียรติวีระศกัด์ิ และ รัฏฐา ฤทธิศร.  (2555).  สญัวิทยา: การถอดรหสัและการประยกุต์อตัลกัษณ์ไทย 

เพื่อเป็นแนวทาง การออกแบบ.  การประชมุวิชาการ ประจ าปี 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศนูย์รังสิต กรุงเทพฯ. 

130 นพดล จนัทวีระ.  (2552).  ระบบนิเวศ ประเพณีวัฒนธรรมของเรือนพืน้ถ่ินไทพวน บ้านบางมะเฟือง ต าบลคู้ยายหมี 

อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ สถ.ม. (สถาปัตยกรรมพืน้ถ่ิน). มหาวิทยาลยัศิลปากร.  



 160 

ปรับเปลี่ยนของเรือนพืน้ถิ่นไทพวนได้ปรับเปลี่ยนที่อยู่บนพืน้ฐานกรอบรูปลกัษณ์ของโครงสร้างเดิม
และเปลี่ยนรูปลกัษณ์จากรูปเรือนพืน้ถิ่นแบบประเพณีนิยมเดิมมีการปิดล้อมเรือนให้มีความมิดชิด
มากขึน้หลงัคาปรับเปลี่ยนให้มีความลาดชนัน้อยลงหรือแม้กระทัง่การปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่ร่วม
สมยัขึน้อยู่กบัสภาพทางสถานะของผู้คนในพืน้ที่ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลาง

ของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ” ผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นมาจากเอกสาร 
บทความทางวิชาการ หนังสือ บนัทึก รวมถึงวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกบัพืน้ที่ศึกษากลุ่มไทยพวน
เขตพืน้ที่ภาคกลางเพื่อมุ่งหาอัตลักษณ์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) ในการศึกษากลุ่มวฒันธรรมในชุมชนเพื่อค้นหาและวิเคราะห์อตัลกัษณ์กลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลาง ด้วยพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ร่วมกบัการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ในการศึกษารากวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
แล้วน าข้อมลูมามาวิเคราะห์เนือ้หาถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึน้โดยมีรายละเอียดตามล าดบัขัน้ตอน
ต่อไปนี ้

1. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1.1 วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มีล าดบัขัน้ตอนการศึกษา

วิเคราะห์ดงันี ้
1.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ทัง้เอกสารราชการ เอกสารทางวิชาการ เอกสาร

งานวิจัย เอกสารทางอิเลคโทรนิค อินเตอร์เนต ตลอดจนเอกสารที่มีความเก่ียวข้องกับชาติพนัธ์
พวน และประวัติศาสตร์การอพยพย้ายถิ่นฐานจากแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สู่ประเทศไทย วิถีชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศ 
และประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยพวน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อค้นหา
องค์ประกอบทางศิลปะอนัแสดงถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเขตพืน้ที่ภาคกลางของ
ประเทศไทยตามสภาพของสงัคมในปัจจบุนั ซึง่ข้อมลูการศกึษาดงักลา่วใช้เป็นแนวในการต่อยอด
การออกแบบเพ่ือการสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทัง้ในเชิงศิลปะวฒันธรรมและเชิงพาณิชย์ 

1.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูภาคสนาม (Field Study) จากพืน้ที่การศึกษา เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยพวน ในประเด็นต่างๆของรากวัฒนธรรม มรดกทางภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 

1.1.2.1 อาหาร ได้แก่ อาหารชาติพนัธุ์ อาหารพืน้ถิ่น  
1.2.2.2 การแต่งกาย ได้แก่ ผ้า เคร่ืองแต่งกาย ผลิตภณัฑ์จากผ้า และเคร่ืองประดบั  
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1.2.2.3 ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านโบราณ ย่านเก่า เมืองเก่า สิ่งก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรม 

1.2.2.4 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีเก่ียวกบัศาสนา ความเช่ือ วิถีชีวิต และการท า
มาหากิน 

1.2.2.5 ภาษา ได้แก่วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวัติศาสตร์บอกเล่า ได้แก่ 
ภาษาถิ่น ภาษาสญัลกัษณ์ ส านวน สภุาษิต ต ารา นิทานพืน้บ้าน และช่ือบ้านนามเมือง 

1.2.2.6 อาชีพ ได้แก่ ช่างฝีมือดัง้เดิม หตัถกรรม และอาชีพที่เกิดขึน้ในชมุชน 
1.2.1.7 ความเช่ือ พิธีกรรม ได้แก่ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศาสนา ศรัทธา

ของกลุม่คนในแต่ละท้องถิ่น 
1.2.1.8 ศิลปพืน้ถิ่น ได้แก่ ภมูิปัญญา ศิลปะท้องถิ่น ศิลปการแสดง ศิลปการ

ต่อสู้  การละเลน่พืน้บ้าน เป็นต้น 
โดยการศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในชุมชนเขตภาคกลางโดย

วิธีการดงันี ้
1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก(In - depth Interview) สนทนากลุ่มย่อย (Group Interview) เพื่อให้ได้ประเด็นที่หลากหลาย
ในเร่ืองรากวฒันธรรม มรดกทางภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น และสภาพสงัคม เศรษฐกิจ
ในปัจจบุนัสง่ผลอย่างไรกบักลุม่ชาวไทยพวนในเขตพืน้ที่การศกึษา 

2) การสังเกตการณ์ (Observation Interview) ทัง้การสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม และไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ประเด็นที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์แยกแยะความน่าเช่ือถือ
ได้ 

3) การวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
3.1 ข้อมูลเร่ืองอัตลษัณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ในเขตพืน้ที่การศึกษา ใน

เขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย จ.ลพบรีุ (อ.บ้านหมี่) จ.สพุรรณบรีุ (อ.บางปลาม้า) จ.
นครนายก (อ.ปากพลี) จ.สโุขทยั (อ.ศรีสชันาลยั) 

จากการศึกษา รากวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ 1)อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศยั 4)ประเพณี 5)ภาษา วรรณกรรม
พืน้บ้านและประวตัิศาสตร์ค าบอกเลา่ 6)อาชีพ 7)ความเชื่อพิธีกรรม 7)ศิลปะพืน้ถิ่น ที่ยงัคงปรากฏ
ให้เห็นในวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในเขตภาคกลาง  
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3.2 น าข้อมลูจากการวิเคราะห์อตัลกัษณ์วฒันธรรมไทยพวน ในเขตพืน้ที่ของ
การศึกษาไปสังเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรที่มีผลเก่ียวข้องกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนใน 4 จังหวัดในเขตภาคกลางของประเทศไทย 
ประกอบด้วย จ.ลพบุรี (อ.บ้านหม่ี) จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า) จ.นครนายก (อ.ปากพลี) จ.
สโุขทยั (อ.ศรีสชันาลยั) อภิปรายผลและแสดงตวัอย่างการแนวทางในการออกแบบ และพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมลู 

2. การก าหนดประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 การเลือกพืน้ที่การวิจัย การวิจัยครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกพืน้ที่การวิจัยแบบเจาะจง จาก

การศึกษาการตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในปัจจุบนั ซึ่งพืน้ที่ทางภาค
กลางของประเทศไทยเป็นพืน้ที่ที่มีกลุม่วฒันธรรมไทยพวน กระจายตวัตัง้ถิ่นฐานอยู่มากที่สดุเป็น
จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ 1) อ.ศรีสชันาลยั จ.สุโขทัย 2) อ.หนองโดน อ.ดอนพุด อ.วิหารแดง จ.
สระบรีุ 3) อ.ปากพลี จ.นครนายก 4) อ.บ้านหม่ี อ.บ้านทราย จ.ลพบรีุ 5) อ.พรหมบรีุ จ.สิงห์บรีุ 6) อ.
ทบัคล้อ อ.บางมลูนาค บ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 7) อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 8) อ.ช่อง
แค  อ.ชุมแสง  อ.ไพศาลี  อ.ตากฟ้า  จ .นครสวรรค์  9) อ.ชนแดน  อ.หนองไผ่  อ.ศ รี เทพ  
จ.เพชรบรูณ์ 10) อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี 

2.2 การเลือกกลุ่มประชากกรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจยัได้เลือกกลุ่มประชากรใน
การศึกษาวิจยั และลงเก็บข้อมลูภาคสนาม เป็นประชาชนเชือ้สายไทยพวน ซึ่งอาศยัอยู่ในพืน้ที่ ที่
มีกลุม่วฒันธรรมพวนอาศยัอยู่ ในพืน้ที่ภาคกลางของประเทศ การเลือกกลุม่ประชากรในการวิจยัแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) เนื่องจากช่วงเวลาและพืน้ที่ ที่มีการอพยพเป็นสาแหรก
เดียวกนั มีการตัง้ถิ่นฐานอยู่ตามหวัเมืองชัน้ใน ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ปัจจุบนัยงัเป็น
พืน้ที่ ที่มีการด าเนินชีวิต อนรัุกษ์และสืบสานวฒันธรรม ประเพณีตามชาติพนัธุ์พวนเอาไว้ และยงัมี
มีการจดัตัง้กลุม่การค้าซึง่มีการใช้วฒันธรรมไทยพวนมาเป็นสว่นหนึง่ของการขบัเคลื่อนวฒันธรรม
ในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกวา่ 3 ปีขึน้ไป  

2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนใน 1) อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี  2) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 3) อ.ปากพลี จ.
นครนายก 4) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง  
(Purpose sampling) เนื่องจากอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก มีกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอาศยั
อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ยงัคงใช้ภาษาพวนในการสื่อสารกบักลุ่มคนไทยพวนด้วยกนั และคงยงัสืบทอด 
ความเช่ือ ประเพณีตามชาติพนัธ์เดิมเอาไว้  แต่ปัจจบุนัสภาพสงัคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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ไปมีผลกบัการใช้ทุนทางวฒันธรรมมาสื่อสาร หรือสร้างภาพลกัษณ์เพื่อแสดงออกและเป็นที่รู้จัก
ของผู้คนในสงัคม และเพื่อพฒันาสินค้าหรือบริการของชุมชน ให้มีอตัลกัษณ์ที่ชัดเจน ทัง้ยงัเป็น
พืน้ที่ใกล้เมืองใหญ่ คือ จังหวดักรุงเทพมหานคร ยิ่งท าให้เกิดการพยายามรักษาวฒันธรรมตาม
ชาติพันธ์เอาไว้ ให้สอดคล้องกับบริบทด้านต่างๆของพืน้ที่  เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
วฒันธรรมในเชิงพาณิชย์ 

3. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการด าเนินงานเพื่อให้ตอบกับวตัถุประสงค์ของการ

วิจยัเร่ือง การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย

เพื่อแนวทางในการออกแบบ เคร่ืองมือที่จะใช้ในการวิจยัประกอบไปด้วย 
3.1 แบบส ารวจเบือ้งต้น (Basic Survey) โดยการบันทึก อ้างอิงจากเอกสารและ

หลักฐานทางวิชาการที่กล่าวถึงประเด็นที่ศึกษาคือรูปแบบวิถีชีวิต พฤติกรรม คติความเช่ือ 
พิธีกรรม การสืบทอดแนวความคิดเชิงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  

3.2 แบบสมัภาษณ์ (Interview) โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอย่าง
ผู้ ให้ข้อมลูที่มีอยู่จริงด้าน พฤติกรรมและวิถีชีวิต การปรับตนเปลี่ยนแปลงและสืบทอดแนวความคิดใน
ภมูิปัญญา ตลอดจนถึงคติความเช่ือพิธีกรรมต่างๆท่ีสญูหายไปและยงัด ารงอยู่ 

3.3 แบบสังเกต (Observation) โดยใช้แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  
การสงัเกตการณ์ลกัษณะปรากฎการณ์ เหตกุารณ์ พฤติกรรม วิถีชีวิต แนวทางความคิด ความเช่ือ
และพิธีกรรมของลกัษณะเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการเก็บข้อมลูจากลกัษณะเฉพาะทางรากวฒันธรรม 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย 
ประเพณี ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์ค าบอกเลา่ อาชีพ ความเชื่อพิธีกรรม ศิลปะ
พืน้ถิ่น  ในพืน้ที่ต่างๆ ที่ก าหนดในขอบเขตของการศกึษา 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยท าการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเร่ิมเก็ บข้อมูลจาก

กระบวนการการมีสว่นร่วมของชมุชน ตามล าดบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงันี ้
4.1 แบบส ารวจเบือ้งต้น (Basic Survey) การส ารวจภาคสนาม แบบไม่เป็นทางการ

และเป็นทางการ ผ่านผู้น าชมุชน ในพืน้ที่การศกึษา โดยมีการบนัทกึเสียงและถ่ายภาพประกอบ 
4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลตามสภาพจริงในชุมชน พฤติกรรม วิถีชีวิต 



 165 

แนวความคิด ความเช่ือและพิธีกรรม ภูมิปัญญาต่างๆของชุมชน โดยมีการบันทึกเสียงและ
ถ่ายภาพประกอบ 

4.3 แบบสงัเกต (Observation) ใช้การสงัเกตแบบไม่เป็นทางการโดยเข้าไปสงัเกตในชมุชน
ที่ศึกษา เป็นการสงัเกตเชิงคณุภาพถึงลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม อาทิ แนวทางของศิลปวฒันธรรม 
พฤติกรรม วิถีชีวิต แนวความคิด ความเช่ือและพิธีกรรม  ภูมิปัญญาต่างๆของชุมชน และ
ลกัษณะเฉพาะทางรากวฒันธรรม มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ 1)
อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศยั 4)ประเพณี 5)ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์ค า
บอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเช่ือพิธีกรรม 7)ศิลปะพืน้ถิ่น เพื่อให้เห็นแนวทางหรือแนวความคิดที่
สะท้อนอตัลกัษณ์ของชมุชน 

4.4 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และ 
มองทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในพืน้ที่การศึกษาเพื่อให้ผู้ ตอบแบบสอบถามรับรู้ เข้าใจ และ
สามารถแสดงความคิดเห็น ตอบกลบัเพื่อจะได้ข้อมลูที่ถกูต้องและชดัเจนมากขึน้ 

5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ สัมภาษณ์ และสังเกตมาวิเคราะห์ในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของ

ประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

5.1.1 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูเบือ้งต้นโดยใช้วิธีการ  
1) ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก

ด้านบคุคล เวลา สถานที่ 
2) ตรวจสอบด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้มากกว่าหนึ่งวิธี คือ การ

สนทนากลุ่มย่อยและรายบุคคล การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบการสงัเกตกุารณ์แบบมีส่วนร่วม
เพื่อศึกษาวิภีชีวิต และข้อมลูตามส่วนประกอบของมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น 8 
ประการ ท าการถามซ า้เพื่อยืนยนัความเข้าใจและความถกูต้องของข้อมลู 

3) ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล โดยส ารวจการตีความผลสรุปต่างๆ ว่า
ตรงกนั สามารถสะท้อนลกัษณะเฉพาะของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในพืน้ที่นัน้ได้ 

5.1.2 น าข้อมลูมาวิเคราะห์จ าแนกเป็นประเภท ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในกรอบ
แนวคิดการวิจยัและการวิเคราะห์เนือ้หา เช่ือมโยงข้อมลูตามข้อเท็จจริงที่ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรม ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ทัง้ 4 จังหวัดตามที่ก าหนดในขอบเขตการศึกษา ใน
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ประเด็น การศึกษาอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรม  (Cultural identity) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนใน
เขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม  (Cultural 
identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการออกแบบ ผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
5.2.1 น าข้อมลูที่ได้จากการลงพืน้ที่เก็บข้อมลู ทัง้จากแบบส ารวจ การสมัภาษณ์ 

ภาพถ่ายจากการส ารวจ “รากวฒันธรรม” มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น 8 ประเภท 
ได้แก่ 1) อาหาร 2) การแต่งกาย 3) ที่อยู่อาศัย 4) ประเพณี 5) ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้านและ
ประวตัิศาสตร์ค าบอกเล่า 6) อาชีพ 7) ความเชื่อพิธีกรรม 8) ศิลปะพืน้ถิ่น มาประมวลผลวิเคราะห์ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถ่ีร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในการวิเคราะห์มาอธิบายเปรียบเทียบอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนที่ได้ 
มาศึกษาองค์ประกอบทางทศันศิลป์ (Element of Visual Arts) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
กราฟิกสื่อสารในเชิงพาณิชย์ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาและเก็บข้อมลูภาคสนาม เร่ืองภมูิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน
ในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย โดยมีพืน้ที่การศึกษา ได้แก่ อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ และอ าเภอศรีสชันา
ลยั จังหวดัสโุขทยั เพื่อศึกษาลกัษณะร่วม จากการศึกษาเปรียบเทียบภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ของท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ 1)อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศัย 4)ประเพณี 5)ภาษา 
วรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์บอกเลา่ 6)อาชีพ7)ความเชื่อ พิธีกรรม 8)ศิลปะพืน้ถิ่น แสดง
ให้เห็นถึง อัตลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่
ภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ(Elements of Visual Arts) จากอตั
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนออัตลักษณ์ศิลป์ ส าหรับการสื่อสารอัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม ทัง้ในเชิงศิลปวฒันธรรมและเชิงพาณิชย์  

การศึกษาเก็บข้อมลูมุ่งเน้นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเลือก
กลุ่มประชากรในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) ซึ่งได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชมุชน หรือผู้ มีบทบาทส าคญัด้านวฒันธรรมไทยพวน เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลมุครบถ้วนเท่าที่
เป็นไปได้ในเร่ือง“รากวัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึงมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
รวมทัง้สภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจบุนัของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่การศึกษาทัง้ 
4 แห่ง ดงักล่าว ร่วมกับการส ารวจสภาพพืน้ที่ อาคารบ้านเรือน ศาสนสถานและโบราณสถานที่
เก่ียวข้องกบัภมูิปัญญาท้องถิ่นของชมุชน 

รายช่ือผู้น าชมุชน/ปราชญ์ชมุชน ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในภาคกลางที่เลือกศกึษา 
มีดงันี ้

กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ได้แก่  
1) พระครูวิริยานโุยค(สมบตัิ บญุประเสริฐ) เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง ต.เกาะหวาย  
2) พระครูวิสทุธิ ธรรมานนัท์ เจ้าอาวาสวดัศรีมงคล หมู่ 1 ต.หนองแสง 
3) คุณอุทัย บุญมั่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  และ

ประธานสภาวฒันธรรมต าบลหนองแสง 
4) คณุสภุาพ บญุเลิศ เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง 
5) นายศรชยั ลาหอม ก านนัต าบลหนองแสง  
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6) คณุผ่องศรี บญุขนั นกัร้องหมอล าพวน ต าบลหนอแสง 
7) คณุสนุนัท์ วฒันวิเชียร เป็นประธานกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวน

บ้านใหม่ 
8) คุณศิริลกัษณ์ จันนา สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้าน

ใหม่ 
กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ได้แก่ 

1) อาจารย์วารินทร์ มงคลรัตน์ ปูชนียบุคคลไทยพวนจังหวัดสุพรรณ เลขที่ 29  
ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 

2) อาจารย์พงษ์ พนัธุ์ศิริ ประธานชมรมไทยพวนสพุรรณบรีุ  
3) ร้อยตรีกฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้า) ประชาสมัพนัธ์

ชมรมไทยพวนจงัหวดัสพุรรณบรีุ / ประธานชมรมไทยพวนบ้านท่าตลาด 
4) พนัเอกพิเศษ สมนึก เพียงสามสี ผู้ก่อตัง้ศนูย์การเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมวิถี

ชีวิตไทยพวนบ้านไผ่เง เลขที่ 242 หมู่ 1 ต.วงัน า้เย็น อ.บางปลาม้า 
5) คณุดารณี วงศ์จนัทร์ ประธานกลุ่มจกัสานบ้านโพธ์ิศรี 23/1 หมู่ 12 บ้านโพธ์ิ

ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า 

กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ ได้แก ่

1) คณุวนิดา รักพรม (อดีตผู้ ใหญ่บ้าน) บ้านส าโรงใหญ่ หมู่ 10 ต.หินปัก อ.บ้าน
หมี่ จ.ลพบรีุประธานกลุม่สตรีอาสาชมุชนบ้านพวน 

2) อาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานสภาวฒันธรรมบ้านทราย ผู้ดูแลพิพิธภณัฑ์  
วดับ้านทราย ณ วดับ้านทรายหมู่ 2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบรีุ 

3) อาจารย์ไพโรจน์ ลายน า้เงิน ศนูย์วฒันธรรมต าบลโพนทอง ผู้ดแูลพิพิธภณัฑ์
พืน้ถิ่นศนูย์วฒันธรรมต าบลโพนทอง ณ วดัทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบรีุ  

4) คณุยินดี จนัทร์สวุรรณ  เจ้าของเรือนพวนเลขที่ 11 บ้านส าโรงใหญ่ หมู่ 10 ต.
หินปักอ.บ้านหมี่ จ.ลพบรีุ 

กลุม่วฒันธรรมไทยพวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ได้แก ่

1)นายสาธร โสรัจประสพสันติ  ผู้ มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  
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2) นายชนะ เข็มมกุด์ ปราชญ์ชาวบ้านหาดเสีย้ว 
3) นางวรรณา วฒันวงศ์สโุข ผู้อ านวยกองการศกึษา เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 
 

 

ภาพประกอบ 84 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลกัษณะภมูิประเทศและท่ีตัง้กลุม่วฒันธรรม 
ไทยพวนทัง้ 4 แห่ง ซึง่เป็นพืน้ที่ในการศกึษา  
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ได้แก่ 1) อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 2) อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
3) อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 4) อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวัดสุโขทัย และระยะห่างโดยสงัเขป 
จากจงัหวดัหวัเมืองทางภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวดั
นครราชสีมา และภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงนครหลวง
เวียงจนัทน์  

ที่มา: www.google.co.th/maps@2019 

ที่ตัง้ ลักษณะภมิูประเทศและการตัง้ถิ่นฐาน 
ลกัษณะภูมิประเทศของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่ม ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา

ในครัง้นีมี้ความแตกต่างกัน ซึ่งนอกจากสภาพแวดล้อมที่มีผลโดยตรงต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพ การหาอาหารและประเพณีวฒันธรรมบางประการแล้ว ท าเลที่ตัง้ใกล้ตวัเมืองใหญ่ ตลาด
ขนาดใหญ่และการคมนาคมเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ส าคญัต่อการตัง้ถิ่นฐานและการปรับตวัของกลุม่
วฒันธรรมไทยพวนที่สง่ผลมาจนถึงปัจจบุนัสามารถเปรียบเทียบที่ตัง้ ลกัษณะภมูิประเทศ และการ
ตัง้ถิ่นฐาน ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนทัง้4 กลุ่ม ได้ดงัตารางแสดงข้อมลูลกัษณะท าเลที่ตัง้และ
ภมูิประเทศของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 กลุม่ 

ตาราง 5 แสดงข้อมลูลกัษณะท าเลที่ตัง้และภมูิประเทศของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 กลุม่ 

 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อ าเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน อ าเภอบ้านหมี่  

จังหวัดลพบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนต าบล

หาดเสีย้ว  
อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

ประวัต ิ
การตัง้ถิ่นฐาน 

ถูกกวาดต้อนไว้ที่หัวเมือง
ชัน้ใน (สันนิษฐานว่าเป็น
ชาวพวนกลุ่มแรกที่เข้ามา
ในไทยร่วมกับพืน้ที่อื่นๆ
ใกล้เคียง ในสงครามตี
เมืองเวียงจันทน์ครัง้ที่  1 
เมื่อ พ.ศ. 2321) 

เป็นชาวพวน ที่เจ้าอนุวงศ์
คุมลงมาในคราวถวาย        
พระเพลิงศพรัชกาลที่  2  
มาตัดต้นตาลและล าเลียง
จากจังหวัดเพชรบุรี และ
สุพรรณบุรี เพื่อสร้างฐาน
รากของพระสมุทรเจดีย์ 
(ระหว่าง พ.ศ.2368 -2370) 

ถูกกวาดต้อนและ
อพยพมาหลายครัง้ 
ครัง้แรกคราวรัชกาล
ที่ 3 จนกระทั่งคราว
หนีกบฏฮ่อในรัชกาล
ที่  5  ( พ . ศ . 2 4 0 8 -
2433) 

ขยายถ่ินที่อยู่ใหม่ 
ก่อนปีพ.ศ.2387 
(จารึกวดัหาดเสีย้ว) 
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ตาราง 5  (ต่อ) 

 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อ าเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน อ าเภอบ้านหมี่  

จังหวัดลพบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนต าบล

หาดเสีย้ว  
อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

ขนาดพืน้ที่ 
ขนาดชุมชน  

ต าบลเกาะหวาย 
ต าบลหนองแสง 

ต าบลบางปลาม้า 
ต าบลมะขามล้ม 

จ านวน 10 ต าบลใน
อ าเภอบ้านหมี่ ได้แก่ 
บ้านกล้วย บ้านทราย 
เชียงงา โพนทอง หิน
ปัก บางกะพี ้ไผ่ใหญ่ 
ส น ามแจ ง  หนอ ง
ทรายขาว และหนอง
เตา่ 

ต าบลหาด เสี ย้ ว 
แ ล ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง  
รวม 6-7 หมู่บ้าน  

ภูมิประเทศหลัก 
ที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุม่ ที่ราบลุม่ ที่ราบสลบักบัเนินเขา

หรือภเูขา 
ที่ ราบลานตะพัก 
ล าน า้และเทือกเขา 

ภูเขา-ป่าไม้หลัก 
เขาใหญ่ - เขาสนามแจง เทือกเขาขนาด

ใหญ่ 

ลุ่มน า้หลัก 
ลุม่น า้นครนายก ลุม่น า้ท่าจีนตอนกลาง 

(ลุม่น า้สพุรรณบรีุ) 
ลุม่น า้เจ้าพระยา ลุม่น า้ยม 

ล าน ้า ส ายรอง 
ที่ใช้ตัง้ถิ่นฐาน 

คลองท่าดินแดง คลองรางทอง 
คลองสองพี่น้อง 

คลองท่าตะโก - ห้วย
แก้ว 
แม่น า้บางขาม 

ตัง้ถ่ินฐานริมแม่น า้
ยม 

ตัวเมือง /  
ย่านตลาดการค้า 

ตลาดนครนายก 
ตลาดปราจีนบรีุ 

ตลาดเก้าห้อง 
ริมแม่น า้ท่าจีน 

ตลาดเมืองลพบรีุ 
ห่างไป 30 กม. 

ตลาดเมืองสวรรค
โลค  
ตลาดเมืองทุ่งยัง้  

เส้นทาง
คมนาคมทางบก
ในปัจจุบัน 

ถนนสวุรรณศร ห่างจาก
ตวัเมืองนครนายก 10 กม. 

ถ.สายบางปลาม้า-สพุรรณ
ฯ 
ถ.สายบางปลาม้า-อู่ทอง 

เส้นทางรถไฟสาย
เหนือ 
ถ.สรุนารายณ์ (บ้าน
หมี่-โคกส าโรง-ม่วง
ค่อม) 
ถ.สายบ้านหมี่-ท่าวุ้ง 

ถ.ศรีสชันาลยั-
สวรรคโลก , ถ.ศรีสชั
นาลยั-อตุรดิตถ์, 
ถ.ศรีสชันาลยั-แพร่ 
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ตาราง 5  (ต่อ) 

 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อ าเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน อ าเภอบ้านหมี่  

จังหวัดลพบุรี 

กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนต าบล

หาดเสีย้ว  
อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

รูปแบบชุมชน สว่นใหญ่เป็นการตัง้ถ่ินฐาน
แบบรวมกลุม่ / ที่อยู่อาศยั
และที่ดินท ากินอยู่ในพืน้ที่
แปลงเดียวกนั พบได้น้อย 

สว่นใหญ่เป็นการตัง้ถ่ินฐาน
แบบรวมกลุม่ / ที่อยู่อาศยั
และที่ดินท ากินอยู่ในพืน้ที่
แปลงเดียวกนั พบได้น้อย 

สว่นใหญ่เป็นการตัง้
ถ่ินฐานแบบรวมกลุม่
ในแตล่ะต าบล / ที่อยู่
อาศยัและที่ดินท ากิน
อยู่ในพืน้ที่แปลง
เดียวกนั  พบได้น้อย 

สว่นใหญ่เป็นการ
ตัง้ถ่ินฐานแบบ
รวมกลุม่ ริมฝ่ังแม่น า้
ยม /ที่อยู่อาศยัและ
ที่ดินท ากินอยู่ใน
พืน้ที่แปลงเดียวกนั  
พบได้น้อย 

ข้อสังเกต ตัง้อยู่ใกล้ตวัเมือง
นครนายกและตวัเมือง
ปราจีนบรีุ 

มีการตัง้ถ่ินฐานเป็นกลุม่
เดียวกนัในพืน้ที่ 7 ต าบล 12 
หมู่บ้าน จ านวนราว 
14,000 คน ตัง้อยู่ใกล้ 
ชมุทางการค้าขนาดใหญ่
ของชาวจีน คือตลาดเก้าห้อง 

เป็นชมุชนไทยพวนที่
ใหญ่ที่สดุในประเทศ
ไทย ตามข้อมลูปี 
2540 มีชาวไทยพวน
ราว 38,274 คน 

ตัง้อยู่ห่างไกลจาก
ย่านการค้าหรือ
ตลาดขนาดใหญ่ 
แตม่ีการติดตอ่กบั
กลุม่วฒันธรรม
ทางภาคเหนือ และ
ชมุชนที่มีการเลีย้ง
ช้าง 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การศึกษาเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในครัง้นี ้ใช้ลักษณะของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่น มาเป็นกรอบและแนวทางในการสมัภาษณ์ โดยใช้หวัข้อ ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ 

1) อาหาร หมายถึง อาหารชาติพันธุ์,  อาหารพืน้ถิ่น อาหารสุขภาพ และ
อาหารประเพณี 

2) การแต่งกาย หมายถึง ผ้า, เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกาย และผลิตภณัฑ์
จากผ้า 

3) ที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้านโบราณ, ย่านเก่า, เมืองเก่า, สิ่งก่อสร้าง และ
สถาปัตยกรรม 

4) ประเพณี หมายถึง ประเพณีเก่ียวกบัศาสนา, ความเชื่อวิถีชีวิต และการท า
มาหากิน 
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5) ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวตัิศาสตร์บอกเลา่ หมายถึง ภาษาไทย
, ภาษาถิ่น, ภาษาสญัลกัษณ์, ส านวน, สภุาษิต, ต ารา, นิทานพืน้บ้าน และช่ือบ้านนามเมือง 

6) อาชีพ หมายถึง ช่างฝีมือดัง้เดิม, หตักรรม, แพทย์แผนไทย, สปา ฯลฯ 
7) ความเช่ือ พิธีกรรม หมายถึง โหราศาสตร์ , ไสยศาสตร์, ศรัทธาต่อวิถี

ศาสนา และศรัทธาของกลุม่คนในแต่ละท้องถิ่น เช่น เร่ืองขวญั 
8) ศิลปะพืน้ถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาด้านศิลปะท้องถิ่น , ศิลปะการแสดง, 

ศิลปะการต่อสู้, การละเลน่พืน้บ้าน และกีฬาพืน้บ้าน 

1. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารหมายถึง อาหารชาติพันธุ์ , อาหารพืน้ถิ่น 

อาหารสุขภาพและอาหารในงานประเพณี ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 แห่ง แม้จะเป็นสังคม
เกษตรกรรมที่เพาะปลกูข้าวเหมือนกนั แต่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในพืน้ที่การศึกษาทัง้ 4 แห่งมีถิ่น
ฐานที่ตัง้แตกต่างกนัออกไป สง่ผลถึงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารในวฒันธรรมไทยพวนดงันี ้

1.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ.ปากพลี จ.นครนายก  
อาหารชาตพิันธ์ุและอาหารพืน้ถิ่น 

ลกัษณะภมูิประเทศที่ตัง้ถิ่นฐานของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอปาก
พลี จงัหวดันครนายก ตัง้อยู่บริเวณเชิงเทือกเขาซึ่งมีต้นไผ่ขึน้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในพืน้ที่
ต าบลหนองแสง ชาวบ้านจึงนิยมน าหน่อไม้มาประกอบอาหารพืน้ถิ่นประเภทต่างๆ อาทิ ต้ม แกง 
ลวก ฯลฯ ร่วมกบัน า้ปรุงหรือน า้พริก 

ภูมิปัญญาถนอมอาหารพืน้บ้านของชาวบ้านไทยพวน เทศบาลต าบล
เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก คือ "ปลาด"ู ซึง่จะคล้ายๆ กบัปลาร้า เพียงแต่ชาวบ้านไทยพวน
จะน าปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตัวสดๆ มาหมักประมาณ 20-30 วัน แล้วน าปลาดูที่ได้มา
ทอดหรือย่าง รสเปรีย้วน าเค็ม กินกบัผกัพืน้บ้าน 

ข้อแตกต่างระหว่างปลาร้า กับปลาดู คือ ปลาร้า (ปลาแดะ ในภาษา
พวน) จะใช้ระยะเวลาการหมกันานเป็นปี หมกัโดยใช้เกลือและข้าวคัว่ที่ท าจากข้าวเปลือกโขลก
ละเอียด แต่ปลาดูจะใช้ระยะเวลาการหมักไม่ถึงปี และการหมักจะเพิ่มส่วนผสม กระเทียม 
พริกไทย และข้าวคั่วที่ใช้หมักจะท าจากข้าวสารบดละเอียด ท าให้ได้ปลาดูหรือปลาร้าสดที่มี
รสชาติกลมกลอ่ม คือมีรสเปรีย้วและไม่เค็มจดัเหมือนปลาร้าทัว่ไป กลา่วกนัวา่เหตทุี่ต้องหมัน่ดแูล
ปลาที่หมกัไม่ให้เปรีย้วจนเกินไปนัน้เป็นที่มาของค าวา่ "ปลาด"ู นัน่เอง  
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ปัจจุบัน “ปลาดู” ได้รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยจัดตัง้เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย ต าบลเกาะ
หวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 85 แสดงปลาด ูอาหารพืน้บ้านคนไทยพวน ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในผลิตภณัฑ์ 
หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ของ จ.นครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 86 แสดงนางสาวพรนนัท์  สณัหจนัทร์ ผู้อ านวยการส านกังาน การท่องเที่ยวแหง่
ประเทศไทยส านกังานนครนายก เยี่ยมชมวฒันธรรมด้านอาหารของชาวชมุชนไทพวน  

อ าเภอปากพล ี

ที่มา: http://www.tat8.comและ ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 



 175 

จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกกระชาย ต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก เม่ือวนัที่ 1 กนัยายน 2558 พบวา่พืน้ที่บ้านโคกกระชายสว่นใหญ่
เป็นทุ่งนา มีล าห้วยท่าแดงไหลผ่าน อดุมไปด้วยปลาหลากหลายชนิดที่สามารถน ามาเป็นวตัถดุิบ
ในการประกอบอาหารและแปรรูปอยู่มาก ยกตวัอย่างเช่น ปลาขาว ปลาสร้อย ปลาช่อน ปลาชะโด 
ปลากราย ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาหมอ เป็นต้น จึงเกิดการรวมกลุ่มน าปลาที่ได้มาแปรรูปน า
ออกจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้  

กระบวนการแปรรูปปลาของชมุชนบ้านโคกกระชาย เป็นสตูรการแปรรูป
ที่ได้จากการหารือของคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และผลิตอย่าง
พิถีพิถนัท าให้สินค้ามีคณุภาพ ผลิตภณัฑ์ที่จ าหน่ายนัน้ ได้แก่ ปลาส้ม ปลาร้า ปลาเค็ม ปลาด ูปลา
ร้าสบั น า้ปรุง (มีอยู่ 4 รสชาติ) แหนมปลาชะโดปลาร้า มีตราสินค้า “ปลาร้าสะแกซงึ” เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 87 แสดงล าดบัขัน้ตอนและประเภทผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากปลาชนิดต่างๆ  
ของชมุชนบ้านโคกกระชาย 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 88 แสดงปลาร้า ซึง่เป็นอาหารประจ าบ้านของชาวไทยพวน และไหบรรจปุลาร้า  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 89 แสดงการปรุงและแปรรูปปลาร้าด้วยการทอดและการท าน า้ปรุงจากปลาร้า 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 90 แสดงแหนมปลาชะโด ปลาส้มจากปลาชะโด 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

อาหารในงานประเพณี 
อาหารที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอปากพลี นิยมท าในงานเทศกาล

งานบุญต่างๆ ก็จะได้แก่ ข้าวปุ้น (ขนมจีน), ข้าวจ่ี, ขนมกงแหน, ข้าวโล้น, ขนมดาดกระทะ, ขนม
คาบหม ูฯลฯ รวมทัง้ข้าวเกรียบย่างไฟที่คล้ายกบัข้าวเกรียบวา่วหรือข้าวแคบของล้านนา ที่ใช้ประกอบ
พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในเทศกาลสงกรานต์ด้วยข้าวเกรียบหรือที่ชาวไทยพวนเรียกว่าข้าวเขียบ เป็นสิ่งที่
ส าคญัในการท าพิธีกรรมสตูรเสือ้สตูรผ้า ซึ่งสมยัก่อนนัน้พิถีพิถนักนัมาก ทกุบ้านจะต้องท ากนัเอง 
เม่ือน ามายางแล้วจะพองใหญ่ขึน้ แสดงถึงชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองขึน้ การใช้ใน 

พิธีจะน ามาปรูองบนถาดที่วางซ้อนอยู่บนกระบงุใส่ผ้าอีกที ของที่วางบน
ข้าวเขียบได้แก่ ข้าวต้มมดั ผลไม้ และขนัธ์ 5 (มีธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม ดอกไม้ 5 ดอก ใสในขนัมี
ข่าวสาร) เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 91 แสดงการท าข้าวเกรียบย่างไฟ เพื่อใช้ประกอบพิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในเทศกาล
สงกรานต์ ณ วดัฝ่ังคลอง โดยใช้รองบนถาดท่ีวางซ้อนอยู่บนกระบงุอีกชัน้หนึง่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ขนมคาบหม ูเป็นขนมกวนจากแปง้ข้าวจ้าว ถัว่ลิสง กะทิ น า้ตาล หนงัหมู
สบั โรยหอมเจียว สมัผสันุ่ม มนั ไม่หวานมาก เดิมเป็นขนมประจ าครัวเฮือน แต่เนื่องจากต้องใช้
แรงงานมากและใช้เวลานานในการกวนแป้ง ปัจจุบนัจึงนิยมท าเฉพาะในงานบุญ งานพิเศษตาม
วาระต่างๆ  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 92 แสดงการกวนแปง้ท าขนมคาบหมขูองบ้านบุง่เข้ ต าบลหนองแสงอ าเภอปากพล ี
จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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1.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
อาหารชาตพิันธ์ุและอาหารพืน้ถิ่น 

ลักษณะอาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ที่ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อ าเภอบางปลาม้า อาจพิจารณาได้จากอาหารที่ใช้ในการประกวดแข่งขนัในเทศกาลระดบัท้องถิ่น
ต่างๆ ตลอดจนอาหารที่ใช้เลีย้งรับรองแขกผู้ มีเกียรติทัง้จากไทยและต่างประเทศ ที่พบว่าอาหาร
สว่นใหญ่เป็นข้าวปุน้ (ขนมจีน) ผกัสดกบัน า้พริกนานาชนิด และปลาแดะ (ปลาร้า) แบบต่างๆ สว่น
ประเภทอาหารอื่นๆ ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม ปลาส้ม ซึง่เป็นกระบวนการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน
และเพิ่มรสชาติ สว่นขนมหวานที่อร่อยขึน้ช่ือคือขนมใสไ่ส้ห่อใบตอง 

สืบเนื่องจากพืน้ที่ของอ าเภอบางปลาม้า เป็นพืน้ที่ลุม่น า้ที่มีแหลง่น า้อดุม
สมบูรณ์ ส่งผลให้มีอาหารประเภทปลาจ านวนมาก ทัง้ตามธรรมชาติและที่เพาะเลีย้ง จึงมีก าร
ท าอาหารแปรรูปเป็นสินค้าอย่างแพร่หลาย อาทิ ปลาร้าแปรรูป (น า้ปรุงปลาร้า น า้พริกปลาร้า 
ฯลฯ) , แจ่วบอง (พริกเผาต าใสม่ะขาม พริกแห้ง หอม กระเทียม น า้ตาล ใสก่ระบอกไม้ไผ่)  ซึง่มีทัง้
เป็นโรงงานผลิต และกลุม่แปรรูปผลิตภณัฑ์ปลาของบ้านมะขามล้ม ต าบลมะขามล้ม ที่ท าปลาจ้อ
เป็นสินค้าโอทอป 

จากการสมัภาษณ์ร้อยตรีกฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์  เม่ือ 28 พฤษภาคม 
2562 ได้ให้ข้อมลูดงันี ้

 
“อาหารในส ารับจะมี ปลาร้า ท าได้หลายอย่าง ปลาร้าหลนเคร่ืองก็จะให้แม่ครัวดดัแปลง

แต่ละบ้านจะต่างกนัทีส่่วนผสมปลาร้าสบัเรียกว่าลาบปลาแดะ ปลาร้าทรงเคร่ืองคือเอามาตม้ปรุง

กบัพริก ขิง ต่อมาใส่เคร่ืองเขียงเข้าไปต้มด้วยกนั ปลาที่ต้มเมื่อก่อนเป็นปลาในพืน้ที่ที่หาได้ ปลา

ช่อน ปลาหรด ปลากระทิง แต่นิยมปลาดกุ มากกว่า ปลาม้าไม่นิยม ปลาม้ามกัเอามาตม้ย า ทอด 

จะไม่ท าปลาร้า เพราะว่าราคาแพงและหายาก เนือ้ไม่เข้ากนั ทีนิ่ยมคือปลาดกุ เพราะหาง่าย ปลา

หรดตอนนีห้ายากแลว้ ปลาช่อนหาไดบ้า้งแต่ก็ไม่นิยม  

ปลาตากแหง้ก็ท า จะเป็นปลาขนาดเล็ก เรียกว่า ปลาข้อป็อก ปลาช่อนเรียกว่าปลาข้อ ปลา

ข้อป็อกคือปลาช่อนขนาดเล็ก ถ้าจะใส่เกลือสมยัก่อนนิยมน ามาแล่ใส่เกลือแล้วตากแหง้ พอจะกิน

จะเอามาย่างหรือเผา ไม่นิยมทอด สมยัก่อนปลาตวัใหญ่จะคดัขาย ตวัเล็กเก็บไว้กิน ตรงไหนมีที่

ลุ่มน ้าเข้าถึงปลาจะชมุ โดยเฉพาะข้างทางรถไฟ  
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แกงจาน แกงหน่อไม้เปร้ียว จานคือลกัษณะการฝาน เรียกว่าจาน หน่อไม้เปร้ียวมาดอง มา

ต้ม สมยัก่อนต้มใส่ปลาหมอ แมงลกั ปลานี่แล้วแต่พืน้ที่ หน่อไม้สดไม่นิยมกิน มกัจะดองคือการ

ถนอมอาหาร 

ส ารับพวนปกติมีถึง 2-3 อย่างข้ึนไป ทีข่าดไม่ไดคื้อ น ้าพริกปลาร้า อาจจะเอาพริกแหง้ต า

ใส่ปลาทีม่าตม้ปลาร้า เอาน ้าปลาร้ามาผสมกบัปลาสดทีห่าไดม้าตม้ดว้ยกนั ใหน้ ้าปลาร้าซึมไปใน

เนือ้ปลา การต าน ้าพริกคือเอาพริกเสียบไมฮ้้อยแล้วเผา (ไม้ฮ้อยคือไม้หรือเหล็กเสียบพริก) เอาพริก

ทีเ่ผาแล้วมาต ากบัหอม กระเทียม ใส่เกลือ ต าเสร็จอาจจะเอาน ้าปลาร้าทีเ่ดือดแลว้มาหยอดใหม้นั

นวั เสร็จแลว้ก็จูนหรือตูนเอาเนือ้ปลาทีต่ม้มาใส่ในครกแลว้ต าดว้ยกนั ปรุงรส อาจจะใส่เคร่ืองเคียง

แล้วแต่เทคนิค ต าใหแ้หลก แล้วต าเป็นก้อนป้ันไว ้เอามาใส่ภาชนะอืน่เก็บไดห้ลายวนั พอจะทานก็

เอาก้อนน ้าพริกมาใส่ถ้วย ตกัน ้าปลาร้า ปลาอาจจะต าใหเ้ข้ากนัก็ได้ หรือเอามาใส่ทีหลงัสดๆ พอ

ต้มเสร็จจะเห็นเนื้อปลาข้างนอก เก็บได้หลายวนั ปกติ 4-5 วนั บางทีก็แห้งเลยนะ เราใส่ปลาร้า

พอจะทานก็ตม้ปลาร้าใส่  

นอกจากนัน้ก็มีแจ่วหมากเผ็ดรอย คือเอาพริกใหญ่สดมาป้ิงหรือคัว่แต่ไม่ตอ้งต า พริกใหญ่

ป้ิงแล้วมาผสมกับน ้าปลาร้าที่มีเนื้อปลาด้วยจะดี ต้มแล้วเอาพริกใส่ สมัยนี้แปลงเป็นปลาร้า

ทรงเคร่ือง คือลักษณะเดียวกัน เราต้มเอาปลาร้าใส่ ปลาดุกใส่ ใส่พริก คล้ายๆ กับปลาร้า

ทรงเคร่ือง ส่วนน ้าพริกกะปิมีตอนหลงัเลยนะ กะปิจะมาท าน ้าปลาหวาน 

ขนมต้มแดงต้มขาวเป็นของพวน บางครั้งเรียกขนมตาควายหรือกะโล่นกะเล่น เม็ดจะ

ใหญ่ ไสม้ะพร้าว ไวเ้ลีย้งศาลพระภูมิ ขนมกะล่อนกะแล่น เม็ดจะเล็กกว่าขนมตม้ คือบวัลอยภาค

กลาง จะใชแ้ป้งป้ันตม้กบัน ้าตาล กะทิ  สารทพวนตอ้งมีกระยาสารท กาละแม ข้าวเหนียวแดง”  
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ภาพประกอบ 93 แสดงการประกวดอาหารท้องถิ่นภายในงานวนัสตรี โดยกลุม่หตัถกรรมแม่บ้าน  
อ าเภอบางปลาม้าในปี 2556 อาหารสว่นใหญ่เป็นข้าวปุน้ (ขนมจีน) และผกัสดกบัน า้พริก 

นานาชนิด 

ที่มา: https://www.gift406.com 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 94 แสดงอาหารท่ีใช้เลีย้งรับรองผู้ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสมาคมมิตรภาพลาว  - ไทย 
และสมาคมเพื่อมิตรภาพไทย  - ลาว เม่ือวนัท่ี 19 มถินุายน2556 

ที่มา: https://www.facebook.com/thaipuansoceity 
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ภาพประกอบ 95 แสดงการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูจากผู้น าชมุชนในเร่ืองภมูิปัญญาท้องถิ่นตา่งๆ  
รวมทัง้ด้านอาหาร ณ ศนูย์การเรียนรู้ทางศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิตไทยพวนบ้านไผ่เง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 96 แสดงการรับประทานอาหารร่วมกบัผู้น าชมุชนไทยพวนบางปลาม้า ซึง่เป็นการ
เก็บข้อมลูเร่ืองอาหารพืน้ถิ่นพบวา่มีอาหารท าจากผกัในพืน้ถิ่น แกงจืดและปลาน า้จืดที่น ามาปรุงเป็น

อาหารตา่งๆ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 97 แสดงสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ของกลุม่วิสาหกิจชมุชนปลาแปรรูป ต.
มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สพุรรรณบรีุ ซึง่รวมกลุม่กนัสง่เสริมแปรรูปปลา  

เพิ่มมลูคา่ด้านการผลิตอาหาร และผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

อาหารในงานประเพณี  
ในช่วงเทศกาลประเพณีบญุก าฟ้า ชาวไทยพวนบางปล้าม้า อาทิ ชมุชนวดั

ลานคา จดัเผาข้าวหลามส าหรับใช้ถวายเพลพระสงฆ์พร้อมกบัข้าวปุน้ (ขนมจีน) ในช่วงบ่ายจะน า
ข้าวหลามไปไหว้ผีบรรพบรุุษ  ซึง่เป็นพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบรุุษเดือน 3 (ไหว้ผีบรรพบรุุษของชาวไทย
พวนมกัจดัขึน้ 2 ครัง้ในรอบปี ครัง้แรกจดัขึน้ในเดือน 3 มกัจดัร่วมกบัประเพณีก าฟ้า ครัง้ที่ 2 จดัใน
เดือน 6 ซึ่งอาจจดัขึน้ร่วมกบังานบุญหมู่บ้านหรือบญุบัง้ไฟ) ท่ีเหลือจึงน าไปแจกจ่ายให้กบัชมุชน
ต่างๆ  

ขนมตาควาย (ขนมต้มแดงต้มขาว) ไส้มะพร้าว  ใช้เลีย้งศาลพระภูมิ  , 
ขนมกะลอ่น (บวัลอย) แปง้ปัน้ก้อนกลมเลก็ๆ ต้มกบัน า้ตาล กะทิ เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 98 แสดงการเผาข้าวหลามในงานประเพณีบญุก าฟ้า ชาวบ้านจะน าข้าวหลามถวาย
พระสงฆ์รวมทัง้ไหว้ปู่ เจ้าย่าเมือง และแจกจ่ายให้กบัชาวชมุชนตา่งๆทัง้ที่เป็นหมู่บ้านไทยพวนและที่

ไม่ใช่หมู่บ้านไทยพวน 

ที่มา: วดัลานคา, โพสในเพจวดัลานคา เม่ือ 19 มกราคม 2018 

1.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
อาหารชาตพิันธ์ุและอาหารพืน้ถิ่น 

อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอ
บ้านหม่ี มีลักษณะเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดัง้เดิมของบรรพบุรุษอย่าง
เหนียวแน่น สามารถรักษารูปแบบกระบวนการท าอาหารไว้ได้ ตัง้แต่ วตัถุดิบประเภทพืชผกั และ
ปลาชนิดตา่งๆ รวมทัง้วิธีการปรุงที่เน้นหนกัในการท าให้อาหารมีรสชาติกลมกลอ่ม 

อาหารที่เป็นที่นิยม ได้แก่ แจ่วลาบ หม่ีกรอบ กระยาสารท ปลาส้มฟัก
ทอด แกงขีเ้หลก็ น า้พริกปลาร้า ตุน๋ฟักไก่มะนาวดอง แกงจานน า้สือ (แกงหน่อไม้เปรีย้ว) ฯลฯ ทัง้นี ้
แกงขีเ้หลก็ของชาวไทยพวนบ้านหมี่จะไม่ใสก่ะทิ แต่จะใสน่ า้ปลาแดะ (ปลาร้า) แทน 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์สมคิด จูมทอง เม่ือ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ให้
ข้อมลูดงันี ้ 

“อาหารข้ึนโต๊ะก็มีแจ่ว แกงข้ีเหล็ก เอาวตัถุดิบพื้นบ้าน หน่อไม้ตอนนี้ไม่มีแล้ว 

ทีม่าขายเป็นคนนอกพืน้ทีม่าขาย ในงานวดั งานเลีย้ง งานศพจะมีน ้าพริก แจ่ว แกงเผ็ด 

คนสมยัก่อนเรียกฝอ คือแกงเผ็ด งานศพมีอาหารเลี้ยงแขก ถวายพระ ใช้วตัถุดิบที่หา

ได้ อย่างแกงเผ็ด แกงจืดฟักหวัใช้เท้า ถ้าสมยัก่อนพื้นถ่ินจริงๆ มีต้นแคข้ึนตามทุ่งนา 

แคป่า ผกัทุ่งนาเรียกผกักระโดน แต่สมยันีไ้ม่ค่อยมีแล้ว 
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ปลาส้มฟักถือเป็นภูมิปัญญาก็ได้เพราะมนัเกินวตัถุดิบที่เหลือ เอามาหมกัเป็นปลาร้า ปลาแดก 

สมยัก่อนปลาส้มเป็นตวัๆ เดี๋ยวนี้เอามาสบั มีกรรมวิธีใหม่ คนที่อื่นมาก็ชอบใจเลยท าเป็นสินค้า

จ าหน่าย อาหารทีรู้่เลยว่านีเ่ป็นส ารับพวนก็ แจ่ว มีตัง้สมญานามใหด้ว้ย เคา้เปรียบเทียบว่า บ้าน

ทรายท าแจ่วอร่อยกว่าบ้านคนคลอง (บ้านอื่นๆในลพบุรี) แล้วก็ปลาย่าง แกงปลาตวัเล็กๆ ใส่ผกั 

แต่เดีย๋วนีป้ลาก็ไม่มีแล้วเพราะหว่านพืชหว่านปุ๋ ยหมดแลว้” 

 

 จากการสมัภาษณ์คุณวนิดา รักพรมเม่ือ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลู
ดงันี ้

 
“คนพวนจะน าวตัถุดิบที่หาได้ตามท้องถ่ินมาประกอบอาหารเป็นหลกั อาหารที่ยงักินกนั

อยู่คือ แจ่ว จะน าพริกสดไปเผาไฟต ารวมกบัหอมแดง กระเทียม มะเขือเทศลูกเล็กปลาช่อนหรือปลา

ดกุต้มเป็นปลาร้า บ้านเราจะใส่มะเขือเทศไม่เหมือนพวนที่อื่นๆ ปลาส้มแผ่น ห่อด้วยใบตอง หมี่

เปียก ใช้หมี่ชนิดเดียวกบัหมี่กรอบแต่จะเปียกเหมือนหมี่ซั่ว ใส่ซอสแดง โรยไข่ ย าตะไคร้ หรือ

หวัก้ิงเคอ  แกงจานน ้าเสอ หรือแกงหน่อไม้เปร้ียว  

ถ้าเป็นขนมจะมีขนมดาดกระทะ ลกัษณะคล้ายบ้าบ่ินแต่จะใส่กระทะ ส่วนผสมมีแป้ง 

มะพร้าวน ้าหอม กะทิ น ้าตาล  

ในประเพณีก าฟา้จะท าข้าวจี่ ข้าวหลาม น าไปถวายพระ ก าฟา้จะท าวนัข้ึน 3 ค ่า เดือน 3 

เป็นการขอขมาฟา้ดิน ออกทุ่งไร่นาไม่ใหฟ้า้ร้องฟา้ผ่า ข้าวทีเ่อามาท าจะเป็นข้าวใหม่ ข้าวจ่ีจะเอา

ข้าวเหนียวน่ึงมาป้ิงแล้วชบุไข่ ประเพณีสารทพวน เมื่อก่อนจะกวนกระยาสารทเอง จะต าข้าวเม่า

เอง เอาข้าวมาคัว่เป็นขาวตอก” 
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ภาพประกอบ 99 แสดงแกงจานน า้สือ (แกงหน่อไม้เปรีย้ว) 

ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) , ภาพยนตร์สารคดีเร่ืองวัฒนธรรม
อาหารชาติพนัธุ์ # 01” โพสเมื่อ เมษายน 2562 

อาหารในงานประเพณี  
อาหารในงานงานประเพณีที่โดดเด่นของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอ

บ้านหม่ี ได้แก่ หมกเมาะ ซึง่เป็นแกงอย่างหนึ่งที่มีหลายแบบ อาทิ หมกเมาะปลาข้อใสใ่บยอ หมก
เมาะใส่ไก่ใส่ผักกาดขาว เป็นต้นหมกเมาะเป็นแกงที่พบเห็นได้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานประเพณีก าฟ้า ฯลฯ 

นอกจากนีย้งัมี ข้าวหลาม ข้าวจี่ กระยาสารท ข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบ) ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในงานบญุงานพิธีต่างๆ เช่น งานบญุวนัสารท งานบญุสงกรานต์ พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้า เป็น
ต้น เช่นเดียวกบักลุม่วฒันธรรมไทยพวนอื่นๆ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 100 แสดงหมกเมาะปลาข้อใสใ่บยอ  

ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) , ภาพยนตร์สารคดีเร่ืองวัฒนธรรม
อาหารชาติพนัธุ์ # 01” โพสเมื่อ เมษายน 2562 
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ภาพประกอบ 101 แสดงการร่วมกนัเตรียมอาหารส าหรับพิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในงานบญุสงกรานต์ 
(ฮีตเดือนห้า) 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์,  “ย้อนต านานถิ่นฐานพวนบ้านหมี่ : เร่ืองนีมี้ต านาน, เผยแพร่
เม่ือ กรกฎาคม 2562 

1.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
อาหารชาตพิันธ์ุและอาหารพืน้ถิ่น 

วฒันธรรมด้านอาหารการกินอาหารของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนต าบล
หาดเสีย้ว มักได้มาจากพืชผักสวนครัวในบ้าน อาทิเช่น ถั่วฝักยาว มะเขือ หน่อไม้  ขีเ้หล็ก บอน 
กล้วย มะกรูด มะนาว พริกขีห้นู ตะไคร้ มะกรูด ผักตู้ด แค แมงลัก หญ้านาง ฯลฯ โดยเฉพาะ
หน่อไม้ที่มีมากบริเวณป่าริมน า้ที่สามารถน ามาดดัแปลงปรุงอาหารได้หลายอย่าง หรือแม้แต่ลวก
ส าหรับรับประทานร่วมกบัน า้พริกปลาร้า เช่นเดียวกบักลุ่มวฒันธรรมไทยพวนแห่งอื่น นอกจากนี ้
ยงัหาอาหารจากแม่น า้ยม เช่น ปลา ป ูกบ เป็นต้น ซึง่มกัน ามาปรุงเป็นอาหารจ าพวก น า้พริกปลา
ร้า แกงขีเ้หล็ก ลาบมะเขือ แกงหน่อไม้ แกงเบอก๊านตง (แก่นชง) ข้าวโค้ง (ขนมวง) ข้าวเม่า ข้าว
เหนียวแดง ขนมเทียนไส้เค็ม ข้าวต้มหาเหาะ (ข้าวต้มหวัหงอก) ฯลฯ 

ตวัอย่างอาหารพืน้ถิ่นที่โดดเด่น ได้แก่ แกงเบอก๊านตง (แก่นชง) แกงจะ
ใส่ใบย่านาง กับขนมข้าวต้มหาเหาะ หรือเรียกอีกอย่างว่า ข้าวต้มหัวหงอก ท าจากข้าวเหนียว 
กล้วย ถัว่ โรยด้วยมะพร้าว มดัเหมือนข้าวต้มมดั 

จากการสมัภาษณ์นายชนะ เข็มมกุด์ และนางวรรณา วฒันวงศ์สโุข เม่ือ 1 
กรกฎาคม 2562ได้ให้ข้อมลูดงันี ้
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“เมื่อตอนเป็นเด็กอาหารกะทิเข้ามานอ้ย น ้าพริกเป็นหลกั ปลาร้าต้มใส่น ้าพริกแต่ว่าตอน

หลงัมาผสมผสานเป็นแกงภาคกลาง เบอก้านตรง (แก่นชง) ทกุวนันีที้่ตลาดเหนือจะมีแกงข้ีเหล็ก แกง

หน่อไม้ ลาบมะเขือ ทีม่าขายแลว้คนจะรุมซ้ือ  

ขนมพวนได้แก่ ขนมไส้หวาน ขนมไส้เค็ม ขนมไส้เค็มคือขนมเทียน ขนมข้าวเม่า จะมี

ข้าวตอก ข้าวเม่า ถัว่ลิสง งา ไม่ใส่แบะแซ เป็นผงร่วนๆ ถ้ามีมะพร้าวก็คัน้ใส่ ไว้กินหนา้แล้งตอน

ไม่มีอาหาร มีกระยาสารท ขนมจีนตอ้งท าเอง มีขนมข้าวโค้ง ดัง้เดิมเป็นกล้วย แต่ตอนนีป้ระยกุต์

เป็นมนั เมื่อก่อนที่บ้านท าประจ าไว้แจกพี่น้อง บ้านหาดเสี้ยวท ามาแจกบ้านหาดสูง พี่น้องเค้า

เชือ่มโยงกนัหมด พอเข้าพรรษาหรือออกพรรษาทีก็ไปแจกบา้นโนน้” 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารในพืน้ที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนจาก
การศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อ 2 ประเภท ได้แก่ 1) อาหารชาติพนัธุ์และอาหารพืน้ถิ่น 2) 
อาหารในงานประเพณี  

อาหารชาตพิันธ์ุและอาหารพืน้ถิ่น 
การน าทรัพยากรหรือวตัถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประกอบอาหาร โดยมี

ความนิยมทานปลาที่สามารถจบัได้จากล าน า้ และท้องนาในพืน้ที่ เช่น ปลาดกุ ปลาช่อน ปลานิล 
ฯ ใช้ภมูิปัญญาในการถนอมอาหารประเภทปลาดงักลา่วเป็น ปลาร้า (ปลาแดะ) หรือดดัแปลงเป็น 
แจ่วปลาร้า ตลอดจนการน าผักในท้องถิ่นมารับประทานร่วมกันทัง้ทานสดหรือน ามาปรุง 
โดยเฉพาะหน่อไม้ วตัถดุิบหลกัที่ได้จากต้นไผ่ ซึง่พบได้ในทกุพืน้ที่ที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนอาศยั
อยู่ สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย  

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนที่ศกึษาทัง้ 4 กลุม่ มีความคล้ายคลงึกนัอย่างมาก อาจเนื่องด้วยการเลือกท าเล
ที่ตัง้ชมุชน เพื่อตัง้ถิ่นฐานอยู่อาศยัและท าเกษตรกรรม โดยพืน้ที่ ที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนทัง้สี่จงั
วดัมีลกัษณะ พืน้ที่ในลกัษณะที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา หรือที่ราบตะพกัน า้และเทือเขา และมีแหล่ง
น า้ธรรมชาติไหลผ่าน การตัง้หลกัแหล่งที่อยู่ริมล าน า้ เช่นเดียวกนั และอยู่ในภมูิภาคใกล้เคียงกนั
คือพืน้ที่ภาคกลางและภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย จึงท าให้มีพืชผักประเภทเดียวกัน 
รวมทัง้การสืบทอดภมูิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน
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อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ ที่มีอาหารพืน้ถิ่นโดดเด่นค่อนข้างมาก สว่นพืน้ที่อ าเภอบางปลาม้าซึง่
เป็นพืน้ที่ราบลุม่อดุมสมบรูณ์ มกัพบการแปรรูปปลาน า้จืดเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ในปัจจบุนั 

อาหารในงานประเพณี 
กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเป็นสงัคมเกษตรกรรมที่เพาะปลกูข้าวเป็นหลกั 

การน าอาหารหลกัที่ได้จากการเพาะปลกูของตน คือ ข้าว มาใช้เป็นอาหารหลกัในประเพณีและ
พิธีกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวในรอบปี อาทิ บุญข้าวหลามเดือนสาม 
ประเพณีก าฟ้า (หรือบญุข้าวหลาม) ที่ใช้ข้าวใหม่ที่ได้จากท้องนาช่วงข้าวในนาสกุและเร่ิมเก็บเก่ียว 
ประกอบกบัไม้ไผ่ล าใหม่ที่ก าลงัเจริญเติบโต เนือ้ไม้ใหม่หอม เหมาะน ามาท าข้าวหลามเพื่อน าไป
ท าบญุให้เกิดสิริมงคล การใช้ข้าวปุน้ (ขนมจีน) และข้าวจ่ี ก่อนน าข้าวที่เหลือไปจดัเก็บส าหรับเป็น
อาหารหลกัของชมุชน 

อาหารต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนน ามาใช้กินกับข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลกัแทบ
ทกุกลุ่มวฒันธรรมในเอเชียอาคเนย์ มีแปรรูปข้าวเป็นข้าวปุ้น (ขนมจีน) รวมทัง้การใช้แป้งข้าวเจ้า
ส าหรับน ามาใช้ท าขนมประเภทต่างๆ ดงันัน้ความโดดเด่นของอาหารกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนจึง
มิได้อยู่ที่ประเภทอาหารหรือกระบวนการประกอบอาหารแต่อย่างใด หากแต่อยู่ที่การเลือกอาหาร
หลัก คือ “ข้าว” น ามาใช้ในประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวพวน ซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมที่
เพาะปลกูข้าวเป็นหลกั โดยเฉพาะการใช้ ข้าวปุน้ (ขนมจีน) และข้าวจ่ี  และข้าวหลามในประเพณี
ก าฟ้า ซึง่เป็นประเพณีส าคญัของชาวพวน รวมทัง้การท าข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบย่าง) ในพิธีสตูรเสือ้
สตูรผ้า เป็นต้น โดยการน าอาหารหลกัที่ได้จากการเพาะปลกูของตน คือ ข้าว มาใช้เป็นอาหารหลกั
ในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องรับกนักบัฤดกูาลเพาะปลกูข้าวในรอบปี อาทิ บุญข้าว
หลามเดือนสาม ท่ีใช้ข้าวใหม่มาท าข้าวหลามเพื่อน าไปท าบญุให้เกิดสิริมงคล ก่อนน าข้าวที่เหลือ
ไปจดัเก็บส าหรับเป็นอาหารหลกัของชมุชนตอ่ไป 
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ตาราง 6 แสดงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 แห่ง 
ในปัจจบุนั 

กลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

หวัข้อและสิ่งที่พบในแต่ละพืน้ที่การศกึษา ลักษณะร่วมอาหาร 

1) อ.ปากพลี  
จ.นครนายก 

อาหารชาติพนัธุ์และอาหารพืน้ถ่ิน 
ปลาด ูปลาดทูอดสมนุไพร แจ่ว น า้พริก ปลาร้า หมี่กะทิ แกง
จานน า้เสอ แกงหน่อไม้ ฯลฯ 
อาหารในงานประเพณี 
ข้าวหลาม ข้าวจ่ี ข้าวปุน้ ข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบย่าง)  
ขนมคาบหม ูฯลฯ 

อาหารพืน้ถ่ิน 
 ปลาแดะ (ปลาร้า)  หน่อไม้ 
 
 
 
 

2) อ.บางปลาม้า 
จ.สพุรรณบรีุ 

อาหารชาติพนัธุ์และอาหารพืน้ถ่ิน 
ลาบปลาแดะ (ปลาร้าสบั) ปลาร้าทรงเคร่ือง (ต้มปลาร้าปรุง
ด้วยพริก ขิง) น า้พริกปลาร้า แกงหน่อไม้เปรีย้ว แจ่วบอง 
ฯลฯ  
อาหารในงานประเพณี 
ข้าวหลาม ขนมตาควาย (ขนมต้มแดงต้มขาว) ขนมกะล่อน (บัว
ลอย) กระยาสารท กาละแม ข้าวเหนียวแดง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
อาหารในงานประเพณี 
เมนซูึง่ท ามาจากข้าว 
ข้าวหลาม ข้าวจ่ี กระยาสารท 

 
 
 
 

3) อ.บ้านหม่ี  
จ.ลพบรีุ 

อาหารชาติพนัธุ์และอาหารพืน้ถ่ิน 
แจ่ วลาบ  หมี่ ก รอบ  ก ระยาสารท  ปลา ส้ม ฟักทอด  
แกงขี เ้ หล็ ก  น า้ พ ริ กปลา ร้ า  ตุ๋ น ฟั ก ไก่ ม ะนา วดอ ง  
แกงหน่อไม้เปรีย้ว (แกงจานน า้สือ) ฯลฯ 
อาหารในงานประเพณี 
ข้าวหลาม ข้าวจ่ี กระยาสารท ฯลฯ 

4) อ.ศรีสชันาลยั 
จ.สโุขทยั 

อาหารชาติพนัธุ์และอาหารพืน้ถ่ิน 
น า้พริกปลาร้า แกงขีเ้หล็ก ลาบมะเขือ แกงหน่อไม้ แกงเบอ
ก๊านตง (แก่นชง) ข้าวโค้ง   (ขนมวง) ข้าวเม่า ข้าวเหนียวแดง  
ขนมเทียนไส้เค็ม ข้าวต้มหาเหาะ (ข้าวต้มหวัหงอก) ฯลฯ 
อาหารในงานประเพณี 
ข้าวหลาม ข้าวจ่ี กระยาสารท ฯลฯ 

 
ที่มา: กิติศักด์ิ เยาวนา

นนท์ 
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2. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
2.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  

จากการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูนายอุทยั บุญมัง่ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง ประธานวฒันธรรมต าบลหนองแสง ผู้น าชมุชนกลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลหนองแสง 
อ าเภอปากพลี พบว่าในปัจจุบนั วฒันธรรมด้านเคร่ืองแต่งกายได้หายสญูไปเกือบหมดแล้ว การ
แต่งกายในชีวิตประจ าวันเป็นลักษณะตามสมัยนิยมทั่วไป ผู้ หญิงสูงวัยอาจใส่เสือ้คอกระเช้า 
ส าหรับการแต่งกายในงานเทศกาลและงานบญุประเพณีต่างๆ มักใสเ่คร่ืองแต่งกายสภุาพ เป็นชดุ
ประยกุต์ตามอย่างไทยภาคกลางทัว่ไป หรือเสือ้ลายดอกในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ส่วนผู้ชาย
นิยมใส่เสือ้กางเกงม่อฮ่อม มกัมีผ้าขาวม้าคาดเอวไว้ ซึ่งมีลกัษณะเหมือนกันกับกลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนอีก 3 แห่งที่เป็นพืน้ที่ในการศกึษา อาจวิเคราะห์สาเหตทุี่ท าให้ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภท
การแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลีสญูหายไป เนื่องจากการตัง้ถิ่นฐานอยู่ใกล้
ตวัเมืองนครนายก ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีตลาดและสินค้าเสือ้ผ้าค้าขายจ านวนมาก โดยอยู่ห่างจาก
ชมุชนไทยพวนอ าเภอปากพลีไปเพียงราว 10 กิโลเมตร และมีถนนสวุรรณศรเป็นเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วอีกด้วย ท าให้ชาวไทยพวนนิยมซือ้เสือ้ผ้าที่มีราคาถูกแทนการใส่เคร่ืองแต่งกาย
ท้องถิ่นแบบดัง้เดิม 

ปัจจุบัน ชาวชุมชนไทยพวนอ าเภอปากพลี  นิยมสวมใส่เสื อ้ ผ้า ร่วมสมัยใน
ชีวิตประจ าวนั ขณะที่การแต่งการในเทศกาลงานบญุประเพณี มีทัง้การใสช่ดุผ้าฝา้ยสีขาวสไปขาว 
เสือ้ลกูไม้ผู้สงูอาย ุเสือ้ลายดอกฯลฯ ซึ่งมกันิยมใส่ในงานบญุระดบัหมู่บ้าน หากเป็นงานบญุใหญ่
เช่นงานบญุสงกรานต์ อาจแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าไทยประยกุต์อย่างภาคกลางพร้อมห่มสไบเฉียง เป็น
ต้น มีออกแบบเคร่ืองแต่งกายทางวฒันธรรมเป็นชุดทางการเพื่อใช้สวมใส่ส าหรับในงานเทศกาล
หรืองานบญุประเพณีส าคญั หรือเพื่อการต้อนรับผู้มาเยือนจากตา่งท้องถิ่น โดยผู้หญิงนุ่งซิ่นมดัหมี่
ลายแทรก เสือ้แขนกระบอก และห่มสไบเฉียง  
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ภาพประกอบ 102 แสดงการแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าสีขาว พาดสไบขาว ของชาวบ้านต าบลหนองแสง  
ในงานบญุประเพณีสรงน า้พระ (พระภิกษุสงฆ์) ท่ีวดัหนองหวัลิงนอก เน่ืองในวนัวสิาขบชูา  

เม่ือปี พ.ศ.2560 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 103 แสดงการแต่งกายด้วย เสือ้ลกูไม้ผู้สงูอาย ุฯลฯ ในงานบญุประเพณีสรงน า้ 
พระค าตนัท่ีวดัศรีมงคล (วดัคลองคล้า) เม่ือปี พ.ศ.2560 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 104 แสดงการแต่งกายด้วยชดุไทยประยกุต์พร้อมห่มสไบเฉียงของชาวไทยพวน 
อ าเภอปากพลใีนเทศกาลงานสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ.2557 ณ วดัฝ่ังคลอง ต าบลเกาะหวาย 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 105 แสดงเคร่ืองแต่งกายทางวฒันธรรมเพื่อใช้สวมใสใ่นงานส าคญั หรือเพื่อการ
ต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างท้องถิ่น โดยผู้หญิงนุง่ซิ่นมดัหม่ีลายแทรก เสือ้แขนกระบอก  

และห่มสไบเฉียง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 106 แสดงการแต่งกายด้วยเสือ้ลายดอกของชาวไทยพวนต าบลหนองแสง 
ในเทศกาลงานสงกรานต์ประจ าปี พ.ศ.2559 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

2.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  
จากการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูผู้น าชุมชนกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า 

พบว่าในปัจจุบนั ส่วนใหญ่การแต่งกายในชีวิตประจ าวนัเป็นลกัษณะตามสมยันิยมทัว่ไป ผู้หญิง
สงูวยัมกัใสเ่สือ้หมากกะแลง่ (เสือ้คอกระเช้า) เช่นเดียวกบัภาคกลางและภาคอีสาน สว่นผู้ชายใสเ่สือ้
กางเกงม่อฮ่อม มกัมีผ้าขาวม้าคาดเอวไว้  

ส าหรับการทอผ้าเพื่อน ามาใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายนัน้ได้สญูหายไปนานแล้ว เนื่องจาก
สามารถหาซือ้เสือ้ผ้าสะดวก ด้วยเพราะอยู่ใกล้ตลาดเก้าห้องซึง่เป็นแหลง่ค้าขายขนาดใหญ่ริมแม่
น า้ท่าจีน โดย ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ ให้สมัภาษณ์เม่ือ 28 พฤษภาคม 2562 วา่ 

 
“การแต่งกายเมือ่ก่อนเป็นผา้ยอ้มมะเกลือ ทอกนัเองแลว้ยอ้มตามธรรมชาติ ถา้ไม่

ยอ้มก็จะเป็นผา้ขาวสีของฝา้ย แต่ทอผา้ไม่ค่อยนิยมเพราะสว่นใหญ่ซ้ือจากตลาดเก้าหอ้งทีมี่มา

ร้อยกว่าปีแลว้ ชาวจีนเป็นผูค้า้ขาย”  

 

กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนบางปลาม้า ได้ออกแบบเคร่ืองแต่งกายโดยอาศยัข้อมลูจาก
สื่อและจากการไปศกึษาดงูานที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว เป็นแนวทางในการรือ้ฟืน้เคร่ืองแตง่กาย 
คือ สวมเสือ้ปา้ว ซึง่เป็นเสือ้รูปแบบดัง้เดิมที่แขวงเชียงขวาง เลือกใช้สีม่วง ขลิบปกเสือ้สาบเสือ้และ
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ปลายแขนเสือ้เป็นสีแดง นุ่งซิ่นมดัหม่ีลายแทรก เพื่อสร้างเอกลกัษณ์แก่ตนเอง ไม่ให้ซ า้กบัเสือ้ปา้ว
ของจงัหวดัอื่นๆ ส าหรับเป็นชดุทางการในงานเทศกาลหรืองานบญุประเพณีส าคญั 

ขณะที่เสือ้ผ้าที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวนั อาทิ เสือ้คอกระเช้าของสตรีสงูวยั มีลกัษณะ
คล้ายคลงึกบัภาคกลาง แตกต่างจากเสือ้หมากกะแลง่ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี
อย่างเห็นได้ชดั  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 107 แสดงการใสเ่สือ้คอกระเช้าเม่ืออยู่เรือน การสวมเสือ้ลกูไม้และนุ่งซิ่นมดัหม่ีของ
ชาวบ้านต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 108 แสดงการใสเ่สือ้ปา้วสีม่วง ที่ออกแบบขึน้ใหม่ตามแบบเสือ้ปา้วเมืองเชียงขวาง 
ส าหรับผู้หญิงเพ่ือใช้แสดงเอกลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมของตน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 109 แสดงร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ ขณะเลน่แคน สวมเสือ้กางเกงม่อฮ่อม 
คาดผ้าขาวม้าเป็นชดุสภุาพส าหรับงานเทศกาลหรืองานบญุทัว่ไปของผู้ชาย 

ที่มา: ถ่ายภาพโดยกิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 110 แสดงเคร่ืองแต่งกายหญิง เสือ้ปา้วสมี่วง นุง่ซิ่นมดัหมี่ลายแทรก  
และเคร่ืองแต่งกายชายการสวมเสือ้แขนกระบอกสีม่วงคาดผ้าขาวม้า เป็นชดุทางการในงาเทศกาล 

หรืองานบญุประเพณีส าคญัเพื่อสร้างเอกลกัษณ์แก่ตนเอง ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 
อ าเภอบางปลาม้า 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 111 แสดงการแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จงัหวดั
สพุรรณบรีุที่ออกแบบประยกุต์ขึน้ใหม่ส าหรับแสดงเอกลกัษณ์กลุม่วฒันธรรมของตน ในงาน
ทอดผ้าป่าสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย และสมาคมเพื่อมิตรภาพไทย-ลาว 19 มิถนุายน2556 

ที่มา :เพจชมรม ไทยพวนแห่งประเทศไทย 

2.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่การแต่งกายในชีวิตประจ าวนัเป็นลกัษณะตามสมยันิยมทัว่ไป 

ผู้หญิงสงูวยัมกัใส่เสือ้หม่ากาแล้ง (หรือเสือ้หมากกะแล่งในภาษาอีสาน) คือเสือ้สายเดี่ยว คอทรง
เหลี่ยมจบัจีบ นุ่งผ้าซิ่นมดัหม่ีลายแทรก มี “ผ้าโต่ง” พาดบ่า ถ้าใสไ่ปวดัหรือออกงานจะใสเ่สือ้แขน
กระบอกเพื่อให้ดสูภุาพ ซึ่ง ผ้าโต่ง, ผ้าเบี่ยง, ผ้าสไบเฉียง คือผ้าแบบเดียวกนั ภาษาไทยกลางแต่
โบราณคือ”ผ้าปา้ย” ส าหรับผู้ชายในชีวิตประจ าวนัหรืองานบญุงานพิเศษเล็กๆในท้องถิ่น มนันิยม
สวมชดุม่อฮ่อม ซึง่มีลกัษณะเหมือนกนักบักลุม่วฒันธรรมไทยพวนอีก 3 แห่งที่ใช้เป็นกรณีศกึษา 

จากการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูคณุวนิดา รักพรม หนึง่ในผู้น าชมุชนต าบลหนิปัก อ าเภอ
บ้านหมี่ เม่ือ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูวา่  

 
“ผูห้ญิงเวลาอยู่บา้นใส่หมากกะแหล่ง )เสือ้คอกระเชา้สายเดีย่ว ทรงเหลีย่มจบัจีบรูดกลาง

หน้าอก สีสนัสดใส) ไปวดัต้องมีสไบ ถือเป็นเอกลกัษณ์ของพวนเลย ผู้ชายอยู่บ้านไม่ใส่เสื้อ นุ่ง

กางเกงขาก๊วย ไปวดัถึงจะใส่เสือ้ เสือ้สีขาว คอกลมคล้ายเสือ้ม่อฮ่อม ผา้ขะมา้ลายตาม่อง คนไทย

เรียกลายสก็อต พวนเรียกผา้ขะมา้ ไม่ใช่ผา้ขาวมา้ ซ่ินด าป้ึกคือซ่ินทอพืน้ด าทัง้ผืน” 

 

 

https://www.facebook.com/thaipuansoceity/?tn-str=k%2AF
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ภาพประกอบ 112 แสดงการใสเ่สือ้หม่ากาแล้ง (เสือ้คอกระเช้า) ของชาวชมุชนต าบลหินปักขณะ 
ทอผ้าภายในศนูย์วิสาหกิจชมุชนสตรีอาสาบ้านพวนที่มีคณุวนิดา รักพรม เป็นผู้ดแูล 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลอาจารย์สมคิด จูมทอง หนึ่งในผู้น าชุมชนต าบลบ้าน
ทราย อ าเภอบ้านหมี่ กลา่ววา่  

 
“คนพวนจะทอผ้าเอง ใช้ด้ายดิบ ทอไว้ไปท านา ย้อมสีตะโก มะเกลือ ซกัง่าย ใช้สีขาวมนั

เลอะไว แต่ถา้ไปวดัจะนุ่งพิเศษหน่อย ค่อนข้างประณีต ผูห้ญิงนุ่งสวยงาม ประดิษฐ์ประดอย ผา้ซ่ิน

ต้องทอ เดิมที่ทอลายพืน้ๆ ด้าย 3 ตะกรอ ตอนหลงัคิดประดิษฐ์ลายใหม่ มดัแน่นๆ เพ่ิมเติมความ

สวยงามเพือ่มาวดั เป็นการโชว์ บอกพืน้ฐานของตวัเอง ชาวบ้านธรรมดาก็นุ่งธรรมดาตามสภาพทีมี่

อยู่ การแต่งกายที่โดดเด่นที่สุดคือการมาวดั งานใหญ่ๆส่วนมากก็อยู่ที่วดั ผู้ชายเวลาอยู่บ้านจะ

ถอดเสือ้ มาวดัจะนุ่งขาก๊วย เสือ้แขนกระบอก ผา้สไบ นัน่ก็เรียบร้อยแล้วเพราะปกติอยู่บ้านไม่ใส่

เสือ้ โดยมากมีสไบ เคา้แสดงออกถึงความเคารพนบัถือ หรือจะสืบทอดมาจากพวนทีล่าวก็ไม่รู้นะ 

แ ต่ ที่ ล า ว ส ไ บ พ ว ด บ่ า ไ ม่ เ ห มื อ น เ ร า  เ ค้ า พ า ด เ ห มื อ น พ ร ะ  เ ค้ า เ รี ย ก อั ง ส ะ  

รุ่นหลงัไม่ค่อยมีแล้ว มีแต่คนแก่ๆ เราเรียกผ้าขาวม้าแพว้โต่ง (วิธีการพาดผ้า) คล้ายๆ พาดสไบ 

เอาผา้ขาวมา้มาพาด เหมือนผา้พาดไหล่”  

อาจกล่าวได้ว่าการแต่งกายของภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกายของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี มีความเก่ียวเนื่องสมัพนัธ์กบัภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพที่
ทอผ้ามดัหม่ี ท าให้ในปัจจบุนัยงัพบสตรีสงูวยันุ่งซิ่นมดัหม่ีในชีวิตประจ าวนัอยู่บ้าง และสตรีสงูวยั
สว่นใหญ่มกัสวมเสือ้หม่ากะแลง่ซึ่งเป็นเสือ้คอกระเช้าที่มีคอปา้ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมพร้อมจบัจีบที่ของ
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เสือ้ให้กระชับแต่สวมใส่สบาย ทัง้ยงัมีวิธีการแต่งกายในงานบุญประเพณีที่เพิ่มเติมจากการแต่ง
กายในชีวิตประจ าวันเพียงเล็กน้อย คือ การใส่ผ้าเบี่ยง (ผ้าโต่งสีขาว) ของผู้หญิง และการสไบ
ผ้าขาวม้าที่เรียกว่าผ้าขาวม้าแพ้วโต่งของผู้ชาย เป็นต้น โดยไม่มีการน าเสือ้ปา้วหรือเสือ้ปา้ยมาใช้
แต่อย่างใด 

ประวัติการแต่งกายในอดีตของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี มีหลกัฐาน
ปรากฏชดัเจนทัง้เป็นรูปถ่ายเก่า ที่แสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องของภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทการ
แต่งกายได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 113 แสดงการแต่งกายของหญิงชราชาวพวนบ้านหม่ีในอดีตสงัเกตซิ่นมดัหมี่ 
ที่นุง่เป็นมดัหม่ีลายแทรก มีตีนซิ่นเป็นลายขวาง 

ที่มา: สดุารา สจุฉายา, ลพบรีุ, (กรุงเทพฯ : สารคดี), 2542, หน้า 158. 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 114 แสดงอาจารย์สมคิด จมูทอง ผู้ดแูลศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ 
ไทยพวนบ้านทราย สาธิตวิธีการ “ผ้าขาวม้าแพ้วโตง่ ”คือการเอาผ้าขาวม้ามาพาดเหมือนผ้า 

พาดไหล ่แสดงออกถึงความเคารพนบัถือ ใช้เม่ือเวลาไปงานบญุเข้าวดั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 115 แสดงเคร่ืองแต่งกายในงานเทศกาลบญุประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  
อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ จดัแสดงในศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ไทยพวนบ้านทราย 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 116 แสดงการใสเ่สือ้หม่ากาแล้ง คอทรงเหลี่ยมจบัจีบ  
นุ่งผ้าซิ่นมดัหม่ีลายแทรก ของผู้หญิงไทยพวนบ้านหม่ี 

ที่มา: Phawanthaksa, “บ้านบ้านทราย มรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าจากแคว้น 
เชียงขวาง”, 2562 
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ภาพประกอบ 117 แสดงการใสเ่สือ้เสือ้แขนกระบอกของผู้สาวบ้านหมี่ ส าหรับใสไ่ปวดั เพื่อให้ดู
สภุาพและการแต่งกายงานประเพณีของชาวพวนบ้านทุ่งทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ ลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

2.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
จากการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูนายสาธร โสรัจประสพสนัติ ผู้ มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วฒันธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการแต่งกายของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน
ต าบลหาดเสีย้ว ดงันี ้

 
“การแต่งกายในวิถีชีวิตประจ าวนัของชาวไทยพวนศรีสชันาลยั มีการแต่งกายที่

คล้ายกนัของแต่ละหมู่บ้านคือ ผูช้ายจะสวมใส่เสือ้ม่อฮ่อมกางเกงม่อฮ่อมผา้ขาวมา้คาดเอว

ในวนัปกติที่ท างานหนกัและไปร่วมงานศพ เมื่อไปท าบุญงานต่างๆ จะใส่เสื้อคอกลมแขน

ยาวบา้งแขนสัน้บา้งสีสภุาพมีผา้ขาวมา้คาดเอวและพาดบ่า ผูห้ญิงทีย่งัไม่ไดแ้ต่งงานจะสวม

ผา้ซ่ินตีนสีแดงและ “แฮ้งตู๊” คือคาดอก หรือใส่เสือ้ด้วยสีสนัที่สวยงามมวยผมเสียบผมดว้ย

ขนเม่น หรือผูที้มี่ฐานะพอสมควรก็จะเสียบดว้ยป่ินเงิน ส่วนผูห้ญิงทีแ่ต่งงานมีครอบครัวนัน้

จะคาดอกดว้ยขะหวัแล้ (ผา้ขาดอกสีน ้าเงิน) หรือผา้ขะหวัสีขาวนุ่งซ่ินเข็น ซ่ินมกุสีด า”   
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จากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลอาจารย์ชนะ เข็มมุกด์  ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว ดงันี ้

 
“ผู้ชายจะใส่ซ้งแล๊ เป็นสญัลกัษณ์ของไทยพวน ซ้ง คือกางเกงทัว่ไป แล๊ คือสีน ้าเงิน เสื้อ

แล๊คือเสื้อแขนสัน้ยาวถึงข้อศอก สีน ้าเงินเหมือนกัน ไม่มีปก เป็นสญัลกัษณ์ของไทยพวน แต่

เมื่อก่อนผู้ชายไม่ใส่เสื้อเลย เอาผ้าขาวม้าพาดบ่า แต่ถึงเวลาท านา ผู้ชายใส่เสื้อแขนยาว สีออก

โทนด า ยอ้มมะเกลือ ติดกระดมุพดดว้ง ของผูห้ญิงถา้นบัยอ้นหลงัไป 80-90 ปี อยู่บา้นจะไม่ใส่เสือ้ 

เอาผา้รัดนม เรียกว่า แฮง้ตู๊ ข้างล่างเป็นซ่ิน ต่อมาก็ใส่เสือ้แขนกระบอก” 

ปัจจุบนัผ้าทอไทยพวนบ้านหาดเสีย้ว ไม่ได้เป็นเคร่ืองแต่งกายในชีวิตประจ าวนัอีก
ต่อไปแล้ว จะมีการน ามาใส่อีกครัง้เฉพาะเทศกาลส าคัญ ขณะที่เสือ้แล๊ซ้งแล๊ หรือเสือ้ม่อฮ่อม 
พร้อมการคาดผ้าขาวม้ายงัเป็นชดุในชีวิตประจ าวนัของผู้ชาย รวมทัง้งานบญุประเพณีในท้องถิ่นได้อีก
ด้วยเช่นกนั โดยผ้าขาวม้าของชาวไทยพวนต าบลหาดเสีย้วมีความพิเศษที่ทอเป็นลวดลายรูปช้างอนั
เป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่จากประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง 

อาจกล่าวได้ว่าการแต่งกายของภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกายของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว มีความเก่ียวเนื่องสมัพนัธ์กบัอาชีพทอผ้าซิ่น ทัง้ยงัมีวิธีการแตง่
กายในงานบุญประเพณีที่เพิ่มเติมจากการแต่งกายในชีวิตประจ าวนัเพียงเล็กน้อย คือ การใส่ผ้า
เบี่ยง (ผ้าโต่งสีขาว) ของผู้ หญิง และการสไบผ้าขาวม้าที่เรียกว่าผ้าขาวม้าแพ้วโต่งของผู้ ชาย  
เป็นต้น โดยไม่มีการน าเสือ้ปา้วหรือเสือ้ปา้ยมาใช้แต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 118 แสดงการแต่งกายของชายชาวพวนหาดเสีย้ว เม่ือท างานในงานไร่นา ถ้าไม่
ถอดเสือ้ก็ใสเ่สือ้ม่อฮ่อมติดกระดมุหรือเสือ้ย้อมสีด ามะเกลือ กางเกงขาสัน้กรอมเข่าสีเดียวกนั 
เรียกวา่  “ เสือ้แล๊ ซ้งแล”็ มีผ้าขาวม้าผกูสะเอว หรือในชีวติประจ าวนัเว้นวา่งจาการท างาน ไป

ท าบญุ ก็จะใช้ผ้าขาวม้าพาดไหล ่

 

 

ที่มา: http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/ และถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

และภาพสตรีไทยพวน อ .ศรีสชันาลยักบัการแตง่กาย ในงานเทศกาล ประเพณีนุ่งซิ่นตีนจก ใส่เสือ้แบบไทยประยกุต์ใน

ลกัษณะตา่งๆ คาดสไบทบัตามความเหมาะสมของงาน  

 

ที่มาภาพและข้อมลู :  
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ภาพประกอบ 119 แสดงลวดลายผ้าขาวม้าของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว ทอเป็นรูป
ช้างที่เป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของชมุชน มีที่มาจากประเพณีแหน่าคด้วยขบวนช้าง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกายในพืน้ที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนจาก
การศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การแต่งกายในชีวิตประจ าวนั 2) การ
แต่งกายในงานเทศกาล หรืองานบญุประเพณี 

การแต่งกายในชีวิตประจ าวัน 
การแต่งกายในชีวิตประจ าวันของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่ม ได้

เปลี่ยนไปเป็นตามสมยันิยม ยกเว้นแต่ยงัมีการนุ่งซิ่น และการสวมเสือ้หมากกะแล่ง หรือเสือ้อีเป้า 
(เสือ้คอกระเช้า) ของสตรีสงูวยั กบัการคาดผ้าขาวม้าหรือผ้าขาวม้าในผู้ชายไทยพวน สามารถพบ
อย่างแพร่หลายในกลุม่วฒันธรรมไทยพวนทกุกลุม่  

การแต่งกายในงานเทศกาล หรืองานบุญประเพณี 
การแต่งกายในงานเทศกาล หรืองานบุญประเพณีต่างๆของกลุ่มวฒันธรรม

ไทยพวน ผู้หญิงมีการนุ่งซิ่นลายแทรก ซึ่งเป็นลวดลายที่เป็นเอกลกัษณ์ของไทยพวน และสวมเสือ้
หมากกะแล่ง หรือเสือ้แขนกระบอก คาดทับด้วยสไบผ้า ผู้ ชายใส่เสือ้และกางเกงม่อฮ่อม คาด
ผ้าขาวม้าหรือแพ้วโตง่ผ้าขาวม้า สามารถพบอย่างแพร่หลายในกลุม่วฒันธรรมไทยพวนทกุกลุม่  

ส าหรับการแต่งกายในเทศกาลงานบญุประเพณีต่างๆ ปรากฏการแต่งกายที่
สามารถแสดงเอกลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่ได้ เนื่องจากยงัพบกลุม่ที่มีการสืบ
ทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ยังคงทอผ้าลวดลายไทยพวนโบราณ จึงปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของการแต่งกาย ได้แก่ กลุม่วฒันธรรมไทยพวน กลุม่อ าเภอปากพลี จงัหวดั
นครนายก อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ ท่ีสืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้ามดัหม่ี และกลุม่วฒันธรรม
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ไทยพวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ท่ีสืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าตีนจก 
ขณะที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนอีกกลุม่ คือ และกลุม่อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ ไม่มีการ
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า แต่คิดสร้างเคร่ืองแต่งกายทางวฒันธรรมประจ าท้องถิ่นขึน้มา ซึ่ง
ยงัคงใช้ผ้าทอลวดลายไทยพวนโบราณเช่นกนั  

ตาราง 7 แสดงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 
4 แห่งในปัจจบุนั 

กลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

หวัข้อและส่ิงที่พบในแต่ละพืน้ที่การศึกษา ลักษณะร่วมเคร่ืองแต่งกาย 

1) อ.ปากพลี  
จ.นครนายก 

การแตง่กายในชีวิตประจ าวนั 
ใสต่ามสมยันิยมในปัจจบุนั 
การแตง่กายในงานเทศกาล หรืองานบญุประเพณี 
ผู้หญิงสวมเสือ้ไทยประยุกต์ห่มสไบนุ่งซิ่นมัดหม่ีลายแทรก 
ผู้หญิงสงูวยัใส่เสือ้ลกูไม้หรือเสือ้ผ้าฝ้ายสีขาวสไบผ้า ผู้ชาย
ใสช่ดุม่อฮ่อมแพ้วโตง่ (คาดสไบ) ผ้าขาวม้า  

การแต่งกายในงานเทศกาล หรือ
งานบญุประเพณี 

- ผู้ชายใส่ชุดม่อฮ่อมแพ้วโต่ง
(คาดสไบ)ผ้าขาวม้า 

- ผู้หญิงสวมเสือ้แขนกระบอก 
แพ้วโต่ง หรือใส่เสือ้หมากกะแล่ง
ถ้าเป็นงานบุญที่วัดจะแพ้วโต่ง 
และนุ่งซิ่นมดัหม่ีลายแทรก 

 
 
 
 
 

2) อ.บางปลาม้า 
จ.สพุรรณบรีุ 

การแตง่กายในชีวิตประจ าวนั 
ใส่ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน ผู้ หญิงสูงวัยนิยมใส่เสือ้คอ
กระเช้าแบบภาคกลาง ผู้ชายใสช่ดุม่อฮ่อมคาดผ้าขาวม้า 
การแตง่กายในงานเทศกาล หรืองานบญุประเพณี 
ผู้หญิงสวมเสือ้ป้าว (เสือ้ป้าย) สีม่วง นุ่งซิ่นมดัหม่ีลายแทรก
(ล้าย) ผู้ ชายใส่ เสื อ้แขนกระบอกประยุกต์สีม่วง คาด
ผ้าขาวม้า 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

กลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

หวัข้อและส่ิงที่พบในแต่ละพืน้ที่การศึกษา ลักษณะร่วมเคร่ืองแต่งกาย 

3) อ.บ้านหม่ี  
จ.ลพบรีุ 

การแตง่กายในชีวิตประจ าวนั 
ใส่ตามสมยันิยมในปัจจบุนั ผู้หญิงนิยมใส่เสือ้หมากกะแล่ง 
นุ่งซิ่น  ผู้ชายนุ่งการเกงคาดผ้าขาวม้า 
การแตง่กายในงานเทศกาล หรืองานบญุประเพณี 
ผู้หญิงสวมเสือ้แขนกระบอกสีขาว หรือใส่เสือ้หมากกะแล่ง
ถ้าเป็นงานบุญที่วดัทัว่ไป ร่วมกบัแพ้วโต่ง นุ่งซิ่นมดัหม่ีลาย
แทรก ผู้ชายใส่เสือ้แขนกระบอก นุ่งกางเกงขาก๊วย หรือชุด
ม่อฮ่อม แพ้วโตง่ ด้วยผ้าขาวม้าลายตาม่อง 

 

4) อ.ศรีสชันาลยั 
จ.สโุขทยั 

การแตง่กายในชีวิตประจ าวนั 
ใส่ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน ผู้หญิงสูงวัยนิยมใส่เสือ้อีเป้า 
(เสือ้คอกระทะ,คอกระเช้า) นุ่งซิ่นตีนจก ผู้ชายถอดเสือ้ นุ่ง
ซ้งแล๊ (กางเกงม่อฮ่อมขาก๊วย) คาดผ้าขาวม้า 
การแตง่กายในงานเทศกาล หรืองานบญุประเพณี 
ผู้หญิงสวมเสือ้ไทยประยกุต์ห่มสไบนุ่งซิ่นตีนจก ผู้ชายจะใส่
เสือ้แล๊ ซ้งแล๊ (ชดุม่อฮ่อม) คาดหรือสไบผ้าขาวม้า 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

3. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศยัของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน 
กลุ่มอาคารบ้านเรือนของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน จดัเป็น “สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น” ที่ตัง้

อยู่บนพืน้ฐานหรือบริบทที่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อม สงัคม วฒันธรรม และภมูิ
ปัญญา ของแต่ละชมุชน อนัเป็นผลท าให้เกิดสถาปัตยกรรมที่มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวั และสามารถ
แสดงภมูิปัญญาของมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมได้ดี 

และเน่ืองด้วยชมุชนของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่พืน้ที่การศกึษาในครัง้นี ้ตัง้ถิ่น
ฐานอยู่ในพืน้ที่ที่แตกต่างกนั ส่งผลให้ที่อยู่อาศยัของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนแต่ละพืน้ที่ มีความ
คล้ายคลงึหรือความแตกตา่งกนัอย่างไร ในการศกึษานีใ้ช้ค าวา่ เฮือน ซึง่เป็นภาษาเรียกที่อยู่อาศยั
ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนแทนค าวา่ เรือน  
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3.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก เป็นชมุชนที่ตัง้อยู่ใกล้

เส้นทางคมนาคมสายหลกัและอยู่ไม่ไกลจากตวัจงัหวดันครนายก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถี
ชีวิตจากวฒันธรรมดัง้เดิมไปอย่างมาก รวมทัง้เฮือนพวนดัง้เดิมที่หายสญูไปเกือบหมด คงเหลืออยู่
เพียงไม่ก่ีหลงั ในพืน้ที่บางหมู่บ้านของต าบลหนองแสง ได้แก่ เฮือนในหมู่บ้านหนองหวัลิงใน และ
เฮือนในหมู่บ้านเนินหินแร่  

ผังชุมชนบ้านหนองหัวลิงใน ต าบลหนองแสงนีพ้บว่ามีที่ท ากินล้อมรอบที่อยู่
อาศยั ซึ่งเป็นรูปแบบชมุชนเกษตรกรรมที่นิยมรูปแบบหนึ่ง การจดักลุ่มเฮือนส่วนใหญ่เป็นเฮือนกลุ่ม
ไม่กัน้แยกรัว้ อยู่กนัแบบเครือญาติ ด้วยคติที่ไม่นิยมต่อเติมเฮือนหลงัเดิม อีกทัง้การสร้างเฮือนและ
เยียข้าว (ยุ้งข้าว) มีความเช่ือว่าต้องไม่ให้เงาของเฮือนมาทบัเยียข้าว มีผลดีต่อการการวางผงัและ
สขุภาวะอย่างมาก ท าให้ต้องมีการเว้นระยะในกลุ่มเฮือน แสงแดดส่องถึงเยียข้าวไม่อบัชืน้ และมี
ช่องวา่งให้ลมธรรมชาติผ่านระบายอากาศได้โดยสะดวก 

เฮือนที่บ้านหนองหวัลิงใน และบ้านเนินหินแร่ เป็นเฮือนไม้ขนาดใหญ่ ยกพืน้สงู 
หลงัคาปัน้หยายกจั่วและหลงัคาปัน้หยา มีมขุ และมีชานพกับนัไดยื่นออกมา ฝาเฮือนเป็นฝาไม้
กระดานตีตามแนวนอนวางขวาง เจาะป่องอีย้ม (หน้าต่าง) วางเสาเฮือนที่ท าจากไม้บนตอม้อที่
หลอ่จากคอนกรีตเพ่ือปอ้งกนัความชืน้ไม่ท าให้เสาไม้ผไุด้ง่าย  

ในพืน้ที่บ้านเนินหินแร่ ต าบลหนองแสง ยงัสามารถพบเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ขนาดใหญ่ ซึง่บ้าน

เนินหินแร่เป็นหมู่บ้านที่ท านาในสดัสว่นมากท่ีสดุในต าบลหนองแสงด้วย โดยเยียข้าวจะถกูใช้เก็บ

ข้าวในฤดเูก็บเก่ียว หลงัจากน าข้าวออกไปแล้วจงึใช้เป็นท่ีเก็บอปุกรณ์เคร่ืองมือตา่งๆแทน แต่

พบวา่ตวัเฮือนนอนเดิมท่ีสร้างคูก่บัเยียข้าวได้รือ้และสร้างบ้านใหม่แล้ว เยียข้าวดงักลา่วท าเป็น

เฮือนหลงัคาจัว่คู ่หลงัคาจัว่ย่ืนออกมาจรดกนั และต่อเติมเพิงหลงัคาให้ยื่นคลมุออกมาทัง้ 4 ด้าน 

ฝาเป็นไม้กระดานตีแนวตัง้ประกบด้วยไม้แผ่นขวางด้านนอกเพ่ือรองรับน า้หนกัข้าวท่ีบรรจอุยู่

ภายใน  
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ภาพประกอบ 120 แสดงเฮือนพวนที่พบภายในหมู่ 3 บ้านหนองหวัลิงใน ต าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลเีสาไม้ของเฮือนวางบนตอม้อคอนกรีต (ซึง่เดิมคงเคยเป็นก้อนหินมาก่อน)  

เพื่อปอ้งกนัการผขุองเสาไม้ นบัเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินอย่างหนึง่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 121 แสดงเฮือนพวนที่พบภายในหมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ต าบลหนองแสง อ าเภอปาก
พลีเป็นเฮือนไทยพวนฝาไม้กระดานขนาดใหญ่ เสาไม้ของเฮือนวางบนตอม้อคอนกรีต 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 122 แสดงเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ขนาดใหญ่ภายในหมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ต าบลหนองแสง
ท าเป็นเฮือนหลงัคาจัว่คูก่นั และต่อเติมเพิงหลงัคาให้ยื่นคลมุออกมาทัง้ 4 ด้าน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 123 แสดงเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ในพืน้ที่หมู ่4 บ้านเนินหินแร่ ต าบลหนองแสง อ าเภอ
ปากพลทีี่ถกูใช้เก็บอปุกรณ์สิ่งของเคร่ืองมือเม่ือไม่ถกูใช้ในการเก็บข้าว ช่วงนอกฤดกูาลเก็บเก่ียว  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

3.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทย

พวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสพุรรณบุรี ได้เลือกชุมชนไทยพวน บ้านวดัโบสถ์ ต าบลมะขามล้ม 
อ าเภอบางปลาม้า ซึ่งเป็นชุมชนที่พบเฮือนพวน ตัง้อยู่ริมล าคลองรางทอง มีการวางผังชุมชนที่
แสดงระบบสังคมเครือญาติ คือสร้างเป็นกลุ่มๆ ไม่ปลูกบังลมซึ่งกันและกัน แต่จะปลูกใกล้กัน
ค่อนข้างชิด พืน้ที่ในบ้านค่อนข้างจ ากดั มีถนนเส้นเล็กๆที่ตดัผ่านเข้ามาในหมู่บ้านภายหลงัจึงมี
ลกัษณะคดโค้งไปตามช่องระห่างเฮือนและเยียข้าว 
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ภาพประกอบ 124 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงรูปแบบการตัง้ชมุชนของบ้านวดัโบสถ์  
ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ ที่มีรูปแบบการวางผงัชมุชนเป็นกลุม่ๆ  

รวมไว้อยู่บริเวณริมคลองรางทอง แวดล้อมไปด้วยพืน้ที่ท ากิน 

ที่มา: www.google.co.th/maps@2019 

ในท้องที่ชุมชนบ้านวดัโบสถ์ ต าบลมะขามล้ม พบว่ามีเฮือนทรงไทยจั่วแฝดอยู่เป็น
จ านวนมากที่หน้าจัว่มีป้านลม (ปัน้ลม) บางหลงัมีตวัเหงาอยู่ที่ปลายป้านลมทัง้สองข้าง แต่บาง
หลงัก็ไม่มี ฝาเฮือนมีความหลากหลาย ดัง้เดิมนิยมเป็นฝาปะกนลกูฟักหรือฝาสายบวั ต่อเม่ือผผุงั
จึงมักตีใหม่ด้วยฝาไม้แผ่นทัง้แนวตัง้และแนวนอน รวมทัง้ยังพบการใช้ฝาขัดแตะอีกด้วย ซึ่งฝา
เฮือนต่างๆที่กล่าวมาอาจถูกใช้ผสมกนัอยู่ภายในเฮือนหลงัเดียวกนัได้ ขณะท่ีบางหลงัได้รือ้ท าฝา
กระดานใหมด้่านนอกทัง้หลงัแต่ยงัเก็บรักษาฝาเทงห่อง หรือ กงเฮือน ที่เป็นฝาปะกนหรือฝาลกูฟักไว้ 

เยียข้าว (ยุ้ งข้าว) ที่ส ารวจพบในบ้านวัดโบสถ์ ต าบลมะขามล้ม นิยมเป็นทรงจั่ว
ขนาดย่อม หลงัคายังคงสภาพเป็นกระเบือ้งว่าวที่กร่อนช ารุดไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นสงักะสีหรือ
กระเบือ้งลอนเหมือนอย่างตวัเฮือน เนื่องจากไม่ถกูใช้ประโยชน์แล้ว ฝาเยียข้าวเป็นไม้ขดัแตะฉาบ
ทบัด้วยขีค้วายขีว้วัผสมดินโคลน ซึง่เม่ือแห้งตวัแล้วสามารถกนัน า้ฝนได้ ทัง้ยงัประหยดัค่าก่อสร้าง 
ประตูเยียข้าวมีไม้แผ่นวางขวางไว้แต่ละแผ่นมีเลขก ากับแสดงถึงระดับของข้าวที่เคยบรรจุอยู่
ภายใน  
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ภาพประกอบ 125 แสดงเฮือนพวนในพืน้ท่ี หมู ่6 บ้านวดัโบสถ์ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลา
ม้า ที่มีผงัเป็นเฮือนทรงไทยจัว่แฝด คือเฮือนนอนกบัเฮือนโถง และมีเฮือนครัววางขวางเฮือนโถง 
ลวดลายภายในหน้าจัว่ของเฮือนครัวจดัเรียงไม้เป็นลวดลายคล้ายพระอาทิตย์เพื่อเว้นช่องให้

อากาศถ่ายเทจงึนิยมใช้กบัจัว่เฮือนครัวไฟ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

SW 
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ภาพประกอบ 126 แสดงรูปแบบของฝาเฮือนบ้านไทยพวนที่พบในพืน้ท่ี อ าเภอบางปลาม้า  
มีฝาปะกนแบบดัง้เดิม ฝาไม้กระดานตีตามแนวตัง้ มีการเว้นช่องลมระบายอากาศ  

ฝาไม้กระดานตีตามแนวนอน ฝาไม้ไผ่ขดัแตะ ฝาฟากไม้ไผ่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 127 แสดงตวัอย่างเฮือนท่ีปรับเปลี่ยนฝาเฮือนเป็นไม้แผน่ภายนอกแตย่งัคงรักษา 
ฝาห้องเทงห่อง หรือ กงเฮือน ที่เป็นฝาลกูฟักไว้ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 128 แสดงพืน้ท่ีชัน้บนของเฮือนพวน ประกอบไปด้วยเฮือนโถงกบัเฮือนนอน 
เฮือนในภาพเป็นเฮือนที่ท าหลงัคาจัว่เดียวบริเวณโถงนอน และใช้หลงัคาลาดคลมุบริเวณเฮือนโถง 

เพราะสร้างง่ายและประหยดักวา่จัว่แฝด 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 129 แสดงบริเวณเฮือนนอนจะอยู่สงูกวา่เฮือนโถง ท าให้เกิดช่องวา่งระหวา่งระดบั
เรียกวา่ “ป่องมอง”สว่นส าคญัของเฮือนนอนคือ เทงห่อง หรือ กงเฮือน ที่ถกูกัน้เป็นห้องส าหรับลกู
สาวและเก็บของมีค่าพืน้ท่ีในระดบัเฮือนนอนจะท าชานเลก็ๆ ด้วยไม้กระดานแผ่นเดียวย่ืนออกมา
ทางเฮือนโถงตลอดแนว ส าหรับใช้นัง่หรือวางสิ่งของดัง่ในภาพ เรียกชานเลก็ๆนีว้า่ “ปา้นเลยีบ” 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

จากการสัมภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์  ผู้ น าชุมชนไทยพวนต าบล
มะขามล้ม เมื่อวนัที่  28 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูวา่ 

 
“ยุคก่อนเป็นกระท่อมไม้ไผ่ พื้นฐานมาแบบนัน้ ยุคกลางประมาณเกือบร้อยปี มาใช้ไม้ 

เป็นป้ันหยา คือบ้านพวนชัดเจน ที่เชียงขวางก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงมันอยู่ในอิทธิพลเร่ืองการ

เปลีย่นแปลง ทีนี่เ่ป็นป้ันหยา ไม่ใช่กาแล ทีนี่จ่ัว่แหลม ใช้การสลกั ใช้ไม้กลึง แต่บางบ้านท าจัว่ลม้ 

บางบา้นก็ท าช่องลมแบบแกะสลกัแล้วแต่ฐานะ แต่ตอนนีร้ื้อไปแลว้” 
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ภาพประกอบ 130 แสดงเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ที่พบในชมุชนหมู ่6 บ้านวดัโบสถ์ ต าบลมะขามล้ม  
อ าเภอบางปลาม้า เป็นเฮือนขนาดย่อมยกพืน้ หลงัคาหน้าจัว่ บางเฮือนยงัคงใช้กระเบือ้งวา่วตัง้แต่
ครัง้แรกสร้างฝาผนงัเยียข้าวนิยมใช้ไม้แผ่นหรือไม้ไผ่สานขดัแตะ ปา้ยด้วยขีว้วัหรือขีค้วายผสม
โคลนให้ทัว่ เป็นการยาแนวอดุช่องวา่งระหวา่งช่องไม้ได้อย่างสนิท แตปั่จจบุนัเยียข้าวไม่ถกู 

ใช้เก็บข้าวแล้ว 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 131 แสดงบริเวณประตเูยียข้าวถกูปิดด้วยแผ่นไม้ที่มีตวัเลขก ากบั 
เพื่อเป็นหน่วยวดัระดบัปริมาณข้าวภายในเยียข้าววา่สงูเท่ากระดานแผน่ที่เท่าไหร่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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นอกจากการส ารวจเก็บข้อมลูในชมุชนบ้านวดัโบสถ์แล้ว ยงัได้เก็บรวบรวมข้อมลูภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นประเภทที่พกัอาศยัในพืน้ที่ชุมชนบ้านรางบวัซึ่งอยู่ใกล้เคียงกนั พบว่ามีเฮือนไทย
พวนกลุ่มที่อายุต ่ากว่า 50 ปี เฮือนไทยพวนกลุ่มนี ้มีรูปแบบประยกุต์ตามสภาพเป็นอยู่ของสงัคม 
แตย่งัคงลกัษณะผงัเฮือนแบบเฮือนไทยพวน ลกัษณะเฮือนที่พบเป็นเฮือนทรงไทยเดิมแบบเรือนหมู่ 
มีชานแลน่กลางและยื่นปีนนกจากเฮือนมาคลมุชาน เฮือนหลงัหนึง่หนงัคาจัว่มีปา้นลมและตวัเหงา 
ฝาเฮือนเป็นฝาสายบวั เฮือนอีกหลงัหนึ่งหลงัคาจั่วและมีป้านลมเช่นกันแต่ไม่มีตัวเหงาที่ปลาย
ป้านลม ฝาเฮือนเป็นฝาลกูฟัก ซึ่งเฮือนที่มีรูปแบบทรงเรือนไทยเดิมในระยะอายุสมยัการสร้างต ่า
กวา่ 50 ปี 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 132 แสดงเฮือนทรงไทยเดิมแบบเรือนหมู ่3 หลงั อายตุ ่ากวา่ 50 ปี ในชมุชนบ้านราง
บวัต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า ที่หน้าจัว่เฮือนหลงัหนึง่มีตวัเหงาที่ปลายปา้นลม 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 133 แสดงภาพลายเส้นเฮือนทรงไทยเดิมแบบเรือนหมู ่3 หลงั อายตุ ่ากวา่ 50 ปี 

ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพืน้ถิ่นไทพวนในประเทศไทย:การ
น าไปสูส่ถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นใหม่บนฐานของภมูิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น, 2546, หน้า 121 
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ภาพประกอบ 134 แสดงฝาเฮือนแต่ละหลงัด้านหน้าเป็นแบบฝาลกูฟักและแบบฝาสายบวั  
ที่มีลกัษณะเหมือนกบัเรือนไทยภาคกลาง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

3.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ชุมชนไทยพวนบ้านหินปักใหญ่ ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี ปรากฏเฮือนไทยพวน

ตัง้อยู่เป็นกลุ่มๆ กระจายตัวล้อมรอบวดัหินปักใหญ่ที่เป็นศูนย์ชุมชน และมีที่ท ากินอยู่ด้านนอก
ล้อมรอบชมุชน 

เฮือนไทยพวนในชมุชนบ้านหินปักใหญ่ มีทัง้ที่สร้างในยคุแรกเร่ิมอายรุาว 100 - 200 
ปี และมีเรือนในยุคถดัไปคือยุคกลางอายุราว 50 - 100 ปี อยู่ด้วย เยียข้าว (ยุ้ งข้าว) ในชุมชนหิน
ปักใหญ่มีความสวยงามประณีตและแข็งแรง ซึ่งมีทัง้เยียข้าวประจ าบ้าน เยียข้าวรวมในกลุ่มเครือ
ญาติ และเยียข้าวรวมในที่นาที่อยู่รอบนอกหมู่บ้าน ที่แสดงให้เห็นถึงความอดุมสมบรูณ์จากการมี
ระบบจดัการน า้ที่ดีท านาข้าวได้ผลผลิตสงู 

ในอดีตชุมชนไทยพวนบ้านหินปักใหญ่ ไม่มีการท ารัว้กัน้สามารถเดินถึงกันได้โดย
ตลอด ต่อมาเม่ือสภาพสงัคมเปลี่ยนไปเฮือนแต่ละหลงัหรือแต่ละกลุ่มจึงท ารัว้เตีย้ๆจากพุ่มไม้เพื่อ
กัน้อาณาเขต กระทั่งในปัจจุบันที่ปรากฏการก่อสร้างก าแพงกัน้เป็นรัว้ถาวรเพิ่มมากขึน้ ท าให้
สญูเสยีอตัลกัษณ์และสภาพแวดล้อมของชมุชนไปอย่างมาก  
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ภาพประกอบ 135 แสดงการกัน้รัว้ด้วยพุม่ไม้เตีย้ๆระหวา่งกลุม่เฮือน ภายในชมุชนบ้านหินปักใหญ่  
ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 136 แสดงเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ภายในชมุชนบ้านหินปักใหญ่ ซึง่มีทัง้เยียข้าวประจ า
เฮือนหรือกลุม่เฮือนและเยียข้าวรวมติดท่ีนาริมขอบนอกชมุชน แสดงถึงความอดุสมบรูณ์ท านา

ได้ผลผลิตมาก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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รูปแบบเฮือนไทยพวนที่พบในพืน้ที่บริเวณหมู่ 10 บ้านส าโรงใหญ่ ต าบลหินปัก มีทัง้
ที่ยงัคงรูปแบบดัง้เดิมไว้ แต่ส่วนใหญ่ถูกดดัแปลงตามฐานะของเจ้าของบ้าน รวมทัง้การกัน้ท ารัว้
แยกพืน้ที่ และการเลิกใช้งานเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ประจ าบ้าน ไปใช้เยียข้าวรวมเพียงอย่างเดียว ตาม
เศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนไป   

เฮือนไทยพวนที่พบอายใุนช่วง 50 - 100 ปี เป็นเฮือนไม้สกัขนาดใหญ่ หลงัคารูปแบบจัว่
ของเฮือนนอนท าเป็นจั่วใบปรือหรือจั่วใบเรือ ที่เป็นประกอบด้วยแผ่นไม้ขนาดเล็กเรียงซ้อนทาง
แนวนอน นิยมใช้กบัเรือนนอน เคร่ืองบนมีการประดบัยอดจัว่และเชิงชายด้วยสรไน (ไม้กลึงยอด
จัว่) บริเวณเฮือนนอนจะมีขนาดใหญ่กวา่ เฮือนประกอบ ยกใต้ถนุเฮือนด้วยเสาสงู ฐานเสาเป็นปนู 
มีขนาดเฮือนนอนที่ใหญ่มากโดยท าสว่นชาน “ปา้นเลียบ” ที่กว้างหลายแผ่นกระดานก่อนต่อเช่ือม
กบัเฮือนโถงก็สามารถพบได้เช่นกนั กัน้พืน้ที่ภายในเฮือนด้วยบานเฟีย้ม โดยบานเฟีย้มแต่ละบานมี
ส่วนประกอบของซี่ลูกกรงเหล็กเพื่อระบายอากาศ พบช่องลมไม้ฉลุลวดลายสวยงามบริเวณ
ส่วนบนโดยตลอดของฝาเฮือน เนื่องจากช่างไม้แถบบ้านหม่ีส่วนใหญ่เป็นชาวจีนไหหล า มาได้ลกู
เมียเป็นคนไทยพวน ด้วยเหตนุีบ้้านเรือนส่วนใหญ่ของผู้ มีฐานะในอ าเภอบ้านหม่ีจึงเป็นฝีมือช่าง
ชาวจีน ส่งผลถึงรูปแบบส่วนตกแต่งเฮือนไทยพวนที่มีศิลปแบบจีนเป็นส่วนผสม เช่น ลายฉลชุ่อง
ลม บานเฟีย้ม ลายฉลตุกแตง่หน้าจัว่ เป็นต้น   

เฮือนไทยพวนอีกรูปแบบมีหลงัคาปัน้หยาไม้สกัขนาดใหญ่ อายุในช่วง 50 - 100 ปี 
พบมากในชุมชนไทยพวนบ้านหินปักใหญ่ สร้างตามคติเดิมของเฮือนพวนคือสร้างให้ใหญ่ตัง้แต่
แรกเพื่อรองรับครอบครัวขยาย เนื่องจากไม่นิยมต่อเติมเฮือนในภายหลงั เดิมมีเชิงชายเป็นไม้ฉลุ
สวยงามแต่ปัจจบุนัไม่ปรากฏแล้วคงถกูรือ้ออกไปพร้อมกบัการเปลี่ยนหลงัคาเป็นสงักะสีเนื่องจาก
ของเดิมช ารุดเสื่อมสภาพ มีช่องลมอยู่ด้านบนฝาเฮือนโดยตลอดทัง้หลงั มีครัวอยู่ด้านหลงั บนัได
เฮือนมีชายคาคลมุ ป่องเอีย้ม (หน้าต่าง) ยาวเป็น 2 ตอนจรดพืน้ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของเฮือนไทย
พวนที่พบในพืน้ที่อ าเภอบ้านหมี่  

จากการสมัภาษณ์คณุวนิดา รักพรม อดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 10 และผู้น าชมุชนบ้านพวน
ต าบลหินปัก เมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะเฮือนพวนดงันี ้

 
“ครอบครัวพวนจะอยู่บริเวณเดียวกัน มียุ้งข้าวอยู่นอกบ้าน สมัยก่อนบนบ้านจะมี

หอ้งนอนยาวหน่ึงหอ้ง เรียกว่า กงเฮือน คือหอ้งนอนลูกสาว ไวเ้ก็บทรัพย์สินดว้ย ข้างนอกเรียกว่า

ซานท่อง หมายถึง ชานเรือนทียื่น่ออกมา บา้นหมีจ่ะต่างจากทีอื่น่ตรงไมแ้กะ จ้างช่างจีนท าลายไม้

จะข้ึนอยู่กบัช่างจีน ไม้ฝาเป็นไม้สกั ใต้ถนุสูงเท่าเสาไม้ ใต้ถนุบ้านจะเลี้ยงควาย แยกคอกวกัคอก
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ควาย บ้านของป้าปัจจุบนัจะมีล่องแยกสดัส่วนออกไป ปีกนีเ้จ้าของบา้นอยู่ อีกปีกเป็นลูกจ้างทีม่า

ท านา 

เมือ่ก่อนริมคลองมีไม่ไผ่เยอะ คลองนีด้ัง้เดิมเรียกว่าคลองสนามแจง ยาวมาจากบา้นหมี ่

เดีย๋วนีเ้ปลีย่นชือ่ เพราะจ าชือ่คลองผิด เลยย้ายคลองไมเ้สียบไปอยู่สนามแจง” 

จากการสมัภาษณ์อาจารย์สมคิด จมูทอง ประธานสภาวฒันธรรมต าบลบ้านทราย ผู้น า
ชมุชนชาวพวน ต าบลบ้านทราย และผู้ดแูลศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ไทยพวนบ้านทราย 
เม่ือ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์เฮือนพวนในพืน้ที่ต าบลบ้านทราย ดงันี ้

 

“ถ้าจะมองว่าบา้นพวนในปัจจุบนัตอ้งนบัอายบุ้าน วสัดทีุเ่คา้สร้างหาทีไ่ดใ้นสมยันัน้ ตอน

หลงัมีการค้าเข้ามา มีปนู เหล็กเข้ามา และเห็นแบบใหม่ๆ ในเมือง ลูกหลานดูจากแบบแล้วก็มา

ท า ของเก่าๆ เลยหายไป ลกัษณะบ้านแล้วแต่พื่นที่ แล้วแต่เจ้าของ ถ้าเจ้าของมีใจอนรุักษ์ก็ท า

แบบเดิม ดูช่างว่าท าได้ไหม ราคาแพงข้ึนไหม ถ้าเห็นแบบไหนถูกกว่าก็เอาแบบนัน้ไม่ได้ค านึงถึง

การอนรุักษ์ บ้านพวนเก่าในบ้านทรายบางหลงัก็ร้ือไปแล้ว ถ้าเจ้าของบ้านหรือลูกหลานบางคน

เป็นเขยมาสร้างใหม่ เห็นแบบจากทีอื่น่ ทางเหนือมีกาแลก็สร้างตามทัง้ๆ ทีไ่ม่ รู้ว่ามีความหมายว่า

อย่างไร” 
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ภาพประกอบ 137 แสดงเฮือนพวนขนาดใหญ่ที่พบในพืน้ที่หมู ่10 บ้านส าโรงใหญ่ ต าบลหินปัก  
อ าเภอบ้านหม่ีรูปแบบจัว่ของเฮือนนอนท าเป็นจัว่ใบปรือหรือจัว่ใบเรือ ที่เป็นประกอบด้วยแผ่นไม้
ขนาดเลก็เรียงซ้อนทางแนวนอน นิยมใช้กบัเรือนนอน เคร่ืองบนมีการประดบัยอดจัว่และเชิงชาย 

ด้วยสรไน (ไม้กลงึยอดจัว่) และไม้ฉล ุ

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 138 แสดงเฮือนพวนขนาดใหญ่ของคณุวนิดา รักพรม ตัง้อยู่ในหมู่ 10 ต าบลหินปัก  
อ าเภอบ้านหม่ี จ.ลพบรีุเคร่ืองบนมีการประดบัยอดจัว่และเชิงชายด้วยสรไน (ไม้กลงึยอดจัว่)  

และไม้ฉล ุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 139 แสดงป่องเอีย้ม (หน้าตา่ง) ยาวเป็น 2 ตอนจรดพืน้ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะ 
ของเฮือนไทยพวนที่พบในพืน้ที่อ าเภอบ้านหมี่ จ.ลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 140 แสดงภายในเฮือนพวนของคณุวนิดา รักพรม ท่ีท าชานเฮือนนอน (ปา้นเลยีบ)
ขนาดใหญ่ยื่นออกมา คัน่ด้วยบานเฟีย้มก่อนจรดกบัพืน้เฮือนโถง ขณะที่ป่องมองตีไม้ปิดไม่ให้เกิด

ช่องวา่งเชน่เฮือนพวนทัว่ไป 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

ป่องมอง 

ส่วนโถง 

ชานเฮือนนอนขนาด
ใหญ่ 
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ภาพประกอบ 141 แสดงประตบูานเฟีย้มกัน้พืน้ท่ีระหวา่งเฮือนนอนกบัเฮือนโถง 
และช่องลมลวดลายไม้ฉลฝีุมือช่างชาวจีน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 142 แสดงเฮือนพวนทรงปัน้หยาของคณุยนิดี จนัทร์สวุรรณ  เลขท่ี 11 หมู่ 10  
บ้านส าโรงใหญ่ ต.หนิปัก อ.บ้านหมี่ ที่มีอายใุนช่วง 50-100 ปี ซึง่เป็นเฮือนพวนขนาดใหญ่  

ส าหรับรองรับครอบครัวขยายที่มีสมาชิกจ านวนมาก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 143 แสดงภาพลายเส้นและผงัพืน้ชัน้บนของเฮือนปัน้หยา อายรุะหว่าง 50 - 100  ปี 
ของคณุยินดี จนัทร์สวุรรณ   

ที่มา : อรศิริ ปาณินท์, ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพืน้ถิ่นไทพวนในประเทศไทย:  การ
น าไปสูส่ถาปัตยกรรมพืน้ถิ่นใหม่บนฐานของภมูิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น, 2546, หน้า 121. 
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ภาพประกอบ 144  แสดงบนัไดทางขึน้ทางทิศใต้ที่ตอ่เช่ือมกบัเฮือนโถง มีชานพกัและชายคาคลมุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 145 แสดงคณุยินดี จนัทร์สวุรรณ เจ้าของเฮือนปัน้หยาหลงัใหญ่ถ่ายภาพบริเวณกง
เฮือน (ห้องนอน) และ สว่นเฮือนนอนขนาดใหญ่ ที่มีช่องลมอยู่ด้านบนตลอดแนวฝาเฮือน และมี

ป่องเอีย้ม (หน้าตา่ง) 2 ตอน ยาวจรดพืน้ทัง้ทางทิศใต้และทิศตะวนัออก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 146 แสดงสว่นเฮือนโถงขนาดใหญ่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 147 แสดงลกัษณะฝาเฮือนของปา้ยินดี จนัทร์สวุรรณ และเฮือนใกล้เคียง 
ที่มีช่องลมแบบระแนงอยู่ด้านบนตลอดแนว และมีป่องเอีย้ม (หน้าตา่ง) 2 ตอน ยาวจรดพืน้ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 148 แสดงเฮือนไทยพวนในปัจจบุนั(อายตุ ่ากวา่50ปี) เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ 
ที่เป็นปัจจบุนัมากขึน้ แต่ยงัคงแบบแผนผงัเฮือนแบบไทยพวนที่มีลกัษณะเป็นเฮือนแฝดไว้บางสว่น  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 149 แสดงเฮือนกฏุิสงฆ์หลงัหนึง่ภายในวดับ้านทราย ต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้าน
หมี่ที่มีการประดบัช่องลมและรวงผึง้ (โกง่คิว้) ด้วยไม้ฉลลุวดลาย  
ลกัษณะป่องเอีย้ม (หน้าตา่ง) เป็น 2 ตอน ยาวจรดพืน้เฮือน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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3.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
เฮือนของชาวไทยพวนศรีสชันาลยันิยมปลกูสร้างให้ติดๆกนัเพื่อการพึ่งพาอาศยักนั 

ลกัษณะของเฮือนจะเป็นเฮือนไม้ยกพืน้สงูเพื่อใช้ใต้ถนุ ซึง่จะโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นเนือ้
ที่ที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยหลายประการ เช่น เป็นคอกววั - ควาย เล้าเป็ด - ไก่ ตัง้ก่ีทอผ้าให้แม่บ้าน
และลกูสาว ตัง้เตาตีเหล็กให้พ่อบ้านและลกูชาย ใช้เก็บถ่านไม้ฟืน ตัง้แคร่ไม้ไผ่ไว้พกัผ่อน และ ลม
กนั (คยุกนั) กบัเพื่อนบ้าน 

ลกัษณะของตัวเฮือนชาวไทยพวนศรีสชันาลยั เป็นเฮือนแฝด แต่แบ่งเฮือนทัง้สอง
ด้วยชานเฮือนยกพืน้สงู เสาเฮือนไม้ลบมมุเป็นลกัษณะเสาแปดเหลี่ยม หลงัคาปัน้หยายกจัว่ ฝาไม้
กระดานแนวตัง้ แบ่งพืน้ที่เฮือนออกเป็น 4 ส่วน คือ เม่ือขึน้บนัไดไปจะมี "ซานท่อง" (ชานเรือน) 
"เฮือนเหญ่อ" (เรือนหลงัใหญ่) "เงียเค้า" (ยุ้ งข้าว) และ "เฮือนครัว" (เรือนครัว) ซึ่งเฮือนใหญ่นัน้จะ
กัน้แบ่งส่วนเรียกว่า "กวงเฮือน" เพื่อให้ลูกสาวนอน ในห้องนีจ้ะมีหิง้ไว้บูชาผีเรือน เรียกว่า "ผี
พ่อเลีย้ง" ห้อง "กวงเฮือน" จะไม่อนญุาติให้บคุคลภายนอกลว่งล า้เข้าไปเพราะจะผิดผีพอ่เลีย้ง ถ้ามี
การล่วงล า้เจ้าบ้านจะต้องน าดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมา ปัจจบุนันีเ้ฮือนแบบไทยพวนนบัวนัจะเลือน
หาย เพราะลกูหลานนิยมบ้านทรงสมยัใหม่ 

ชาวไทยพวนมีภูมิปัญญาที่ควรยกย่องอย่างยิ่ง ในเร่ืองการท าให้ "กวงเฮือน" เย็น 
เพราะมีลมพดัผ่านด้วยการเจาะรูไม้กะทอด จะเจาะเป็นระยะๆตามแนวยาว รูเจาะนีน้อกจากลม
จะถ่ายเทได้สะดวกแล้วบ้านที่มีลกูสาวในยามค ่าคืนอาจจะมีคู่รักหรือ "อ้ายบ่าว" ไปยืนบนเข่ือน
ควาย (ไม้คอกควาย) เอาไม้แหย่เข้าไปในช่องที่เจาะไว้เพื่อหยอกล้อ "พู้สาว" หรือเพื่อเรียกให้พู้สาว
ออกมาคยุกนัที่ป่องเอี๊ยม 

บริเวณตวัเฮือนเรียก "กางบ๊าน" แล้วแต่ว่าบ้านใครจะมี "กางบ๊าน" กว้างขวางมาก
น้อย บริเวณ "กางบ๊าน" จะใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ปลกูข่า หวัติงเคอ (ตะไคร้) หม่าพริก (พริก) หม่า
นาว (มะนาว) หม่าเขือ (มะเขีอ) แค หม่าหมี ้(ขนนุ) ผกัเน่า (ชะอม) ฯลฯ และไม่ลืมที่จะปลกู "เดาะ
ค าเดาะคอน" (ดอกดาวเรือง) "เดาะสามปี" (ดอกบานไม่รู้โรย) และ "เดาะพดุ" (ดอกพดุ) เพื่อ "พู้
เฒ่า" (ค าเรียกปู่ ย่าตายาย) เก็บไปไหว้พระที่วัด กางบ๊าน ท าเป็นที่ตากฝ้าย เล่นนางกวักใน
ประเพณีก าฟ้า ชาวไทยพวนจะท ารั้วบ้านด้วยไผ่ผ่าซีกจะปลูกผักเน่า (ชะอม) ต าลึง ต้นย่านาง 
บวบ ฟัก ฯลฯ ให้ทอดเถาพนัเลือ้ยนรัว้ ผกัเหลา่นีจ้ะทอดยอดชใูบให้เด็ดไปประกอบอาหาร เจ้าของ
เต็มที่จะแบง่ปันให้เพื่อนบ้าน โดยมิต้องซือ้หา รัว้บ้านชาวไทยพวนศรีสชันาลยัจงึเป็นรัว้แบบกินได้ 
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ภาพประกอบ 150 แสดงเฮือนพวนที่สร้างขึน้มาใหม่ตามภมูิปัญญาท้องถิ่นของกลุม่วฒันธรรม
ไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว โดยมีลกัษณะที่แตกต่างจากเฮือนพวนของกลุม่วฒันธรรมอื่น คือมีเฮือน 

2 หลงั ได้แก่ เฮือนนอนกบัเฮือนเงียเค้า (ยุ้งข้าว) ซึง่อยูใ่นระดบัเดียวกนั มีลานโลง่ 
อยู่ระหวา่งเฮือนทัง้สอง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 



 230 

 

ภาพประกอบ 151 แสดงลกัษณะของเฮือนไทยพวนในพืน้ท่ีการศกึษา 4 จงัหวดั ได้แก่ อ.ปากพล ี
จ.นครนายก อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบรีุ และ อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั ซึง่มี

ลกัษณะผงัเฮือนแฝดรูปแบบการจดัสรรพืน้ที่ภายในออกเป็นสองสว่น แต่แตกตา่งกนัตรงรูปลกัษณ์ 
และองค์ประกอบของเฮือน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยในพืน้ที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จาก
การศกึษาพบลกัษณะร่วมของเฮือนอาศยัในรูปแบบแผนผงัเป็นเฮือนแฝด และการวางแผนผงัเฮือน
ที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

รูปแบบแผนผังเป็นเฮือนแฝด และการวางแผนผังเฮือน 
ที่อยู่อาศยั(เฮือน) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่มที่ศึกษามีรูปแบบแผนผงั

เป็นเฮือนแฝด จัว่หลงัคาคู่ ยกพืน้เสาสงู มีการแบ่งพืน้ที่การใช้งานภายในประกอบด้วยเฮือนนอน 
(เฮือนหลัก) กับเฮือนโถง มีเฮือนครัววางขวางเฮือนโถง ในส่วนของพืน้ที่เฮือนนอนจะมีห้องที่
เรียกว่า “กวงเฮือน” ซึ่งเป็นห้องนอนของผู้หญิง และเก็บของมีค่า และในบริเวณใกล้เฮือนจะมียุ้ง
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ข้าวอยู่ด้วย กลา่วได้วา่เป็นของภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศยัร่วมกนัทัง้ 3 กลุม่ ยกเว้นกลุม่
วฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั มีความแตกต่างในเร่ืองของยุ้ งข้าว ไว้บน
เฮือน  

รูปแบบแผนผังเป็นเฮือนแฝด ท าให้ต้องมีหลังคาจั่วคู่ปกคลุม ในแต่ละพืน้ที่
การศกึษามีการใช้รูปแบบของหลงัคาเฮือนที่แตกต่างกนั ประกอบด้วย หลงัคาจัว่คู่รูปแบบปัน้หยา
ยกจัว่ หลงัคาหน้าจัว่คู ่ 

ลกัษณะของฝาเฮือน ประกอบด้วย ฝาเฮือนไม้กระดาน ฝาปะกน ฝาสายบวั และ
ฝาไม้ไผ่ขดัแตะ 

ความแตกต่างในการวิเคราะห์รูปแบบที่อยู่อาศยัและการตัง้ถิ่นฐานชุมชนจาก
กลุม่เฮือนไทยพวนที่พบในแต่ละพืน้ที่อย่างสงัเขปดงันี ้

1) กลุ่มเฮือนพวนของชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก พบว่าหลงเหลือเฮือนพวนอยู่ในปัจจุบันไม่มากนัก เฮือนไทยพวนที่ยังคงเหลืออยู่
ลกัษณะเป็นเฮือนไม้ขนาดใหญ่ แบ่งพืน้ที่ภายในออกเป็นสองส่วนตามผงัแบบเฮือนไทยพวน ยก
พืน้สงู หลงัคาปัน้หยา และปัน้หยายกจัว่ มีชานพกับนัไดยื่นออกมา ฝาเฮือนเป็นฝาไม้กระดานตี
ตามแนวนอนวางขวาง เจาะป่องอีย้ม (หน้าต่าง) วางเสาเฮือนที่ท าจากไม้บนตอม้อที่หล่อจาก
คอนกรีตเป็นภมูิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเฮือนอย่างหนึง่ที่พบในกลุม่ต าบลหนองแสงแตไ่ม่พบที่
อื่น คือการวางเสาไม้เฮือนบนตอม้อคอนกรีต ซึ่งในอดีตอาจเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัที่
พบในเรือนภาคใต้ มีจดุประสงค์เพื่อปอ้งกนัความชืน้จากในดินเข้าสูเ่สาไม้เฮือน ซึง่นบัวา่ได้ผลดี  

กลุ่มเฮือนพวนหลงเหลืออยู่น้อย ในเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
สาเหตกุารตัง้ถิ่นฐานใกล้เมืองใหญ่คือเมืองนครนายก และกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางซือ้
วสัดุอุปกรณ์การก่อสร้างได้สะดวก หรือการย้ายถิ่นฐานเข้าไปท างานในเมืองจนไม่มีผู้อยู่อาศัย
หรือรักษาเฮือนพวนเอาไว้ได้ 

2) ชุมชนกลุ่มอ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสพุรรณบุรี ลกัษณะเป็นเฮือนแฝด  
ปรากฏกลุม่เฮือนพวนทัง้ 3 ยคุ คือยคุแรก ยคุกลาง และยคุหลงั แต่สว่นใหญ่เป็นยคุแรกกบัยคุหลงั 
ที่เป็นยุคแรกแบบทรงไทยเดิม อายุ 100 - 150 ปี หน้าจั่วคู่ มีป้านลมชัดเจนซึ่งอาจมีตัวเหงาที่
ปลายป้านลมหรือไม่มีก็ได้ มีเฮือนครัววางขวางเฮือนนอน กบัที่เป็นยคุหลงัแบบหลงัคาคลมุเดี่ยว 
อายกุารสร้างน้อยกวา่ 50 ปี  
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มีข้อสังเกตว่ากลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้ามีขนาดใหญ่
หลายชุมชน ประกอบกับพืน้ที่เป็นที่ราบลุ่มน า้อุดมสมบูรณ์ จึงอาจเป็นปัจจัยในการอยู่อาศยัใน
เฮือนเดิมอย่างต่อเน่ืองหลายชัว่คน 

3) ชมุชนกลุม่อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ เป็นชมุชนชาวพวนที่อาจกลา่วได้
ว่ามีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยด้วยโดยข้อมลูปี 2540 แจ้งว่ามีชาวไทยพวนราว 38,274 คน 
กระจายอยู่ในพืน้ที่ 10 ต าบลของอ าเภอบ้านหม่ี แต่พบว่ามีกลุม่เฮือนพวนหลงเหลืออยู่มากแค่ใน
พืน้ที่บางหมู่บ้านเท่านัน้ โดยกลุ่มเฮือนที่ปรากฏส่วนใหญ่มีรูปแบบในยคุกลาง อายรุาว 50 - 100 
ปี มีขนาดเฮือนขนาดใหญ่ อย่างเฮือนยคุแรกซึ่งมีคติการสร้างไว้รองรับครอบครัวขยายโดยไม่ต่อ
เติมเฮือนในภายหลงั เป็นเฮือนหลงัคาปัน้หยายกจัว่รูปแบบจัว่ใบปรือ มีการประดบัยอดจัว่และเชิง
ชายด้วยสรไน (ไม้กลงึยอดจัว่) จัว่บริเวณเฮือนนอนจะมีขนาดใหญ่กวา่เฮือนประกอบ ภายในเฮือน
มีการกัน้พืน้ที่ด้วยบานเฟีย้ม มีช่องลมลายฉล ุหรือระแนงไม้ตลอดแนวฝาบ้าน ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากช่างชาวจีนในพืน้ที่ 

4) ส าหรับกลุม่ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั รูปแบบการ
สร้างเฮือนที่แตกตา่งออกไป โดยเฉพาะการสร้างยุ้งข้าว (เงีย้เค้า) อยู่ในระดบัเฮือนนอนโดยอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกของโถง (ซานท่อง) ซึง่อาจได้อิทธิพลจากเฮือนไทยยวนหรือเฮือนไทลือ้เนื่องจากอยู่ใน
ภูมิภาคที่ใกล้ชิดกัน อีกทัง้เฮือนส่วนใหญ่ได้ถูกดดัแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพ
สงัคมและเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยมีผู้ศึกษาและได้ข้อสรุปว่าเกิดจากการที่ชาวไทยพวนรุ่นหลงัที่
มีการศึกษาและฐานะดี ซึ่งไม่ได้อาศยัอยู่ที่เฮือนของตนแต่ย้ายเข้าไปท างานในเมือง ได้ปรับปรุง
เฮือนหลงัเก่าให้เหมาะสมส าหรับญาติผู้ใหญ่ที่สงูวยัอยู่อาศยั 
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ตาราง 8 แสดงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศยัของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจบุนั 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

4. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณี หมายถึง ประเพณีเก่ียวกบัศาสนา ความเช่ือวิถีชีวิต 

และการท ามาหากิน ประเพณีพืน้บ้านของชาวไทยพวน อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) 
ประเพณีในรอบปี (ฮีต) กบั 2) ประเพณีในรอบชีวิต อาทิ การเกิด การบวช การแต่งดอง และการ
ตาย เป็นต้น  

งานบญุประเพณีสว่นใหญ่ของชาวพวน เก่ียวข้องกบัหลกัความเช่ือเร่ืองผีฟ้า ผีบรรพบรุุษ 
ความอดุมสมบรูณ์ทางการเกษตรซึง่มีอยู่เดิม ผนวกเข้าหลกัพระพทุธศาสนาที่มาทีหลงั ปะปนกนั
จนบางครัง้ไม่อาจแบ่งได้ชัดเจน ซึ่งเป็นลกัษณะของงานบุญประเพณีในวตันธรรมของชาติพนัธุ์
ในเอเชียอาคเนย์ ที่เป็นสงัคมเกษตรกรรม (ท านาข้าว) เช่นกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาค
อีสานที่มีรูปแบบหรือคติประเพณีอย่างเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัวฒันธรรมชาวไทยพวนเป็นอย่าง
มาก  
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4.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ประเพณีของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี ที่ยงัคงมีการปฏิบตัิสืบเนื่องอยู่

อย่างชดัเจน ได้แก่ บญุข้าวจ่ี ก าฟ้า บญุข้าวหลาม สงกรานต์ แห่บัง้ไฟ สารทพวนและบายศรีพระ 
เป็นต้น 

ประเพณีสงกรานต์ไทยพวนอ าเภอปากพลีได้รับการสนับสนุนให้เป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถิ่นและเป็นการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่ส าคญั โดยบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว
จงัหวดันครนายก สถานที่จดังานเทศกาลสงกรานต์ไทยพวนหลกัคือวดัฝ่ังคลองและวดัปทมุวงษา
วาส (วดับ้านใหม่) ต าบลเกาะหวาย โดยปัจจุบนัใช้ช่ือว่า “เทศกาลสงกรานต์วดัฝ่ังคลอง” ในทุก
วนัที่ 13 เมษายนของทกุปีมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ท าบญุตกับาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน า้
พระและรดน า้ด าหัวผู้ สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสูตรเสือ้สูตรผ้า พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการ
แสดงทางวฒันธรรมชาวไทยพวน เป็นต้น  

ประเพณีสตูรเสือ้สตูรผ้าที่เป็นพิธีกรรมต่อชะตาที่ส าคญัในเทศกาลงานบญุสงกรานต์
วดัฝ่ังคลอง ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภมูิปัญญาของจงัหวดันครนายก โดยชาวบ้านจะน า
อาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ พร้อมกบัเสือ้ผ้าทกุคนในครอบครัวคนละ 1 ตวั พบัใสใ่นกระบงุ 
พร้อมจดัท ากระทงใบตองบรรจมีุข้าวด า ข้าวแดง ข้าวขาว ปลาร้า หวัหอม กระเทียม พริกแห้ง ฯลฯ 
พร้อมทัง้ดอกไม้ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่มวางบนถาดเหนือกระบงุที่ใส่เสือ้ผ้า แล้วน าไปให้พระสงฆ์
สวดอธิษฐานให้น าสิ่งเลวร้ายออกไปจากทกุคนในครอบครัว 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนชาวไทยพวนต่างๆ ในระดับหมู่บ้านของอ าเภอปากพลี ยังคง
ด าเนินสืบสานประเพณีงานบุญสงกรานต์อยู่เช่นเดิม โดยมีการสรงน า้พระและการสรงน า้ผู้ ใหญ่
เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีแสดงถึงความเคารพตอ่ผู้อาวโุสในชมุชนของตนอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย 
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ภาพประกอบ 152 แสดงงานบญุประเพณีสงกรานต์ของชมุชนไทยพวนวดัฝ่ังคลอง-วดับ้านใหม่ ที่
ได้รับการสนบัสนนุให้เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถิ่นและเป็นการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่

ส าคญั โดยบรรจอุยู่ในปฏิทนิท่องเที่ยวจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 153 แสดงพิธีสรงน า้พระในงานบญุสงกรานต์ ท่ีจดัขึน้ทัง้ที่วดัฝ่ังคลอง 
และวดัปทมุวงษาวาส (วดับ้านใหม่) ต่อเนื่องกนั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 154 แสดงงานบญุประเพณีสงกรานต์ของชมุชนไทยพวนวดัฝ่ังคลอง-วดับ้านใหม่ ที่
ได้รับการสนบัสนนุให้เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถิ่นและเป็นการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่

ส าคญั โดยบรรจอุยู่ในปฏิทนิท่องเที่ยวจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 155 แสดงประเพณีก่อกองทรายและการแสดงทางวฒันธรรมจดัขึน้ 
ที่วดัปทมุวงษาวาส  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 156 แสดงประเพณีเสือ้สตูรผ้าในเทศกาลบญุสงกรานต์ที่วดัฝ่ังคลอง 
ที่ได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภมูิปัญญาของจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

จากการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูนายอทุยั บุญมัง่  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแสง เก่ียวกบัประเพณีวิถีชีวิตของชาวชมุชนหนองแสง ได้ข้อมลูว่าชาวต าบลหนองแสงยงัคง
ปฏิบัติประเพณีพืน้ถิ่นของตนเองอยู่บ้าง แต่อาจลดทอนในรายละเอียดลงรวมทัง้งานบุญที่
เก่ียวกบัการท าการเกษตรลดลงอย่างมาก คงเหลือแต่งานประเพณีส าคญัๆ อาทิ ประเพณีก าฟ้า 
บญุวนัสารท ซึง่มีทัง้สารทพวน สารทไทย เป็นต้น 

 
“....การก าฟา้ คือการหยดุท างานทกุอย่าง ท าไดเ้พียงประกอบอาหาร ในวนัก าฟา้ตอนเชา้

จะไปท าบญุที่วดั อาหารที่ต้องถวายพระคือ ข้าวหลาม หรือเรียกว่า บญุข้าวหลามเพือ่บูชาพญา

แถน......” 
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ภาพประกอบ 157 แสดงนายอทุยั บญุมัง่  รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองแสง 
ให้ข้อมลูเก่ียวกบัประเพณีวิถีชีวิตของชาวชมุชนหนองแสง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ประเพณีสารทพวนเป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวนที่อพยพมาอยู่ในจังหวัด
นครนายก ซึง่มีมากที่สดุที่อ าเภอปากพลี ชาวพวนเหลา่นีย้งัคงยดึถือประเพณี วฒันธรรมที่ปฏิบตัิ
ต่อกันมาตัง้แต่ครัง้ยังอยู่ ที่ประเทศลาว ชาวไทยพวนในอ าเภอปากพลี นับถือพุทธศาสนา
เช่นเดียวกบัคนไทย ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ที่ชาวพวนถือปฏิบตัิกนัในรอบปี จะมีลกัษณะคล้าย
และต่างกบัของคนไทย ซึง่บางอย่างมีความเป็นเอกลกัษณ์ ของชาวไทยพวน ประเพณีวนัสารทใน
อ าเภอปากพลี จะท าบญุวนัสารท 3 ระยะ คือ สารทพวน จะท าในหมู่บ้านไทยพวน ในวนัแรม 14 
ค ่า เดือน 9 , สารทลาว (ลาวเวียงจนัทน์) จะท าในหมู่บ้านไทยลาวทุกบ้านในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือน 
10, สารทไทย ในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 ทกุหมู่บ้านจะท าบญุสารทไทย รวมทัง้ไทยพวนและไทย
ลาวซึ่งได้ท าสารทพวนหรือสารทลาวไปแล้ว ประเพณีสารทชาวบ้านจะน ากระยาสารทพร้อม
อาหารคาวหวานไปท าบญุที่ วดั ทางวดัจะนิมนต์พระวดัในหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ท าสารทนัน้ๆ มาร่วม
ด้วย เม่ือเสร็จพิธีแล้ว จะแบ่งกระยาสารท ให้กบัพระวดัอื่นที่รับนิมนต์ส าหรับไปฉนัที่วดัของตน 

ประเพณีสารทพวน เป็นประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวนที่ยึดถือปฏิบตัิ เป็นแนวทาง 
วิถีทาง ท านองคลองธรรม มาตัง้แต่บรรพบุรุษ เพื่อสั่งสอนลูกหลานด้วยความเลื่อมใสศรัทธา 
อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้าง ตามยคุสมยั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัอิทธิพลของวฒันธรรมอื่นที่แทรกเข้ามาบดบงั 
สภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง ของสงัคม ประเพณีสารทพวน แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถนั
ในการท างาน เร่ิมตัง้แต่การเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการท ากระยาสารท การแสดง
ความมีน า้ใจ ความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจกนั มีการช่วยเหลือกนัผู้ที่ท าเสร็จแล้ว ก็ช่วยผู้ ที่ยงัท าไม่
เสร็จ การแสดงความกตญัญตู่อพืน้ดินท ากิน โดยมีการน า ส ารับคาวหวาน และท าห่อข้าว ไปใสใ่น
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นา และท าหาบผียี่ผีเจียงไปสง่ไว้นอกบ้านด้วย เพื่อสง่ผลให้พืชผลในไร่ นาอดุมสมบรูณ์ ได้ผลผลิต
มีกินตลอดปี 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 158 แสดงการร่วมกนักวนกระยาสารท และการถวายกระยาสารทแกพ่ระภิกษุสงฆ์ 
ในงานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

4.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในพืน้ที่ลุม่น า้ท่าจีนและล า

น า้สาขาที่ไหลลงล าน า้ท่าจีนเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นพืน้ที่ ที่เหมาะสมต่อการท านาปลูกข้าว 
เกษตรกรชาวนาทัง้ชาวไทยพืน้ถิ่นและชาวไทยพวนจึงให้ความส าคัญกับงานบุญประเพณีที่
เก่ียวข้องกบัการเพาะปลกูข้าวเป็นส าคญั 

จากการสมัภาษณ์อาจารย์วารินทร์ มงคลรัตน์ เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ให้
ข้อมลูเก่ียวกบังานประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนบางปลาม้า ดงันี ้

 
- เดือนยี ่บญุข้าวเม่า ทานข้าวคัว่  คือการท าทาน ทานข้าวคัว่ เพราะว่าเร่ิมเกี่ยว

ข้าว เอาข้าวทีก่ าลงัจะสกุมาท าข้าวเม่า พวนเรียกข้าวคัว่ 

- ก าฟา้ หยดุงาน 3 วนั 1.ข้ึน 3 ค ่าเดือน 3 ก าฟา้ทัง้วนั 2.ข้ึน 10 ค ่า เดือน 3 ก า

ฟา้คร่ึงวนัหรือก าฟา้ตุม้เพล พอเสียงกลองเพลตุม้ก็ไปท านาได ้ช่วงเชา้ท าบญุ 3.

ข้ึน 15 ค ่า เดือน 3 ก าฟา้จงัหนั เมือ่ท าบญุช่วงเชา้เสร็จก็ไปท านาต่อไดเ้ลย  

- เดือน 4 สู่ขวญัข้าว เมือ่น าข้าวข้ึนยุง้แลว้ท าพิธีสู่ขวญัหนา้ยุง้ข้าว เพือ่เรียก

ขวญัข้าวใหม้าอยู่ในยุง้ สู่ขวญัเกวียน สู่ขวญัควาย ท าเมือ่ซื้อควายมาใหม่  

- สงกรานต์ มีพิธีพาสู่เสือ้ น าเสือ้ผา้ของคนในครอบครัว เฉพาะเสือ้ ใส่ตะกร้า 

ข้างบนมีข้าวป้ัน 4 ก้อน มะม่วง 4 อย่างละ 4 ข้าวเกรียบ ข้าวตม้ ถว้ยน ้าตาล 
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เทียนไข น าไปใหพ้ระสวดเจริญพทุธมนต์เพือ่เป็นศิริมงคล เทียนไขไม่ตอ้งจิก จุด

อย่างเดียวเอาปักไวที้ถ่ว้ยน ้าตาล อาหารหวานคาว ปะพรมน ้ามนต์ บญุหลงับา้น 

บญุกลางบา้น ท าเดือน 6 

- สารทพวนท าแรม 14 ค ่า เดือน 9 บางหมู่บา้นท าแรม 15 ค ่า เดือน 10 

สงกรานต์ ท าพาสูดเสือ้ มีกระบงุเล็กๆ หรือห่อผา้ ใส่ข้าวตม้มดั ข้าวเกรียบ ธูป 

เทียน เสือ้ผา้ของคนในบา้นเอา พระจะสวดชยนัโต ใหสิ้ริมงคล  
 

จากการสมัภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์  เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบังานประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนบางปลาม้า ดงันี ้

 
“เดือนยีท่ าบญุข้าวเม่า ทานข้าวคัว่  คือการท าทานดว้ยข้าวทีก่ าลงัจะสกุเอามาท าข้าวเม่า 

(พวนเรียกข้าวคัว่) เป็นการท าบญุก่อนเกี่ยวข้าว 

บญุก าฟา้หรือบญุข้าวจ่ี ก าฟา้ทีนี่ท่ าสามรอบ รอบแรกข้ึน 3 ค ่าเดือน 3 ก าฟา้เต็มวนั คือละ

เว้นการท างาน การไปไร่ไปนาไปสวน หลงัจากท าบุญที่วดัเสร็จก็มีการละเล่น มีการสงัสรรรค์กนั 

ทีนี่ไ่ม่มีการเล่นนางกวกั จะเล่นพืน้บา้นทัว่ๆไป อย่างการพนนั ชนไก่  

ครั้งที ่2 ข้ึน 10 ค ่า เดือน 3 ก าฟา้คร่ึงวนัหรือก าฟา้ตุม้เพล ช่วงเชา้ไปท าบญุทีว่ดั พอเสียง

กลองเพลตุม้ก็ไปท านาปกติ 

ครั้งที่ 3 ข้ึน 15 ค ่า เดือน 3 คือบุญข้าวจ่ีของลาวเวียง แต่พวนของเราเรียกก าฟ้าก าฟ้า

จงัหนั บางทีเ่รียกไม่เหมือนกนันะ ท าบญุเสร็จแล้วก็ไปท าไร่ท านาไดเ้ลย  

ก าฟา้นีบ่างหมู่บา้นถา้ฟา้ไม่ร้องเคา้ไม่ท าก าฟา้นะ ถา้ฟา้ไม่ร้องเลยเคา้ก็ท าวนัสดุทา้ยเลย 

วนัทีข้ึ่น 15 ค ่าเดือน 3 บ้านกกม่วง รอฟา้ร้องก่อน อนันีคื้อสพุรรณเคา้ท าแบบนีแ้ต่โดยทัว่ๆ ไปเคา้

จะคล้ายๆกนั  

เดือน 4 ก่อนพาสู่เสือ้ จะท าสู่ขวญัข้าว เมือ่เกี่ยวข้าวเสร็จ เอาข้าวข้ึนยุง้ ท าพิธีสู่ขวญัหนา้

ยุ้งข้าว แต่ทกุวนันีจ้ะไปรวมกนัที่เดียวเพราะแต่ละบ้านยุ้งผพุงั ไม่ได้เก็บข้าวไว้แล้ว ปัจจุบนัเกี่ยว

ข้าวแล้วขายเลย แต่บางบ้านจะมีสู่ขวัญอยู่ แต่จะเอาข้าวจะใส่กระบุงไว้ เตรียมไส้ส าหรับสู่ไม่

เยอะ เป็นข้าวทีเ่อาไวกิ้นเอง 
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สู่ขวญัเกวียน สู่ขวญัควาย ท าต่อเนือ่งกนัเลย แลว้แต่ฤกษ์ยาม สู่ขวญัข้าวเนน้วนัศกุร์เพือ่

เป็นสิริมงคล สู่ขวญัควายเมื่อซื้อควายมาหรือใช้งานมาแล้วก็จะสู่ขวญั เหมือนซื้อรถใหม่ ใครซื้อ

รถซื้อเรือนก็สู่ขวญั ทกุอย่างจะมีการสู่ขวญั เพือ่เป็นสิริมงคล ไปเกณฑ์ทหารมาหรือพระสึกใหม่มา

ก็จะสู่ขวญั  

ช่วงพาสู่เสือ้ หรือสู่เสือ้สู่ผา้ ท ากนัในวนัสงกรานต์ วนัที ่13 ข้ึนปีใหม่ไทย จะน าเสือ้ผา้ของ

คนในครอบครัวเอาเฉพาะเสือ้ใส่ตะกร้าหรือกระจาด ด้านบนมีข้าวป้ัน 4 ก้อน มะม่วง 4 ลูก ข้าว

เกรียบ 4 แผ่น ข้าวต้ม 4 ช้ิน อาหารหวานคาว ถ้วยน ้าตาล เทียนไข น าไปให้พระสวดเจริญพทุธ

มนต์เพือ่เป็นศิริมงคล จุดเทียนไขเอาไปปักไวที้ถ่ว้ยน ้าตาล พระจะปะพรมน ้ามนต์ เดือน 6 ท าบญุ

หลงับา้น บญุกลางบา้น แลว้แต่หมู่บา้นๆ นัน้ 

สารทพวนท าแรม 14 ค ่า เดือน 9 บางหมู่บา้นท าแรม 15 ค ่า เดือน 10”  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 159 แสดงประเพณีก าฟ้าของชมุชนไทยพวนวดัลานคา จดัขึน้ในวนัขึน้ ๓ ค ่า เดือนยี่  
ชาวบ้านจะเผาข้าวหลาม ถวายพระสงฆ์ รวมทัง้ไหว้ปู่ เจ้าย่าเมือง และแจกจ่ายให้กบับคุคลอื่นที่

ไม่ใช่หมู่บ้านไทยพวน 

ที่มา: วดัลานคา, โพสในเพจวดัลานคา เม่ือ 19 มกราคา 2018 
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ภาพประกอบ 160 แสดงโครงการสืบสานประเพณีบญุก าฟ้า อ าเภอบางปลาม้า  
เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ วดัโพธ์ิศรี อ าเภอบางปลาม้า 

ที่มา: องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสพุรรณบรีุ, กิจกรรม, (มปป.) 

1) กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
จากการสมัภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ให้

ข้อมลูเก่ียวกบังานประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหมี่ ดงันี ้
 

“บุญกลางบ้าน ไม่ได้ท าทุกหมู่บ้านแล้ว การด าเนินพิธี สวดพุทธมนต์เย็น น าเอา

สายสิญจน์โยงตามบา้นแล้วเอามารวมกนัทีจ่ะจดังาน มีตะกร้า ทราย น ้า พระสวด ค่าปัจจยัถวาย

พระ (ค่าคายสวด) วนัเสาร์ก่อนท าบุญกลางบ้านจะมีพิธีสวดต่ออายุ โดยผู้จะต่ออายุต้องไปขอ

ข้าวสารใส่กระบอกเล็กๆ ตามบา้นใหเ้ท่ากบัอายขุองตน 

เราพยายามอนรัุกษ์ประเพณีอยู่ บางอย่างก็หายไป คนรุ่นใหม่ไม่ท าต่อแล้ว ตอนนีย้งัมี

บุญกลางบ้าน ท ากนัแต่ละหมู่บ้าน บางหมู่ก็ไปท าที่วดั หมู่ 6 ยงัท าอยู่ แต่กลายเป็นท า 2 วงไม่

สะดวกท าร่วมกนั วตัถุประสงค์ของการท าบุญกลางบ้านคือ เพือ่ให้คนในหมู่บ้านรวมกนัสามคัคี

กนั ลกัษณะการท าคือ สวดพทุธมนต์เย็นก่อน เอาได้สายสิญจน์โยงตามบ้านแล้วเอามารวมกนัที่

จะจดังาน มีตะกร้าทราย น ้า พระสวด ค่าปัจจยัถวายพระ (ค่าคายสวด) ถ้าหมู่ไหนไม่ได้ท าก็ไป

รวมกบัหมู่ทีท่ าได ้แรกๆ ท ากระจดักระจายแต่เดีย๋วนีม้ารวมกนั 

วนัเสาร์ก่อนท าบญุกลางบ้านจะมีการสวดต่ออาย ุเอาข้าวสารใส่กระบอกเล็กๆ ข้าวสาร

เท่าอาย ุสมมตุ อาย ุ40 ปีก็ต้องไปขอข้าวสาร 40 บ้าน เอามาสวด คนที่เค้ายงันบัถือก็ท า แต่คน

ยคุใหม่ไม่มีเวลาก็ไม่ท า จะท าบญุปกติ 
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วนัสงกรานต์ วนัที ่13 เมษายน มีสูตรเสือ้สูตรผา้” 

จากการสมัภาษณ์คณุวนิดา รักพรม เม่ือวนัที่ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลู
เก่ียวกบังานประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหมี่ ดงันี ้

 
“สงกรานต์หลงัจากสงน ้าพระเสร็จ จะท าบญุรวมญาติถา้ไม่ท าทีบ่้านก็จะไปรวมกนัทีว่ดั 

ท าให้ปู่ ย่าตายาย มีสูตรเสื้อสูตรผ้า เอาเสื้อของเราและคนในครอบครัวใส่ตะกร้า ใส่ทราย ข้าว 

เทียน ส่วนบายศรีจะท าเป็นช่อตามอายุ ช่อบายศรีท าด้วยฝ้ายพนัไม้เล็กๆ พนัแล้วจะคล้ายคตั

ตอนบดั กระจายปักบนข้าวสารหรือข้าวเปลือก และจะมีบายศรีพระ หมายถึงสู่ขวญัพระดว้ย 

เส่อกระจาด ไทยเรียกเทศน์มหาชาติ เอาผลไม้ ธูปเทียนใส่กระจาดใส่กณัฑ์เทศน์ เราก็

ท าขนมจีน ขนมตม้ ไวต้อ้นรับแขกทีม่าใกระแจะ (กระจาด) เหมือนกบัว่าใหรู้้จกัพีน่อ้ง บ้านส าโรง

นอ้ยเป็นญาติเราเคา้ก็จะเอาของมาใส่ให ้เคา้เรียกใส่กระจาด 

ประเพณีทีท่ าอยู่ตอนนีก็้มี 1.ก าฟา้ 2.สารทพวน 3.สงกรานต์มีสูดเสือ้สูดผา้ รดน ้าด าหวั 

ท าบญุรวมญาติ 4.เดือน 6 ท าบญุกลางบ้านแต่ไปท าทีว่ดั ท าหลงัจากสงกรานต์แล้ว5.เลีย้งศาลปู่

ตา ท าสองคร้ัง เดือน 6 จะเลีย้งไข่และหมู เดือน 12 เลีย้งข้าวเม่า พอข้าวออกรวงใหม่ก็ต าข้าวเม่า

ก่อน แต่ตอนนีซื้้อของไหว้ทัง้หมดไมได้ท าเอง แต่ยงัมีเลี้ยงศาลอยู่อยู่ ที่บ้านส าโรงใหญ่มีศาลเจ้า

พ่อสนัน่ พวนแต่ละบา้นมีชือ่ปู่ ไม่เหมือนกนั” 

ประเพณีเสอ่กระจาด หรือใสก่ระจาดของชาวต าบลบ้านทราย จะจดักนัภายหลงั
จากเทศกาลออกพรรษา ประมาณเดือน 12 ซึ่งจะมีก่อนวนัเทศน์มหาชาติ 1 วนั ชาวบ้านเรียกว่า
วนัตัง้บุญมหาชาติ การเส่อกระจาดได้ก าหนดขึน้เพื่อให้ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงได้มี
โอกาสได้มาเยี่ยมเยือนกนั และได้มาท าบญุเทศน์มหาชาติร่วมกนั นอกจากนีย้งัได้พบปะสนทนา
ได้สนุกสนานและเช่ือมความสามคัคีกนัและกนั ส่วนเช้าวนัใหม่จะเป็นวันเทศน์มหาชาติหรือบญุ
พระเวส ชาวบ้านจะน าข้าวปลาอาหารต่าง ๆ ไปท าบุญและฟังเทศน์มหาชาติที่วดั ซึ่งการเทศน์
มหาชาติมีทัง้หมด 13 กณัฑ์ พทุธศาสนิกชนเช่ือวา่ การได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทัง้ 13 กณัฑ์ ฟังวนั
เดียวกนัจะท าให้ได้กศุลผลบญุอย่างยิ่ง 

วนัเส่อกระจาด หรือวนัตัง้บุญมหาชาติ ญาติพี่น้องต่างต าบลต่างบ้าน และผู้มา
เยือนจะน าสิ่งของมาเสอ่กระจาด (ใสก่ระจาด) อาทิ กล้วย อ้อย ส้ม ส้มโอ ผลไม้ต่าง ๆ หรือบางคน
อาจจะน าธูป เทียน และปัจจยั เช่น เงินมาเสอ่กระจาดด้วย 
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ประเพณีเสอ่กระจาดมีมาตัง้แต่สมยัโบราณ ปัจจบุนัประเพณีดงักลา่วค่อนข้างจะมี
วงแคบ มีในหมู่ลกูหลาน และญาติสนิทเท่านัน้ ต่างกับในสมยัอดีตที่ผู้มาเส่อกระจาดจะมาจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ มากมายและสนุกสนาน ต่อเม่ือสภาวะเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในครอบครัวสงูขึน้ 
ท าให้การเสอ่กระจาดมีเฉพาะในบางวดับางต าบลเท่านัน้ได้แก่ ต าบลบ้านกล้วย ต าบลบ้านทราย 
และต าบลหินปัก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 161 แสดงการจดัเตรียมงานเสอ่กระจาด-เทศน์มหาชาต ิ
ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหม่ี 

ที่มา: วฒันธรรมไทยพวนบ้านทราย บ้านหมี่ ลพบรีุ, โพสเมื่อ ธนัวาคม 2018, 

4.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
ชาวไทยพวนบ้านหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยัมีวฒันธรรมที่เรียกว่า ฮีต หมายถึง 

จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั ซึ่งประเพณี
บางอย่างก็เลือนหายไปบ้างแล้ว  

จากการสัมภาษณ์นายชนะ เข็มมุกด์ เม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 2562 ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกบังานประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสชันาลยั ดงันี ้

 
 “แห่ชา้ง (การบวชโดยนาคจะอยู่บนหลงัชา้งแลว้แห่ไปวดั) 

- ทานข้าวสะ (สารทพวน) ส้ินเดือน 9 แรม 14 ค ่า ความเชือ่ของคนโบราณ ยมบาลจะ

ปล่อยผีมารับอาหารจากญาติพีน่อ้งทีย่งัอยู่ อาหารทีท่ าบญุจะเป็นอาหารทีค่นตายชอบ 

ก าฟา้ จะหยดุงาน 3 วนั คือ 1.ข้ึน 3 ค ่า เดือน 3 หยดุงาน 24 ชัว่โมง 2.ข้ึน 10 ค ่า 

เดือน 3 หยดุงาน 18 ชัว่โมง 3.ข้ึน 15 ค ่าเดือน 3 ท างานต่อจากไปท าบญุทีว่ดัเสร็จส้ิน 
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ก าแปลว่า หยดุการท างาน ในปีหน่ึงมีก า 3 ครั้ง ในเดือน 3 นบัแบบจนัทรคติ แต่ละครั้ง

ช่วงระยะการก าจะไม่เท่ากนั ก าครั้งแรกคือ 24 ชัว่โมง ครั้งที่ 2 ประมาณ 18 ชัว่โมง คือก าครั้ง

แรกเร่ิมตน้เมือ่ตะวนัตกดิน การท ามาหากินตอ้งยติุ การประกอบอาชีพ เลีย้งสตัว์ เลีย้งหมู 

ท าไม่ได้ ท ากินได้อย่างเดียว การละเล่นเล่นได้ แม้แต่ควายจะท าไร่ไถนาก็ห้ามทัง้ส้ิน ทกุวนันีย้งั

ท าอยู่ วนัแรกข้ึน 3 ค ่าเดือน 3 คร้ังต่อไป ข้ึน 10 ค ่าเดือน 3 และข้ึน 15 ค ่าเดือน 3 

ห่อข้าวด าดิน ท าแรม 14 ค ่า เดือน 9 เป็นความเชือ่ของคนโบราณ ยมบาลจะปล่อยผีมา

รับอาหารจากญาติพีน่อ้ง อาหารทีถ่วายพระจะเป็นอาหารทีค่นตายชอบ 

ช้างเช่ามา โดยพืน้ฐานแล้วคนหาดเสีย้วไม่มีช้าง เคยถามตาที่เกิดปี 2434 เร่ืองช้างตา

บอกว่าเกิดมาจ าความไดก็้มีบวชชา้งแลว้ อย่างนอ้ยก็เกือบ 130 ปีมาแล้ว ทีเ่ป็นชา้งเพราะเป็นคติ

ความเชือ่ในพทุธประวติัตอนรับกษัตริย์เข้าเมือง มีการแห่ชา้งเข้ามาดว้ย ”  

จากการสมัภาษณ์นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา เทศบาล
ต าบลหาดเสีย้วเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบังานประเพณีของกลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนอ าเภอศรีสชันาลยั ดงันี ้

 
“ประเพณีตอนนีก็้แห่ชา้ง ก าฟา้ เทศบาลช่วยบางสว่น ถา้เทศบาลไม่ช่วยบา้งก็เร่ิมถดถอย 

เมือ่ก่อนนีท้ าก าฟา้ ท าขนมแจกพีน่อ้ง เดีย๋วนีห้ายหมด อย่างสงกรานต์ก็ท าขนมแจกบา้นโนน้บา้นนี ้

เดีย๋วนีไ้ม่มีแล้ว ขนมทีท่ าแจกมีขนมคนเล ข้าวเหนียวแดง ทานข้าวสะ ปัจจุบนัยงัท าอยู่” 
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ภาพประกอบ 162 แสดงคณุสาธร โสรัจประสพสนัต ินางวรรณา วฒันวงศ์สโุข และคณุชนะ  
เข็มมกุด์ ให้ข้อมลูเก่ียวกบังานประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั

สโุขทยั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ประเพณีนาคข่ีช้างเป็นประเพณีการบวชหมู่ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสีย้ว จดัขึน้ใน
วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี มีที่มาจากวันที่พระเวชสันดรประสูติ ทรงได้รับช้างเผือกส าคัญช่ือ 
“ปัจจยันาเคนทร์” ซึง่สามารถบนัดาลให้ฝนตกตามฤดกูาล  อีกทัง้ก่อนที่พระองค์จะทรงออกผนวช
ยังได้ท าทานใหญ่ด้วยการให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์นีแ้ก่ชาวเมืองอื่น ชาวไทยพวนเช่ือในเร่ือง
อานิสงส์แห่งบญุ จึงให้ลกูหลานที่จะบวชในปีเดียวกนัมาบวชพร้อมกัน และให้ข่ีช้างเพื่อความเป็น
มงคล หากบวชเป็นพระเรียก “จ้าวหวั” หากบวชเป็นเณรเรียก “จัว่อ้าย” 

ก่อนเข้าสู่พิธี ช้างที่มาร่วมขบวนจะตกแต่งด้วยผ้าลาดช้างและผ้าคลมุหวัช้างที่จก
เป็นลายแตกต่างกนั และวาดลวดลายบริเวณล าตวัอย่างสวยงาม  ส่วนนาคจะแต่งตวันุ่งผ้าขาว
หรือผ้าม่วงสีต่างๆ แล้วห่มสไบสีคลมุทบั แต่งหน้าทาแป้งให้เข้ม ใส่เคร่ืองประดบัของมีค่าต่างๆ 
ได้แก่ สร้อยทอง เข็มขดันาค แหวน บนศีรษะสวมเทริดประดบัดอกไม้กระดาษ ท าเป็นหางนาคโค้ง
ไปด้านหลงั พร้อมทัง้สวมแว่นตาด า เม่ือนาคเข้าท าพิธีและขึน้นัง่บนคอช้างแล้วจะต้องพนมมือถือ
ธูป เทียน ดอกไม้สด และไม้แกะสลกัรูปหวันาคกบัแผ่นไม้หรือกระดาษลายเขียน เรียกว่า “สกักจั
จงั” ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ที่แสดงถึงความเคารพนบน้อม หรือขอขมาผู้หลกัผู้ใหญ่ 

การจดัขบวนแห่นัน้จะน าด้วยขบวนร า ขบวนแตรวงหรือกลองยาว ตามด้วยขบวนถือ
เทียนเอก กรวยอปัุชฌาย์ ผ้าไตร อฐับริขาร เคร่ืองไทยทาน และปิดด้วยขบวนช้าง เร่ิมแห่ตัง้แต่วดั
หาดเสีย้วไปทางตลาดใต้ (ตลาดสดเทศบาลต าบลหาดเสีย้ว) แล้วอ้อมมายงัตลาดเหนือ (ตลาด
สินค้าทางการเกษตร) ก่อนจะน าช้างลงเลน่น า้ในแม่น า้ยม และพานาคไปพกัผ่อนที่บ้านของนาค 
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คติความเช่ือในงานประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั มีความคล้ายคลึงกบักลุ่มวฒันธรรมไทยเขมร 
ต าบลบะ อ าเภอท่าตมู จงัหวดัสริุนทร์ ได้สะท้อนผ่านการปฏิบตัิพิธี เจ้านาคขึน้ข่ีช้างโดยใสแ่วน่ตา
ด า ซึ่งหมายความว่ายงัมืดมนมีอวิชชาอยู่ ต่อเม่ือข่ีช้างไปถึงโบสถ์เข้าสู่พิธีอปุสมบทในโบสถ์แล้ว
จึงถอดแว่นตาด าออกเสมือนเห็นแสงสว่าง คือการเข้าสู่พระธรรมวินยั นาคที่แต่งตวัสนัฉูดฉาดก็
เปรียบเหมือนกบัการยงัอยู่ในวังวนของกิเลส ต่อเม่ือบวชเป็นพระนุ่งห่มจีวรคือการละทิง้กิเลส ช้าง
ที่ใช้ในประเพณีการบวชแต่งองค์ทรงเคร่ืองงดงามโดยสมมตุิให้เป็นดัง่ช้างแก้วหรือช้างเผือกของ
พระมหาจกัรพรรดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 163 แสดงประเพณีแหน่าคด้วยขบวนช้าง เป็นประเพณีอนัโดดเด่นของกลุม่
วฒันธรรมไทยพวน ต าบลหาดเสีย้วที่ได้รับการสนบัสนนุให้เป็นการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมจาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  “ ประเพณีบวชช้างหาดเสีย้ว ”(มปป.), 

ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีในพืน้ที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จาก

การศึกษาพบประเพณีที่เป็นลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเพณีรอบปีที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน จากการเป็นสงัคมเกษตรกรรมและยึดโยงเข้ากับหลักความเช่ือเร่ือง ผีฟ้า ผีบรรพ
บุรุษ ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ควบคู่กับการสอดแทรกหลักพระพุทธศาสนา โดยมี
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ประเพณีในรอบปีที่ถือเป็นลกัษณะร่วมที่ชดัเจนที่สดุของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน ได้แก่ ประเพณี
ก าฟ้า และ ประเพณีสารทพวน 

ประเพณีก าฟ้า 
ประเพณีก าฟ้า ซึ่งเป็นประเพณีส าคญัที่ต้องประพฤติปฏิบตัิเป็นประจ าทุกช่วง

เดือนสาม (กุมภาพนัธ์ - มีนาคม) มีจุดประสงค์ของประเพณีคือเป็นการบวงสรวงต่อพระยาแถน  
ผีฟ้า ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้าที่จะดลบนัดาลความอดุมสมบรูณ์แก่เกษตรกรที่เพาะปลกูข้าว ประเพณี
ในรอบปีที่ส าคญัรองลงมาคือประเพณีในวนัสงกรานต์  ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีกรรมที่มีเอกลกัษณ์
โดดเดน่คือ พิธีกรรมสตูรเสือ้สตูรผ้า  ปัจจบุนัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภมูิปัญญาของจงัหวดั
นครนายก 

หากพิจารณาสัญลักษณ์การท่องเทียวที่แสดงออกถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
พวนและได้รับการ “สร้าง” ให้เป็นประเพณีเพื่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ “ประเพณีบุญก าฟ้า” 
หรือ “บญุก าฟ้า” เนื่องจากได้ถกูบรรจอุยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ซึง่หมายถึงการที่ประเพณีก าฟ้าได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการ
ท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนถึงตวัตนของกลุม่ชาติพนัธุ์พวนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  

ประเพณีสารทพวน 
ประเพณีสารทพวน ฮีตเดือน 9 มีลักษณะเฉพาะของตัวเองตามแต่ละท้องถิ่น 

คล้ายกบัเป็นการผสานระหว่างประเพณีบญุข้าวห่อหรือบญุข้าวประดบัดิน บญุข้าวสาก (ข้าวสะ) 
ของกลุม่ชาติพนัธุ์ลาว อนัเป็นงานบญุประเพณีที่สะท้อนถึงความรักสามคัคีเอือ้เฟือ้เผยแผ่ของคน
ในชมุชน เนื่องจากเป็นงานบญุที่ต้องช่วยกนัตระเตรียมอาหารร่วมกนัและแบ่งบนัอาหารกนั อีกทัง้
ยงัแสดงถึงคติการนบัถือผี ทัง้ผีบรรพบรุุษและผีจร อนัเป็นการกตญัญรูู้คณุระลกึถึงผู้ที่เสียชีวิตไป
แล้ว   

พธีิสูตรเสือ้สูตรผ้า ในประเพณีสงกรานต์ 
พิธีกรรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน โดยชาวบ้านจะน าอาหาร

คาวหวานไปถวายพระสงฆ์ พร้อมกบัเสือ้ผ้าทกุคนในครอบครัวคนละ 1 ตวั พบัใส่ในกระบงุ พร้อม
จดัท ากระทงใบตองบรรจมีุข้าวด า ข้าวแดง ข้าวขาว ปลาร้า หวัหอม กระเทียม พริกแห้ง ฯลฯ พร้อม
ทัง้ดอกไม้ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม วางบนถาดเหนือกระบุงที่ใส่เสือ้ผ้า แล้วน าไปให้พระสงฆ์สวด
อธิษฐานให้น าสิ่งเลวร้ายออกไปจากทกุคนในครอบครัว  

ภูมิปัญญาประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่มที่ศึกษา มี
ประเพณีในรอบปีที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมที่เป็นสังคมเกษตรกรรมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
วฒันธรรมของภาคอีสานที่มีรูปแบบ 
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หรือคติประเพณีอย่างเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัวฒันธรรมชาวไทยพวนอย่างมาก 
คือยดึโยงเข้ากบัหลกัความเช่ือเร่ือง ผีฟ้า ผีบรรพบรุุษ ความอดุมสมบรูณ์ทางการเกษตร ควบคู่กับ
การสอดแทรกหลกัพระพทุธศาสนา  

ตาราง 9 แสดงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจบุนั 

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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5. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวัตศิาสตร์บอกเล่า  
ภาษา เป็นทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ จ าเป็นต้องมีการสื่อความหมาย

ออกมาในรูปของค าพูด ตัวอักษร ฯลฯ ถือเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญและโดดเด่นของแต่ละกลุ่ม
วฒันธรรม - ชาติพนัธุ์ต่างๆ  

การเก็บข้อมลูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวตัิศาสตร์
บอกเล่า ในพืน้ที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 แห่ง แบ่งออกเป็นหวัข้อ 3 ประเด็นหลกัคือ ช่ือบ้าน
นามเมือง, การใช้ภาษา และวรรณกรรมพืน้บ้านหรือประวตัิศาสตร์บอกเล่า นอกจากนีย้งัรวมถึง
ส านวน สภุาษิต ค าพงัเพย ที่ยงัคงปรากฏอยู่ในปัจจบุนั 

5.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

ช่ือบ้านนามเมือง 

การตัง้ช่ือชมุชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เหตกุาณ์ส าคญั หรือสิ่งที่พบได้มาก
ในชมุชนชมุ ปรากฏให้เห็นในพืน้ที่ที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนเข้าไปตัง้ถิ่นฐานอยู่อาศยั เช่น ชมุชน
ชาวไทยพวนบ้านหนองแสง ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก มีช่ือบ้านและช่ือ
ต าบลมาจากต้นแสง ซึง่เป็นไม้หายากที่ขึน้อยู่ในพืน้ที่ชมุชน ลกัษณะต้นแสง เป็นไม้ยืนต้น ใบเรียว 
ปลายแหลม ลกูกลมขนาดผลมะขามปอ้ม ใบใช้กินเป็นอาหารและยาได้  

เก่ียวกบัช่ือหมู่บ้านคลองคล้า หมู่ 1 ต าบลหนองแสง สมัภาษณ์พระครูวิสทุธิ 
ธรรมานนัท์ เจ้าอาวาสวดัศรีมงคล หมู่ 1 ต าบลหนองแสง ได้รับค าอธิบายถึงช่ือหมู่บ้านคลองคล้า 
ว่ามีที่มาจากมีต้นคล้าทึ่ขึน้อยู่ริมคลองจ านวนมากในอดีต แต่ปัจจบุนัแทบไม่ปรากฏอยู่แล้ว ทาง
วดัจึงได้ปลกูต้นคล้าไว้เป็นแนวก าแพงวดัเพ่ืออนรัุกษ์ให้คนรุ่นหลงัได้รู้จกั 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 164 แสดงต้นแสง ที่มาชื่อบ้านและช่ือต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี 
จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 



 252 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 165 แสดงพระครูวิสทุธิ ธรรมานนัท์ เจ้าอาวาสวดัศรีมงคล หมู ่1 ต าบลหนองแสง  
อ าเภอปากพลี และต้นคล้าที่ปลกูไว้เป็นแนวก าแพงวดัเพ่ืออนรัุกษ์ให้คนรุ่นหลงัได้รู้จกั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ตามค าบอกเล่าของผู้สงูอายุในชุมชนกล่าวว่าที่ตัง้บ้านเนินหินแร่ หมู่ 4 ต าบล
หนองแสง เดิมเป็นป่าดงดิบมีพืน้ที่กว้างขวาง มีเขตติดต่อกับเชิงเขากระท้อน เขตดงพญาเย็น  
(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากอ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบรีุ ในระยะแรกที่เข้ามาก็เร่ิมท าการเกษตร ต่อมามีพืน้ที่โลง่เตียนเพิ่มมากขึน้ก็ได้มีการจบั
จองพืน้ที่เพื่อประกอบอาชีพ และสร้างบ้านเรือนอยู่หลายกลุม่ เช่น กลุม่บ้านไร่ กลุม่บ้านน้อย กลุม่
บ้านหนองโสน กลุ่มบ้านเนินหินแร่ ฯลฯ และด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มชุมชนเหล่านี ้ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหินแ ร่ห รือหินลูก รัง เ ป็นจ านวนมาก จึ ง เ ป็นที่มาของ ช่ือหมู่ บ้านที่ ว่ า  
“เนินหินแร่” มาจนถึงปันถึงปัจจบุนัที่มาชื่อบ้านหนองหวัลิง (ต่อมาแยกเป็นบ้านหวัลิงใน และบ้าน
หวัลิงนอก) บ้างว่าเคยมีหวักะโหลกของลิงที่ตายแล้วเป็นจ านวนมาก แต่น่าเป็นเพราะแต่เดิมทาง
ทิศตะวนัออกของหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ช่ือ “ต้นหวัลิง” เม่ือชาวบ้านไปพบจึงใช้ เป็นช่ือของ
หมู่บ้าน “หนองหวัลิง” มาจนถึงปัจจุบนั ส่วนช่ือต้นไม้ที่ได้ช่ือว่าหวัลิง ก็เพราะบริเวณผลจะมีสนั
เป็นเส้น คล้ายตะเข็บหนา มีเพียงด้านเดียว ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัหวัของลิงนัน่เอง 
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ภาพประกอบ 166 แสดงต้นหวัลิงท่ีมกัขึน้ตามที่ลุม่ชุ่มน า้ในเขตต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ประวตัิศาสตร์บอกเลา่ 

ประวตัิศาสตร์บอกเล่าชุมชนท่าแดง หมู่ 3 ต าบลเกาะหวาย เล่ากนัว่าในการ
อพยพมาจากประเทศลาว ในสมยักรุงธนบรีุ มีพระภิกษุชาวลาวช่ือ “หลวงพ่อภาระ” อพยพมาด้วย 
พร้อมกบัน าพระศรีอาริย์ทองส าริด หน้าตกักว้าง 27 ซม. สงู 99 ซม. โดยบรรทกุบนหลงัช้าง และได้
หยุดพักเหนื่อยในเวลาเย็น ดวงอาทิตย์สีแดง และที่ที่หยุดพกั บริเวณนัน้เป็นดินแดงมีแม่น า้ล า
คลองไหลผ่านตลอดสาย จึงเรียกว่า “ท่าแดง” หลวงพ่อภาระเห็นว่าพืน้ที่แห่งนีอ้ดุมสมบรูณ์ดี ยิ่ง
เดินทางอพยพมานานจึงได้ปรึกษากบัชาวบ้านผู้น าการอพยพ ช่ือว่า  “ สนุนัทา” และได้พร้อมใจ
กันลงหลักปักฐาน ตัง้ถิ่นบ้านเรือนสร้างที่ท ามาหากินตามล าคลองและเรียกว่า “บ้านท่าแดง” 
นอกจากนีย้งัปรากฏเร่ืองเลา่ถึงผู้น าชมุชนในการตัง้ถิ่นฐานของชาวไทยพวนต าบลหนองแสง คือเจ้า
พอ่การะเกด และเม่ือตายไปจึงมีผู้สร้างเป็นศาลปู่ ตาประจ าชมุชน 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 167 แสดงศาลปู่ ตา “เจ้าพอ่สนัน่” ภายในวดัท่าแดงที่ตัง้อยู่ริมคลองท่าแดงที่มี
ประวตัิศาสตร์บอกเลา่ถึงการตัง้ถิ่นฐานของชาวพวนท่ีอพยพมา ณ ที่แห่งนี ้

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 168 แสดงการให้สมัภาษณ์ของอาจารย์สภุาพ บญุเลิศ (เลขานกุารนายก อบต.
หนองแสง) และน้องชาย เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์บอกเลา่ ต านานและนิทานพืน้บ้านของชมุชน

ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ี

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การใช้ภาษาพวน 

ภาษาพูดของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี ในพืน้ที่ต าบลเกาะ
หวาย ยงัคงใช้ภาษาพวนในการสื่อสารเฉพาะผู้สงูอาย ุคนรุ่นใหม่ไม่นิยมพดูแล้ว ส่วนภาษาเขียน
ปัจจบุนัไม่มีคนในชมุชนสามารถเขียนได้แล้ว มีเพียงพนัเอกโสภณ เครือเพ็ชร์ ปราชญ์ท้องถิ่นคน
เดียวเท่านัน้ที่ยงัเขียนได้  

อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลต าบลเกาะหวายได้ด าเนินการอนรัุกษ์ภาษาเขียน
พวน โดยบรรจุอกัษรพวนในป้ายช่ือสถานที่ส าคญัในเขตเทศบาล อาทิ วดัเกาะหวาย วดัท่าแดง 
ศาลปู่ ตา เป็นต้น  
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ภาพประกอบ 169 แสดงการจดัแสดงนิทรรศการในหวัข้อด้านภาษาพวนของพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดั
ฝ่ังคลองที่มีพนัเอกโสภณ เครือเพ็ชร์ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ซึง่สามารถเขียนภาษาพวนได้  

ร่วมอยู่ในการจดัแสดง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 170 แสดงปา้ยที่ใช้ตวัอกัษรพวนก ากบัช่ือสถานที่ส าคญัทางวฒันธรรม 
ของชาวไทยพวนในเขตพืน้ท่ีต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ส านวน สภุาษิต ค าพงัเพย 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทส านวน สภุาษิต ค าพงัเพย ที่พบในกลุม่วฒันธรรม
ไทยพวนต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี ได้แก่ ภาพปริศนาธรรมเป็นภาพประติมากรรมปนูปัน้นนู
ต ่า บริเวณผนังฐานอุโบสถจ านวน 16 ภาพ โดยมี 4 ภาพที่อยู่บนฐานด้านสกัดหน้า-หลัง มี
ค าอธิบายภาพประกอบ ส่วนภาพอื่นๆด้านข้างอโุบสถอีก 12 ภาพไม่มีค าบรรยาย จากหลกัฐาน
จารึกที่ฐานอุโบสถความว่า “พ.ศ.2471 นายผาลีช่างปัน้” ตัวอย่างค าสุภาษิต ค าพังเพยที่
สนันิษฐานได้จากงานประติมากรรมปนูปัน้ดงักลา่ว อาทิ จบัเสือไปไถนาจบัแมวไปแจวเรือ , ลิงได้
แก้ว ไก่ได้พลอย ฯลฯ  

ภาพปริศนาธรรมที่เป็นภาพประติมากรรมปูนปัน้นูนต ่า บริเวณผนังฐาน
อโุบสถวดัศรีมงคลดงักล่าวได้รับการศึกษาและตีพิมพ์ในหนงัสือโดยหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น
บ้างแล้ว กระทัง่ในปี 2560 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัท า
โครงการศกึษาและจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ภาพปริศนาธรรม ณ วดัศรีมงคลแห่งนี ้ซึง่เป็นการสง่เสริม
การศกึษาและกระตุ้นเตือนในชมุชนเห็นคณุค่าภมูิปัญญาท้องถิ่นของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 171 แสดงงานศิลปกรรมปนูปัน้นนูต ่าเป็นภาพปริศนาธรรมรอบอโุบสถหลงัปัจจบุนั
ของวดัศรีมงคล (วดัคลองคล้า)หมู ่1 บ้านคลองคล้า ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี  

จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 172 แสดงในปี 2560 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ได้จดัท าโครงการศกึษาและจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ภาพปริศนาธรรม ณ วดัศรีมงคล  ) วดัคลองคล้า) 

หมู่ 1 บ้านคลองคล้า ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

5.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ช่ือบ้านนามเมือง 

ที่มาของช่ือเรียกอ าเภอบางปลาม้า สืบเนื่องจากบริเวณลุ่มน า้ท่าจีน ตัง้แต่
ตอนใต้ตลาดเก้าห้องลงมาจนถึงต าบลวงัตาเพชร เป็นลุ่มน า้ น า้ในห้วยหนอง คลอง บึง ไหลมา
รวมกนัในแม่น า้ จึงเป็นบริเวณที่มีปลาชกุชมุ โดยเฉพาะปลาม้ามีมากกว่าบริเวณอื่นๆ ที่มาของช่ือ
บ้านนามเมืองยงัมีนิทานพืน้บ้าน เร่ือง “เจ้าเง” โดยเล่าสู่กันฟังปากต่อปาก กล่าวถึงควายที่มีเขา 
“เก” ในพืน้ที่ชุมชนที่มีต้นไผ่จ านวนมาก เรียกรวมกันว่าบ้าน “ไผ่เง”  ปัจจุบนัคือหมู่ 1 บ้านไผ่เง 
ต าบลวงัน า้เย็น อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

ภาษาพวน 

ปัจจบุนั กลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ มีการ
พดูภาษาพวนอยู่ในชีวิตประจ าวนั แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนภาษาพวนได้เนื่องจากไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนเยาวชนที่เรียนเขียนอา่นภาษาไทยจากโรงเรียน  
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ภาพประกอบ 173 แสดงการสมัภาษณ์เก็บข้อมลูภมูิปัญญาท้องถ่ินประเภทภาษาถ่ินกบัผู้น า
ชมุชนไทยพวนที่ศนูย์การเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิตไทยพวนบ้านไผ่เง หมู่ 1  

ต าบลวงัน า้เยน็ อ าเภอบางปลาม้า 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

5.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ที่มาช่ืออ าเภอ “บ้านหม่ี”  

ชาวพวนที่อพยพมาจากแขวงเชียงขวางในประเทศลาว มาหยุดพักตัง้
ภมูิล าเนาในท้องที่นี ้อ าเภอบ้านหม่ี ตัง้เป็นอ าเภอเม่ือปี พ.ศ. 2426 ช่ือเรียกตัง้ครัง้แรกว่า อ าเภอ
สนามแจง เนื่องจากตัง้อยู่ที่ริมเขาสนามแจง ต่อมาย้ายไปตัง้อยู่บ้านห้วยแก้ว ต าบลมหาสอน จึงได้
เปลี่ยนช่ือใหม่ตามที่ตัง้วา่ อ าเภอห้วยแก้ว  ) บริเวณวดัห้วยแก้วมีคลองห้วยแก้วไหลผ่าน คนละแห่ง
กับต าบลสายห้วยแก้วในปัจจุบนั) ซึ่งเป็นธรรมเนียมในการตัง้ช่ือบ้านช่ือเมืองตามลกัษณะภูมิ
ประเทศที่ตัง้ถิ่นฐาน  

พ.ศ. 2441 มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือผ่าน ทางราชการจึงย้ายอ าเภอมา
สร้างใหม่ที่ต าบลบ้านเซ่า (ต าบลบ้านหม่ีในปัจจุบนั) ได้เปลี่ยนช่ือเรียกอ าเภอกลบัไปเป็นอ าเภอ
สนามแจงอีก พ.ศ. 2457 เปลี่ยนช่ือเป็นอ าเภอบ้านเซ่า ตามต าบลที่ตัง้  ค าว่า เซ่า หรือ เซา เป็น
ภาษาพวน หมายถึง หยดุหรือพกั  

พ.ศ. 2482 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนช่ืออ าเภอจากอ าเภอบ้านเซ่าเป็น 
อ าเภอบ้านหม่ี มาจนถึงปัจจุบนันี ้และจะครบรอบ 80 ปีที่เปลี่ยนช่ืออ าเภอในวนัที่ 25 กันยายน 
2562 
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ค าว่า หม่ี ที่เป็นช่ือบ้าน ต าบล และอ าเภอนัน้ แต่เดิมเข้าใจว่าหมายถึง การ
มดัเส้นไหมเป็นเปลาะให้เป็นลวดลายและสีสนัต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบแล้วน าไปย้อมสี  ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของผ้าทอมดัหม่ี เนื่องจากราษฎรในละแวกนัน้มีความถนดัในการทอผ้า
ฝ้ายมดัหม่ี เม่ือมาตัง้หลกัแหล่งจึงตัง้ช่ือบ้านเป็นเคร่ืองหมายในการประกอบอาชีพว่า "บ้านหม่ี"  
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่ามีชุมชนบ้านหม่ี เมืองแปก แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว จึงได้ข้อ
สนันิษฐานใหม่ว่ากลุ่มวฒันธรรมไทยพวนที่อ าเภอบ้านหม่ี ได้น าช่ือบ้านเมืองเดิมของตนมาตัง้ 
เพื่อเป็นการระลึกถึงภูมิถิ่นฐานเดิมของตน ทัง้นี ้ยงัปรากฏช่ือบ้านหม่ี ต าบลบ้านหม่ี อ าเภอบาง
ปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ อีกด้วย 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 174 แสดงภาพถ่ายปา้ยบ้านหมี่ เมืองแปก (เมืองโพนสวนั ในปัจจบุนั) แขวงเชียง
ขวาง สปป.ลาว ที่เป็นถ่ินฐานเดิมของชาวไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ และชาวไทยพวน

บ้านหมี่ ต าลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ที่มา: ศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ไทยพวนบ้านทราย 

ประวตัศาสตร์บอกเลา่ 

เร่ืองราวการตัง้ถิ่นฐานของชมุชนไทยพวนบ้านทราย หมู่ 2 อ าเภอบ้านหม่ี จ.
ลพบุรี ที่อพยพถิ่นฐานมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตัง้แต่สมยักรุงธนบรีุ และย้ายกนัมาเป็นระยะ โดยครัง้สดุท้ายที่ได้ย้ายมามากที่สดุ 
คือช่วงสมยัรัชกาลที่ 5 เล่าต่อกนัมาว่า พ.ศ. 2369 มีพระภิกษุสงฆ์ ช่ือว่า “หล้า” ชาวบ้านเรียกว่า 
“ครูบานาวา” ออกธุดงค์มาจากเชียงขวาง ประเทศลาว เพื่อตามหาญาติ และพบพี่สาวช่ือว่า “ถอ” 
ที่หมู่บ้านทราย อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบรีุ จึงสร้างวดับ้านทราย และอยู่ที่นัน่เกือบ 20 ปี แล้วออก
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ธุดงค์ย้ายที่อยู่ใหม่ไปทางเหนือ จนพบพืน้ที่ที่อดุมสมบรูณ์ บริเวณวงัน า้ใหญ่ หรือที่เรียกกนัวา่ “วงั
เดือนห้า” พร้อมสร้างวดับ้านทรายใหม่บนที่แห่งนีจ้นถึงปัจจบุนั 
นิทานพืน้บ้าน 

จากการสมัภาษณ์อาจารย์สมคิด จูมทอง เม่ือ  72  พฤษภาคม 2562 ได้ให้
ข้อมลูเก่ียวกบันิทานพืน้บ้าน ดงันี ้

 
“นิทานหรือเร่ืองเล่า ขุนลูนางอวัะ เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้รายละเอียด ลุงผาลีอนัทะชยั 

หมอแคนเคยเล่าให้ฟังว่า เหมือนนิยายรักสามเศร้า มีบ้าน 2 บ้าน บ้านหน่ึงมีลูกสาว บ้านหน่ึงมี

ลูกชาย อยากให้แต่งงานกนั ต่อมามีหนุ่มคนรวยมาขอลูกสาวบ้านนี้ แม่อยากได้ลูกเขยรวย ลูก

สาวก็ตรอมใจตาย ผูกคอตาย คลา้ยๆ กบัสาวเครือฟา้ พอผูช้ายทราบข่าวก็ตรอมใจตายตาม” 

นิทานจะเล่าตอนล าพวน ใช้เวลานานหน่อย คนฟังต้องอดทน เมื่อก่อนจะเล่นงานศพ งาน

บวช งานกฐิน งานผ้าป่า ปัจจุบันไมค่อยมีล าแล้ว คนล าตายแล้ว คนยุคใหม่ไม่สนใจเท่าไหร่

เพราะฟังไม่รู้ อีกอย่างมนัเหมือนของอีสาน จงัหวะเร็ว เร็วๆ นีบ้้านโคกกระเทียมท าบญุกลางบ้าน

แล้วล าพวนเล่นกนั เคา้เชิญคนบ้านทรายไป 2 คน เป่าแคน ลงุผาลีไปเป่าให ้วฒันธรรมนีค่้อนข้าง

เฉพาะตวัถา้คนสานต่อไม่มีก็จะสืบทอดยาก” 

จากการสมัภาษณ์คณุวนิดา รักพรม เม่ือ  26  พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันิทาน

พืน้บ้าน ดงันี ้“เพลงกล่อมเด็ก เมื่อก่อนมี ร้องท านองว่า “ไปให้ไปนาเอาไข่กามาต๊อน” ส่วนใหญ่

เป็นเร่ืองราวที่เกิดในชีวิตเรา ”และ “นิทานมีนางอัวะ แต่ไม่ได้ศึกษา ต านานก็เกี่ยวกับ

พระพทุธศาสนา” 

การใช้ภาษาพวน 

ปัจจบุนักลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ มีการพดูภาษา
พวนอยู่ในชีวิตประจ าวนั แตส่ว่นใหญ่ไม่สามารถเขียนภาษาพวนได้เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ โดยเฉพาะกลุม่นกัเรียนเยาวชนที่เรียนเขียนอา่นภาษาไทยจากโรงเรียน 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้น าชุมชนไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี ได้จดัโครงการอบรม
ภาษาพวนให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาพวนให้คงอยู่คู่กบัชุมชนไทยพวน
อ าเภอบ้านหมี่ โดยจดัขึน้เป็นประจ าตอ่เนื่องกนัทกุปี 
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ภาพประกอบ 175 แสดงโครงการอนรัุกษ์ภาษาไทยถิ่น (ภาษาพวน) ณ วดับ้านทราย  
อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุที่จดัต่อเนื่องกนัเป็นประจ าทกุปี  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

จากการสมัภาษณ์คุณวนิดา รักพรม เม่ือ  62  พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลู
เก่ียวกบัการใช้ภาษาพวน ดงันี ้

 

“รุ่นปา้พดูพวนอยู่ แต่เด็กๆ ไม่พดูแลว้ ทีบ่า้นเด็กบางคนก็กลวัลูกพดูไทยไม่ชดั แต่ทีเ่รา

ยงัเห็นอยู่คือชือ่ลายผา้ อาหาร ทีย่งัเป็นพวนอยู่ เดีย่วนีเ้ขียนพวนไม่ได ้อกัษรไทยนอ้ยก็ไม่ไดแ้ลว้ รุ่น

ปา้มีหนงัสือใบลาน สมยัก่อนบา้นไหนมีคนตายเอาหนงัสือใบลานมาอ่านในงาน” 

 

อกัษรไทยพวน แบง่ออกเป็น 2 แบบ คืออกัษรที่ใช้ในการบนัทกึเร่ืองราวในศาสนา
หรือคมัภีร์อมัศกัด์ิ เรียกว่า อกัษรธรรม หรือตวัธรรม กับอกัษรไทยน้อย ใช้เขียนเร่ืองราวทางโลก 
เช่น การะเกด สริุวงศ์และชาวพวนจะนิยมน าเร่ืองราวเหล่านีท้ี่เขียนด้วยอกัษรไทยน้อยมาอ่านใน
การอยู่เป็นเพื่อนศพ เรียกว่า งันเฮือนดี โดยใส่ท านองและลีลาที่ไพเราะ น่าฟังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
อักษรทัง้ 2 ชนิดนีมี้ผู้ เฒ่าเป็นส่วนใหญ่ของชาวพวนสามารถอ่านได้เป็นอย่างดีอาจารย์สมคิด  
จมูทอง ได้ให้ค าอธิบายถึงการน าอกัษรมาใช้เป็นสญัลกัษณ์ดงักลา่ววา่  

 
“สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ประหยัด พงษ์ด า ศิลปินแห่งชาติ คนออกแบบ เป็น

ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ ออกแบบตอนใชง้านประชมุวิถีไทยพวน สโุขทยั 2545 ความหมายตราอกัษร 

ค าว่า พวน ทีมี่ลกัษณะคล้ายเลข 3 ไทย ดา้นซ้ายคือ พ ดา้นล่าง ว ดา้นขวาหางยาวคือ น ดอกไม้ 

3 ดอก ความหมายเกี่ยวกบัศาสนาคือ ดอกบวั 3 ดอกคือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  หรือ
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ความหมายกบัการแต่งกายคือดอกฝ้าย ไทยพวนทอผ้าฝ้าย มีลกัษณะการทอ 3 แบบคือ ย้อม

ครามแบบม่อฮ่อม ของไทยพวนจงัหวดัแพร่ มดัยอ้มมดัหมีข่องลพบร่ีุ และจกของสโุขทยั” 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 176 แสดงหนงัสือร้อยใจไทยพวนครัง้ท่ี 35 ของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย และ
สญัลกัษณ์ของอาศรมเฮือนธรรม ศิลป์ไทยพวน ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

ที่น าสญัลกัษณ์ชมรมที่น าอกัษรพวนมาใช้ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 177 แสดงสื่อเพื่อการเรียนรู้ภาษาพวนของศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ 
ไทยพวนบ้านทราย ณ วดับ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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5.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 

ที่มาของชื่อ “หาดเสีย้ว” 

“หาดเสีย้ว” หมายถึงท่าน า้มีหาดทรายเสีย้วหรือแหว่ง ประกอบกบัหาดทรายมี
ต้นสมเสีย้วใหญ่ (กาหลง) เป็นเคร่ืองหมาย และหาดเสีย้ว ยงัเป็นชื่อบ้านในแขวงเมืองตลุาคมของ
ประเทศลาว นอกจากนีย้งัปรากฏการตัง้ถิ่นฐานของชาวพวนที่บ้านหาดเสีย้วในต าบลแก่งคอย 
อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ อีกด้วย  

นิทานหรือเร่ืองเล่าเก่ียวกบัช่ือ “หาดเสีย้ว” กล่าวว่า สมยัก่อนธิดาสาวเจ้าเมือง
เชียงรายได้เสด็จลงเรือมาด (เรือขดุ แบบพืน้เมืองขนาดใหญ่ 4 คนแจว) ที่เมืองแพร่ และร่องเรือมา
ตามล าน า้ยม เพื่อไปเย่ียมธิดาเจ้าเมืองตากซึง่เป็นพระสหาย เม่ือผ่าหมู่บ้านนีบ้งัเอิญเกิดเรือร่ัว จงึ
ได้แวะจอดยาเรือที่นี่ ครัน้เม่ือเสด็จเยี่ยมเยือนหมู่บ้านทรงถามชาวบ้านว่า หมู่บ้านนีมี้ช่ือว่าอะไร 
แต่ก็ไม่มีผู้ ใดตอบได้ เพราะอาจจะยงัไม่ได้ตัง้ช่ือหรือไม่กล้าตอบ จึงรับสัง่ให้หวัหน้าหมู่บ้านตัง้ช่ือ
หมู่บ้านว่า "บ้านหาดเช่ียว" ด้วยทรงเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่มีน า้ไหลแรงหรือน า้ผ่าเป็นสองสาย แบ่ง
หาดออกเป็นเสีย้ว ชาวบ้านที่นี่เลยเรียกชื่อหมู่บ้านหาดเช่ียวตัง้แต่นัน้  

จนถึงปีพุทธศักราช 2460 สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จมาท่ีวดัโพธ์ิ
ไทร (ช่ือเดิมวดัหาดเสีย้ว) โปรดให้เปลี่ยนช่ือ "บ้านหาดเช่ียว" เป็นบ้านหาดเสีย้ว ตัง้แต่บดันัน้เป็น
ต้นมา 

อย่างไรก็ตาม มีข้อมลูถึงที่มาของช่ือ “หาดเสีย้ว” ว่าเป็นช่ือบ้านเมืองเก่าที่ตัง้อยู่
ในแขวงเชียงขวาง โดยวิเชียร วงศ์วิเศษ (2517, น. 9) กลา่ววา่ 

 

“ชาวบ้านหาดเสี้ยวเป็นหมู่บ้านใหญ่โต นอกจากตกค้างอยู่ในบ้านหาดเสี้ยว แขวงเมือง

ตลุาคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว ยงัมาตัง้อยู่ที่ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสชั

นาลยั จงัหวดัสโุขทยั” 

ทัง้นี ้หาดเสีย้ว เคยเป็นชื่อ าเภอมาก่อน คือเม่ือ พ.ศ.2465 เปลี่ยนชื่อ จาก อ าเภอ
ด้ง เป็น อ าเภอหาดเซี่ยว (ภายหลงัมีการใช้ ส เสือ แทน ซ โซ ่เป็น อ าเภอหาดเสีย้ว) 

การใช้ภาษาพวน 

จากการศึกษาของนายประจกัษ์ เข็มมกุด์ เก่ียวกบัการใช้ภาษาของชาวไทย
พวนต าบลหาดเสี ย้ว  เ ม่ือปี  2521 หรือประมาณ 41 ปีที่แ ล้ว พบว่ามีผู้ ใ ช้ภาษาพวนใน
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ชีวิตประจ าวันถึงราวร้อยละ 65.5 ขณะที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันเพียงราวร้อยละ 8.62 
เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนัภายใต้บริบททางสงัคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป พบว่าชาวไทยพวนต าบล
หาดเสีย้วพดูภาษาพวนในชีวิตประจ าวนัลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
มักพูดหรือเขียนภาษาไทยเนื่องจากเข้าศึกษาในโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย ดังที่ได้
สมัภาษณ์เก็บข้อมูลจากนางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยกองการศึกษา เทศบาลต าบลหาด
เสีย้ว ที่กลา่ว่าเด็กและเยาวชนชาวไทยพวนไม่ค่อยพดูภาษาพวนเนื่องจากทัง้ที่โรงเรียนและที่บ้าน
ไม่มีใครพูดพวน ทัง้ผู้ที่ยงัพูดกันอยู่มกัใช้ภาษาพวนแปล่ด (เพีย้น) ไปหมด พูดกันแบบไก่น า้ผ่า 
(ลูกคร่ึง) คร่ึงพวน คร่ึงไทย คร่ึงลาว  ส าหรับการเขียนนัน้ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าแทบไม่มีผู้ ใด
สามารถเขียนภาษาไทยพวนได้อีกแล้วในปัจจบุนั 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้น าชุมชนไทยพวนหลายท่านพร้อมคณะ อาทิ ทีมงานนาย
สาธร โสรัจประสพสนัติ แห่งสาธรพิพิธภณัฑ์ผ้าทองค า บ้านหาดเสีย้ว และทีมงานนายชนะ เข็ม
มกุด์ จะเขียนภาษาพวนวนัละค า พร้อมแปลความหมายในภาษาไทย ลงบนกระดานด าที่ ร้านผ้า
สาธรและร้านสนุทรีผ้าไทยตามล าดบั นอกจากนีย้งัมีการเผยแพร่วฒันธรรมและการใช้ภาษาพวน
ของทีมงานนายชนะ เข็มมกุด์ คือการจดัรายการวิทยชุมุชนทาง FM 106.75 MHz ช่ือรายการ “ฟัง
เพลงเก่าเลา่ความหลงั” ทกุวนั เวลา 08.00 น. และ FM 100 MHz ช่ือรายการ “มือ้เซ่าเว่าไทพวน” 
เวลา 15.00 น. ของทกุวนัองัคาร พธุ และพฤหสับดี โดยนายชนะ เข็มมกุด์ จะค้นคว้าเร่ืองราวชาว
ไทยพวนในอดีต ค าศพัท์ไทยพวน มาเผยแพร่ทางรายการวิทยดุงักลา่ว 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 178 แสดงกิจกรรม “ภาษาพวนวนัละค า” ทีน่ายชนะ เขม็มกุด์ และทีมงาน จะเขียน
ภาษาพวน พร้อมแปลความหมายในภาษาไทย ลงบนกระดานด าท่ีร้านสนุทรีผ้าไทย 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้าน 

วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้าน แต่เดิมมีบทบาทในสงัคมชาวพวนต าบลหาด
เสีย้วอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นการผ่อนคลายสร้างความสนกุสาน และการเรียนรู้วฒันธรรมของตนที่
แฝงอยู่ในวรรณกรรมและนิทาน ผู้ เล่าซึ่งเป็นผู้ อาวุโสรับรู้เห็นสิ่งต่างๆ มามาก มักเป็นผู้ เล่าให้
ลกูหลานฟัง รวมทัง้การฟังวรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านผ่านทางรายการวิทยชุมุชน ก็นบัว่ามีผล
อย่างมากเช่นเดียวกนั วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านที่รู้จกัแพร่หลายมีชื่อคุ้นห ูได้แก่ จ าปาสี่ต้น สี
ธนมโนราห์ แก้วหน้ามา การะเกด สงัข์สินไชย ขูลนูางอัว้ ฯลฯ เป็นต้น แม้ในปัจจุบนัการรับรู้ถึง
วรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านจะสญูหายไปแทบทัง้หมดแล้วก็ตาม 

จากการสัมภาษณ์นายชนะ เข็มมุกด์ เม่ือ  1 กรกฎาคม  2562  ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัภาษาพวนและนิทานพืน้บ้าน ดงันี ้“นิทานพืน้บ้านเร่ืองจ าปาสีต่้น แต่เดี๋ยวนีไ้ม่มีแล้ว ศรี
ธนญชยั (เสียงเมีย่ง) นิทานเกี่ยวกบัศาสนาบา้ง คลมุเครือเก่ียวโยงกบัอีสาน ”  

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และ
ประวัตศิาสตร์บอกเล่าของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวตัิศาสตร์บอก
เล่า ในพืน้ที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนจากการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อ 4 ประเด็นหลกั 
ได้แก่ 1) ช่ือบ้านนามเมือง 2)ประวัติศาสตร์บอกเล่า 3) ภาษาพวน และ 4) วรรณกรรมพืน้บ้าน 
ส านวน สภุาษิต ค าพงัเพยที่ยงัคงปรากฏอยู่ในปัจจบุนั 

ช่ือบ้านนามเมือง 
พบที่มาชื่ออ าเภอ ช่ือต าบล และช่ือบ้าน ในชมุชนไทยพวนทกุพืน้ที่ สว่นใหญ่

มีที่มาในการตัง้ช่ือเก่ียวกับภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมของที่ตัง้ อันเป็นลกัษณะของช่ือบ้านนาม
เมืองโดยทัว่ไป แต่มีหลกัเหตผุล 

อีกประการที่ส าคญัเก่ียวกับการตัง้ช่ือชุมชน คือการน าเอาช่ือบ้านช่ือเมือง
ดัง้เดิมในแขวงเชียงขวาง สปป. ลาว ซึง่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนมาตัง้ช่ือชมุชนในปัจจบุนั ได้แก่ ช่ือ
อ าเภอบ้านหม่ี จ.ลพบรีุ และช่ือต าบลหาดเสีย้ว อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั ลักษณะที่ชดัเจนในการ
แสดงที่มาจากพืน้ถิ่นชาติพนัธุ์พวน  

ประวัตศิาสตร์บอกเล่า 
ประวตัิศาสตร์บอกเล่าของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนต าบลเกาะหวาย อ าเภอ

ปากพลี จงัหวดันครนายก กบักลุ่มต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ กล่าวถึงการตัง้
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ชมุชนโดยมีผู้น าฝ่ายสงฆ์และผู้น าฝ่ายฆราวาส ซึ่งต่อมาได้ตัง้เป็นศาลาปู่ ตา คือ ศาลปู่ ตาเจ้าพ่อ
สนุนัทา และศาลปู่ ตาเจ้าพอ่สนัน่ ตามล าดบัและมีพิธีกรรมบชูาสกัการะเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั  

การกลา่วถึงบรรพบรุุษผู้น าในการตัง้ถิ่นฐานที่ปรากฏเป็นประวตัิศาสตร์บอก
เล่าดงักล่าว สอดคล้องกบัประวตัิศาสตร์ที่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวไทยพวนในช่วงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ และยงัสอดคล้องกบัคติความเช่ือของชาวไทยพวนที่มีความระลกึเคารพสกัการะ
ต่อบรรพบุรุษของตนดั่งที่แสดงออกทางประเพณีและพิ ธีกรรมต่างๆ ซึ่งอาจนับรวมถึง
ความสามารถในการจดจ าเร่ืองราวในอดีตของตนได้อย่างแม่นย าแม้ผ่านเวลามาหลายชัว่คนเช่น
การเดียวกบัการน าช่ือบ้านเมืองเก่าของตน 

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กับกลุ่มต าบล
หาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ยงัไม่อาจสรุปได้แน่ชดั 

การใช้ภาษาพวน 
ภาษาถิ่นพวน ยังมีการใช้พูดคุยในชีวิตประจ าวันแต่ลดลง ไม่สามารถเขียน

ภาษาพวน (อักษรไทยน้อย) ได้ เป็นลักษณะเดียวกันทุกกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่ม
กรณีศึกษา โดยพบว่าปัจจุบนัผู้สงูวยัและใหญ่ทัว่ไปยงัคงใช้ภาษาพดูระหว่างกนัเป็นภาษาพวน 
แต่บุคคลวัยท างานและเยาวชนมักพูดภาษาไทยสื่อสารระหว่างกัน ลกัษณะที่โดดเด่นของเสียง 
ค าพูดในภาษาพวน มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาลาว และภาษาไทย เช่น ในภาษาพวน   
อักษร “ร” ในภาษาไทย ภาษาพวนจะออกเสียงเป็น “ฮ” เช่น รัก = ฮัก สระ “ไอ” ในภาษาไทย 
ภาษาพวนจะออกเสียงเป็นสระ “เออ” เช่น ไปไหน = ไปกะเลอ เป็นต้น 

ทัง้นี ้เป็นธรรมชาติของภาษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยคุสมยั และค่านิยม
ในสงัคม และเพราะเหตนุัน้การใช้ภาษาจึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ของตนได้ชดัเจนมากที่สดุ
ประการหนึ่ง รวมทัง้ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้  เนื่องจากมีระบบเสียงที่
แตกตา่งไปจากกลุม่ชาติพนัธุ์อื่น (แม้จะมีวงศ์ศพัท์เดียวกนักบัภาษาลาว) รวมทัง้ภาษายงัเป็นสิ่งที่
แต่ละชาติพนัธุ์ใช้เพื่อสื่อความในวฒันธรรมของตนอีกด้วยเช่นกนั อาทิ ช่ือเฉพาะ การสื่ออารมณ์ 
ส านวน ค่านิยมบางประการ ฯลฯ เป็นต้น 

วรรณกรรมพืน้บ้าน 
พบงานประติมากรรมปนูปัน้นูนต ่าที่ฐานอโุบสถวดัศรีมงคล บ้านคลองคล้า 

ต าบลศรีมงคล อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นภาพปริศนาธรรม และสุภาษิตค าพังเพย 
เนือ้หาเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาและสภาพแวดล้อมชมุชน 
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ตาราง 10 แสดงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน ประวตัิศาสตร์บอกเลา่ของ
กลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจบุนั 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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6. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพ 
อาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทของการประกอบ

อาชีพได้ 2 ประเภท คือ 1) เกษตรกรรม เช่น การท านา ท าสวน 2) พาณิชยกรรม เช่น การทอผ้าและ
งานหตัถกรรมต่างๆ ซึง่เป็นอาชีพพืน้ฐานที่ส าคญัตัง้แต่ครัง้ตัง้ถิ่นฐานที่แขวงเชียงขวาง ผู้หญิงซาว
ไทยพวนในบางท้องที่จะทอผ้าใช้กนัเอง เช่น ไทยพวนที่ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั
สุโขทัย และที่อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ผ้าทอ เคร่ืองใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเคร่ือง
ประกอบในงานประเพณีที่ใช้ภูมิปัญญาจากการจักสานบางท้องถิ่นกลายเป็นอาชีพ ปัจจุบัน
กลายเป็นสินค้าในโครงการหนึง่ต าบลหนงึผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

การทอผ้าของชาวไทยพวนนบัว่าเป็นอาชีพที่โดดเด่น ถือได้ว่าเป็นวฒันธรรมอนัเกิดมา
จากภมูิปัญญา ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลกัษณ์ โดยจะทอเป็นผ้า  2 ประเภทคือ 
ผ้าพืน้ และผ้าทอลาย ใช้กระบวนการย้อมผ้าโดยการมดัเส้นด้ายเพื่อย้อมส่วนที่ต้องการหรือการ
มัดหม่ี ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยพวน ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจาก
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนอกจากจะนิ ยมทอไว้ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับตนเองและสมาชิกภายในครัวเรือนแล้ว ยังมีการทอขึน้เพื่อใช้ในพิธีกรรม 
ประเพณีต่างๆ ตามความเช่ือทางศาสนาและสงัคม 

6.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

การประกอบอาชีพในอดีต 

ภายในพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านไทยพวนพืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง (ศนูย์วฒันธรรมเฉลิม
ราชวดัฝ่ังคลอง) ได้มีการจดัแสดงอปุกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการท านาข้าว อาทิ เคียวเก่ียวข้าว ชดุคนั
ไถ คราด ฯลฯ และงานหตัถกรรมที่เก่ียวข้อง อาทิ งอบ กระบุง กระจาด ถังข้าว ตลอดจนเคร่ืองสี
ข้าวที่ใช้มือหมนุ เป็นต้น สิ่งของเคร่ืองใช้ดงักล่าวถกูเก็บไว้ตามบ้านเรือนในชมุชน ไม่ได้ถกูใช้งาน
เนื่องจากรูปแบบการท านาเปลี่ยนไปจากอดีต กระทัง่ได้รับการรวบรวมผ่านการรับบริจาคโดยพระ
ครูวิริยานโุยค  ) สมบตัิ บญุประเสริฐ)  เจ้าอาวาสวดัฝ่ังคลอง ตัง้แต่ก่อนก่อตัง้พิพิธภณัฑ์ฯ ขึน้ในปี 
พ.ศ.2541 ท าให้สามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนในพืน้ที่อ าเภอ
ปากพลีในอดีตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 



 270 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 179 แสดงการท านาข้าว บริเวณอ าเภอปากพลี  - อ าเภอเมืองนครนายก และ
ภาพวาดแสดงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพในอดีตของชาวพวนอ าเภอปากพล ีตามค าอธิบาย 

ของพนัเอกโสภณ เครือเพ็ชร ปราชญ์ชาวบ้าน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 180 แสดงการจดัแสดงอปุกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการท านาข้าว และนิทรรศการ
ภาพถ่ายขัน้ตอนการท านาข้าวและพิธีกรรมที่เก่ียวเน่ือง ภายในพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง

ภายในวดัฝ่ังคลอง ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์  

การท านาและการเกษตรในปัจจบุนั 

กลุ่มวฒันธรรมชาวพวนในท้องที่อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านามาตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษ โดยเฉพาะในพืน้ที่ลุม่น า้ท่าแดงและใกล้เคียง ซึง่เป็น
ที่ตัง้ของชมุชนไทยพวนต าบลเกาะหวาย เดิมการท านาใช้แรงงานจากคน สตัว์เลีย้ง และเคร่ืองจกัรที่
ผลิตขึน้เองในชมุชน อาทิ เคร่ืองสีข้าวมือหมนุ เคร่ืองโม่แป้ง เคร่ืองต าข้าว ฯลฯ ซึ่งปัจจุบนัไม่ได้ใช้
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อีกต่อไปแล้ว จึงน ามารวมรวมจดัแสดงไว้ที่พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัฝ่ังคลอง แต่การท านาในปัจบุนั
นิยมใช้เคร่ืองจกัรสมยัใหม่แทนแรงงานคนและสตัว์เลีย้ง รวมทัง้การจ้างแรงงานท านา ท าให้วิถีชีวิต
และประเพณีวฒันธรรมที่เก่ียวข้องกบัการท านาข้าวค่อยๆ ลบเลือนไป 

นอกจากการท านาในพืน้ที่ลุ่มน า้แล้ว ลกัษณะภูมิประเทศด้านทิศเหนือของ
อ าเภอปากพลียงัเป็นที่ราบเชิงเขาติดกบัเชิงเขากระท้อน ที่ต่อมาได้มีชาวไทยพวนกลุม่หนึ่งอพยพ
มาจากอ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีมาตัง้ถิ่นฐานเป็นชุมชนต าบลหนองแสงในปัจจุบัน 
และยังคงยึดอาชีพท านาข้าวเป็นหลกัโดยเฉพาะหมู่บ้านเนินหินแร่ ซึ่งได้ผลผลิตในฤดูการเก็บ
เก่ียวจ านวนมาก สงัเกตได้จากการสร้างเยียข้าว (ยุ้ งข้าว) ขนาดใหญ่ที่ยงัคงหลงเหลือและใช้งาน
มาจนถึงปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 181 แสดงการท านาในพืน้ที่ราบเชิงเขาของหมู่บ้านเนินหินแร่ หมู่ 4 ต าบลหนองแสง
การท านาในพืน้ที่ราบเชิงเขาของหมู่บ้านบุง่เข้ หมู่ 8 ต าบลหนองแสง 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

เนื่องสภาพพืน้ที่ต าบลหนองแสงเป็นที่ราบเชิงเขาขาดแคลนน า้จึงท านาได้
เพียงปีละครัง้เท่านัน้ ชาวหนองแสงจึงน าเร่ืองการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน และ
การเกษตรทางเลือก มาใช้ในพืน้ที่อีกด้วย อาทิ การปลกูไร่ปอเทืองเพื่อท าปุ๋ ยอินทรีย์ การปลกูพืช
ในมุ้ง การเพาะพนัธุ์ไผ่ เป็นต้น และได้จดัตัง้ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดินขึน้ที่บ้านเนิน
หินแร่ หมู่ 4 ต าบลหนองแสง 
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ภาพประกอบ 182 แสดงการน าชมและให้สมัภาษณ์ของนายศรชยั ลาหอม ก านนัต าบลหนองแสง  
ณ ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดนิต าบลหนองแสง  ตัง้อยู่ที่หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ประกอบ

ไปด้วยการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ และการทดลองปลกูพืชด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การท าไม้กวาดดอกหญ้า 

การท าไม้กวาดดอกหญ้าเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในอ าเภอปากพลีที่ผลิตด้วยวสัดุในท้องถ่ิน เช่น ดอกแขมหรือดอกพง ที่ขึน้อยู่ในพืน้ท่ีติด
ภูเขา ใช้หวายเส้นส าหรับถกัดอกพงให้แน่น และใช้ไม้ไผ่ท าด้าม แต่ในปัจจุบนัใช้เชือกไนล่อนแทน
หวาย 

การท าไม้กวาดดอกหญ้าเร่ิมจากเป็นหตัถกรรมในครัวเรือน แล้วจึงน าไปขาย
หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อยงัชีพ ตอ่มาเมื่อตลาดซือ้ขายไม้กวาดขยายกว้างขึน้ ท าให้มีการรวมกลุม่เป็น
กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านต่างๆ เช่น กลุ่มสตรีหมู่ 8 บ้านบุ่งเข้ ซึ่งมีกลุ่มพ่อค้าคนกลางมารับไม้กวาดที่
ท าเสร็จแล้วไปจ าหน่ายตามท้องตลาดทัว่ไป สามารถสร้างรายได้เสริมนอกจากการท านา ท าสวน 
และท าไร่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
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ภาพประกอบ 183 แสดงการสมัภาษณ์และการสาธิต การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 
ของกลุม่สตรีหมู่ 8 บ้านบุง่เข้ ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การทอผ้า 

สมยับรรพบรุุษของชมุชนไทยพวนบ้านใหม่ ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี 
โดยปรากฏเคร่ืองมือทอผ้าหลงเหลืออยู่จ านวนมาก เช่น ก่ีทอผ้า ที่ป่ันด้าย แต่การทอผ้าได้ห่าง
หายไปจากชมุชนภายหลงัการพฒันาบ้านเมืองและเส้นทางคมนาคม ท าให้สามารถซือ้หาเสือ้ผ้า
จากในเมืองใหญ่ได้ง่ายราคาย่อมเยาว์กว่า  กระทัง่ชาวบ้านในชุมชนบ้านใหม่ต้องการรือ้ฟืน้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไทยพวนขึน้มาใหม่ จึงก่อตัง้กลุ่มผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ ปัจจุบนั
ทางกลุม่ได้ด าเนินงานเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตัง้ช่ือว่า กลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวน
บ้านใหม่ และได้ขึน้ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชน 

การทอผ้าของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ฯ  
ใช้วตัถุดิบในการทอผ้าคือ เส้นด้ายส าเร็จรูป ที่เรียกว่า ไหมประดิษฐ์ )อะคริลิค) เบอร์ 40/2 ไหม
ประดิษฐ์เป็นด้ายส าเร็จที่ผ่านการย้อมสีมาแล้ว เนื่องจากผู้ที่มาให้การอบรมเร่ืองการทอผ้าเป็น
ชาวไทยพวนบ้านหม่ี จงัหวดัลพบุรี จึงได้แนะน าให้ทางกลุ่มจดัซือ้เส้นด้าย จากร้านธนกิจ ต าบล
บ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ 
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ภาพประกอบ 184 แสดงกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ ที่วดัปทมุวงษาวาส  
ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

จากการสัมภาษณ์ คุณศิริลักษณ์ จันนา สมาชิกของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรม
ผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ให้ข้อมูลถึงกระบวนการผลิตผ้าทอของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ ดังนี ้

 
“ในบรรดาผา้ทอทัง้หมด ทีห่มดทีท่างกลุ่มฯ ผลิตและจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ผา้มดัหมี่

ลายแทรกโบราณ และผ้ามัดหมี่ลายต่างๆ ผ้าลายดอกสุพรรณิการ์ ผ้าทอตัวหนงัสือ 

ผ้าพื้น ผ้าทอยกอกสี่ตระกอ ผ้ามดัหมี่จะใช้เวลาในการผลิตมากที่สุด เพราะต้องผ่าน

กระบวนการมดัลาย และยอ้มสี และข้ึนอยู่กบัว่าลูกคา้จะสัง่มดัหมีล่ายอะไร ถา้ในตวัลาย

มดัหมี่มีหลายสี ก็ต้องมัด-ย้อม ทีละสี แต่ละครั้งเมื่อย้อมเสร็จก็ต้องน ามาตากให้แห้ง 

แล้วจึงจะย้อมในสีต่อไป ใหสี้ตรงกบัส่วนของต าแหน่งของลายแล้วจึงน ามาทอเป็นผืน ผา้

มดัหมี่จึงเป็นผา้ทอที่ทางกลุ่มฯ ใช้เวลาผลิตนานที่สดุ ถ้าคิดถึงความคุ้มทนุอาจจะไม่คุ้ม

เร่ืองค่าแรง เพราะใช้ระยะเวลาเป็นเดือน ต่อการผลิตผ้ามดัหมี่ 1ผืน ซ่ึงผ้ามดัหมี่ลายที่

เป็นอตัลกัษณ์ของทางกลุ่ม ไม่มีที่ไหนผลิต คือ ผ้ามดัหมี่ลายดอกสพุรรณิการ์ และ ผ้า

มดัหมี่ลายพญานาคไทยพวน (ซ่ึงเป็นลายที่แทรกอยู่ในผา้มดัหมี่ลายแทรกแต่เดิมมดัหมี่

ลายแทรก เป็นลายโบราณของชาวไทยพวน จนอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ได้มาเห็นและ

แนะน าให้ทางกลุ่ม ทอลายพญานาคและลายตุ้มแทรกเข้าไปในลายแทรกโบราณจนเกิด
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เป็นเอกลกัษณ์ของผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่อีกลายหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากผ้าลายแทรกของ

ชมุชนไทยพวนทีจ่งัหวดัลพบรีุ” 

ผ้าทอที่พบในกลุม่ไทยพวนบ้านใหม่ ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดั
นครนายก นิยมทอทัง้ผ้าที่เกิดจากเทคนิคมดัหมี่ ในโครงสร้างลายริว้แบบไทยพวนดัง้เดิม และกลุม่
ลายผ้าประยุกต์ที่เป็นการพฒันาลายผ้าเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของคนในปัจจุบนั มี
ดงันี ้

กลุ่มลายแทรกหมี่  คือผ้าลายริว้ที่มีลายพืน้เป็นสีหลกัต่างๆ และมีการทอ
สลบักับลายมัดหมี่ต่างๆ เช่น ลายแทรกหม่ี )พญานาคน้อย) ลายแทรกหม่ี(โคม) ลายแทรกหม่ี  
)ปล้องอ้อย) ซึง่เป็นรูปแบบเดียวกบัการทอผ้าจากวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวไทยพวน 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 185 แสดงลวดลายผ้ามดัหม่ี ได้แก่ ลายแทรก-ลายพญานาคน้อย ลายแทรก- 
โคม ลายแทรก-ปล้องอ้อย ของกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ลายมัดหมี่ โลด(หมี่ตีนโลด) เป็นการมัดหม่ีลายเดียวกันและทอลวด
เดียวตลอดทัง้ผืน เหมือนกับการมดัหม่ีของชาวลาวอีสาน นิยมทอลายตุ้ม เกิดการพฒันาขนาด
หน้ากว้างของก่ีที่มีขนาดกว้างขึน้ท าให้ทอซิ่นต่อกนัไปทัง้หวั-ตวั-ตีน ในผืนเดียว ซึง่สมยัโบราณซิ่น
ชาวไทยพวนต้องน าผ้าแต่ละสว่นมาตอ่กนัถึง 3 สว่น 
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ภาพประกอบ 186 แสดงลวดลายผ้ามดัหม่ี  ลายตุ้ม ของกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอ 
ไทยพวนบ้านใหม่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ลายน า้ไหลนครนายก เป็นการน าเอาเทคนิคการมดัหม่ีมาประยกุต์เป็น
ลายผ้า โดยใช้การมดัและย้อมหม่ีแบบไม่เจาะจงเป็นลวดลาย โดยมกัจะมดัประเส้นซึ่งมกัจะเน้น
เร่ืองการจบัคูส่ีในการย้อมมากกวา่ลวดลายที่เกิด จะได้เป็นลายเส้นไลส่ีตามที่ช่างทอมดัสีกลุม่ไว้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 187 แสดงลวดลายผ้ามดัหม่ี ได้แก่ ลายน า้ไหลนครนายก  
ของกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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นอกจากนีย้งัพบผ้ากลุม่อื่นที่ไม่ใช้ผ้ามดัหม่ี แต่เป็นผ้าที่กลุม่ทอผ้าผลิต ตาม
การฝึกอบรบการทอผ้าจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เข้ามาให้ความรู้ในการทอผ้าเพิ่มเติม เชน่ 
ผ้าลายแทรก ผ้าแทรกลายเกลียว ผ้าหางกระรอก ผ้ายกลายตา่งๆ เป็นต้น  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 188 แสดงลวดลายผ้ามดัหม่ี ได้แก่ ลายแทรก ลายแทรกเกลียว ลายหางกระรอก  
ลายดอกพิกลุสลบัลายรักของกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

ต่อมาการทอจากผ้าในรูปแบบดัง้เดิมถูกประยุกต์พฒันาไปสู่ความต้องการ
ในปัจจุบัน ในแง่ของการแสดงตัวตนของชาวไทยพวนนครนายกก็ดี หรือเพื่อแสดงถึงการ
ประชาสมัพนัธ์อตัลกัษณ์ที่ชีเ้ฉพาะของจงัหวดันครนายกก็ดี ทางกลุม่ฯ จึงพยายามช่วยกนัพฒันา
ลวดลายกันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผ้าไหมมดัหม่ีลายดอกสพุรรณิการ์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 ปี 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 และในปัจจุบนัมีการผลิตภณัฑ์จากผ้าทอมากมายหลายแบบทัง้หมอน ถุงผ้า 
กระเป๋า ฯลฯ 
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ภาพประกอบ 189 แสดงลวดลายผ้ามดัหม่ี ได้แก่ ลายดอกสพุรรณิการ์ ซึง่ดอกสพุรรณิการ์  
เป็นดอกไม้ประจ าจงัหวดันครนายกของกลุม่สตรีสหกรณ์หตัถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

6.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
พืน้ที่สภาพแวดล้อมที่เป็นที่ราบลุม่ล าน า้ของอ าเภอบางปลาม้า นบัเป็นถิ่นอูข้่าวอูน่ า้

ที่มีความอดุมสมบรูณ์สงู ท าให้อาชีพที่ส าคญัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน
อ าเภอบางปลาม้า คือการท านาข้าว ร่วมกับงานหตัถกรรมที่ใช้ในการประกอบอาชีพท านาและ
สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ รวมทัง้งานหตัถกรรมที่ใช้ในประเพณีและพิธีกรรมท้องถิ่นที่สว่นใหญ่เก่ียวข้อง
กบัข้าว ในปัจจบุนัยงัมีอาชีพ เลีย้งปลา เป็นอาชีพที่ส าคญัอีกอย่าง ซึง่ปลาเลีย้งที่ได้สว่นหนึง่น าไป
สง่โรงงานท าปลาร้าในระบบอตุสาหกรรม 

งานฝีมือจากไผ่และกระดาษ 

งานฝีมือ หรือหตัถกรรม หมายถึงการสร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สิ่งของต่างๆ 
ด้วยมือเป็นหลกัและสร้างจากวัสดุทางธรรมชาติ ซึ่งงานฝีมือจากไผ่และกระดาษที่โดดเด่นของ
กลุม่วฒันธรรมไทยพวนบางปลาม้า ได้แก่ การตกแต่งกระจาดในงานบญุประเพณีเสอ่กระจาด  

ประเพณีเส่อ (ใส่) กระจาดของชาวไทยพวน พบได้ในกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวนโดยส่วนใหญ่ รวมทัง้กลุ่มไทยพวนบ้านหม่ี และกลุ่มไทยพวนหาดเสีย้ว (ไทยพวนหาดเสีย้ว
เรียกประเพณีนีว้่า บญุสลากภตั) งานบญุสลากภตันี ้ภาคเหนือเรียกว่าตานก๋วย ภาคอีสานเรียกบญุ
ข้าวสาก ที่แม้ว่าจดุประสงค์เดิมของประเพณีนี ้คือ การถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจบัสลาก ใช้
ในกรณีที่หาอาหารได้ยาก แต่ปัจจบุนัแม้จะมีอาหารสมบรูณ์แล้วก็ยงันิยมท าบญุตามประเพณีอยู่ 
นบัเป็นงานที่มีผู้คนมาร่วมงานท าบุญกนัมาก ได้เห็นฝีมือการตกแต่งต้นสลากภตัที่สวยงาม เป็น
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การอนรัุกษ์ช่างฝีมือพืน้บ้านอีกทางหนึง่ มีก าหนดจดังานบญุนีใ้นช่วงเวลาที่แตกต่างกนัไปในแต่ละ
ท้องที่ บ้างจดัขึน้เดือนหก (เช่นกลุ่มไทยพวนหาดเสีย้ว ตรงกบับุญวิสาขะบชูา) บ้างจดัขึน้เดือนเก้า 
(เช่น กลุ่มไทยพวนบางปลาม้า เพื่อให้ตรงกับบุญข้าวสะ และสารทพวน) บ้างจัดขึน้เดือนสิบ  
(ฮีตเดือนสิบ บุญข้าวสากของชาวอีสาน) บ้างจัดขึน้เดือนสิบเอ็ดหรือสิบสอง (เช่นกลุ่มไทยพวน
บ้านหมี่ เพื่อให้ตรงกบับญุเทศน์มหาชาติ) เป็นต้น 

การตกแต่งกระจาดของกลุ่มไทยพวนบางปลาม้าเดิมมีเพียง ธงสามเหลี่ยม 
หรือ ธงชัย ที่ใช้เป็นสญัลกัษณ์ว่าเป็นกระจาดของใคร เม่ือพระสงฆ์จบัสลากเลือกธงชยัใดเจ้าของ
กระจาดนัน้จึงน ากระจาดไปสง่ท่าน ภายในกระจาดใสก่ล้วย อ้อย กระยาสารท ขนมกง ข้าวเหนียว
แดง กาละแม เป็นต้น ส่วนโครงของกระจาดเดิมจกัสานจากไม้ไผ่ ต่อมามีการน าถงัหรือกะละมงั
มาใช้แทนแต่ดแูล้วไม่สวยงามเหมาะสม ในระยะหลงัจึงฟืน้ฟูการจกัสานโครงกระจาดด้วยไม้ไผ่
ขึน้มาอีกครัง้ ขัน้ตอนการท ากระจาดและการตกแต่งเร่ิมจากการจกัสานไม้ไผ่เป็นโครงกระจาน ใช้
กระดาษหนงัสือพิมพ์ทาแป้งมนัหุ้มโครงให้ดีก่อนแล้วจึงแปะกระดาษสีให้สวยงาม มีพวงมะโหด
ห้อยระย้าและดอกไม้ประดิษฐ์ที่ท าจากกระดาษและดอกไม้จริงเข้ามาผสมอย่างสวยสดงดงาม 
การตกแต่งต้องใช้เวลาในการท าค่อนข้างนาน ใช้ความละเอียดบรรจงและความคิดสร้างสรรค์
อย่างมาก จึงได้ริเร่ิมให้มีการประกวดแข่งขนัการตกแต่งกระจาดในงานบญุประเพณีเส่อกระจาด 
เพื่อเพิ่มสีสรรความสนกุสนานและบรรยากาศของงาน  

จากการสมัภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ ผู้น าชมุชนไทยพวนบาง
ปลาม้า เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 ให้ข้อมลูถึงการประกอบอาชีพ ดงันี ้

“ชาวพวนบางปลามา้ ท านา เกษตรกรรม จกัสานท าสมยัรุ่นปู่ ย่า ลวดลายมีไม่เหมือนกนั

แลว้แต่คนออกแบบ รูปทรง ลวดลายจะแตกต่างกนั. 

กระดาษธงชยัจ าเป็นต้องมี งานบวช งานแต่ง เราไปซ้ือตลาดก็ได้ แต่เค้าท าไม่ละเอียด 

ลวดลาย ออกแบบลกัษณะลายไทย ลายกนก ไม่มีลวดลายที่เป็นพวน เหมือนลายไทยทัว่ไปใช้

ร่วมกนั ตัง้แต่คนเฒ่าคนแก่มาไม่มีลายตายตวั เมื่อก่อนใช้ส่ิวแต่ไม่ถนดัเลยใช้ตดั เอาไว้ประดบั

ตามงาน ตกแต่งตามงานมงคล ตามบา้นอาคาร” 

นอกจากนี ้ยังได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับงานฝีมือจากไผ่และกระดาษอาชีพว่า
สอดคล้องกบัส านวนของชาวไทยพวนที่วา่ “เห็นไผ่ ก็เห็นพวน ”ซึง่หมายถึง ชาวพวนมกันิยมตัง้ถิ่น
ฐานในบริเวณที่มีป่าไผ่อยู่ใกล้ๆ เนื่องจากนิยมน าไผ่มาประกอบอาหารและท าเคร่ืองจักสานได้
หลายอย่าง   
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ภาพประกอบ 190 แสดงการสาธิตการตดักระดาษที่ใช้ท าธงชยั ของ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณ
สินธุ์หนึง่ในผู้น า และนกัประชาสมัพนัธ์ของชมุชนไทยพวนบางปลาม้า 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 191 แสดงการท ากระทงในงานบญุเสอ่กระจาด โดยใช้ภมูิปัญญา ด้านการจกัสาน
ไม้ไผ่และการตดักระดาษมาใช้ผลิตเป็นผลงาน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 192 แสดงการประกวดแข่งขนัการตกแต่งกระจาดในงานบญุประเพณีเสอ่กระจาด 
ณ วดัทา่ตลาด ต าบลวดัโบสถ์ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

งานจกัสานลายโบราณ บ้านโพธ์ิศรี 

บ้านโพธ์ิศรี อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ มีอาชีพท านาเป็นหลกั แต่
ก็ยงัสามารถแบ่งเวลาวา่งมาท าอาชีพเสริมโดยใช้ภมูิปัญญาชาวบ้านมาสานต่องานฝีมือที่สืบทอด
กันมาตัง้แต่บรรพบุรุษส าหรับชาวไทพวนแห่งบ้านโพธ์ิศรีเป็นหมู่บ้านท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองของการจัก
สานจากไผ่และหวาย ลวดลายโบราณ (ลายดอกพิกลุ) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านสินค้า OTOP เม่ือก่อน
ท าเพื่อใช้สอยในครัวเรือน ต่อมาเห็นว่าขายได้จึงรวมกลุ่มกันท าเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้หลงั
ว่างเว้นจากการท านาหรือใช้เวลาว่างในช่วงไปออกนา ท างานจักสาน เช่น ตะแกรงตากปลา 
กระบงุส าหรับหวา่นข้าว และทกุหลงัคาเรือนในหมู่บ้านจึงท างานด้านการจกัสานมายาวนาน และ
ช่วยกนัสืบทอดกนัรุ่นสูรุ่่น 

จากการสมัภาษณ์คณุดารณี วงศ์จนัทร์ ผู้น ากลุม่หตัถกรรมชมุชนบ้านโพธ์ิศรี 
เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูวา่ 

 
“การจกัสานส่ิงของเคร่ืองใช้ เกิดจากการประดิษฐ์และเรียนรู้ ลวดลายเด่นๆ 

ทีท่ ามาคือดอกพิกลุ หนามทเุรียน  ท าตัง้แต่ปี 2520 ตน้แบบลายไดม้าจากโบราณ” 
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ภาพประกอบ 193 แสดงสมัภาษณ์เก็บข้อมลูนางดารณี วงศ์จนัทร์ ผู้ผลิตเคร่ืองจกัสาน  
หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ที่มีลวดลายประณีตงดงาม อาท ิลายดอกพิกลุ ลายหนามทเุรียน  

เป็นต้น 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

6.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
พืน้ที่อ าเภอบ้านหม่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ราบลุ่มน า้คลองท่า

ตะโก  - ห้วยแก้ว และลุ่มแม่น า้บางขาม อนัเป็นแหล่งอาหารและเส้นทางคมนาคมที่ส าคญั ทัง้อยู่
ใกล้ภเูขาสนามแจงอนัเป็นแหลง่ป่าไม้และแหลง่แร่หิน มีความอดุสมบรูณ์เหมาะแก่การตัง้ถิ่นฐาน
มาแต่ครัง้โบราณก่อนชาวพวนได้อพยพมาตัง้ชุมชนขึน้ และอพยพโยกย้ายมาเพิ่มเติมอีกหลาย
ระลอกโดยเฉพาะในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จชพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ที่ชาวพวน
จ านวนมากหลีกหนีสงครามปราบกบฏฮ่อในพืน้ที่แขวงเชียงขวางและหวัเมืองต่างๆ ในประเทศลาว
และภาคอีสานของไทย จึงท าให้มีประชากรชาวไทยพวนตัง้เป็นชมุชนกระจายในหลายหมู่บ้านใน
จ านวนกว่า  10 ต าบลในอ าเภอบ้านหม่ี จนท าให้เป็นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทยด้วยจ านวนประชากรเกือบ 40,000 คนในปี 2540 ไม่นับรวมชาวจีนที่คงเข้ามาตัง้
ชมุชนและประกอบอาชีพค้าขายและเป็นช่างไม้รับจ้างภายหลงัการตดัทางรถไฟสายเหนือชมุชน  

การท านา 

รูปแบบชมุชนของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี เป็นการตัง้ถิ่นฐาน
แบบรวมกลุ่มในสงัคมเกษตรกรรมอย่างแท้จริง อนัเป็นปัจจยัมาจากอาชีพ คือ พืน้ที่กิจกรรมจาก
การเพาะปลกูข้าว (การเก็บรักษาข้าว การนวดข้าว การตากข้าว การจกัสานผลิตอปุกรณ์เคร่ืองมือ 
การเลีย้งสตัว์ไถนา ฯลฯ) ร่วมกบัปัจจยัทางวฒันธรรมคือคติครอบครัวขยาย ท าให้เกิดการรวมกลุม่
ขนาดใหญ่ขึน้โดยมีวดัเป็นศนูย์กลางแต่ละชมุชน แวดล้อมด้วยพืน้ที่เพาะปลกูอยู่รอบนอก และมีล า
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น า้ธรรมชาติสายรองไหลผ่าน ลกัษณะดังกล่าวพบได้ในชุมชนชนบททั่วไปในภาคอีสาน และพบที่
ชมุชนไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ ในบางชมุชนเช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 194 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงรูปแบบชมุชนแบบรวมกลุม่ในสงัคมเกษตรกรรม 
ของชาวไทยพวนต าบลตา่งๆ ในพืน้ที่อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: www.google.co.th/maps@2019 

จากการสมัภาษณ์อาจารย์สมคิด จมูทอง เม่ือ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลู

เก่ียวกบัการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนบ้านหมี่ ดงันี ้

 

“ดั้งเดิมเราก็ทอผ้า ตีดาบตีเหล็กตอนนี้หมดแล้ว ตอนนี้ท านาก็ไม่ใช่นายุคเก่า 

เจ้าของนาเปลีย่นมือ คนทีม่าอยู่บา้นทรายแรกๆ เรียกว่า นาตีนบา้น คือทีน่าไม่ไกลจากบา้น

เท่าไหร่คนที่มาจบัจองทีหลงัก็ขยบัออกไปอีก บางทีก็ไปชนกบัหมู่บ้านอื่น เค้าก็หกัล้างพง

เหมือนกนัพอลูกหลานเหลนสืบต่อมารุ่นหลงัๆ ก็เปลีย่นไปเร่ือยลูกหลานไปเรียนหนงัสือบา้ง 

นาก็ใหค้นเช่าบางคนก็มาดูแลดี บางคนก็เช่าเป็นปีๆ ไป การท านาก็เปลีย่นไป ไม่ไดใ้ช้ววัใช้

ควาย ใช้รถควายเหล็กหมด สมยัก่อนเกี่ยวข้าวตอ้งลากใส่ลอ้เกวียนใส่ยุง้เก็บไว้ ” 

 

ต าบลโพน
ทอง  

ต าบลบ้าน
หมี่  

ต าบลบ้าน
ทราย 

ต าบลหนิ
ปัก 
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ปัจจบุนัสามารถพบเห็นอปุกรณ์การท านา เช่น คนัไถ คราด เคร่ืองโม่แปง้มือ
หมนุ ฯลฯ ,เคร่ืองมือประมงต่างๆ เช่น สุ่ม ยอ ฯลฯ ตลอดจนเคร่ืองใช้ไม้สอยในชีวิตประจ าวนัได้ใน
บริเวณเยียข้าว (ยุ้งข้าว) ของแต่ละเฮือนแต่มกัไม่ได้ใช้งานแล้ว สว่นหนึ่งถกูเก็บรักษาและจดัแสดง
ไว้ที่พิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น เช่น พิพิธภณัฑ์ท้องถิ่น บ้านพวน ของคณุวนิดา รักพรม , ศนูย์วฒันธรรม
เฉลิมราช พิพิธภณัฑ์ไทยพวนบ้านทรายและพิพิธภณัฑ์ถิ่น ศนูย์วฒันธรรมต าบลโพนทอง เป็นต้น 

จากการสมัภาษณ์คุณวนิดา รักพรม เม่ือ  62  พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลู
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนบ้านหมี่ ดงันี ้

 
 “ อาชีพหลกัคือการท านา เมือ่ว่างจากนาก็มาทอผา้ ท าผา้ถงุ ผา้ปทีูน่อน เย็บดว้ย

มือ ผูช้ายจะสานกระบงุ ตะกร้า ไซ ข้อง พวกอปุกรณ์การท านา  

อาชีพปัจจุบนัคือท านา ทอผา้ ไม่ค่อยท าพืชไร่เพราะที่ลุ่ม เดี๋ยวนีแ้ล้ง มีบ้างที่ท า

ไร่นาสวนผสม  จกัสานมีนอ้ยลงมาก วตัถดิุบไม่มี คนสืบทอดก็ไม่มี เคร่ืองจกัสานไม่มีลาย

เฉพาะ มีลายสอง ลายขดั ตะกร้าหวาย ป่ินโต โบราณ ” 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 195 แสดงคณุวนิดา รักพรม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู ่10 บ้านหินปักใหญ่  
น าชมล าคลองที่มีชมุชนไทยพวนบ้านหินปักตัง้ถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 196 แสดงการสร้างเยียข้าว (ยุ้งข้าว) บริเวณเฮือนในหมู่เครือญาติ  
ตามลกัษณะครอบครัวขยายและมีพืน้ที่กิจกรรมจากการเพาะปลกูข้าว 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 197 แสดงการเก็บรักษาและจดัแสดงอปุกรณ์การท านาและเคร่ืองมือประมงตา่งๆ 
บริเวณเยียข้าว (ยุ้งข้าว) หลงัใหญ่ของบ้านคณุวนิดา รักพรม 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 



 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 198 แสดงอปุกรณ์การท านาและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั อาทิ  
ครกกระเดื่อง โม่สีข้าวโบราณ ตาแหลว่หน้าววั ฯลฯ ภายในศนูย์วฒันธรรมเฉลิมราช พิพิธภณัฑ์

ไทยพวนบ้านทราย 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การทอผ้ามดัหมี่ 

กลุม่อาชีพทอผ้ามดัหมี่อยู่ในพืน้ท่ีต าบลต่างๆในอ าเภอบ้านหมี่ ผ้ามดัหมี่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านผ้าทอของกลุ่มไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ ได้สืบทอดมาจากบรรพบรุุษ จาก
รุ่นสู่ รุ่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ มีกรรมวิธีในการผลิตและวิธีการต่างๆ   
ที่ละเอียดอ่อนงดงามทัง้ทางด้านการก าหนดลวดลาย สีสนัที่โดดเด่นสะดดุตา ลวดลายต่างๆ ล้วน
ประณีตละเอียดอ่อนทัง้ กรรมวิธี การมดัหม่ี การควบเส้น ฯลฯ ลวดลายบนผ้านุ่งที่ชาวไทพวนนุ่ง
นัน้ล้วนแฝงด้วยคติความเชื่อในจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของตนเอง จ าแนกได้
เป็น  6 ชนิด คือ ผ้าซิ่นหม่ีเป่ียง ผ้าซิ่นหม่ีโลดหรือหม่ีรวด ผ้าซิ่นหม่ีย้อยหรือหม่ีหยอด ผ้าซิ่นลา่ยหรือหม่ี
ถ่ี ผ้าซิ่นหม่ีคัน่และผ้าซิ่นหม่ีหญ้าหดั หรือหม่ีหนูแอ้น ผ้าซิ่นทัง้ 6 ชนิด นิยมต่อหวัซิ่นด้วยสีแดง สี
เหลืองสลบัเขียว 
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การทอผ้ามดัหมี่ของชาวไทยพวนบ้านหินปักที่นิยมกนัมี 4 ชนิด คือ 
1. ผ้ามดัหม่ีลายโลด (หม่ีโลด) หมายถึง ผ้ามดัหม่ีนัน้จะมีลวดลายและ

ดอกดวงต่างๆ ดงันี ้ลายหม่าจับดอกเล็ก ลายหม่าจับดอกใหญ่ ลายหม่าตุ๊ม ลายบวัศรี ลายขอ
ใหญ่ ลายขอเล็ก ลายดอกผกัแว่น ลายต่างๆ เหล่านี ้ช่างทอจะเลือกใช้เป็นลายๆ ไป ซึ่งในการทอ
ผ้ามดัหมี่แต่ละผืน ดอกดวงต่างๆ จะกระจายอยู่ทัว่ไปเต็มผืนผ้า 

2. ผ้ามดัหม่ีลายเป่ียง (หม่ีเป่ียง) หมายถึง ลวดลายบนผ้ามดัหม่ีผืนนัน้ 
จะเป็นลายแถบทางยาวเป็นตวับงัคบั ดอกดวงต่างๆ ให้อยู่ภายในแถบนัน้ๆ เป็นแถบ เป็นริว้ไปทัว่
ทัง้ผืน แต่จะแยกออกเป็นแถบ เป็นทิวตามยาวของผืนผ้าให้เห็นเป็นทางยาวตลอดผืนอย่าง
สวยงาม 

3. ผ้ามดัหม่ีลวดลาย (หม่ีลาย) หมายถึง ลวดลายที่เห็นปรากฏอยู่บนผืน
ผ้ามดัหม่ีจะเป็นลายยาวเลือ้ยติดต่อกนั เป็นเครือแถวทัว่ทัง้แผ่น แต่ไม่แยกเป็นแถบลายบงัคบัดอกที่
ชดัเจนเหมือนผ้ามดัหม่ีลายเป่ียง 

4. ผ้ามัดหม่ีลายตา (หม่ีตา) หมายถึง ผ้ามัดหม่ีที่ช่างทอได้ออกแบบ
ลวดลายบนผืนผ้าให้แยกลายออกเป็นหมู่ เป็นพวก เป็นรูปตาสี่เหลี่ยม โดยมากจะจดัลวดลายให้
อยู่ในรูปของตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนู มีทัง้ตาใหญ่และตาเล็ก ซึง่สีสนัตา่งๆ มากมาย 

การดูลวดลายผ้ามดัหม่ีของชาวไทยพวนบ้านหินปัก ว่าจะเป็นลายเล็กหรือลาย
ใหญ่นัน้ ให้ดทูี่สีพืน้ของผ้ามดัหม่ีเป็นส าคญั ถ้าพืน้ของผ้าเหลือแถบเล็ก เรียกว่าหม่ีลายเล็ก ถ้าพืน้
เหลือแถบใหญ่ เรียกวา่ หม่ีลายใหญ่ 

การมดัหม่ี คือ การมดัเส้นใยเพื่อสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอ เวลาย้อม
ส่วนที่ถกูมดัไว้จะไม่ติดสีจึงท าให้เกิดลวดลาย ถ้าต้องการหลายสีก็ต้องมดัและย้อมทบัหลายครัง้
จนกวา่จะได้สีครบตามที่ต้องการ การทอผ้ามดัหมี่มีทัง้ที่เรียกวา่ มดัหมี่ด้ายเส้นยืน มดัหมี่ด้ายเส้น
พุ่ง และมดัหม่ีผสม มดัหม่ีใช้วิธีการกนัสีย้อมโดยการใช้เชือกกล้วย  หรือ ภายหลงัใช้เชือกฟางไน
ล่อน หรือ พลาสติกอ่อนผกูมดัรัดบางส่วนของเส้นฝา้ย หรือไหม เพื่อไม่ให้สีย้อมซมึติดเป็น ช่วง ๆ 
ตอน ๆ แล้วแต่จะให้เป็นลวดลายเช่นใด หลงัจากย้อมสีเสร็จก็จะแก้เชือกที่มดัออก น าเส้นด้ายกรอ
เข้ากบัหลอดเพ่ือทอเป็นผืนผ้าตอ่ไป (โครงการวิจยัเพื่อพฒันาหนงัสือและโฮมเพจ ชดุพฒันาสงัคม
ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : ผ้าและงานทอผ้า.  2543: ออนไลน์.)
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การทอผ้ามดัหม่ีจะมีอยู่ทัว่ไป 2 ลกัษณะ คือ การทอผ้ามดัหม่ี 2 ตระกอ เป็น
ลายขดัธรรมดา ผ้าจะใช้ได้เพียงหน้าเดียว และ การทอผ้ามดัหม่ี 3 ตระกอ เป็นการทอผ้าลายสอง 
เนือ้ผ้าจะแน่น สามารถใช้ผ้าได้ทัง้ 2 ด้าน โดยด้านหน้าจะให้สีสดใส และลวดลายชดักวา่ด้านใน 

หมู่บ้านที่ทอผ้ามดัหมี่ ปัจจบุนัสว่นใหญ่ตัง้อยู่ในต าบลหินปัก และต าบลบ้าน
ทราย ลวดลายผ้าทอมดัหม่ีของชาวไทยพวนบ้านหินปัก ในสมยัดัง้เดิมมี 17 ลาย ได้แก่ 1.ลายขา
เปีย 2.ลายเอือ้ง 3.ลายปลาซิว  4 .ลายปล้องอ้อย 5.ลายเงือกน้อย 6.ลายโคมไฟ 7.ลายมะจบั 8.ลาย
มะตุ้ม 9.ลายเอีย้งโมง (โพรง) 10.ลายผกัแว่น  11 .ลายดอกแก้ว 12.ลายหวัปลี 13.ลายขอ 14.ลายร้าย 
15.ลายบวัสี (บวัศรี) 16.ลายเอือ้งซด (ซ้อน) 17.ลายเต่าน้อย 

จากการสัมภาษณ์คุณวนิดา รักพรม เม่ือ  62  พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการทอผ้า ดงันี ้

 
“พวนบา้นหมีมี่จก ขิด เหมือนสโุขทยั แต่เราไม่ไดสื้บไว ้พวนเดิมมีเทคนิคนีอ้ยู่แลว้ 

แล้วแต่บา้นไหนจะสืบทอด ทีน่ครนายกการทอผา้จะหมดแลว้ เคา้ใชพ้วนบา้นหมีไ่ปสอน แต่

การมดัลายเดิมๆ ไม่ค่อยเก่ง เคา้มีลายสพุรรณิการ์  

เร่ืองลิขสิทธ์ิ ปา้ไม่จด เพราะเป็นภูมิปัญญาทีปู่่ ย่าตายายคิดมา เดีย๋วมนัไม่เผยแพร่  

ลวดลายผา้ทอมดัหมีข่องชาวไทยพวนบา้นหินปัก ในสมยัดัง้เดิมมี 17 ลาย ไดแ้ก่  

1.ลายขาเปีย 2.ลายเอื้อง 3.ลายปลาซิว 4.ลายปล้องอ้อย 5.ลายเงือกนอ้ย 6.ลายโคมไฟ 

7.ลายมะจบั 8.ลายมะตุม้ 9.ลายเอีย้งโมง (โพรง) 10.ลายผกัแว่น 11.ลายดอกแก้ว 12.ลายหวัปลี 

13.ลายขอ 14.ลายร้าย 15.ลายบวัสี (บวัศรี) 16.ลายเอือ้งซด (ซ้อน) 17.ลายเต่านอ้ย” 

“เมือ่ก่อนผา้ผืนหน่ึงมีลายๆ เดียว แต่ปา้คิดมาใหร้วมหลายลายในผืนเดียว คนซ้ือไม่ตอ้ง

ซื้อหลายผืน เลยขายดี ผา้ที่ขายต้องเอามาต่อหวัต่อชายท าเหมือนกางเกงเลเพราะคนผูกไม่ค่อย

เป็น ลายผา้ที่นีเ่รียก พญานาคนอ้ย ลายขอ ลายมะตัม้ มะจบั บวัศรี ตะวนัลบัฟ้า เรียกเหมือนที่

ปากพลี การออกแบบลายมาจากจินตนาการ เช่น ลายมะจบั (หม่าจบั) มาจากกระจบั  เอีย้งโมง 

คือ รังนกเอีย้ง ลายคบเพลิงมาจากตะเกียง  

สญัลกัษณ์ของคนพวนต้องมีหวั มีตวั มีตีน การทอจะยากเพราะจะใช้หลายกระสวย 

หน่ึงสีหน่ึงกระสวย มีรังไมล คือสีเหลือบๆ ดว้ยการเอาดา้ยสองสีมาควบกนัเพือ่ให้ลายมนัโดดเด่นข้ึน 



  289 

เช่น สีด าเหลือง ขาวด า ลกัษณะเด่นของผา้มดัหมีพ่วนคือ ลายเป็นทางตรง สีทีใ่ช้ส่วนใหญ่จะเป็น

สีเขียว สีแดง สีตามสมยันิยม อย่างตอนนีพ้ระราชินีสีม่วงก็จะเนน้ม่วง” 

จากการสมัภาษณ์อาจารย์สมคิด จูมทอง เม่ือ  62  พฤษภาคม 2562 ได้ให้
ข้อมลูเก่ียวกบัการทอผ้าของไทยพวนบ้านหมี่ ดงันี ้

  “คนพวนจะทอผา้เอง ใช้ด้ายดิบ ทอไว้ไปท านา ย้อมสีตะโก มะเกลือ ซกัง่าย ใช้สีขาวมนั

เลอะไว แต่ถ้าไปวดัจะนุ่งพิเศษหน่อย ค่อนข้างประณีต ผู้หญิงนุ่งสวยงาม ประดิษประดอย ผ้าซ่ิน

ต้องทอ เดิมทีทอลายพืน้ๆ ด้าย 3 ตะกรอ ตอนหลงัคิดประดิษฐ์ลายใหม่ มดัแน่นๆ เพ่ิมเติมความ

สวยงามเพือ่มาวดั เป็นการโชว์ บอกพืน้ฐานของตวัเอง ชาวบ้านธรรมดาก็นุ่งธรรมดาตามสภาพที่

มีอยู่ การแต่งกายทีโ่ดดเด่นทีส่ดุคือการมาวดั งานใหญ่ๆส่วนมากก็อยู่ทีว่ดั ” 

ต่อมาประมาณปี 2555 มีการพฒันาลายผ้าให้ทนักบัยคุสมยัที่เปลี่ยนแปลง
ไป มีสีสนัและลวดลายที่สวยงาม ด้วยโปรแกรม  Excel น าโดยนางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนปิยะบตุร์ อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ และมีการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผ้ามดัหมี่
ในรูปแบบตา่งๆ เพื่อประโยชน์การใช้สอยในชีวิตประจ าวนัและสามารถน าออกจ าหน่ายเพื่อพฒันา
เป็นอาชีพต่อไป โดยลวดลายที่ประดิษฐ์ขึน้ใหม่ที่โดดเดน่ได้แก่ ลายปิยะวาน ลายปิยบตุร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 199 แสดงคณุวนิดา รักพรม ผู้น าชมุชนและเจ้าของสถานที่ “บ้านพวน”ก าลงัอธิบาย 
ลวดลายผ้ามดัหมี่และสาธิตการนุง่ซิ่น 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 200 แสดงลวดลาย “ปิยะวานร” การสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ลวดลายขึน้ใหม่ 
ให้ร่วมสมยัยิ่งขึน้ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 201 แสดงผ้ามดัหมี่ท่ีทอลวดลายดัง้เดิม 17 ลาย ไว้ภายในผืนเดียว 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 202 แสดงการจดัแสดงผืนผ้ามดัหมี่ทัง้ที่เป็นผืนผ้าดัง่เดมิ และผืนผ้าที่ทอลวดลาย
ประดิษฐ์ขึน้ใหม่ที่โดดเด่นได้แก่ “ฝา้ยแกมไหมลายหม่ตุ้มขาเปีย” “ฝา้ยแกมไหมลายนาคน้อย” 

เป็นต้น 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 203 แสดงการทอผ้ามดัหมี่ของชาวไทยพวน ท่ีเดิมจะนัง่ทอผ้ากนับริเวณใต้ถนุเฮือน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 204 แสดงภาพกราฟิคออกแบบลายปิยะวานร และการน าผ้ามดัหม่ีลายปิยะวานร  
ตดัเป็นชดุไทยประยกุต์ 

ที่มา: วรวรรณ เหรียญทอง ,“ภาพบรรยากาศการเรียนโครงงานฯ ”, (มปป.) 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 205 แสดงการจดัแสดงผ้ามดัหมี่พวนประเภทต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นผ้าโบราณ 
ที่ได้รับบริจาคจากชมุชนไทยพวนบ้านทราย และผ้าทอใหม่ด้วยลวดลายแบบดัง้เดมิ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 206 แสดงผ้ามดัหมี่ ยกขิด หุ้มหมอน (ผ้าพวนโบราณ) 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 207 แสดงผ้ามดัหมี่ ลาย 3 ล าโบราณ (ผ้าพวนโบราณ) 

ที่มา: ถา่ยภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 208 แสดงผ้ามดัหมี่ลายตะคาย ผ้ามดัหม่ีลายหม่าคุ้มขาเบีย จากชาวชมุชน 
ไทยพวนบ้านทรายและผ้ามดัหมี่ลายนกยงูคู ่จากแขวงเชียงขวาง ส.ป.ป.ลาว 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

งานหตัถกรรม 

นอกจากการท านาและการทอผ้า อนัเป็นอาชีพหลกัดัง้เดิมของชาวพวนแล้ว 
ปัจจุบันชาวไทยพวนบ้านหม่ียังประกอบอาชีพอื่นๆ ตามยุคสมัยปัจจุบันเช่นเดียวกับชุมชนอื่น
ทั่วไป ทัง้ยังมีหน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานสถาบนัการศึกษา องค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมกันสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนบ้านหม่ี
จ านวนมากหลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้ามดัหม่ีและการพบัใบเตย 
กิจกรรมการท ากระเป๋าสะพายและการพดัดอกกุหลาบจากใบเตย จัดโดย ศูนย์วฒันธรรมเฉลิม
ราชพิพิธภณัฑ์ไทยพวนบ้านทราย สนบัสนนุโดย กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม เป็น
ต้นศูนย์หัตถกรรมบ้านเตือนใจ เป็นศูนย์การเรียนรู้งานหัตถกรรมต่างๆ ที่โดดเด่นของศูนย์
วฒันธรรมต าบลโพนทอง ฝึกสอนงานหตัถกรรมประเภท ผ้าทอ เคร่ืองจกัสาน งานผ้าญ่ีปุ่ น งานไม้ 
ฯลฯ  
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ภาพประกอบ 209 แสดงศนูย์หตัถกรรมกระเป๋าผ้าเย็บมือ บ้านเตือนใจ ศนูย์วฒันธรรมต าบลโพน
ทองอ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 210 แสดงผลิตภณัฑ์กระเป๋าจากผ้ามดัหม่ี ของกลุม่แปรรูปผลิตภณัฑ์จากผ้ามดัหมี่  
ผลิตภณัฑ์หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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6.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 

ลกัษณะอาชีพไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว 

การประกอบอาชีพของกลุม่วฒันธรรมต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั
สุโขทัย มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนแห่งอื่นที่เป็นพืน้ที่ในการศึกษา คือมีอาชีพ
ดัง้เดิมได้แก่ การท านา การทอผ้า การท าหตัถกรรมจกัสาน และการตีเหล็ก จากการสมัภาษณ์เก็บ
ข้อมลูเชิงลกึจากผู้น าชมุชนไทยพวนหาดเสีย้ว สามารถเห็นภาพลกัษณะอาชีพของชาวไทยพวนได้
ดงันี ้

 
จากการสมัภาษณ์นายสาธร โสรัจประสพสนัติ เม่ือ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ให้

ข้อมลูเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว ไว้ดงันี ้

 “ การประกอบอาชีพของชาวพวน ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะทอผ้าใช้เอง และเป็น

หตัถกรรมพื้นบ้านท าไว้ส าหรับแลกเปลี่ยนหรือน าไปขายในงานพระแท่น (พระแท่นดงรัง 

จงัหวดัอตุรดิตถ์ เดือน 3 ข้ึน 10 ค ่า) มาตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนันี้ยงัท าหตัถกรรม

เช่น ย่ามผา้ห่ม หมอน ผา้ถงุ ผา้ขาวมา้ ผา้ซ่ินตีนจก ไปขายยงังานพระแท่นทกุ ๆปี 

นอกจากผู้หญิงทอผ้าแล้ว ผู้ชายหาดเสี้ยว ยงัท าไร่ ท านาและแต่เดิมนัน้มีอาชีพตี

เหล็กด้วย ซ่ึงความสามารถในการตีเหล็กเป็นที่เลื่องลือมาก จะมีคนไกลบ้านที่ต่างๆมาจ้าง

ให้ตีเหล็กทุกชนิดทัง้ดาบ พร้า มีด เคร่ืองมือใช้ในทางเกษตรกรรม ในครัวเรือน ปัจจุบนัคนรุ่น

ใหม่ไม่สานต่ออาชีพดัง้เดิมของบรรพบุรษแล้ว ยงัคงเหลือช่างตีเหล็กสูงอายุเพียงคนเดียวของ

หมู่บ้านคือ คุณตาจันทร์ พ่ึงกุศล ปัจจุบนัอายุ 74 ปีซ่ึงยงัคงใช้วิธีตีเหล็กในแบบเก่า (ปัจุบนั

เหลืออยู่เพียง คุณลุงไพบูลย์ กุมารา ตีเหล็กอยู่ฝ่ังตรงข้ามกบัตลาดเหนือ บริเวณปากซอย

เทศบาล 18/1) 

อาชีพหลกัคือเกษตร มีค าขวญัของพวนอยู่ว่า แล้วจากนาผู้หญิงเอ็ดฝ้ายผู้ซายตี

เล็กตีเหล็กมนัเป็นส่วนประกอบกนั ที่เป็นเหล็กนี่เพราะเป็นเคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่ต้ องใช้ใน

อาชีพเกษตรกรรม เมื่อ 50 - 60 ปีก่อนพอแล้วจากนาจะซ้ือเหล็กแหนบ เอามาสะสมกนั 

เพราะเป็นช่วงฤดูกาลไหว้พระส าคญัของที่นีด่้วย พระพทุธชินราช พระท่านศิลาอาสน์ พระ

ปรางค์ และที่หนองโว้ มี 4 แห่ง ตรงนี้แหละเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าทัง้ผ้าและเคร่ืองมือ

เหล็กของคนหาดเสีย้วใครมาต้องซื้อ บางทีก็พูดกนัว่า พวกลาวหาดเสีย้วเอาผา้เอาเหล็กมา
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ขายกันแล้ว เพราะฉะนัน้ถึงว่าท าไมภาษาพวนก่อนๆ มานี้ มนัเหมือนเป็นปมด้อยเว่า ไอ้ลาว

มาแลว้ ไม่อยากเป็นปมดอ้ยมากูเป็นลาว” 

จากการสัมภาษณ์นายชนะ เข็มมุกด์ เม่ือ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว ไว้ดงันี ้

 
“อาชีพอื่นๆ ก็มีเกษตรกรรม มีทั้งไร่ นา สวน สวนผักจะท าริมตล่ิง มีคะน้า ผักกาด 

ตน้หอม ถ้าไร่จะยุ่งยากกว่านี ้ตอ้งเผาไร่เลือ่นลอย นาคือนาเลย เพราะฉะนัน้ทีนี่เ่ราเป็นคนอพยพ

มา พวกที่อยู่ก่อนเราท่าชยั แก่งหลวง ท่าโพธ์ิ หนองอ้อเค้ามาอยู่ก่อนแล้ว ตอนนัน้มีบริษัทค้าไม้

ต่างประเทศ ชื่อแองโกล จะมาจ้างชาวเขาตดัไม้ล่องแพตามแม่น ้ายม ล่องไปทางนครสวรรค์เข้า

กรุงเทพ คนดัง้เดิมไปเป็นลูกจ้างของฝร่ังเคา้ ทีนีค้นพวนก็จะมีจิตส านึกว่ากูอพยพมา ไม่ใช่บา้นกูนะ 

เพื่อความอยู่รอดมนัต้องมีไร่มีนาท า เห็นป่าที่ไหนก็จบั คนละ 10 - 20 ไร่ พอ 70 - 80 ปีผ่านมา 

รุ่นลูกหลานแล้ว ไม้ที่เคยตดัก็หมดป่า ลูกหลานบอก พ่อแม่ท าไรกนัอยู่นี ่พวกหาดเสีย้วมาเอานา

กนัหมดแลว้ นาเป็นพนัๆ ไร่อยู่ในก ามือของพวน นารอบบา้นเลย ” 

จากการสมัภาษณ์นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข เม่ือ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ให้
ข้อมลูเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว ไว้ดงันี ้

 
 “ ปัจจุบนัทอผ้าก็น้อยลง อีกหน่อยคงไม่มีแล้ว ตอนนี้ร้านทอผ้าไปจ้างคนข้างนอกท า 

เด็กสมยันีไ้ม่ท าแลว้ ตีเหล็กเหลือคนเดียว หมดคนนีก็้ไม่มีคนท าต่อแลว้ 

ลงุบญุรับจ้างลบัมีดใกล้กบัร้านสาธร เหลือคนสดุทา้ย ชาวบา้นข้างนอกทีท่ าไร่ท านาเห็น

พร้ามนับ่ิน ก็มาใหล้งุบญุท าใหม่ เหมือนรีไซเคิล แต่ตอนนีห้าดเสีย้วไม่ค่อยมีกสิกรรมเท่าไหร่แลว้ 

ปัจจุบนัคนหาดเสีย้วมกัรับราชการ เป็นครูกนัเยอะ คนแก่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน คนหาดเสีย้ว

พอเพียงไม่ทะเยอะทะยานไม่ขวนขวายการค้า เป็นราชการปลดเกษียณก็ยงัมีเงิน เลยส่งลูกรับ

ราชการ การท านาไร่เลยลดนอ้ยลง” 
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ภาพรวมในการประกอบอาชีพจากข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้น าชุมชน 
พบว่าการประกอบอาชีพดัง้เดิมยังคงมีอยู่แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป อาชีพที่ลดลงไปคือก าร
เกษตรกรรมและตีเหลก็ และนิยมอาชีพรับราชการมากขึน้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 211 แสดงอปุกรณ์ไถนา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัสาน ของชาวไทยพวนหาด
เสีย้ว ที่เก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภณัฑ์สาธรผ้าทองค า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การทอผ้า 

ผ้าทอของชุมชนไทพวนหาดเสีย้ว แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั คือ ผ้าทอใน
ชีวิตประจ าวนัและผ้าทอในพิธีกรรม ผ้าแต่ละชนิดจะมีลวดลายที่แตกต่างกนัไปในประโยชน์การใช้
สอย ผ้าทอในพิธีกรรมสว่นใหญ่มีลวดลายท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมรอบตวั เช่น ช้าง ม้า พญานาค 
คน ดอกไม้ ในแต่ละลายก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยไปอีก ลายม้า ก็จะมีลายม้ายืนตรง ม้าก้าวขา 
ม้าวิ่ง ม้ามีปีก ม้าแบกมณฑป ม้าแบกพานดอกไม้ เป็นต้น ลวดลายดงักลา่วมกัพบอยู่ในผืนผ้ากัง้ 
ซึง่เป็นผ้าสาหรับขึงเป็นม่านผืนใหญ่ส าหรับเป็นฉากหลงัของประร าพิธีในงานส าคญั เช่น งานบวช 
งานกฐิน ผ้ากัง้แต่ละผืนก็จะมีความแตกต่างกนัตามฝีมือของผู้ทอ บางบ้านก็จะมีผืนเล็ก บางบ้าน
ก็จะมีผืนใหญ่ ลวดลายจะมากจะน้อยขึน้อยู่กบัความสามารถและจินตนาการของผู้ทอด้วยเช่นกนั 
ลวดลายที่พบในผ้ากัง้ดงักล่าวมีการน ามาทอเป็นผ้าในพิธีกรรมอื่นๆ อีกด้วย เช่นเป็นผ้าห่อคมัภีร์ 
ผ้ากราบ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าบงัธรรมาสน์ ผ้าสไบ เป็นต้น โดยผ้าแต่ละชนิดก็จะมีความละเอียดซบัซ้อน
ของลายลดลงไป 
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ผ้าทอหาดเสีย้ว ยงัใช้ในเคร่ืองแต่งตวันาคในพิธีบวชช้างอนัเป็นประเพณีโดด
เด่นของชาวไทยพวนหาดเสีย้ว มี เทริด (เซิด) ซึง่หมายถึงเคร่ืองทรงของพระอินทร์ ใช้ส าหรับสวมหวันาค
, สักกัจจัง ซึ่งแปลว่า ด้วยความเคารพ ใช้ส าหรับแขวนพนมมือ , เสือ้ก ามะหยี่สีด ากระดุมเงิน,  
ผ้าสไบขาวและสไบสี ผ้าม่วงส าหรับนุ่ง  

ผ้าทอในวิถีชีวิตประจ าวัน มักไม่เน้นความประณีตสวยงามนัก แต่จะเน้น
ความแน่นความหนาของเนือ้ผ้า เพื่อให้คงทนให้ใช้ได้นานวัน ผ้าทอประเภทนีไ้ด้แก่ ผ้าซิ่นลาย
ต่างๆ ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าพิน้ย้อมครามหรือย้อมมะเกลือ ผ้าท าถุงย่าม เป็นต้นพบ ที่มีลวดลาย
เล็กน้อยได้แก่ ผ้าขาวม้า ที่มีลวดลายเพียงลายเดียวในแต่ละผืนอาจจะเป็นช้าง หรือ ม้า หรือ 
ดอกไม้ ตามแต่ความช านาญของผู้ทอ ผ้าทอในวิถีชีวิตประจ าวนัที่มีความหลากหลายของลวดลาย
ที่สดุอยู่ในผ้าซิ่นตีนจกของสตรีชาวไทพวน 

ผ้าทอของชาวไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั มี
ความช านาญในการจกและการเก็บขิดลงบนผืนผ้า ทัง้นี ้จะใช้วิธีการจกด้านหน้าของผ้า ปลอ่ยให้
ด้านหลงันุงนังไม่เรียบร้อย และจะใช้คู่สีมากกว่า 5 สีขึน้ไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสีที่สดใสฉูดฉาด 
ลวดลายที่จกจ าแนกได้เป็น ลายหลกั ซึง่จะวางไว้ในต าแหน่งกึ่งกลางของผ้าจก และลายประกอบ 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นลายประกอบบนเชิงผ้าจก ลวดลายที่ทอเป็นลายเรขาคณิตเป็นหลัก ลาย
โบราณที่พบมีอยู่ 9 ลาย คือ 1) ลายสิบหกดอกตดั (ลายสิบหกขอ) 2)ลายสิบสองดอกตัด (ลาย
แปดขอ) 3) ลายสี่ดอกตดั (ลายสี่ขอ) 4) ลายเครือใหญ่ (ลายดอกเครือใหญ่) 5) ลลลายเครือกลาง 
(ลายดอกเครือกลาง) 6) ลายเครือน้อย (ลายดอกเครือน้อย) 7) ลายน า้อ่าง 8) ลายสองท้อง 9) ลาย
ดอกสองท้อง  
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ภาพประกอบ 212 แสดงผ้าซิ่นเข็น ลายเครือกลาง ผ้าซิ่นย้อมแดง และลายสิบสองดอกตดั  
(ลายแปดขอ) จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ์สาธรผ้าทองค า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 213 แสดงผ้าซิ่นลวดลายสีสนัตา่งๆ ที่จ าหนา่ยของร้านค้าภายในพิพิธภณัฑ์ 
สาธรผ้าทองค า อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 214 แสดงศนูย์หตัถกรรมพืน้บ้านโบราณหาดเสีย้ว ภายในร้านสนุทรีผ้าไทย 
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 215 แสดงผ้าขาวม้า ซึง่เป็นผ้าทอในวิถีชีวิตประจ าวนัที่มีลวดลายเพียงลายเดียวใน
แต่ละผืนลายเอกลกัษณ์ของผ้าขาวม้าของอ าเอศรีสชันาลยั คือลายช้าง หรือ ม้า 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพในพืน้ที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนจากการศึกษา 

สามารถแบ่งออกเป็นหวัข้อ 2 ประเภท ได้แก่ 1) เกษตรกรรม เช่น การท านา ท าสวน 2) พาณิชยก
รรม เช่น การทอผ้าและงานหตัถกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพพืน้ฐานที่ส าคญัตัง้แต่ครัง้ตัง้ถิ่นฐานที่
แขวงเชียงขวาง ผู้หญิงซาวไทยพวนในบางท้องที่จะทอผ้าใช้กนัเอง เช่น ไทยพวนที่ต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั และที่อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ ผ้าทอ เคร่ืองใช้ในการประกอบ
อาชีพ หรือเคร่ืองประกอบในงานประเพณีที่ใช้ภูมิปัญญาจากการจักสานบางท้องถิ่นกลายเป็น
อาชีพ ปัจจบุนักลายเป็นสินค้าในโครงการหนึง่ต าบลหนงึผลิตภณัฑ์โอทอป 

การท านา  
การท านาเป็นอาชีพดัง้เดิมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนทกุกลุ่ม ไม่ปรากฏความ

แตกต่างอย่างมีนยัยะส าคญัในแต่ละท้องที่ ทัง้รูปแบบวิธีการท านา การท านายงัเป็นอาชีพที่ประกอบ
ไปด้วยคติความเช่ือเก่ียวกบัข้าว เกิดเป็นประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน ได้แก่ ประเพณีก าฟา้ 
การสู่ขวญัข้าว สู่ขวญันา สู่ขวญัยุ้ ง เป็นต้น ภายในบริเวณที่อยู่อาศยัพบพืน้ที่กิจกรรมจากการปลกู
ข้าว เช่น การเก็บรักษาข้าว การนวดข้าว การตากข้าว รวมถึงอปุกรณ์เคร่ืองมือในการท านา 

การทอผ้า 
การทอผ้าของชาวไทยพวน ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญา 

ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลกัษณ์ โดยจะทอเป็นผ้า  2 ประเภทคือ ผ้าพืน้ และผ้าทอ
ลาย ใช้กระบวนการย้อมผ้าโดยมดัหม่ี การมดัเส้นด้ายเพื่อย้อมส่วนที่ต้องการ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ของชาวไทยพวน ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบรุุษที่อพยพมาจากแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนอกจากจะนิยมทอไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันส าหรับตนเองและ
สมาชิกภายในครัวเรือนแล้ว ยงัมีการทอขึน้เพื่อใช้ในพิธีกรรม ประเพณีต่างๆ ตามความเช่ือทาง
ศาสนาและสงัคม ลกัษณะเดน่ของลวดลายผ้ามดัหมี่ลายอตัลกัษณ์ของไทยพวน คือ ลายแทรก ซึง่
มีลกัษณะเป็นเส้นตรงแนวดิ่ง เว้นระยะห่างกนั ในสว่นที่เว้นจะแทรกด้วยลวดลาย ที่มกัได้ต้นแบบ 
หรือแรงบนัดาลใจมาจากความเชื่อ และสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในชมุชน 

ปัจจุบนักลุ่มทอผ้าของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนมีการสร้างสรรค์ลวดลายที่ใช้ใน
การมดัหม่ี โดยการน าเอาสญัลกัษณ์หรือสิ่งที่เป็นภาพจ าของจงัหวดัมาท าการออกแบบลวดลาย 
ได้แก่ กลุม่ทอผ้าที่ อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ ได้น าเอาสตัว์สญัลกัษณ์ของจ.ลพบรีุ คือ ลิง มาสร้างสรรค์
ลวดลายมดัหม่ี และตัง้ช่ือว่า “ลายปิยวานร” และ กลุม่ทอผ้าใน อ.ปากพลี จ.นครนายก ได้น าเอา
ดอกสุพรรณณิการ์ ดอกไม้ประจ าจังหวัดนครนายก มาสร้างสรรค์ลวดลายมดัหม่ี และตัง้ช่ือว่า 
“ลายสพุรรณณิการ์” 
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หตัถกรรม จักสาน 
งานจกัสานที่ท าจากไม้ไผ่ ซึง่สว่นใหญ่ใช้ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั 

แต่อาจมีการน าไปใช้ในงานประเพณีบ้างเช่น ประเพณีเส่อกระจาด เป็นต้น งานจกัสานที่โดดเด่น
ปรากฏท่ีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า ชุมชนบ้านโพธ์ิศรี ท่ีได้รับการส่งเสริมท า
หตัถกรรมจกัสานจากหวาย มีลวดลายละเอียดประณีต เป็นสินค้าโอทอปที่สามารถท ารายได้เสริม
ให้แก่ชมุชนได้เป็นอย่างดี ขณะที่กลุม่วฒันธรรม 

ไทยพวนอ าเภอ บ้านหม่ี พบว่าได้รับการสง่เสริมจากหน่วยงานต่างๆ มีการน าผ้า
มดัหมี่จากภมูิปัญญาท้องถิ่นของตนมาประยกุต์เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ 

กล่าวโดยสรุป อาชีพท านาและอาชีพหตัถกรรมจกัสานแบบดัง้เดิมในแต่ละกลุม่
วฒันธรรมไทยพวน 4 กลุม่ ไม่ปรากฏความแตกต่างอย่างมีนยัยะส าคญัในแต่ละท้องที่ ทัง้รูปแบบ
วิธีการท านา คติความเช่ือเก่ียวกับข้าว มีความคล้ายคลึงกัน ขณะที่การทอผ้ามัดหม่ีของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี และอ าเภอปากพลี กบัการทอผ้าซิ่นตีนจกของกลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนต าบลหาดเสีย้วง พบว่ารูปแบบเทคนิคลวดลายการทอผ้าดงักล่าวไม่เก่ียวข้องกับพืน้ที่
ที่ตัง้ถิ่นฐานแต่อย่างใด หากแต่ขึน้อยู่กบัภมูิปัญญาท้องถิ่นดัง้เดิมของแต่ละกลุม่ 
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ตาราง 11 แสดงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจบุนั 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 



  306 

7. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพธีิกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมหมายถึง โหราศาสตร์ , ไสยศาสตร์, 

ศรัทธาต่อวิถีศาสนา, ศรัทธาของกลุ่มคนในแต่ละท้องถิ่น โดยกลุ่มวฒันธรรมลาว กลุ่มวฒันธรรม
ไทยอีสาน และกลุ่มวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมอื่นๆ  ในลุ่มแม่น า้โขง รวมทัง้กลุ่มวฒันธรรมไทย
พวนมีความคล้ายคลึงกนัอย่างมาก ในการศึกษาสรุปกลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ  

- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบรุุษ 
- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขวญั 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมที่ยงัปรากฏชดัเจน และปฏิบติสืบทอด
กนัมาในแต่ละกลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่เป็นพืน้ที่การศกึษา 

7.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ศาลปู่ ตา 

กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี ยงัมีขนบธรรมเนียมเก่ียวความเช่ือ
ต่างๆ ที่ชดัเจนที่สดุเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสกัการะบรรพบรุุษ เทวดา ฟ้าดิน อาทิ ความ
เคารพศาลบรรพบรุุษที่เรียกว่า “ศาลปู่ ตา” จากการส ารวจเม่ือปี พ.ศ.2550 มีศาลปู่ ตาอยู่ในต าบล
ต่างๆใน อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก ได้แก่ ต าบลหนองแสง จ านวน  19 ศาล ในต าบลเกาะ
หวาย    5 ศาล ต าบลท่าเรือ 6 ศาล และอยู่ในต าบลเกาะโพธ์ิ ต าบลโคกกรวด ต าบลละ 1 ศาล รวมมี
ศาลปู่ ตาจ านวนถึง 32 แห่งในเขตอ าเภอปากพลี  

การนบัถือนัน้ศาลปู่ ตานัน้ แต่ละหมู่บ้านจะมีศาลปู่ ตาของตน และนบัถือศาลปู่
ตาประจ าต าบลด้วย ขณะที่บ้านที่มีศาลปู่ ตาประจ าต าบลตัง้อยู่ก็จะนับถือเฉพาะศาลปู่ ตานัน้ๆ 
เพียงศาลเดียว ซึ่งได้แก่ ชุมชนบ้านท่าแดงมีศาลปู่ ตาเจ้าพ่อสนุันทา ซึ่งเป็นศาลปู่ ประจ าต าบล
เกาะหวาย กับ ชุมชนบ้านโคกกระชายมีศาลปู่ ตาเจ้าพ่อการะเกด ซึ่งเป็นศาลปู่ ตาประจ าต าบล
หนองแสง สงัเกตว่าศาลปู่ ตาประจ าต าบลนัน้จะมีประวตัิศาสตร์บอกเล่าเก่ียวกบัการเป็นผู้น าใน
การตัง้ถิ่นฐานของชุมชนมารองรับคติความเช่ือศาลปู่ ตา ทัง้สองแห่งดังกล่าว และสอดรับกับ
ประวตัิศาสตร์การตัง้ถิ่นฐานของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี 

ศาลเจ้าพ่อการะเกด เป็นศาลปู่ ตาหรือศาลบรรพบุรุษประจ าต าบลหนองแสง 
เช่ือกันว่าสร้างขึน้เม่ือประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีต านานเก่ียวกับเจ้าพ่อการะเกด ว่าเป็นผู้น าการ
อพยพมาตัง้ถิ่นฐาน ณ ชุมชนแห่งนี ้มีลกูสาว 2 คน เจ้าพ่อการะเกดเม่ือครัง้มีชีวิตเป็นที่เคารพรัก 
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และนบัถือย าเกรงแก่ชาวชมุชนทัว่ไป เม่ือตายไปจึงมีผู้สร้างศาลให้เป็นอนสุรณ์ ต่อมาจึงกลายเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวชมุชนหนองแสง หากผู้ ใดมีปัญหาเดือดร้อนก็จะมาบน
บานศาลกลา่ว และเม่ือได้รับในสิ่งที่พงึปรารถนา ก็จะมาแก้บนด้วยหวัหม ูไก่ หรือผลไม้ ชาวบ้านบางกลุม่
ที่เช่ือในเร่ืองทรงเจ้าเข้าผีอาจท าพิธี โดยสมมตุิผู้ เฒ่าผู้แก่เป็นเจ้าพ่อการะเกดบ้าง ลกูสาวเจ้าพ่อบ้าง 
และในกลางเดือน 6 ของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานประจ าปี มีการประกวดบัง้ไฟ และการละเล่น
สนกุสนาน ซึง่สอดคล้องกบัคติความเช่ือของประเพณีบญุบัง้ไฟ ซึง่เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของ
ชาวอีสานและชาวลาว 

 

   

 

 

 

ภาพประกอบ 216 แสดงงานประเพณีแห่บัง้ไฟและจดุบัง้ไฟบชูาเจ้าพอ่การะเกด ซึง่จดัขึน้ทกุเดือน 
6 ที่วดักลางโสภา หมู ่2 บ้านโคกกระชาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 217 แสดงการสรงน า้เจ้าพ่อการะเกด ภายในงานประเพณีแห่บัง้ไฟและจดุบัง้ไฟ
บชูาเจ้าพ่อการะเกด 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้า 

พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมที่
เก่ียวกบัวงจรชีวิตจดัขึน้ในเทศกาลประเพณีบญุสงกรานต์ โดยชาวบ้านจะน าอาหารคาวหวานไป
ถวายพระสงฆ์ พร้อมกบัเสือ้ผ้าทกุคนในครอบครัวคนละ 1 ตวั พบัใสใ่นกระบงุ พร้อมจดัท ากระทง
ใบตองบรรจุมีข้าวด า ข้าวแดง ข้าวขาว ปลาร้า หวัหอม กระเทียม พริกแห้ง ฯลฯ พร้อมทัง้ดอกไม้
ธูป 5 ดอก เทียน 1 เลม่ วางบนถาดเหนือกระบงุที่ใสเ่สือ้ผ้า แล้วน าไปให้พระสงฆ์สวดอธิษฐานให้
น าสิ่งเลวร้ายออกไปจากทกุคนในครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 218 แสดงพิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในเทศกาลบญุสงกรานต์ที่วดัฝ่ังคลองที่ได้รับ 
การขึน้ทะเบียน เป็นมรดกภมูิปัญญาของจงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

7.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการสมัภาษณ์อาจารย์วารินทร์ มงคลรัตน์ เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ให้

ข้อมลูเก่ียวกบัคติความเช่ือของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า ดงันี ้
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“สู่ขวญัข้าวทกุบ้านต้องท า ถ้าเอาข้าวข้ึนยุ้งแล้วไม่สู่ขวญัข้าวก็จะเอาข้าวออกมาไม่ได้ 

คนโบราณจะเอาข้าวข้ึนยุ้งแล้วแบ่งให้หน่อยใหไ้ก้กิน บ้านไหนนวดข้าวเสร็จก่อนก็จะรอบ้านอืน่ๆ 

ใหเ้รียบร้อย รอกนั สู่ขวญัจะท าเฉพาะวนัศกุร์ มีหมอพรเป็นคนท าพิธี แต่ละหมู่บา้นจะไม่ท าพร้อม

กนัเพราะมีหมอพรคนเดียว จะตกลงกนัว่าศกุร์นีไ้ปบ้านเหนือ บา้นใต ้ 

 สู่ขวญัท าหลายอย่าง สู่ขวญัเตาคือไหวแ้ม่ย่านาง สู่ขวญัปากคอก สู่ขวญัควาย” 

จากการสมัภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัคติความเช่ือของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า ดงันี ้

  “เดือน 4 ก่อนพาสู่เสือ้ จะท าสู่ขวญัข้าว เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จ เอาข้าวข้ึนยุ้ง ท าพิธีสู่ขวญัหน้า

ยุ้งข้าว แต่ทกุวนันีจ้ะไปรวมกนัที่เดียวเพราะแต่ละบ้านยุ้งผพุงั ไม่ได้เก็บข้าวไว้แล้ว ปัจจุบนัเกี่ยว

ข้าวแล้วขายเลย แต่บางบ้านจะมีสู่ขวัญอยู่ แต่จะเอาข้าวจะใส่กระบงุไว ้เตรียมไสส้ าหรับสู่ไม่เยอะ เป็น

ข้าวทีเ่อาไวกิ้นเอง. 

สู่ขวญัเกวียน สู่ขวญัควาย ท าต่อเนื่องกนัเลย แล้วแต่ฤกษ์ยาม สู่ขวญัข้าวเน้นวนัศุกร์เพือ่

เป็นสิริมงคล สู่ขวญัควายเมือ่ซื้อควายมาหรือใชง้านมาแลว้ก็จะสู่ขวญั เหมือนซื้อรถใหม่ 

ใครซื้อรถซื้อเรือนก็สู่ขวญั ทกุอย่างจะมีการสู่ขวญั เพือ่เป็นสิริมงคล ไปเกณฑ์ทหารมาหรือ

พระสึกใหม่มาก็จะสู่ขวญั” 

พิธีสู่ขวญัข๊าวหองไทยพวนเฮาฮัน้ ในสมยัโบราณเพ่ินจี่เอ็ดนาปี เส่อข๊าวเบา ข๊าวหนกั เถ่ิง

เดือนอ๊ายเดือนญ่ีฮอดเดือนสาม พอเก็บเกี่ยวข๊าวเสร็จแล้วน าข๊าวฮ้ึนญุ้ง พอเถิงเดือนสี่ วนัศุกร์ได๊

ฤกษ์ญามดีมือ้บ่ายแลง ชาวนากะจี่ทยอยกนัสู่ขวญัข๊าวทีห่น๊าญุ้งข๊าวหองแต่ละบ๊านละเฮือน” 

การท าขวญัข้าวเร่ิมท าครัง้แรกให้แม่โพสพเม่ือคราวที่ต้นข้าวจะมีรวง ที่เรียกว่า "ข้าว
ตัง้ท้อง" โดยจะมี กะเหลวพระเจ้า 5 พระองค์ และชะลอมใส่ขนม ผลไม้ ที่มีรสเปรีย้ว กล้วย อ้อย 
เหมือนให้คนแพ้ท้องได้ทาน ธงสีกระดาษว่าว แป้งหอม น า้ยาใส่ผม หวี ผ้านุ่งใหม่ชิ น้เล็กๆ มา
แต่งตวัให้แม่โพสพซึง่ก าลงัตัง้ท้อง ใช้กิ่งไม้สะแกตดัให้เหลือใบด้านยอด มีไม้อื่นบ้าง ปักลงในนาข้าว
ที่ก าลงัตัง้ท้อง ผู้ที่จะท าพิธีนีจ้ะให้ผู้หญิงที่มีบตุรมาท าพิธี โดยจะพดูค าพดูที่ดีเป็นมงคล และจะท า
พิธีในวนัศกุร์ข้างขึน้เท่านัน้ และจะมีการท าขวญัข้าวตามวาระต่อมา คือ ข้าวจวนเก่ียว เก่ียวข้าว
เสร็จแล้ว (ท าขวญันา) ข้าวขึน้ลาน ข้าวขึน้ยุ้ง และสดุท้าย ท าขวญัลานนวดข้าว และท าขวญัควาย 
เพื่อขอบคณุควาย 
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เห็นได้วา่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า มีคติความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียว
กับข้าว อุปกรณ์และสัตว์เลีย้ง ที่เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นลักษณะของสังคม
เกษตรกรรม แม้ว่าปัจจบุนัพิธีกรรมดงักล่าวจะค่อยๆหายสญูหรือลดทอดขัน้ตอนการท าพิธีลงไป
เนื่องจากเกษตรกรและชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนวิธีการท านาโดยใช้เคร่ืองจักรรถไถแทนวัวควาย 
และนิยมการวา่จ้างแรงงานคนอื่นในการท านาให้ จงึท าให้ความคติความเชื่อคอ่ยๆจางหายไป 

อย่างไรก็ตาม ในปัจุบนัมีความพยายามรือ้ฟืน้พิธีกรรมสู่ขวญัข้าว เพื่อการอนุรักษ์
ประเพณีดัง้เดิมมากกว่าการท าตามความเช่ือเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ยังคงวฒันธรรมบายศรีสู่
ขวญัและธรรมเนียมหาบข้าวปลาอาหารมาให้แก่แขกผู้มาเยือน 

เก่ียวกบัคติความเช่ืออื่นๆ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ ได้ให้ข้อมลูวา่ 
 

“หา้มเผาวนัทีต่รงกบัวนัเกิดคนตาย เช่น คนตายเกิดวนัจนัทร์หา้มเผาวนัจนัทร์ หรือเกิดวนั

เสาร์ไม่เผาวนัองัคาร 2.กระทิงวนั 6 ค ่า เดือน 6 (เรียกว่าปล่องมื้อปล่องเดือน) 9 ค ่า เดือน 9 12 

ค ่า เดือน 12 จะมีปฏิทินไทยพวนอยู่ เคยเรียนมาแต่จ าไม่ไดแ้ลว้ 

กระทิวนั เป็นวนัห้ามการมงคล คือวนัที่วนักบัดิถีตรงกนั หรือเดือนกบัดิถีตรงกนั หรือวนั

กบัเดือน ดิถีตรงกนัทัง้สามอย่าง เช่น วนัองัคารแรม 3 ค ่า ถือว่าเป็นกระทิงวนั หรือเดือนอ้าย แรม 1 

ค ่า ก็เป็นกระทิงวนั แต่กระทิงวนับางประเภท ก็ถือว่าใหค้ณุ เช่นวนัทีเ่รียกว่าวนัเสาร์ 5 คือตรงกบั

วนัเสาร์ข้ึน 5 ค ่า เดือน 5 แม้เป็นกระทิงวนั แต่ก็ถือว่าขลงั นิยมใช้วนันีป้ลกุเสกเคร่ืองรางของขลงั

แต่อย่างเดียว ส าหรับงานมงคล ยงัคงหา้มอยู่” 
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ภาพประกอบ 219 แสดงการท าขวญัข้าวในต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า เร่ิมในช่วงที่
เรียกวา่ "ข้าวตัง้ท้อง" โดยมีกะเหลวพระเจ้า 5 พระองค์และชะลอมแขวนอยู่ในทุง่นา ความเชื่อของ
ชาวนากบัการท าตาเหลวเพ่ือเป็นความหวงัและก าลงัใจของชาวนาในพิธีรับขวญัข้าวท่ีก าลงัตัง้
ท้อง ท่ีเช่ือวา่จะช่วยไลเ่พลีย้ ขบัอปุสรรคต่างๆ ที่จะมาท าให้ข้าวนาเสียหาย ตามบทรับขวญัท้อง
ข้าวในพิธีที่วา่ “มิ่งมาขวญันา กนันก กนัหน ูกนัป ูกนัปลา กนัตะกวด กนัเหีย้ กนัเพลีย้ลงนา” 

ที่มา: http://www.sarakadee.com/article/สารคดี, ขวญัเอ๊ยขวญันา 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 220 แสดงนายสมศกัด์ิ ภรีูศรีศกัดด์ิ รับการผกูข้อมือ ในพิธีบายศรีสูข่วญั 
ของกลุม่ไทยพวน ท่ีบ้านโพธ์ิศรี อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ, 

ที่มา: http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=42087721 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2?epa=HASHTAG
http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=42087721
http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=42087721
http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=42087721
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ภาพประกอบ 221 แสดงชาวบ้านท่าตลาด ต.วดัโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ ได้มาร่วมท าพิธีสู่
ขวญัข๊าว ประจ าปี 2559 ณ บริเวณลานตากข้าววดัทา่ตลาด มีลงุประสงค์ แสงดาว เป็นหมอพร  

(ผู้ท าพิธี) สูข่วญัข้าวแบบพวนโบราณ 

ที่มา: หมวดวีป บางปลาม้า, “พิธีสูข่วญัข้าวชาวไทยพวน บางปลาม้า สพุรรณบรีุ” 
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ภาพประกอบ 222 แสดงวฒันธรรมการหาบส ารับกบัข้าวคาวหวานให้แขกเหร่ือ  
ซึง่เป็นธรรมเนียมเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมการบายศรีสูข่วญัแก่ผู้มาเยือน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 223 แสดงศาลปู่ ตา บ้านมะข้ามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ ซึง่ตัง้อยู่
บริเวณลานกลางหมู่บ้าน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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7.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบุรี มีตวัอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเภทความเช่ือและพิธีกรรมที่ยงัคงปฏิบตัิอยู่ในปัจจบุนัหลายอย่าง ที่เด่นชดัได้แก่ พิธีไหว้ศาลเจ้า
พ่อสนัน่ ซึ่งจดัอยู่ใน กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัผีบรรพบุรุษ และ การสู่ขวญั ซึ่งจดัอยู่ใน
กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขวญั เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์สมคิด จูมทอง เม่ือ  27 พฤษภาคม 2562 เก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม ได้ข้อมลูวา่ 

 
“ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าพ่อสนัน่เป็นผีนกัรบพวนชื่อ ท้าวสนั่นที่ต่อสู้กับโจรผู้ร้ายที่เข้ามา

ปล้นสะดมชาวบ้านในสมยัทีไ่ทยพวนอพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทย เมื่อทา้วสนัน่เสียชีวิตลง 

ชาวบา้นก็ไดส้ร้างศาลและรูปจ าลองดงักล่าวเพือ่แสดงความเคารพนบัถือ และเชือ่ว่าจะดูแลรักษา

หมู่บ้านและชาวบ้านให้พน้ภยัต่างๆ ยามเดินทางไกลชาวบ้านก็มกัขอพรให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง 

และศาลเจ้าพ่อสนัน่ก็ยงัเป็นทีจ่ดัพิธีเลีย้งผีปู่ ตาในเดือน 6 ของทกุปีอีกดว้ย 

สะเดาะเคราะห์สะเดาะนาม ปกติท าเดือน 6 หลงัสงกรานต์ก่อนท านา ลกัษณะจะเป็น

คนแก่ที่ป่วยหนกัมาท าพิธี เอาผ้าขาวคลุมร่าง มีพระสวด ที่อื่นจะนอนในโลง แบบนี้เห็นมานานแล้ว 

สมัยก่อนเคยเห็นบางบ้านที่มีคนแก่ป่วยนอนติดเตียงก็เอาผ้าขาวคลุมร่างมัดปมข้างบน เอา

สายสิญจน์พนั ใหพ้ระสวด เหมือนเอาเคราะห์ออกจากร่าง” 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 224 แสดงพิธีไหว้ศาลเจ้าพอ่สนัน่ ซึง่เป็นพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบรุุษที่ส าคญั 
ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ 

ที่มา :  ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 225 แสดงการสูข่วญัแบบไทยพวน เป็นการเรียกขวญั เพื่อเป็นสิริมงคล  
ให้กบัผู้ที่รับการสูข่วญั 

ที่มา: เพจวฒันธรรมไทยพวนบ้านทราย บ้านหมี่ ลพบรีุ ,โพสเมื่อสิงหาคม 2016, 

7.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย  
คติการสร้างเฮือน ซึ่งเป็นความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกับวงจรชีวิต ของไทยพวน

ต าบลหาดเสีย้ว นิยมสร้างเฮือนขนาดใหญ่ให้เสร็จสมบรูณ์เป็นหมู่ในการสร้างคราวเดียวกนั ห้าม
ไม่ให้ต่อเติมในภายหลงั ด้วยความเชื่อที่ว่าการต่อเติมจะท าให้เกิด สิ่งอัปมงคลแก่ลูกหลาน ตาม
ความเช่ือที่ว่า “ต่อตบูเสียหลาน ต่อฉานเสียลกู” มีคติอย่างเดียวของกลุ่มไทยพวนบางปลาม้า และ
ไทยพวนบ้านหมี่ ซึง่สามารถน ารูปแบบของเฮือนที่มีขนาดใหญ่ดงักลา่วมาใช้ในการก าหนดอายไุด้ 
คือหากยังเคร่งครัดกับคติดังกล่าว โดยสร้างเฮือนขนาดใหญ่มักเป็นเฮือนที่มีอายุมาก  แต่
ขณะเดียวกนั พบวา่ไทยพวนหาดเสีย้วมีการน าเฮือนเงียเค้า (ยุ้งข้าว) มาปรับปรุงท าเป็นเฮือนนอน 
ซึง่ไทยพวนบางปลาม้าและไทยพวนบ้านหมี่ ถือเป็นเร่ืองต้องห้าม 

คติความเช่ือของไทยพวนหาดเสีย้ว เก่ียวผีทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ และที่เก่ียวกับ
ขวญั ยงัคงปรากฏอยู่แต่ลดน้อยถอยลง ขณะท่ีคติความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวงจรชีวิต ยงัคง
ยดึถือและปฏิบตัิอยู่อย่างเคร่งครับ อาทิ ความเช่ือเร่ืองช้างเป็นสตัว์มงคลสง่เสริมพระพทุธศาสนา 
อนัเป็นที่มาของประเพณีแห่นาคด้วยขบวนช้าง และคติความเชื่อเร่ืองมงัคละในพิธีศพ 

จากการสมัภาษณ์นายชนะ เข็มมุกด์ เม่ือ  1กรกฎาคม 2562 เก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม ได้ข้อมลูวา่ 
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 “ อตัลกัษณ์ของไทยพวนคือ ประเพณีที่เป็นเอกลกัษณ์ เพราะพิธีกรรมไม่เหมือนกัน 

อย่างเช่น บายศรีเจ้าหวั เจ้าหวัแปลว่าพระ บายศรีก็คือสู่ขวญั เอาขวญัมาโยงกนั บายศรีเจ้าหวั

คือบายศรีพระสงฆ์ ท าในวนัพญาวนั คือเถลิงศก 15 เมษายน พอพระฉนัเช้าเสร็จ หมอพรหรือ

หมอขวญัจะน าพระมาท าขวญั ทีจ่ริงพระตอ้งเหนือกว่าพราหมณ์ แต่ท าเพราะบ ารุงขวญัให ้บ ารุง

กาย ใจ ที่จะถ่ายทอดธรรมให้แก่คน ขวญัหนีไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้กลบัมาที่ตัง้ เพือ่จะเป็นก าลงัใน

ใจของชาวบา้น ใหม้นัมีก าลงัใจก าลงักาย  

ความเชื่อ การนบัถือผีควบคู่กบัศาสนาพทุธเมื่อก่อนมีมาก เดี๋ยวนี้เบาไปเยอะแล้วแต่

พวนยงัถือผีอยู่แต่เบามาก ขวญั นีน่บัว่ายงัเป็นไมเนอร์อยู่ ก็ยงัสู่ขวญักนัมาก มีสู่ขวญันอ้งแอ คือสู่ขวญั

เด็กทีค่รบ 1 เดือน  

ความเชื่อเร่ืองขวญันี ่พจนานกุรมว่าไว ้ขวญั เป็นส่ิงที่ติดตวัคนมาเลย แต่ไม่มีตวัตนนะ 

แต่ว่าประจ าตวับุคคล ถ้าได้รับความตกอกตกใจอะไร ขวญัจะบินออกจากร่างกาย ขวญัจะหาย

ตอ้งเรียกมาใหม้าเข้าสู่สภาพปกติ” 

นายชนะ เข็มมกุด์ ยงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัคติความเช่ือเร่ืองมงัคละ ดงันี ้
 

“ตัง้มงัคละ มงัคละแปลว่ามงคล การท าใหเ้ป็นมงคล ท าเมื่อมีการเผาศพของคนหาดเสีย้ว 

เผาวนัไหนตัง้วนันัน้ หลงัจากเผาศพเสร็จ คนที่เฝ้าการเผาจะสงัเกตุว่าไหม้หมดดีหรือยงั เพราะ

สมยัก่อนมนัเป็นฟอน พอเสร็จจะข่ีม้าเร็วมาทีบ่้าน ญาติพีน่อ้งจะกลบัมาบ้านเลยหลงัจากเผา มา

เตรียมส่ิงของเคร่ืองใช้ เมื่อร้อยปีมาแล้วคนพวนหาดเสี้ยวไม่นิยมตัง้ศพที่อื่นนอกจากบ้านตวัเอง 

ยกเวน้ตายโหง วดัวาไม่นิยมตัง้ แต่เดีย๋วนีมี้แลว้ เหตทีุต่ัง้ศพทีบ่า้นเพราะสร้างครอบครัวมา มีลูกมี

เมีย เลีย้งจนท างานท าการ พอตายก็ตอ้งอยู่ทีบ่า้นทีส่ร้างมา คือฝากชีวิตไวก้บับา้นทีเ่ราท ามา  

พอญาติทีน่อ้งกลบัมาแลว้ ส่ิงของเคร่ืองใชที้เ่คยใช้ร่วมกบัคนตายจะรวบรวมไว ้แต่ไม่ใช่

ทกุอย่าง วงด้ายสายสิญจน์ นิมนต์พระมาสวดมนต์เย็น สวดพระปริต แล้วเอาสายสิญจน์วนข้าว

ของเคร่ืองใช ้เพราฉะนัน้ความเชือ่ทีว่่าการตายของพวนเป็นอวมงคล เคา้จะฝังหวัตรงนีเ้ลย เวน้แต่

คนมีลูกมีเมียทีอื่น่มา แต่ว่าตัง้มงัคละยงัแน่นแฟน้ แล้วมีข้อยกเวน้อย่างอืน่ คนทีต่ัง้ศพทีว่ดัไม่ตอ้ง

ตัง้มงัคละ เพราะวดัเป็นมงคลอยู่แลว้ ของทีเ่คยใชร่้วมกนัไม่ไดใ้ช้ทีว่ดั เพราะฉะนัน้การตัง้ศพทีว่ดั

ก็ไม่ต้องตัง้มงัคละ เพียงแต่มีการท าบญุ 7 วนัตามปกติ  ส่วนปราสาททีแ่ห่ศพไปเผานัน้คือความ

เชือ่ทีว่่า ตายแลว้ตอ้งอยู่สวรรค์ชัน้บน ไม่ตอ้งทนทกุข์” 
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สมัภาษณ์นางวรรณา วฒันวงศ์สโุข เม่ือ  1กรกฎาคม 2562 ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมวา่  

“สู่ขวญันา สู่ขวญัลานข้าว พิธีกรรมเก่ียวกบัท านาตอนนีก็้ไม่มีแล้วเพราะทีน่าใหค้น

อืน่เช่าแลว้ มนัเปลีย่นรูปแบบไป” 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพธีิกรรมในพืน้ท่ีกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 
จากการศกึษาพบวา่โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ วิถีศาสนา และศรัทธาของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน มี
ความคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมลาว กลุ่มวัฒนธรรมไทยอีสาน และกลุ่มวัฒนธรรมของกลุ่ม
วฒันธรรมอื่นๆในแถบลุม่แม่น า้โขงสามารถแบ่งกลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมออกเป็น 3 กลุม่ คือ  

- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบรุุษ 
- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัขวญั 

กลุ่มความเชื่อและพธีิกรรมที่เกี่ยวกับผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ  
ความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ ของกลุ่มวฒันธรรม

ไทยพวนในพืน้ที่การศึกษาทัง้ 4 กลุ่ม จากการศึกษาพบลกัษณะร่วม คือความเช่ือเร่ืองผีฟ้าพระยา
แถน แสดงออกผ่านประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อาทิ บุญก าฟ้า เป็นต้น ส่วนความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษที่
ชดัเจนคือการตัง้ศาลปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน ประจ าต าบล และการแสดงออกในพิธีเลีย้งศาลปู่ ตาใน
ทกุปี 

กลุ่มความเชื่อและพธีิกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิต  
พิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิตที่ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในพืน้ที่การศึกษาทัง้ 4 

กลุม่ จากการศกึษาพบลกัษณะร่วม ที่ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน (ยกเว้นใน
พืน้ที่อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั) ได้แก่ พิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า ที่เป็นพิธีกรรมต่อชะตาที่สำคัญใน
เทศกาลงานบุญสงกรานต์ 

กลุ่มความเชื่อและพธีิกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ  
พิธีกรรมเก่ียวกบัขวญั คนส าคญัคือผู้ประกอบพิธีผู้ชาย เรียกว่า หมอพร เคร่ือง

ท าพิธีสู่ขวัญที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะท าพิธีสู่ขวัญใดๆ มักได้แก่  พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้าย
สายสิญจน์ ข้าว ไก่ต้ม เหล้า ขนม )นิยมขนมต้ม) น า้ขมิน้ส้มป่อยใส่ขันเงิน ส าหรับประพรม 
เนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรมท านาเพาะปลูกข้าว ประเพณีหรือพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง
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ความเชื่อ แนวคิดและวิธีปฏิบตัิ ได้แก่ การสูข่วญันา สูข่วญัข้าว สูข่วญัเกวียน ควาย จากความเช่ือ
ที่ใช้ควายเป็นสตัว์ลากไถ ลากคราด ถือเป็นสตัว์ใหญ่มีค่ามาก เป็นค่านิยมของคนโบราณ ไม่นิยม
รับประทานเนือ้ควาย เป็นต้น 

ตาราง 12 แสดงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 
แห่งในปัจจบุนั 

กลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

หวัข้อและสิ่งที่พบในแต่ละพืน้ที่การศกึษา ลักษณะร่วมความเชื่อและพธีิกรรม 

1) อ.ปากพลี  
จ.นครนายก 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผีสางเทวดาและวิญญาณ
บรรพบรุุษ 
-การนบัถือศาลปู่ ตา อาทิ เจ้าพ่อการะเกด  
-การนบัถือพญาแถน ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของประเพณี 
ก าฟ้า 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
-พิธีกรรมสตูรเสือ้สตูรผ้าเพื่อเป็นมงคลชีวิตในรอบปี 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัขวญั 
-การท าขวญัที่เก่ียวข้องกบัการเกษตรกรรม และการท าขวญัใน
งานประเพณี 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผี
สางเทวดาและวิญญาณบรรพบรุุษ 
- การนบัถือและการตัง้ศาลปู่ ตา ประจ า
หมู่บ้าน 

 

2) อ.บางปลาม้า 
จ.สพุรรณบรีุ 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผีสางเทวดาและวิญญาณ
บรรพบรุุษ 
- การนบัถือพญาแถน ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของประเพณีก าฟ้า 
 กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
ความเช่ือเก่ียวกบัการตาย  
ถือดิถีด-ีร้าย อาทิ กระทิงวนั (เรียกวา่ปลอ่งมือ้ปลอ่งเดือน) 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัขวญั 
การท าขวัญข้าว (ท าเฉพาะวันศุกร์) ขวัญเกวียน ขวัญควาย  
สูข่วญัปากคอก 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับ
วงจรชีวิต 
- พิธีกรรมสตูรเสือ้สตูรผ้าเพื่อเป็นมงคล
ชีวิตในรอบปี 
 
 
 
 
 
กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับ
ขวญั 
-  ก า รท า ข วัญที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ งกับก า ร
เกษตรกรรม และการท าขวัญในงาน
ประเพณี 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

หวัข้อและสิ่งที่พบในแต่ละพืน้ที่การศกึษา ลักษณะร่วมความเชื่อและพธีิกรรม 

3) อ.บ้านหมี่  
จ.ลพบรีุ 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผีสางเทวดาและวิญญาณบรรพ
บรุุษ 
- การนบัถือศาลปู่ ตา อาทิ เจ้าพ่อสนัน่เจ้าแม่ค าเผือสมัปันโน ซึง่มีศาล
ตัง้อยู่หลายต าบลในอ าเภอบ้านหมี่  
- การนบัถือพญาแถน ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของประเพณีก าฟ้า 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
สะเดาะเคราะห์สะเดาะนาม เอาผ้าขาวคลมุร่างคนป่วย มดัปมข้างบน 
สายสิญจน์โยงมาที่ร่าง พระสวด เหมือนน าเคราะห์ไม่ดีออกจากร่าง 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัขวญั 
-การท าขวัญที่เก่ียวข้องกับการเกษตรกรรม และการท าขวัญในงาน
ประเพณี 

 

4) อ.ศรีสชันาลยั 
จ.สโุขทยั 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผีสางเทวดาและวิญญาณบรรพ
บรุุษ 
-การนบัถือพญาแถน ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของประเพณีก าฟ้า 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิต 
มงัคละ คือการท าพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ยงัมีชีวิตอยู่ เมื่อมี
การเผาศพเสร็จแล้วในวันเดียวกันญาติผู้ตายจะน าข้าวของเคร่ืองใช้
ของผู้ตายมาโยงสายสิญจน์ และให้พระมาสวดเย็นที่บ้าน แตถ้่าตัง้พิธี
ศพที่วดัก็ไม่ต้องท ามงัคละ 
กลุม่ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัขวญั 
- สูข่วญัน้องแอ (สูข่วญัเด็กอาย ุ1 เดือน) 
- บายศรีเจ้าหัว (สู่ขวัญพระสงฆ์) น าหมอพรมาสู่ขวัญพระในวัน
พญาวนั (วนัที่ 15 เมษายน) เพื่อเรียกขวญัก าลงัใจแก่พระสงฆ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับผีสาง
เทวดาและวิญญาณบรรพบรุุษ 
- การนับถือและการตัง้ศาลปู่ ตา ประจ า
หมู่บ้าน 
กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกับวงจร
ชีวิต 
- พิธีกรรมสตูรเสือ้สตูรผ้าเพื่อเป็นมงคลชีวิต
ในรอบปี 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

กลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

หวัข้อและสิ่งที่พบในแต่ละพืน้ที่การศกึษา ลักษณะร่วมความเชื่อและพธีิกรรม 

5) อ.ศรีสัชนาลัย 
จ.สุโขทัย (ต่อ) 

- มังคละ คือการทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ยังมีชีวิต
อยู่ เมื่อมีการเผาศพเสร็จแล้วในวันเดียวกันญาติผู้ตายจะ
นำข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายมาโยงสายสิญจน์ และให้พระ
มาสวดเย็นที่บ้าน แต่ถ้าตั้งพิธีศพที่วัดก็ไม่ต้องทำมังคละ 

 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

8. ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทศลิปะพืน้ถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นหมายถึง ภูมิปัญญาด้านการแสดง  ศิลปะการ

ต่อสู้  การละเล่นพืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้าน เป็นต้น โดยการแสดงและการละเล่นพืน้ที่บ้านของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนส่วนใหญ่มักใช้แสดงหรือละเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญส าคัญต่างๆ อาทิ 
เทศกาลบญุก าฟ้า เทศกาลบญุสงกรานต์ เป็นต้น 

8.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ชุมชนไทยพวนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลีจังหวัดนครนายกได้สืบทอดและ

ถ่ายทอดมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่น คือศิลปะการแสดง 
ได้แก่ตีกลองทาน และการแสดงชดุ“3 ล า”คือ ล าพวน ล าตดัพวน และร าโทน 

ล าพวน หรือ หมอล าพวน 

พ.อ.โสภณ เครือเพ็ชร ปราชญ์ไทยพวนอ าเภอปากพลี ได้อธิบายว่า ล าพวน 
หรือ หมอล าพวน แต่ดัง้เดิมนัน้นัง่อยู่กบัพืน้ มีเจ้าภาพบริการหมากพลอูาหารทกุประเภท พร้อมได้
วิเคราะห์สาเหตขุองการเสื่อมความนิยมเพราะขาดการอนรัุกษ์และสืบสานเพราะการแสดงนีไ้ม่มี
ค่าจ้างมีแต่ไหว้วานไม่ก่อเกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ มีแต่เสียดายที่เนือ้เร่ืองไม่ได้ด้รับการพฒันาร่วม
สมัยจึงขาดความน่าสนใจต่อคนรุ่นใหม่ แต่ปัจจุบันยังพอหาฟังได้จากผู้ เฒ่าไทยพวนลพบุรี 
สพุรรณบุรี และที่อื่นๆได้อีกไม่มากนกั การล าพวนในปัจจุบนัของต าบลหนองแสงได้ปรับเปลี่ยน
เนือ้หาให้เข้ากบัยุคสมยัมากขึน้ ใช้ภาษาพวนสลบัภาษาไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่และนกัท่องเที่ยว
เข้าใจ จากการสมัภาษณ์นายวิชาญ วฒันวิเชียร ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านบุ่งเข้ ต าบลหนองแสง ให้
ข้อมลูวา่ 
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“จริงๆ ล าพวนนีเ่ฮาตอ้งร้องเป็นภาษาพวนนะ แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เขา้ใจ เลยฮ้องเป็นภาษาไทยแลว้

ค่อยผสมภาษาพวนเข้าไป ใหเ้ด็กค่อยๆ ซึมซบัไป” 

ปัจจุบัน ชุมชนชาวไทยพวนต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี มีบุคคลที่
สามารถละเลน่ล าพวน เหลือเพียง 3 ท่านเท่านัน้ โดยเป็นคนล า 2 ท่าน คือ นางผ่องศรี บญุขนั กบั
นางสภุาพ บญุเลิศ และหมอแคน 1 ท่าน คือ นายเหลียน กนัหา 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 226 แสดงคณุปา้ผ่องศรี บญุขนั นกัร้องหมอล าพวนของชมุชน ให้ข้อมลูเก่ียวกบั
ภาษาพวนและวฒันธรรมพวน การสืบทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการล าพวน ภาพลายเส้นแสดง

องค์ประกอบของการล าพวน โดยพ.อ.โสภณ เครือเพ็ชร ปราชญ์ไทยพวนอ าเภอปากพลี  
จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

ภาพประกอบ 227 แสดง“การล าแคน” เป็นการขบัร้องแบบเรียบง่ายของชมุชนชาวพวน 
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ที่ปัจจบุนัหาผู้ รับสบืทอดท านองการร้อง และ

การเป่าแคนได้ยาก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การล าพวน  
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การเล่นล าพวน “ล า” คือ การพรรณนา เป็นค าพดู เช่น เป็นการให้ศีล ให้พร 
การเกีย้วพาราสีเคร่ืองดนตรีใช้แคนตวัเดียว แต่ปัจจบุนัมีการพฒันาดดัแปลงเพื่อใช้ในการแสดงซึง่
ต้องการความสนกุสนานจงึมีหมอล าผู้ชายและหมอล าผู้หญิง ล าเกีย้วพาราสีกนั 
ล าตดัพวน  

การสร้างสรรค์ประยุกต์การแสดงล าตัด โดยการน าภาษาพวน มาใส่ในค า
ร้องของการแสดงล าตดั ซึ่งล าตดัมีความสนกุสนานและวฒันธรรมท้องถิ่น อยู่แล้วการแสดงดงักลา่ว
จะเป็นการเผยแพร่ภาษาพวนไปด้วย หรืออาจดดัแปลงเป็นฉ่อยภาษาพวนก็ได้ 

การตีกลองทาน 

การตีกลองทาน เป็นการแข่งขนัทกัษะการตีกลองทานซึ่งยามปกติใช้ตีกลองเพล
ของวดัในชมุชมไทยพวน ปัจจุบนันิยมน ามาแข่งขนัเพื่อความสนกุสนานในงานเทศกาลต่างๆ อาทิ 
งานวันสงกรานต์ โดยจะแบ่งเป็นทีม ทีมละ 3-4 คน แต่ละคนมีหน้าที่เล่นเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองตีต่างๆ ประกอบด้วย กลองทาน (กลองเพล) ฆ้อง และฉาบ เพียง 3 อย่าง โดยจะตีเป็นจงัหวะ
ต่างๆ พลดัเปลี่ยนกนัไปในแต่ละทีม เพื่อหาทีมที่ชนะการแข่งขนั  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 228 แสดงการแสดง ล าพวน ในเทศกาลประเพณีบญุสงกรานต์ ณ วดัฝ่ังคลอง  
ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 229 แสดงการตีกลองเพลเป็นจงัหวะ ของวดัศรีมงคง หมู่ 1 บ้านคลองคล้า  
ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก อนัเป็นที่มาของการน ามาประยกุต์ใช้ 

ในการแข่งขนัตีกลองทาน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 230 แสดงการแข่งขนั ตีกลองทาน ในเทศกาลประเพณีบญุสงกรานต์ ณ วดัฝ่ังคลอง  
ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

8.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการสมัภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสวุรรณสินธุ์ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ให้

ข้อมลูเก่ียวกบัศิลปะพืน้ถิ่นการละเลน่ตา่งๆ ดงันี ้
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“ล าพวนท าทัว่ไปในงานบวช งานแต่ง เนือ้หาเพลงแลว้แต่ผญา จะเอาเหตกุารณ์ทีเ่ห็น

ซ่ึงๆ หนา้ หรืออาจจะมีเนือ้ร้องเตรียมไว ้การร้องคลา้ยๆ นครนายก แต่ถา้สโุขทยัไม่เหมือนกนัเลย 

ล าพวนภาคกลางจะคลา้ยๆ กนั ต่างทีส่ าเนียงเหมือนการเหน่อ”  

ขณะท่ี อาจารย์วารินทร์ มงคลรัตน์ ได้กลา่ววา่ “ล าพวน มีแต่คนแก่ๆ ล าเป็น ผีกระดง้ นางกวกั 

เดีย๋วนีไ้ม่มีแล้ว” 

8.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

การละเลน่นางกวกั กลุม่ไทยพวนบ้านทราย  

ในอดีต การละเล่นนางกวกัจะเล่นเม่ือต้องการถามข่าวคราวญาติที่ตายไป
แล้ว จะเล่นเม่ือไหร่ก็ได้ แต่ปัจจุบนัมีการเล่นนางกวกัในงานเทศกาลส าคญั เช่น งานสงกรานต์ 
งานประเพณีก าฟ้า (เดือน 3 ขึน้ 3 ค ่า) งานบญุสารท (สารทพวน) และมีการแสดงสาธิตในงานของ
จงัหวดั เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหวา่ง
จงัหวดัต่างๆ 

ค าเซิง้นางกวกั ของชาวไทยพวนวดับ้านทราย มีดงันี ้
“...นางกวกัเอย    ทะลกัทะแท่       แหญ่เจ้าแหญ่    อีแม่แญ่ญอง 

หาคนยกคนญอง  เหอ้สูงเพียงสาก    เจ้าอย่าอา้ง     ต ่าหเุดือนหงาย 

สานลิงสานลาย   เดือนหยายเดือนแจ้ง   เจ้าอย่าอา้ง  อีแม่นางกวกั 

นางกวกัเอย        ทะลกัทะแล่..... (ร้องซ ้าหลายๆครั้ง)” 

 

จากการสมัภาษณ์ อาจารย์สมคิด จมูทอง เม่ือ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ให้ข้อมลู
เก่ียวกบัศิลปะพืน้ถิ่นการละเลน่ตา่งๆ ดงันี ้

 

“นางกวัก มีเล่นที่บ้านทราย คนรุ่นเก่าเล่น คนรุ่นใหม่ไม่เล่นกลัวผีเข้า ป้าสมบุญ

พยายามถ่ายทอด แต่คนอืน่เคา้ไม่เอา กลวัผีเข้าตวัแลว้ไม่ออก  

 “ บ้านหมี่ยงัเล่นนางกวกั เล่นตอนก าฟ้า สงกรานต์ เมื่อก่อนทอผ้าเสร็จหนุ่มสาวก็มา

เล่นกนัสนกุสนาน เอากวกัทีใ่ช้พนัดา้ยมา เอาอปุกรณ์ทอผา้มา ไม้คานจะเขียนตวัเลข เสือ้กวกัจะ
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เป็นเสื้อของแม่หม้าย ที่อื่นไม่มีหนา้กวกั แต่ป้าท าให้ทนัสมยั หวัท าจากกะลา ตอนนี้ใช้หุ่นมาท า

เป็นนางกวกั มีเพลงเซ้ิงนางกวกั ไวเ้ล่นเสีย่งทายเหมือนหมอดู เหมือนผีถว้ยแก้ว” 

สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์คณุวนิดา รักพรม เม่ือ 26 พฤษภาคม 2562 ได้
ให้ข้อมลูเก่ียวกับศิลปะพืน้ถิ่นการละเล่นต่างๆ ที่กล่าวว่า “มีล าพวนแต่หายไปเกือบจะหมดแล้ว 
ยิ่งหมอแคนนี่ไม่มีเลย คนร้องตอนนีก้็คือสมาชิกทอผ้า ใครเสียงก็มาหดั มาร้องเล่นๆ ไม่เหมือนอี
ทางสานเสียงแคนเค้าเร้าใจ หมอล าพวนที่หินปักเรียกหมอล าเขียว ”  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 231 แสดงคณุวนิดา รักพรม และชาวบ้านต าบลหนิปัก อ าเภอบ้านหม่ี  
จงัหวดัลพบรีุ ก าลงัสาธิตการละเลน่นางกวกั  

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 232 แสดงตุ๊กตา “นางกวกั” ที่ใช้ในการละเลน่ช่วงเทศกาลงานประเพณีก าฟ้า  
ซึง่ใช้ “กวกั”ซึง่เป็นอปุกรณ์ส าหรับกวกัเส้นด้ายท่ีเป็นไจแล้วเพื่อไปขึน้ด้ายยืนในการทอผ้า 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 233 แสดงการร าพวนและการละเลน่นางกวกั ซึง่เป็นการแสดงในงานเทศกาล  
ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: เพจ “วฒันธรรมไทยพวนบ้านทราย บ้านหมี่ ลพบรีุ”, โพสเมื่อ พฤศจิกายน 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 234 แสดงล าพวน”บ้านทราย” อ.บ้านหมี ่จ.ลพบุร ี

ที่มา: ชมรม ไทยพวนแห่งประเทศไทย ,โพสเมื่อ 22 ตลุาคม 2018 

8.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทยั 
จากการสัมภาษณ์นายชนะ เข็มมุกด์ เม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 2562 เก่ียวกับภูมิ

ปัญญาประเภทศิลปะพืน้ถิ่นด้านศิลปะการแสดงและการละเลน่ ได้ข้อมลูวา่ 
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“ไทยพวนศรีสชันาลยัมี ล าพวน แต่ก็สูญไปกว่า 80 เปอร์เซนต์แลว้ มาฟ้ืนเมือ่ 2  - 3 ปี

มานี ้โดยลงุเองเอาคนทีย่งัล าได้มาล าออกวิทย ุยงัประสานงานกบัชมรมยวุไทยพวน ศรีสชั

นาลยั ให้ส่งเสริมล าพวน เอาคนแก่มาฝึก หมอแคนก็ฝึกหดัให้ ลุงมีเคร่ืองมือคือวิทยุชุมชน 

พอจดัได ้2  - 3ปี ตอนนีก็้มีถามเมื่อไหร่จะมีจดัอีก คลื่นวิทยทีุจ่ดัคือ fm 106.75 เวลา 8.00-

9.00 น. รายการข่าวมือ้ซ้าวเวา้ไทยพวน ยกเวน้เสาร์อาทิตย์ “ 

ขณะที่นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุข ได้กล่าวว่า “ล าพวน แต่น้อยมาก หาดสงู
อนรัุกษ์กนั มีแต่ล าพวนอย่างเดียว” 

จากข้อมลูการสมัภาษณ์ดงักล่าว ท าให้อธิบายสถานการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะการละเล่นของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั ได้ว่า ยงัคง
ปรากฏการละเล่นล าพวนอยู่บ้าง แต่ลดน้อยถอยลง ซึ่งคงเกิดจากการไม่ได้รับความนิยม 
เช่นเดียวกบักลุม่วฒันธรรมไทยพวนกลุม่อื่นๆ ตามขอบเขตการศกึษา ขณะท่ีการละเลน่นางกวกั ก็
มีสถานการณ์ไม่ต่างอะไรกับการล าพวน ที่ ปัจจุบนัไม่มีการละเล่นในตอนกลางคืนแล้ว แต่น ามา
ประยกุต์เป็นการแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือเพื่อสาธิตเท่านัน้ 

การละเลน่นางกวกั กลุม่ไทยพวนหาดเสีย้ว 

ในประเพณีก าฟ้าซึ่งเป็นช่วงหลงัฤดูเก็บเก่ียว (เดือนสาม) ชาวไทยพวนบ้าน
หาดเสีย้วจะหยุดท างานใดๆ ในช่วงเวลาก าฟ้า แล้วรวมตวัเพื่อชุมนุมพดูคยุกนั เด็กเล็กและหนุ่ม
สาวจะมาพบปะกัน เล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน รวมทัง้มีการละเล่นท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะชาวไทยพวน และในตอนกลางคืนยงัมีการละเลน่ทรงเจ้าเข้าผีอีกด้วย 

“นางกวกั” เป็นหนึ่งการละเล่นทรงเจ้าเข้าผีของชาวไทยพวนบ้านหาดเสีย้ว 
โดยผู้ เฒ่าผู้ แก่ในชุมชนจะท าหน้าที่จับตัวนางกวกัไว้ และมีวัยรุ่นหนุ่มสาวในชุมชนนั่งล้อมรอบ
นางกวกัเพื่อร้องเพลงนางกวกัเชิญดวงวิญญาณบรรพบรุุษ หรือเทวดา นางฟ้าองค์ต่างๆ ให้มาลงที่
กวกั โดยมีของเซ่นไหว้เป็นเคร่ืองแต่งหน้า หรือเคร่ืองเสริมสวยวางไว้ใต้ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงและ
พาดไม้ไผ่ไว้กบัต้นไม้เพื่อเป็นสะพานให้วิญญาณลงมายงัโลกมนษุย์ หากมีวิญญาณลงมาประทบั
แล้ว ตัวนางกวักที่ท าจากกวักพันด้าย เสียบไม้รวกไว้กลางล าตัวท าเป็นแขน จะแกว่งไปมาอย่าง
รุนแรง และมีน า้หนักเพิ่มขึน้อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้คนจะเปลี่ยนมาร้องเพลงจังหวะสนุกสนานให้
นางกวกัเต้นหรือร าวง 

เม่ือร้องเพลงจบก็จะเร่ิมพดุคยุกบันางกวกัเพื่อถามไถ่เร่ืองทัว่ไป เช่น ช่ืออะไร 
มาจากที่ไหน สบายดีไหม หากเป็นวยัรุ่นก็อาจจะถามหยอกล้อกนัในวงว่าเนือ้คู่เป็นใคร หรือหวย



  328 

งวดหน้าออกอะไร เป็นต้น นางกวักจะใช้แขนเขียนค าตอบลงกับพืน้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเททราย
บริเวณที่จะเลน่เพื่อให้อา่นข้อความได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 235 แสดงการละเลน่นางกวกัของไทยพวนหาดเสีย้ว ปัจจบุนั 
เป็นการแสดงเพื่อการทอ่งเท่ียว 

ที่มา : กองบรรณาธิการนายรอบรู้ ,“ประเพณีก าฟ้า และเลน่ “นางกวกั””, มปป. 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน 

ภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นในพืน้ที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวน จาก
การศึกษาพบว่าในปัจจบุนัหลงเหลือสืบทอด คือ การละเล่นพืน้บ้านตามวฒันธรรมไทยพวน ซึ่งที่
ยงัคงปรากฏอยู่อย่างชดัเจน ได้แก่ล าพวน และการละเลน่ นางกวกั 

ล าพวน 
“ล าพวน ” “ ล า” คือ การพรรณนา เป็นค าร้องภาษาไทยพวน มีเนือ้หาเก่ียวกบั 

การให้ศีลให้พร การเล่าเร่ืองจากนิทาน เร่ืองเล่าท้องถิ่น การเกีย้วพาราสีกนั ใช้แคนตวัเดียวเป็น
เคร่ืองคนตรี แต่ปัจจุบนัมีการพฒันาดดัแปลงเพื่อใช้ในการแสดงซึ่งต้องการความสนกุสนานจึงมี
หมอล าผู้ ชายและหมอล าผู้ หญิง ล าเกีย้วพาราสีกัน และมีการประยุกต์ใช้เคร่ืองดนตรีอื่นๆมา
ประกอบ 
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การละเล่น นางกวัก 
“นางกวกั” เป็นหนึ่งการละเล่นทรงเจ้าเข้าผีของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน โดยผู้

เฒ่าผู้แก่ในชมุชนจะท าหน้าที่จบัตวันางกวกัไว้ และมีวยัรุ่นหนุ่มสาวในชมุชนนัง่ล้อมรอบนางกวกั
เพื่อร้องเพลงนางกวกัเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หรือเทวดา นางฟ้าองค์ต่างๆ ให้มาลงที่กวกั 
โดยมีของเซ่นไหว้เป็นเคร่ืองแต่งหน้า หรือเคร่ืองเสริมสวยวางไว้ใต้ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงและพาด
ไม้ไผ่ไว้กบัต้นไม้เพื่อเป็นสะพานให้วิญญาณลงมายงัโลกมนษุย์ หากมีวิญญาณลงมาประทบัแล้ว 
ตวันางกวกัที่ท าจากกวกัพนัด้าย เสียบไม้รวกไว้กลางล าตวัท าเป็นแขน จะแกว่งไปมาอย่างรุนแรง 
และมีน า้หนกัเพิ่มขึน้อย่างน่าอศัจรรย์ ผู้คนจะเปลี่ยนมาร้องเพลงจงัหวะสนกุสนานให้นางกวกัเต้น
หรือร าวง เม่ือร้องเพลงจบก็จะเร่ิมพดุคยุกบันางกวกัเพื่อถามไถ่เร่ืองทัว่ไป เช่น ช่ืออะไร มาจากที่
ไหน สบายดีไหม หากเป็นวยัรุ่นก็อาจจะถามหยอกล้อกนัในวงว่าเนือ้คู่เป็นใคร หรือหวยงวดหน้า
ออกอะไร เป็นต้น นางกวกัจะใช้แขนเขียนค าตอบลงกบัพืน้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเททรายบริเวณที่จะ
เลน่เพื่อให้อา่นข้อความได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

ในปัจจุบนัล าพวนยงัคงมีการว่าจ้างใช้งานในหมู่ชาวพวนด้วยกันอยู่ บ้าง แต่มี
การเปลี่ยนแปลงจดุประสงค์ของการละเลน่ไปเป็นการแสดงทางวฒันธรรมต่อสาธารณะชนหรือใน
การสาธิตต่างๆ สว่นการเลน่นางกวกั เป็นการละเลน่ในงานเทศกาลส าคญั เช่น งานสงกรานต์ งาน
ประเพณีก าฟ้า (เดือน 3 ขึน้ 3 ค ่า) งานบุญสารท (สารทพวน) และมีการแสดงสาธิตในงานของ
จังหวัด แทนจุดประสงค์เดิมที่เป็นการละเล่นยามค ่าคืนในช่วงเทศกาลงานบุญส าคัญ โดยมี
จดุประสงค์แฝงเพื่อให้หนุ่มสาวได้มีเวลารู้จกักนัมากขึน้ 

การปลี่ยนแปลงจดุประสงค์การละเล่นดงักล่าว สามารถเห็นได้จาการการแสดง
ล าพวน ที่แต่เดิมผู้ล าจะนั่งล าในหมู่ชาวไทยพวนกลุ่มเล็กๆ แต่ในปัจจุบนัได้ถูกน าไปใช้เป็นการ
แสดงต่อสาธารณะจึงต้องมีการยืนล า และอาจมีการร่ายร าประกอบเข้าไปเพื่อความน่าสนใจ 
รวมทัง้ปรับปรุงเป็นล าพวนภาษาไทย ตลอดจนเปลี่ยนรูปแบบเป็นล าตัดพวน ซึ่งทัง้หมดนีมี้
จดุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการน าเสนอศิลปวฒันธรรมของกลุม่ตนต่อต่อสาธารณะชนหรือ
ในการสาธิตต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  330 

ตาราง 13 แสดงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 4 แหง่ใน
ปัจจบุนั 

 
 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของ
ประเทศไทยผ่านการศกึษาและการลงพืน้ที่เก็บข้อมลูลกัษณะของมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม
ของท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ 1)อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศัย 4)ประเพณี 5)ภาษา 
วรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์บอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเช่ือ พิธีกรรม 8)ศิลปะพืน้ถิ่น มา
เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงลกัษณะร่วม จากภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของท้องถิ่นในด้านต่างๆ แสดงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนใน
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เ ขตพื ้นที่ ภ าคกลางของประ เทศ ไทย  ใ นพื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ไ ด้ แ ก่  อ า เ ภ อป า กพลี   
จงัหวดันครนายก อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ และอ าเภอ
ศรีสชันาลยั จังหวดัสโุขทยั เห็นถึงการที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนได้ริเร่ิมการฟืน้ฟูอตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมประเพณีของตนขึน้มาด้วยความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์พวน โดย
เปิดเผยตวัตนสู่พืน้ที่สาธารณะเพิ่มขึน้ ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นรองจากอคติทางชาติพนัธุ์ เช่นใน
อดีต เป็นกลุม่วฒันธรรมอีกกลุม่หนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการสร้างอตัลกัษณ์ผ่านกระบวนการ
รือ้ฟื้นประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมพวนดัง้เดิมยังมีความเข้มข้นสูง 
ประกอบกบัความพร้อมของสมาชิกในกลุม่ร่วมกบัผู้น าชมุชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างกลไก
และจัดตัง้ฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มจนสามารถสะท้อนให้สังคมภายนอกเห็นว่า มรดกทาง
วฒันธรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนเป็นสิ่งมีคณุค่า ควรแก่การอนรัุกษ์ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของชาติไทย อนัเป็นความหลากหลายบนพืน้ฐานของความเป็นส่วนหนึ่งสงัคมไทย ไม่ใช่ในฐานะ
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเช่นที่ปรากฏใน
วฒันธรรมชาวเขา ที่ถูกแยกออกจากวฒันธรรมของชาวไทยเท่านัน้ อีกประการหนึ่งที่อตัลกัษณ์
ดัง้เดิมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนเป็นท่ียอมรับได้ง่ายในสงัคมไทย คือ พืน้ฐานวฒันธรรมของชาว
ไทยพวนไม่แตกตา่งจากวฒันธรรมไทยมากนกั เนื่องจากวฒันธรรมพวนเป็นวฒันธรรมที่มีรากฐาน
ดัง้เดิมมาจากพระพทุธศาสนาผสมกบัความเช่ือเร่ืองธรรมชาติและบรรพบรุุษ คล้ายคลงึกบัความ
เช่ือทางพทุธศาสนา และวฒันธรรมในสงัคมไทย 

9. องค์ประกอบทางศลิปะที่แสดงถงึอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาค
กลางของประเทศไทย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทัง้ 8 ประเภท พบ
ลกัษณะร่วม ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทยทัง้ 4 จงัหวดัตามพืน้ที่การศกึษา ได้แก่ อ าเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual 
Arts) ซึ่งในการศึกษาหมายถึง องค์ประกอบที่ใช้แทนค่า เป็นรูปลักษณ์กราฟิก เพื่อแสดงออกและ
สื่อสารความหมายจากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขต
พืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นแนวทางการสื่อสารในรูปแบบภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม
(Cultural Representation) บ่งบอกถึงเนือ้หาสาระที่เป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย 
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การแทนค่าเพื่อแสดงรูปลกัษณ์กราฟิก สื่อสารความหมายของอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ด้วย
การใช้องค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts)  ประกอบด้วย 1.เส้น 2.รูปร่าง 3.รูปทรง 
4.สี 5.ลวดลาย ร่วมกบัทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) ในการลดทอน แทนค่า และ
การจดัวางองค์ประกอบ น าเสนอ “อตัลกัษณ์ศิลป์ ” เพื่อการรับรู้ แสดงให้เห็นรูปลกัษณ์กราฟิกของภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภท ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขต
พืน้ที่ภาคกลางได้ดงันี ้

1  ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 

โดยใช้ลกัษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน ประกอบด้วย 1)อาหารในชีวิตประจ าวัน การน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประกอบอาหาร มีการถนอมอาหารประเภทปลาเป็น ปลาร้า (ปลาแดะ) หรือดดัแปลงเป็น แจ่วปลา
ร้า ตลอดจนการน าผักในท้องถิ่นมารับประทานร่วมกันทัง้ทานสดหรือน ามาปรุงแบบง่ายๆ 
โดยเฉพาะหน่อไม้ ที่สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย 2) อาหารในงานประเพณี การนำ
อาหารที่ได้จากการเพาะปลูกคือ ข้าว มาใช้เป็นอาหารหลักในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
รับกันกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวในรอบปี อาทิ บุญข้าวหลามและประเพณีกำฟ้าในเดือนสาม ที่ใช้ข้าว
ใหม่มาทำข้าวหลามเพื่อนำไปทำบุญให้เกิดสิริมงคล การใช้ ข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่ และการทำ
ข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบย่าง) ในพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า เป็นต้น  

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร ได้ 4 ประเภท ได้แก่  

1) วัตถุดิบที่ ใช้ในการประกอบอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป การใช้
รูปลกัษณ์ของวตัถุดิบนซึ่งยงัคงรูปลกัษณ์ดัง้เดิมอยู่มาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ ได้แก่ 
หน่อไม้ ปลาดกุ ข้าวเปลือก เป็นต้นเนื่องจากรูปลกัษณ์ของอาหารบางประเภทเม่ือผ่านการแปรรูป
แล้ว ไม่สามารถแสดงลักษณะรูปลักษณ์ที่ชัดเจนของวัตุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ลด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมลู 

2) อาหารที่ ผ่านการแปรรูป การใช้รูปลักษณ์ของอาหารที่มีลกัษณะเฉพาะ 
ปรากฏเค้าโครงของวัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปแล้วมาก าหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์ ได้แก่ 
ข้าวจี่ ข้าวปุน้ ข้าวหลาม 

3) อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การใช้รูปลกัษณ์ของอปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือ
ที่เก่ียวข้องกบัการประกอบอาหารมาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ ได้แก่ ปลาร้า (ปลาแดะ)  
กระด้งหรือภาชนะจกัสาน 
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4) บรรจุภัณฑ์ การใช้รูปลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์ หรือหีบห่อที่ใช้บรรจอุาหารที่มี
ลักษณธเฉพาะ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาก าหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์ ได้แก่ 
กระบอกไม้ไผ่ (ข้าวหลาม) 

 

 

ภาพประกอบ 236 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากลกัษณะร่วมที่แสดงออกถึง 
อตัลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถ่ินประเภทอาหารของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบในการแทน
ค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ ด้วยการใช้เส้น (Line)เพื่อก าหนดขอบเขต จากการซ า้ของเส้น ที่
ก าหนดความสัน้-ยาวให้แตกต่างกนัตามลกัษณะของรูปร่างต้นแบบ และการล้อมรอบรูปลกัษณ์
ด้วยการใช้รูปร่างธรรมชาติ (Organic Shape) และรูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape) ก าหนด
ขอบเขตลกัษณะ 2 มิติแสดงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร และภาชนะที่ใช้บรรจุวัตถุดิบเพื่อการ
ถนอมอาหาร ซึง่เป็นภมูิปัญญาท่ีโดดเดน่ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

การแทนค่าน า้หนักของรูปลักษณ์ วัตถุดิบและภาชนะ ด้วยการใช้เส้น ที่แตกต่าง
ขนาดกนั จดัวางองค์ประกอบด้วยการซ า้ ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) จนเกิดเป็นลวดลาย 
และการแทนค่าด้วยสี (Color) โทนสีเขียว สีน า้ตาล และสีเหลือง จากต้นแบบของอาหาร วตัถดุิบ
และภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อแสดงรูปลักษณ์ที่ชัดเจน ค่าน า้หนักที่เกิดขึน้ในรูปร่างสามารถใช้
องค์ประกอบทางศิลปะ แทนค่าตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and Ground) แบ่งรูปลักษณ์ที่
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ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) ก าหนดค่าน า้หนักด้วยสีด าและพืน้(Ground) ก าหนดค่าน า้หนัก
ด้วยสีขาว มิติของความมืดและสวา่ง ช่วยให้รูปลกัษณ์ที่ปรากฏมีความชดัเจนมากขึน้ 

แนวทางการใช้รูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภท
อาหารทัง้ 4 ประเภท เพื่อการอธิบายความหมายและสื่อสารในเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน สามารถใช้
รูปลักษณ์มากกว่าหนึ่งชนิด ในการสื่อสารลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม เช่น รูปร่างเฉพาะของ
อาหาร รูปร่างไห  เม่ือมีรูปร่างของปลา ปรากฏรวมอยู่ด้วย หมายถึง ไหส าหรับบรรจปุลา เพื่อท า
ปลาร้า (ปลาแดะ) หรือวตัถดุิบในการประกอบอาหาร เมื่อประกอบกบัภาชนะจกัสาน เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 237 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากลกัษณะร่วมที่แสดงออกถึงอตั
ลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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2.ภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 

โดยใช้ลกัษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทการแต่งกาย
ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนผ่านรูปลกัษณ์การแสดงออกที่สามารถแบ่งเพศ จากการล้อมรอบรูปคน
เพศชาย และเพศหญิงด้วยการใช้รูปร่างธรรมชาติ (Organic Shape) ก าหนดขอบเขตลกัษณะ 2 
มิติ เป็นรูปร่างตัง้ต้นเพื่อแสดงเคร่ืองแต่งกายเพศชาย และเคร่ืองแต่งกายเพศหญิง  

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทการแตง่กายได้ 3 ประเภท ได้แก่  

1) เคร่ืองแต่งกายท่อนบน (ตามสัดส่วนของร่างกาย) เพศชายและเพศ
หญิง การใช้รูปลกัษณ์ของเคร่ืองแต่งกายทางวฒันธรรมของเพศชายและเพศหญิง ในส่วนของ
เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ปกปิดร่างกายส่วนบน ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนมา
ก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ ได้แก่ เพศชายสวมชดุม่อฮ่อมร่วมกบัการแพ้วโต่ง หรือคาดเอว
ด้วยผ้าขาวม้า เพศหญิงสวมสวมเสือ้แขนกระบอก เสือ้ไทยประยุกต์ หรือเสือ้ที่ถูกคิดขึน้ให้เป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถิ่น 

2) เคร่ืองแต่งกายท่อนล่าง (ตามสัดส่วนของร่างกาย) เพศชายและเพศ
หญิง การใช้รูปลกัษณ์ของเคร่ืองแต่งกายทางวฒันธรรมของเพศชายและเพศหญิง ในส่วนของ
เคร่ืองแต่งกายที่ใช้ปกปิดร่างกายส่วนล่าง ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนมา
ก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ ได้แก่ เพศชายสวมกางเกงขาก๋วยย้อมฮ่อม หรือกางเกงม่อฮ่อม 
เพศหญิงสวมผ้าซิ่นมดัหมี่ลายแทรก 

3) ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกายเพศชายและเพศหญิง การใช้รูปลกัษณ์ของ
ส่วนประกอบเคร่ืองแต่งกายทางวฒันธรรมของเพศชายและเพศหญิงมาก าหนดรูปแบบของอตั
ลกัษณ์ศิลป์ ได้แก่ การใช้ผ้าขาวม้าในเพศชาย และการใช้สไบผ้าทอในเพศหญิง 
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ภาพประกอบ 238 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากลกัษณะร่วมที่แสดงออกถึงอตั
ลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การก าหนดรูปลักษณ์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้อัตลักษณ์ร่วมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ประกอบด้วยการใช้ผ้าทอ
ลวดลายไทยพวนโบราณ ได้แก่ผ้ามดัหม่ีลายแทรก เช่น การนุ่งซิ่นมดัหม่ีลายแทรกในผู้หญิง และ
การใช้ผ้าขะม้าคาดเอวในผู้ชายส าหรับการแต่งกายในชีวิตประจ าวนั การแต่งกายด้วยชดุม่อฮ่อม
ของผู้ชายร่วมกบัการแพ้วโต่งด้วยผ้าสไบหรือผ้าขาวม้า ทัง้ในผู้หญิงและผู้ชาย การแต่งกายเนื่อง
ในงานเทศกาลหรืองานบญุประเพณีในปัจจบุนั กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในแต่ละพืน้ที่ เคร่ืองแต่ง
กายของผู้หญิงมีความแตกต่างกันอยู่บ้างใน รูปแบบการแต่งกายมีการปรับเปลี่ยมเพิ่มเติมด้วย
การสวมเสือ้แขนกระบอก เสือ้ไทยประยกุต์ หรือเสือ้ที่ถกูคิดขึน้ให้เป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิ่น นุ่งซิ่น
มดัหมี่ลายแทรก (หรือซิ่นตีนจกในกลุม่อ าเภอศรีสชันาลยั) พร้อมการแพ้วโต้งด้วยผ้าสไบ 

เคร่ืองแต่งกายเพศชาย แสดงลกัษณะร่วมของการแต่งกายทางวัฒนธรรมไทย
พวน จากการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมของผู้ชายร่วมกับการแพ้วโต่ง หรือคาดเอวด้วยผ้าขาวม้า 
ประกอบกบัการก าหนดรูปร่างของเสือ้ และกางเกงตามสดัส่วนรูปลกัษณ์คน การแทนค่าน า้หนกั
ของผ้าขาวม้า ด้วยการใช้เส้น (Line) ที่มีความหนาแตกต่างกนั ประกอบกบัรูปร่างสี่เหลี่ยม จดัวาง
องค์ประกอบแบบการซ า้ ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) จนเกิดเป็นลวดลาย  
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เคร่ืองแต่งกายเพศหญิง แสดงลกัษณะร่วมของการแต่งกายทางวฒันธรรมไทย
พวนจากผ้าซิ่นมดัหม่ีลายแทรก การก าหนดรูปร่างของเสือ้ และผ้าซิ่นตามสดัส่วนรูปลกัษณ์คน 
การแทนค่าน า้หนักของลวดลายซิ่นมดัหม่ีลายแทรก ด้วยการใช้เส้น (Line) เช่น เส้นซิกแซก เส้น
โค้ง ที่มีความหนาแตกต่างกัน วางเว้นระยะความห่างตามรูปร่างของซิ่น เพิ่มรายละเอียดด้วย
รูปร่าง หรือเส้นที่มีขนาเล็กกว่า ลงไประหว่างความห่างของเส้น จดัวางองค์ประกอบแบบการซ าู ้
ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) จนเกิดเป็นลวดลายของซิ่นลายแทรก 

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบใน
การแทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ ค่าน า้หนกัที่เกิดขึน้ในรูปร่างสามารถใช้การแทนค่าตาม
กฏของภาพและพืน้ (Figure and Ground) แบ่งรูปลกัษณ์ที่ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) และ
พืน้ (Ground)  โดยก าหนดค่าน า้หนกัด้วยสีด าและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคณุสมบตัิ
ต่างๆของรูปร่าง เม่ือรูปลกัษณ์นัน้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารใช้สีจากต้นแบบของเคร่ืองแต่ง
กาย แทนค่าสี (Color) สีพืน้เป็นสีที่มีความเข้ม คือกลุ่มที่ใช้สีที่เขียว หรือแดงเข้ม  และสอด
ลวดลายแบบสีเอกรงค์ โทนสีเอกลกัษณ์ของผ้าทอไทยพวน เรียกว่า “สีอ ่าไอ่” หมายถึง สีที่ปรากฎ
บนผืนผ้า ซึ่งเกิดจากด้ายเส้นยืน เป็นสีด า และเส้นพุ่งเป็นสีต่างๆตามลวดลายที่ได้มีการออกแบบ
ไว้ ดงันัน้เม่ือเส้นด้ายทัง้เส้นพุ่งและเส้นยืนถกูทอเข้าด้วยกนั จึงเกิดเป็นสีที่มีสว่นผสมของสีด า อยู่
ในสีโทนหม่น ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะทัง้หมดเพื่อแสดงบคุลิกภาพของรูปลกัษณ์ที่สามารถ
สื่อสารอตัลกัษณ์ของเคร่ืองแต่งกายกลุม่วฒันธรรมไทยพวนได้ชดัเจนมากขึน้ 

แนวทางการใช้รูปลกัษณ์จากส่วนประกอบของการแต่งกายทางวฒันธรรม ได้แก่ 
รูปแบบของเสือ้ ผ้าซิ่น กางเกง และผ้าสไบ เพื่อก าหนดลกัษณะเฉพาะ สามารถใช้องค์ประกอบทาง
ศิลปะเพื่อสร้างรายละเอียดของรูปร่าง และลวดลาย รวมไปถึงโทนสีอ ่าไอ ่เพื่อแสดงอตัลกัษณ์จาก
เคร่ืองแต่งกายกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

 
 



  338 

 

ภาพประกอบ 239 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลกัษณะร่วมที่แสดงออกถึงอตัลกัษณ์
ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนใน  

4 จงัหวดัพืน้ท่ีการศกึษา 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 240 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลกัษณะร่วมที่แสดงออกถึงอตัลกัษณ์
ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกายของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนใน  

4 จงัหวดัพืน้ท่ีการศกึษา 

ที่มา : กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

3) ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่ อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์
ศิลป์” โดยใช้ลกัษณะร่วม ที่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทที่อยู่
อาศยัของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนผ่านรูปลกัษณ์  “ เฮือน”(ที่อยู่อาศยั) ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน 
ด้วยการใช้ลกัษณะเด่นของการแบ่งพืน้ที่ใช้งานภายในเฮือนท าให้เกิดรูปแบบ แผนผงัเฮือนแฝด 
หลังคาคู่ มีที่คล้ายคลึงกัน ลักษณะดังกล่าวถูกแทนค่าด้วยการใช้รูปร่างเรขคณิต (Geometric 
Shape) ตามลกัษณะของเฮือนไทยพวน การจดัวางองค์ประกอบตามการรับรู้ สดัสว่น และความสมดลุ 
ในแต่ละด้านตามกฏของความสมมาตร (Symmetry) โดยเน้นด้านหน้าของเฮือน เพื่อให้รูปลกัษณ์ที่
ถกูแทนค่าด้วยรูปร่างเรขคณิต แสดงให้เห็นลกัษณะของเฮือนแฝด และหลงัคาคู่ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ของรูปลกัษณ์ด้านซ้าย และด้านขวาเป็นหลกั และรูปด้านข้างของเฮือน เพื่อแสดงรายละเอียดของ
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ฝาเฮือน ซึง่เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถระบถุึงลกัษณะเด่นของเฮือนไทยพวนในแต่ละพืน้ที่
ได้ 

สามารถแบ่งประเภทของรูปลักษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบ
ของอตัลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศยัได้ 3 ประเภท 
ได้แก่  

1) แผนผังเฮือน การใช้รูปแบบแผนผงัเฮือนแฝด ซึ่งเป็นการจดัวางพืน้ที่ใช้
สอยหลกัสามสว่นของเฮือนไทยพวน ได้แก่ สว่นโถง สว่นห้องนอน และสว่นครัว ซึง่เป็นการจดัวาง
แผนผังของที่อยู่อาศัยที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ส่งผลให้ส่วนประกอบต่างๆของเฮือนไทยพวนมี
ลกัษณะที่แตกตา่งจากที่อยู่อาศยัของกลุม่วฒันธรรมอื่นๆ มาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์  

2) หลังคา การใช้รูปลกัษณ์ของหลงัคาจัว่คู่ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน ในแต่ละพืน้ที่การศึกษามีการใช้รูปทรงของหลังคาจั่งคู่ที่แตกต่างกันได้แก่ 
หลงัคาปัน้หยา ปัน้หยายกจั่ว หน้าจั่วคู่มีป้านลม หลงัคาปัน้หยายกจั่วรูปแบบจั่วใบปรือ หลงัคา
ปัน้หยายกจัว่ประดบัด้วยกาแล มาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

3) ผนัง การใช้รูปลกัษณ์ของผนัง หรือฝาเฮือน ส่วนประกอบของวสัดุและ
การจัดวางวัสดุในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ฝาไม้กระดานตีตามแนวนอนวางขวาง ฝาปะกน รวมถึง
ส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏบนฝาเฮือน เช่น หน้าต่าง ช่องลม เป็นต้นมาก าหนดรูปแบบของ  
อตัลกัษณ์ศิลป์ 
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ภาพประกอบ 241 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่
อยู่อาศยัของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศยัของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบในการ
แทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ โดยรายละเอียดของเฮือนใช้เส้น  (Line) ด้วยการจัดวาง
องค์ประกอบส่วนย่อย (เส้น) ที่เก่ียวข้องกันโดยก าหนดระยะของความห่าง - ความใกล้ชิด และ
ก าหนดความหนาของเส้น ที่แตกต่างกนั ตามกฏของความใกล้ชิด (Proximity) เพื่อแสดงลกัษณะของ
ต าแหน่ง วสัดปุระกอบเฮือน เช่น ฝาเฮือนไทยพวนที่ใช้ไม้กระดานแนวตัง้และแนวนอน หรือฝาเฮือน
ที่ใช้ฟากไม้ไผ่ หรือไม้ไผ่ขดัแตะ ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน และแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างของวสัดปุระกอบเฮือนในแต่ละพืน้ที่  

การสร้างมิติ หรือระยะตืน้ และลกึ ด้วยการแทนค่าน า้หนกัตามกฏของภาพและ
พืน้ (Figure and Ground) ด้วยการจัดวางองค์ประกอบที่ประกอบด้วย ภาพ (Figure) คือ ส่ิงทีมี
รูปร่างเด่นชัด แทนค่าด้วยสีขาว หรือสีในโทนสว่างให้ปรากฎขึน้มาจากเส้นขอบของอาณาเขต 
และ พืน้ (Ground) คือสว่นที่เหลือทัง้หมดภายในอาณาเขต แทนคา่ด้วยสีด า หรือสีในโทนมืด และ
การแทนค่าด้วยสี (Color) โทนสีน า้ตาล น า้ตาลแดง จากต้นแบบของวสัดปุระเภทไม้ที่ใช้ประกอบ
เฮือน เพื่อแสดงบคุลิกภาพของรูปลกัษณ์ที่ชดัเจน 
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เฮือนไทยพวน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เฮือนไม้ขนาดใหญ่ 
แบ่งพืน้ที่ภายในออกเป็นสองสว่นตามผงัแบบเฮือนไทยพวน ยกพืน้สงู หลงัคาปัน้หยา และปัน้หยายก
จัว่ มีชานพกับนัไดยื่นออกมา ฝาเฮือนเป็นฝาไม้กระดานตีตามแนวนอนวางขวาง เจาะหน้าต่าง วาง
เสาเฮือนที่ท าจากไม้บนตอม้อที่หลอ่จากคอนกรีต  
 

 

ภาพประกอบ 242 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวน 
อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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เฮือนไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ลกัษณะเป็นเฮือน
แฝดยคุแรกแบบทรงไทยเดิม ฝาปะกน หน้าจัว่คู ่มีปา้นลมชดัเจนซึง่อาจมีตวัเหงาที่ปลายปา้นลม 

 

 

 

ภาพประกอบ 243 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะทีแสดงถึงเฮือนไทยพวน 
อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 



  344 

 

ภาพประกอบ 244 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวน 
อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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เฮือนไทยพวน อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี เฮือนขนาดใหญ่ หลงัคา
ปัน้หยายกจั่วรูปแบบจั่วใบปรือ มีการประดับยอดจั่วและเชิงชายด้วยสรไน (ไม้กลึงยอดจั่ว) จั่ว
บริเวณเฮือนนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าเฮือนประกอบ ภายในเฮือนมีการกัน้พืน้ที่ด้วยบานเฟีย้ม มี
ช่องลมลายฉล ุหรือระแนงไม้ตลอดแนวฝาบ้าน 

 

ภาพประกอบ 245 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี 
จงัหวดัลพบรีุ 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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เฮือนไทยพวน อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เฮือนแฝดมีการสร้าง
ยุ้งข้าว (เงีย้เค้า) อยู่ในระดบัเฮือนนอนโดยอยู่ทางทิศตะวนัตกของโถง (ซานท่อง) ฝาไม้กระดานตี
แนวตัง้ หลงัคาปัน้หยายกจัว่ จัว่ด้านเฮือนนอนมีการประดบัยอดจัว่ด้วยกาแล 

 

 

ภาพประกอบ 246 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวน 
อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

4) ภมิูปัญญาภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 

โดยใช้ลกัษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทประเพณี เป็น
การน าเอาส่วนประกอบรูปธรรมและนามธรรม ที่เกิดขึน้ในประเพณีของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน มาแทน
ค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ จากการใช้รูปร่าง(Shape) และรูปทรง(Form) ปิดล้อมตามลกัษณะ
ของสว่นประกอบเหลา่นัน้ก าหนดขอบเขตลกัษณะ 2 มิต ิและ 3 มิต ิและสร้างรายละเอียดด้วยการใช้
เส้น (Line) ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) ด้วยการการจดัวางองค์ประกอบแบบการซ า้ และเน้น
สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึน้มาให้แตกต่างเพื่อให้เกิดลวดลาย ประกอบกบัการใช้รูปลกัษณ์ของมนษุย์และเคร่ือง
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แต่งกายมาเสริมการสื่อสารถึงการใช้งานขององค์ประกอบของอตัลกัษณ์ร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทประเภทประเพณีที่เป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีได้ 3 ประเภท ได้แก่  

1) เคร่ืองสักการะ พิธีกรรมหรือประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเกิดขึน้
จากความเช่ือที่มีพืน้ฐานเก่ียวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิต ในพิธีกรรมจึงประกอบด้วยข้าวของ
เคร่ืองใช้และเคร่ืองสกัการะ ที่สามารถบ่งบอกถึงวตัถปุระสงค์ของพิธีกรรมนัน้ได้ 

2) ภาชนะหรืออุปกรณ์ ในพิธีกรรมพบภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้บรรจุเคร่ือง
สักการะ เพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น
รูปแบบเฉพาะตวัของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

3) ความเช่ือ พิธีกรรมหรือประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเกิดขึน้จาก
ความเช่ือที่มีพืน้ฐานเก่ียวข้องกบัการสกัการะเทพเทวดา ที่คอยคุ้มครองและบนัดาลฟ้าฝนให้ตก
ตามฤดกูาลของการเพาะปลกู จากความเช่ือที่เป็นไปในลกัษณะของนามธรรม การสร้างรูปลกัษณ์
เพื่อเป็นตวัแทนความเชื่อนัน้จงึปรากฏขึน้ในวฒันธรรมไทยพวน 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ประกอบด้วย 

ประเพณีก าฟ้า (รูปลักษณ์ ได้แก่ ข้าวหลาม กระบุง พระยาแถน) ก าฟ้าเป็น
ประเพณีที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนปฏิบตัิสืบทอดเป็นประจ าทกุปี ในช่วงเดือนสาม  มีการเผาข้าว
หลาม เพื่อน าไปถวายพระ จุดประสงค์ของประเพณีคือเป็นการบวงสรวงต่อพระยาแถน ที่จะดล
บนัดาลให้ฝนตกเพื่อความอดุมสมบรูณ์ต่อการปลกูข้าว 

พิธีกรรมสูตรเสือ้สูตรผ้า (รูปลกัษณ์ ได้แก่ เสือ้ผ้า กระบงุ เคร่ืองสกัการะบชูา) 
พิธีกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน โดยชาวบ้านจะน าอาหารคาวหวานไป
ถวายพระสงฆ์ พร้อมกบัเสือ้ผ้าทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตวั พบัใส่ในกระบงุ พร้อมจดัท ากระทง
ใบตองบรรจมีุข้าวด า ข้าวแดง ข้าวขาว ปลาร้า หวัหอม กระเทียม พริกแห้ง ฯลฯ พร้อมทัง้ดอกไม้ธูป 
5 ดอก เทียน 1 เล่ม วางบนถาดเหนือกระบงุที่ใส่เสือ้ผ้า แล้วน าไปให้พระสงฆ์สวดอธิษฐานให้น า
สิ่งเลวร้ายออกไปจากทกุคนในครอบครัว  

ประเพณีสารทพวน (รูปลกัษณ์ ได้แก่ รูปลกัษณ์ของกระจาด คานหาบและคน) 
ประเพณีสารทพวนหรือ ประเพณีเส่อกระจาดสารทพวน เป็นการผสานระหว่างประเพณีบุญข้าว
ประดบัดินของกลุม่ชาติพนัธุ์ลาว อนัเป็นงานบญุประเพณีที่สะท้อนถึงความรักสามคัคีเอือ้เฟือ้เผย
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แผ่ของคนในชมุชน เนื่องจากเป็นงานบญุที่ต้องช่วยกนัตระเตรียมอาหารร่วมกนั และน าอาหารใส่
กระจาดหาบใสค่านหาบไปถวายพระ  

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบในการ
แทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะโดยค่าน า้หนกัที่เกิดขึน้ในรูปร่างสามารถใช้การแทนค่าตามกฏ
ของภาพและพืน้ (Figure and Ground) แบ่งรูปลกัษณ์ที่ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) และพืน้ (Ground) 
โดยก าหนดค่าน า้หนกัด้วยสีด าและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบตัิต่างๆของรูปร่าง 
เม่ือรูปลกัษณ์นัน้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารใช้สีจากต้นแบบของประเพณี หรืออปุกรณ์ที่เป็น
เคร่ืองประกอบพิธี แทนค่าสี (Color) โทนสีน า้ตาล สีเขียว และกลุ่มสีอ ่าไอ่ สีอตัลกัษณ์จากเคร่ือง
แต่งกายลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะทัง้หมดเพื่อแสดงรูปลกัษณ์ที่สามารถสื่อสารอัตลกัษณ์
ประเพณีกลุม่วฒันธรรมไทยพวนได้ชดัเจนมากขึน้ 

 

 

ภาพประกอบ 247 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

แนวทางการใช้รูปลกัษณ์ของอาหารในประเพณี เพื่ออธิบายวตัถุประกอบพิธีกรรม และ
ความเช่ือตามประเพณี โดยใช้เค้าโครงลกัษณะของ ข้าวหลาม ภาชนะจกัสาน กระจาด คานหาบ 
และเคร่ืองแต่งกาย  สามารถน าเอาองค์ประกอบทางศิลปะมาสร้างรูปลกัษณ์มากกวา่หนึง่ชนิด มา
ประกอบกนัเพื่อสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
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ภาพประกอบ 248 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

 

ภาพประกอบ 249 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 



  350 

5) ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่ นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และ
ประวัตศิาสตร์บอกเล่า ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 

จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 
โดยใช้ลักษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทภาษา 
วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวัติศาสตร์บอกเล่า เป็นการน าเอาส่วนประกอบของ ภาษา ตัวอักษร 
และการสื่อความหมายออกมาในรูปของค าพดู รวมถึงการตัง้ช่ือบ้านนามเมือง พบที่มาช่ืออ าเภอ ช่ือ
ต าบล และช่ือบ้าน ในชมุชนไทยพวน มีที่มาในการตัง้ช่ือเก่ียวกบัภมูิศาสตร์สภาพแวดล้อมของที่ตัง้ 
และการน าเอาช่ือบ้านช่ือเมืองดัง้เดิมในแขวงเชียงขวางที่เป็นบ้านเกิด มาตัง้ช่ือชุมชนในปัจจุบนั 
ได้แก่ ช่ืออ าเภอบ้านหม่ี และช่ือต าบลหาดเสีย้ว เป็นต้น  

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และ
ประวตัิศาสตร์บอกเลา่ ได้ 3 ประเภท ได้แก่  

1) ตัวอักษร การใช้รูปลกัษณ์ของตวัอกัษรไทยน้อย ซึ่งเป็นตวัอกัษรที่มีรูปแบบ
เฉพาะและเป็นตวัอกัษรที่กลุม่วฒันธรรมไทยพวนใช้ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร มาก าหนดรูปแบบ
ของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

2) ค า และประโยค ภาษาพืน้ถิ่นของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน มีการผสมค าและ
ประโยคเพื่อการสื่อสารที่มีลกัษณะเฉพาะตวั เช่น แพ่วโต่ง คือ การพาดผ้าในลกัษณะสไบของชาย
และหญิงชาวไทยพวน เป็นต้น มาก าหนดรูปแบบของข้อความเพื่อสื่อสารอตัลกัษณ์ศิลป์ 

3) ภาษาพูดและการอ่าน ภาษาพืน้ถิ่นของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน มีส าเนียง 
หรือการอ่าน พูดออกเสียงที่มีลักษณะเฉพาะตัว เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ การออกเสียงใน
ภาษาไทย แตกต่างด้วยการใช้ตวัอกัษร หรือตวัสะกดแต่ยงัสามารถสื่อสารความหมายเดียวกนัได้ 
ประกอบด้วย การใช้เสียงของตวัอกัษร “ฮ” แทนการอ่านออกเสียงค าที่มีตวั “ร” เช่น ค าว่า “เรือน” 
จะอ่านออกเสียงเป็น “เฮือน” และ การอ่านออกเสียงค าที่มีสระ “ไ - ใ” จะอ่านออกเสียงเป็นสระ “เ 
- อ” เช่น ไปไหน - ไปกะเลอ เป็นต้น มาก าหนดรูปแบบการเขียนข้อความเพื่อสื่อสารอัตลกัษณ์
ศิลป์ 

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวตัิศาสตร์บอกเล่า ของ
กลุม่วฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบในการแทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะจากการใช้ลกัษณะ
โครงสร้างของตัวอักษรไทน้อยมีลักษณะโค้งมน จุดเร่ิมต้นของอักษรเกิดจากการม้วนหัวกลม 
ประกอบกับเส้นโค้งมน ตามรูปร่างของอักษร สิน้สุดตัวอักษรด้วยการตวัดปลายเส้น การใช้
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องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อแสดงรูปลกัษณ์ของสิ่งที่กล่าวมาขัน้ต้น ด้วยการใช้รูปธรรมของการ
สื่อสารด้วยภาษาพืน้ถิ่น ตวัอกัษรไทน้อยเปรียบเสมือนรูปธรรมของภาษา จึงเป็นต้นแบบในการ
คดัเลือกชดุตวัอกัษรไทย ที่มีลกัษณะและบคุลิกที่ใกล้เคียงกบัตวัอกัษรไทน้อย เพื่อแสดงข้อความ
จากการสื่อสารด้วยภาษาไทยพวน 

การใช้โครงสร้างของเส้นโค้ง (Curve Line) ซึ่งเป็นลักษณะของอักษรไทน้อย และ
รูปแบบของทิศทางจากการเขียนอกัษรไทน้อย ก าหนดรูปลกัษณ์ให้ชดุตวัอกัษรในภาษาไทย โดย
คดัเลือก ฟอนต์อาร์ทีอี คอนทราส (RTE Contrast) ซึง่นกัออกแบบชดุตวัอกัษรได้รับแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบมาจากรูปแบบของตวัอกัษรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาใช้
เป็นรูปลักษณ์ของชุดอักษรในการสื่อสารข้อความจากภาษาถิ่น วรรณกรรมพืน้บ้านและ
ประวตัิศาสตร์บอกเลา่  

การสร้างความชัดเจนด้วยการแทนค่าน า้หนักตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and 
Ground) ด้วยการจดัวางองค์ประกอบที่ประกอบด้วย ภาพ (Figure) คือ ส่ิงทีมีรูปร่างเด่นชดั แทนค่าด้วย
สีด า ให้ปรากฎขึน้มาจากเส้นขอบของอาณาเขต และ พืน้ (Ground) คือสว่นที่เหลือทัง้หมดภายในอาณา
เขต แทนค่าด้วยสีขาว  

 

 

ภาพประกอบ 250 แสดงการเทียบเคียงลกัษณะของอกัษรไทยน้อย และลกัษณะของอกัษรไทย  

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 251 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน และประวตัิศาสตร์บอกเลา่ ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

 ที่แสดงถึงอกัษรธรรม และอกัษรไทย ท่ีมีบคุลิกลกัษณะใกล้เคียงกนั 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

6) ภมิูปัญญาภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 

โดยใช้ลกัษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทอาชีพของ
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็นการน าเอาส่วนประกอบรูปธรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ในอาชีพของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวน ประกอบด้วย อาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่การท านา และอาชีพทางพาณิชยก
รรม ได้แก่ อาชีพทอผ้า และอาชีพจกัสาน  การน าเอาอปุกรณ์ เคร่ืองมือและผลิตภณัฑ์จากอาชีพ
เหลา่นีม้าแทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ  

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพ ได้ 2 ประเภท ได้แก่  
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1) เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ พบเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่
เกิดจากภมูิปัญญาท้องถิ่น มีรูปลกัษณ์เฉพาะตวัสามารถสื่อสารถึงอาชีพของกลุ่มวฒันธรรมไทย
พวน มาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

2) ผลงาน หรือผลิภัณฑ์ รูปแบบ และรายละเอียดต่างๆของผลงานหรือผลิ
ภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการผลิตของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน สามารถน ามาก าหนดรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ เพื่อแสดงลกัษณะร่วมทางภมูิปัญญาประเภทอาชีพได้ 

ลักษณะร่วมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ประกอบด้วย 

การท านา การใช้องค์ประกอบทางศิลปะประเภท จุด (Dot) เส้น (Line) ในการ
ก าหนดแกน ขอบเขตทิศทาศ และค่าน า้หนกั เม่ือองค์ประกอบของจดุ และเส้นรวมกนัตามกฏของ
ความใกล้ชิด (Proximity) การจัดวางองค์ประกอบส่วนย่อยที่มีความเก่ียวข้องกัน ในต าแหน่งที่
ใกล้ชิดกัน ก่อให้เกิดรูปร่าง (Shape) ที่แสดงรูปลักษณ์ของรวงข้าว และเคร่ืองมือในการท านา 
ได้แก่ เคียว งอบ  

กลุ่มอาชีพจักสาน การใช้องค์ประกอบทางศิลปะประเภทประเภท เส้น (Line) ใน
การก าหนดแกน ขอบเขต และการจัดวางองค์ประกอบตามทิศทาง หรือกฏของความต่อเนือง 
(Continuation) โดยก าหนดให้ เส้น (Line) แต่ละเส้นจะถดูจดัวางตามทิศทาง 45 องศา ความหนา
ของเส้นและการซ้อน ทบั กนัของเส้น แทนค่าตามรูปแบบของเคร่ืองจกัสานที่เป็นสินค้าของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวน ปรากฏลวดลาย (Pattern) ตามลกัษณะเด่นของลวดลายที่ใช้ในการจกัสาน
ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ลายเฉลว ลายหวัสุม่ ลายสานไม้ไผ่ ลายหนามทเุรียน 

การทอผ้า / ผ้ามัดหมี่ลายแทรก การใช้องค์ประกอบทางศิลปะแทนค่าน า้หนกั
ของลวดลายผ้ามดัหม่ีลายแทรก ด้วยการใช้เส้น (Line) ที่มีความหนาแตกต่างกัน วางเว้นระยะ
ความห่างตามรูปร่างของผ้าซิ่น เพิ่มรายละเอียดด้วยรูปร่าง หรือเส้นที่มีขนาเล็กกวา่ ลงไประหวา่ง
ความห่างของเส้น จดัวางองค์ประกอบแบบการซ า้ ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) จนเกิดเป็น
ลวดลายอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี 
จงัหวดัลพบรีุ และอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก ที่เป็นที่รู้จกัแพร่หลาย ซึ่งนอกจากจะอนรัุกษ์
รูปแบบและลวดลายการทอผ้าแบบดัง้เดิม(มดัหม่ีลายแทรก) เช่น มดัหม่ีลายแทรกพญานาคน้อย 
มัดห ม่ีลายแทรกโคม เ ป็น ต้น  กลุ่ มวัฒนธรรมไทยพวนทั ง้ สองแห่ ง  ยังประยุก ต์น า
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรทางวฒันธรรมที่โดดเด่นในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นลวดลาย 
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เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์แก่กลุ่มของตน เช่น มัดหม่ีลายสุพรรณิการ์ ของ อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก มดัหม่ีลายปิยวานร ของอ าเภอบ้านหมี่ เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 252 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทอาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบในการแทน
ค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะจากค่าน า้หนกัที่เกิดขึน้ในรูปร่างสามารถใช้การแทนค่าตามกฏของ
ภาพและพืน้ (Figure and Ground) แบ่งรูปลกัษณ์ที่ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) และพืน้ (Ground) 
โดยก าหนดค่าน า้หนกัด้วยสีด าและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคณุสมบตัิต่างๆของรูปร่าง 
เม่ือรูปลกัษณ์นัน้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสามารใช้สีจากต้นแบบของประเพณี หรืออปุกรณ์ที่เป็น
เคร่ืองประกอบพิธี แทนค่าสี (Color) โทนสีน า้ตาล สีอตัลกัษณ์จาก ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวสัดหุลกัในการ
จกัสาน และกลุ่มสีอ ่าไอ่ สีอตัลกัษณ์จากเคร่ืองแต่งกาย ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะทัง้หมด
เพื่อแสดงบคุลิกภาพของรูปลกัษณ์ที่สามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ประเพณีกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนได้
ชดัเจนมากขึน้ 
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แนวทางการใช้ เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ เคร่ืองแต่งกาย ผลิตภณัฑ์ เช่น มดัหมี่
ลายแทรก ลายอตัลกัษณ์มดัหม่ีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน เพื่อแสดงลกัษณะที่โดดเด่น สง่ผลถึง
การจดจ า อธิบายถึงคุณสมบตัิของรูปลกัษณ์ที่ปรากฎ สามารถใช้องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้าง
รูปลกัษณ์ ในการสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 

 

ภาพประกอบ 253 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทอาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 254 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทอาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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ภาพประกอบ 255 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทอาชีพของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

7) ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่ นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน 

จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 
โดยใช้ลกัษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอัตลกัษณ์ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทความเช่ือ
และพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนเป็นการน าเอาสว่นประกอบรูปธรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกบัความ
เช่ือและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน ในการก าหนดรูปลกัษณ์เพื่อแนวทางในการออกแบบ  

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมได้ 3 
ประเภท ได้แก่  

1) สิ่งปลูกสร้างทางความเช่ือ สิ่งปลกูสร้างในลกัษณะถาวรเพื่อวตัถุประสงค์
ในการสักการะ หรือประกอบพิธีกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ได้แก่ ศาลปู่ ตา มาก าหนด
รูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 
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2) ภาชนะหรืออุปกรณ์ ในพิธีกรรมพบภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้บรรจุเคร่ือง
สักการะ เพื่อประกอบพิธีกรรม เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น
รูปแบบเฉพาะตวัของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน มาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

3) ความเช่ือ พิธีกรรมหรือประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเกิดขึน้จาก
ความเช่ือที่มีพืน้ฐานเก่ียวข้องกบัการสกัการะเทพเทวดา ที่คอยคุ้มครองและบนัดาลฟ้าฝนให้ตก
ตามฤดกูาลของการเพาะปลกู ได้แก่ พระยาแถน จากความเช่ือที่เป็นไปในลกัษณะของนามธรรม 
การสร้างรูปลกัษณ์เพื่อเป็นตัวแทนความเช่ือนัน้จึงปรากฏขึน้ในวฒันธรรมไทยพวน มาก าหนด
รูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

ลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน ประกอบด้วย 

พระยาแถน ความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ ที่โดด
เด่นคือความเช่ือพระยาแถน เทวดาที่บันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล แสดงออกผ่านประเพณี
พิธีกรรมต่างๆ อาทิ บญุก าฟ้า 

ศาลปู่ตา ความเช่ือเร่ืองผีบรรพบรุุษที่ชดัเจนคือการตัง้ศาลปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน 
ประจ าต าบล และการแสดงออกในพิธีเลีย้งศาลปู่ ตาในทกุปี 

ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ เคร่ืองท าพิธีสู่ขวญัที่คล้ายคลงึกนัไม่ว่า
จะท าพิธีสูข่วญัใดๆ มกัได้แก่ พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ายสายสิญจน์ ข้าว ไก่ต้ม เหล้า ขนมต้ม 
น า้ขมิน้ส้มป่อยใส่ขันเงิน ส าหรับประพรม เนื่องจากเป็นสังคมเกษตรกรรมท านาเพาะปลูกข้าว 
ประเพณีหรือพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือ แนวคิดและวิธีปฏิบตัิเป็นพิเศษ ได้แก่ ประเพณีสู่
ขวญัเกวียน สู่ขวญัควาย จากความเช่ือที่ใช้ควายเป็นสตัว์ลากไถ ลากคราด ถือเป็นสตัว์ใหญ่มีค่า
มาก 
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ภาพประกอบ 256 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทความเช่ือและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทเช่ือและพิธีกรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบ
ในการแทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะจากการแทนค่ารูปลกัษณ์ของ พระยาแถน ศาลปู่ ตา 
พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ายสายสิญจน์ เกิดจากการใช้รูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) ปิด
ล้อมตามลกัษณะของส่วนประกอบเหล่านัน้ก าหนดขอบเขตลกัษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ และสร้าง
รายละเอียดด้วยการใช้เส้น  (Line) ตามกฏของความคล้ายคลึง (Similarity) ด้วยการจัดวาง
องค์ประกอบแบบการซ า้ และเน้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึน้มาให้แตกต่างเพื่อให้เกิดลวดลาย แสดงพืน้ผิว
ของวตัถ ุ

ค่าน า้หนกัที่เกิดขึน้ในรูปร่างสามารถใช้การแทนค่าตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and 
Ground) แบ่งรูปลกัษณ์ที่ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) และพืน้ (Ground) โดยก าหนดค่าน า้หนกั
ด้วยสีด าและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบตัิต่างๆของรูปร่าง เม่ือรูปลกัษณ์นัน้มี
รายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถใช้สีจากต้นแบบของศาลปู่ ตา และอปุกรณ์ที่เป็นเคร่ืองประกอบพิธี 
แทนค่าสี (Color) โทนสีน า้ตาล สีเขียวสีอตัลกัษณ์จาก โครงสร้างไม้ของศาลปู่ ตา เคร่ืองจกัสาน 
และใบตอง ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อแสดงรูปลกัษณ์ที่สามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ความ
เช่ือและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนได้ชดัเจนมากขึน้ 
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ภาพประกอบ 257 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทความเช่ือและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

8) ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่ นประเภทศิลปะพืน้ถิ่ นของกลุ่มวัฒนธรรม 
ไทยพวน 

จากการศึกษาปรากฏรูปลกัษณ์กราฟิกเพื่อแนวทางในการก าหนด “อตัลกัษณ์ศิลป์” 
โดยใช้ลกัษณะร่วมที่แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่น
ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเป็นการน าเอาส่วนประกอบรูปธรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัศิลปะพืน้ถิ่นของ
กลุม่วฒันธรรมไทยพวน มาแทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ ในการก าหนดรูปลกัษณ์เพื่อแนวทางใน
การออกแบบ ประกอบด้วย 

สามารถแบ่งประเภทของรูปลกัษณ์ที่ใช้ในการก าหนดเค้าโครงและรูปแบบของอัต
ลกัษณ์ศิลป์ที่แสดงออกถึงลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นประเภทความศิลปะพืน้ถิ่นได้ 2 ประเภท 
ได้แก่  
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1) ท่าทางประกอบการแสดง ทู่าทางของชายและหญิง ผู้ประกอบกิจกรรมที่
ถูกจัดเป็นศิลปะพืน้ถิ่น แสดงออกถึงการร่ายร า หรือสิ่งที่เกิดขึน้ระหว่างการแสดง มาก าหนด
รูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

2) อุปกรณ์ประกอบการแสดง อปุกรณ์ประกอบการแสดงจากการใช้เคร่ืองมือ
ในการประกอบอาชีพมาเป็นอปุกรณ์หลกัในการแสดง โดยแต่งเติมอปุกรณ์เหล่านัน้ให้สอดคล้อง
กบัเร่ืองราว หรือวตัถปุระสงค์ของการแสดงมาก าหนดรูปแบบของอตัลกัษณ์ศิลป์ 

ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน 
ประกอบด้วย 

ล าพวน การใช้องค์ประกอบทางศิลปะ ผ่านรูปลกัษณ์การแสดงออกที่สามารถ
บอกท่าทาง จากการล้อมรอบรูปลักษณ์คนเพศชาย และหญิงด้วยการใช้ รูปร่างธรรมชาติ 
(Organic Shape) ก าหนดขอบเขตลกัษณะ 2 มิติ เป็นรูปร่างตัง้ต้นเพื่อแสดงท่าทางที่ใช้ในการ
ล าพวน รูปร่างของคนใส่รายละเอียดของเคร่ืองแต่งกายผู้ ชาย และเคร่ืองแต่งกายผู้หญิง เพื่อ
สร้างอัตลกัษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนให้ชัดเจนมากขึน้ ส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้
รูปลกัษณ์ของ แคน เคร่ืองดนตรีที่สร้างเสียงและก าหนดจังหวะของการล าพวน  จากการใช้เส้น 
(Line) ) ปิดล้อมตามลักษณะของส่วนประกอบของแคน จนเกิดรูปร่าง(Shape) ลักษณะ 2 มิติ 
และสร้างรายละเอียดด้วยการใช้เส้น (Line) ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) ด้วยการจดั
วางองค์ประกอบแบบการซ า้ แทนคา่ล าไม้ไผ่ซึง่เป็นลกัษณะที่โดดเด่นของแคน  

การละเล่นนางกวัก การละเลน่นางกวกัในปัจจบุนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
การแสดงทางวัฒนธรรมต่อสาธารณะชนหรือในการสาธิตต่างๆ ซึ่งมีภูมิปัญญาจากการใช้
เคร่ืองมือในการทอผ้า คือ กวกั มาเป็นอปุกรณ์หลกัในการแสดง โดยแต่งเติมกวกัด้วยเสือ้ผ้าและ
เคร่ือประดบั ให้กวกัที่ใช้แสดงมีรูปลกัษณ์คล้ายตุ๊กตาผู้หญิง การใช้องค์ประกอบทางศิลปะแทนคา่
ให้เกิดรูปลกัษณ์เร่ิมจากการ จากการใช้เส้น (Line) ในการก าหนดแกน ขอบเขต และการจดัวาง
องค์ประกอบตามทิศทาง หรือกฏของความต่อเนื่อง (Continuation) โดยก าหนดให้ เส้น (Line) แต่
ละเส้นจะถดูจดัวางตามทิศทาง 45 องศา ความหนาของเส้นและการซ้อน ทบักนัของเส้น แทนค่า
ตามรูปแบบของเคร่ืองจักสานที่เรียกว่ากวกั ต่อด้วยการก าหนดรูปร่าง (Shape) ลกัษณะ 2 มิติ 
และสร้างรายละเอียดด้วยการใช้เส้น (Line) ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) ด้วยการการ
จดัวางองค์ประกอบแบบการซ า้ แทนคา่เคร่ืองแต่งกายและลวดลาย 
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การก าหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่นของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน เป็นต้นแบบใน
การแทนค่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะจากค่าน า้หนกัที่เกิดขึน้ในรูปร่างใช้การแทนค่าตามกฏของ
ภาพและพืน้ (Figure and Groung) แบง่รูปลกัษณ์ที่ปรากฏออกมาเป็นภาพ (Figure) ด้วยค่าน า้หนกั
สีด า และพืน้ (Ground) ด้วยค่าน า้หนักสีขาว เพื่อสร้างการจดจ าและสร้างการรับรู้ ด้วยการใช้สี
จากต้นแบบของ แคน กวกั กระด้ง และเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ โทนสีน า้ตาล และสีอ ่าไอ่ แทนค่า
น า้หนกัลงในรูปลกัษณ์ที่ก าหนด  

ค่าน า้หนกัที่เกิดขึน้ในรูปร่างสามารถใช้การแทนค่าตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and 
Ground) แบ่งรูปลกัษณ์ที่ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) และพืน้ (Ground)  โดยก าหนดค่าน า้หนกั
ด้วยสีด าและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบตัิต่างๆของรูปร่าง เม่ือรูปลกัษณ์นัน้มี
รายละเอียดที่ครบถ้วนสามารถใช้สีจากต้นแบบของ แคน กวกั กระด้ง และเคร่ืองแต่งกาย แทนค่า
สี(Color) โทนสีน า้ตาล และสีอ ่าไอ่ สีอตัลกัษณ์จากเคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองดนตรี และอปุกรณ์
ประกอบการแสดง ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อแสดงรูปลักษณ์ที่สามารถสื่อสารอัต
ลกัษณ์ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนได้ชดัเจนมากขึน้ 

 

ภาพประกอบ 258 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทศิลปะพืน้ถ่ินของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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แนวทางการใช้รูปลกัษณ์ของเคร่ืองดนตรี ได้แก่ แคน ประกอบกบัการใช้รูปร่างของ
คนที่แสดงท่าทาง เพื่อแสดงถึงการละเล่น หรือการแสดง ซึ่งเป็นศิลปะพืน้ถิ่นของกลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวน สามารถใช้องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้างรูปลกัษณ์ที่ชดัเจน การใช้สีและรูปแบบของ
เคร่ืองแต่งกายทางวัฒนธรรม เช่น เสือ้หม่ากาแล่ง และการแพ่วโต้งผ้า สีและลวดลายของซิ่น
มัดหม่ีลายแทรก ในการสื่อสารอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนให้ชัดเจน 
มากขึน้ 

 

 

ภาพประกอบ 259 แสดงการแทนคา่องค์ประกอบทางศิลปะจากอตัลกัษณ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ประเภทศิลปะพืน้ถ่ินของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน  

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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บทที่ 5  
สรุปและอภปิรายผล 

การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศ
ไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ ผ่านการศึกษาและการลงพืน้ที่เก็บข้อมลูมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 8 ประเภท ได้แก่ 1)อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศัย 4)ประเพณี 5)
ภาษา วรรณกรรมพืน้บ้านและประวตัิศาสตร์บอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเช่ือ พิธีกรรม 8)ศิลปะพืน้
ถิ่น มาวิเคราะห์เป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นถึงลกัษณะร่วม
จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย ในพืน้ที่การศึกษา ได้แก่ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัด
ลพบรีุ อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ และอ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั  

จากการศกึษาผู้วิจยัเห็นถึงการที่กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนได้ริเร่ิมการฟืน้ฟอูตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมประเพณีของตนขึน้มาด้วยความภูมิใจในความเป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์พวน โดย
เปิดเผยตวัตนสูพ่ืน้ที่สาธารณะเพิ่มขึน้ ผ่านรูปแบบของวฒันธรรมประเพณีของกลุม่วฒันธรรมไทย
พวน อาจเป็นกลุ่มวัฒนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการสร้างอัตลักษณ์ผ่าน
กระบวนการรือ้ฟืน้ประเพณีและวฒันธรรม เนื่องจากมรดกทางวฒันธรรมพวนดัง้เดิมยงัมีความ
เข้มข้นสงู ประกอบกบัความพร้อมของสมาชิกในกลุม่ร่วมกบัผู้น าชมุชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถ
สร้างกลไกและจัดตัง้ฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มจนสามารถสะท้อนให้สังคมภายนอกเห็นว่า 
มรดกทางวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนเป็นสิ่งมีคณุค่า ควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาติ เป็นความหลากหลายบนพืน้ฐานของความเป็นสว่นหนึ่งสงัคมไทย ไม่ใช่ใน
ฐานะวฒันธรรมของชนกลุม่น้อยหรือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  

อีกประการหนึ่งที่อัตลกัษณ์ดัง้เดิมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็นที่ยอมรับได้ง่ายใน
สงัคมไทย คือ พืน้ฐานวฒันธรรมของชาวไทยพวนไม่แตกต่างจากวฒันธรรมไทยมากนกั เนื่องจาก
วัฒนธรรมพวนเป็นวฒันธรรมที่มีรากฐานดัง้เดิมมาจากพระพุทธศาสนาผสมกับความเช่ือเร่ือง
ธรรมชาติและบรรพบรุุษ คล้ายคลงึกบัความเชื่อทางพทุธศาสนา และวฒันธรรมในสงัคมไทย 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มุ่งศกึษาเพื่อศกึษาเปรียบเทียบภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่น 8 
ประเภท ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน ในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย มีเป้าหมายในการ
ตรวจสอบหาลกัษณะร่วม หรืออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวนที่พบในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน ามาถอดองค์ประกอบทางศิลปะ (อัตลักษณ์ศิลป์) 
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ส าหรับออกแบบการสื่อสารอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม ทัง้ในเชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์  
โดยผลการศกึษาค้นพบข้อมลูตามล าดบัดงันี ้

1. สรุปผลการวิจัย 
1.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จากลักษณะร่วมภมิูปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่น

ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย 
การเปรียบเทียบภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่น ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนในเขต

พืน้ที่ภาคกลาง จ านวน 4 กลุ่มพืน้ที่ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอปากพลี 
จงัหวดันครนายก กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบุรี กลุ่มวฒันธรรม
ไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบุรี และกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอศรีสชันาลยั จังหวดั
สโุขทยั โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคดัเลือกลกัษณะร่วมดงักลา่วจาก 1) ความสอดคล้องกบัวฒันธรรม
ดัง้เดิมของชาวไทยพวน 2) รูปแบบหรือระเบียบแบบแผนที่มีความชดัเจน 3) ความถ่ี ความซ า้ (การ
ผลิตซ า้) ที่พบได้ในทกุกลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่ใช้เป็นกรณีศกึษา 

จากการศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทัง้ 8 ประเภทของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนภาคกลาง ที่เข้าเกณฑ์ก าหนดในข้างต้น ร่วมกับกรอบแนวคิดภายใต้โครงการราก
วฒันธรรม ของกระทรวงวฒันธรรม ซึ่งมีวตัถุประสงค์ในการแสวงหาอตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมที่
โดดเดน่และเกิดขึน้ในท้องถิ่น เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชน น าไปสูก่ารพฒันา บม่เพาะ
และต่อยอดไปสู่อตุสาหกรรมวฒันธรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคณุค่าทางสงัคมและมลูค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจได้อย่างยัง่ยืน 

ข้อค้นพบจากการศึกษาภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นทัง้ 8 ประเภทตามกรอบ
แนวคิดโครงการรากวัฒนธรรม พบว่าการศึกษาเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน ซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มีการอพยพมาจากแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีต้นทางรากวฒันธรรม สืบทอดจากชาติพนัธุ์พวน เม่ือเข้ามาตัง้ถิ่น
ฐานในประเทศไทย ภมูิปัญญาทางวฒันธรรมจากชาติพนัธ์เดิมยงัคงติดตวัมาด้วย ผสมผสานกบั
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพืน้ที่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย เม่ือน ากรอบแนวคิด
โครงการรากวัฒนธรรม ที่ประกอบด้วยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทัง้ 8 ประเภท ในการ
ค้นหาลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมนัน้ พบว่า 1) สิ่งที่ปรากฏในภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่น
บางประเภท ไม่สามารถชีช้ัดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึน้มีรูปแบบเฉพาะตัว ไม่เหมือนหรือซ า้กับกลุ่ม
วฒันธรรมอื่น 2) ในปัจจบุนัภมูิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นบางประเภทมีปรากฏให้เห็น แต่เป็น
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เพียงการเก็บรักษา โดยไม่ได้สืบสานหรือท าต่อ หรือเป็นเพียงการแสดงที่ถูกจัดขึน้เป็นครัง้คราว 
ไม่ได้เป็นการสืบทอดตามประเพณีดัง้เดิม 

สามารถสรุปลักษณะร่วมตามกรอบแนวคิดภายใต้โครงการรากวัฒนธรรม ใน
ประเภทต่าง ๆ จากการศกึษาได้ดงันี ้ 

1.1.1 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาหาร  
จากการศึกษาพบว่าอาหารชาติพันธุ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ อาหารในชีวิตประจ าวนัซึง่ได้แก่ ข้าว น า้พริก (นิยมน า้พริกปลาร้า) ผกั
พืน้บ้าน น ามาปรุงอาหารด้วยวิธีที่เรียบง่ายทัง้แกง ผัด ต้ม ย า ต า  คล้ายคลึงกับที่พบในกลุ่ม
วฒันธรรมอื่น ๆ ของภาคกลางและภาคอีสาน  

อาหารที่โดดเด่นในชีวิตประจ าวันได้แก่ อาหารที่ท าจากปลาน า้จืดที่นิยม
น ามาผ่านการถนอมอาหารเป็นปลาแดะ (ปลาแดก , ปลาร้า) ตลอดจนมีการปรุงและแปรรูปปลา
ร้าด้วยการทอดเป็นปลาด ูการท าน า้ปรุงจากปลาร้า ลาบปลาร้า แหนมปลาร้า แจ่วบอง ฯลฯ เป็น
ต้น 

อาหารอีกประเภทคืออาหารที่ใช้ในงานบุญประเพณีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
มกัแปรรูปมาจากข้าว อนัเป็นผลสืบเนื่องจากการเป็นสงัคมเกษตรกรรมที่เพาะปลกูข้าวเป็นหลกั 
เช่น การใช้ข้าวปุน้ (ขนมจีน) และข้าวจี่ ในประเพณีก าฟ้า การท าข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบย่าง) ในพิธี
สตูรเสือ้สตูรผ้า การท าข้าวหลามในงานบญุข้าวหลามเดือนสาม เป็นต้น 

1.1.2 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทการแต่งกาย 
จากการศึกษาพบว่าการแต่งกายของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนสามารถแบ่ง

ออกเป็น2 อย่าง ได้แก่ การแต่งกายในชีวิตประจ าวนั แบ่งย่อยได้เป็นการแต่งกายเม่ืออยู่บ้านและ
การแต่งกายเม่ือออกท าไร่ท านา โดยกลา่วในภาพรวมได้ว่า สตรีชาวพวนนิยมนุ่งซิ่นมดัหม่ี ใสเ่สือ้
หมากกะแลง่ (เสือ้คอกระเช้า) ผู้ชายถอดเสือ้ นุ่งกางเกงม่อฮ่อมคาดผ้าขาวม้า การแต่งกายเม่ือไป
ท าไร่นาทัง้หญิงชายจะสวมชดุม่อฮ่อมสีเข้มเพื่อให้รอยสกปรกไม่เป็นที่สงัเกตชดั  

การแต่งกายในงานเทศกาล งานบุญประเพณีหรือในวาระส าคัญต่าง ๆ มี
รายละเอียดแตกต่างกนัตามการสืบทอดภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านการแต่งกาย และการทอผ้าพืน้ถิ่นใน
แต่ละกลุม่วฒันธรรมไทยพวนที่ศกึษา จึงสามารถสรุปเป็นอตัลกัษณ์ร่วมได้เพียง หญิงนุ่งซิ่นมดัหมี่
ลายแทรก และชายสวมเสือ้ กางเกงม่อฮ่อม พาดผ้าขาวม้า ทัง้ชายและหญิงมีการ แพ้วโต่ง ด้วย
ผ้าขาวม้าหรือสไบ (การคาดผ้าทอ ผ้าขาวม้าในลักษณะผ้าเบี่ยงคาดอก ) นอกจากนัน้กลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวนมีการประยกุต์การแต่งกาย เพื่อให้เป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน
ในท้องถิ่นของตนดงันี ้
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- กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก หญิงใส่เสือ้
ไทยประยกุต์ เช่น เสือ้แขนกระบอก เสือ้ลกูไม้ แพ้วโตง่ นุ่งซิ่นมดัหมี่ลายแทรก ชายสวมเสือ้ กางเกง
ม่อฮ่อม คาดผ้าขาวม้า 

- กลุม่วฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ ผู้หญิงใส่
ชุดไทยพวนที่ประยุกต์มาจากเสือ้ป้าวดัง้เดิมสมยัตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่แขวงเชียงขวาง สีม่วง ขลิบแดง 
นุ่งซิ่นมดัหมี่ลายแทรกลายล้ายโทนสีม่วง ผู้ชายใสเ่สือ้แขนกระบอกสีม่วง ขลิบแดง คาดผ้าขะม้า 

- กลุ่มวฒันธรรมไทยพวนอ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบุรี  ผู้หญิงสวมเสือ้
หม่ากาแล้ง หรือเสือ้แขนกระบอกสีขาว หรือถ้าเป็นงานบญุท่ีวดัทัว่ไป ร่วมกบัแพ้วโตง่ นุ่งซิ่นมดัหม่ี
ลายแทรก ผู้ชายใสเ่สือ้แขนกระบอก นุ่งกางเกงขาก๊วย แพ้วโตง่ ด้วยผ้าขาวม้าลายตาม่อง 

- กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สโุขทยั ผู้หญิงนุ่งซิ่นตีนจก ใส่ผ้าเบี่ยง (ผ้าโต่งสีขาว) ผู้ชายใส่ชุดม่อฮ่อม ผ้าขาวม้าคาดเอว หรือ
แพ้วโตง่ 

1.1.3 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัย 
จากการศึกษาพบว่าที่อยู่อาศัยหรือเฮือนของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนกลุ่ม

อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก กลุ่มอ าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรีุ และกลุ่มอ าเภอบ้าน
หม่ี จังหวดัลพบุรี พบเฮือนพวนที่มีรูปแบบแผนผงัเป็นเฮือนแฝด ประกอบด้วยเฮือนนอน (เฮือน
หลกั) กบัเฮือนโถง มีเฮือนครัววางขวางเฮือนโถง โดยมีพืน้ที่การใช้งานที่คล้ายคลงึกนั จนกลา่วได้
วา่เป็นอตัลกัษณ์ของภมูิปัญญาท้องถ่ินประเภทที่อยู่อาศยัร่วมกนัทัง้ 3 กลุม่ ยกเว้นกลุม่วฒันธรรม
ไทยพวนต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั ที่มีรูปแบบการสร้างเฮือนที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะ
การสร้างยุ้งข้าว (เงีย้เค้า) อยู่ในระดบัเฮือนนอนโดยอยู่ทางทิศตะวนัตกของโถง (ซานท่อง) ซึง่อาจ
ได้อิทธิพลจากเฮือนไทยยวนหรือเฮือนไทลือ้เนื่องจากอยู่ในภมูิภาคท่ีใกล้ชิดกนั 

1.1.4 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณี 
จากการศกึษาพบวา่ประเพณีในรอบปีของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่ 

มีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์อื่น ๆ ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาคอีสานที่มีรูปแบบหรือคติประเพณีอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
วฒันธรรมชาวพวนอย่างมาก ประเพณีในรอบปี ที่ถือเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนที่สดุ
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนคือ ประเพณีก าฟ้า ที่เป็นประเพณีส าคัญต้องประพฤติปฏิบัติเป็น
ประจ าทกุช่วงต้นปี คือเดือนสาม (กมุภาพนัธ์-มีนาคม) รองลงมาคือประเพณีสารทพวน ฮีตเดือน
9  ซึง่มีลกัษณะเฉพาะของตวัเองตามแตล่ะท้องถิ่น 
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1.1.5 ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้บ้าน 
และประวัตศิาสตร์บอกเล่า 

จากการศกึษาพบวา่ภาษาพวน นบัเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของกลุม่วฒันไทยพวน 
ที่สามารถพบได้ในปัจจบุนั และเป็นเอกลกัษณ์ที่โดดเด่นสามารถใช้จ าแนกแยกแยะออกจากกลุม่
ชาติพนัธุ์อื่นๆได้อย่างชดัเจนที่สดุ  

ภาษาพวนเป็นอยู่ในตระกูลภาษาไท - กะได กลุ่มไทตะวันตกเฉียงใต้ มี
ส าเนียงไพเราะอ่อนหวาน ต่างจากภาษาพดูของลาวเวียงที่มีเสียงสัน้และห้วนกว่า โดยมีลกัษณะ
เด่นคือมีเสียงพดูที่อดุมประด้วยสระเออ เช่น ผิเลอ (อะไร) เสอ่ (ใส ่นุ่ง สวย) มือ้เหม่อ (วนัใหม่) จึง
ท าให้มีช่ือเรียกชาวไทยพวนอีกอย่างวา่ “ลาวกะเลอ” ภาษาพวนจะมีเสียง ญ เพิ่มเสียงนาสิกเข้าไป
ด้วย และจะไม่มีเสียง ช หรือ ฉ โดยจะออกเสียงเป็น ซ หรือ ส แทน ส่วนตวัรอเรือนัน่จะออกเสียง
เป็น ฮอ และ ลอ แทน ดงันัน้ ภาษาไทยพวนจึงไม่มีการออกเสียงควบกล า้   เม่ือออกเสียงอกัษร
กลาง เป็นพยญัชนะต้นชาวไทยพวนจะออกเสียงเป็นเสียงตรีและในค าตายเสียงสัน้ คนไทยพวน
จะออกเสียงสงู สว่นเสียงจตัวา ชาวไทยพวนจะออกเสียงต ่า 

ปัจจบุนั การพดูภาษาพวนยงัคงสืบทอดใช้อยู่ภายในชมุชนแต่มีแนวโน้มการ
ใช้ลดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่ภาษาเขียนของชาวไทยพวนใช้อกัษรไทน้อย จารนิทานพืน้บ้านลง
ใบลานเพื่อให้อ่านในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานงันเฮือนดี อยู่กรรม และใช้อักษรธรรมจารเร่ือง
เก่ียวกับธรรมะลงบนใบลาน ส าหรับใช้เทศน์หรืออ่านในงานบุญเข้าพรรษา  แต่ไม่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัแล้ว 

1.1.5 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทอาชีพ 
จากการศึกษาพบว่าอาชีพของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในประเทศไทย แต่

เดิมประกอบอาชีพ 2 อย่างที่ส าคญัคือ การท านา กบัการทอผ้า 
การท านาเป็นอาชีพพืน้ฐานที่ส าคญัตัง้แต่ครัง้ตัง้ถิ่นฐานที่แขวงเชียงขวาง ซึ่งมี

ภูมิประเทศเป็นหุบเขาที่ราบสงูแตกต่างจากภาคกลางของประเทศไทย การประกอบอาชีพท านา
ส่งผลต่อคติความเช่ือ อนัเป็นที่มาของประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ท าให้เกิดอตัลกัษณ์ของกลุ่ม
วฒันธรรมของตนขึน้ 

ผู้หญิงซาวไทยพวนในบางท้องถิ่นจะทอผ้าใช้กันเอง เช่น ไทยพวนที่ต าบลหาด
เสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั และท่ีต าบลบ้านทราย ต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดั
ลพบรีุ ขณะที่ไทยพวนอ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายกได้มีการรือ้ฟืน้การทอผ้ามดัหม่ีขึน้มาอีกครัง้
ในรูปแบบของสหกรณ์ชมุชน 
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อาชีพทอผ้า นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนมีความ
โดดเด่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหม่ีของกลุ่ม
วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบรีุ และการทอผ้าซิ่นตีนจกของกลุ่มวฒันธรรมไทย
พวน ต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ที่เป็นที่รู้จกัแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ซึง่
นอกจากจะอนรัุกษ์รูปแบบและลวดลายการทอผ้าแบบดัง้เดิมแล้ว กลุม่วฒันธรรมไทยพวนทัง้สอง
แห่งดงักล่าวยงัประยุกต์น าทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวฒันธรรมที่โดดเด่นในท้องถิ่นมา
ประดิษฐ์เป็นลวดลาย เพื่อให้เกิดเอกลกัษณ์แก่กลุ่มของตน เหมาะส าหรับใช้ส าหรับเป็นสินค้าที่
ระลกึประเภทสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่าง การประยุกต์และสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าขึน้ใหม่ ได้แก่ ผ้า
มดัหม่ีลายปิยะวานร ของอ าเภอบ้านหม่ี ที่ได้แรงบนัดาลใจมาจากลิง สตัว์สญัลกัษณ์ของจงัหวดั
ลพบรีุ ผ้ามดัหม่ีลายดอกสพุรรณิการ์ ของอ าเภอปากพลี ที่ได้แรงบนัดาลใจมาจากดอกไม้ประจ า
จงัหวดันครนายก นบัเป็นปรากฏการณ์ที่น าภมูิปัญญามาใช้สร้างเสริมอตัลกัษณ์ของตนให้เด่นชดั
มากขึน้ 

1.1.6 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพธีิกรรม 
จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ร่วมด้านความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ่ม

วฒันธรรมไทยพวน มีความคล้ายคลงึกบักลุ่มวฒันธรรมลาว กลุ่มวฒันธรรมไทยอีสาน และกลุ่ม
วฒันธรรมอื่น ๆ ในลุม่แม่น า้โขงเป็นอย่างมาก ในที่นีส้รุปอตัลกัษณ์ร่วมด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนออกเป็น 3 กลุม่ คือ  

- กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัผี ทัง้ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ ได้แก่ 
การนบัถือผีฟ้าพระยาแถน ที่บนัดาลให้ฝนตกต้องตามฤดกูาล และการนบัถือศาลปู่ ตา  

- กลุม่ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวงจรชีวิต พบได้จ านวนมาก ที่โดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ได้แก่ พิธีสตูรเสือ้สตูรผ้าในเทศกาลบุญสงกรานต์ ซึ่งเป็นการสะเดาะเคราะห์
ต่อชะตาให้กบัสมาชิกในครอบครัว 

- กลุ่มความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกับขวัญ พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะใน
เทศกาลงานบญุต่าง ๆ และในวาระโอกาสพิเศษ เช่น การรับขวญัแขกผู้มาเยือน หรือการท าขวญั
นาข้าว เป็นต้น 

1.1.7 ลักษณะร่วมภมิูปัญญาท้องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ถิ่น 
จากการศกึษาพบวา่อตัลกัษณ์ร่วมด้านด้านการแสดงและการละเลน่พืน้บ้าน

ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนส่วนใหญ่มกัใช้แสดงหรือท าการละเลน่ในช่วงเทศกาลงานบญุส าคญั
ต่าง ๆ อาทิ เทศกาลบญุก าฟ้า เทศกาลบญุสงกรานต์ เป็นต้น ที่นิยมได้แก่ การล าพวน การละเลน่
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นางกวกั นางด้ง เป็นต้น ซึง่ยงัยดึโยงอยู่กบัประวตัิภมูิหลงัของกลุม่ชาติพนัธุ์ เก่ียวกบัความเช่ือการ
เสี่ยงทาย และการประกอบอาชีพดัง้เดิมคือการเกษตรกรรมและการทอผ้า ปัจจบุนัการแสดงและ
การละเล่นพืน้บ้านดังกล่าว มักจัดขึน้เพื่อเป็นการสาธิตหรือแสดงต่อสาธารณชนมากกว่าเป็น
ความบนัเทิงภายในชมุชนเช่นแต่ก่อน 

1.2 อัตลักษณ์ศิลป์ องค์ประกอบทางศิลปะ จากอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มวฒันธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลาง 
จ านวน 4 กลุม่พืน้ที่ในการศกึษา ได้แก่ กลุม่วฒันธรรมไทยพวน อ าเภอปากพลี จงัหวดันครนายก 
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ าเภอ
บ้านหม่ี จงัหวดัลพบุรี และกลุ่มวฒันธรรมไทยพวน อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั สู่แนวทาง
การก าหนดรูปลกัษณ์กราฟิก (อตัลกัษณ์ศิลป์) จากแนวคิดองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of 
Visual Arts) ได้แก่ 1)เส้น 2)รูปร่าง 3)รูปทรง 4)สี 5)ลวดลาย ร่วมกับทฤษฏีการรับรู้ (Visual 
Perception in Design) เพื่อการลดทอน แทนค่า และการจัดวางองค์ประกอบของรูปลักษณ์
สามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นทัง้ 8 ประเภท  

จากการศึกษาพบแนวทางการใช้ “อตัลกัษณ์ศิลป์” เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
การใช้องค์ประกอบของรูปลกัษณ์กราฟิกจากลกัษณะร่วมภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่น  
สามารถแบง่ลกัษณะของการใช้รูปลกัษณ์กราฟิกออกเป็น 3 สว่น ได้แก่  

1) องค์ประกอบหลกั คือ รูปลกัษณ์กราฟิกที่ประกอบสร้างจากองค์ประกอบทาง
ศิลปะ สามารถสื่อสารถึงวตัถ ุกิจกรรม และเร่ืองราวทางภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่นได้ 

2) องค์ประกอบรอง คือ รูปลกัษณ์กราฟิกที่ประกอบสร้างจากองค์ประกอบทาง
ศิลปะ ใช้เป็นสว่นเสริม หรือสว่นอธิบายประกอบกบัองค์ประกอบหลกัเพื่อสื่อสารถึงวตัถ ุกิจกรรม 
และเร่ืองราวทางภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของท้องถิ่นได้ชดัเจนยิ่งขึน้  

3) การจัดวางองค์ประกอบ คือ การจัดวางองค์ประกอบขององค์ประกอบหลกั 
และองค์ประกอบรอง เพื่อสื่อสารถึงวตัถ ุกิจกรรม และเร่ืองราวทางภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของ
ท้องถิ่น 
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ภาพประกอบ 260 แสดงตวัอย่างของการประกอบใช้รูปลกัษณ์กราฟิกเพ่ือการสื่อสารภมูิปัญญา
ทางวฒันธรรมซึง่แบง่ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 1)องค์ประกอบหลกั 2)องค์ประกอบรอง 3)การจดัวาง

องค์ประกอบ 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 

จากการศกึษาแบ่งรูปลกัษณ์จากลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 2 ลกัษณะ 
ได้แก่ ต้นแบบลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นที่จบัต้องไม่ได้ (Intangible) และต้นแบบลกัษณะร่วม
ภมูิปัญญาท้องถิ่นที่จบัต้องได้ (Tangible) 

- ต้นแบบลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ จับต้องไม่ได้ (Intangible) 
หมายถึง ต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ปรากฏรูปลักษณ์ที่ชัดเจน บางสิ่งไม่
สามารถรับรู้ได้ทางสายตาได้โดยตรง และมีการใช้วตัถเุป็นตวัแทนในการสื่อความหมาย ได้แก่ 1)
ความเชื่อและพิธีกรรม 2)ประเพณี    

1) ความเช่ือและพิธีกรรม ได้แก่ สว่นประกอบรูปธรรม ที่เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์
ร่วมความเช่ือและพิธีกรรม ในการก าหนดรูปลกัษณ์ของอตัลกัษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางในการออกแบบ 
ประกอบด้วย1)พระยาแถน ความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัเทวดาที่บนัดาลให้ฝนตกตามฤดกูาล 
แสดงออกผ่านประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อาทิ บุญก าฟ้า 2)ศาลปู่ ตา ความเช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษที่
ชดัเจนคือการตัง้ศาลปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน ประจ าต าบล 3) ความเช่ือและพิธีกรรมเก่ียวกบัขวญั เคร่ือง
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ท าพิธีสูข่วญัที่คล้ายคลงึกนัไม่วา่จะท าพิธีสูข่วญัใดๆ ได้แก่พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ายสายสิญจน์ 
ข้าว ไข่ เหล้า น า้ขมิน้ส้มป่อยใสข่นัเงิน  

2) ประเพณี ได้แก่ ส่วนประกอบรูปธรรม ที่เก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์ร่วมประเพณี 
ได้แก่ ประเพณีก าฟ้า ประเพณีสารทพวน ในการก าหนดรูปลกัษณ์ของอตัลกัษณ์ศิลป์เพื่อแนวทางใน
การออกแบบ ประกอบด้วย 1)พระยาแถน  ความเช่ือและพิธีกรรมที่เก่ียวกบัเทวดาที่บนัดาลให้ฝนตก
ตามฤดกูาล 2)ข้าวหลาม การใช้ข้าวใหม่ในฤดกูาลเก็บเก่ียวประกอบอาหารเพื่อมาถวายพระ และ
บชูาเทวดา 2) ควนหาบและกระบงุจกัสาน อปุกรณ์และวิธีการที่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทย
พวนในการหาบอาหารและเคร่ืองบชูาไปท าบญุที่วดั 

- ต้นแบบลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จับต้องได้ (Tangible) หมายถึง 
ต้นแบบลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่นที่มีรูปลกัษณ์ที่ชดัเจน สามารถรับรู้ได้ทางสายตา และเป็น
ส่วนประกอบของภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละประเภท ได้แก่ อาหาร เคร่ืองแต่งกาย ที่อยู่อาศัย 
ภาษา และอาชีพ โดยการรวบรวมลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นต้นแบบในการก าหนด
รูปลกัษณ์เพื่อแนวทางในการออกแบบอตัลกัษณ์ศิลป์  

1) อาหาร ได้แก่ อาหารในชีวิตประจ าวัน และอาหารในประเพณี การน า
อาหารที่ได้จากการเพาะปลูกคือ ข้าว มาใช้เป็นอาหารหลักในประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคล้องรับกนักบัฤดกูาลเพาะปลกูข้าวในรอบปี อาทิ บญุข้าวหลามและประเพณีก าฟ้าในเดือน
สาม ที่ใช้ข้าวใหม่มาท าข้าวหลามเพื่อน าไปท าบุญให้เกิดสิริมงคล การใช้ ข้าวปุ้น (ขนมจีน) ข้าวจ่ี 
และข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบย่าง) ในพิธีสตูรเสือ้สตูรผ้า 

2) เคร่ืองแต่งกาย ได้แก่ ผ้ามดัหม่ีลายแทรก เช่น การนุ่งซิ่นมดัหม่ีลายแทรก
ในผู้หญิง และการใช้ผ้าขาวม้าคาดเอวในผู้ชายส าหรับการแต่งกายในชีวิตประจ าวนั การแต่งกาย
ด้วยชดุม่อฮ่อมของผู้ชายร่วมกบัการแพ้วโตง่ด้วยผ้าสไบหรือผ้าขาวม้า ทัง้ในผู้หญิงและผู้ชาย 

3) ที่อยู่อาศยั ได้แก่ ลกัษณะเด่นของการแบ่งพืน้ที่ใช้งานภายในเฮือนท าให้
เกิดรูปแบบ แผนผงัเฮือนแฝด หลงัคาคู ่และรายละเอียดของฝาเฮือน ซึง่เป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ที่
สามารถระบถุึงลกัษณะเดน่ของเฮือนไทยพวนในแต่ละพืน้ที่ได้ 

4) ภาษา ได้แก่ ตัวอักษรไทน้อย และการสื่อความหมายออกมาในรูปของ
ค าพดู ลกัษณะโครงสร้างของตวัอกัษรไทน้อยมีลกัษณะโค้งมน จุดเร่ิมต้นของอกัษรเกิดจากการ
ม้วนหวักลม ประกอบกบัเส้นโค้งมน ตามรูปร่างของอกัษร สิน้สดุตวัอกัษรด้วยการตวดัปลายเส้น 
การใช้โครงสร้างของเส้นโค้ง(Curve Line) ซึ่งเป็นลักษณะของอักษรไทน้อย และรูปแบบของ
ทิศทางจากการเขียนอักษรไทน้อย ก าหนดรูปลักษณ์ให้ชุดตัวอักษรในภาษาไทย โดยคัดเลือก 
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ฟอนต์อาร์ทีอี คอนทราส (RTE Contrast) ซึ่งนักออกแบบชุดตวัอกัษรได้รับแรงบนัดาลใจในการ
ออกแบบมาจากรูปแบบของตวัอกัษรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาใช้เป็น
รูปลกัษณ์ของชดุอกัษรในการสื่อสารข้อความจากภาษาของกลุม่วฒันธรรมไทยพวน 

5) อาชีพ ได้แก่ อาชีพทางเกษตรกรรม การท านา รวงข้าว เคร่ืองมือในการประกอบ
อาชีพ เช่น งอบ เคียว และอาชีพทางพาณิชยกรรม อาชีพทอผ้า ลวดลายของมดัหม่ีลายแทรก เคร่ืองมือ
ในการทอผ้า เช่น กง กวักเส้นด้าย กระสวย  หลา และอาชีพจักสาน ลวดลายของการจักสาน รวมถึง
ผลิตภณัฑ์จากอาชีพทางพาณิชยกรรม 

6) ศิลปะพืน้ถิ่น ได้แก่ ท่าทาง และเคร่ืองดนตรีหลกัที่ใช้ในการล าพวน การ
ร่ายร า และประกอบกับรายละเอียดของเคร่ืองแต่งกายผู้ ชาย และเคร่ืองแต่งกายผู้หญิง เพื่อ
สร้างอตัลกัษณ์ของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนให้ชดัเจนมากขึน้ 

จากการศึกษาพบว่า“อัตลกัษณ์ศิลป์” จากลกัษณะร่วมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทัง้ 8 ประเภท มีการใช้ต้นแบบลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จับต้องได้ (Tangible) เป็น
ส่วนมาก รวมถึงพบการใช้ รูปลกัษณ์กราฟิกที่ซ า้กนั ในภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภท
ประเพณี ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท้องถิ่นประเภทความเช่ือและพิธีกรรม ภูมิปัญญาวฒันธรรม
ท้องถิ่นประเภทเคร่ืองแต่งกาย และภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นประเภทอาชีพ โดยพบการใช้ 
รูปลกัษณ์กราฟิกที่ซ า้กนัในลกัษณะตา่งๆดงันี ้

1) กราฟิกรูปคน ชายและหญิงสวมเคร่ืองแต่งกายตามภมูิปัญญาทางวฒันธรรม
ไทยพวน2) กราฟิกเคร่ืองจกัสาน เป็นรูปแบบของอปุกรณ์ที่ใช้ประกอบในประเพณี และพิธีกรรม 3) 
กราฟิกตวัแทนเร่ืองความเชื่อเทพ เทวดา หรือพระยาแถน 
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ภาพประกอบ 261 แสดง“อตัลกัษณ์ศิลป์” จากลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่น ของกลุม่วฒันธรรม
ไทยพวนในเขตพืน้ท่ีภาคกลางที่ปรากฏการใช้รูปลกัษณ์กราฟิกซ า้มากที่สดุ 

ที่มา: กิติศกัด์ิ เยาวนานนท์ 
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จากลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นทัง้ 2 ลักษณะสามารถน ามาประมวลและ
สงัเคราะห์ด้วย การลดทอน แทนค่า และการจดัวางองค์ประกอบของรูปลกัษณ์ ด้วยองค์ประกอบ
ทางศิลปะที่สามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่น เร่ิมต้นจากการใช้รูปลกัษณ์ที่ปรากฏ
เป็นรูปธรรมของต้นแบบ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของภมูิปัญญาท้องถิ่นนัน้ มาก าหนดขอบเขตลกัษณะ 2 มิติ 
ด้วย เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) และขอบเขตลกัษณะ 3 มิติ ด้วย รูปทรง (Form) ด้วยการแทนคา่ลงบน
ต้นแบบ โดยการพยายามเก็บรักษาส่วนส าคญัที่จะท าให้รูปลกัษณ์ที่เกิดขึน้ยงัคงเค้าโครงของต้นแบบ 
ปรากฏลกัษณะพืน้ฐาน ที่สามารถรับรู้ถึงรูปลกัษณ์ หรือคณุสมบตัิของสิ่งนัน้ได้ 

การแทนค่าด้วยหลกัพืน้ฐานของการรับรู้ทางสายตา คือ การรวมกลุ่ม ลกัษณะเป็น
ภาพรวม ช่วยให้การสื่อสารข้อมลู ความหมาย และตวัหมาย (ต้นแบบ) ได้ง่ายขึน้ สอดคล้องตาม
หลักทฤษฎีการรับรู้ (Visual Perception in Design : Gestale Theory) ของเกสตัลท์  ด้วยการ
ก าหนดค่าน า้หนักที่เกิดขึน้ในรูปร่าง (Shape) ใช้การแทนค่าตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and 
Ground) แบ่งรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกเป็น ภาพ (Figure) โดยก าหนดค่าน า้หนักด้วยสีด าและพืน้ 
(Ground) ก าหนดค่าน า้หนกัด้วยสีขาว (มืดและสวา่ง) เพื่อแสดงรูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form) 
ของลกัษณะร่วมภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ของส่วนย่อยในรูปร่าง (Shape) หรือรูปทรง (Form) เกิดขึน้จากการ
ก าหนดรายละเอียดด้วยการใช้เส้น (Line) ตามกฏของความคล้ายคลงึ (Similarity) ด้วยการการจดัวาง
องค์ประกอบแบบการซ า้และเน้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึน้มาให้แตกต่างเพื่อให้เกิดลวดลาย (Pattern) แสดง
พืน้ผิวของรูปลกัษณ์นัน้ ซึง่ลวดลาย (Pattern) ที่ปรากฏจากต้นแบบอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็น
ลวดลายจากผ้าทอมดัหม่ี ลวดลายจากหตัถกรรมจกัสาน และลวดลายจากฝาฟากไม้ไผ่จากที่อยู่
อาศยั 

การใช้ สี (Color) จากการเลียนแบบสีของต้นแบบ เพื่อแสดงลกัษณะเฉพาะ ลงไปใน
รูปร่าง(Shape) และรูปทรง (Form) เพื่อแสดงรูปลกัษณ์ที่สามารถสื่อสารอตัลกัษณ์ร่วมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุม่วฒันธรรมไทยพวนได้ชดัเจนมากขึน้ พบกลุม่สีจากต้นแบบที่มาจากวสัดธุรรมชาติ 
ได้แก่ โทนสีเขียว และโทนสีน า้ตาล กลุม่สีที่มาจากผลิตภณัฑ์ผ้ามดัหม่ีไทยพวน ได้แก่ โทนสีอ ่าไอ่ 
(สีผสมด า)  

ส าหรับ “การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลาง

ของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ” ในครัง้นี ้ลกัษณะร่วมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
กลุ่มวฒันธรรมไทยพวน ถือเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural Identity) ที่ถูกแสดงออกด้วย
“อตัลกัษณ์ศิลป์” เป็นลกัษณะส าคญัที่แสดงหรือบ่งชีศ้ิลปะวฒันธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วิถีของชุมชนและสงัคม ฯลฯ ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ สามารถน ามาเป็นบรรทดั
ฐานเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน โดยยึดหลกัการน าองค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วฒันธรรมให้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อสารอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม(อตัลกัษณ์ศิลป์) ทัง้ใน
เชิงศิลปวฒันธรรมและเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการศึกษาด้านอตัลกัษณ์ และการสื่อสารวฒันธรรมของกลุ่มวฒันธรรมไทย

พวน รวมถึงกลุม่วฒันธรรมตามชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย จงึมีข้อเสนอแนะดงันี ้
1) ผลจากการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ที่ภาคกลางของ

ประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบชีใ้ห้เห็นว่า ภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่น เป็นสิ่งที่
สามารถบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะหรือลักษณะร่วมของกลุ่มวัฒนธรรมนัน้ได้  จึงควรให้
ความส าคัญกับการใช้อัตลักษณ์หรือภูมิปัญญาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารแสดงและบ่งชี ้
สญัลกัษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีในการด าเนินชีวิตของชุมชน 
กลุ่มวัฒนธรรมนัน้ ส่งผลกับการสร้างงาน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ด ารงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) ได้อย่างยัง่ยืน 

2) การประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบใหม่ของการสื่อสารวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนันัน้ จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรและต้องมีความ
เข้าใจในการออกแบบและอตัลกัลกัษณ์ทางวฒันธรรม สร้างสรรค์ภาพตวัแทนทางวฒันธรรม (Cultural 
Representation) เช่ือมโยงความหมาย กับอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural identity) เป็นภาพ
ตวัแทนโดยที่ไม่สง่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมของกลุม่ชน 

3) การบริหารจัดการองค์กร หรือกลุ่มวัฒนธรรม ควรได้รับความช่วยเหลือและ
มอบหมายองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบเพื่อแนะน าและติดตามผลในการท างาน ร่วมถึง
การเสนอแนวคิดในการบริหารจดัการองค์กรเพื่อให้แต่ละกลุม่งานที่มีความแตกต่างกนัได้มีวิธีการ
บริหารจดัการที่เหมาะสมกบัองค์กร หรือกลุม่วฒันธรรมของตน 

4) ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ และทฤษฎีการออกแบบให้กบัองค์กรหรือกลุ่ม
วฒันธรรม ในเร่ือง แนวทางในการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการออกแบบ เข้าใน
ระบบการศกึษาเพราะจะช่วยเป็นการสร้างผู้สืบทอดรุ่นใหม่ และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของงานท าให้
เกิดคณุค่าและความงดงามควบคูก่นัไป  
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