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ได้ แก่ 1.อาหาร 2.การแต่งกาย 3.ที่อยู่อาศัย 4.ประเพณี 5.ภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ านและประวัติศาสตร์ คาบอกเล่า 6.
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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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บทที่ 1
บทนา
1. ภูมิหลังและที่มาความสาคัญ
ผู้วิจยั ทางานด้ านการศึกษาและการออกแบบ มีโอกาสทาโครงการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้
ในพื ้นที่อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาศัยอยู่อย่าง
ต่อเนื่องมาตั ้งแต่สมัยธนบุรี พ.ศ.2322 ถึงปั จจุบนั และยังพบกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตังถิ
้ ่นฐานใน
อีกหลายพื ้นที่ของประเทศไทย ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน พบว่าเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มี อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) โดด
เด่น มีการสืบทอด รักษาและฟื น้ ฟูอตั ลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ท้องถิ่นอย่างเห็นได้ ชดั ผู้ศึกษาจึง
เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวน ด้ วย การใช้
กระบวนการวิจยั ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อค้ นหาองค์ประกอบทางศิลปะอันแสดงถึงอัตลักษณ์
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน นามาต่อยอดการออกแบบกราฟิ ก (graphic design( เพื่อเป็ นแนว
ทางการออกแบบสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทังในเชิ
้ งศิลปะวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ อีกทัง้
เป็ น การสื บ ทอดภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุค สมัย ของ
สังคมไทยในปั จจุบนั ดังจะได้ กล่าวในรายละเอียดดังนี ้
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization( ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารเป็ นพลัง ขั บ เคลื่ อ นสัง คม ด้ ว ยเป้ า หมายการพั ฒ นาในระดั บ มหภาคแบบทุ น นิ ย ม
อุตสาหกรรม ที่เป็ นกระแสพัดพาให้ ประชากรโลกที่ต่างชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ผิวพรรณและ
วัฒนธรรม เชื่อมโยงติดต่อกันเสมือน“เบ้ าหลอม” วัฒนธรรมให้ เป็ นหนึ่งเดียวทัว่ โลกนัน้ ก่อให้ เกิด
แรงต้ านเพื่อสร้ างความแตกต่างไปพร้ อมกัน ที่อาจเรี ยกว่าปฏิโลกาภิวตั น์ หรื อ การต่อต้ านโลกาภิ
วัตน์ (Anti-globalization) โดยกระบวนการต่อต้ านอย่างหนึง่ เกิดขึ ้นเนื่องจากมนุษย์ตระหนักถึงอัต
ลักษณ์และศักยภาพของสังคมที่ตนเองเป็ นสมาชิก และถูกนามาใช้ แสดงออกอย่างชัดเจนเมื่อต้ อง
ปะทะหรื อแข่งขันกับความเป็ นอื่น) ซึ่งหมายมุ่งถึงความเป็ นสากล) โดยสร้ างกระบวนการท้ องถิ่น
นิยม (localism) อันเป็ นการปลุกจิตสานึกให้ ผ้ คู นได้ หนั หลังย้ อนมองมายังรากฐานของตนเองซึ่ง
ได้ แก่ความเป็ นชุมชนท้ องถิ่น เกิดกระบวนการรื อ้ ฟื น้ อัตลักษณ์ของชุมชนขึ ้น
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อัตลักษณ์ 1 (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ้ของลักษณะเฉพาะของ
บุคคล องค์กร สังคม ชุมชน หรื อประเทศนันๆ
้ เช่น เชื ้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้ องถิ่น และศาสนา
ฯลฯ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะที่ไม่ทวั่ ไปหรื อสากลกับสังคมอื่นๆ และสามารถทาให้ สิ่งนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั หรื อจา
ได้
ความหมายของอัตลักษณ์ซึ่งเป็ นใจความสาคัญของการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ มีนกั วิ ชาการให้
ความหมายไว้ ต่างๆ อาทิ ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้ อธิบายว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ
แต่เป็ นสิ่งที่ถูกสร้ างขึน้ โดยสังคม (social construct) อัตลักษณ์ จาเป็ นต้ องมีกระบวนการสร้ าง
ความเหมือนระหว่างพวกเรา หรื อ คนอื่น เกิดควบคู่กันไป 2 โดย Richard Jenkins ได้ อธิ บาย
ลัก ษณะเด่ น ของอั ต ลัก ษณ์ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก สร้ างขึ น้ และมี ลัก ษณะของความเป็ น พลวั ต อยู่
ตลอดเวลา3 โดย วันดี สันติวุฒิเมธี ได้อธิบายลักษณะของ อัตลักษณ์เพิ่มเติ มว่า การสร้างอัตลักษณ์
อาจหยิบยืมบางส่วนมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มอื่น และเมื่ออัตลักษณ์เก่ามีพลังน้อยลง อัตลักษณ์ใหม่
อาจถูกสร้างขึ้นทดแทน อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวและหยุดนิ่ง การสืบทอดและผลิตอัตลักษณ์
ใหม่จึงเกิดขึ้นได้เสมอ ภายใต้กาลเวลาและบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 4
ขณะที่ “อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์” (ethnic identity) ได้ มีนกั วิชาการให้ ความหมายว่า สิ่ง
ที่ทาให้ สมาชิกในกลุ่มชาติพนั ธุ์นนๆ
ั ้ รู้สกึ ร่ วมกัน เป็ นพวกเดียวกัน และรู้สกึ แตกต่างจากกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่น 5
“พวน”(Phuen, Peun) เป็ นคาเรี ยกกลุ่มชนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวงเชียงขวาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ ชื่อว่าพวน เพราะตังอยู
้ ่ใกล้ ภูเขาชื่อว่าภูพวน
จึงตั ้งชื่อเมืองว่า เมืองพวน และกลายเป็ นชื่อคนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอย่ในเมืองนันว่
้ า “คนพวน หรื อชาว
1

คาว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้ วยคาว่า อัต (อัด-ตะ) ซึง่ หมายถึง ตน หรื อ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึง่ หมายถึง
สมบัติเฉพาะตัว ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี ้) หมายถึง 1ผลรวมของลักษณะเฉพาะของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ ทาให้ สิ่งนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั หรื อจาได้ , ที่มา : สานักงานราชบัณฑิตยสภา.
(2550). อัตลักษณ์ . จาก http://www.royin.go.th
2
ฉลาดชาย รมิตานนท์. (2542). คนกับอัตลักษณ์ 2. ใน เอกสารประกอบการประชุมประจาปี ทาง
มนุษยวิทยา .
3

Richard Jenkins (1966). Social Idenity. หน้ า 219-221. อ้ างใน อภิลกั ษณ์ ธรรมวิมตุ ติ และ พิทกั ษ์ ศิริวงศ์.
(2560, มกราคม – เมษายน 2560). การดารงอัตลักษณ์ไทยทรงดา : ภาคปฏิบตั ิการทางวาทกรรมสูก่ ารสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
หมู่บ้านหัวเขาจีน. ใน Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10 (1): หน้ า 1156.
4
วันดี สันติวุฒิเ มธี . (2545). กระบวนการสร้ างอัต ลัก ษณ์ ทางชาติ พันธุ์ ข องชาวไทใหญ่ ช ายแดนไทย -พม่ า
กรณีศกึ ษา หมู่บ้านเปี ยงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่. หน้ า 219-221.
5
ฉลาดชาย รมิตานนท์. (2544). แนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ ความเป็ น “ไท”. ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเรื่องการศึกษาประวัตศิ าสตร์ และวรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท. และ สมหมาย ชินนาค. (2547). “มูน ไม่ใช่
มูล :วาทกรรมต่อต้ านรัฐของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทย-ลาว ที่ได้ รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล.” ใน วาทกรรมอัตลักษณ์ . หน้ า 151.
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พวน” ต่อมาเมื่อมีการอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในประเทศไทยจึงเรี ยกว่า “ไทยพวน” ชาวไทยพวน
ยึดมัน่ ขนบธรรมเนียมประเพณี มีวฒ
ั นธรรม และภาษาเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ชาวไทยพวนจะ
พูดภาษาไทยพวนกับคนกลุม่ เดียวกัน และใช้ ภาษาไทยกลางสื่อสารกับคนต่างถิ่น ภาษาพูดของไทย
พวนมีสาเนียงไพเราะ แตกต่างจากภาษาพูดของลาวเวียง
ชาติพันธุ์พวน หรื อกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็ นประชากรที่อาศัยกระจายตัวอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย โดยการอพยพและถูกกวาดต้ อนเข้ ามาหลายครัง้ ตังแต่
้
สมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ตามลาดับ และด้ วยเหตุที่
เป็ น ชนกลุ่ม น้ อ ย จึ ง ส่ ง ผลให้ พื น้ ที่ ก ารแสดงตัว ตนของชาวพวนไม่ ป รากฏชัด เจนมากนัก ใน
สังคมไทย วาทกรรมของการสร้ างความเป็ นคนอื่นของรัฐชาติไทยในสมัยยุคต้ น ๆ ได้ มีทศั นคติของ
การกีดกันกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นที่ไม่ใช่ “คนไทย” ค่อนข้ างชัดเจน ประกอบกับมีการนิยามความหมาย
ของความเป็ น “คนไทย” ซึ่ ง มี ก ารสร้ างกรอบทางความคิ ด ให้ ตั ง้ อยู่ บ นฐานแนวคิ ด ทาง
ประวัติศาสตร์ แบบอาณานิคม ซึ่งมีลกั ษณะคับแคบ ตีบตัน แนวคิดนโยบายรัฐชาตินิยมของผู้นา
สมัยนัน้ ได้ สร้ างวาทกรรมความเป็ น “ลาว” ให้ แก่ชาวพวน ซึ่งมีนยั เชิงลบในสังคมไทยมากกว่าคา
อื่น ๆ และชาวพวนได้ ถูกกดทับให้ เป็ น “คนอื่น” มาหลายศตวรรษจนกระทัง่ กระแสการพัฒนาใน
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นแรงผลักให้ มมุ มองของผู้นาและปั ญญาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง 6
แต่ เ ดิ ม รั ฐ ชาติ ใ นอดี ต มัก ผูก วัฒ นธรรมไว้ กับ พื น้ ที่ ห รื อ พรมแดนทางภูมิ ศ าสตร์ แต่
ภายหลังสิ่งที่เรี ยกว่าชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรม ไม่สามารถบรรจุไว้ ในอาณาบริ เวณใดบริ เวณหนึง่ ได้
เนื่องจากเป็ นสิ่งที่มีพลวัต มีการตัดข้ ามพรมแดนทางชาติพันธุ์ ลื่นไหลไปมาอยู่ตลอดเวลา ใน
ขณะเดียวกัน นโยบายของรัฐไทยสมัยใหม่ ซึ่งพยายามส่งเสริ มความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
ถูกกดทับมานาน ให้ กลายเป็ นนโยบายรั กษา ฟื ้นฟูวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ “ไทย” ขึน้ มา เพื่อ
ประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ การปรับทัศนคติใหม่ของคนในสังคมจึงเริ่ ม
ยอมรับความแตกต่างของชาติพันธุ์มากขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้ นโยบายของรัฐจะเปิ ดพืน้ ที่ให้ กับ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่ถกู มองว่าเป็ นชายขอบ แต่ชาติพนั ธุ์กลุม่ ย่อยๆ มักไม่สามารถแสดงพลังในการช่วง
ชิงพื ้นที่ทางสังคมได้ ด้วยตนเอง
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดต่างๆในประเทศไทย มีรากวัฒนธรรมตามความเชื่อและชาติพนั ธุ์พวน แขวงเชียงขวาง ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว เมื่อมีการอพยพย้ ายถิ่นฐาน ไม่ว่าการลี ้ภัยสงครามหรื อการถูก
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อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2555). จินตนาการทางมานุษยวิทยาแล้ วย้ อนมองสังคมไทย. หน้ า 85.
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กวาดต้ อนจากกองทัพเข้ ามาสูป่ ระเทศไทย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเดิมเปรี ยบเสมือนเครื่ องหมาย
ในการแสดงออกและสื่อสารถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ยังคงถูกรักษาไว้ ปั จจุบนั กลุ่ม
วัฒนธรรมพวนในแต่ละจังหวัดยังคงสภาพสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันธ์ กนั แน่นแฟ้น ยังคง
รักษาประเพณี วัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์เป็ นอย่างดี แต่บริบทของวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ ้นในถิ่นฐาน
ใหม่ ซึง่ ต่างพิธีกรรมต่างความเชื่อ รวมถึง กระแสความเป็ นเมือง (Urbanization) ได้ แพร่กระจายสู่
สัง คมกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนในแต่ ล ะท้ อ งที่ การด ารงอยู่ข องวัฒ นธรรมตามชาติ พัน ธุ์ เ ดิ ม
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ (Identity) จากการปรับตัวให้ เข้ ากับกลุม่
ของสังคมใหญ่คือวัฒนธรรมไทย ซึง่ มีบทบาทเกี่ยวข้ องโดยตรงกับวิถีการดาเนินชีวิต และเมื่อการ
สื่อสารวัฒนธรรมในทางตรงรู ปแบบเดิมเพียงอย่างเดียว อาจไม่สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลง
ของการสื่อสารในยุคปั จจุบนั ได้ ทาให้ กลุม่ วัฒนธรรมพวนปรับตัวกับกระแสทางสังคมต่างๆ มี การ
รื อ้ ฟื น้ หรื อผลิตซ ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้
สอดคล้ องตามบริ บทของสภาพสังคม และเศรษกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เปรี ยบเสมือนการรักษา
วัฒนธรรมเอาไว้ อย่างหนึง่
วัฒนธรรมมีบทบาทสาคัญในการเป็ นตัวกลางคัน่ ระหว่างธรรมชาติของมนุ ษย์และการ
หล่อหลอมบุคลิกภาพ (personality) ของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ในเรื่ องของความเชื่อ ค่า นิ ย ม โลกทัศน์ ดัง นัน้ วัฒนธรรมจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างอัต
ลักษณ์ วัฒนธรรมยังมีส่วนหล่อหลอม อัตลักษณ์ ของปั กเจกบุคคลอย่างมากมาย ทัง้ ในระดั บ
บุคคลและอัตลักษณ์ ของกลุ่ม ดังนัน้ คาว่าอัตลักษณ์ แท้ จริ งคือเรื่ องของภาพลักษณ์ ตัวตนของ
มนุษ ย์ (images of oneself) ที่ ไ ด้ จ ากการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ใ นสัง คม (social interaction) และเป็ น
ความเข้ าใจทังในระดั
้
บที่เรามีต่อตัวเอง และลักษณะที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นๆในสังคม
ตลอดชัว่ ชีวิตของเรา 7
วัฒนธรรมคือพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกันซึ่งสืบทอดจากคนรุ่ นหนึ่งมายังอีกรุ่นหนึ่งเพื่อ
จุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการดาเนินชีวิตของบุคคลและสังคม การปรับตัว การเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการ วัฒนธรรมเป็ นตัวแทนสิ่งที่อยู่ภายนอก เช่น บทบาทของสถาบัน และสิ่งที่อยู่ภายใน
เช่น ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ เป็ นต้ น 8
การใช้ ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ หรื อพบเห็นได้ ง่ายใน
หลายท้ อ งถิ่ น ภายในประเทศก็ เ ป็ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส ามารถพัฒ นากลายเป็ น อัต ลัก ษณ์ ท าง
7
8

จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต) .2550 .(วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์ . หน้ า 3-4.
เรื่ องเดิม. หน้ า 4-5.
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วัฒนธรรม (Cultural identity)ได้ เช่น วัตถุสิ่งของทางวัฒนธรรมบางอย่าง เช่น ใบตอง ลายไทย
หรื อหลังคาจัว่ ทรงสามเหลี่ยม จึงถูกนามาใช้ แสดงอัตลักษณ์ไทย เพราะเชื่อกันว่าเป็ นสิ่งที่สะท้ อน
เนื ้อแท้ ของความเป็ นไทย คล้ ายกับที่มะเขือเทศเป็ นตัวแทนของความเป็ นอิตาเลียน หรื อฮอทด็อก
เป็ นตัวแทนของความเป็ นอเมริ กนั การใช้ วตั ถุสิ่งของแทนอัตลักษณ์ไทยนัน้ ปลูกฝังกันจนเป็ นสูตร
ที่ตายตัว เช่น มติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2544 กาหนดตามข้ อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติไว้ ว่า ดอกราชพฤกษ์ ศาลาไทย และช้ างเป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติ สิ่งที่สะท้ อนความเป็ น
ไทยมี ส องลัก ษณะคื อ ในแง่ สูง ส่ ง หรื อ ไทยประเพณี (Traditional Thai) ที่ ม าจากวัด วัง และ
พิพิธภัณฑ์ มีความเป็ นเลิศและวิจิตรบรรจง และในแง่สามัญหรื อไทยพืน้ บ้ าน (Folk Thai) ที่มา
จากชุมชนในชนบท มีความเรี ยบง่ายและใกล้ ชิดธรรมชาติ 9
ความหลากหลายของกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ความแตกต่างของท้ อง
ถิ่นที่อาศัย สิ่งหนึ่งที่ทาให้ เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรม(Cultural diversity) ความแตกต่าง
นันอาจมาจากวิ
้
ถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้ อม ตลอดจนชาติ
พันธุ์ที่แตกต่างกัน การสื่อสารลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมประจากลุ่มให้ เด่นชัดเป็ นสิ่งสาคัญ
ส่งผลถึงการสร้ างอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรม ให้ ปรากฏในรูปแบบต่างๆ สร้ างความจดจา และ
สามารถจาแนกความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ หรื อกลุม่ วัฒนธรรมเหล่านันได้
้
การศึกษาเรื่ องทุนทางวัฒนธรรม สอดคล้ องกั บยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้ อ 2.2.1 10 ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาสินค้ าและบริ การทัง้
ในระดับพื ้นบ้ านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของประชาชนในวงกว้ าง
อาทิ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ให้ มลู ค่าเพิ่มสูงกว่า โดยจะให้ ความสาคัญกับการย้ อนกลับไปเริ่ มทา
กิจกรรมอื่นในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงมากขึน้ เช่นในขัน้ ตอนของการพัฒนาหรื อออกแบบ
สินค้ า การวิจยั และพัฒนา และการสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการก้ าวไปข้ างหน้ าเพื่อทากิจกรรม
ประเภทการพัฒนาตลาด โลจิสติกส์ และการสร้ างตราสินค้ า ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ให้ มลู ค่าเพิ่มสูงกว่า
ในขันตอนการผลิ
้
ต
ปั จจุบันพบว่า วัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นสามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์
ความเป็ นไทยได้ ตามที่สรุ ชัย หวันแก้ ว และกนกพรรณ อยู่ชา11 ได้ ให้ ความหมายของวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นไว้ วา่
9

ประชา สุวีรานนท์. (2552). ดีไซน์+คัลเจอร์ 2. หน้ า 45.
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่งชาติ ส านักนายกรั ฐ มนตรี . (2560). แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564. จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420
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สุรชัย หวันแก้ ว และกนกพรรณ อยู่ชา. (2552). หน้ า 5.
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“วัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นวัฒนธรรมหลายชนชัน้ มิใช่ชนชัน้ ใดชนชัน้ หนึ่ง มี
คุณ ค่า ทางศีลธรรมมีค่า ทางจิตวิ ญญานสาหรั บคนไทย มี ความสาคัญ เพราะเป็ นสิ่งมี
คุณค่า เป็ นคุณค่าทางใจ กระทบส่วนลึกสุดของความรู้ สึก นาไปสู่เอกลักษณ์ และการ
รวมกลุ่ม ซึ่งมี ผลต่อ การพัฒ นาท้ อ งถิ่ นการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยและความสาคัญ ของ
ประชาชน มีต้นทุนเป็ นของตนเอง”

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ความเชื่อตามชาติพนั ธุ์เดิม กับ วัฒนธรรมใหม่ตามบริ
บาทของท้ องถิ่นซึง่ เป็ นที่ตั ้งของชุมชนนัน้ รวมถึงสภาพสังคม และระบบเศรษฐกิจใหม่ มีการส่งเริ ม
เรื่ องอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (cultural industries) และเศรษฐกิจเชิง สร้ างสรรค์ (creative
economy) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรื อ
ในทางกลับกันปั จจัยทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านันส่
้ งผลอย่างไรกับการปรับเปลี่ยนการนาเสนออัต
ลักษณ์ ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้ างความแตกต่าง หรื อลักษณะเฉพาะตัว ส่งผลถึงภาพลักษณ์ ที่
ชัดเจนของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน ในพื ้นที่ต่างๆของประเทศ
การให้ ความสาคัญด้ านวัฒนธรรมกับการสร้ างโอกาส ส่งเสริ มความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านงานสร้ างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม เพื่ อ สร้ างพื น้ ที่ ท างวัฒ นธรรมที่ ต่ า งออกไป เป็ น การการขับ เคลื่ อ นสัง คมและ
เศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยวัฒ นธรรม หนึ่ง ในนโยบายของการพัฒ นาประเทศซึ่ง มี ก ระทรวง
วัฒนธรรมเป็ นผู้ดาเนินการนโยบายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ วิสยั ทัศน์ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 - 2563ที่จะผลักดันให้ ประเทศไทย ก้ าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวง
วัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบงานด้ านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นามิติทาง
วัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ แก่ 1) การพัฒนาคนและสังคม สร้ างคนให้ เป็ นคนดี มี
คุณธรรม ภูมิใจในความเป็ นไทย สังคมที่มีความเอื ้ออาทรและปรองดองสมานฉันท์ 2) สร้ างรายได้
ให้ แก่ประชาชนและชุมชนท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดการกระจายรายได้ อย่างสมดุลอันจะนาไปสูค่ วามมัง่
คั่ง ของประเทศอย่ า งยั่ง ยืน 3) น าวัฒนธรรมมาใช้ ในการสร้ างความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ และ
เกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก และในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงวัฒนธรรมจะขับเคลื่อน
งานวัฒนธรรมโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี อาทิการนาวัฒนธรรมสร้ างคนดี สังคมดี
สร้ างรายได้ สร้ างภาพลักษณ์ และเกี ยรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก รวมทัง้ การขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมสูป่ ระเทศไทย 4.0 ตามโมเดลของนายกรัฐมนตรี โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วย "ปั ญญา”
ผนึกกาลังสานพลังประชารัฐ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และที่
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สาคัญได้ กาหนดจุดเน้ นของการดาเนินการด้ านวัฒนธรรม 9 ด้ าน ได้ แก่ การเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม การ
ส่ง เสริ มอัตลัก ษณ์ ไทยและความเป็ นไทย การเสริ มสร้ างค่านิ ยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมถึงเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมและเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรม การพัฒนาและบริ การการ
เรี ยนรู้และการวิจยั ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การนาทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อ
ยอดและสร้ างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้ ทางเศรษฐกิจ
ด้ วยเหตุที่ อัตลักษณ์ของชุมชนเป็ นทุนทางวัฒนธรรมอันเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
ทุ น ทางสั ง คม และเป็ นจุ ด แข็ ง ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทัง้ ความเข้ มแข็งของอัตลักษณ์ ของคนในชุมชนยังเป็ นพลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุษย์ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน ความร่วมมือ
ความรั ก และสามัค คี ข องคนในสัง คมและประเทศชาติ ซึ่ ง หากน าอัต ลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม
(Cultural identity) มาสร้ างคุณค่าและความหมายให้ เกิดขึน้ กับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ ย่อม
สร้ างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่การขับเคลื่อนสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศด้ วยวัฒนธรรม
การออกแบบกราฟิ ก (graphic design) เป็ น การสื่ อ สารประเภทหนึ่ง ที่ ใ ช้ สัญลักษณ์
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งในที่นี ้เน้ นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) มาสร้ างสัญลักษณ์การ
จดจ า รู ป แบบหนึ่ ง ของการออกแบบกราฟิ กคื อ การออกแบบอัต ลัก ษณ์ อ งค์ ก ร (Corporate
identity)
อัตลักษณ์องค์กร (corporate identity) คือการออกแบบเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ของ
องค์กร เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนอย่างเป็ นระบบ มาจากส่วนประกอบของ ลักษณะเฉพาะวัฒนธรรม
สังคม สภาพแวดล้ อม เชื ้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ฯลฯ ไว้ ในส่วนเดียวกัน ทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน
ความหมายด้ วยการน าเสนอมโนทัศน์ (Concept) เป็ น ตัวแทนในการสื่อสารองค์ กร หรื อกลุ่ม
วัฒนธรรมต่างๆ ไปยังผู้รับ ทาให้ เกิดการรับรู้ โดยมีนยั ยะแฝงทังในด้
้ านรูปแบบ และความหมาย มี
ความสาคัญที่ช่วยให้ การสื่อสารนันประสบผลส
้
าเร็จ จากส่วนประกอบในมิติต่างๆ เช่น มิติทางการ
สร้ างสรรค์ มิติด้านสุนทรี ยศาสตร์ ในมิติ การออกแบบเชิงวัฒนธรรม การบันทึกประวัติศาสตร์ ที่
สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
เพื่อสร้ างการสื่อสารจากอัตลักษณ์ ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว เป็ นระบบ ปรากฏเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
สร้ างความเข้ าใจ รับรู้ จากการสื่อสารในทิศ ทางต่างๆที่เกิดแก่ บุคคลในองค์กร หรื อบุคคลนอก
องค์กรที่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์กรนัน้
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ชอง โบริ ยาร์ ด (Jean Baudrillard, 1967) ได้ กล่าวถึงการบริ โภคเชิงสัญลักษณ์ กับทุน
ทางวัฒนธรรมไว้ วา่
“สินค้ าและบริ การที่มีนยั ยะทางวัฒนธรรมแฝงอยู่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องทางวัฒนธรรม ทังางบริ
้
โภค พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ ค่านิยม การ
ทาความเข้ าใจการบริ โภคในปั จจุบนั ไม่ได้ อยู่บนพื ้นฐานของทฤษฏีอรรถประโยชน์ (Utility)
หรื อ ทฤษฏี ค วามพึ ง อใจ (Pleasure) เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ต้ อ งมี ก ารสร้ างคุณ ค่ า และ
ความหมายให้ กบั วัตถุนนั ้ ซึ่งเรี ยกว่าการบริ โภคเชิงสัญลักษณ์ ”

ผลจากการศึกษาจะเป็ นฐานข้ อมูลความรู้ที่จะทาให้ เข้ าใจว่าบริ บทของสังคม เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้ อม ที่ตั ้งถิ่นฐาน ฯลฯ และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ส่งผลอย่างไรกับการกาหนด
หรื อเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขต
พืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อนาเสนอองค์ ประกอบทางศิลปะเป็ น แนวทางในการ
ออกแบบอัต ลัก ษณ์ อ งค์ ก ร แนวโน้ ม ในการสื่ อ สารและสื บ ทอดเรื่ อ งราวทางวัฒ นธรรมที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ที่กาลังจะสูญหายจากสาเหตุผลของระบบเศรษฐกิจ
สภาพสังคม สถานที่ตั ้งถิ่นฐานใกล้ เมืองหลวง(จังหวัดกรุ งเทพมหานคร) นามาซึ่งความจาเป็ นใน
การแสดงตัวตนที่ชดั เจน เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้
สอดคล้ องกับยุคปั จจุบนั ต่อไป
จากความสาคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประเด็นเรื่ อ งความเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงปั ญหาเรื่ องการสื่อสารวัฒนธรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ในประเทศไทย การศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่ มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลางของ
ประเทศไทยเพื่ อ แนวทางในการออกแบบ ในครั ง้ นี จ้ ึง มุ่ง เน้ น การศึก ษาอัต ลัก ษณ์ กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อศึกษารวบรวมอัตลักษณ์ ท าง
วัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางจานวน 4 จังหวัด
ได้ แก่ อ.ปากพลี จ.นครนายก อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี และ อ.ศรี สชั นาลัย
จ.สุโขทัย ซึ่งมีการจัดตั ้งกลุม่ วัฒนธรรมชัดเจน และใช้ วฒ
ั นธรรมไทยพวนมาเป็ นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ โดยวิเคราะห์ผ่านลักษณะเฉพาะทางรากวัฒนธรรม มรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 8ประเภท ได้ แก่ อาหาร, การแต่งกาย, ที่อยู่อาศัย, ประเพณี,
ภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ คาบอกเล่า , อาชีพ, ความเชื่อพิธีกรรม และศิลปะพื ้น
ถิ่น เพื่อนาข้ อมูลในเชิงเปรี ยบเทียบลักษณะร่ วมทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่ได้
มาศึกษาองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Element of Visual Arts) เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
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สื่อสารในเชิงพาณิ ชย์ เกิดเป็ นการสื่อสาร และถ่ายทอดวัฒนธรรม ที่ถูกสื่อสารในรู ปแบบภาพ
ตั ว แทนทางวั ฒ นธรรม(Cultural Representation) เชื่ อ มโยงความหมาย กั บ อั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรม(Cultural identity) เป็ นภาพตัวแทน ของความหมาย ที่บ่งบอกถึงเนื ้อหาสาระที่สงั คม
หรื อกลุม่ วัฒนธรรมนัน้
2.คาถามหลักของการวิจยั
1. ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นขอลงลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเขตพืน้ ที่
ภาคกลางในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. องค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนเขตพื ้นที่ภาค
กลางในปั จจุบนั ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีลกั ษณะอย่างไร
3. ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ ประกอบทางศิลปะ (Element of Visual Arts) จากอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
4. ความสาคัญของการวิจยั
การศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการออกแบบของอัตลักษณ์กลุม่
วัฒ นธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย เป็ น ตัว อย่ า งทางการศึ ก ษามิ ติ ท าง
ศิ ล ปะวัฒ นธรรมของกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ที่ ส ามารถน าไปประยุก ต์ ใ ช้ กับ ชุ ม ชนทางชาติ พัน ธุ์ ห รื อ
วัฒนธรรมที่มีกรณีศึกษาใกล้ เคียงกัน ในลักษณะของการค้ นคว้ าการหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เพื่อใช้ ในการออกแบบ ให้ สามารถสะท้ อนให้ เห็นการต่อยอดจากการดารงอยู่ หรื อเป็ นการสืบทอด
ของอัต ลัก ษณ์ วัฒ นธรรมของชุมชนนัน้ ในรู ป ลัก ษณ์ ข องงานออกแบบเชิง วัฒนธรรมและเชิง
พาณิชย์ที่สอดคล้ องกับสภาพสังคมในปั จจุบนั และสอดรับกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนทุน
ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ของประเทศ
5. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูศึก ษาได้ ก าหนดขอบเขตในการศึก ษาเรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ก ลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่องานออกแบบ ไว้ ดงั นี ้
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5.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่การวิจัย
การวิจยั นี ้ได้ เลือกกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ในเขตพื ้นที่ภาคกลาง
ของประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษากาหนดพื ้นที่ในการวิจัยจากการศึกษาข้ อมูลช่วงเวลาและพื ้นที่การ
อพยพ รวมถึงการอพยพเข้ าประเทศไทยเป็ นสาแหรกเดียวกัน มีการตังถิ
้ ่นฐานอยู่ตามหัวเมือง
ชัน้ ใน ในเขตภาคกลางของประเทศ และปั จจุบนั ยังเป็ นพื ้นที่ ที่มีการดาเนินชีวิต อนุรักษ์ และสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณีตามชาติพนั ธุ์พวนเอาไว้
หากแต่ ค วามเข้ ม แข็ ง ของการรวมกลุ่ม ทางวัฒ นธรรมไทยพวน รวมถึ ง การ
ประกาศตัวเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเพื่อการพัฒนาชุมชนและการรวมกลุ่มในเชิงพาณิชย์มี
ปรากฏในพื ้นที่ 4 จังหวัดในเขตภาคกลางคือ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี
และจังหวัดสุโขทัย ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ ศู กึ ษาสนใจและใช้ เป็ นกรณีศกึ ษางานศึกษาในครัง้ นี ้ จึงได้ เลือก
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในภาคกลาง ซึ่งเป็ น พื ้นที่ที่มีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาศัยอยู่มากที่สดุ
โดยเลือกศึก ษาเปรี ย บเที ย บจานวน 4 กลุ่ม ได้ แก่ 1 ) กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี
จัง หวัด นครนายก 2 ) กลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้ า จัง หวัด สุพ รรณบุรี 3) กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ 4) กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
5.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หาการวิจัย
5.2.1 ศึกษาวัฒนธรรมไทยพวนในปั จจุบนั ที่อยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
5.2.2 ศึกษาลักษณะร่ วมของอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในปั จจุบนั ที่อยู่
ในเขตภาคกลางของประเทศไทยผ่านกรอบการแบ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น 8
ประเภท ประกอบด้ ว ย อาหาร การแต่ ง กาย ที่ อ ยู่อ าศัย ประเพณี ภาษาวรรณกรรมพื น้ บ้ า น
ประวัติศาสตร์ บอกเล่า อาชีพ ความเชื่อพิธีกรรม และศิลปะพื ้นถิ่น
5.2.3 ศึกษาแนวทางการใช้ องค์ประกอบทางศิลปะ )อัตลักษณ์ศิลป์ ) ของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนเขตพื ้นที่ภาคกลางเพื่อการออกแบบสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทังในเชิ
้
ง
ศิลปะวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์
5.3 ขอบเขตด้ านประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
กาหนดกลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
แบบเฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) จังหวัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างยังคงใช้ ภาษาพวนในการ
สื่อสารกับกลุ่มคนไทยพวนด้ วยกัน และคงยังสืบทอด ความเชื่อ ประเพณีตามชาติพนั ธ์เดิมเอาไว้
และยังคงปรากฏให้ เห็นเรื่ องราวของรากวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาของท้ องถิ่น รวมถึงมีการ
รวมกลุ่ ม โดยใช้ วั ฒ นธรรมไทยพวนเป็ นตั ว ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยมี ก ารจั ด ตั ง้ กลุ่ ม ซึ่ ง มี
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วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ และใช้ ทุนทางวัฒนธรรมมาสื่อสาร หรื อสร้ างภาพลักษณ์ ให้ กับชุมชน
โดยมีแนวเกณฑ์การคัดเลือกดังนี ้
5.3.1 กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั ซึ่งมีการรวมตัวและจัดตั ้งกลุ่มเชิ งพาณิชย์ ซึ่งใช้ คาว่า “ไทยพวน” เป็ นส่วนประกอบของ
การจัดตั ้ง
5.3.2 กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยใน
ปั จจุบัน ซึ่งมีการรวมตัวและจัดตัง้ กลุ่มเชิงพาณิชย์ โดยมีการจัดตัง้ และดาเนินงานต่อเนื่องมา
ตั ้งแต่ 3 ปี ขึ ้นไป
6. สมมุตฐิ านของการวิจยั
อัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเขตพื ้นที่ภาคกลาง เกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริ บท
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งผลถึงรู ปแบบของการสื่อสารอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป ซึ่งองค์ประทางศิลปะ )อัตลักษณ์ศิลป์ ) สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนเขตพื ้นที่ภาคกลางเพื่อการออกแบบได้
7. นิยามศัพท์ เฉพาะ
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน หมายถึง คาที่เรี ยกกลุ่มคนลาวที่อพยพมาจากเมืองพวน
แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว มายังประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1
ถึ ง ช่ ว งสมัย รั ช กาลที่ 3 ตัง้ ถิ่ น ฐานและสร้ างครอบครั ว อยู่ อ าศัย ร่ ว มกับ คนไทยในพื น้ ที่ 1)
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 2 ) อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี 3) อาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี และ 4) อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย จนถึงปั จจุบนั
อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะร่ วมของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น 8ประเภท ได้ แก่ 1) อาหาร 2) การแต่งกาย 3) ที่อยู่อาศัย 4) ประเพณี 5) ภาษา วรรณกรรม
พืน้ บ้ านและประวัติศาสตร์ คาบอกเล่า 6)อาชีพ 7) ความเชื่อพิธีกรรม 8) ศิลปะพืน้ ถิ่น ของกลุ่ม
วัฒนธรรม ซึ่งเป็ นอิทธิพลเหนี่ยวนาและการยอมรับเป็ นส่วนหนึ่งของบุคคล ชุมชน ในวัฒนธรรม
นัน้
อัตลักษณ์ ศิลป์ หมายถึง องค์ประกอบทางศิลปะที่ร่วมประกอบสร้ าง แสดงให้ เห็นถึง
ลักษณะร่วมทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 8ประเภท ในรูปแบบกราฟิ กที่โดดเด่น
จาเพาะ สามารถสื่อสาร นาเสนอความรู้สกึ ความเข้ าใจ ไปสูอ่ ตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมนันได้
้
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8. ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
8. 1เกิดองค์ ความรู้ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเขตพืน้ ที่ภาคกลางใน
ปั จจุบนั ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในแหล่งอื่นๆ และ
การศึกษาอัตลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆในประเทศไทย ในการสืบทอดวัฒนธรรมและการ
พัฒนาวัฒนธรรมให้ เกิดความร่วมสมัยให้ คงอยู่ต่อไป
8.2 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการต่อยอดการออกแบบซึง่
สามารถสื่ อ สารถึ ง อัต ลัก ษณ์ ก ลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนให้ เกิ ด ความร่ วมสมัย ของสัง คมไทยใน
ปั จจุบนั ได้
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9. กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเพื่อ
แนวทางในการออกแบบ
อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลาง

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลาง 4 จังหวัด
จ.นครนายก จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.สุโขทัย
อ
ภูมิปัญญาของท้ องถิ่น 8 ประการ
1.อาหาร 2.การแต่ งกาย 3.ที่อยู่อาศัย 4.ประเพณี
5.ภาษาวรรณกรรมพืน้ บ้ านและประวัติศาสตร์ บอกเล่ า
6.อาชีพ 7.ความเชื่อ พิธีกรรม 8.ศิลปะพืน้ ถิ่น
องค์ ประกอบทางศิลปะ
ทฤษฏีการรับรู้

(Elements of Visual Arts)
1.เส้ น 2.รูปร่ าง

(Visual Perception in Design)

3.รูปทรง 4.สี 5.ลวดลาย
6.ลวดลาย
องค์ ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
(อัตลักษณ์ ศิลป์ )
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
เพื่อแนวทางในการออกแบบ ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นาเสนอตาม
หัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
2. ชาติพันธุ์พวน และกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย
2.1 ประวัติศาสตร์ กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
2.2 การอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในประเทศไทย
2.3 กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
2.4 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
2.4.1 อาหาร
2.4.2 การแต่งกาย
2.4.3 ที่อยู่อาศัย
2.4.4 ประเพณี
2.4.5 ภาษาวรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ บอกเล่า
2.4.6 อาชีพ
2.4.7 ความเชื่อ พิธีกรรม
2.4.8 ศิลปะพื ้นถิ่น
3. แนวคิดและทฤษฏีท่เี กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
3.2 องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Element of Visaul Arts)
3.3 ทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design)
3.4 ทฤษฏีรูปทรงนิยม (Formalism Theory)
3.5 ทฤษฏีการเลียนแบบ ( Immitationalism Theory)
4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 โครงการรากวัฒนธรรม การดาเนินงานโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ ประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
4.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ที่เกี่ยวข้ อง
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1. วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
คาว่า “วัฒนธรรม” มีผ้ ูให้ คานิยามต่างกันในหลากหลายมุมมอง ความหมายขึ ้นอยู่กบั
ความสนใจและสาขาวิชา รวมถึงประสบการณ์ของผู้ให้ คานิยามหรื อให้ ความหมาย
วัฒนธรรม เป็ นนามธรรม เป็ นคุณค่า เป็ นวิถีการดาเนินชีวิต อาจทังวิ
้ ถีและวิธีการ
ดาเนินชีวิต เป็ นความดีงาม เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรม ย่อมมีมมุ มองที่หลากหลาย ภาครัฐจะมอง
วัฒนธรรมที่ เป็ นยุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการประเทศ มองเป็ นทุนและปั จจัยต่างๆทางด้ าน
เศรษฐกิจ ต่างกับมุมมองของสื่อและข่าวสารในสังคมทุนนิยม มักมองวัฒนธรรมในเชิงวัตถุและ
ประเพณี มุมมองของนักชาตินิยม มองวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในเชิง
ชาตินิยม ศักดิ์ศรี ของความเป็ นชาติ เหนือกว่าสานึกในเชิงคุณค่า ความดีงามและวิถีชีวิตของผู้คน
ในชุมชน การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาจไม่ต้องยึดติ ดกับอดีต ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเทศะที่เหมาะสมกลมกลืนในแต่ละช่วงเวลา 12
วัฒนธรรม เป็ นเรื่ องของความคิดและความเชื่อที่กาหนดพฤติกรรม การกระทาของ
มนุษย์ เป็ นปั จจัยหล่อหลอมให้ เกิด ตัวตนของชาติพนั ธุ์ คนเราเคยชินกับวิถีชีวิตและวิถีปฏิบตั ิใน
สังคมที่เติบโตมา สิ่งนี ้เป็ นสิ่งที่ “ติดตัว” คนเราไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อาจพ้ นความเคยชินเดิมๆ
ได้ (ศิริพร ณ ถลาง, 2559, น. 181)
วัฒนธรรมมีลกั ษณะพืน้ ฐานหลายอย่าง เช่น 1) เป็ นระบบความคิดและค่านิยมที่
สมาชิ ก สัง คมมี ร่ ว มกัน ของวัฒ นธรรม 2) เป็ น สิ่ ง ที่ ม นุษ ย์ เ รี ย นรู้ 3) มี พื น้ ฐานมาจากการใช้
สัญลักษณ์ 4) เป็ นองค์ความรู้และภูมิปัญญา 5) เป็ นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง โดยมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม
หรื อ ลัก ษณะต่ า งๆของระบบวัฒ นธรรมจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุบัน เป็ น ตัว แทนที่ ส ามารถสื่ อ สารถึง
วัฒนธรรมต่างๆได้ 13
วัฒนธรรม (Culture) สามารถมองได้ ในหลายมิติ ทัง้ จากมิติที่จับต้ องได้ ในรู ปวัตถุ
ต่างๆ เช่น บ้ าน วัด อาคาร เสื ้อผ้ า ถ้ วยชาม เครื่ องใช้ ต่างๆ วัฒนธรรมส่วนนี ้เป็ นวัฒนธรรมเชิงวัตถุ
(Artifacts)ส่วนวัฒนธรรมในมิติที่จับต้ องไม่ได้ เป็ นวัฒนธรรมในรู ปแบบของค่านิยม (Espoused
values) ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค นในสัง คมใช้ เ ป็ น แนวทางการประพฤติ ป ฏิ บัติ และความเชื่ อ (Basic
assumption) ซึ่งเป็ นแนวทางกาหนดการคิดและความรู้ สึกต่อสถานการณ์ต่างๆ ของคนในสังคม
14

12

ศาสตราจารย์วิรุณ ตังเจริ
้ ญ. (2552). วิสยั ทัศน์ศิลปวัฒนธรรม. หน้ า 18-19.
ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. (2554). การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม. หน้ า 14.
14
ลั่นทม จอมจวบทรง. (2557). วิ ถี ชุ ม ชน: การจั ด การความรู้ เพื่ อ ยกระดั บ ธุ ร กิ จ ชาวบ้ า น.
13

หน้ า 122.
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) เมื่อมีการตัง้ ถิ่นฐาน มนุษย์
เรี ยนรู้ สภาพแวดล้ อมเพื่อให้ ตอบสนองต่อการอยู่อาศัย เมื่อสังคมมีความมัน่ คง รู ปแบบของการ
ดาเนิ น ชี วิ ต และกิ จกรรมที่ เกิ ดขึน้ เช่น ความเชื่ อ ศาสนา ศิลปะ สถาปั ตยกรรม ฯลฯ จะเกิด
กระบวนการผลิตซ ้า กลายเป็ นรู ปแบบและมีการสืบทอด กลายเป็ นวัฒนธรรมไปในที่สุด ซึ่งใน
ระยะแรกที่วฒ
ั นธรรมก่อตัวขึ ้น จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อพื ้นที่ เมื่อสังคมเกิดความเคลื่อนไหว
เกิดการติดต่อกันระหว่างชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้ า จึงมีการจัดตัง้ อาศัยอยู่ในถิ่นฐาน
เดียวกันของผู้คนในวัฒนธรรมที่ต่างกัน หรื อมีการขยายตัวของชุมชนทาให้ ขอบวงของวัฒนธรรม
ซ้ อนทับกัน จนเกิดเป็ นความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ ้น 15
สังคม อารยธรรม และวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องที่เกียวข้ องกัน วัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่ต้อง
เรี ยนรู้มีสถานะค่อนข้ างคงที่และต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง จึงมองได้ วา่ วัฒนธรรมคือพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ร่วมกันสืบทอดจากคนรุ่น หนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อจุดหมายในการสนับสนุนการดาเนิน
ชีวิตของบุคคลและสังคม มีการปรับตัว การเจริญเติบโตและพัฒนาการ วัฒนธรรมเป็ นตัวแทนสิ่งที่
อยู่ภายนอก เช่น บทบาทของสถาบัน และสิ่งที่อยู่ภายใน เช่ น ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ ฯ อาจ
กล่าวได้ ว่าวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน จาแจกออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 1.
มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เช่น โบราณสถาน อนุสรสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 2.
วัฒนธรรมร่ วมสมัย (Living or Contemporary Culture) เช่น เรื่ องการทามาหากิน หรื อรู ปแบบ
การด าเนิ น ชี วิ ต เรื่ อ งของภาษาและวรรณศิ ล ป์ เรื่ อ งของศาสนา ความเชื่ อ ทางพิ ธี ก รรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมฯ เรื่ องของศิลปะการละเล่นหรื อสุนทรี ยศาสตร์ และเรื่ องราวที่
เกี่ยวข้ องกับสถาบันทางสังคม 3.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เมื่อมีก ารก่อเกิดวัฒนธรรม จะมีการ
เชื่อมโยงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อม หรื อปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกลุ่มชนนันกั
้ บกลุ่มชน
อื่นๆอีกด้ วย 16
วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น (Local Culture) วัฒ นธรรมในระดับ หน่ ว ยย่ อ ยที่ อ าจมี ค วาม
หลากหลายภายในวัฒนธรรมหลักของชาตินนๆ
ั ้ เช่น การใช้ ชีวิตประจาวัน ภาษาท้ องถิ่น ศาสนา
ความเชื่อ ประเทศไทยสามารถแบ่งวัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ ตามภูมิภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ซึ่งล้ วนมีรูปแบบวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่
แตกต่างกันไป ในแต่ละวัฒนธรรมท้ องถิ่น ยังประกอบไปด้ วยวัฒนธรรมสั งคม จากมุมมองของ
Sugrue และ Taylor (1996) อธิบายไว้ ว่า วัฒนธรรมนันมี
้ ที่สถิตอยู่ในสังคมในฐานะของการเป็ น
15
16

เกรี ยงไกร เกิดศิริ. (2551). ชุมชนกับภูมิทัศน์ วัฒนธรรม. หน้ า 16-17.
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. (2550). วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ์ . หน้ า 4-7.
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เครื่ องมือที่มีลกั ษณะเฉพาะในการเชื่อมโยงปั จเจกบุคคลในสังคมให้ เข้ ากับโครงสร้ างสังคมนันๆ
้
แต่ในอีกแง่หนึ่งวัฒนธรรมก็เป็ นเรื่ องของระบบว่าด้ วยสหสัมพันธ์ ทางโครงสร้ างซึ่งประกอบด้ วย
สถาบันทางสังคมต่างๆ17

ภาพประกอบ 1 แสดงแผนผังแสดงถึงความสาคัญของวัฒนธรรมที่เป็ นตัวกลางช่วยเชื่อมโยง
ปั จเจกบุคคลเข้ ากับโครงสร้ างของสังคม
ที่มา: Sugrue and Taylor, 1996
สังคมสร้ างและกาหนดบริ บทให้ กับวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือเชื่อมโยงคน เข้ าสู่
ระบบแห่งความสัมพันธ์ของผู้คนในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมนันๆ
้ เมื่อมองดูสงั คมใดๆ เราจะ
17

จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. เรื่องเดิม. หน้ า 8-9.
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เห็นคุณลักษณะ หรื ออัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมในสังคมนัน้ ๆ โดยมีวัฒนธรรมเป็ นตัวคั่นกลาง
ระหว่างธรรมชาติของมนุษย์และการหล่อหลอมบุคลิกภาพของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมในเรื่ องของ ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ ฯ ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญในการสร้ างอัตลัก ษณ์ ทัง้ ในระดับบุคคลและอัตลักษณ์ กลุ่ม ดัง นัน้ คาว่า “อัตลักษณ์ ”
แท้ จริ งคือเรื่ องของภาพลักษณ์ตวั ตนของมนุษย์ (Image of oneself) ที่ได้ จากการมีปฏิสมั พันธ์ใน
สัง คม (Social interaction) และเป็ น ความเข้ า ใจทัง้ ในระดับ ที่ มี ต่ อ ตนเอง และในลัก ษณะที่
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในสังคม
อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สามารถจาแนกได้ สองทาง คือ ปรากฏการณ์ที่สงั เกตเห็น
ได้ เช่นความประพฤติ ผลผลิต รูปแบบการปฏิบตั ิ รวมทังภาษาและขนบธรรมเนี
้
ยมประเพณีต่างๆ
และปรากฏการณ์ที่สงั เกตเห็นไม่ได้ เช่น ความคิด ความเชื่อ ความต้ องการ จุดมุ่งหมายของปั จเจก
บุคคล ระบบค่านิยม คุณค่าในสังคม เป็ นต้ น 18
อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมหมายถึง ความรู้ สึกของกลุ่มหรื อวัฒนธรรมร่ วมของกลุ่ม
หรื อ การที่ ปัจ เจกชนมี อิ ท ธิ พ ลหรื อ ได้ รั บ การยอมรั บ จากวัฒนธรรมของกลุ่ม นัน้ ๆ การยอมรั บ
วัฒนธรรมของกลุ่มคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องของบรรทัดฐานทางสังคม (Norms) ซึ่งบุคคล
ต้ องสามารถยอมรับความเป็ นเอกลักษณ์ หรื ออัตลักษณ์เฉพาะของกลุม่ นันให้
้ ได้ และความสาคัญ
ของการสร้ างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จะทาให้ เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ทัง้ นีค้ วามแตกต่างดังกล่าวนัน้ ควรได้ รับการยอมรับมากกว่าทาการตาหนิหรื อเกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างกลุ่มคนเพราะเกิดจากความแตกต่างและการไม่ยอมรับในวัฒนธรรมเฉพาะของ
กลุม่ นันๆ
้ นอกจากนี ้การยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่ จะทาให้ บคุ คลได้ รับการยอม
รับเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก ของกลุม่ ได้ ง่ายมากขึ ้น
อัตลัก ษณ์ ท างวัฒนธรรม (Cultural Identity) คือได้ เสนอตัวแปรสาหรั บวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 19 ดังนี ้
1) โลกทัศน์ (Worldview) เป็ นความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติของเป้าหมายชีวิต
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จกั รวาลและสิ่งต่างๆรอบตัว
2) แบบแผนของบรรทัดฐาน (Normative Pattern) เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิของ
กลุม่ สังคม
18
19

หน้ า 44.

จุฑาภรณ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. เรื่องเดิม. หน้ า 4-10.
กาญจนา แก้ ว เทพ; และคนอื่ น . (2555). สื่ อ เก่ า -สื่ อ ใหม่ : สั ญ ญะ อั ต ลั ก ษณ์ อุ ด มการณ์ .
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3) แบบรหัส (Code System) เป็ น รู ป แบบที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารเช่ น ภาษาถานที่
เป็ นต้ น
4) ความสัมพันธ์ที่บคุ คลได้ รับรู้ (Perceived Relation) เช่นวัฒนธรรมปฏิสมั พันธ์
การสื่อสารเป็ นต้ น
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมไทยพวน แบ่ ง เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ อาชี พ ภาษา
การแต่ ง กาย ที่ อ ยู่อ าศัย การถนอมอาหาร และการรั ก ษาโรค ซึ่ ง อัต ลัก ษณ์ เ หล่ า นี ไ้ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การประกอบอาชีพ เดิมชาวไทยพวนมีอาชีพทางการเกษตร ว่างจาก
การทานา ผู้หญิงทอผ้ า ส่วนฝ่ ายชายก็ทางานไม้ จักสาน แต่ปัจจุบนั คนไทยพวนมีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย เช่น รับราชการค้ าขาย รั บจ้ างทัว่ ไป เป็ นต้ น ทางภาษา เดิมคนไทยพวน พูด
ภาษาพวน แต่ปัจจุบนั คนไทยพวนพูดพวนน้ อยลง จะพูดในกลุม่ ผู้สงู อายุ ส่วนคนหนุ่มสาวและเด็ก
จะพูดพวนไม่ได้ การแต่งกาย เดิมทุกบ้ านจะทอผ้ าเพื่อใช้ เองในครอบครัว ผู้หญิงจะใช้ เสื ้อที่ตดั จาก
ผ้ าฝ้ายหรื อผ้ ามัดหมี่ และนุ่งผ้ าซิ่นตี นจก ส่วนชายสูงอายุใช้ ผ้าขาวม้ าพาดบ่ามาด้ วยทุกครัง้ สวม
กางเกงขาสัน้ นุ่งโสร่ งที่เป็ นผ้ าฝ้าย ใช้ ผ้าขาวม้ าคาดเอว แต่ปัจจุบนั คนไทยพวนจะแต่งกายตาม
ยุคสมัย และตามแบบตะวันตกที่อยู่อาศัยเดิมบ้ านมีลกั ษณะเป็ นบ้ านไม้ ยกพื ้นสูง ต่อมาเป็ นเรื อน
จั่วแฝดที่มีหลังคาผสมทังจั
้ ่วปั น้ หยา และมนิลา แต่ปัจจุบนั การปลูกสร้ างบ้ านเรื อนทุกหลังนิยม
สร้ างบ้ านด้ วยรูปทรงแบบสมัยใหม่ และตามแบบตะวันตก การถนอมอาหารในอดีตเมื่อมีงานบุญ
ต่างๆ ที่ต้องใช้ ขนมประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ชาวบ้ านจะต้ องลงมือทาขนมด้ วยตนเอง แต่ใน
ปั จจุบนั ชาวบ้ านจะนิยมซื ้อขนมสมัยใหม่ เช่น ขนมเค้ ก ขนมปั ง เป็ นต้ น มาถวายพระที่วดั แทนการ
ลงมือทาด้ วยตนเอง มีการถนอมโดยใช้ ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารที่เป็ นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ
ปลา เช่น ปลาร้ า และปลาส้ มฟั ก เป็ นต้ น ที่มีชื่อเสียงคือปลาส้ มฟั กมีชื่อเสียงมากจนทาให้ เป็ น
วิสาหกิจชุมชน และเป็ นสินค้ า OTOP ของตาบลบ้ านกล้ วย การรักษาโรค เดิมคนไทยพวนรักษา
โรคด้ วยสมุนไพร และตามความเชื่อด้ วยการสู่ขวัญ เป็ นต้ น แต่ปัจจุบนั คนไทยพวนนิยมใช้ บริ การ
จากสถานพยาบาลแผนใหม่ และใช้ ยาแผนปั จจุบนั 20
ความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” ตามคาจากัดความและการให้ ความหมายตาม
ทัศนคติ และข้ อมูลสนับสนุนในประเด็นต่างๆ จะเห็นได้ ว่าวัฒนธรรมเปรี ยบเสมือนสิ่งที่สะท้ อน
แสดงให้ เห็นว่าสังคมนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะตัว หรื ออัตลักษณ์ อย่างไร ลักษณะเฉพาะตัวเหล่านัน้
ล้ วนเกิดมาจากสภาพแวดล้ อมด้ านต่างๆที่เกิดขึน้ ในพื ้นที่ อิทธิพลที่เกิดจากปั จจัยต่างๆทังจาก
้
20
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ภายนอก หรื อภายในสังคมเป็ นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นได้
งานวิจยั เล่มนี ้ ผู้วิจยั มีความสนใจในเรื่ องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน ใน
เขตพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งภาคกลางของประเทศไทยเป็ นที่ตัง้ ของเมืองหลวงของ
ประเทศ อิทธิพลของวัฒนธรรมใกล้ เมืองมีผลโดยตรงกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น หรื อวัฒนธรรมตาม
ชีวิตความเป็ นอยู่ดั ้งเดิมของคนที่อยู่ในเขตภูมิภาคนี ้
รู ป แบบของการสื่ อ สารวัฒ นธรรมที่ ส ามารถแสดงออกถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม
วัฒนธรรมนันๆ
้ โดยใช้ องค์ประกอบทางศิลปะเป็ นส่วนหนึ่งในการเป็ นตัวแทนของการสื่อสาร จึง
เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสนใจ สอดคล้ องกับการให้ ความหมายของศาสตราจารย์วิรุณ
ตั ้งเจริ ญ เกี่ยวกับคาว่า “ศิลปะวัฒนธรรม” คือวัฒนธรรมในเชิงศิลปะ วัฒนธรรมที่สะท้ อนออกมา
ในทางศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็ นกระแสการดาเนินชีวิตที่ดีงาม “วัฒน” ธรรมที่ “พัฒนา” ได้ และ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา วัฒนธรรมในเชิงศิลปะ เป็ นภาพสะท้ อนหรื อเป็ นปรากฏการณ์ที่เป็ นรูปธรรม
สะท้ อนถ่ายมาจากกระแสการดารงชีวิตจากบริ บทในสังคม เป็ นภาพสะท้ อนที่คมชัดและดารงอยู่
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2. ชาติพนั ธุ์พวน และกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมอี กกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่กระจายตัวอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจากการอพยพมาอาศัยอยู่ในพื ้นที่ในประเทศไทยมายาวนาน จึงทา
ให้ มีความหลากหลายด้ านวัฒนธรรมที่มีความโดนเด่นควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
คุณ ค่ า ของชุม ชนหรื อ เมื อ ง ชาวไทยพวนเป็ น ชาติ พัน ธุ์ ที่ มี ก ารสื บ ทอดทางวัฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของตนมาแต่โบราณอาทิเช่นคาสอน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรมศาสนา
และภูมิปัญญาต่างๆ ไทยพวนประกอบอาชีพหลักด้ านเกษตรกรรมการทาสวน และการจักสาน
โดยชาวไทยพวนได้ ปรับตัวเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทสังคมสภาพแวดล้ อม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัย และดารงรักษาอัตลักษณ์ไทยพวนที่มีขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต ภาษาไทยพวน การแต่งกาย อาหารการกินที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
2.1 ประวัตศิ าสตร์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
พวน (Phuen, Puen) เป็ นคาเดียวกับ พูน, โพน หมายถึงบริ เวณที่สงู , ที่ราบสูง และ
เป็ นคาที่เรี ยกกลุม่ ชนที่ตั ้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้ นเชียงขวางหรื อบริเวณที่ราบสูง ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกับญวน ชื่อ พวน นัน้ น่าจะมาจากชื่อของภูเขาที่
21
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อยู่ล้อมรอบเมือง ชื่อ ภูพวน ในบันทึกของหลวงวิ จิตรวาทการ เรื่ อง งานค้ นคว้ าของชนชาติไทย ได้
กล่าวถึง ผู้เอิน ซึง่ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็ นชนกลุม่ เดียวกับชาวพวน เพราะที่เชียงขวางก็มีภเู ขาลูก
หนึ่งชื่อว่า ภูเอิน หรื อ ภูเอิ ้น อันเป็ นต้ นกาเนิดของแม่น ้าพวน ดังนัน้ จึงสันนิษฐานได้ ว่า ชื่อ พวน
นันน่
้ าจะสัมพันธ์กบั ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในบริเวณแขวงเชียงขวาง จึงอาจสรุปได้ วา่ พวนเป็ นคา
ที่เรี ยกกลุม่ ชนที่ตั ้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้ นเชียงขวางหรื อบริ เวณที่ราบสูงในประเทศสาธารณรัฐธิปไตย
ประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกับญวน ทางภาคอีสานเรี ยกว่า ไทยพวนแต่ภาคกลาง เรี ยก ลาว
พวน
เมืองพวน มีคาบอกเล่าเป็ นตานานอยู่ในพงศาวดารล้ านช้ าง และในนิทานเรื่ องขุน
บรมราชามีความโดยสรุ ปว่าขุนบรม (ลาวเรี ยก ขุนบูลม) มีลูกชาย 7 คน ให้ ไปสร้ างเมืองต่างๆ ลูก
สุดท้ องที่เจ็ด ชื่อเจ็ดเจิง หรื อเจ็ดเจือง ให้ ไปสร้ างเมืองพวน (เชียงขวาง) มีดินแดนต่อเขตติดกับเมือง
หลวงพระบาง แล้ วทยอยเคลื่อนย้ ายไปตังหลั
้ กแหล่งใหม่ทางสองฝั่ งโขง ถึงอีสานเหนือเมื่อนับ
ร้ อยๆปี มาแล้ ว บางกลุ่มเคลื่อนย้ ายลงไปอยู่ภาคกลางทางลุ่มนา้ เจ้ าพระยา อย่างน้ อยตังแต่
้ ย ุค
สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ก่อนมีศึกเจ้ าอนุเวียงจัน ทน์สมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 เรี ยก
บริเวณอีสานเหนือ ทางอุดรธานี - หนองคาย ว่ามณฑลลาวพวน
เมืองพวนเป็ นที่สงู มีภเู ขาสลับซับซ้ อน ผืนดินอุดมสมบูรณ์อากาศค่อนข้ า งเย็นตลอด
ทังปี
้ เป็ นแหล่งต้ นน ้าหลากหลาย เช่น น ้างืม น ้าเนีย น ้าเนียบ น ้าซัน เป็ นต้ น ที่ต่างไหลลงสู่แม่น ้าโขง มี
เมืองเซียงขวาง เมืองเชียงคา เมืองแสน เมืองสุย เมืองโมก เมืองกาง เมืองเสียง เป็ นเมืองหลักที่มีพี่
น้ องไท - พวน อาศัย อยู่ ค่อนข้ างหนาแน่น ทางทิศตะวันออก มีดินแดนติดต่อกับเวียดนาม ด้ าน
ตะวันตกติดต่อกับ อาณาจักรสิบสองปั นนา ทิศใต้ ชิดพรมแดนกรุ งศรี สตั นาคนหุต หรื ออาณาจักร
ล้ านช้ าง เมื่ อ คราวกรุ ง ศรี สั ต นาคนหุ ต มี อ านาจเข้ มแข็ ง ได้ รวมแคว้ นสิ บ สองจุ ไท และ
เมืองพวนเข้ าไว้ ในอาณาจักรด้ วย แต่ครัน้ แยกออกเป็ น หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ เมืองพวนจึง
ไปขึ ้นกับนครเวียงจันทน์เรื่ อยมา มีบนั ทึกในพงศาวดารเรี ยกผู้คนไทพวนว่า “ลาว”
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ไทพวนเคยตกอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของราชอาณาจั ก รไทย ลาวและเวี ย ดนาม
จาเป็ นต้ องส่งบรรณาการให้ แก่อาณาจักรทังสามเสมอมา
้
ในบางช่วงเวลาที่เข้ มแข็งก็ประกาศตน
เป็ นอิสระ มีพระมหากษัตริ ย์และราชวงศ์ขึ ้นครองราชย์ แต่ในบางคราวที่อ่อนแออาณาจักรพวนยัง
ต้ องส่งบรรณาการให้ ทงั ้ ลาว ไทย และเวียดนาม ผู้คนไทพวนยังถูกกวาดต้ อนเข้ าไปอยู่ในความ
ปกครองด้ วย โดยไปตั ้งถิ่นฐานทังในลาว
้
เวียดนาม และไทย

ภาพประกอบ 2 แสดงแผนที่อาณาเขตติดต่อของแขวงเชียงขวางสถานที่ตงของ
ั ้ เมืองพวน
(Muang Phuan) หรื อชื่อเต็มว่า " มหารัตนบุรีรมย์พรหมจักรพรรดิ ศรี มหานัครตักกะเสลา
นครเชียงขวางราชธานี"
เป็ นเขตการปกครองที่มีสถานะเป็ นอาณาจักรหนึ่งในประเทศลาว ซึ่งปั จจุบนั เป็ น
ตาแหน่งของแขวงเชียงขวาง ประชากรในเมืองพวนเรี ยกว่าชาวพวนเป็ นกลุ่มชาติพนั ธ์ในกลุ่มไทลาวที่อพยพมาจากจีนตอนใต้ และตังตั
้ วเป็ นอิสระตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 18 โดยมีเมืองเชียงขวาง
เป็ นเมืองหลวง มีบทบาทในการค้ าโลหะและของป่ า ในราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เมืองพวนอยู่
ภายใต้ การคุ้มครองของอาณาจักรล้ านช้ าง
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/เมืองพวน
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2.2 การอพยพเข้ ามาตัง้ ถิ่นฐานในประเทศไทย 22
ชาวพวน มีถิ่นเดิมอยู่ที่เมืองพวนตอนเหนือของลาวแถบบริเวณเมืองเชียงขวาง มีการ
โยกย้ ายถิ่นฐานเข้ าสูด่ ินแดนประเทศไทยตามยุคสมัยดังต่อไปนี ้
1. สมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ. 2322 เมื่อสมเด็จพระเจ้ ากรุง
ธนบุรีทรงโปรดเกล้ าให้ สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึกยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และหัวเมือง
ต่างๆ ซึ่งมีชื่อเรี ยกรวมกันว่าหัวพันทังห้
้ าทังหก
้ ประกอบด้ วย เมืองคาม่วน เมืองคาเกิด เมืองเวียง
ไชย เมืองไพศาลี เมืองซาเหนือ และเมืองเชียงขวาง ได้ กวาดต้ อนมาไว้ ที่เมืองร้ าง เพราะถูกพม่า
กวาดต้ อนราษฎรไปตั ้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 เช่นเมืองสระบุรี ลพบุรี
นครนายก และฉะเชิงเทรา
2. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (ปี พ.ศ.2335) เมืองแถงและ
เมื อ งพวนแข็ ง ข้ อต่ อ เมื อ งเวี ย งจัน ทน์ เจ้ าเมื อ งเวีย งจัน ทน์ จึง ได้ ยกทัพไปปราบและกวาดต้ อน
ครอบครัว ลาวพวนถูกส่งมาที่ประเทศไทย พระองค์ก็ทรงโปรดให้ ลาวทรงดาไปตัง้ บ้ านเมืองที่
เพชรบุรี ส่วนลาวพวนให้ มาตั ้งบ้ านเรื อนในกรุงเทพฯ
3. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ ทรงโปรดฯ ให้
สร้ างพระเจดีย์กลางน ้าที่สมุทรปราการ ในครัง้ นันได้
้ ทรงให้ เจ้ าอนุวงศ์เกณฑ์ชาวลาวในเวียงจันทน์
มาช่วยตัดต้ นตาลที่เมืองสุพรรณบุรี หลังจากเสร็จงานชาวลาวที่ถกู เกณฑ์มา ไม่ขอกลับเวียงจันทน์
รัชกาลที่ 2 จึงทรงโปรดให้ ตั ้งบ้ านเรื อนที่บางปลาม้ า สุพรรณบุรี โดยชาวลาวที่ถกู เกณฑ์มาครัง้ นี ้
เป็ นลาวพวนแทบทังหมด
้
4. สมัยเจ้ าอนุวงศ์ แห่งเมืองเวียงจันทน์ ราวปี พ.ศ. 2370 ก่อกบฏต่อกรุ งเทพฯ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้ าให้ พระยาราชสุภาวดี (เจ้ าพระยา
บดินทร์ เดชา) เป็ นแม่ทพั ขึ ้นไปปราบกบฏและได้ กวาดต้ อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ ที่ประเทศไทยอีก
ครัง้ ทรงให้ ชาวลาวที่ถูกกวาดต้ อนมา ไปตังบ้
้ านเรื อนที่ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครชัยศรี และ
กาญจนบุรี
จากเหตุการณ์ กบฏเจ้ าอนุวงศ์ ทาให้ ไทยกับเวียดนามทาสงครามกัน ในที่สุด
สยามก็ชนะโดยสามารถยึด เมืองพวน เมืองแถง และหัวพันทังห้
้ าทังหกได้
้
ในปี พ.ศ. 2376 และทาให้ มี
การกวาดต้ อนลาวพวนและลาวทรงดา มาอยู่ที่กรุงเทพฯ อีกครัง้ หนึง่
22

ดูภาคผนวก ก : ประวัติชาวพวนในดินแดนประเทศไทยอย่างสังเขป
ดูเพิ่มเติมใน บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข และอารี รัตน์ เรื องกาเนิด. (2550). พลวัตประเพณีบุญกาฟ้ าของกลุ่มชาติพันธุพวนในบริบท
การท่ องเที่ยวของประเทศไทย. ใน รายงานวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2550. จาก http://research.culture.go.th/ebook/ne158/folder/assets/basic-html/page1.html
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5. ในสมัยรัชกาลที่ 5 จีนฮ่อได้ เข้ าตีเมืองพวน ทาให้ สยามยกทัพไปปราบ ศึ กครัง้
นี ้ยาวนานกว่า 16 ปี สยามก็ชนะในปี พ.ศ. 2431 หลังจากนันก็
้ ได้ มีการกวาดต้ อนชาวพวนลงมาที่
กรุงเทพฯ อีกระลอกใหญ่
จากประวัติการเคลื่อนย้ ายถิ่นฐานของชาวพวน จากท้ องถิ่นเดิมในเชียงขวางมาสู่
สยาม ทาให้ เห็นว่าชาวพวนส่วนใหญ่ที่ถูกกวาดต้ อนมานัน้ ได้ มาตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณภาคกลาง
และภาคตะวันออก แต่ก็มีชาวพวนบางส่วนได้ อพยพเคลื่อนย้ ายมาสู่บริ เวณภาคอื่น ๆ ของไทย
ด้ ว ย เช่ น ที่ ภ าคอี ส านก็ มี ช าวพวนอพยพมาตัง้ ชุมชนอยู่ไ ม่น้ อย เช่ น ที่ จัง หวัด เลย หนองคาย
อุดรธานี หนองบัวลาภู นอกจากนี ้ยังมีชาวพวนบางส่วนได้ อพยพย้ ายจากอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี และ อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไปอยู่ยังภาคอีสาน มีชาวไทยพวนอยู่ในประเทศไทย
ประมาณ 200,000 คน กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้ นเพียงแค่
ภาคใต้ เท่านัน้ 23

ภาพประกอบ 3 แสดงแผนที่แสดงเส้ นทางอพยพของชาวพวน จากแขวงเชียงขวาง
ในประเทศลาวสูส่ ยาม
ที่มา: https://e-shann.com/8794/ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม

23

เจนสุดา สมบัติ. (2540). ความเป็ นพวน ในปรากฏการณ์ ความเป็ นไทยร่ วมสมัย. หน้ า 25-26.

25

ภาพประกอบ 4 แสดงเส้ นทางอพยพของชาวพวน จาก ซาเหนือ หลวงพระบาง
เชียงขวาง เมืองพวน ในประเทศลาวสูป่ ระเทศไทย
ที่มา: https://e-shann.com/8794/ชุมชนลาวในภาคกลางของสยาม

26

ภาพประกอบ 5 แสดงแผนที่ภาษาพวน แสดงจานวนประชากรที่ใช้ ภาษาพวนในพื ้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทย
ที่มา: สุวิไล เปรมศรี รัตน์; และคนอื่นๆ. (2547)
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คนพวนที่อพยพเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่ประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ อาจแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่มหลักๆ 24ได้ แก่ 1) เข้ ามาในฐานะเชลยศึก 2) เข้ ามาด้ วยความสมัครใจ และ 3) ไม่สามารถ
ระบุได้ แน่ชดั
1) กลุม่ ที่ถกู กวาดต้ อนมาในฐานะเชลยศึกจากเมืองเวียงจันทน์ มักจะถูกส่งไปไว้
ตามหัวเมืองชัน้ ในเพื่อชดเชยแทนคนไทยที่ถกู พม่ากวาดต้ อนไปหลังเสียกรุงศรี อยุธยาเมื่อปี พ.ศ.
2310 ชาวพวนกลุม่ นี ้ ได้ แก่
- ลพบุรี ในพื ้นที่อาเภอบ้ านหมี่ อาเภอเมือง อาเภอโคกสาโรง
- สระบุรี ในพื ้นที่อาเภอหนองโดน อาเภอดอนพุด อาเภอวิหารแดง
- นครนายก ในพื ้นที่อาเภอปากพลี อาเภอบ้ านนา
- ฉะเชิงเทรา ในพื ้นที่อาเภอพนมสารคาม
- ปราจีนบุรี ในพืน้ ที่อาเภอศรี มหาโพธิ อาเภอศรี มโหสถ อาเภอบ้ านสร้ าง
อาเภอกบินทร์ บรุ ี
- สิงห์บรุ ี ในพื ้นที่อาเภอพรหมบุรี
- สุพรรณบุรี ในพื ้นที่อาเภอบางปลาม้ า อาเภออูท่ อง
- ชลบุรี ในพื ้นที่อาเภอพนัสนิคม
นอกจากนี ้ ยังมีกลุ่มชาวพวนที่ถกู กวาดต้ อนลงมาจากเมืองเชียงขวางพร้ อมชาว
โซ่ง (ไทดา) ที่ให้ ไปอยู่ร่วมกับกลุ่มชาวพวนที่ตงอยู
ั ้ ่แต่เดิม ได้ แก่เมืองสระบุรี กับเมืองอื่นๆ ได้ แก่
เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เป็ นต้ น
2) กลุ่มชาวพวนที่อพยพเข้ ามาด้ วยความสมัครใจ มักจะอพยพเข้ าไปรวมอยู่กบั
พวนกลุม่ เดิมหรื อขยายถิ่นที่อยู่ใหม่ โดยชุมชนชาวพวนขยายไปอยู่ในพื ้นที่ใหม่ ได้ แก่ พิจิตร (อาเภอ
ทับคล้ อ อาเภอบางมูลนาค อาเภอตะพานหิน) สุโขทัย (อาเภอศรี สชั นาลัย) นครสวรรค์ (อาเภอช่อง
แค อาเภอชุมแสง อาเภอไพศาลี อาเภอตากฟ้า) อุทยั ธานี (อาเภอทัพทัน) กาญจนบุรี (บางหมู่บ้าน
ในอาเภอพนมทวน) เพชรบูรณ์ (บ้ านดงขุย อาเภอชนแดน อาเภอหนองไผ่, ตาบลสระกรวด อาเภอ
ศรี เทพ) อุตรดิตถ์ (ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมือง) เป็ นต้ น
3) กลุ่ม ชาวพวนที่ อ ยู่ใ นภาคเหนื อ และภาคอี ส าน ได้ แ ก่ แพร่ (ต าบลทุ่ง โฮ้ ง
อ าเภอเมื อ ง) น่ า น(บ้ า นหลับ มื น พวน อ าเภอเวี ย งสา, บ้ า นฝายมูล อ าเภอท่ า วัง ผา) พะเยา
(บ้ านห้ วยกัน้ อาเภอจุน) เชียงราย(บ้ านป่ าก๋อย อาเภอแม่สาย, บ้ านศรี ดอนมูล บ้ านป่ าสักน้ อย
24

การแบ่งกลุม่ ดังกล่าว เป็ นการแบ่งกลุ่มอย่างคร่าวๆ เท่านัน้ เพื่อให้ เห็นภาพการตังถิ
้ ่นฐานของชาวพวนได้ ชดั เจน
ขึ ้น โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสารพงศาวดารที่มีเนื ้อหาจากัด ร่วมกับการประมวลจากเอกสารงานวิชาการอื่นๆ ที่มีผ้ ศู ึกษาไว้ ก่อน ซึง่ ยาก
ต่อการจะระบุกลุม่ การอพยพเคลื่อนย้ ายหรื อการถิ่นฐานให้ แน่ชดั ลงไปได้
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อาเภอเชียงแสน, ตาบลศรี ดอนชัย อาเภอเทิง) อุดรธานี (อาเภอบ้ านผือ) หนองคาย (อาเภอเมือง)
และอุบลราชธานี ( อาเภอเมือง) (ดวงกมล พันธ์วิชยั . 2543: ออนไลน์)
ปั จจุบนั กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆ จานวน 23 จังหวัด แบ่งออกออกเป็ น ภาคเหนือ จานวน 5 จังหวัด ภาคตะวันออก
จานวน 3 จังหวัดภาคตะวันตก จานวน 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2 จังหวัด ภาค
กลาง จานวน 10 จังหวัด โดยอาศัยอยู่ในเขตพื ้นที่ในแต่ละภาค ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 แสดงจังหวัดในแต่ละภาคที่มีกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาศัยอยู่ในพื ้นที่
ภาคเหนือ

จานวน

จ.น่ าน (บ้ านฝ่ ายมูล อ.ท่าวังผา,บ้ านหลับมืนพรวน อ.เวียงสา)
จ.แพร่ (ต.ทุ่งโฮ่ง อ.เมือง)
จ.อุตรดิตถ์ (บ้ านปากฝาง อ.เมือง)

5 จังหวัด

จ.พะเยา (บ้ านห้ วยกัน้ อ.จุน)
จ.เชียงราย (บ้ านป่ าก๋อย อ.แม่สาย บ้ านศรี ดอนมูล บ้ านป่ าสักน้ อย
อ.เชียงแสน ต.ศรี ดอนชัย อ.เทิง)
ภาคกลาง

จานวน

จ.สุโขทัย (อ.ศรี สชั นาลัย )
จ.สระบุรี ( อ.หนองโดน อ.ดอนพุด อ.วิหารแดง)
จ.นครนายก ( อ.ปากพลี)
จ.ลพบุรี (อ.บ้ านหมี่ อ.บ้ านทราย)
จ.สิงห์ บุรี (หมู่ที่ 3 ต.บางน ้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี)
จ.พิจติ ร (อ.ทับคล้ อ อ.บางมูลนาค,
บ้ านป่ าแดง อ.ตะพานหิน)
จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้ า)
จ.นครสวรรค์ ( อ.ช่องแค อาเภอชุมแสง อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้า)
จ.เพชรบูรณ์ (บ้ านดงขุย อ.ชนแดน อ.หนองไผ่ ต.สระกรวด อ.ศรี เทพ)
จ.อุทยั ธานี (อ.ทัพทัน)

10 จังหวัด
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ตาราง 1 (ต่อ)
ภาคตะวันออก

จานวน

จ.ปราจีนบุรี (อ.ศรี มหาโพธิ อ.ศรี มโหสถ อ.บ้ านสร้ าง อ.กบินทร์ บรุ ี )
จ.ฉะเชิงเทรา ( อ.พนมสารคาม, อ.สนามชัยเขต)

3 จังหวัด

จ.ชลบุรี (อ.พนัสนิคม)
ภาคตะวันตก

จานวน

จ.ราชบุรี (อ.เมือง)
จ.กาญจนบุรี (บางหมู่บ้านใน อ.พนมทวน)

3 จังหวัด

จ.เพชรบุรี ( อ.เขาย้ อย อ.ท่ายาง )
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุดรธานี (อ.บ้ านผือ ต.บ้ านเชียง อ.หนองหาน)

จานวน

จ.หนองคาย (บ้ านดงบัง บ้ านกุดบง อ.โพนพิสยั , บ้ านกวดโคกสว่าง
ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ, บ้ านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก, บ้ านหม้ อ อ.ศรี เชียงใหม่)
ภาคใต้
ไม่มี

หัวเมืองชันในสมั
้
ยต้ นกรุง
ที่มา: กิติศกั รัดิต์ เยาวนานนท์
นโกสินทร์

2 จังหวัด
จานวน
ไม่มี

พื ้นที่ที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานเพิ่มเติม

คนพวนในบ้ านเดิมคือประเทศลาวมีคนพวนเหลืออยู่ไม่มาก แต่ในเมืองไทย คนพวน
เป็ นคนกลุ่มใหญ่ที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง แม้ ภาษา ความเชื่อ และประเพณี
พิธี ก รรมบางอย่ า งจะคล้ า ยคลึง กับคนไทยอีสานหรื อลาวอีสาน แต่ก็ไม่เหมื อนกัน โดยสิน้ เชิ ง
ชาวพวนได้ อพยพโยกย้ ายเข้ ามาตัง้ ถิ่นฐานในประเทศไทย ทัง้ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาคอีสาน ดังนี ้ ภาคเหนือ ได้ แก่ จังหวัดพิจิตร (อาเภอตะพานหิน) จังหวัดสุโขทัย (อ.ศรี สชั นาลัย)
จังหวัดอุตรดิตถ์ (อาเภอตรอน-ลับแล) และ จังหวัดกาแพงเพชร ภาคกลาง ได้ แก่ จังหวัดสิงห์ บุรี
(อ าเภอพหรมบุ รี ) จั ง หวั ด ลพบุ รี (อ าเภอบ้ านหมี่ ) จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (อ าเภอบางปลาม้ า)
จัง หวัดนครนายก (อาเภอปากพลี ) จัง หวัดสระบุรี และ จัง หวัดฉะเชิง เทรา ภาคอีสาน ได้ แก่
จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย
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2.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ชาวลาวพวนในปั จจุบัน นิยมเรี ยกตัวเอง (Endonym หรื อ Autonym) ว่าไทยพวน
เนื่องจากคาว่าไทยแสดงตัวตนของความเป็ นชาติ ที่ตา่ งจากชาติพนั ธุ์ นัน่ จึงหมายความว่าพวกเขา
เป็ นคนไทยเชื ้อสายลาวพวน หรื อไทพวน 25
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
จ านวน10 จัง หวัด ได้ แ ก่ 1.อ.ศรี สัช นาลัย จ.สุโ ขทัย 2.อ.หนองโดน อ.ดอนพุด อ.วิ ห ารแดง
จ.สระบุรี 3.อ.ปากพลี จ.นครนายก 4.อ.บ้ านหมี่ อ.บ้ านทราย จ.ลพบุรี 5.อ.พรหมบุรี จ.สิงห์ บุรี
6.อ.ทับคล้ อ อ.บางมูลนาค บ้ านป่ าแดง อ.ตะพานหิ น จ.พิ จิ ต ร 7.อ.บางปลาม้ า จ.สุพ รรณบุรี
8.อ.ช่องแค อ.ชุมแสง อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 9.อ.ชนแดน อ.หนองไผ่ อ.ศรี เทพ จ.
เพชรบูรณ์ 10.อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
2.3.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสุโขทัย
การอพยพตั ้งถิ่นฐาน 26
ชาวพวนหาดเสี ย้ วอพยพมาจากเมื อ งพวน แขวงเมื อ งเชี ย งขวาง
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เข้ า สู่ป ระเทศไทยทางจัง หวัด น่ าน ผ่ า นจัง หวัดแพร่
อุตรดิตถ์ แล้ วมุ่งสูเ่ มืองสวรรคโลก ตามเส้ นทางอพยพนี ้ปรากฏว่ามีชาวพวนได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานอาศัยอยู่
ที่บ้านทุ่งโฮ่ง อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และบ้ านนานกกก อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุมชน
ที่บ้านนานกกกนี ้ ตัง้ ภูมิลาเนาอยู่ระยะหนึ่งก็อพยพมาอยู่ที่บ้านคลองปากร้ าว ตาบลหนองอ้ อ
อาเภอศรี สชั นาลัย จากนัน้ ได้ อพยพมาอยู่ริมฝั่ งแม่นา้ ยมทางทิศตะวันตก เรี ยกว่าบ้ านหาดสูงใน
ปั จจุบนั ) สาหรับชาวพวนที่อพยพมาส่วนใหญ่จะตังหลั
้ กฐานที่บ้านหาดเสี ้ยว ซึ่งอยู่คนละฝั่ งกับบ้ าน
หาดสูง
การอพยพของชาวพวนหาดเสีย้ วเป็ นการอพยพมาด้ วยความสมัครใจ
โดยมีผ้ นู าฝ่ ายฆราวาส คือ พี่น้องตระกูลสามแสน ได้ แก่แสนจันทร์ แสนปั ญญาและแสนพล (แสน
หมายถึง ตาแหน่งนายทหารครัง้ โบราณ) ผู้นาฝ่ ายสงฆ์ คือ เจ้ าหัวอ้ ายสมเด็จวัดบ้ านตาด

25

ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์ การมหาชน). (ปรั บปรุ งเมื่อ 2558). กลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ : พวน ไทพวน. ใน
ฐานข้ อมู ล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย. สื บ ค้ น 15 พฤษภาคม 2562, จาก https://www.sac.or.th/databases/ethnicgroups/ethnicGroups/83
26
สกล เกิดผล; และคนอื่นๆ. (2558). รายงานการวิจยั เรื่ อง การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนและการพัฒนา
แหล่ งท่ องเที่ยว : กรณีศึกษาอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. หน้ า 68.
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ชื่อหาดเสี ้ยว
คาว่า “หาดเสีย้ ว” (ต.หาดเสีย้ ว) หมายถึง ท่านา้ ที่หาดทรายเสีย้ วคือ
แหว่งไซ ประกอบกับหาดทรายมีค้นส้ มเสี ้ยว(ต้ นกาหลง) ใหญ่เป็ นเครื่ องหมายและตรงกับชื่อถิ่น
ฐานเดิม จึงตั ้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้ านหาดเสี ้ยว” ซึง่ ปั จจุบนั มี 5 หมู่บ้าน คือ บ้ านหาดเสี ้ยว บ้ านหาด
สูง บ้ านใหม่ และบ้ านแม่ราก เมื่อตั ้งถิ่นฐานที่หาดเสี ้ยวมัน่ คงแล้ วได้ สร้ างวัดขึ ้นคือวัดโพธิ์ไทร (วัด
หาดเสี ้ยว ปั จจุบนั ) ปรากฏหลักฐานการจัดงานฉลองวัดและโบสถ์ ในปี พ.ศ.2387 ซึ่งจารึกติดอยู่
ที่ผนังโบสถ์ของวัดหาดเสี ้ยว ในปั จจุบนั อาเภอหาดเสี ้ยว หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็ นระบบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ.2475 แล้ วต่อมา ปี พ.ศ.2476 ได้
เปลี่ยนชื่อ “อาเภอหาดเสี ้ยว” เป็ น “อาเภอศรี สชั นาลัย ต่อมาปี พ.ศ.2510 ได้ ปรับปรุ งให้ เข้ ากับ
ภาษาโรมัน โดยเปลี่ยนจาก “ศรี สชั นาลัย” เป็ น “ศรี สชั นาลัย” ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่ องการเขียนชื่อจังหวัด อาเภอ และกิ่งอาเภอ เป็ นอักษรโรมัน ลงราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 84
ตอนที่ 56 ลงวันที่ 23 มิถนุ ายน พ.ศ.2510 และใช้ ชื่อ “เมืองศรี สชั นาลัย” มาจนถึงปั จจุบนั
บ้ านหาดเสี ้ยวดังเดิ
้ ม อยู่บริ เวณภูพาน แขวงเมืองเชียงขวางประเทศลาว
(ปั จจุบนั คือ เมืองตุลาคม) ชาวพวนที่ถกู กวาดต้ อนและอพยพด้ วยความสมัครใจมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่
ในประเทศไทยจึงตัง้ ชื่อบ้ านของตนว่า บ้ านหาดเสีย้ ว ทัง้ ที่ ตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรี สัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย และอีกที่หนึ่งคือบ้ านหาดเสี ้ยว ตาบลแก่งคอย อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อ
เป็ นการระลึกถึงบ้ านเกิดเมืองนอนของตนในอดีต
วัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมและประเพณีที่ชาวพวนหาดเสี ้ยวสืบทอดมาถึงปั จจุบนั ได้ แก่
1. กาฟ้า ขึ ้น 3, 10, 15 ค่า เดือน 3
2. บวชพระแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง 7 - 8 เมษายน
3. สังขานต์ (สงกรานต์) 13 - 15 เมษายน, 22 เมษายน สังขานผู้เฒ่า
4. บุญบังไฟ
้ 16 - 17 เมษายน
5. สลากภัตต์ (วันวิสาขบูชา) ขึ ้น 15 ค่า เดือน 6
6. วันอาสาฬหบูชา วันเข้ าพรรษา เดือน 8
7. กาเกียง แรม 9, 10, 11 ค่า เดือน 9
8. วันสารทและเทศน์มหาชาติ แรม 14 - 15 ค่า เดือน 10
9. วัน ออกพรรษาและเทศน์ ม หาชาติ (ไทยพวน) ขึ น้ 14 - 15 ค่ า
เดือน 11
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10. กฐิ น, ลอยกระทง เดือน 12
ประเพณีการบวช หลังจากแห่ช้างแล้ วพ่อนาคจะจัดพาหวานไปให้ ช้ ู (คนรัก)
ฝ่ ายหญิงจะมอบเครื่ องกองบวช เช่น ผ้ ากัง้ ผ้ าหอคัมภีร์, ผ้ ากราบ, ผ้ านัง่ เป็ นต้ น มอบให้ กบั ฝ่ าย
พ่อนาคเป็ นการตอบแทน
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของชาวพวนบ้ านหาดเสี ้ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางกสิกรรม และหัตถกรรมพืน้ บ้ าน คากล่าวกันจนติดปาก คือ “หญิ งเข็นฝ้าย ชายตีเหล็ก” มี
ความหมายว่า “หญิงทอผ้ า ชายตีเหล็ก” สิ่งที่รับการยกย่องของชาวพวน คือ “ผ้ าซิ่นตีนจก” ซึ่งมี
ทังหมด
้
9 ลาย คือ 1. ลายเครื อน้ อย 2. ลายเครื อกลาง 3. ลายเครื อใหญ่ 4. ลายดอกมนสิบหก 5.
ลายสิบสองหน่วยตัด 6. ลายนา้ อ่าง 7. ลายสองท้ อง 8. ลายแปดขอ 9. ลายสี่ขอ สาหรับ “ชายตี
เหล็ก” นัน้ ก็ยงั ทากันอยู่จนทุกวันนี ้
ลักษณะภูมิประเทศที่ตงกลุ
ั ้ ม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย มีแม่น ้ายมไหลผ่าน ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารประเภทปลาน ้าจืดและสัตว์น ้าต่างๆ ที่สาคัญของ
ชุมชน ประกอบกับมีแก่งหินที่เรี ยกว่า “แก่งหลวง” ตังขวางล
้
าน ้ายมอยู่ห่างจากชุมชนไปทางทิศใต้
ประมาณ 8 กิ โลเมตร (บริ เวณอุท ยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัยในปั จจุบัน ) ในอดีตจึง มี การ
รวบรวมชาวชุม ชนเป็ น ขบวนเกวี ย นพร้ อมอุป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ในการจับ ปลาบริ เ วณแก่ ง หลวง
ดังกล่าวอีกด้ วย

ภาพประกอบ 6 แสดงการจัดขบวนเกวียนเพื่อเดินทางมาจับสัตว์น ้าบริเวณ "แก่งหลวง"
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
เมื่อปี พ.ศ. 2480, ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริ มอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore
Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ ทางดินและการเกษตร ชาวอเมริ กัน ซึ่งเข้ ามาปฏิบตั ิงานในฐานะที่
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
สระบุรีเป็ นเมืองเก่าแก่ และมีความเจริ ญรุ่งเรื องทางวัฒนธรรมมาตังแต่
้ พทุ ธ
ศตวรรษที่ 16 - 20 แต่เพิ่งมาก่อตังเป็
้ นเมืองอย่างจริ งจังในสมัยอยุธยาเป็ นราชธานี ในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มูลเหตุแห่งการตัง้ เมืองเนื่ องจากต้ องการใช้ เป็ นที่ระดมพลในยาม
สงคราม และดารงสถานะเมืองมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ต้ นสมัยรัตนโกสินทร์ สระบุรียงั คงเป็ นเมืองเปิ ด มีหน้ าที่ระดมพลเพื่อไปช่วย
ทัพหลวง และหัวเมืองฝ่ ายตะวันออกเฉียงเหนือและฝ่ ายเหนืออยู่เป็ นประจาโดยเฉพาะในรัชสมัย
รัชกาลที่ 1 - 3 ได้ ยกทัพไปปราบหัวเมือง เช่น เวียงจันทน์ หลวงพระบาง และกัมพูชาที่คิดกบฏอยู่
บ่ อ ยๆ จึ ง ท าให้ เป็ นเมื อ งที่ มี ผ้ ู คนหลายหลากชาติ พั น ธุ์ เ ข้ ามาอยู่ อ าศั ย ต่ อ มาในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 จึงได้ รับการจัดตังเป็
้ นจังหวัด มีการตัดทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและถนนมิตรภาพ หรื อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านไปยัง
จัง หวัดนครราชสีมา จนปั จจุบัน สระบุรีได้ กลายเป็ นชุมทางการคมนาคมที่สาคัญของทัง้ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดทางแถบตะวันตก
ส่วนชื่อของเมือง มีการสันนิษฐานว่าเดิมที่ตงเป็
ั ้ นเมืองมีพื ้นที่อยู่ในทาเลใกล้
บึงหนองโง้ ง หลังจากตั ้งเป็ นเมืองจึงนาเอาคาว่า "สระ" มารวมกับคาว่า "บุรี" และใช้ เป็ นชื่อเมือง
"สระบุรี" มาจนถึงปั จจุบนั
สมัยที่ไทยทาศึกกับประเทศลาว เมื่อชนะก็กวาดต้ อนคนลาวเป็ นจานวนมาก
ในจานวนนัน้ มีคนลาว - พวน อยู่ด้วย ต่อมาลาวพวนได้ อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานที่ ต.บ้ านกลับ สาเหตุ
ที่ได้ ชื่อว่าบ้ านกลับก็เพราะว่า เมื่อก่อนถ้ ามีใครอพยพไปตังถิ
้ ่นฐานที่อื่นก็จะต้ องกลับถิ่นเก่าเสมอ
ก็เลยได้ ชื่อว่า "บ้ านกลับ" นับตั ้งแต่นัน้ มา ปั จจุบนั ชาวบ้ านยังรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวไทยพวน (ประเพณีกาฟ้าพาข้ าวแลง) สืบทอดกันมานาน ชาวบ้ านอยู่กนั อย่างพี่
น้ องมีความสามัคคีของหมู่คณะ
2.3.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก
ชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายก เชื่อกันว่า อพยพเข้ ามาในสมัยสมเด็จพระ
เจ้ ากรุ ง ธนบุรี ประมาณปี พ.ศ.2322 เมื่ อสมเด็จพระเจ้ ากรุ ง ธนบุรีท รงโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จ
เจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และหัวเมืองต่างๆ ซึง่ มีชื่อเรี ยกรวมกันว่า หัวพัน
ทังห้
้ าทังหก
้ ประกอบด้ วย เมืองคาม่วน เมืองคาเกิด เมืองเวียงไชย เมืองไพศาลี เมืองซาเหนือ และ
เมืองเชียงขวาง ได้ กวาดต้ อนเอาลาวเวียง(ลาวเวียงจันทน์) ลาวพวนและลาวโซ่ง มาไว้ ที่เมืองร้ าง
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(เพราะถูกพม่ากวาดต้ อนราษฎรไปตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310) เช่นเมือง
สระบุรี ลพบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา
ระยะที่สอง ในราวปี พ.ศ. 2335 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกเมืองแถงและเมืองพวนแข็งข้ อต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้ าเมืองเวียงจันทน์จึงได้ ยกทัพไปปราบ
และกวาดต้ อนครอบครัวลาวทรงดา (ลาวโซ่ง) และลาวพวนส่งมากรุงเทพฯ ลาวทรงดาถูกส่งไปอยู่
ที่เพชรบุรี ลาวพวนถูกส่งมาที่เมืองลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรีและจันทบุรีด้วย
ระยะที่ สาม ในราวปี พ.ศ. 2370 เจ้ าอนุวงศ์ เมื องเวียงจัน ทน์ ก่อกบฏต่อ
กรุ งเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาราชสุภาวดี
(เจ้ าพระยาบดินทรเดชา) เป็ นแม่ทพั ขึ ้นไปปราบกบฏ และได้ กวาดต้ อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ ที่
อาเภอกบินทร์ บรุ ี อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ ว จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
พิจิตร เป็ นต้ น
2.3.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี
ชาวพวนที่ตั ้งรกรากในจังหวัดลพบุรี อยู่ที่ตาบลบ้ านเซ่า อาเภอสนามแจง ซึง่
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นอาเภอบ้ านหมี่ วิถีชีวิตของชาวไทยพวนมีบทบาทสาคัญต่อวัฒนธรรมไทย
โดยได้ เผยแพร่วฒ
ั นธรรมประเพณี เช่น ประเพณี ฮีตสิบสองหรื อประเพณี 12 เดือน ประเพณีสารท
พวน (ห่อข้ าว) การละเล่นต่างๆ ภาษา การปลูกบ้ านเรื อน การทอผ้ าฝ้ายและผ้ ามัดหมี่ การถนอม
อาหาร เช่น การทาปลาร้ า และปลาส้ ม เป็ นต้ นไทยพวน มีวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย ประหยัด อดทน อด
ออม สงบมีความผูกพันกับธรรมชาติ อาชีพหลักส่วนใหญ่คือการเกษตรกรรม ชาวไทยพวนทุกวันนี ้
ปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั และรับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ ามามากขึ ้น เช่น หนุ่ม
สาวนิยมพูดภาษากลาง มีการสวมใส่เสื ้อผ้ าแบบสากล ปรับวัฒนธรรมบางอย่างให้ เข้ ากับปั จจุบนั
มากขึ ้น ในขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของตนเอาไว้ ให้ ลกู หลานได้
สืบทอดต่อไป
ไทพวนบ้ านท่าทราย และบ้ านหลุมข้ าว เป็ นชนชาติที่สืบสานมาจากชาวพวน
ซึ่ง มี ถิ่ น ฐานบ้ า นเดิมอยู่ที่ เมื องเชี ยงขวาง ประเทศลาว ต่อมาได้ มีการอพยพมาตัง้ ถิ่น ฐานใน
ประเทศไทยเมื่อราว 200 ปี มาแล้ ว โดยในเขตจังหวัดสระบุรี
2.3.5 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสิงห์ บุรี
ไม่มีการบันทึกชัดเจนว่า พี่น้องไทพวนอพยพจากเมืองเชียงขวางลงมาเมื่อใด
แต่เริ่ มต้ นที่ ชาวไทพวนหรื อลาวพวนอพยพจากเมืองเชี ยงขวางล่องลงมาหาที่ดินทากินสองฝั่ ง
แม่ น า้ โขง สร้ างบ้ า นแปลงเมื อ งที่ เ วี ย งจัน ท์ แล้ ว ข้ า มมาฝั่ ง ขวาแม่ น า้ โขงคื อ แถวๆอุด รธานี
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หนองคาย นครพนม ช่วงรัชกาลที่ 3พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ให้ เจ้ าพระยาบดินทร์ เดชา(สิงห์ สิงห
เสนีย์) กวาดต้ อนพี่น้องไทพวนลงมาอยู่แถวปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา
การอพยพย้ า ยถิ่ น ยัง ไม่ สิ น้ สุด เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการค้ า และ
นวัตกรรม“เรื อสาเภาจีน” ที่เข้ ามาค้ าขายเกี่ยวกับของป่ าและเครื่ องเทศ จากกลุม่ เรื อจีนและอินเดีย
เกิดการอพยพเพื่อเข้ ามาทาการค้ ากับชาวต่างชาติ และกลุม่ นี ้เองที่เคลื่อนย้ ายถิ่น มาปั กหลักอยู่ริม
ฝั่ งแม่นา้ เจ้ าพระยา การเลือกสองฝั่ งแม่นา้ ของชาวไทพวนนัน้ ถือว่าเป็ นภูมิปัญญาหนึ่งที่ชาญ
ฉลาดเพราะว่า แม่ น า้ เป็ น ทัง้ เส้ น ทางการสัญ จรไปมาในยุค สมัย นัน้ และแหล่ง อาหารอัน อุดม
สมบูรณ์ ทาให้ ชีวิตความเป็ นอยู่สขุ สบาย ทาไร่ทานาก็ได้ ผลผลิตเพิ่มพูน
พิ พิ ธภัณฑ์ เฮื อนไทพวน ตัง้ อยู่ที่ วัดกุฎีทอง (ไม่ร้ ู ปี พ.ศ.ที่ สร้ างวัดนี)้ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ แสดงถึงวิถีชีวิต เครื่ องมือทากิน บ้ านเรื อน และหลากหลายเรื่ องราว รวมถึงเสือ้ ผ้ า
เครื่ องนุ่งห่ม สตรี สวมเสื ้อคอกลมแขนยาวทรงกระบอก สีเหลืองไพร ห่มด้ วยผ้ าสไบเฉียงสีตา่ งๆ นุ่ง
ผ้ าถุงมัดหมี่ลายขวางและมีตีนจกสีแดง ส่วนผู้ชายสวมเสื ้อหม้ อฮ่อมสีคราม แขนสันบ้
้ างยาวบ้ าง
คาดพุงด้ วยผ้ าขาวม้ าผืนหนึง่ แต่บางคนก็พาดไหล่
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดพิจติ ร
ชาวไทยพวนบ้ านป่ าแดง ตาบลหนองพะยอม อาเภอตะพานหิน จัง หวัด
พิจิตรมี พื ้นเพเป็ นชาวไทยพวนที่อพยพมาจากอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึง่ มีอาชีพเกษตรกรรม
แต่คนกลุ่มนี ้มีภมู ิปัญญาการทอผ้ าติดตัวมามีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และการละเล่นของ
ชาวไทยพวนที่ เ ป็ น เอกลัก ษณ์ ข องตนเอง ที่ ยัง มี ก ารถื อ ปฏิ บัติ กัน เรื่ อ ยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
ประเพณีงานบุญข้ าวจี่ ประเพณีงานบุญกาฟ้า พิธีแห่นางแมว พิธีงานสารทพวน พิธีงานบุญข้ าว
ห่อ พิธีบุญพระเวส พิธีเลี ้ยงนา พิธีทาขวัญแม่โพสพ พิธีการอุปสมบท พิธีการแต่งงาน พิธีงานศพ
พิธีเลี ้ยงเจ้ าพ่อแสงอรุ ณ พิธีส่ขู วัญ การละเล่นผีนางกวัก การละเล่นผีนางด้ ง และการละเล่นผีนาง
สาก เป็ นต้ น
ปั จจุบนั ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อและการละเล่น พิธีการหรื อกิจกรรม
บางอย่างได้ เลือนหายไปกับกาลเวลา จะมีการปฏิบตั ิ การละเล่นบางอย่างในงานฟื น้ ฟูประเพณีใน
งานบุญกาฟ้าของชาวไทยพวนบ้ านป่ าแดงเท่านัน้ ซึง่ งานประเพณีบญ
ุ กาฟ้าจัดขึ ้นตรงกับวันขึ ้น 3
ค่าเดือน 3 ของทุกปี
2.3.7 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวไทพวนที่อพยพมาอยู่เมืองสุพรรณบุรีนนั ้ มีการอพยพกันมาอีกหลายครัง้
ทัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 เมื่อคราวทาสงครามปราบฮ่อครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 เมื่อ ปี
พ.ศ. 2413 นับว่าเป็ นการอพยพของไทพวนเข้ ามาสูป่ ระเทศไทย เป็ นครัง้ สุดท้ ายด้ วย
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คนพวนอพยพเข้ ามาอยู่ในประเทศไทย 2 รู ปแบบคือ จากการอพยพด้ วย
ความสมัครใจ เพราะความยากลาบากในการประกอบอาชีพ และความเบื่อหน่ายจากการที่เป็ น
เมืองหน้ าด่านต้ องได้ รับความเดือดร้ อนจากศึกสงครามที่ตนเองไม่ได้ ก่อขึน้ จึงลีภ้ ัยเข้ ามาใน
ประเทศไทย การอพยพอีกวิธีหนึ่งคือ การถูกกวาดต้ อนแบบ “ยกครัว” โดยกองทัพไทย ถึง 4 ครัง้
คือครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2322 สมัยกรุงธนบุรี ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2338 สมัยรัชกาลที่ 1 คนพวนที่มาในครัง้ นี ้ไป
อยู่รวมกับลาวเวียงที่สระบุรีทงหมด
ั้
ยกไปตีเมืองพวนคือจากญวน พ.ศ. 2377 ครัง้ ที่ 3 และครัง้ ที่ 4
สมัยรัชกาลที่ 5 ยกไปปราบจีนฮ่อที่ยกเข้ ามาบุกหัวเมืองพวน
คนไทพวนเข้ ามาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ อย่างไร และมาเมื่อไร จากการดู
ปี พ.ศ. ที่มีการตั ้งวัดต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกันแล้ วไม่ตรงกันเลย แต่พอประมาณได้ ว่าไทพวนใน
สุพรรณบุรี ในที่นี ้จะเน้ นทีไ่ ทพวนอาเภอบางปลาม้ าจะต้ องถูกกวาดต้ อนมาในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ.
2322 ครัง้ ที่เจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึก ซึ่งต่อมาได้ ปราบดาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริ ย์รัชกาลที่ 1 ทรง
พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหากษัตริ ย์องค์ที่ 1 ของราชวงศ์จกั กรี ได้
ยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบางได้ ชยั ชนะ เมื่อยกทัพกลับได้ กวาดต้ อนชาวลาวมาด้ วย ซึ่งในที่นี ้จะ
กล่าวถึงเฉพาะชาวลาวพวน อพยพไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ มีหลักฐานว่าวัดบ้ านสูตร วัดลานคา
วัดกกม่วง ตั ้งวัดในเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจากอพยพมาจากประเทศลาวได้ 14 - 34 ปี คือประมาณปี
พ.ศ. 2336 - 2354 แต่ยงั มีคนพวนอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพตามมาในภายหลัง และมีที่มาที่ต่างกับรุ่น
แรกอย่างเห็นได้ ชดั
หมู่บ้านโพธิ์ศรี อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี เป็ นหมู่บ้านชาวไทยพวน ที่อพยพ
จากเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาอยู่ที่แห่ง นี ้ และชาวบ้ านก็ยงั คงดารง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองมายาวนานกว่า 200 ปี ไม่เคยเปลี่ยน (หมู่บ้านโพธิ์ศรี . 2550:
ออนไลน์)
เมื่อนาปี พ.ศ. ที่คนพวนในอาเภอบางปลาม้ าตังวั
้ ดขึ ้น แล้ วนาไปเปรี ยบเทียบ
กับการอพยพเข้ ามา จะเห็นได้ ว่าคนไทพวนในอาเภอบางปลาม้ า จะต้ องอพยพเข้ ามามากกว่า 1
ครัง้ อย่างแน่นอน
เรื่ องราวของคนไทพวนในสุพรรณบุรี ที่เขียนมานี ้ได้ รวบรวมมาจากเอกสาร
กรุงเทพฯ 200 ปี พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 หนังสือรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2535 หนังสือไทยพวน โดยพล
เอกสายหยุด เกิดผล ปี พ.ศ. 2534 ตานานไทยพวน โดยโพธิ์ แซมลาเจียก ปี พ.ศ. 2548 และจาก
คาบอกเล่า และข้ อเขียนของ คุณพาว จาเนียร คนพวนวัดบ้ านหมี่เก้ าห้ อง ผู้อานวยการพิมาย โสม
ภีร์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดป่ าพฤกษ์ อาเภอบางปลาม้ า ดังนันเมื
้ ่ออ่านข้ อเขียนนี ้แล้ วหากรู้สกึ ว่า
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ไม่ตรงกับประวัติความเป็ นมาของคนพวนหมู่บ้าน หรื อวัดใด ขอให้ คิดว่าเป็ นความหลากหลายของ
ตานานคนพวนในสุพรรณบุรีอีกทางหนึง่
บ้ านเก้ าห้ อง เป็ นหมู่บ้านเก้ าห้ อง เก่าแก่ในประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ
150 ปี ชาวบ้ านส่วนใหญ่สืบเชื ้อสายมาจากเมืองเวียงจันทร์ เชียงขวาง อพยพมาตังแต่
้ สมัย ร.3
ปั จจุบนั เรี ยกตนเองว่า ไทยพวน มีภาษาพูดของตนเองเป็ นภาษาลาวพวน ผู้คนบริ เวณนี ้ได้ รับการ
กล่าวขานว่าขยันขันแข็งมากซึ่งหัวหน้ าของชาวลาวพวนคนหนึ่งได้ รับการแต่งตั ้งบรรนาศักดิ์เป็ น
"ขุนกาแหงลือชัย" ทาหน้ าที่เป็ นนายกองเก็บส่วยและยังมีประเพณีเป็ นของตนเอง เช่น ประเพณีกา
ฟ้า ประเพณีบงไฟไทยพวน
ั้
นอกจากนีย้ งั มีคนจี นที่อพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานพร้ อมกันโดยพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันอย่างสงบสุขและมีงานประจาปี ของศาลเจ้ าพ่อและเจ้ าแม่ทงั ้ 3 ตลาดซึ่งถือได้ ว่าเป็ น
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติ วัฒนธรรม ทัง้ ไทย จีน ลาวพวน
2.3.8 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครสวรรค์
ลาวพวน - ไทพวนเป็ นชนเผ่าดังเดิ
้ มของลาวมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน แขวง
เชียงขวาง ที่อยู่ภาคเหนือของลาว ติดกับแขวงหัวพัน และดินแดนสิบสองจุไทเดิม ปกครองโดย
กษัตริย์ราชวงศ์เจ็ดเจือง มีแม่น ้าพวนไหลผ่าน
ส่วนลาวคลัง่ อพยพมาพร้ อมกันกับลาวพวน มีถิ่นฐานเดิมอยู่เทือกเขาภูคงั
(ภูฆัง) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายระฆัง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลวงพระบาง และแขวงซา
เหนือ คนทัว่ ไปเรี ยกลาวกลุ่มนี ้ว่าลาวครั่ง (เพี ้ยน) ลาวครั่งมีชื่อเรี ยกหลายชื่อ เช่น ลาวขี ้ครั่ง ลาว
เต่าเหลือง ลาวไทแดง แถบจังหวัดนครสวรรค์เรี ยกว่าลาวโนนปอแดง ลาวหนองเหมือด ลาวก๊ ะ ล่ะ
ลาวล่อก๊ อ
ลาวพวน ลาวครั่ง เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เดียวกัน (แตกต่างเพียงถิ่นที่อยู่) มีขนาด
ใหญ่ในอดีตมีศกั ดิ์เป็ นถึงมณฑลลาวพวน ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็ นมณฑลอุดร แต่น่าเสียดายที่ไม่มี
การบันทึกไว้ เป็ นการเฉพาะ อาศัยศึกษาจากเอกสารหลายฉบับ งานวิจยั และการบอกเล่าจากผู้ รู้
คนท้ องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้ าน ฯลฯ
จากการสารวจภาคสนามกลุ่มโซ่งและพวนหลายพืน้ ที่ พบว่าที่บ้านวังรอ
ตาบลวังมหากร อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นแหล่งที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานร่ วมของโซ่งและพวนที่
ย้ ายถิ่นฐานมาจาก เพชรบุรีและสุพรรณบุรี มาร่ วม 6 ทศวรรษ ทาให้ สนใจที่จะศึกษาว่า ทังกลุ
้ ่ม
โซ่งและพวนซึ่งต่างก็เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไท - ลาวที่ยงั คงมีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับความเชื่อที่
ปรากฏในที่พกั อาศัย เมื่อทังสองกลุ
้
ม่ มีการแต่งงานข้ ามกลุม่ อัตลักษณ์เฉพาะตัวเกี่ยวกับความเชื่อ
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ที่ปรากฏในเรื อนพักอาศัยยังคงหลงเหลืออยู่หรื อไม่ ผลของการศึกษาพบว่า เรื อนของกลุ่มโซ่งที่
มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวคือ มี “กระหล่อห้ อง” หรื อห้ องผีบรรพบุรุษ ซึ่งต้ องมีการทาพิธีเซ่นไหว้ หรื อ
“เสนเรื อน” ยังมีปรากฏอยู่ในเรื อน เฉพาะที่ผ้ ชู ายโซ่งแต่งงานกับผู้หญิงพวนเท่านัน้ แต่หากผู้หญิง
โซ่งแต่งงานกับผู้ชายพวนในเรื อนจะไม่ปรากฏว่ามี “กระหล่อห้ อง” หลงเหลืออยู่แต่จะปรากฏห้ อง
พระตามความเชื่อของพวนแทน ทาให้ เห็นความสาคัญของการสืบทอดความเชื่อในเรื อนว่าการสืบ
ทอดความเชื่อในเรื อนพักอาศัยของฝ่ ายชาย สาคัญกว่าการสืบทอดความเชื่อของฝ่ ายหญิง
2.3.9 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดเพชรบูรณ์
ไทหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นคนเชือ้ สายลาวที่มีต้นกาเนิดอยู่ทางดินแดน
ล้ านช้ าง เมืองหลวงพระบาง ไชยะบุรี บ่อแตน แก่นท้ าว และเรื่ อยลงมาทางใต้ จนถึงท่าลี่ เชียง
คาน ด่า นซ้ า ย นครไทชาติตระการ น า้ ปาด ฟากท่ า และมาจนถึง บริ เวณเมืองหล่มในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึง่ หากเราเอาเส้ นสมมติทางการปกครองออกไป ไม่ว่าจะเป็ นเส้ นประเทศ เส้ นภาคหรื อ
เส้ นจังหวัด จะเห็นได้ ว่าดินแดนเหล่านี ้เป็ นพื ้นที่ขนาดใหญ่เป็ นผืนเดียวกันต่อเนื่องกัน และบรรดา
ผู้คนในพืน้ ที่เหล่านี ้ ล้ วนแต่มีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนอาหารและภาษาเป็ นอย่าง
เดียวกันหมด จึงอาจเรี ยกเพื่อความเข้ าใจที่ง่ายขึ ้นว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี ้เป็ น ลาวหลวงพระบาง
ซึง่ จะแตกต่างจากลาวเวียงจันทน์และคนล้ านนา
ไทหล่ม ซึ่งมีพื ้นฐานรากเหง้ าส่วนใหญ่เป็ นคนที่สืบเชื ้อสายมาจากลาวหลวง
พระบาง ผู้ชายบรรพบุรุษของไทหล่มจึ งนิยมสักขาแค่ส่วนขาท่อนบน ไม่สูงขึน้ ไปถึงพุงและเอว
อย่างที่คนสยามเรี ยกคนกลุ่มที่สกั แบบนี ้ว่า ลาวพุงขาว ต่างจากคนแถบล้ านนา แพร่ น่าน ที่นิยม
สักเลยสูงขึ ้นไปถึงพุงและเอว ที่คนสยามเรี ยกคนกลุ่มนี ้ว่า ลาวพุงดา จึงอาจกล่าวได้ ว่าเมืองหล่ม
เป็ นพื ้นที่ที่ลาวพุงขาวอยู่อาศัยมาแต่ดงเดิ
ั ้ ม ส่วนที่อาจจะมีผ้ ูพบเห็นลาวพุงดาในเขตเมืองหล่ม
บ้ างนัน้ สันนิฐานว่าอาจเป็ นการอพยพเข้ ามาอยู่ในภายหลัง ซึ่งเป็ นไปตามรายบุคคลหรื อราย
ครอบครัว แต่ไม่ได้ อยู่มาแต่ดั ้งเดิมอย่างลาวพุงขาว
ต่อมามีคนลาวบางกลุม่ ได้ อพยพหรื อถูกกวาดต้ อนเข้ ามาในพื ้นที่ ในภายหลัง
บ้ าง อย่างเช่น ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 3 นัน้ ก็เป็ นการนาคนลาวจากเวียงจันทน์และที่
อื่นๆ ที่ถกู กวาดต้ อนมานันให้
้ กลับเข้ ามาอยู่ผสมกับไทหล่มในพื ้นที่เดิมซึง่ อยู่อาศัยกันมาเนิ่นนาน
แล้ ว
2.3.10 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดอุทยั ธานี
กลุม่ วัฒนธรรม “ลาวครั่ง”คือกลุม่ วัฒนธรรมที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ในพื ้นที่ อ.บ้ านไร่
อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี แต่ไม่ใช่ทกุ ชุมชนหรื อหมู่บ้านเสมอไปที่เรี ยกตนเองว่า “ลาวครั่ง” แม้ ว่าจะมี
ประวัติความเป็ นมาเหมือนกัน นัน่ คือเดิมทีอพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์มีการทอผ้ า
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ย้ อมสีด้วยครั่ง บางชุมชนหรื อหมู่บ้านที่เรี ยกตนเองว่า “ลาวครั่ง” ให้ เหตุผลว่า เรี ยกตามหน่วยงาน
ราชการหรื อคนไทยอื่นๆ บางชุมชนหรื อบางหมู่บ้านเรี ยกตนเองว่า “ลาวขี ้คัง่ ” และปฏิเสธที่จะถูก
เรี ยกว่า “ลาวครั่ง” บางชุมชนหรื อหมู่บ้านมีประวัติการอพยพมาจากเวียงจันทน์คราวเดียวกันแต่
เรี ยกตนเองว่า “ลาวเวียง” หรื อ “ไทขาว” บางชุมชนหรื อหมู่บ้านก็ถกู “ลาวครั่ง” หมู่บ้านอื่นเรี ยกว่า
“ลาวกา” เนื่องจากถูกมองว่า พูดเสียงดังเหมือนกา หรื อยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ไม่ร้ ู ชื่อชาติพนั ธุ์
ตนเอง รู้ แต่เพียงว่าตนเองเป็ น “ลาวพุทธ” อพยพมาจากประเทศลาวและพูดภาษาลาวแตกต่าง
จากคนท้ องถิ่น ความไม่ชดั เจนดังกล่าวนี ้ สอดคล้ องกับที่ Chongkasikit (2010) กล่าวถึงชาติพนั ธุ์
“ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างนี ้ไว้ ในแง่มมุ หนึง่ ว่า
“กลุม่ ชาติพนั ธุ์ลาวต่างๆ ในบางพื ้นที่ยงั มีความสับสน เช่น คนไทยเชื ้อสายลาวที่
บ้ านทัพหลวงและบ้ านทัพคล้ าย อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี กับคนที่บ้านเนินขาม กิ่งอาเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท ซึง่ มีสาเนียงพูดเช่นเดียวกันคือ สาเนียงลาวเวียงแต่กลับคิดว่าตนเองเป็ นลาว
ครั่งหมือนกับคนทีบ้านกุดจอก ตาบลกุดจอก กิ่งอาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีสาเนียง
ภาษานุ่มนวลแบบลาวครั่ง การจะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวในสังคมไทยคงต้ องสร้ างเกณฑ์การ
จัดแบ่งเผ่าพันธุ์ให้ ชดั เจนจึงจะสามารถแยกแยะผู้คนแต่ละเผ่าพันธุ์ให้ ได้ ตรงกับเชื ้อสายทีแท้ จริ ง”
(อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วฒ
ั นา, 2016)
ลาวครั่ง หรื อลาวภูครั่ง หรื อลาวภูคงั่ ในเอกสารกล่าวว่าเป็ นเมืองอยู่ทางฝั่งซ้ าย
ของแม่น ้าโขง ปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันแล้ วว่า ภูครั่ง เป็ นชื่อภูเขาอยู่ในเขตอาเภอภูเรื อในปั จจุบนั เชิง
เขานี ้มีบ้านหนองบัวตั ้งอยู่และเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องภูครั่งแต่เดิม และเป็ นเมืองมีเจ้ าเมืองปกครองอยู่
จนกระทัง่ สมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้ ย้ายเมืองไปตังเมื
้ องด่านซ้ ายริมน ้าหมันใกล้ กบั พระธาตุศรี สองรักษ์
รวมทังเจ้
้ าเมืองภูครั่งก็ยกให้ เป็ นเจ้ าเมืองด่านซ้ ายด้ วยในบริ เวณนี ้มีที่ราบแคบๆ ที่สามารถเดินทาง
ติดต่อกับเมืองแก่นท้ าว เมืองเลยซึ่งเมื่อเลียบริ มน ้าโขงก็ต่อไปถึงเวียงจันทน์ และยังเป็ นทางขึ ้นไป
เมืองหลวงพระบางอีกทางหนึ่งนอกจากที่น ้าปาด ดังนันเมื
้ ่อมีการอพยพผู้คนจากหัวเมืองลาวจาก
เมืองหลวงพระบาง เมืองเลย เมืองแก่นท้ าว เมืองพันพร้ าว (ในจังหวัดหนองคาย) ก็จะใช้ เส้ นทางนี ้
พักอยู่ที่เมืองพิษณุโลกไม่ก็เมืองพิชยั ก่อนจะเดินทางเข้ าสู่หวั เมืองชันใน
้ ส่วนกลุ่มพวนหรื อกลุ่ม
ลาวเวี ย งก็ จ ะเข้ า มาตามเส้ น ทางเมื อ งท่ า บ่อ ซึ่ง ตรงข้ า มกับ ฝั่ ง เวี ย งจัน ทน์ ผ่ า นบ้ า นผื อ ไปยัง
หนองบัวลาพู ผ่านดงพญาเย็น แล้ วเข้ ามาพักที่สระบุรี ลาวภูครั่งที่ถกู กวาดต้ อนในรัชกาลที่ 2 ให้
ไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรี หรื อในจังหวัดนครปฐม ส่วนลาวที่เมืองหลวงพระบางกวาดต้ อนมาอีกครัง้
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากศึกเจ้ าอนุวงศ์ก็ให้ ไปพักที่เมืองพิษณุโลกและพิชยั ก่อนจะส่งไปอยู่ ณ
ที่พวกจากเมืองของตนเคยอยู่
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ปั จจุบนั พบว่ามีชาวลาวครั่งหรื อลาวภูครังอยู่ที่ อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย, อาเภอพรหมพิราม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ตาบลหนองกรด อาเภอเมือง บ้ านโค้ ง
วิไล อาเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์ , อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร, อาเภอบ้ านไร่
อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี , อาเภอหันคา อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท, อาเภอสระกระโจม
อาเภอจระเข้ สามพัน อาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี , อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ
อาเภอดอนตูม อาเภอกาแพงแสน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2.4 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
การศึก ษารวบรวมข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็ น การสืบ
ค้ นหาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) หรื อเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สาหรับนาองค์ประกอบ
ทางศิ ล ปะ (อั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ป์ ) มาออกแบบการสื่ อ สารอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม ทั ง้ ในเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ ตามความมุ่งหมายของการศึกษาครัง้ นี ้ โดยมุ่งเน้ นไปยังกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่ได้ คดั เลือกเป็ นกรณีศึกษาจานวน 4 กลุ่ม
ประกอบด้ วย
1) ชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพื ้นที่ตาบลหนองแสง และตาบลเกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2) ชุมชนกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในพื ้นที่ตาบลบางปลาม้ า และตาบลมะขามล้ ม
อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
3) ชุ ม ชนกลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวนในพื น้ ที่ ต าบลหิ น ปั ก ต าบลบ้ านทราย
ตาบลบ้ านกล้ วยและตาบลโพนทอง อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
4) ชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพืน้ ที่ตาบลหนองอ้ อ และตาบลหาดเสี ้ยว
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยใช้ หัวข้ อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น 8 ประเภท ตามยุทธศาสตร์
ประเทศของกระทรวงวัฒนธรรม 27 ได้ แก่
1) อาหาร หมายถึง อาหารชาติพนั ธุ์ อาหารพื ้นถิ่น และอาหารสุขภาพ
2) การแต่ ง กาย หมายถึ ง ผ้ า เครื่ อ งประดับ เครื่ อ งแต่ ง กาย และผลิ ต ภัณ ฑ์
จากผ้ า

สานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. (2556). คู่มือการดาเนินงานโครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์ ประเทศของ
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 า พั น ธ์ 2 5 6 2 , จ า ก https://www.mculture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf
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3) ที่ อ ยู่ อ าศั ย หมายถึ ง บ้ านโบราณ ย่ า นเก่ า เมื อ งเก่ า สิ่ ง ก่ อ สร้ าง และ
สถาปั ตยกรรม
4) ประเพณี หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อวิถีชีวิต และการทามา
หากิน
5) ภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และประวัติศาสตร์ บอกเล่า หมายถึง ภาษาไทย
ภาษาถิ่น ภาษาสัญลักษณ์ สานวน สุภาษิต ตารา นิทานพื ้นบ้ าน และชื่อบ้ านนามเมือง
6) อาชีพ หมายถึง ช่างฝี มือดังเดิ
้ ม หัตกรรม แพทย์แผนไทย สปา ฯลฯ
7) ความเชื่อ พิธีกรรม หมายถึง โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศรัทธาต่อวิถีศาสนา
และศรัทธาของกลุม่ คนในแต่ละท้ องถิ่น เช่น เรื่ องขวัญ
8) ศิลปะพื ้นถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาด้ านศิลปะท้ องถิ่น ศิลปะการแสดง ศิลปะ
การต่อสู้, การละเล่นพื ้นบ้ าน และกีฬาพื ้นบ้ าน
2.4.1 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหาร
ภูมิปัญญาอาหารท้ องถิ่น หมายถึง ธรรมเนียมและประเพณี พฤติกรรมของคนใน
สังคมที่ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มาในเรื่ องเกี่ยวกับอาหารทุกขันตอน
้
และเป็ นแบบอย่างวิธีการทาอาหารซึง่
ประกอบด้ วย ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยมที่เกี่ยวกับอาหาร ที่เรี ยนรู้และรับถ่ายทอดต่อๆ กันจากรุ่น
หนึ่งสูอ่ ีกรุ่นหนึง่ โดยการนาทรัพยากรหรื อวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่นมาดัดแปลง ประยุกต์หรื อนามา
ผสมผสานกันเพื่อประกอบอาหารแปรรู ปและถนอมอาหาร ทังเพื
้ ่อการยังชีพของสมาชิกในสังคม
รวมทังเพื
้ ่อใช้ ในประเพณีพิธีกรรมอีกด้ วย
ภูมิปัญญาอาหารท้ องถิ่น จึงมีจุดเด่นอยู่ที่ของวัตถุดิบจากธรรมชาติในท้ องถิ่น
นันๆ
้ มีรสชาติเฉพาะถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของตน ที่พฒ
ั นาขึ ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างคนกับ
สภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติในบางวาระ
สาหรับภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน มีความ
คล้ ายคลึงกับกลุม่ วัฒนธรรมไทยอีสาน คือมี “ปลาร้ า” เป็ นอาหารพื ้นบ้ านที่สืบทอดกันมายาวนาน
ซึ่งในแต่ละท้ องถิ่นก็จะมี การทาปลาร้ าที่เป็ นแบบเฉพาะของตนเอง หรื อของท้ องถิ่นนันๆ
้ ซึ่งปลาร้ า
หรื อที่ชาวไทยพวน เรี ยกว่า “ปลาแดะ” เป็ นการถนอมอาหารชนิดหนึง่ สามารถเก็บไว้ รับประทานได้
นานเป็ นปี ๆ
อาหารไทยพวนอื่นๆ มักมาจากบริเวณใกล้ ๆ บ้ าน สวน หรื อทุ่งนาของตนเอง เช่น
บอน ขนุน หน่อไม้ ขี ้เหล็ก เป็ นต้ น โดยนามาปรุงอาหารด้ วยวิธีที่เรี ยบง่ายทังแกง
้ ผัด ต้ ม ยา ตา นึง่
ทอด ไม่ค่อยพิถีพิถนั หรื อใช้ เวลาในการปรุงมากนัก ตัวอย่างของอาหารคาว เช่น ขนมจีนสมุนไพร -
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นา้ ยา แกงหม่าหมี ้ (แกงขนุน) แกงบอน (นางหวาย) แกงเปอะหน่อไม้ ไก่ต้มนา้ ปลา ปลาปั น
(ทอดมันปลา) ปลาแดกตา ส้ มตาปลาแดก ลาบปลาดุก หมกหม้ อ ชาวไทยพวนจะจัดสารับอาหาร
คาว - หวาน พื ้นถิ่นมื ้อเย็น เรี ยกว่า “พาแลง”
นอกจากนี ้แทบทุกบ้ านจะต้ องมี “แจ่ว” (น ้าพริ กปลาแดก) ทานคู่กบั ผักสด ซึง่ ทุก
บ้ านจะนิยมจับปลาจากแม่นา้ ลาคลองมาทาปลาร้ าหมักกับเกลือและข้ าวคั่วใส่ไว้ ในไห (บางที
เรี ยกว่า ปลาส้ ม) เพื่อเก็บไว้ รับประทานกันภายในบ้ านหรื อหมู่เครื อญาติ หากเหลือกินเหลือใช้ จะ
นาไปขาย ความนิยมอาหารประเภทแจ่ว สามารถพิจารณาได้ จากบทขับลาไทยพวนเกี่ยวกับการ
กินอาหาร คือ “โอ.....น้ อ ไทยพวนเอย...เจ้ าได้ กิ่นลาบเส่อถ้ วย แล้ วอย่าลืมแจ่วกับผัก ได้ กิ่นพาเงิน
พาคา อย่าชุลืมพาไม้ ”
นอกจากนี ้ที่นิยมอย่างมากคือ “น ้าปู” (น ้าปู๋ ) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบหรื อเครื่ องปรุง
รสของอาหารเกือบทุกประเภท เช่นเดียวกับอาหารของทางภาคเหนือ อาหารอื่ นๆ จะเป็ นอาหาร
ง่ายๆ ที่ประกอบจากพืชผัก ปลา ที่มีในท้ องถิ่น ส่วนอาหารหวาน เช่น ขนมบะโต่น (ขนมแฟง) ขนม
ล้ อมแล้ ม (ขนมบัวลอย) ขนมกง ขนมดาดกระทะ ขนมทองม้ วนสมุนไพร และข้ าวโล่ง
เมื่อมีงานบุญมักนิยมทาขนมจีน ข้ าวจี่และข้ าวหลาม อาทิ ข้ าวจี่ในงานประเพณี
กาฟ้าวันขึน้ 3 ค่า เดือน 3, ข้ าวหลามในงานบุญข้ าวหลาม ซึ่งเป็ นประเพณีการทาบุญด้ วยข้ าว
หลามในวันขึ ้น 15 ค่า เดือน 3 หลังจากเสร็ จสิ ้นฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อแสดงถึงความอิ่มหนาสาราญและ
ช่วยสืบทอดพุทธศาสนาได้ อีกทางหนึง่
นอกจากนี ้ กลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนยัง นิ ย มท ากระยาสารทส าหรั บ งานบุญ
ประเพณีวนั สารทพวน ในวันแรม 14 ค่า เดือน 9 เช่นเดียวกับชาวไทยที่นิยมทากระยาสารทสาหรับ
งานบุญประเพณีวนั สารทไทย ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10
2.4.2 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่ งกาย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่งกาย หมายถึง ผ้ า , เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่ง
กาย และผลิตภัณฑ์จากผ้ า สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2541: 6) ได้ อธิบายถึง
การใช้ ผ้ า ในวิ ถี ชี วิ ต ไทยไว้ ว่า ผ้ า เป็ น วัส ดุที่ ค นไทยน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นลักษณะต่ างๆ อย่ า ง
กว้ างขวางในการดารงชีวิตมาตัง้ แต่ในอดีตทัง้ ที่เป็ นเครื่ องใช้ สอย เครื่ องใช้ ในพิธีกรรม และที่
สาคัญคือเครื่ องนุ่งห่ม ในแต่ละท้ องถิ่นได้ กาหนดแบบแผนในการใช้ ผ้าสาหรับบุคคลในระดับต่างๆ
และในโอกาสต่างๆ กัน นับตั ้งแต่ที่ใช้ งานในชีวิตสามัญประจาวันไปจนกระทัง่ ใช้ ในงานพิธีสาคัญ
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามความนิยมแต่ละยุคสมัย
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การแต่งกายในอดีต 28 ผู้หญิง ใช้ ผ้าคาดอกแทนการสวมเสื ้อ นุ่งซิ่นตีนจก หรื อ สี
พื ้นแทรกลายขวาง บางท้ องถิ่นนิยมนุ่งซิ่นมัดหมี่ ผู้ชายนุ่งกางเกงขาก๊ วยสีดาใส่เสื ้อสีดา และผ้ านุ่ง
โจงกระเบน ผ้ าขาวม้ าพาดบ่า หรื อคาดเอว ผู้หญิงนุ่งผ้ าซิ่น ผ้ าขาวม้ ารัดนม เรี ยกว่า “แห้ งตู้” ทังชาย
้
หญิงไม่สวมเสื ้อ แต่เวลาไปไร่นาต้ องสวมเสื ้อสีดา หรื อสีคราม หญิงสวมเสื ้อรัดตัวแขนยาวถึงข้ อมือ
กระดุมเสื ้อใช้ เงินกลมติดเรี ยงลงมาตังแต่
้ คอถึงเอว เด็กผู้ชายก็จะใส่กาไลเท้ า เด็กผู้หญิงใส่ทงั ้
กาไลมือกาไลเท้ า
ทรงผม ชายหญิงเมื่อโกนผมไฟ แล้ วหญิงจะไว้ ผมจุก พออายุ 14 - 16 ปี จะไว้ ผม
ยาวทรงผมของชาวไทพวน จะเป็ นสิ่งบ่ งบอกถึงสถานภาพของแต่ละคน เช่น ผู้หญิงที่เป็ นสาวรุ่น
จะไว้ ผมทรงผูกผม คือ รวบผมมารวมกันไว้ ตรงกลางศีรษะ แล้ วใช้ เชือกผูกผมไว้ ปล่อยผมยาวไป
ตามลาตัว เอาหนามเม่นแข็งกลัดไว้ ตรงกลางศีรษะ เมื่ออายุ 18 - 19 ต้ องไว้ ทรงโค้ งผม คือหยิบเอาผม
ที่ปล่อยลงไปมาทาเป็ นรู ปโค้ ง พออายุ 20 ปี ขึ ้นไปจะต้ องนาผมมาขมวดเป็ นกระจุกไว้ ที่กลางศีรษะ
เรี ย กว่า เกล้ า จุก กระเที ย ม และต้ อ งปั ก หนามเม่น เมื่ อ แต่ ง งานแล้ วจะไว้ ผ มยาวเกล้ ามวยไว้
ด้ านหลัง ส่วนชายจะโกนผมจนเป็ นหนุ่มจึงไว้ ผมยาว

ภาพประกอบ 7 แสดงภาพถ่ายแสดงการแต่งกายของผู้หญิงชาวพวนที่เมืองเชียงขวาง
โดยนุง่ ผ้ าซิ่น มีผ้าขาวม้ ารัดนม ที่เรี ยกว่า “แห้ งตู้”
ที่มา: ภาพประกอบนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยพวน วัดฝั่ งคลอง อาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนาย

วีระพงศ์ มีสถาน. (2539). สารานุ ก รมกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ พวน. หน้ า 8. และ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอี ส าน
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: ศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา, “พวน”,

ภาพประกอบ 9 แสดงภาพชาวเมืองพวนที่วดั ธาตุสีพม เมืองเชียงขวาง
จากการแต่งกาย น่าจะเป็ นกลุ่มชนชัน้ สูง มาถวายพุ่มดอกไม้ เงิน ดอกไม้ ทอง
มาเฝ้าเจ้ านายหรื อข้ าราชการที่มาจากสยามในคราวที่เป็ นเมืองขึ ้นต่อสยาม
ที่มา: ยชญ์ ทองเรื อนดี ชัยพฤกษ์ ,

45

ภาพประกอบ 10 แสดงการแต่งกายของชาวไทพวน ผมเกล้ ามวยต่าตาม
ภาพประกอบ 10 ลักษณะของทรงผมหญิงวัยรุ่นตามประเพณีไทพวน
สวมเสื ้อป้าวมีเสื ้อซ้ อน นุ่งซิ่นไหมมัดหมี่คนั่ ต่อตีนขิด
(ภาพขวาถ่ายภาพ ค.ศ.1919 หรื อ พ.ศ.2462)
ที่มา: (ภาพซ้ าย) ศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา, “พวน”, (ภาพ
กลางและภาพขวา) ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , “496) ไทพวน-ลาว
พวน”,

ภาพประกอบ 11 แสดงเครื่ องแต่งกายของชาวไทพวน บ้ านถ ้าลา บ้ านนาคา แขวงหัวพัน
ที่ มาภาพ: (ภาพซ้ า ย) อ้ ายเติ่ง , “ไทพวนจากเชี ยงขวางสู่อีสาน (ชาติพัน ธุ์อีสานผ่าน
ลายเส้ น 2)”, (ภาพขวา) ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “496) ไทพวน-ลาว
พวน”
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ชุดแต่งกายประจาเผ่าในปั จจุบนั ของไทพวน 29
ในโอกาสพิเศษ ชาวไทพวนจะสวมชุดประจาเผ่า (ปกติทวั่ ไปของชาวไทพวน
จะแต่งกายเหมือนสาวลาวทัว่ ไป คือนุ่งเสื ้อตามสมัยนิยม นุ่งผ้ าซิ่น) สวมเสื ้อป้าวยาวถึงหน้ าขา
พัน มวยผมด้ ว ยผ้ า ขิ ด หรื อ ผ้ า ขาว เป็ น ผ้ า ผื น เล็กๆคล้ ายผ้ าแพรมนของภูไ ท นุ่ง ซิ่ น ไหมมัดหมี่
ลวดลายต่างๆต่อหัวซิ่นด้ วยผ้ าพื ้นหรื อผ้ าขิดต่อปลายซิ่นด้ วยตีนซิ่ นขิดหรื อจก หากในโอกาสพิเศษ
จะมีการห่มสไบทับด้ วย
เสื ้อป้าวไทพวน เป็ นเสื ้อผ้ าฝ้ายสองชันย้
้ อมด้ วยคราม อาจจะย้ อมให้ เข้ มจนเป็ น
สีดาไปเลยก็มี และชาวไทพวนแขวงหัวพันก็ยังนิยมสวมเสื ้อป้าวสีขาวด้ วย ด้ านในของเสื ้อป้าว
จะซับในด้ วยผ้ าฝ้ายเนื ้อบางสีแดง ดา คราม หรื อน ้าตาล ขึ ้นอยู่กบั ความชอบว่าจะซับในด้ วยสีใด
ปกคอเสื ้อเป็ นผ้ าพื ้นไม่มีลวดลายเย็บด้ วยแถบผ้ าสีต่างๆเป็ นชันที
้ ่ปลายคอเสื ้อด้ านขวาของตัวเสื ้อ
เพียงด้ านเดียว อีกด้ านหนึ่งไม่เย็บลาย มีสายผูกเสื ้อ นิยมเป็ นผ้ าสีแดงนามาเย็บเป็ นสาย ที่ปลาย
สายผูกเสื ้อจะตกแต่งด้ วยด้ ายสีตา่ งๆเป็ นพูเ่ ล็กๆ
เสื ้อตัวด้ านในของไทพวน เป็ นเสื ้อคล้ ายเสื ้อเอี๊ยมของจีน โดยจะมีการผูกปม
ที่ด้านหลังบริ เวณคอและเอว ปั จจุบันชาวไทพวนเชียงขวางจะนิยมสวมเสือ้ ยืดหรื อเสื ้อในแทน
เนื่องจากเสื ้อป้าวนันเป็
้ นเสื ้อที่ปิดส่วนของหน้ าอกได้ ไม่หมด จึงต้ องมีการสวมเสื ้อซ้ อนด้ านในด้ วย
สาหรับการแต่งกายในชีวิตประจาวันของชาวพวนในประเทศไทยนัน้ หญิงสูงวัย
มักสวมเสื ้อ “คอกระทะ” หรื อเสื ้อ “อีเป้า” (เสื ้อคอกระเช้ า) บางถิ่นนุ่งซิ่นตีนจก บางถิ่นนุ่งซิ่นมัดหมี่
ชายมักนุ่งกางเกงขาก๊ วยดา เสื ้อดา ทังนี
้ ้การแต่งกายของแต่ละภูมิภาคจะแต่งกายแตกต่างกั น 30
โดยมีข้อสันนิษฐานว่าแต่เดิม การแต่งกายไม่ต่างกับหลวงพระบางหรื อเวียงจันทน์มากนัก ต่างแต่
ลวดลายผ้ าซิ่น การสวมเสื ้อป้ายก็สวมในวันสาคัญ คนที่สามารถใส่เสื ้อได้ บ่อยๆคือชนชันสู
้ ง สังเกต
ว่าเสื ้อแบบพวนเป็ นเสื ้อที่มีลกั ษณะเก่าแก่ เสื ้อพื ้นสีดามีลวดลายเล็กน้ อยหรื อ แทบไม่มี คงได้ รับ
อิทธิพลจีนพอสมควร จนภายหลังมีการประดิษฐ์ การแสดงราพวน จึงเกิดเสื ้อปั๊ ดหรื อเสื ้อป้าวพวน
ที่มีลวดลาย ซึง่ คงดัดแปลงจากเสื ้อไทลื ้อ 31
ชาวพวนที่ตั ้งถิ่นฐานในประเทศไทย บางพื ้นที่ยงั คงเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมผ้ า
ทอและการแต่งกายแบบดัง้ เดิมไว้ ได้ บางพืน้ ที่มี การนาเอาการทอผ้ าจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นมา
ดัดแปลงเป็ นของตนเองแต่บางพื ้นที่ก็ไม่มีการสานต่อเรื่ องการทอผ้ าและเครื่ องแต่งกาย จึงมีการรื อ้
ฟื น้ รูปแบบของเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกายที่สญ
ู หายไปเพื่อสร้ างเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมของตนเอง โดย
29

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เรื่องเดิม.
วีระพงศ์ มีสถาน. เรื่องเดิม. หน้ า 8.
31
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เรื่องเดิม.
30
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อาศัย ข้ อมูลจากสื่อและจากการไปศึกษาดู งานที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว เป็ น แนวทางการ
ออกแบบสร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ของตนเองในแต่ละพื ้นที่ 32

ภาพประกอบ 12 แสดงการแต่งกายของชาวไทพวนในปัจจุบนั (พ.ศ.2557) ที่ Ban Nakoud
จังหวัดหัวพัน สปป.ลาวผู้หญิงเกล้ าผมมวยอยู่บนศีรษะตามประเพณีไทพวน นุ่งซิ่นต่อตีน
ที่มา : Traditional Arts and Ethnology Centre

ภาพประกอบ 13 แสดงชุดไทพวนโบราณ ทาจากผ้ าฝ้าย อายุ 80 ปี ที่เหลืออยู่ชดุ เดียว
ที่พพิ ิธภัณฑ์แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว
และถูกใช้ เป็ นต้ นแบบสาหรับการออกแบบเครื่ องแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวนในประเทศไทย ที่สญ
ู หายขาดช่วงไปแล้ วต้ องการรื อ้ ฟื น้ เพื่อสร้ างเอกลักษณ์ของกลุม่ ตนขึ ้นมา
ใหม่
ที่ มา: (ภาพซ้ า ย) มาดาม ลั่น ทมขาวว์ , เพจไทยพวน, โพสเมื่ อ 23 กุมภาพัน ธ์ 2013,
(ภาพขวา) ถนัด ยันต์ทอง, เพจไทยพวน, โพสเมื่อ 13 สิงหาคม 2018

32

ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย . 1309) ไทพวนในประเทศไทย ยุคพัฒนาการแต่ ง
กายประจาชาติพันธุ์. สืบค้ นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2562, จาก http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard
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ภาพประกอบ 14 แสดงภาพมารดาของคุณสาธร โสรัจประสพสันติ แต่งกายโบราณ
แบบชาวไทยพวนศรี สชั นาลัย
ที่มา : สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา, “วิถีชีวิตของไทยพวนศรี สชั นาลัย”
ในพืน้ ที่ภาคอีสานของไทย กลุ่มวัฒนธรรมชาวพวนที่ยังคงเอกลักษณ์ การ
แต่งกายไว้ ได้ มีเพียง 3 จังหวัด คือ หนองคาย เลย และอุดรธานี ส่วนจังหวัดร้ อยเอ็ดเคยพบบันทึก
ของชาวฝรั่ ง เศสยุคล่า อาณานิคม กล่าวถึง ชาวพวนในตัวเมืองร้ อยเอ็ดที่อพยพมาครั ง้ ศึกเจ้ า
อนุวงศ์เวียงจันทน์ ว่าพบปะปนอยู่กบั ชาวไทลาวท้ องถิ่นแต่ปัจจุบนั กลืนหายไปหมดสิ ้น ปั จจุบนั
ชาวพวน 3 จังหวัดภาคอีสานดังกล่าว มีการรื อ้ ฟื น้ รู ปแบบเครื่ องแต่งกายด้ วยผ้ าย้ อมครามและ
มัด หมี่ ที่ ดัด แปลงรู ป แบบเครื่ อ งแต่ ง กายของชาวพวนจากแขวงเชี ย งขวางและหัว พัน เพื่ อ ให้
แตกต่างจากชาวอีสานทัว่ ไป 33

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

2562, จาก https://board.postjung.com/1041786
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ภาพประกอบ 15 แสดงเครื่ องแต่งกายในงานเทศกาลบุญประเพณี
ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่มา: อ้ ายเติ่ง, “ไทพวนจากเชียงขวางสูอ่ ีสาน (ชาติพนั ธุ์อีสานผ่านลายเส้ น 2)”

ภาพประกอบ 16 แสดงเครื่ องแต่งกายในงานเทศกาลบุญประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
อ.ศรี เชียงใหม่ จ.หนองคาย
และภาพลายเส้ นที่ ไ ด้ รั บ รู ป แบบเสื อ้ ป้ า วไทพวนแบบเชี ย งขวางชั ด เจน
ทังใช้
้ ซิ่นมัดหมี่ย้อมครามตามภูมิปัญญาพื ้นถิ่น
ที่มา: อ้ ายเติ่ง , เรื่ องเดียวกัน / ที่มาข้ อมูล : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, เรื่ องเดียวกัน
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ภาพประกอบ 17 เครื่ องแต่งกายในงานเทศกาลบุญประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
บ้ านกลาง อ.เชียงคาน จ.เลย และภาพลายเส้ น
ที่มา: อ้ ายเติ่ง , เรื่ องเดียวกัน / ที่มาข้ อมูล : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, เรื่ องเดียวกัน
ผ้ าเบี่ยง
ผ้ า เบี่ ย ง ผ้ า กราบ ผ้ า สไบเฉี ย ง หรื อ ผ้ า โต่ ง (พวนบ้ า นทราย) คื อ ผ้ า ใน
ลักษณะเดียวกันคือพาดเฉียงบ่า ผ้ าเบี่ยงของชาวพวนทาจากผ้ าฝ้าย พัฒนามาจาก “ผ้ าแฮงตู้”
หรื อ “ผ้ าเคียนนา” ที่ใช้ คาดอกสตรี เมื่อทอออกมาได้ ผ้าฝ้ายสีขาวก็สามารถปกปิ ดร่างกายได้ หาก
ชายผ้ ายาวก็สามารถใช้ คลุมหัวไหล่ได้ ด้วย จนกลายมาเป็ นการพาดบ่าหรื อสไบ ผ้ าเบี่ยงแต่ละชาติ
พันธุ์มีเอกลักษณ์แตกต่างกันทังชนิ
้ ดผ้ า ลวดลาย และวิธีการพาด
เมื่อคนพวนเฒ่าเข้ าวัด จะมีผ้าเบี่ยงฝ้ายสีขาวพาดบ่า เพื่อใช้ เป็ น “ผ้ ากราบ”
โดยใช้ ปลายผ้ าวางสาหรับรองมือกราบพระ ชาวพวนจึงเก็บรักษาผ้ าเบี่ยงประจาตัวนีไ้ ว้ อย่างดี
และผู้เป็ นแม่จะนาผ้ าเบี่ยงนีใ้ ห้ แก่ลกู ชายเพื่อประกอบพิธีทาขวัญบายศรี ในวันทาขวัญนาค ผ้ า
เบี่ยงนี ้จึงมีความสาคัญต่อบุตรชายยิ่งนัก
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ภาพประกอบ 18 แสดงการใส่เสื ้อหม่ากาแล้ ง นุ่งผ้ าซิ่นมัดหมี่
และมี “ผ้ าโต่ง” พาดบ่า ของสตรี ชาวพวนบ้ านหมี่
ที่มาภาพ: สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, “ชุมชนไทยพวน”, 2559
2.4.3 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัย บ้ านเรือน และสถาปั ตยกรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัย บ้ านเรื อน และสถาปั ตยกรรม แบ่งเนื ้อหา
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนและส่วนประกอบ กับ 2) สถาปั ตยกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาซึง่ สืบค้ นได้ อย่างสังเขปดังนี ้
กลุม่ อาคารบ้ านเรื อนและสภาพแวดล้ อม 34
กลุ่ม อาคารบ้ า นเรื อ นและส่ว นประกอบของกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวน
จัดเป็ น “สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น” ซึง่ ธาดา สุทธิธรรม ได้ ให้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
“สถาปั ตยกรรมพื น้ ถิ่ น” หมายถึ ง สถาปั ตยกรรมเฉพาะพื น้ ที่ ที่ ตัง้ อยู่บ น
พื ้นฐานหรื อบริ บทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสภาพแวดล้ อม สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญา ของแต่ละกลุ่มชน อัน เป็ น ผลท าให้ เ กิ ด สถาปั ต ยกรรมที่ มี อัต ลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว
สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นจึงมีปรากฏอยู่ในทุกประเทศและซอกมุมทัว่ โลกที่มีมนุษย์อาศัยอยู่
นอกจากนี ้ ยังกล่าวได้ ว่า สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นเป็ นสถาปั ตยกรรมของคนทัว่ ไปหรื อสามัญ
ชนเป็ นส่วนใหญ่ เพราะสถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นสร้ างขึ ้นจากบริ บทด้ านที่ตงและสิ
ั้
่งแวดล้ อม
การนาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ ก่อสร้ างเป็ นหลักมากกว่าการซื ้อหาวัสดุสาเร็ จรู ปจากภายนอก
แล้ วนามาก่อสร้ างโดยใช้ แรงงานและภูมิปัญญาในท้ องถิ่น หากชุมชนใดห่างไกลจากการ
34

เรี ยบเรี ยงจาก วีระพงศ์ มีสถาน. เรื่ อ งเดิม . หน้ า 10-12. และ อรศิริ ปาณิ นท์ . (2555, กันยายน 2554 สิงหาคม 2555) บ้ านและเรื อนพื ้นถิ่นไทพวนบางปลาม้ า สุพรรณบุรี : ความแปรเปลี่ยนและการปรับตัว. วารสารหน้ าจั่ว. ฉบับที่ 8
หน้ า 201-214. อ่านเพิ่มเติมใน อรศิริ ปาณินท์. (2546). วิจัย: ภูมิปัญญาชาวบ้ านในเรื อนพืน้ ถิ่นไทพวนในประเทศไทย: การ
นาไปสู่สถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่นใหม่ บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น.
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ปะทะสังสรรค์ กับสังคมภายนอก รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมพืน้ ถิ่ น จะแสดงถึ งรู ปแบบต้ น
กาเนิดของชนเผ่านัน้ ซึ่งต่อมารู ปแบบอาจได้ รับอิทธิ พลจากภายนอก แต่เมื่อมีการนา
แนวคิดไปก่อสร้ างในบริ บทที่ตงและสั
ั้
งคมวัฒนธรรมที่มีรากฐานอยู่แล้ วในท้ องถิ่นรูปแบบก็
มักได้ รับการประยุกต์หรื อพัฒนาขึ ้นเป็ นรูปแบบใหม่ๆ” 35
“สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น เป็ นสถาปั ตยกรรมของสามัญชน ที่แม้ จะปรากฏอยู่ทวั่
ทุก แห่ ง หน แต่ ส ถาปั ต ยกรรมพื น้ ถิ่ น กลับ เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ แ สดงอัต ลัก ษณ์ แ ละภูมิ
ปั ญญาของมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมได้ ดีที่สดุ ” 36

เนื่องจากคาว่า เรื อน ในภาษาไทย ตรงกับคาว่า เฮือน ในภาษาพวน ใน
ที่นี ้จึงใช้ คาว่า เฮือนในการอธิบายความในหัวข้ อกลุม่ อาคารบ้ านเรื อนและส่วนประกอบ
รูปแบบเฮือนพวนที่เชียงขวาง
ชาวพวนเชี ยงขวาง ต้ อ งย้ า ยถิ่ น ออกจากพื น้ ที่ เ ดิ ม เพราะภัย สงคราม
หลายครัง้ เรื่ อยมา เฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองใน พ.ศ.2488 มหาอานาจตะวันตกเข้ า
แทรกแทรงกลุ่มการเมืองในอินโดจีน ทังเวี
้ ยดนามและลาว สหรัฐอเมริ กาใช้ เครื่ องบินทิ ้งระเบิดปู
พรมถล่มลาวโดยเฉพาะเมืองเชียงขวาง ในช่วง พ.ศ. 2507-2516 บ้ านเรื อนราษฎรและศาสนสถาน
ต่างๆ ถูกทิ ้งระเบิดทาลายจนหมดสิ ้นเนื่องจากเชียงขวางเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในการลาเลียงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากเวียงจันทน์ผ่านเชียงขวางไปยังเวียดนาม ชาวพวนเพิ่งย้ อนกลับมาตังถิ
้ ่นฐานใหม่
ในพื น้ ที่ เดิ ม ตัง้ แต่ พ.ศ. 2518 37 ซึ่ง สัน นิ ษฐานว่าเฮื อ นที่ อ ยู่อ าศัย ในปั จจุบัน ส่ว นใหญ่ ไ ด้ รับ
รูปแบบมาจากเวียงจันทน์ 38 ดังนันการศึ
้
กษาหลักฐานเฮือนพวนแบบดังเดิ
้ มจึงมักใช้ ภาพถ่ายเก่า
สมัยก่อนสงครามอินโดจีน (ตั ้งแต่ปีค.ศ. 1946 จนถึง 1989) โดยส่วนใหญ่ถกู ศึกษารวบรวม และ
จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยสานักฝรั่งเศสแห่งปลายบู รพาทิศ (École française d'Extrême-Orient หรื อ
EFEO) แต่ในปั จจุบนั ได้ มีนกั วิชาการเดินทางเข้ าไปสารวจเก็บข้ อมูลยังถิ่นฐานเดิมของกลุ่มชาติ
พันธุ์พวนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากขึ ้นตามลาดับ

35

ธาดา สุทธิธรรม. (2554). การอนุรักษ์ มรดกสถาปั ตยกรรมพืน้ ถิ่นอีสานในแนวทางการมีส่วนร่ วม. หน้ า 1-2.

36

ธาดา สุทธิธรรม. เรื่องเดียวกัน. บทนา.
อรศิริ ปาณินท์ และนพดล จันทวีระ. (2554, กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554). บ้ านและเรื อนพวนเชียงขวาง:
การย้ อนกลับมาตังถิ
้ ่นฐานใหม่ในพื ้นที่เดิม. วารสารหน้ าจั่ว. ฉบับที่ 25: หน้ า 48.
38
เรื่องเดิม. หน้ า 66.
37
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ภาพประกอบ 19 แสดงลักษณะบ้ านเรื อน บ้ านนาคูนน้ อยแบบโบราณ
ที่มา: สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ และคณะ, การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนตระกูลภาษาลาวพวน บ้ านนาคูนน้ อย เมืองนาซายทอง แขวงกาแพงนะคอนเวียงจัน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว , ส านั ก คณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ช าติ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2540, หน้ า 96.

ภาพประกอบ 20 แสดงภาพถ่ายเฮือนชาวพวนที่เมืองเชียงขวาง
ที่มา: นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยพวนวัดฝั่ งคลอง อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก
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ภาพประกอบ 21 แสดงเฮือนพวน บ้ านนาอู่ เมืองคูน แขวงเชียงขวาง สารวจเมื่อ ตุลาคม 2552
ที่ ม า: อรศิ ริ ปาณิ น ท์ . (2554, กั น ยายน 2553 - สิ ง หาคม 2554). การเปลี่ ย นถ่ า ย
สัมภาระทางวัฒนธรรมของขาวพวน : จากเชียงขวางสู่ล่มุ น ้าภาคกลางของไทย. วารสารหน้ าจัว่
(7): 161.

ภาพประกอบ 22 แสดงเฮือนไทยพวนที่ในแขวงหัวพัน สปป.ลาว ราวปี พ.ศ.2554
ที่มา: Rik Ponne. (2011). Na Khang – Na Kout Historical Landscape Viengthong
District, Houaphanh Province, Lao PDR. cover.
ส่วนประกอบและพื ้นที่การใช้ งานของเฮือนพวน
ชาวพวนปลูกบ้ านไม้ ยกพื ้นสูง เสาทาด้ วยไม้ เนื ้อแข็ง ส่วนผนังและหลังคา
อาจแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามวัสดุคือ 1) มุงหลังคาด้ วยหญ้ าคา พื ้นปูด้วยฟากไม้ ไผ่ ฝากรุด้วยไม้ ไผ่
สานขัด แตะที่ น ามาประกบกระหนาบใบไม้ ใ ห้ อ ยู่ต รงกลาง กับ 2) มุง หลัง คาด้ ว ย “ไม้ เ ก็ ด ”
(กระเบื ้องไม้ ) หรื อกระเบื ้องขอ พื ้นบ้ านปูด้วย “แป้น” (ไม้ กระดานที่เลื่อยเป็ นแผ่นๆ) ฝาเรื อนนิยม
ใช้ กระดาน โดยการเลือกใช้ วสั ดุมกั ขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมและความต้ องการของเจ้ าบ้ าน ซึ่งต่อมา
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มักมีการปรับปรุงหลังคาจากไม้ เก็ดหรื อกระเบื ้องขอเป็ นวัสดุสมัยใหม่อย่างสังกะสีหรื อกระเบื ้องซึง่
เป็ นวัสดุที่มีความคงทนและราคาถูกกว่า
กลุ่มเฮือนแบบดังเดิ
้ มมักไม่มีรัว้ กัน้ แต่มีต้นไม้ ที่ปลูกกัน้ อาณาเขตของ
เฮื อ นแต่ ล ะกลุ่ม แบบหลวมๆ เท่ า นัน้ ซึ่ ง เป็ น ลัก ษณะครอบครั ว แบบขยายและระบบสัง คม
เครื อญาติ
รูปแบบเฮือนที่มีเอกลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่ชดั เจน คือเป็ น
เรื อนแฝด ยกใต้ ถนุ สูง มีหลังคาทังแบบจั
้
ว่ และปั น้ หยา และมีเฮือนครัวขวางด้ านหลังโดยมีหลังคา
คลุมพื ้นที่อีก 1 ชุด
ผังชันบนของเฮื
้
อน เป็ นเฮือนแฝด เฮือนหนึ่งคือโถงโล่ง (ซานท่อง) ใช้ งาน
เอนกประสงค์ อีกแถบหนึ่งของโถงโล่งซึ่งคื อเฮือนอีกหลังซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกถูกกัน้
เป็ นห้ องไว้ สาหรับลูกสาวและใช้ เก็บของมีค่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนอัฐิของบรรพบุรุษ เรี ยกส่วน
ห้ องนีว้ ่า “กงเฮือน” หรื อ “กวงเฮือน”มีบันไดหน้ าเฮือนตรงเข้ าโถง และอาจมีบันได 2 ทางทัง้
ด้ านหน้ าและด้ านหลังสาหรับเฮื อนที่มีขนาดใหญ่ มีหน้ าต่าง (ป่ องเอี๊ยม) ตามสมควรทังสองเฮื
้
อน
วางเฮือนครัวแนวขวางไว้ ท้ายห้ องโถง และมีชานต่อจากเฮือนครัว โดยชานนี ้เป็ นทังชานเปี
้
ยกสาหรับ
ซักล้ างและเป็ นชานแดดสาหรับตากพริ ก หอม กระเทียม อันเป็ นเครื่ องเคียงอาหาร (ซึง่ ปั จจุบนั บางหลัง
ได้ ต่อหลังคาคลุมพืน้ ที่ชานดังกล่าวนี)้ ซึ่งรู ปแบบผังเฮือนนี้นับเป็ นสูตรสำเร็ จของเฮือนพวน
และสำมำรถนับเป็ นอัตลักษณ์ อย่ ำงหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนได้ 39 ไม่ว่าจะมี
หลังคาทังแบบจั
้
ว่ และปั น้ หยาหรื อแบบใดคลุมก็ตาม ลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ตามกรอบผังดังกล่าว มี
ปั จจัยส่วนหนึง่ มาจากความเชื่อในการปลูกเรื อนที่ยดึ ถือกันมาแต่อดีต 40
ชัน้ ล่างของเฮือน ใช้ ทาเล้ าหมู เป็ ด ไก่ วัว ควาย และวางหูกทอผ้ า ซึ่งมี
ลักษณะการใช้ งานที่คล้ ายคลึงกันทุกกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน รวมทังกลุ
้ ม่ วัฒนธรรมอื่นๆ ในเอเชีย
อาคเนย์ แต่ปัจจุบนั ได้ ย้ายเล้ า/คอกสัตว์ออกจากใต้ ถนุ เฮือนหมดแล้ วตามนโยบายด้ านสุขอนามัย
ของรัฐ
เยียข้ าว หรื อ เงียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ส่วนใหญ่สร้ างไว้ แยกต่างหากแต่มกั อยู่ไม่
ห่ า งจากเฮื อ นนอนมากนัก แต่ ใ นบางครั ง้ ก็ ส ร้ างอยู่ ใ กล้ ที่ น าเพื่ อ ความสะดวก ยกเว้ น กลุ่ม
39

อรศิริ ปาณินท์. (2554, กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554). การเปลี่ยนถ่ายสัมภาระทางวัฒนธรรมของขาวพวน
: จากเชียงขวางสูล่ มุ่ น ้าภาคกลางของไทย. วารสารหน้ าจั่ว (7): 158.
40
ความเชื่อในการปลูกเฮือนพวนอย่างหนึ่งที่สาคัญต่อรูปแบบและการใช้ งานของเฮือนพวนรุ่นเก่า คือจะสร้ างครัง้
เดียว ไม่ขยายเฮือนออกไป ซึ่งสอดคล้ องกับระบบครอบครัวขยายและระบบเครื อญาติของชาวพวน ซึ่งมีสานวนที่เกี่ยวข้ องกับคติ
ดังกล่าวว่า “ต่อตูบเสียหลาน ต่อฉานเสียลูก”
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วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย ที่มกั สร้ างอยู่ร่วมกับเฮือนนอน โดยอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของโถง (ซานท่อง) ซึง่ อาจได้ อิทธิพลจากเฮือนไทยยวนก็เป็ นได้ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาค
ที่ใกล้ ชิดกัน
เฮือนนอน หรื อเฮือนหลัก
เฮือนโถง หรื อ ซานท่อง

บันไดด้ านหน้ าที่เข้ าสู่เฮือนโถง

นิยมอยู่ทางทิศตะวันออก

เฮือนนอนยกใต้ ถนุ สูง

ภาพประกอบ 23 แสดงเฮือนพวนหมู่ 10 ตาบลหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

N
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ภาพประกอบ 24 แสดงบริเวณอาณาเขตของเฮือนพวน
หมู่ 10 ตาบลหินปัก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ในแต่ละหลังนิยมปลูกรัว้ ด้ วยต้ นไม้ เตี ้ยๆ แทนรัว้ สูงปิ ดทึบ ที่สะท้ อนความสัมพันธ์
ระบบเครื อญาติในชุมชน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 25 แสดงยุ้งข้ าวที่สร้ างขึ ้นภายในบริเวณอาณาเขตของเฮือนพวนแต่ละหลัง ในท้ องที่
หมู่ 10 ตาบลหินปัก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
บริ เวณใต้ ถุนยุ้งข้ าวและด้ านข้ างยุ้ง ใช้ เก็บอุปกรณ์เครื่ องมือการทานาและการ
ประมง ฯลฯ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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เฮือนของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบงาน
ประดับอาคารจาพวกลวดลายไม้ ฉลุหรื อบานเฟี ย้ มแบบจีน เนื่องจากช่างไม้ แถบบ้ านหมี่สว่ นใหญ่
เป็ นชาวจีนไหหลา ซึ่งมาได้ ลกู เมียเป็ นคนพวนหลายครอบครัว ด้ วยเหตุนี ้บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ของผู้มี
ฐานะในบ้ านหมี่และท่าวุ้งจึงเป็ นฝี มือช่างชาวจีน 41
รูปแบบและอายุสมัยของเฮือนพวน
จากการศึก ษาเฮื อนพวนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า ของ
ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ 42 ได้ จดั รูปแบบและอายุสมัยของเฮือนพวน ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1) เฮือนที่มีอายุการสร้ างเกิน 100 ปี ซึง่ พบว่าบางเรื อนมีอายุ 150
ปี และ 180 ปี เป็ นเฮือนจัว่ แฝดหลังคาทรงไทยแบบประเพณี มีเหงาและปั น้ ลม
กลุ่มที่ 2) อายุการสร้ าง 60 – 100 ปี เป็ นเฮือนจัว่ แฝด หลังคาไม่มีเหงา
และปั น้ ลม ความลาดเอียงหลังคาลดลงไม่เป็ นทรงจอมแหแบบเฮือนอายุ 100 ปี
กลุม่ ที่ 3) อายุการสร้ าง 50 ปี ลงมา เป็ นเฮือนจัว่ เดียวคลุมเต็มพื ้นที่ที่เคย
เป็ นจัว่ แฝด เพราะสร้ างง่ายและประหยัดกว่าจัว่ แฝด ทังยั
้ งไม่ต้องซ่อมรางน ้าในช่วงต่ อของจัว่ อีก
ด้ วย
จากการศึกษาเฮือนพวนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอ
ศรี สชั นาลัย ของประธาน ยานกูลวงศ์ 43 ได้ จดั รูปแบบและอายุสมัยของเฮือนพวน ออกเป็ น 5 กลุม่
ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1) เฮือนโบราณสมัยแรก ในการสร้ างเฮือนสมัยโบราณจะสร้ างใน
ครัง้ เดียวและไม่ต่อเติมเฮือนอีก เนื่องจากชาวพวนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าจะเป็ นอัปมงคล ส่งผล
ให้ เฮือนโบราณมีขนาดใหญ่มาก มีพื ้นที่ของโถงกลางหลายระดับชันเพื
้ ่อรองรับกิจกรรมตามวิถีชีวิต
และมีเฮือนครัวที่ใหญ่เพราะอยู่กนั เป็ นครอบครัวใหญ่
กลุ่มที่ 2) เฮือนโบราณสมัยหลัง ยังคงรักษารู ปลักษณ์ ของเฮือนดังเดิ
้ ม
เอาไว้ แต่มีการรื อ้ เอาไม้ ของเฮือนเก่าที่มีพื ้นที่กว้ างใหญ่เกินกว่าจานวนสมาชิกในครอบครัวออก
แล้ วก่อสร้ างโดยช่างในท้ องถิ่น ไม่ต้องลงทุนซื ้อวัสดุใหม่
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สุดารา สุจฉายา. (2542). ลพบุรี. หน้ า 292.
อรศิริ ปาณินท์. เรื่องเดิม. หน้ า 157.
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ประธาน ยานกูลวงศ์. (2553). การดารงอยู่ของการใช้ พนื ้ ที่ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ้ าน
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สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้ า 157.
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กลุ่มที่ 3) เฮือนสมัยกลาง คือเฮือนที่ปรับเปลี่ยนจากเฮือนโบราณสมัย
หลังโดยวิธีการ “ดีดบ้ าน” เปลี่ยนเสาไม้ เป็ นเสาปูน เพราะพื ้นที่ใช้ สอยโดยรวมมีขนาดเล็กลง ทาให้
ง่ายต่อการดีด
กลุ่มที่ 4) เฮือนร่ วมสมัย หรื อเฮือนแบบผสม เป็ นเฮือนแบบปูนผสมไม้ ที่
ได้ รับการปรับปรุงมาจากเฮือนสมัยกลาง ด้ วยการรื อ้ วัสดุไม้ จากเฮือนเดิมที่เหลืออยู่ไม่มากนักมา
ใช้ สร้ างเฮือนใหม่ เช่น โครงสร้ างหลังคาและเปลือกหุ้มอาคารชันบน
้ ผสมกับโครงสร้ างเทเสา หล่อ
คานชัน้ ล่าง และจะก่อผนังกัน้ ด้ วยอิฐและฉาบปูนปิ ดด้ านล่าง ทาให้ อาคารเริ่ มทึบตันไม่โปร่ ง
เหมือนบ้ านยกใต้ ถนุ
กลุม่ ที่ 5) เฮือนสมัยใหม่ จะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาใกล้ เคียงกับเฮือนร่วมสมัย
เนื่องจากวัสดุจากเฮือนเดิมนามาใช้ ต่อไม่ได้ มากนัก และลูกหลานมีอาชีพและรายได้ ที่มนั่ คง จึง
ต้ องการสร้ างบ้ านให้ แข็งแรงและสะดวกสบายเหมือนชุมชนเมือง อีกทังไม่
้ อยากให้ บ้านที่ชารุดต้ อง
มาเป็ นภาระดูแลซ่อมแซมของพ่อแก่แม่เฒ่าอีกต่อไป เฮือนประเภทนีม้ ีทงั ้ แบบยกใต้ ถุนสูงและ
แบบบ้ านชันเดี
้ ยว ก่อสร้ างด้ วยเทคนิคในปั จจุบนั
รูปแบบสันนิษฐานของเฮือนไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
แม้ ว่าปั จจุบนั จะไม่สามารถพบเฮือนพวนได้ มากนัก หากมีแต่เพียงข้ อมูลที่
พันเอกโสภณ เครื อเพ็ช์ร ปราชญ์ไทยพวนนครนายก ได้ อธิบายและให้ เขียนภาพประกอบเฮือนไทย
พวนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี 3 ยุค สาหรับใช้ ในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน
วัดฝั่ งคลอง คือ 1) ยุคต้ น ในสมัย ปี 2372 - 2436 ที่มีลกั ษณะเป็ นเฮือนไม้ ไผ่ขนาดเล็กที่เรี ยกว่าเฮือน
ผู ก 2) ยุ ค กลาง ปี 2436 - 2500 และ สมัย ไทยพวนยุ ค ปลาย ปี 2500-ปี จจุ บัน ทั ง้ นี ้ ภายใน
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดฝั่ งคลอง ได้ จัดทาเฮือนพวนจาลอง แสดงการใช้ พื ้นที่และสิ่งของเครื่ องใช้
ต่างๆ บนเฮือนพวนอีกด้ วย
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ภาพประกอบ 26 แสดงนิทรรศการของศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดฝั่งคลอง
จัดแสดงเฮือนไทยพวน ที่รวบรวมสิ่งของเครื่ องใช้ ภายในเฮือมมาจัดวาง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 27 แสดงภาพลายเส้ นแสดงรูปแบบเฮือนพวนอาเภอปากพลี
ยุคต้ น ในสมัยปี 2372-2436 และการสร้ างเฮือนพวนจาลองแบบยุคต้ น
จัดแสดงภายในบริเวณวัดฝั่งคลอง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 28 แสดงภาพลายเส้ นแสดงรูปแบบเฮือนพวนอาเภอปากพลี
ในยุคกลาง ปี 2436-2500
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 29 แสดงภาพลายเส้ นแสดงรูปแบบเฮือนพวนอาเภอปากพลี
ในยุคปลาย ปี 2500-ปั จจุบนั
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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กลุม่ สถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
สถาปั ตยกรรมที่เกี่ ยวเนื่องกับศาสนา เป็ นสิ่งสะท้ อนภูมิปัญญาท้ องถิ่น ที่
สืบเนื่องจากอดีตได้ เป็ นอย่างดี ทัง้ องค์ ความรู้ ทางศิลปกรรมและเชิงช่าง องค์ ความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของตน รวมทังองค์
้ ความรู้ เกี่ยวกับหลักศาสนา เป็ นต้ น หลักฐานเท่าที่ยงั
เหลือปรากฏอยู่ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่ ที่เป็ นกรณีศกึ ษา พอสรุปได้ ดงั นี ้
1). กลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนอ าเภอปากพลี จัง หวัด นครนายก ได้ แ ก่
เจดีย์รายขนาดเล็กของวัดเกาะหวาย ตาบลเกาะหวาย และฐานอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธิ์ศรี
ตาบลหนองแสง เป็ นต้ น
2). กลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวนอ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ไม่ปรากฏสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาแบบพวนอย่างชัดเจน
3). กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ แก่ อุโบสถวัด
บ้ านทราย ตาบลบ้ านทราย, เจดีย์วัดเชี ยงงา ตาบลเชี ยงงา, อุโบสถและเจดีย์วัดทุ่ง ทะเลหญ้ า
ตาบลโพนทอง เป็ นต้ น
4). กลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวนต าบลหาดเสี ย้ ว อ าเภอศรี สั ช นาลั ย
จังหวัดสุโขทัย ได้ แก่ อุโบสถหลังเก่า หอไตร เจดีย์ และซุ้มประตูโขง ของวัดหาดเสี ้ยว เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 30 แสดงเจดีย์ราย รูปแบบคล้ ายเจดีย์ทรงเครื่ อง ที่ถกู บูรณะซ่อมแซมใหม่บริเวณ
ทางเข้ าวัดเกาะหวาย ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 31 แสดงอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธิ์ศรี (วัดเหนือ) หมู่ 2 ตาบลหนองแสง
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่อาจมีลกั ษณะเป็ น “สิม” ในวัฒนธรรมล้ านช้ าง แต่ปรากฏเหลือแค่เพียงส่วนฐาน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 32 แสดงอุโบสถวัดบ้ านทราย ตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
มีประวัติการสร้ างตั ้งแต่ปีพ.ศ.2399 เดิมเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ที่นามาจากประเทศ
ลาว แต่ถกู ขโมยไปแล้ ว ปั จจุบนั อาคารอยู่ระหว่างการบูรณปฏิสงั ขรณ์โดยกรมศิลปากร
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 33 แสดงประตูอโุ บสถวัดบ้ านทรายประดับตกแต่งด้ วยการปิ ดกระจกลายพรรณ
พฤกษา ล้ อมรอบภาพสลักนูนต่าตรงกลางที่เป็ นภาพลิงพนมมือเอาไว้
หน้ าต่างตกแต่งด้ วยการปิ ดกระจกลายพรรณพฤกษา เช่นเดียวกัน บริเวณด้ านหลังอุโบสถพบ
เจดีย์รายจานวนหลายองค์ คงเป็ นเจดีย์ธาตุ รูปแบบหลังรัชกาลที่ 5
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
เจดีย์วัดเชียงงา 44
เจดีย์วดั เชียงงา ตาบลเชียงงา อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีประวัติความ
เป็ นมาว่าเมื่อชาวพวนอพยพมาตั ้งถิ่นฐานในพื ้นที่แห่งนี ้ตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นต้ นมา ได้ สร้ าง
พระธาตุไว้ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงดินแดนบ้ านเกิดเมืองนอนที่แขวงเชียงขวาง นอกจากนี ้ชื่อบ้ านเชียงงา
ยังเป็ นชื่อหมู่บ้านเก่าที่อยู่ในแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว อีกด้ วยเช่นกัน
เจดีย์วดั เชียงงามีขนาดฐานกว้ างด้ านละ 14 เมตร สูง 40 เมตร จัดเป็ นกลุ่ม
เจดีย์ทรงระฆังอิทธิพลเจดีย์พม่า - มอญ 45 ที่ทาฐานหรื อส่วนรองรับองค์ระฆังเป็ นแบบบัวถลาลาด
เอนหลายชัน้ มีลกู แก้ วรองรับอยู่ในผังยกเก็จหรื อย่อมุมมาก องค์ระฆังไม่มีบลั ลังก์ประดับลวดลายรัด
อกรอบ ปลียอดรูปดอกบัวทรงผอมสูง บนยอดสุดปั กฉัตรโลหะ ปิ ดทองฉลุลาย รูปแบบเจดีย์วดั เชียง
งานี ้ สันนิษฐานว่านาแบบมาจากพระธาตุฝนุ่ อี กต่อหนึ่ง ข้ อสังเกตการประดับสิงห์แบบจีนบนมุม
44

ปรับปรุ งจาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.) ธาตุดา. ฐานข้ อมูลศิลปกรรมเอเชี ย
อาคเนย์. สืบค้ นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/ลาว/item/241-ธาตุดา.
html
45
ศักดิ์ชัย แสงสิงห์. (2560). เจดีย์ในประเทศไทย : รู ปแบบพัฒนาการและพลังศรั ทธา. นนทบุรี: เมือง
โบราณ.หน้ า 645-646.
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ฐานเขียงทัง้ 4 มุม อาจเป็ นฝี มือช่างชาวจีนที่เข้ ามาในพื ้นที่อาเภอบ้ านหมี่เป็ นจานวนมากในระยะ
ต่อมา

ภาพประกอบ 34 แสดงประติมากรรมรูปสิงห์แบบจีนที่มมุ ฐานเขียง
และ เจดีย์วดั เชียงงา ตาบลเชียงงา อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
พระธาตุฝุ่น (ทาดฝุ่ น หรื อ ธาตุป้นุ ก็เรี ยก) เป็ น พระธาตุสาคัญที่สดุ ประจา
เมืองคูนมีตานานกล่าวถึงที่มาว่าในคราวแบ่งพระบรมสารี ริกธาตุและพระบรมอัฐิพระพุทธเจ้ า ชาว
พวนไปไม่ทัน รวบรวมได้ แต่ฝุ่นที่ ได้ จากการปลงพระสรี รสัง ขารพระพุท ธองค์ หรื อพระอัง คาร
(เถ้ า ถ่ า น) น ามาบูชา จึง มี ชื่อเรี ย กว่าพระธาตุฝุ่น ธาตุฝุ่นเป็ น เจดีย์เพียงแห่ ง เดียวในแถบนี ท้ ี่
พยายามจาลองเจดีย์แบบมอญ โดยเฉพาะ รูปแบบของฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมจานวนมาก เป็ นฐาน
ลาดเอียงรองรับองค์ระฆังที่ไม่มีบลั ลังก์นนั ้ ล้ วนแต่เป็ นรู ปแบบสาคัญของเจดีย์มอญในประเทศ
พม่า นัก ประวัติศาสตร์ ศิลปะสัน นิ ษฐานว่าน่ าจะสร้ างขึน้ ในช่วงที่มีอิท ธิ พลจากพม่าเข้ ามาสู่
ดินแดนลาว กาหนดอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22
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ภาพประกอบ 35 แสดงภาพถ่ายเก่าเมืองคูน แขวงเชียงขวาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นพระธาตุฝนุ่ ตังอยู
้ ่บนเนินนอกเมือง
ที่มา: ระบุไม่ได้

ภาพประกอบ 36 แสดงธาตุฝนุ่ (ทาดฝุ่ น) หรื อธาตุดา ก่อนการบูรณะ และ ธาตุฝนุ่ (ทาดฝุ่ น)
หรื อธาตุดา หลังการบูรณะ ตามลาดับ
ที่ ม า: (ภาพซ้ า ย) ศูน ย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร (องค์ ก ารมหาชน). (มปป.). ธาตุด า.
ฐานข้ อมูลศิลปกรรมเอเชียอาคเนย์ , สืบค้ นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, (ภาพขวา) Skyline channel,
(โพสเมื่อ ธันวาคม 2561) แบ่งปั นน ้าใจสูเ่ มืองลาว EP103 ฯ.
อุโบสถหลังเก่ าและเจดีย์วัดทุ่งทะเลหญ้ า
วัดทุ่งทะเลหญ้ า ตาบลโพนทอง อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็ นวัดของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์พวนที่อพยพมาตั ้งถิ่นฐานบริ เวณนี ้ สร้ างขึ ้นราวปลายรัชกาลที่ 4 - ต้ นรัชกาลที่ 5 ตัง้
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เป็ นวัดเมื่อ พ.ศ.2411 อุโบสถไม้ หลังเก่านีส้ ร้ างโดยนายอาเภอหลวงพิทักษ์ ลักษณะคล้ ายสิม
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ ด้ านหน้ าอุโบสถหลังเก่า ประดิษฐานเจดีย์ที่เป็ น
ฝี มือช่างท้ องถิ่นเมื่อประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ 5 บรรจุอฐั ิ ของอดีตเจ้ าอาวาสวัดทุ่งทะเลหญ้ า
คือ หลวงพ่อสาเร็จทอง หรื อ สาเร็จทองดี
ต่อมาอุโบสถไม้ และเจดีย์มีสภาพทรุ ดโทรม และได้ รับความเสียหายอย่าง
มากจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2556 กรมศิลปากรร่ วมกับกองทุนตลาดหุ้นรวมใจช่วยภัยนา้ ท่วม ที่
ได้ รับงบสนับสนุนจากบริษัทห้ างร้ านภาคเอกชน ดาเนินการบูรณปฏิสงั ขรณ์ในปี 2557 จนมีสภาพ
สมบูรณ์ดงั เช่นในปั จจุบนั

ภาพประกอบ 37 แสดงอุโบสถไม้ หลังเก่าและเจดีย์วดั ทุ่งทะเลหญ้ า สภาพหลังจากประสบอุทกภัย
ปี 2556 และสภาพขณะดาเนินการบูรณปฏิสงั ขรณ์ในปี 2557 ตามลาดับ
ที่มา: บริ ษัท ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน). (มปป.). โครงการบูรณะอุโบสถ
และเจดีย์

ภาพประกอบ 38 แสดงสภาพอุโบสถไม้ หลังเก่าและเจดีย์ด้านหน้ าในปั จจุบนั
ภายหลังการบูรณปฏิสงั ขรณ์
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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อุโบสถหลังเก่ า (สิม) วัดหาดเสีย้ ว
จารึ ก ที่ วัด หาดเสี ย้ วกล่า วไว้ ว่ า ได้ ส ร้ างวัด ขึ น้ เมื่ อ พ.ศ. 2387 ปี ถ ามเมา
(ปี เถาะไทย) ในคิมหันต์ฤดู (ฤดูร้อน) เดือนกินตะหม่า (เดือนห้ าไทย) ซึง่ แต่เดิมชื่อวัดโพธิ์ไทย มา
จนถึงปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระยาวชิรญานวโรรส เสด็จและทรงโปรดรับสัง่
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขชื่อเสียใหม่ จากจารึ กของวัดหาดเสี ้ยวเองทาให้ เราทราบว่าชุมชนพวนมาตั ง้
รกรากอยู่บริเวณ นี ้ไม่ต่ากว่า 150 ปี แล้ ว
วัดโพธิชยั หรื อวัดโพธิไทร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2460 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดหาด
เสี ย้ ว จากศิ ล าจารึ ก ที่ ติ ด ไว้ ที่ ฝ าผนั ง อุ โ บสถ พบว่ า อุ โ บสถสร้ างเมื่ อ ปี พ.ศ. 2287 นั บ เป็ น
โบราณสถานสกุลช่างไทยพวนที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่มาถึงปั จจุ บัน กรมศิลปากรได้ สารวจและขึน้
ทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติ มีอาคาร อุโบสถ หอไตร เจดีย์ด้านทิศตะวันออก รวม 3 รายการ
ส่วนประตูโขงของวัดที่เดิมเคยมีจานวน 8 ประตูถกู รื อ้ ออกไปเหลือเพียงประตูเดียว

ภาพประกอบ 39 แสดงอุโบสถหลังเก่า (สิม) ของวัดหาดเสี ้ยว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

69

ภาพประกอบ 40 แสดงสิมในเมืองสุย (เมืองสู้ย/สุย่ /สุย (Muang Sui)
ตัง้ อยู่บนเส้ นทางระหว่างพูคูน - โพนสะหวัน ในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ที่มีรูปแบบคล้ ายคลึงกับอุโบสถหลังเก่าของวัดหาดเสี ้ยว
ที่มา: ยชญ์ ทองเรื อนดี ชัยพฤกษ์ . (โพสเมื่อ กรกฏาคม 2561). สืบค้ นเมื่อ 23 สิงหาคม
2562

ภาพประกอบ 41 แสดงที่ผนังด้ านในอุโบสถหลังเก่าวัดหาดเสี ้ยว มีจารึกกล่าวถึงการสร้ างวัดขึ ้น
เมื่อ พ.ศ. 2387
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 42 แสดงซุ้มประตูโขง เจดีย์ และหอไตร เป็ นโบราณสถานที่สาคัญของวัดหาดเสี ้ยว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
2.4.4 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณี
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณี หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ
วิ ถี ชี วิ ต และการท ามาหากิ น ประเพณี พื น้ บ้ านของชาวไทยพวน อาจแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก
คือ 1) ประเพณีในรอบปี (ฮีต) กับ 2) ประเพณีในรอบชีวิต อาทิ การเกิด การบวช การแต่งดอง และ
การตาย เป็ นต้ น
ฮีตพวน
ฮีตของชาวไทยพวน คล้ ายกับฮีตสิบสองของชาวอีสานที่เรี ยกกันว่า “ฮีตสิบ
สองคองสิบสี่” คาว่า ฮีต มาจากคาว่า รี ต (จารี ต) ฮีตสิบสองหมายถึงจารี ตประเพณีประจาทัง้ 12
เดือนในรอบปี ส่วนคาว่า คอง มาจากคาว่า ครรลองคลองธรรม, ทานองคลองธรรม คลองหรื อคอง
แปลว่าพิทกั ษ์ หรื อดารงไว้ คองสิบสี่ หมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ควรประพฤติ 14 อย่าง 46
46

"ฮีตสิบสอง" เป็ นโอกาสทาบุญในทุกๆ เดือนของรอบปี และถือเป็ นจรรยาของสังคม ผู้ที่ฝ่าฝื นก็จะเป็ นผู้ที่ผิดฮีต
หรื อผิดจารี ตนัน่ เอง (หลายครัง้ ฮีตสิบสองมักจะกล่าวควบคู่ "คลองสิบสี่" (คองสิบสี่) ที่เป็ นดังแบบแผนหรื อแนวทางดาเนินชีวิต แต่
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ฮี ต ชาวไทยพวนมี ก ารกล่า วถึ ง ไว้ เ ป็ น บทร้ อยกรองสอดคล้ อ งกัน และ
นาไปใช้ กนั มากในงานเอกสารต่างๆ คือ
เดือนอ้ายบุญข้าวจี ่
เดือนยีบ่ ญ
ุ ข้าวหลาม
เดือนสามบุญกาฟ้า

เดือนห้าบุญสงกรานต์

เดือนหกบุญหมู่บา้ น

เดือนแปดบุญเข้าพรรษา

เดือนเก้าบุญห่อข้าว

เดือนสิ บเอ็ดบุญตักบาตรเทโว

เดือนสิ บสองใส่กระจานเทศก์มหาชาติ สนุกแล ฯ 47
งานบุญประเพณีสว่ นใหญ่ของชาวพวน เกี่ยวข้ องกับหลักความเชื่อเรื่ องผี
ฟ้า ผีบรรพบุรุษ ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรซึง่ มีอยู่เดิม ผนวกเข้ าหลักพระพุทธศาสนาที่มา
ทีหลัง ปะปนกันจนบางครัง้ ไม่อาจแบ่งได้ ชดั เจน ซึง่ เป็ นลักษณะของงานบุญประเพณีในวัตนธรรม
ของชาติพัน ธุ์อื่น ๆ ในเอเชี ย อาคเนย์ ที่ เป็ น สัง คมเกษตรกรรม (ท านาข้ าว) เช่น กัน โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมของภาคอีสานที่มีรูปแบบหรื อคติประเพณีอย่างเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับวัฒนธรรมชาว
พวนอย่างมาก อาทิ บุญเดือนยี่หรื อบุญคูณลาน 48 ของชาวอีสานกับพิธีสขู่ วัญข้ าวของชาวพวน ซึง่
งานบุญประเพณี ในรอบปี หรื อ ฮีตสิบสอง ของทัง้ 2 กลุ่มวัฒนธรรม อาจจัดขึน้ ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันบ้ าง (ซึง่ มักขึ ้นอยู่กบั ฤดูกาลการทานาเป็ นสาคัญ) หรื อจัดขึ ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป

จะมุ่งเน้ นไปทางศีลธรรมมากกว่าด้ านอาชีพ), ที่มา : หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ นครพนม. (ม.ป.ป.). ฮีตสิบสอง. ประเพณี
12 เดือนอีสาน. สืบค้ นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562, จาก http://www.finearts.go.th/nakhonphanomlibrary/parameters/km/item
47
ถูกกล่าวถึงในเอกสารต่างๆ อาทิ พงศ์ศกั ดิ์ ชาลีเขียว. (2550). การอนุ รักษ์ วัฒนธรรมไทยพวน : ศึกษา
เฉพาะกรณี ไ ทยพวนบ้ านมะขามล้ ม อ าเภอบางปลาม้ า จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี . รายงานการศึ ก ษาอิ ส ระปริ ญ ญารั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้ า 31. และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
(ม.ป.ป.). ประเพณีของชาวไทยพวน. สืบค้ นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2562, จาก https://www.stou.ac.th เป็ นต้ น
สังเกตว่าฮีตในบทร้ อยกรองดังกล่าวมีไม่ครบทัง้ 12 เดือน คือไม่ปรากฏเดือน 4. 7 และ 10 ซึง่ สอดคล้ องกันระหว่าง
ข้ อมูลจากเอกสารรายงานที่ศึกษาประเพณีวฒ
ั นธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพื ้นที่ ต่างๆ ที่ไม่มีฮีตหรื อประเพณีสาคัญในช่วง
เดือนดังกล่าว มีเพียงพิธีกรรมตามความเชื่อหรื อธรรมเนียมปฏิบตั ิบางประการเท่านัน้
48
คาว่า บุญคูณลาน นัน้ ลาน ในที่นีค้ ือ ลานนวดข้ าว คือ เอาข้ าวที่เก็บเกี่ยวแล้ วมากองให้ สูงขึน้ กริ ยาที่ทาให้
ข้ าวเปลือกที่นวดแล้ วเป็ นกองสูงขึ ้น เรี ยกว่าคูณ ไม่ได้ มาจากการอธิฐานให้ ข้าวเพิ่มพูนทวีคณ
ู
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ภาพประกอบ 43 แสดงงานประเพณีบญ
ุ คูณลานเป็ นฮีตเดือนยี่ของชาวอีสาน
มีใจความหลักคือเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ข้าว ในลานของตนหลังเก็บเกี่ยวข้ าว
ในนาแล้ ว ควบคู่ไปกับการเรี ยกขวัญข้ าวสู่ย้ งุ ข้ าว (ซึ่งเชิญขวัญข้ าวออกไปตอนนวดข้ าว) อันมีคติ
หลักเช่นเดียวกับประเพณีสขู่ วัญข้ าวของชาวพวน
ที่มา: (ภาพซ้ าย)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2556). ฮีตสิบสองครองสิบสี่กบั วิถี
สุขภาพ : เดือนอ้ าย-เดือนหก. จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพออนไลน์ (ฉบับที่ 3 ปี 2556).
สืบค้ นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562, (ภาพขวา) : สานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดร้ อยเอ็ด. (2561). อ.
ประทุมรัตต์ จ.ร้ อยเอ็ด จัดงานประเพณีบญ
ุ คูณลานสู่ขวัญข้ าว ประจาปี 2561 สืบสานฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน. สืบค้ นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562

ภาพประกอบ 44 แสดงพิธีสขู่ วัญข้ าวของชาวพวน ชุมชนวัดท่าตลาด อาเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2559
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มี ห มอพรสู่ขวัญข้ า วแบบพวนโบราณ และแบ่ง ข้ าวเปลือกใส่ในแต่ละกระบุง
แตกต่างจากงานบุญคูณลานของชาวอีสานที่นาข้ าวเปลือกมากองรวมกันไว้ แต่มีคติใจความ
สาคัญคล้ ายคลึงกัน ทังนี
้ ้ พิธีส่ขู วัญข้ าวของชาวพวนนิยมทาในเดือนยี่ เช่นเดียวกับงานบุญคูณ
ลานของชาวอีสานอีกด้ วย
ที่มา: ร้ อยตรี กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์. (โพสเมื่อ ธันวาคม 2559). พิธีสขู่ วัญข้ าวชาว
ไทยพวน บางปลาม้ า สุพรรณบุรี.
จากตัวอย่างข้ อมูลฮีตหรื อประเพณีในรอบปี ของกลุม่ วัฒนธรรมชาวไทยพวน
ในพื ้นที่ต่างๆ คือ
- ภาพรวมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 49
- กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 50
- กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี 51
- กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี 52
-กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย 53

49

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เพิ่งอ้ าง. และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). “ประเพณี
และเทศกาลส าคั ญ ” ใน พวน ฐานข้ อมู ล กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย. จาก https://www.sac.or.th/databases/ethnicgroups/ethnicGroups/83
50
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (2555). แผ่ นพับของพิพิธภัณฑ์ พืน้ บ้ านวัดฝั่ งคลอง(ไทยพวน).
ฐานข้ อ มูล พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นประเทศไทย. จาก https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/864 และ ปั ญ ญาดา นาดี . (2560,
มกราคม-เมษายน 2560). เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม"ชาวไทยพวนที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในชุมชน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ . 7 (1).
51
พงศ์ศกั ดิ์ ชาลีเขียว. (2550). เรื่องเดียวกัน. หน้ า 31-34.
52
สมคิด จูมทอง. (2546). วัฒนธรรมไทยพวนตาบลบ้ านทราย. องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านทราย ลพบุรี.
อ้ างถึงใน วรา ชาภูคา. (2556). อัตลักษณ์ ไทยพวน: กรณี ศึกษาไทยพวน ตาบลบ้ านกล้ วย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญา ศศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้ า 226-227. และ ร้ อยตารวจโทเชาว์วยั ศุภรตรี ทิเพศ. (2542). การ
รั บนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา มน.ม. (สาขาวิชา
มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
53
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช. (ม.ป.ป.). วิ ถี ชุม ชนคนหาดเสี ย้ ว. นิทรรศการ
ออนไลน์. จาก https://library.stou.ac.th/odi/online/exhibition-hadseaw/life.html และ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา. (2555). ฮีดคอง
ชาวไทยพวนศรี สัชนาลัย. จาก http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/12-months-tradition.html และ สานักงานเทศบาล
ตาบลหาดเสี ้ยว. (ม.ป.ป.). ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญของตาบลหาดเสีย้ ว. จาก http://www.hadsiew.com/customize-ประเพณี18723-1.html
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สามารถสรุปฮีตสิบสองของชาวอีสานและชาวพวนจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้
ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2 แสดงตารางแสดงกาหนดประเพณีและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนกลุม่ ต่างๆ
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ตาราง 2 (ต่อ)

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การแบ่งประเภทฮีตและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ
ฮีตหรื องานบุญสาคัญของชาวไทยพวน มักมีกาหนดระยะเวลาจัดงานตรงกัน
มีจานวน 5 งาน ได้ แก่ 1) บุญกาฟ้า เดือนสาม 2) บุญสงกรานต์ เดือนห้ า 3) บุญเข้ าพรรษา เดือน
แปด 4) บุญออกพรรษา เดือนสิบเอ็ด และ 5) เทศน์มหาชาติ ระหว่างเดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสิบสอง
โดยฮีตหรื องานบุญสาคัญทัง้ 5 งานดังกล่าว มักมีประเพณีหรื อพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ
เรื่ องผี ขวัญ และเครื อญาติ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบตั ิและการละเล่นต่างๆ ร่วมอยู่อีกด้ วย ขณะที่
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งานบุญอื่นๆ อาจมีกาหนดระยะเวลาจัดงานไม่ตรงกันได้ ตามความตกลงในแต่ละพื ้นที่ อาทิ บุญ
ข้ าวหลาม, บุญหมู่บ้าน เป็ นต้ น
อีกทัง้ ในบางพืน้ ที่รับเอาฮีตหรื อประเพณี พืน้ ถิ่นมาถื อเป็ นฮีตของกลุ่มตน
อาทิ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี ที่รับเอาฮีตอีสานหลายอย่างมาเป็ น
ของตน 54 , กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน ต าบลหาดเสี ย้ ว อ าเภอศรี สัช นาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ ปรากฏฮี ตเดื อนหก งานบุญบัง้ ไฟ
นอกจากนี ้ยังปรากฏงานบุญประเพณีที่มีลกั ษณะเฉพาะของตน อาทิ งานบุญประเพณีแห่ช้างบวช
นาค และประเพณีแห่องค์กฐิ นทางน ้า ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั
นาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็ นต้ น ซึง่ การผสมปะปนของประเพณี/พิธีกรรมระหว่างชาติพนั ธุ์เฉพาะกลุม่
กับชาติพนั ธุ์พื ้นถิ่น และลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้ อม เป็ นพลวัตของวัฒนธรรมตามปกติ
ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยพวน มีอยู่เป็ นจานวนมากยากต่อ
การศึกษารวมรวมไว้ ได้ อย่างครบถ้ วน รวมทังการแบ่
้
งประเภทฮีตและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของ
ชาวไทยพวนก็เช่นกัน แม้ มีผ้ ไู ด้ แบ่ง ออกหลายรูปแบบ 55 แต่ในที่นี ้แบ่งออกเป็ นเพียง 2 กลุ่มใหญ่และ
ยกตัวอย่างอย่างสังเขป เพื่อสะดวกต่อความเข้ าใจคือ
1) กลุ่มฮีตหรื อประเพณีหลัก ซึ่งมักเกี่ยวข้ องกับวงจรการทาเกษตรกรรม
(ทานาปลูกข้ าว) ในรอบปี แทรกหรื อผนวกเข้ ากับคติทางพระพุทธศาสนา (วันสาคัญหรื อการฟั ง
เทศน์ฟังธรรม)
2) กลุ่มประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับผี ขวัญ และเครื อญาติ ตลอดจนธรรม
เนียมปฏิบตั ิต่างๆ ซึ่งมักสอดแทรกหรื อเกี่ยวเนื่องทังก่
้ อนและหลังในระยะเวลาเทศกาลงานบุญที่
สาคัญ อาทิ ธรรมเนียมอาบน ้าก่อนกาในเช้ าวันงานบุญสงกรานต์ พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในงานบุญ
สงกรานต์ ประเพณีเส่อกระจาดที่ทาร่วมกับงานบุญเทศน์มหาชาติ 56 เป็ นต้ น
ตาราง 3 แสดงเปรี ยบเทียบระหว่างฮีตอีสานกับฮีตพวนและพิธีกรรมชาวพวน
สามารถสืบค้ นได้ จากหลายแหล่งข้ อมูล ในที่นี่ยกตัวอย่างได้ แก่ โพธิ์ แซมลาเจียก. (2537). ตานานไทยพวน.
หรื อ ฤดีมน ปรี ดีสนิท. (2539). รายงานการศึกษาวิจัยเรื่ อง “วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ ชุมชน
กรณีไทย-พวน อาเภอบ้ านผือ”. เป็ นต้ น
55
เช่น แบ่งเป็ นประเพณี ที่เกี่ ยวข้ องกับศาสนา (พุทธ. พราหมณ์ ) ประเพณี ที่เกี่ ยวข้ องกับการเกษตร พิธีกรรม
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่ องผี เป็ นต้ น. ดูเพิ่มใน ร้ อยตารวจโทเชาว์วยั ศุภรตรี ทิเพศ. เรื่องเดียวกัน. 2542. หน้ า 96-97.
56
บางครัง้ เรี ยกให้ คล้ องจองกันเพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ ของจังหวัดทางภาคอีสานว่า “เส่อกระจาดบุญพระเหวด-เทศน์มหาชาติ” และยังปรากฏสานวนภาคกลางว่า “มหาชาติกระจาดใหญ่” ซึง่ เป็ นสานวนที่หมายถึงการจัดกัณฑ์เทศน์
ใหญ่โต
54

77

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
คาอธิบายคติที่มา ฮีต 12 หรื อประเพณีสิบสองเดือน และพิธีกรรมเกี่ยวกับผี ,
ขวัญ, เครื อญาติ ของชาวพวนอย่างสังเขป 57 ดังนี ้
เดือนอ้ าย เป็ นเดือนที่ข้าวในนาสุก เริ่มเก็บเกี่ยว เหมาะแก่การทาข้ าวจี่

57

รายละเอียดขัน้ ตอนการประพฤติปฏิบตั ิต่างๆของงานประเพณีและพิธีกรรมอื่นๆ ของชาวไทยพวน มีผ้ ูศึกษา
อย่างละเอียดไว้ จานวนมาก จึงขอละรายละเอียดไว้ ณ ที่นี ้

78
เดือนยี่

เป็ นเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวและขนข้ าวมาไว้ ที่ลานข้ าว มีประเพณีเรี ยก
ขวัญให้ มาอยูท่ ี่ลานกับข้ าวด้ วย เรี ยกว่า “สูข่ วัญข้ าว”

เดือนสาม เป็ นประเพณี “กาฟ้า” กาหนด 3 วัน วันแรกหยุดงานและหยุดการใช้
สัตว์พาหนะทุกชนิด ให้ ทกุ คนถือศีล เข้ าวัดทาบุญ วัดถัดไปเป็ น
ประเพณีเลี ้ยงปู่ ตา อีกวันทาบุญถวายข้ าวจี่แก่พระสงฆ์ เรี ยกว่า “ทาน
ข้ าวจี่” 58
เดือนสี่

ชาวไทยพวนถือว่าเป็ นเดือนมงคล งานไร่นาเสร็จสิ ้น นิยมจัดงาน “กิน
ดอง” หรื อ “แต่งดอง” คืองานแต่งงาน

เดือนห้ า

งานบุญใหญ่คือบุญสงกรานต์ ชาวไทยพวนจะไปสรงน ้าพระและรดน ้า
ผู้ใหญ่ เรี ยกว่า “สมาผู้ใหญ่” และยังมีประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องในบุญ
สงกรานต์หลายอย่าง อาทิ ธรรมเนียมอาบน ้าก่อนกา, ประเพณีสตู รเสื ้อ
สูตรผ้ า เป็ นต้ น

เดือนหก

ทาบุญในวันวิสาขบูชา และเลี ้ยงปู่ ตา

เดือนเจ็ด

ชาวบ้ านกาลังไถหว่านดาข้ าว จึงไม่มีงานบุญ

เดือนแปด ชาวบ้ านกาลังปั กดาข้ าว จึงมีเพียงงานบุญตามศาสนาคือบุญ
เข้ าพรรษา
เดือนเก้ า

58

เป็ นเดือนที่สิ ้นสุดการทานา นาความกลับเข้ าบ้ าน จึงมีพิธี “สูข่ วัญ
ควาย” และประเพณีกาเกียงเป็ นประเพณีที่กระทากันในวันขึ ้น 11 ค่า
เดือน 9 ซึง่ เป็ นประเพณีที่ทาขึ ้นเพื่อเป็ นการทาบุญอุทิศส่วนกุลให้ กบั ผี
ที่อดอยาก

การทาบุญด้ วยข้ าวจี่ในประเพณีกาฟ้าของชาวพวน เป็ นงานประเพณีคนละอย่างกับ “บุญข้ าวจี่” ที่เป็ นงานบุญ
ประเพณีของชาวอีสาน ที่กระทากันในเดือนสาม จนเรี ยกว่า บุญเดือนสาม

79
เดือนสิบ

งานบุญข้ าวสะ หรื อทานข้ าวสะ 59 ทากันประมาณเดือนสิบ กาหนดวัน
เอง ซึง่ มักเป็ นหลังวันสารท โดยชาวบ้ านจะนาข้ าวสาร กล้ วย อ้ อย เผือก
มัน เครื่ องบริโภคอื่นๆ ที่สามารถเก็บไว้ ได้ นาน มาใส่ใบตองมาให้
พระสงฆ์เขียนคาจารึกเป็ นภาษาบาลี ขอความสวัสดี แล้ วเอาไปใส่ไว้
ในนา พร้ อมทังขอข้
้ าวพระมาปั น้ เป็ นเต่า แล้ วตากแดดให้ แห้ งเสร็จแล้ ว
ก็นาไปไว้ ในโอ่งข้ าวสาร นอกจากนี ้ยังได้ นาทรายไปให้ พระสงฆ์ปลุก
เสก เพื่อนาไปวางไว้ ในนา และวางไว้ รอบบ้ าน การปฏิบตั ิดงั นี ้ก็
เนื่องจากความเชื่อว่า จะได้ มีข้าวปลากินอุดมสมบูรณ์

เดือนสิบเอ็ด เดือนนี ้ฝนตกมากมีน ้าเต็มตลิ่ง ชาวบ้ านจึงจัดงานแข่งเรื อ เรี ยกว่า
“ช่ วงเฮือ” และเป็ นฤดูออกพรรษา
งำนตักบำตรเทโวสณะด้ วยข้ ำวกระยำคู เมื่อข้ าวหรือผลไม้ ออกรวง
ต้ องนาไปถวายพระสังฆ์เจ้ าก่อนจึงนามารับประทานได้ ชีวิตถึงจะ
เจริญรุ่งเรื อง บางวัดมีการจัดเทศน์คาถาพัน และงานประเพณีใส่
กระจาดหรื อประเพณีเส่อกระจาด
เส่ อกระจำด เป็ นประเพณีที่มกั จัดขึ ้นในงานเทศน์มหาชาติ กาหนด
หลังฤดูกาลออกพรรษา คือวันข้ างแรม เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 เมื่อ
หมูู ู่ บ้านใดกาหนดให้ มีเทศน์มหาชาติแล้ ว ทางวัดจะส่งหนังสือ
กัณฑ์เทศน์ไปตามวัดต่าง ๆ เพื่อให้ สง่ พระเข้ ามาร่วมเทศน์ก่อนวันเทศน์
1 วัน ซึง่ เรี ยกว่า วันตัง้ คือวัน “เส่อ(ใส่) กระจาด” นัน่ เอง วันรุ่งขึ ้นเป็ น
วันเทศน์มหาชาติ เจ้ าของบ้ านจะรวบรวมสิ่งของที่เพื่อนบ้ านนามาใส่
กระจาด ทาเป็ นกัณฑ์เทศน์ไปถวายพระที่วดั โดยถือว่าการทาบุญเทศน์
มหาชาตินี ้ เป็ นการทาบุญครัง้ ยิ่งใหญ่ประจาปี ที่ได้ มาร่วมการกุศลกัน

59

คาว่า “สะ” ชาวพวนบ้ านหมี่หมายถึง การผสมข้ าวปลาอาหารหลายๆ อย่างเข้ าด้ วยกัน ขณะที่ ชาวพวนบ้ าน
หาดเสี ้ยว ตาบลศรี สชั นาลัย หมายถึง มาก

80
เดือนสิบสอง มีการฉลองบุญกฐิ น บุญเทศน์มหาชาติ นอกจากนี ้ในอดีตมีประเพณีทิ ้ง
ดุ้นไฟเพื่อเป็ นการสะเดาะเคราะห์ ตลอดจนบุญทานที่เรียกว่า “บุญ
ข้ าวเม่า”
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของงานประเพณีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
งานบุญประเพณีต่างๆ ของชาวไทยพวน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับหลักความเชื่อ
เรื่ อ งผี ฟ้ า ผี บ รรพบุ รุ ษ และความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างการเกษตรซึ่ ง มี อ ยู่ เ ดิ ม ผนวกเข้ าหลัก
พระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นลักษณะหรื ออัตลักษณ์ร่วมของงานบุญประเพณีในวัตนธรรมของชาติพนั ธุ์
อื่นๆ ในเอเชียอาคเนย์ ที่เป็ นสังคมเกษตรกรรม(ทานาข้ าว) โดยเฉพาะชาวอีสานและชาวลาว ที่มี
รูปแบบและคติของงานประเพณีคล้ ายคลึงกันอย่างมาก
อย่างไรก็ตามหากเฟ้นเลือกงานบุญประเพณี ของชาวไทยพวนที่สามารถ
แสดงอัตลักษณ์ได้ อย่างโดดเด่นแล้ ว อาจระบุว่าเป็ นงานบุญกาฟ้า ซึ่งเป็ นประเพณีสาคัญที่สดุ
ประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวน 60ที่ม่งุ หมายแสดงความขอบคุณผีฟ้าที่ประทานฝนให้ ตกต้ องตาม
ฤดูก าล รู ปแบบของงานบุญกาฟ้าจึง มักประกอบไปด้ วยพิธีกรรมและธรรมเนี ยมปฏิบัติต่างๆ
มากมาย อาทิ การตั ้งบายศรี บชู าฟ้าและประกาศขอพรจากเทพยาดาที่รักษาท้ องฟ้า หรื อผีฟ้า การ
ราหรื อการแสดง บุญข้ าวหลาม-บุญข้ าวจี่ การไหว้ ผี และการละเล่นพื ้นบ้ านต่างๆ เป็ นต้ น ปั จจุบนั
บุญกาฟ้ายังคงประพฤติปฏิบตั ิอยู่ในกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนส่วนใหญ่ การจัดงานเทศกาลบุญกา
ฟ้าที่มีชื่อเสียงได้ แก่ อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี, ตาบลทุ่งโฮ้ ง อาเภอเมืองแพร่ , อาเภอดอนพุด
จังหวัดสระบุรี และอาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี เป็ นต้ น
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทั ย มี
ประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง 61 ที่เป็ นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ โดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนแห่ งอื่นๆ ซึ่ง มี ประวัติการสืบเนื่องของประเพณี นีม้ าไม่ต่ากว่า 80 ปี ที่ พบ
ร่ วมกับเครื่ องแต่งกายนาค ที่ทาจากผ้ าซิ่นตีนจก อาทิ เทริ ด สักกัจจัง เป็ นต้ น จึงนับว่าเป็ นงาน
ประเพณีแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยพวนหาดเสี ้ยวอย่างแท้ จริ ง ประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ างนี ้
แต่เดิมจัดขึ ้นในแรม 3 ค่า เดือน 4 และบวชในวันแรม 4 ค่า เดือน 4แต่นบั ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2524 เป็ น
ต้ นมา ได้ เปลี่ยนเป็ นวันที่ 7 เมษายนของทุกปี แล้ วจัดพิธีบวชในวันรุ่ งขึ ้นถัดมา ด้ วยเหตุผลที่ว่า
60

อาจเทียบเคียงกับงานบุญเบิกฟ้าของชาวอีสาน ที่มีกาหนดระยะเวลาจัดงานในราวเดือน 3 เช่นกัน มีการจัดงาน
ที่มีชื่อเสียงที่จงั หวัดมหาสารคาม
61
ดูเพิ่มใน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (อัพเดทเมื่อ กันยายน 2560). แห่ ช้างบวชนาค จ.
สุโขทัย. ฐานข้ อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย. จาก https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=86

81
ช่วงเวลานีเ้ ด็กๆ ที่เรี ยนหนังสือจะปิ เทอม และคนที่ไปทางานต่างถิ่นก็สามารถจะลาหยุดกลับ
ภูมิลาเนามาบวชได้ พร้ อมได้ รับการระบุในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยอีกด้ วย
ทังนี
้ ้ มีข้อสังเกตว่าตาบลหาดเสี ้ยวมีเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ และลาปาง ที่
เลี ้ยงช้ างไว้ ใช้ งานจานวนมาก เช่นเดียวกับในพื ้นที่ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็ น
ชุมชนคนเขมร ที่มีประเพณีบวชนาคขี่ช้าง และยังมีคติที่คล้ ายคลึงกันอย่างมากด้ วยเช่นกัน 62

ภาพประกอบ 45 แสดงขบวนแห่ขี่ช้างบวชนาค และพิธีทาขวัญนาค บ้ านปรี ง ต.บะ อ.ท่าตูม
จ.สุรินทร์
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ของชาวไทยพวนย่อมแสดงถึงอัตลักษณ์
ร่ ว ม ที่ ไ ม่ เ พี ย งมี เ ฉพาะในกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนเท่ า นัน้ แต่ มัก มี ลัก ษณะร่ ว มกัน กับ กลุ่ม
วัฒนธรรมใกล้ เคียงกัน โดยเฉพาะกลุ่ม วัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมลาวเวียงจันทน์ ในที่นีข้ อ
ยกตัวอย่างประเพณีที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกันดังกล่าว 2 อย่าง ได้ แก่ บุญข้ าวจี่ กับบุญข้ าวหลาม ดังนี ้
บุญข้ าวจี่ บุญเดือนสามของชาวอีสาน กับการทาข้ าวจี่ ในบุญกาฟ้าของชาวพวน

62

คติความเชื่อในงานประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นา
ลัย จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มวัฒนธรรมไทยเขมร ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ สะท้ อนผ่านการปฏิบตั ิพิธี เจ้ านาคขึ ้นขี่ช้าง
โดยใส่แว่นตาดา ซึ่งหมายความว่ายังมืดมนมีอวิชชาอยู่ ต่อเมื่อขี่ช้างไปถึงโบสถ์เข้ าสู่พิธีอุปสมบทในโบสถ์แล้ วจึงถอดแว่นตาดาออก
เสมือนเห็นแสงสว่าง คือการเข้ าสู่พระธรรมวินยั นาคที่แ ต่งตัวสันฉูดฉาดก็เปรี ยบเหมือนกับการยังอยู่ในวังวนของกิเลส ต่อเมื่อบวชเป็ น
พระนุ่งห่มจีวรคือการละทิ ้งกิเลส ช้ างที่ใช้ ในประเพณีการบวชแต่งองค์ทรงเครื่ องงดงามโดยสมมุติให้ เป็ นดัง่ ช้ างแก้ วหรื อช้ างเผือกของ
พระมหาจักรพรรดิ. ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (อัพเดทเมื่อ กันยายน 2560). บวชนาคขี่ช้าง จ.สุรินทร์ .
ฐานข้ อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย. จาก https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=62
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ข้ าวปุ้น (ขนมจีน) และข้ าวจี่ 63 เป็ นอาหารที่ถกู ใช้ ประกอบในประเพณีกาฟ้า
ซึ่งเป็ นประเพณีสาคัญของชาวพวน ตรงกับวันขึ ้น 3 ค่าเดือน 3 ก่อนวันกาฟ้า 1 วัน จะถือเป็ นวัน
สุกดิบแต่ละบ้ านจะทาข้ าวปุน้ พร้ อมทังน
้ ้ายา และน ้าพริ กไว้ เลี ้ยงดูกนั มีการทาข้ าวหลามเผาไว้ ใน
กระบอกข้ าวหลามอ่อน มีการทาข้ าวจี่เพื่อนาไปเซ่นไหว้ ผีฟ้าและแบ่งกันกินในหมู่ญาติพี่น้อง พอ
ถึงวันกาฟ้าทุกคนในบ้ านจะไปทาบุญที่วดั มีการใส่บาตรด้ วยข้ าวหลาม ข้ าวจี่ ตกตอนบ่ายจะมี
การละเล่นไปจน ถึงกลางคืน การละเล่นที่นิยมได้ แก่ ช่วงชัย มอญซ่อนผ้ า นางด้ ง ฯลฯ
แม้ ว่าการใช้ ข้าวปุ้น ข้ าวจี่ และข้ าวหลาม ในงานบุญประเพณี ต่างๆนัน้ มี
ความคล้ ายคลึงกับวัฒนธรรมไทยอีสานเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะงานบุญข้ าวจี่ 64 ซึง่ เป็ นประเพณี
หนึง่ ในฮีตสิบสองของกลุม่ วัฒนธรรมอีสานและลาว แต่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนใช้ ข้าวจี่ในงานบุญ
กาฟ้า

ภาพประกอบ 46 แสดงการทาบุญข้ าวจี่ของชาวอีสานที่กระทากันในเดือนสาม
ซึง่ เป็ นประเพณีหนึง่ ในฮีตสิบสอง
ที่มา: https://www.isangate.com/new/31-art-culture/tradition/317-heet-m3.html
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ข้าวจี่คือเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนเอาไม้เสียบย่างไฟเหมือนไก่ย่าง เมื่อข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้ว
ย่างซ้ำอีกกลายเป็นไข่เคลือบข้าวเหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่เป็นก้อนยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส้.
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (ม.ป.ป.). บุญข้าวจี่. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/บุญข้าวจี่
64 บุญข้าวจี่ เป็นงานบุญเดือนสามของชาวอีสานที่มีกำหนดอยู่ในฮีตสิบสอง ดังรู้จักกันทั่วไปว่า "เดือนสามคล้อยจัวหัว
ปั้นข้าวจี่ เดือนสี่คล้อยจั วน้อยเทศน์มะที (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

83
บุญข้ าวหลาม
เป็ นประเพณีการทาบุญด้ วยข้ าวหลามของชาวไทยพวน กระทาเป็ นประจาทุกปี ใน
วันขึ ้น 15 ค่า เดือน 3 หลังจากเสร็ จสิ ้นฤดูเก็บเกี่ยว และมักถูกรวมอยู่ในพิธีกรรมช่วงท้ ายของงาน
บุญกาฟ้าเช่นเดียวกับข้ าวจี่ ขณะที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และบาง
พื ้นที่อื่นๆ จัดบุญข้ าวหลามขึ ้นในเดือนยี่ แยกต่างหากจากประเพณีอื่น
ในช่วงต้ นปี มกั มีอากาศหนาวเย็น ชาวบ้ านมารวมตัวกันเผาข้ าวหลามก่อน
วันพระหนึง่ วันนาข้ าวอันเป็ นพืชหลักของตนที่ได้ จากการเก็บเกี่ยวครัง้ แรก ซึง่ เรี ยกว่าข้ าวใหม่ จะมี
กลิ่นหอมน่ารับประทานไปทาบุญถวายพระสงฆ์ในตอนเช้ าและแบ่งกันทาน งานบุญข้ าวหลามเป็ น
การสร้ างความสามัคคีภายในชุมชน และช่วยสืบทอดพุทธศาสนาได้ อีกทางหนึง่ เพราะการทาบุญ
ด้ วยข้ าวหลามเป็ นหนึง่ ในลักษณะทาน 9 ครัง้ ตามพุทธประวัติ
งานประเพณีบญ
ุ ข้ าวหลามที่ค่อนข้ างมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ได้ แก่ งานประเพณี
ของชาวลาวเวียงจันทน์และลาวพวนในอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา งานบุญข้ าวหลาม
นันเป็
้ นประเพณีของชาวไทยพวนที่โดดเด่นร่วมกับกลุม่ วัฒนธรรมลาวเวียงจันทน์

ภาพประกอบ 47 แสดงประเพณีบญ
ุ ข้ าวหลาม ต.ดงกระทงยาม อ.ศรี มหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ที่จดั ขึ ้นในเดือน 3
ที่ ม า: ธนภั ท กิ จ จาโกศล. (2562). สื บ สานประเพณี ไ ทยพวนบุ ญ ข้ าวหลาม
ศรี มหาโพธิ
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ภาพประกอบ 48 แสดงการเผาข้ าวหลามเนื่องในงานประเพณีบญ
ุ กาฟ้า ณ วัดกุฎีทอง
ต.บางน ้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี
ที่มา: ทองเอนดอทคอม. (โพสเมื่อ กรกฎาคม 2560). ประเพณีกาฟ้า ไทยพวน วัดกุฎี
ทอง
นอกจากนี ้ ยังมีประเพณี ที่สันนิษฐานว่าได้ รับอิทธิ พลจากกลุ่มวัฒนธรรม
อื่นๆใกล้ เคียง อาทิบญ
ุ บังไฟ
้ ซึง่ เป็ นฮีตเดือนหก ของชาวอีสาน, บุญสลากภัต 65 ซึง่ เป็ นฮีตเดือนสิบ
ของชาวอีสานและล้ านนา เนื่องจากประเพณีดงั กล่าวไม่ปรากฏในทุกพื ้นที่ของกลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวน ในที่นี ้จะขอยกตัวอย่างบุญบังไฟ
้
บุญบังไฟ
้ 66
บุญบังไฟเป็
้
นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสานและชาวลาว นิยมทากัน
ในเดือน 6 หรื อเดือน 7 อันเป็ นช่วงฤดูฝนเข้ าสู่การทานา ตกกล้ า หว่าน ไถ โดยมีที่มาจากเรื่ อง
พญาคันคาก ผู้รบชนะพญาแถน (เทพเทวดาที่ประทานน ้าฝนให้ แก่มนุษย์) และขอให้ แถนบันดาล
ให้ ฝนตกต้ องตามฤดูกาล พญาแถนจึงบอกให้ พญาคันคาก ว่าต้ องการฝนเมื่อใด ให้ ส่งสัญญาณ
65

สลากภัต เป็ นศัพท์ในพระวินัยปิ ฎก เป็ นชื่อเรี ยกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง (สลากภตฺต :บาลี)ที่ไม่ระบุว่าถวาย
พระสงฆ์รูปไหน โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรื อปั จจัยวัตถุที่ได้ รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผ้ ศู รัทธาที่มีปัจจัยวัต ถุจากัด
และไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทัง้ หมดได้ . ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . (ม.ป.ป.). สลากภัต. สืบค้ นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562. จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/สลากภัต
งานบุญสลากภัตนี ้ ภาคเหนือเรี ยกว่าตานก๋วย ภาคอีสานเรี ยกบุญข้ าวสาก ที่แม้ ว่าจุดประสงค์เดิมของประเพณีนี ้ คือ การ
ถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจับสลาก ใช้ ในกรณีที่หาอาหารได้ ยาก แต่ปัจจุบนั แม้ จะมีอาหารสมบูร ณ์แล้ วก็ยงั นิยมทาบุญตามประเพณีอยู่
นับเป็ นงานที่มีผ้ คู นมาร่วมงานทาบุญกันมาก ได้ เห็นฝี มือการตกแต่งต้ นสลากภัตที่สวยงาม เป็ นการอนุรักษ์ ช่างฝี มือพื ้นบ้ านอีกทางหนึ่ง . ที่มา :
ประเพณี ไทยดอทคอม. (ม.ป.ป.). ประเพณี ถวายสลากภั ต . สืบค้ นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562. จาก http://www.prapayneethai.com/
ประเพณีถวายสลากภัต
66
ดูตานานบุญบังไฟที
้ ่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรี สะเกษ. (2560). บุญบัง้ ไฟ. สืบค้ นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562. จาก
https://www.m-culture.go.th/sisaket/ewt_news.php?nid=926&filename=index
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ไปบอกด้ วยการจุดบังไฟขึ
้ ้นฟ้าไป พญาแถนก็จะสัง่ ฝนลงมาให้ เมื่อถึงฤดูทานาก็จะขอฝนมาทานา
ก็สง่ สัญญาณบอกแถนด้ วยการจุดบังไฟ
้
นอกจากความสนุกสนานแล้ ว บุญบังไฟยั
้ งแฝงไว้ ด้วยความเชื่อถือศรัทธาที่มี
มาอย่างยาวนาน และสะท้ อนความรู้ ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน สัง่ สมสืบกันมา ตังแต่
้ การเลือกไม้ ไผ่มา
ทาบังไฟ
้ การตัดไม้ ไผ่โดยไม่เป็ นอันตราย การบรรจุดินปื นลงกระบอกไม้ ไผ่ การตกแต่งบังไฟเป็
้
น
งานศิลปะ การเซิ ้ง การรับลา และความเชื่อในผีแถน โดยมีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอย่างน้ อย 3
กลุ่มที่รับเอาฮีตนี ้เข้ ามาปฏิบตั ิ ได้ แก่ 1) อาเภอศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี, 2) อาเภอศรี สชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย และ 3) อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี (เฉพาะที่อาเภอบ้ านหมี่ปัจจุบนั ไม่นิยมปฏิบตั ิ
แล้ ว) 67 เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 49 แสดงภาพถ่ายเก่าการเซิ ้งบังไฟในการแห่
้
บงไฟ
ั ้ และการจุดบังไฟของชาวพวน
้
โคกปี บอาเภอศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อราวปี พ.ศ. 2514
ที่มา: มติชนออนไลน์. (โพสเมื่อ พฤษภาคม 2560). งัดภาพเก่ายัน ‘จุดบังไฟ’
้ ชาวพวน
ศรี มโหสถ ประเพณีเก่า ไม่ได้ เพิ่งเกิด

67

ร้ อยตารวจโทเชาว์วยั ศุภรตรี ทิเพศ. เรื่องเดียวกัน. หน้ า 105.
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ภาพประกอบ 50 แสดงคนพวนจุดบังไฟ
้ ในบุญบังไฟขอฝนตามประเพณี
้
ลาว เมื่อ พ.ศ. 2513 ที่วดั
ต้ นโพธิ์ศรี มหาโพธิ ตาบลโคกปี บ อาเภอศรี มโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่มา: มติชนออนไลน์. (โพสเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559). สุจิตต์ วงษ์ เทศ : คนพวน จากเชียง
ขวาง ในลาว สร้ างเจดีย์แบบเชียงขวาง ในไทย.
2.4.5ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และประวัตศิ าสตร์
บอกเล่ า
ภาษาไทยพวน 68
ภาษามีบทบาทที่สาคัญและมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของมนุษย์ ทัง้ ใน
ด้ านจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา วัฒนธรรมตลอดจนความเจริ ญในด้ านต่าง ๆ ของชน
แต่ละกลุ่มที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั ได้ ก็ด้วยอาศัยภาษาเป็ นเครื่ องมือถ่ ายทอดและอนุรักษ์ ไว้
ภาษาของชนทุกชาติรวมทังภาษาถิ
้
่นไทยก็ย่อมมีบทบาทสาคัญเช่นนี ้เหมือนกันทังสิ
้ ้น
ภาษาพวนเป็ นอยู่ในตระกูลภาษาไท - กะได กลุ่มไทตะวันตกเฉี ยงใต้ เป็ น
ภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่ และได้ สืบทอดมาจากยูนาน - เชียงแสน ในราว 1000 ปี มาแล้ ว ใน
ปั จจุบนั นี ้จากแผนที่ประเทศไทยจากแผนที่ภาษาในประเทศไทย ปรากฏว่า มีผ้ พู ดู ภาษาพวนใน
ประเทศไทยตามท้ องถิ่นต่างๆ ดังนี ้ คือ ลพบุรี สิงห์ บุรี สระบุรี อุทยั ธานี สุพรรณบุรี กาแพงเพชร
เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร แพร่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา เลย หนองคาย และอุดรธานี เป็ น
ต้ น โดยสาเนียงภาษาพูดของชาวไทยพวนก็เช่นเดียวกัน มิได้ เหมือนกันทุกท้ องถิ่น
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ภาษาพูดของชาวไทยพวนมีสาเนียงไพเราะอ่อนหวาน ต่างจากภาษาพูดของ
ลาวเวียงที่มีเสียงสันและห้
้
วนกว่า โดยมีลกั ษณะเด่นคือมี เสียงพูดที่อุดมประด้ วยสระเออ เช่น ผิ
เลอ (อะไร) เส่อ (ใส่ นุ่ง สวย)มื ้อเหม่อ (วันใหม่) จึงทาให้ มีชื่อเรี ยกชาวไทยพวนอีกอย่างว่า “ลาว
กะเลอ” 69
ซึ่งภาษาของลาวพวนจะต่างไปจากลาวเวียงเพราะมีความคล้ ายภาษาพูดใน
ภาษาผู้ไท หรื อไทยล้ านนา และคาศัพท์สว่ นใหญ่จะคล้ ายกับภาษาไทยอีสาน แต่ภาษาไทยพวนจะ
มีเสียง ญ เพิ่มเสียงนาสิกเข้ าไปด้ วย และจะไม่มีเสียง ช หรื อ ฉ โดยจะออกเสียงเป็ น ซ หรื อ ส แทน
ส่วนตัวรอเรื อนัน่ จะออกเสียงเป็ น ฮอ และ ลอ แทน ดังนัน้ ภาษาไทยพวนจึงไม่มีการออกเสียงควบ
กล ้า เมื่อออกเสียงอักษรกลาง เป็ นพยัญชนะต้ นชาวไทยพวนจะออกเสียงเป็ นเสียงตรี และในคาตาย
เสียงสัน้ คนไทยพวนจะออกเสียงสูง ส่วนเสียงจัตวา ชาวไทยพวนจะออกเสียงต่า
ส่วนด้ านภาษาเขียนของชาวไทยพวนใช้ สื่อสารในกลุ่มของตนเอง โดยใช้
อักษรไทยน้ อยจากนิทานพืน้ บ้ านลงใบลานเพื่อให้ อ่านในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานงันเฮือนดีอยู่
กรรม และใช้ อกั ษรธรรมจากเรื่ องเกี่ยวกับธรรมะลงบนใบลาน สาหรับใช้ เทศน์หรื ออ่านในงานบุญ
เข้ าพรรษา 70
ปั จจุบนั ภาษาไทยพวนมีเสียงต่าง ๆสมควรที่จะนามาเขียนประกอบไว้ ในคา
ชี ้แจงทาความเข้ าใจเป็ นเบื ้องต้ นดังนี ้
เสี ยงพยัญชนะ ภาษาพวนจะมีหน่ วยเสียงทัง้ หมด 20 หน่วยเสียง คือมี
พยัญชนะที่แตกต่างไปจากเสียงพยัญชนะของภาษาไทย 3 หน่วยเสียงเท่ากัน ภาษาพวนจะไม่มี
เสียง ช, ฉ จะออกเสียงเป็ น ซ, ส แทน ไม่มีเสียง ร จะออกเสียงเป็ น ฮ, ล แทน และเสียง ญ นาสิก
เพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันก็ยงั คงใช้ เสียงพยัญชนะ ย อยู่
เสียงสระ สระของภาษาพวนจะมีเสียงสระเดี่ยว 18 เสียง สระประสม 6
เสียง แต่ภาษาไทยจะมีสระประสมเพียง 5 เสียง (ไม่มีสระเอือะ) และที่น่าสนใจมากของภาษาพวน
ก็คือ จะออกเสียงสระไอต่างไปจากสระไอคาที่ภาษาไทยใช้ สระไอ พวนจะออกเสียงสระเออ
เสี ยงสะกดและพยัญชนะควบกล้ า เสียงสะกดที่ใช้ แตกต่างจากเสียง
สะกดภาษาไทยคือ เสียง ก (แม่กก) ในคาที่ประสมด้ วยสระเสียงยาวของภาษาไทย เช่น ปาก ออก
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ตาก เปี ยก เผือก ภาษาพวนจะออกเป้ นสระเสียงสันและมี
้
เสียงหยุดที่เส้ นเสียงคือออกเป็ น ปะ
เอาะ ตะ เปี ยะ เผือะ สาหรับเสียงพยัญชนะควบกล ้า 2 เสียง คือ คว, กว, เช่น ควาย กวาง
เสี ย งวรรณยุก ต์ เสี ย งวรรณยุก ต์ จ ะมี 6 เสี ย ง มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ
ภาษาไทยเป็ นส่วนใหญ่ เว้ นแต่ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. คาเป็ นที่มีพยัญชนะก จ ด ต บ ป อ เป็ นพยัญชนะต้ นและใช้ ไม้ โท
ภาษาไทยจะเป็ นเสียงโท คนพวนจะออกเป็ นสูง - ขึ ้น (คล้ ายกับเสียงตรี )
2. เสียงวรรณยุกต์จตั วาของภาษาไทย เมื่อปรากฏอยู่ในพยางค์หน้ า
ของวลีหรื อคาประสมของภาษาพวน จะออกเสียงเป็ นต่าคลายเสียงเอก
3. คาตาย สระเสียงสัน้ ภาษาพวนจะออกเป็ นเสียงสูง-ขึน้ , สูง-ตก
ต่างจากภาษาไทย
อักษรไทยพวน
1. อัก ษรที่ ใ ช้ ในการบัน ทึ ก เรื่ อ งราวในศาสนาหรื อ คัม ภี ร์ อัม ศัก ดิ์
เรี ยกว่า อักษรธรรม หรื อตัวธรรม
2. อักษรไทยน้ อย ใช้ เขียนเรื่ องราวทางโลก เช่น การะเกด สุริวงศ์ และ
ชาวพวนจะนิ ย มน าเรื่ องราวเหล่ านี ท้ ี่ เ ขี ย นด้ วยอักษรไทยน้ อ ยมาอ่ านในการอยู่เป็ น เพื่อนศพ
เรี ยกว่า งันเฮือนดี โดยใส่ทานองและลีลาที่ไพเราะ น่าฟั งเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งอักษรทัง้ 2 ชนิดนี ้มีผ้ ูเฒ่า
เป็ นส่วนใหญ่ของชาวพวนสามารถอ่านได้ เป็ นอย่างดี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ภาษาพวนในปั จจุบนั
เนื่ องจากมนุษย์ ใช้ การเลียนแบบเสียงเป็ น วิธีการสื บทอดวัฒนธรรมทาง
ภาษา เสียงพูดในภาษาที่มีการเลียนแบบสืบต่ อกันมาชัว่ ระยะหนึ่งย่อมผิดเพี ้ยนกันไปได้ เช่นกัน
ฉะนัน้ ในภาษาทุกๆ ภาษาที่ยังมีผ้ ู ใช้ พูดอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลา แต่ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นสิ่งที่ค่อยเป็ นค่อยไป หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้ อย ๆ ซึง่ เราจะ
มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงได้ ชดั เจนก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปมากพอสมควร เช่นเราอาจกลับไปดู
ภาษาเขียนสมัยก่อนๆ แล้ วจึงสังเกตเห็นได้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ผ้ ้ ูใช้ ภาษาที่ มีวัยหรื ออายุแตกต่างกัน ก็นับได้ ว่าเป็ นปั จจัยทาง
สังคมที่สาคัญทาให้ การใช้ ภาษานัน้ ๆ แตกต่างไป โดยเฉพาะถ้ าเปรี ยบเทียบภาษาพูดที่อยู่ ใน
สังคมเดียวกันแตกต่างกันที่อายุจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันเด็กที่พงึ่ พูดได้ ใหม่ๆ ก็พดู ต่างไปจาก
คนที่พดู ได้ เก่ง เหตุที่คนวัยต่างกันมีการใช้ ภาษาพูดของตน วัยนี ้อาจเป็ นวัยที่ไวต่อการรับคาใหม่
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ใช้ คาใหม่หรื อคาแสลง ส่วนผู้สงู อายุอาจไม่สนใจในการเปลี่ยนแปลงนักและพอใจที่จะใช้ ภาษา
ของตนที่เคยใช้ มามากกว่า
จากการศึกษาวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงการใช้ คาของคนสามระดับอายุใน
ภาษาพวนของจัง หวัดลพบุรีและสิง ห์ บุรี จึง พบว่ าผู้พูดภาษาพวนนาคาศัพท์ อื่นมาใช้ ร่วมกับ
คาศัพท์เดิมในภาษาพวนถึงร้ อยละ 53.4 ซึง่ เป็ นที่สงั เกตโดยสรุปว่าปรากฏอัตราการนาคาศัพท์อื่น
มาใช้ ร่ ว มกั น กับ ค าศัพ ท์ เ ดิ ม ในปริ ม าณที่ ม ากกว่ า การใช้ ค าศัพ ท์ เ ดิ ม ร่ ว มกัน ทุ ก ระดับ อายุ
โดยเฉพาะผู้พดู ภาษาซึง่ มีอายุน้อยกว่ า 30 ลงมา จะเปลี่ยนแปลงคาในการใช้ ภาษาพวนมากกว่า
ระดับอายุอื่นๆ
อาจสรุ ป เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ นธรรมชาติของภาษาได้ หลายประการด้ วยกันคือ
1. สถานที่ตงของชุ
ั้
มชนผู้พดู ภาษาพวน (ทังที
้ ่ตาบลบางน ้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์ บุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี) อยู่ แวดล้ อมด้ วยผู้พูดภาษาไทย
จาเป็ น ต้ องติดต่ อสื่อสารด้ ว ยภาษาไทยอยู่ เป็ น ประจาทุกวัน จะพูดภาษาพวนเฉพาะคนพวน
ด้ วยกันเท่านัน้ โอกาสที่จะพูดภาษาพวนเพียงภาษเดียวมีน้อยลงไปกว่าเดิม
2. สภาพการประกอบอาชีพของชุมชนพวนทุกกลุ่ มดังกล่าว อยู่ในขาย
งานพัฒนาที่สาคัญของจังหวัดทาให้ สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวพวนอยู่ในฐานะดีเกือบ
ทังสิ
้ ้น จึงมีผลให้ ผ้ ูพูดภาษาพวนรุ่ นปั จจุบนั มีการศึกษาดี และมีโอกาสเรี ยนรู้ ภาษาไทยกรุ งเทพ
จากระบบโรงเรี ยน ภาษไทยกรุ งเทพจึงเข้ ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมาย
ของคาเป็ นอย่างมาก
3. ค่านิยมหรื อความรู้ สึกที่ไม่ต้องการแตกต่างไปจากชนกลุ่มใหญ่ของ
สังคมทาให้ คนพวนรุ่ นใหม่ไม่นิยมที่เรี ยนรู้ภาษาของตนอย่างลึกซึง้ ดังจะสังเกตได้ ว่ามีผ้ ูพดู ภาษา
พวนที่อยู่ในวัยกลางคนหรื ออายุน้อยกว่า30 ปี ลงมา น้ อยคนมากที่จะสนใจหรื อเข้ าใจความหมาย
ของถ้ อยคาในผญาภาษิตหรื อวรรณกรรมท้ องถิ่นที่เขียนด้ วยอักษรไทยน้ อยของคนพวน
ในสมัยก่อนชาวไทยพวนได้ เรี ยนภาษาถิ่นของตนกันบ้ างเฉพาะในกลุม่ ผู้ชาย
โดยอาศัยวัดเป็ นสถานที่ศึกษา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 สภาพสังคมและการปกครองในระดับ
ท้ องถิ่นเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวไทยพวนจึงเริ่ มสนใจเรี ยนรู้ ภาษาไทยมากขึ ้น จนกระทัง่ ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ มีตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ ้นในปี พ.ศ.2465 ชาวไทยพวนจึงได้ ศกึ ษา
ภาษาไทยมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้ บุตรหลานได้ เข้ าเรี ยนหนังสือตามโรงเรี ยนต่างๆ ที่
รัฐบาลไทยจัดตั ้งขึ ้น และเนื่องจากการใช้ ภาษาไทยทังการฟั
้
ง พูด อ่าน และเขียนมีความจาเป็ นต่อ
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การดารงชีวิตในสมังคมไทย การเรี ยนรู้ และใช้ ภาษาถิ่นก็เริ่ มเสื่อมความนิยมลง 71 ส่งผลให้ ชาว
ไทยพวนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ใช้ ภาษาไทยโดยเฉพาะภาษาเขียน แต่กลับมาตื่นตัวในการอนุรักษ์
และสนับสนุนในการใช้ ภาษาพวนมากขึ ้นตามกระแสต่อต้ านโลกาภิวฒ
ั น์และเฟ้นหาอัตลักษณ์
ของตน เช่นเดียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่นๆ ในระยะหลัง
มีการศึกษารวบรวมคาที่ใช้ ในภาษาพวนเป็ นพจนานุกรมหลายฉบับ ฉบับ
ปั จจุบันที่ได้ รับการตีพิมพ์ เป็ นหนังสือได้ แก่ พจนานุกรมภาษาพวน ในวาระเฉลิมฉลอง 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2558 โดย ยุพิน เข็มมุกต์ และคณะ
ตาราง 4 แสดงตารางเปรี ยบเทียบอักษรพวนกับอักษรไทย

ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี
การนาอักษรมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประหยัด พงษ์ ดา ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้
น าอัก ษรพวนมาออกแบบเป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เมื่ อครั ง้ การ
ประชุมสัมมนาวิถีชีวิตไทยพวนในประเทศไทยครัง้ ที่ 1 ที่จงั หวัดสุโขทัย ปี 2545 72

71
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ภานุพงศ์ อุดมศิลป์ . เรื่องเดียวกัน. หน้ าเดียวกัน.
ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). หนังสือร้ อยใจไทยพวนครัง้ ที่ 35. (ม.ป.ท.). หน้ า 27.
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สมคิ ด จู ม ทอง 73 ได้ ใ ห้ ค าอธิ บ ายถึ ง การน าอัก ษรมาใช้ เ ป็ น สัญ ลัก ษณ์
ดังกล่าวว่า
“สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ความสามัค คี ประหยัด พงษ์ ด า ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ คนออกแบบ เป็ น
ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ ออกแบบตอนใช้งานประชุมวิ ถีไทยพวน สุโขทัย 2545 ความหมายตราอักษร
คาว่า พวน ทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเลข 3 ไทย ด้านซ้ายคือ พ ด้านล่าง ว ด้านขวาหางยาวคือ น ดอกไม้
3 ดอก ความหมายเกี่ยวกับศาสนาคื อ ดอกบัว 3 ดอกคื อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรื อ
ความหมายกับการแต่งกายคื อดอกฝ้าย ไทยพวนทอผ้าฝ้าย มี ลกั ษณะการทอ 3 แบบคื อ ย้อม
ครามแบบมอฮ่อม ของไทยพวนจังหวัดแพร่ มัดย้อมมัดหมีข่ องลพบุรี และจกของสุโขทัย”

ภาพประกอบ 51 แสดงหนังสือร้ อยใจไทยพวนครัง้ ที่ 35 ของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย
นาสัญลักษณ์ชมรมที่นาอักษรพวนมาใช้ บนหน้ าปก
ที่ ม า: ศู น ย์ วั ฒ นธรรมเฉลิ ม ราช พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ทยพวนบ้ านทราย อ าเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี
ชื่อบ้ านนามเมือง
ชื่อบ้ านนามเมืองเป็ นสิ่งสะท้ อนถึงลักษณะสภาพแวดล้ อม ภูมิประเทศ คติ
แนวคิด และชาติพนั ธุ์ ได้ (โดยเฉพาะชื่อเฉพาะหรื อชื่อที่ใช้ ภาษาถิ่น , ภาษาชาติพนั ธุ์) รวมทังชื
้ ่อ
บ้ านนามเมืองของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างการใช้ ลกั ษณะสภาพแวดล้ อม
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สัมภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานสภาวัฒนธรรมบ้ านทราย ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์วดั บ้ านทราย ณ วัดบ้ าน
ทรายหมู่ 2 ต.บ้ านทราย อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี. สัมภาษณ์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562.
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นามาตั ้งเป็ นชื่อชุมชนได้ แก่ ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านโคกมอน 74 ในพืน้ ที่อาเภอศรี มโหสถ จังหวัด
ปราจีนบุรี จากที่ตั ้งมีต้นมอนขึน้ จานวนมาก, ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหนองแสง ตาบลหนองแสง
อ า เ ภ อ ป า ก พ ลี จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก ที่ มี ชื่ อ บ้ า น แ ล ะ ชื่ อ ต า บ ล ม า จ า ก ต้ น แ ส ง
ซึง่ เป็ นไม้ หายากที่ขึ ้นอยู่ในพื ้นที่ชมุ ชน
เดิ ม นั น้ เข้ าใจกั น ว่ า ชื่ อ ชุ ม ชนไทยพวนส่ ว นใหญ่ ตั ง้ ขึ น้ ตามลั ก ษณะ
สภาพแวดล้ อมหรื อการประกอบอาชีพ อาทิ “หาดเสีย้ ว” ของชุมชนไทยพวนตาบลหาดเสีย้ ว
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่เชื่อกันว่ามาจากลักษณะภูมิประเทศที่มีแม่นา้ ยมไหลผ่าน,
“บ้ านหมี่” ของชุมชนไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่เชื่อกันว่ามาจากการทาผ้ ามัดหมี่ของ
ชาวไทยพวนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนแห่งนี ้ แต่ในปั จจุบนั เมื่อมีการเดินทางเข้ าไปศึกษาเพิ่มเติมยังพื ้นที่
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มากยิ่งขึน้ พบว่าชื่อ “หาดเสี ้ยว” และ
“บ้ านหมี่” เป็ นชื่อชุมชนในแขวงเชียงขวาง ซึง่ อธิบายได้ ว่าชาวไทยพวนที่ถกู กวาดต้ อนอพยพโยกย้ าย
ถิ่นฐานมาตั ้งชุมชนในประเทศไทย ได้ นาเอาชื่อชุมชนเดิมที่ตนเคยอยู่ อาศัยในแขวงเชียงขวาง มา
ใช้ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงดินแดนบ้ านเกิดบรรพบุรุษของตน สอดคล้ องกับการพบชื่อชุมชนไทยพวน
หาดเสี ้ยวและบ้ านหมี่ในพื ้นที่อื่น คือ บ้ านหาดเสี ้ยว ที่ตาบลแก่งคอย อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 75
และชุมชนบ้ านหมี่ ในเขตเทศบาลตาบลบางปลาม้ า อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนี ้ พบว่าชุมชนไทยพวนในอาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
น าชื่ อบ้ านเมื องของตนที่ เ คยอยู่ใ นประเทศลาวมาตัง้ เป็ น ชื่ อ หมู่บ้ า นของตนด้ วยเช่ น กัน อาทิ
บ้ านเมืองกาย บ้ านเตาเหล็ก บ้ านจอมศรี บ้ านเชียงใต้ บ้ านเมืองแมด บ้ านหัวกระสังข์ เป็ นต้ น 76
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ชุมชนโคกมอน เป็ นชุมชนชาวพวนที่ถูกกวาดต้ อนมาราวหลัง พ.ศ.2380 และได้ สร้ างเจดีย์ศิลปะเชียงขวางขึน้
เป็ นที่วัดแสงสว่าง โดยชื่อ โคกมอน หมายถึง พืน้ ที่เนินสูง มีต้นขัดมอนขึน้ หนาแน่นทั่วไป แต่ถูกทางราชการระบุให้ เป็ น โคกมอญ
เพราะเข้ าใจผิดจากลักษณะเจดีย์แบบเชียงขวางที่คิดว่าเป็ นเจดีย์แบบมอญ ส่วนชื่อ โคกไทย เป็ นชื่อที่กระทรวงมหาดไทยผูกขึ ้นใหม่
ใช้ เรี ยกแทนชื่อเก่าว่า โคกมอญ เมื่อหลังวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (วันประกาศเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็ นประเทศไทย).
ที่มา : มติชนออนไลน์. (โพสเมื่อ กุมภาพันธ์ 2559). สุจิตต์ วงษ์ เทศ : คนพวน จากเชียงขวาง ในลาว สร้ างเจดีย์แบบเชียงขวาง ใน
ไทย. สืบค้ นเมื่อ 1 สิงหาคม 2562, จาก https://www.matichon.co.th/entertainment/arts-culture/news_46173
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มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช. (ม.ป.ป.). ประวั ติ ค วามเป็ นมาของชาวไทยพวน. จาก
https://www.stou.ac.th/Offices/rdec/nakornnayok/Main/OnlineExhibitions/Thaiphun/StoryMain.html และ สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้า
ทองคา. (ม.ป.ป.). ประวัติชาวไทยพวนศรี สชั นาลัย. จาก http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/thai-phuan-history.html
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ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (โพสเมื่อ มิถุนายน 2555). ภาษาไทยพวนบ้ านหัว
กระสังข์ ตาบลบ้ านซ่ อง. จาก http://www.m-culture.in.th/album/138120
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วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ าน
วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ านแต่เดิมมีบทบาทในสังคมชาวพวนอยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะกลุม่ วัฒนธรรมตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย เพราะเป็ นการผ่อนคลายสร้ างความ
สนุกสาน และการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมของตนที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมและนิทาน ผู้เล่าซึ่งเป็ นผู้อาวุโส
รับรู้เห็นสิ่งต่างๆ มามาก มักเป็ นผู้เล่าให้ ลกู หลานฟั ง รวมทังการฟั
้
งวรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ าน
ผ่านทางรายการวิทยุชมุ ชน ก็นบั ว่ามีผลอย่างมากเช่นเดียวกัน วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ านที่ร้ ู จกั
แพร่หลายมีชื่อคุ้นหู ได้ แก่ จาปาสี่ต้น สีธนมโนราห์ แก้ วหน้ าม้ า การะเกด สังข์สินไชย ขูลนู างอัว้ ฯลฯ
เป็ นต้ น แม้ ในปั จจุบนั การรับรู้ถึงวรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ านจะสูญหายไปแทบทังหมดแล้
้
วก็ตาม
ในที่ นี ข้ อยกตัว อย่ า งนิ ท านพื น้ บ้ า นเรื่ อ งจ าปาสี่ ต้ น ซึ่ง แพร่ ห ลายในกลุ่ม
วัฒนธรรมอีสานและลาว อย่างสังเขป ดังนี ้
๏ สมัยหนึ่งนานมาแล้ ว มีเจ้ ามหาชีวิต (พระราชา) พระองค์หนึ่ง มีมเหสี 2
องค์ วันหนึ่งมีโขลงช้ างป่ าเข้ ามาในพระราชอาณาเขตขณะที่มเหสีฝ่ายขวาที่ทรงครรถ์ใกล้ กาลังจะ
ประสูติกาลแต่เจ้ ามหาชีวิตก็ทรงตัดสินใจออกจากพระนครไปคล้ องช้ างป่ าโขลงนัน้ เมื่อพระองค์
เสด็จไปได้ เพียงสามวัน มเหสีฝ่ายขวาก็ประสูติโอรสออกมาถึงสี่องค์ มเหสีฝ่ายซ้ ายทราบเรื่ องก็คิด
อิจฉาออกอุบายสัง่ ให้ คนสนิทไปหาลูกสุนขั ที่ออกใหม่มาสี่ตวั แล้ วลอบเข้ าไปสับเปลี่ยน ส่วนโอรส
ทังสี
้ ่นนนางให้
ั้
เอาไปใส่แพลอยน ้าไป เมื่อเจ้ ามหาชีวิตเสด็จกลับพระนครทรงขับไล่มเหสีฝ่ายขวา
ออกจากพระนคร เพราะถือว่าเป็ นกาลีบ้านกาลีเมือง จะทาให้ บ้านเมืองวุน่ วาย
ฝ่ ายโอรสทัง้ สี่ ไ ด้ ถู ก หญิ ง ชราพบเข้ า และน ากลับ ไปเลี ย้ งด้ ว ยความยิ น ดี
เนื่องจากนางไม่มีบตุ ร นางได้ เลี ้ยงดูโอรสทังสี
้ ่อย่างดี กระทัง่ มเหสีฝ่ายซ้ ายรู้ ว่าโอรสทังสี
้ ่นนยั
ั ้ งไม่
ตาย จึงให้ คนสนิทเอายาพิษไปให้ โอรสทังสี
้ ่กินจนเสียชีวิต หญิงชราเสียใจมากจึง ได้ ฝังร่ างของ
โอรสทังสี
้ ่ไว้ ในสวน และในไม่ช้าก็มีต้นจาปาสี่ต้นเจริ ญเติบโตขึ ้นเหนือหลุมฝั งศพทังสี
้ ่ เมื่อมเหสี
ฝ่ ายซ้ ายทราบเรื่ องต้ นจาปาทังสี
้ ่ นางได้ สงั่ ให้ ทหารไปโค่นต้ นจาปานันลงและสั
้
ง่ ให้ เอาไปโยนทิ ้งน ้า
กระทัง่ ฤาษี เก็บได้ และนัง่ ทางในก็ร้ ู เรื่ องราวโดยตลอด จึงทาน ้ามนตร์ รดต้ นจาปาทังสี
้ ่ ต้ นจาปานัน้
กลายเป็ นชายหนุ่มรู ปงาม ฤาษี ก็สงั่ สอนศิลปะวิทยาการต่างๆ เมื่อทังสี
้ ่เล่าเรี ยนวิชาสาเร็ จแล้ วก็
กราบลาพระฤาษีออกเดินทางไปหาพระบิดา
เมื่ อโอรสมาถึ งพระนครก็ ให้ คนเข้ าไปกราบทูลเจ้ ามหาชี วิ ตว่าโอรสทัง้ สี่ ของ
พระองค์กลับมาแล้ ว เจ้ ามหาชีวิตไม่ทรงเชื่อจึงสัง่ ทหารให้ จบั ตัวแต่ ไม่มีทหารคนไหนสู้กบั โอรสทังสี
้ ่
ได้ เมื่อเจ้ ามหาชีวิตยิงธนูใส่โอรสทังสี
้ ่ ลูกธนูที่ยิงไปนันกลั
้ บกลายเป็ นขนมไปสิ ้น ครั น้ โอรสทังสี
้ ่ยิง
ธนู ลูกธนูกลับกลายเป็ นดอกไม้ เจ้ ามหาชีวิตเห็นดังนันจึ
้ งทรงแน่พระทัยว่าชายหนุ่มทังสี
้ ่นนเป็
ั ้ นโอรส
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ของพระองค์ เป็ นแน่ เทพยดาจึง ได้ ดลบัน ดาลให้ เกิ ดเหตุการณ์ ป ระหลาดเช่น นี ้ เมื่ อสอบถาม
เรื่ องราวทังหมดแล้
้
วก็ให้ คนไปรับมเหสีฝ่ายขวากลับเข้ าวัง ส่วนมเหสีฝ่ายซ้ ายถูกขับไล่ออกไปอยู่
นอกพระนคร ตั ้งแต่นนทั
ั ้ งหมดได้
้
อยู่ร่วมกันด้ วยความสุข ๏
เค้ าโครงนิทานพื ้นบ้ านเรื่ องจาปาสี่ต้นนี ้ ได้ ถูกอธิบายใส่รายละเอียดต่างๆ
ตามแต่จะเสริ มแต่งเรื่ องราว โดยมีสานวนหนึ่งเป็ นตานานที่เกี่ยวกับชื่อเมืองจาปานครกาบแก้ วบัว
บาน (เมืองหนองบัวลาภู) ที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้ านช้ าง อพยพผู้คนมาสร้ าง
บ้ านแปลงเมือง 77
สาระหลักธรรมสาคัญของเรื่ องจาปาสี่ต้น คือคติความเชื่อเรื่ องกรรมทาดีได้ ดี
ทาชัว่ ได้ ชวั่ และการเวียนว่ายตายเกิด มีผ้ สู นั นิษฐานว่าอาจเป็ นเรื่ องเดียวกับวรรณกรรม “นางคา
กลอง” ที่ผ้ ปู ระพันธ์คือนันทวงศาจารย์ นักปราชญ์คนสาคัญในช่วง พ.ศ. 2078 ซึง่ ตรงกับสมัยพระ
เจ้ าโพธิสารราช ถึงช่วง พ.ศ. 2114 สมัยพระไชยเชษฐาธิราช หนังสือเรื่ องนางคากลอง จึงคาดว่า
ประพันธ์ในช่วง พ.ศ. 2078 – 2114 78
เรื่ องจาปาสี่ต้น ถูกสืบเนื่องเป็ นวรรณกรรมที่จารลงในใบลาน พบในภาค
อีสานหลายแห่ง อาทิ จารด้ วยอักษรธรรม พบที่วดั ทุ่งศรี เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ,
จารเป็ นอักษรไทยน้ อย พบที่ต.คลองน ้าใส อ.อรัญประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งมักนาเนื ้อเรื่ องมาใช้ ในการ
เทศนาฟั งธรรม หรื อถูกนามาใช้ เล่าเรื่ องผ่านการละเล่นนาฏศิลป์ พื ้นบ้ านต่างๆ อาทิ หมอลา ละคร
รา หรื อแม้ แต่ละครวิทยุ ในปั จจุบันยังถูกเผยแพร่ เป็ นหนังสือต่างๆมากมายหลายภาษาหลาย
สานวน รวมทังถู
้ กแปลงเป็ นละครเวที ละครโทรทัศน์ต่างๆ อาทิสี่ยอดกุมาร เป็ นต้ น

77

สุพัตรา ภูล้ นแก้ ว. (โพสเมื่อ เมษายน 2560). ภารกิ จ พิ เ ศษ สรุ ป การวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมท้ อ งถิ่ น
จาปาสี่ต้น 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 แสดงนิทานพื ้นบ้ านเรื่ องจาปาสี่ต้น ที่ถกู ถ่ายทอดเป็ นวรรณกรรมสานวนต่างๆ
ที่มา: ทิดหมู มักหม่วน. (โพสเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561). วรรณกรรม นางคากลอง.
2.4.6 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพ
อาชีพของชาวพวน ในแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ชน
ชัน้ คือ ชนชันชาวไร่
้
นาและชนชันกรรมกร
้
- ชนชันชาวไร่
้
นายึดอาชีพทาการเกษตรกรรม ปลูกพืช
เลี ้ยงสัตว์ ชนชัน้ ชาวไร่ นามีจานวนมาก จึงเรี ยกว่าประชาชนพลเมืองของชาติ - ชนชัน้ กรรมกร
ได้ แก่ กลุ่มที่ยึดอาชีพการทางานต่างๆ ให้ กบั รัฐบาล เช่น ครู แพทย์ ข้ าราชการโดยทัว่ ไปที่ทางาน
ในสานักงานองค์การต่างๆ ประจาเมืองและแขวง เพศหญิงจะเกษียณอายุราชการเมื่ออายุได้ 55 ปี
เพศชายเกษียณอายุราชเมื่ออายุได้ 60 ปี 79
อาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย แต่เดิมประกอบอาชี พ 2 อย่าง
ที่สาคัญคือการทานากับการทอผ้ า ผู้หญิงซาวไทยพวนในบางท้ องถิ่นจะทอผ้ าใช้ กนั เอง เช่น ไทย
พวนที่ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย และที่อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ
ในบางท้ องถิ่นนิยมใช้ ผ้าซิ่นที่มีขายอยู่ตามท้ องตลาดทั่วไป เนื่องจากความสะดวกและความ
เปลี่ ย นแปลงของสัง คมที่ ป รั บ เปลี่ ยนไปตามกระแสความเจริ ญ เช่ น ไทยพวนในแถบจัง หวัด
นครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี เป็ นต้ น 80
นอกจากการทานาที่พบทุกกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนแล้ ว การจักสานเพื่อผลิตเป็ น
อุปกรณ์เครื่ องใช้ เครื่ องมือประกอบอาชีพต่างๆ อาทิ งอบ กระบุง กระด้ ง

79

โพไช สุนนะลาด. (2538). ดนตรี : วิถีชีวิตชาวไทยพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว. รายงานการวิจยั
ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. หน้ า 163-165. อ้ างใน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน). ฐานข้ อมูลงานวิจัยทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย. จาก
https://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/research_detail.php?id=350
80
ภานุพงศ์ อุดมศิลป์ . สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ ม 6. 2542. หน้ า 2727.
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ภาพประกอบ 53 แสดงการทานาข้ าวที่เมืองเชียงขวาง ในภูมิประเทศเป็ นหุบเขาและที่ราบสูง
ที่มา: http://picpanzee.com/laoslanshare
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพทอผ้ า 81
ไทพวนเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์หนึง่ ที่มีบรรพบุรุษสืบเชื ้อสายมาจากเมืองพวน ซึง่ มี
ถิ่ น ฐานเดิ ม อยู่ แ ขวงเมื อ งเชี ย งขวางทางตอนเหนื อ ของเมื อ งหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวพวนได้ อพยพโยกย้ ายเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานรกรากทากินในประเทศ
ไทยเมื่อราว 200 กว่าปี มาแล้ ว ได้ กระจายตัวไปอาศัยในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ภูมิภาคของประเทศไทย
ซึ่งจะพบตามหัวเมืองต่างๆ คือ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สิงห์บรุ ี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พิจิตร แพร่ น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ หนองคาย อุดรธานี
นครสวรรค์ พิษณุโลก และเลย
ผ้ าทอของชาวไทพวนถือเป็ นมรดกภูมิปัญญาที่ชาวไทพวนสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ จากรุ่ นสู่รุ่ นมีเอกลักษณ์และลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กล่าวคือ มีกรรมวิธีในการผลิต
และวิธีการต่างๆ ที่ละเอียดอ่อนงดงามทังทางด้
้
านการกาหนดลวดลาย สีสนั ที่โดดเด่นสะดุดตา
ลวดลายต่างๆ ล้ วนประณีตละเอียดอ่อนทัง้ กรรมวิธี การมัดหมี่ การควบเส้ น การขิด การจก และ
การแต้ มสี ล้ วนเป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของผ้ าทอของชาวไทพวนอย่างแท้ จริง ลวดลายบน
ผ้ า นุ่ ง ที่ ช าวไทพวนนุ่ง นัน้ ล้ ว นแฝงด้ ว ยคติ ค วามเชื่ อ ในจารี ต ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของตนเองที่ได้ รับการถ่ ายทอดมาจากรุ่ นปู่ ย่าตายายมาสู่รุ่ นพ่อแม่และถึงรุ่ นลูกหลาน
นานนับเวลาเกือบ 200 ปี ที่สาคัญได้ แก่
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ผ้ าทอไทยพวน. จาก http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/traditionalcraftsmanship/242-cloths/445--m-s
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1) วัฒนธรรมผ้ าทอของกลุ่มไทพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดสระบุรี กลุ่มนี ้มีความชานาญในการทอผ้ ามัดหมี่ จาแนกได้ เป็ น ผ้ าซิ่นหมี่เปี่ ยง ผ้ าซิ่นหมี่
โลดหรื อหมี่รวด ผ้ าซิ่นหมี่ย้อยหรื อหมี่หยอด ผ้ าซิ่นล่ายหรื อหมี่ถี่ ผ้ าซิ่นหมี่คนั่ และผ้ าซิ่นหมี่หญ้ า
หัด หรื อหมี่หนูแอ้ น ผ้ าซิ่นทัง้ 6 ชนิด นิยมต่อหัวซิ่นด้ วยสีแดง สีเหลืองสลับเขียว
2) ผ้ า ทอของชาวไทพวนต าบลหาดเสี ย้ ว อ าเภอศรี สัช นาลัย จัง หวัด
สุโขทัย กลุ่มนี ้มีความชานาญในการจกและการเก็บขิดลงบนผืนผ้ า ทังนี
้ ้ จะใช้ วิธีการจกด้ านหน้ า
ของผ้ า ปล่อยให้ ด้านหลังนุงนังไม่เรี ยบร้ อย และจะใช้ ค่สู ีมากกว่า 5 สีขึ ้นไป ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสีที่
สดใสฉูดฉาด ลวดลายที่จกจาแนกได้ เป็ นลายหลัก ซึง่ จะวางไว้ ในตาแหน่งกึ่งกลางของผ้ าจก และ
ลายประกอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลายประกอบบนเชิงผ้ าจก
การแต่งกายของสตรี ชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้ าซิ่นตีนจกต่อหัวต่อเอวคาดเข็ม
ขัดเงิน สวมเสื ้อคอกระเช้ า ภาษาพวน เรี ยกว่า เสื ้อคอกระทะหรื อเสื ้ออีเป้า ส่วนผู้ชายจะนุ่งโส้ งขา
ก้ อม สวมเสื ้อย้ อมคราม หากไปทาบุญที่วัดจะนุ่งเสื ้อผ้ าฝ้ายสีข าวมีผ้าพาดบ่า ชุมชนไทพวนที่
ยังคงมีการแต่งกายแบบดั ้งเดิม เช่น ชุมชนไทพวนบ้ านหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ชุมชน
ไทพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึง่ สตรี ชาวไทพวนจะนิยมนุ่งผ้ าที่ตนเอง
เป็ นผู้ทอขึ ้นไว้ ใช้ เอง มีลวดลายสีสนั สวยงามเป็ นเอกลัก ษณ์ของแต่ละชุมชน นอกจากนี ้ยังมีกลุ่ม
ทอผ้ าขิดของชาวไทพวนอาเภอบ้ านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งนิยมทอสิ่งถักทอประเภทของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ผ้ าห่ม ผ้ าสไบ ผ้ าปรกหัวนาค ย่าม หมอนขิด ผ้ าปรกหัวช้ าง ตุง หรื อธง
ลวดลายและสัญลักษณ์ เหล่านี ้ บางลายสืบต่อกันมาหลายชั่วคนและยัง
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ ลวดลายที่ ป รากฏอยู่ ใ นศิ ล ปะอื่ น ๆ เช่ น บนจิ ต รกรรมฝาผนั ง และ
สถาปั ตยกรรม หรื อบางทีก็มีกล่าวถึงในตานานพื ้นบ้ าน และในวรรณคดี เป็ นต้ น ชื่อลวดลายและ
สัญลักษณ์ บางชื่อก็เป็ นภาษาท้ องถิ่น บางชื่อก็เรี ยกกันมาโดยไม่ร้ ู ประวัติซึ่งแม้ แต่ผ้ ูทอก็อธิบาย
ไม่ได้ วา่ ทาไมจึงเรื ยกชื่อนัน้ บางลวดลายก็มีผ้ ตู งชื
ั ้ ่อให้ ใหม่บางลวดลายก็เป็ นคติร่วมกับความเชื่อสากล
และปรากฏอยู่ในศิลปะของหลายชาติ เช่น ลายขอ หรื อลายก้ นหอย เป็ นต้ น ซึ่งนับว่าเป็ นลายเก่าแก่แต่
โบราณของหลายๆ ประเทศทัว่ โลก 82
การทอผ้ าพื ้นเมือง เป็ นศิลปหัตถกรรมที่มีความประสานสัมพันธ์ กบั ภูมิศาสตร์
การตั ้งถิ่นฐานเชื ้อชาติ ตลอดจนถึงระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม
อันเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการดารงชีวิตของแต่ละกลุม่ ชน เพราะสิ่งเหล่านี ้เป็ นองค์ประกอบและเป็ น
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โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั . (ม.ป.ป.).
ศิลปะการทอผ้ าพืน้ เมืองของไทยในปั จจุบัน. จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=21&chap=3&page=t21-3-infodetail03.html
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ข้ อกาหนดในการเลือกใช้ วสั ดุการออกแบบลวดลาย และสีสันของผ้ าทอ ไปจนถึงการกาหนดชนิด
ของผ้ าทอเพื่อใช้ ให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับอุดมการณ์พื ้นฐานของการดารงชีวิตในกลุ่มชนแต่ละ
กลุม่ (วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, 2530, น. 85)
การทอผ้ าและการทาผลิตภัณฑ์จากผ้ าท้ องถิ่น จึงนับเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดทางหนึ่งที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ได้ เป็ น
อย่างดี เนื่องจากสามารถสะท้ อนค่านิยมและคติความเชื่อต่างๆ ผ่านทางลวดลาย สัญลักษณ์ และ
เทคนิครูปแบบการทอผ้ า
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่งกายและการทอผ้ าของกลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวนมีความโดดเด่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนได้ อย่างดีที่สดุ อย่างหนึง่ โดยเฉพาะการทอ
ผ้ ามัดหมี่ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และการทอผ้ าซิ่นตีนจกของกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่เป็ นที่ร้ ู จักแพร่ หลายอย่าง
กว้ างขวาง ซึ่งนอกจากจะอนุรักษ์ รูปแบบและลวดลายการทอผ้ าแบบดังเดิ
้ มแล้ ว กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนทังสองแห่
้
งดังกล่าวยังประยุกต์นาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ในท้ องถิ่นมาประดิษฐ์ เป็ นลวดลาย เพื่อให้ เกิดเอกลักษณ์แก่กลุ่มของตน เหมาะสาหรับใช้ สาหรับ
เป็ น สิน ค้ า ที่ ระลึก ประเภทสิ่ง บ่ง ชี ท้ างภูมิ ศาสตร์ (Geographical Indications หรื อ GI) ได้ เป็ น
อย่างดี
2.4.7 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมหมายถึง โหราศาสตร์ , ไสย
ศาสตร์ , ศรัทธาต่อวิถีศาสนา, ศรัทธาของกลุม่ คนในแต่ละท้ องถิ่น
พิธีกรรม 83 เป็ นการกระทาที่เราสมมุติขึ ้น เป็ นขันตอน
้
มีระเบียบวิธี เพื่อให้ เป็ น
สื่อกลาง หรื อ หนทาง ที่จะนามาซึ่งความสาเร็ จในสิ่งที่คาดหวังไว้ และทาให้ เกิดความสบายใจ มี
กาลังใจ ที่จะดาเนินชีวิตต่อไป ลักษณะสาคัญของพิธีกรรม คือ 1) เป็ นสื่อสัญลักษณ์ แสดงถึงความ
เป็ นจริ ง เช่นการไหว้ การคานับต่างๆ และ 2) กระทาเพื่อให้ เกิดความสบายใจ กาลังใจ เพราะ
ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติของมนุษย์
จากความหมายของพิธีกรรมดังกล่าวสามารถสรุปได้ ว่า พิธีกรรมเป็ นการกระทา
เพื่อก่อให้ เกิดความสบายใจ และเป็ นสื่อกลางระหว่างความเชื่อต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งพิธีกรรมนี ้เกิดขึ ้น
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ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (โพสเมื่อ มีนาคม 2559). พิธีกรรมพาขวัญสูตรชะตา..
ชาวไทยพวนตาบลเกาะหวาย. จาก http://www.m-culture.in.th/album/173224

99
และอยู่คู่กับมนุษย์ มานานแล้ ว ซึ่ ง ปรากฏหลัก ฐานด้ า นต่ า งๆ ทางโบราณคดี ตัง้ แต่ ส มัย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ จนถึงปั จจุบนั และปรากฏในหลายพืน้ ที่ของโลก เช่น ยุโรป เอเชีย เป็ นต้ น ซึ่งจะ
แตกต่างตามความเชื่อของแต่ละชุมชน และศาสนา และบางพิธีกรรมก็ปฏิบตั ิกนั เฉพาะกลุ่มชุน
เท่านัน้
โดยกลุ่มวัฒนธรรมลาว กลุ่มวัฒนธรรมไทยอีสาน และกลุ่มวัฒนธรรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมอื่นๆในลุม่ แม่น ้าโขง รวมทังกลุ
้ ม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่มีความคล้ ายคลึงกันอย่างมาก ใน
ที่นี ้สรุปกลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทังผี
้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ
- กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทัง้ ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ
การนับถือพระยาแถน นิทานพระยาคันคาก ความเชื่อเรื่ องผี และผีบรรพบุรุษ
ก่อให้ เกิดพิธีกรรมที่ส่วนใหญ่ แสดงถึงความกตัญญูร้ ู คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ตัวอย่างพิธีกรรม
จากความเชื่ อ ความศรั ท ธาต่ อ ผี ฟ้ า พญาดิ น และผี บ รรพบุรุ ษ ที่ ไ ด้ ถูก ผนวกรวมอยู่ใ นงานบุญ
ประเพณีสาคัญของชาวพวนอย่างชัดเจน ได้ แก่ ประเพณีกาฟ้า และประเพณีสารทเดือนเก้ า เป็ น
ต้ น
นอกจากงานประเพณีสาคัญแล้ ว ยังปรากฏความเคารพหรื อพิธีกรรมในระดับ
หมู่บ้านต่อบรรพบุรุษ ได้ แก่ “ศาลปู่ ตา” ซึ่งเป็ นศาลสาหรับไหว้ สกั การะผีบรรพบุรุษซึ่งมักสร้ างไว้ ทกุ
หมู่บ้าน ตลอดจนความเชื่อเรื่ องขวัญที่เป็ นความเชื่อและวัฒนธรรมร่ วมกันของชาวอุษาคเนย์ด้วย
โดยก่ อ ให้ เ กิ ด พิ ธี ก รรมต่ า งๆ มากมายเกี่ ย วกับ ตัวตน สิ่ ง แวดล้ อ ม ธรรมชาติ ป่ าไม้ สัต ว์ เ ลีย้ ง
บ้ านเรื อน ตลอดจนสรรพสิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ ซึง่ อาจกล่าวไว้ เป็ นตัวอย่าง อาทิ
กาฟ้า : เซ่นไหว้ ฟ้าฝนเพื่อการทาเกษตรกรรม 84
คนพวนนับถือ “ฟ้า” หรื อพญาแถน เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ ทาบุญประกอบ
พิธีกรรมตั ้งบายศรี บชู าขอพรจากผู้รักษาฟากฟ้าแล้ ว เทพยดาจะบันดาลให้ ฝนตกต้ องตามฤดูกาล
ซึง่ มาจากพื ้นฐานความเชื่อว่าเมื่อถึงเดือนสามย่างเข้ าสูฤ่ ดูฝนเป็ นครัง้ แรกในรอบปี ชาวนาชาวไร่ต้อง
นาปุ๋ ยคอกไปใส่ในไร่ นาของตนเป็ นปฐมฤกษ์ จึงกาหนดวันเวลาประกอบประเพณีกาฟ้าเมื่อฟ้าร้ องครัง้
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บุญยงค์ เกศเทศ. (2562). รากเหง้ าเผ่ าพันธุ์ในสยาม. หน้ า 119.
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แรกในวันข้ างขึ ้นเดือน 3 ซึง่ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื ้นถิ่น แต่มกั อยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนอ้ าย ขึ ้น
14 ค่า ถึงเดือน 3 ขึ ้น 3 ค่า
ค าว่า "ก า" เป็ น ค าพวน หมายถึ ง การสัก การะ ประเพณี ก าฟ้ า จึ ง
หมายถึงการสักการะฟ้า ถือเป็ นงานบุญอันยิ่งใหญ่ประจาปี ของชาวพวน ประกอบไปด้ วยงานบุญ
พิธีกรรมและการละเล่นต่างๆ ต่อเนื่องกัน 3 วัน เนื่องจากเป็ นประเพณีบชู าพญาแถน ผู้เป็ นใหญ่
แห่งท้ องฟ้าบันดาลฝน ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อวิถีชีวิตเกษตรกรรมของชาวพวนทังมวล
้

ภาพประกอบ 54 แสดงพิธีบายศรี บวงสรวงบูชาฟ้าในงานบุญกาฟ้า ตาบลบ้ านหลวง
อาเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ที่มา: ห้ องสมุด ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก. (มปป.).
ประเพณีกาฟ้า จังหวัดสระบุรี.
สารทเดือนเก้ า : ประเพณีแห่งความกตัญญู 4 ข้ อของชาว
ไทยพวน 85
มีประเพณี “บุญข้ าวสะ” เดือน 10 ของชาวพวนแต่โบราณ ก่อนจะเป็ น
“ขนมกระยาสารท” ในสารทพวน หรื อ บุญเดือน 9 (แรม 14 ค่า เดือน 9) และ”เส่อกระจาดสารท
พวน”86 ในปั จจุบนั
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ถนัด ยันต์ทอง. (โพสเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562). สารทเดือนเก้ า. จาก
https://www.facebook.com/489196851094814/posts/2847831468564662?sfns=mo
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เป็ นคาเรี ยกขึ ้นใหม่ให้ สอดคล้ องกัน คนละงานประเพณีเส่อกระจาด (ใส่กระจาด) ที่ตรงกับฤดูเทศกาลออก
พรรษา คือระยะข้ างแรม เดือนสิบเอ็ด
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ประเพณีบุญข้ าวสะของสารทพวน คล้ ายคลึงกับ ประเพณีบุญห่อข้ าว
ประดับดินของสารทลาว ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย คล้ ายกัน คือ นาห่อข้ าวไปวางไว้ ตามดิน เพื่ออุทิศส่วน
กุศลให้ กบั ผีเปรต ผีบรรพชน ไม่มีญาติ สัมภเวสีต่างๆ
ประเพณี ทานข้ าวสะ หรื อประเพณี เดือนสิบ เรี ยกว่า “ การทานข้ า
วสะ” ปั จจุบนั นี ้เป็ นประเพณีที่ไม่นิยมปฏิบตั ิกนั แล้ ว การทานข้ าวสะนันเดิ
้ มใช้ ปฏิบตั ิกนั เนื่องมาจาก
ความเชื่อว่า เป็ นการอ้ อนวอนขอความอุดมสมบูรณ์ในการเกษตรกรรม เมื่อถึงเดือนสิบ ชาวบ้ านจะ
เอาใบตองมาให้ พระสงฆ์เขียนคาจารึกเป็ นภาษาบาลี ขอความสวัสดี แล้ วเอาไปใส่ไว้ ในนา พร้ อม
ทังขอข้
้ าวพระมาปั น้ เป็ นเต่า แล้ วตากแดดให้ แห้ งเสร็จแล้ วก็นาไปไว้ ในโอ่งข้ าวสาร นอกจากนี ้ยังได้
นาทรายไปให้ พระปลุกเสก เพื่อนาไปวางไว้ ในนา และวางไว้ รอบบ้ าน การปฏิบตั ิดงั นี ้ก็เนื่องจาก
วามเชื่อว่า จะได้ มีข้าวปลากินอุดมสมบูรณ์ การทาไร่ ทานาจะได้ ผลดี ข้ าวออกรวงอย่างเต็มที่
ปราศจากตัวแมลงเพลี ้ยมารบกวนนอกจากนี ้ยังเป็ นความเชื่อว่า จะทาให้ สิ่งไม่ดีทงหลายอั
ั้
ตรธาน
ไปจากทุ่งนาและบ้ านเรื อนของตนอีกด้ วย 87
การนับถือผีการไหว้ เป็ นความเชื่อและพิธีกรรมเก่าของพวนและกลุม่
ชาติพนั ธุ์ไทอื่นๆ มีมาก่อนศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธพุทธ ผีมีสองประเภท คือ ผีดีและผีร้าย ผี
ดีอยู่บนฟ้าคือเทวดา ผีฟ้าพญาแถน ผีร้ายอาศัยอยู่พื ้นดินทัว่ ไปในธรรมชาติ อาจทาให้ โทษได้ หาก
ทาผิดด้ วยความไม่ร้ ู จึงต้ องเอาใจใส่ปฏิบตั ิให้ เหมาะสม เมื่อศาสนาพุทธแพร่หลาย จึงยกระดับมา
เป็ นการกรวดน ้าให้ ผ้ ตู ายและผีไม่มีญาติเจ้ ากรรมนายเวร แต่ประเพณีความเชื่อเรื่ องผี ที่มีมาก่อน
ยังไม่หมดไป
ต่อมาไทยพวนได้ รวมประเพณีความเชื่อเข้ าด้ วยกัน รวม “ห่อข้ าวสะ” กับ
“ห่อข้ าวประดับดิน” และ “สลากภัตร” รวมกันเป็ นงาน “เส่อกระจาดสารทพวน” โดยเมื่อเก็บเกี่ยว
ข้ าวออกรวงขณะเปลือกอ่อน นามาทาข้ าวสะและอาหาร กาละแม ขนมกง
“พวนโบราณ”ไม่มีขนมกระยาสารทที่เป็ นของไทยและเอเชียอาคเนย์ที่มี
ต้ นทางมากจากอินเดีย คาว่า “ข้ าวสะ”ของชาวพวน หมายถึงเอาข้ าวมา “สะๆ” คือ "ใส่รวมกัน" มี
หลายชนิด เช่น ข้ าวตอก ข้ าวเม่า ถัว่ เขียว คัว่ ให้ สกุ เอาเปลือกออกมาผสม เรี ยกว่า “เอามาสะๆ
รวมกันไว้ ” เอาไปทาบุญจึงเรี ยกว่า"บุญข้ าวสะ" แล้ วพัฒนาปรับปรุ งเพิ่มเติมตามสมัยกลายเป็ น
“กระยาสารท” ไปในที่สดุ
งานประเพณี “เส่อกระจาดสารทพวน” มีจดุ มุ่งหมาย 4 ประการ คือ
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1) นาข้ าวปลาอาหาร ขนม ผลไม้ ไปทาบุญกับพระ อุทิศส่วนกุศล
ให้ "แม่เฒ่าเหย่อ"(เหย่อ คือ ใหญ่) หรื อแม่โพสพ ที่ตัดร่ างกายของแม่เฒ่า คือเมล็ดข้ าวมากิน
นามาถวายพระ ให้ ได้ ฉนั ข้ าวใหม่
2) นาอาหารขนมผลไม้ แจกจ่ายญาติพี่น้อง เรี ยกว่า “ไขว้ สารท”
3) นาอาหารขนมผลไม้ เป็ น “ห่อข้ าวประดับดิน” วางไว้ ตามโบสถ์
โคนต้ นไม้ บนพืน้ ดิน อุทิศให้ บรรพชนที่ไม่ร้ ู ชื่อ และให้ สตั ว์ต่างๆได้ กิน (ปั จจุบนั บางวัดไม่ให้ ทา
สกปรก)
4) นาอาหารขนมผลไม้ ใส่กระทง พร้ อมรู ปปั น้ คนสัตว์ต่า งๆ เอา
ไปไว้ ตามสามแยกอุทิศให้ “ผีเจียง” ผีไม่มีญาติ เปรตทัว่ ไป (เจียง แปลว่า หนึ่ง อาจหมายถึงบรรพ
ชนก็ได้ )
เห็นได้ ว่าจุดมุ่งหมายของประเพณีเส่อกระจาดสารทพวน คือ สอนให้
คนพวนรู้ จกั ความกตัญญูต่อ แม่เฒ่าเหย่อ บรรพชน และมีน ้าใจต่อญาติพี่น้อง ผีเจียง และสรรพ
สัตว์
- กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต
ชาวไทยพวนมีคติความเชื่อและมีพิธีกรรมในวงจรชีวิตอีกมากมาย ตังแต่
้ การ
เกิด การอยู่ การดอง (การแต่งงาน) การเจ็บ และการตาย เป็ นต้ น ในที่นี ้จะยกตัวอย่างเพียงความ
เชื่อเรื่ องการปลูกเฮือนของชาวไทยพวน
ความเชื่อเรื่ องการปลูกเฮือน 88
ตามคติความเชื่อของไทยพวนจะปลูกสร้ างเฮือนต้ องเลือกที่ให้ ได้
ลักษณะที่ดีที่เป็ นมงคล ต้ องมีผ้ รู ้ ู ผู้เฒ่าผู้แก่ไปดูที่ดทู างให้ มีวิธีดทู ี่ทางที่ 4 อย่าง คือ 1) ขุดหลุมให้
ลึกพอประมาณ แล้ วเอาใบไม้ ปกหลุมไว้ 1 คืน รุ่งเช้ าเปิ ดหลุมเอาดินขึ ้นมาดมดูกลิ่นอย่างไร ถ้ าดินมี
กลิ่นเหม็น กลิ่นเน่าผิดกลิ่นธรรมชาติของดินเป็ นอัปมงคล ปลูกเฮือนไม่ได้ จะทาให้ เจ็บไข้ ได้ ป่วย 2)
นอกจากดูดิน ดมกลิ่นดิน ดูน ้าในหลุมด้ วยว่า น ้าเป็ นอย่างไร สีอะไรน ้าใสหรื อสีเน่ามีมนั น ้ามีกลิ่น
เหม็น ปลูกเฮือนไม่ได้ จะเจ็บป่ วย น ้าจะท่วมบ้ าน 3) ปลูกเฮือน ต้ องไม่ปลูกใกล้ หอบ้ าน เป็ นขะลา
และ 4) ปลูกเฮือนที่รือ้ ลงจะสร้ างใหม่ต้องทิ ้งไว้ 1 ปี ก่อนจึงปลูกใหม่ได้
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การปลูกเฮือนต้ องปลูกให้ เสร็ จในวันเดียว คือ ขึงศุกร์ ปลูกเสาร์ เมื่อ
ขุดหลุมเสร็จจะใช้ ของมาปิ ดปากหลุมกันไม่ให้ สตั ว์ลงไป หลุมเสาแต่ละหลุมจะมีชื่อเรี ยกคล้ องจอง
กันเช่น คาสี คาดี คามี ฯลฯ
การตัดไม้ ทาเสาเฮือน จะต้ องหาวันไปตัดให้ ได้ มงคล และไม้ ที่เอามา
ทาเสาจะต้ อง 1. ลาต้ นตรง ไม่คดงอ 2. ไม้ ไม่แตก ไม่กลวง เมื่อล้ มไม้ ลงแล้ วจึงพบว่าใจไม้ แตกกลวง
ก็จะเอามาใช้ ปลูกเฮือนไม่ได้ 3. ไม้ ที่จะทาเสาต้ องเป็ นไม้ โม่แยงเงา คือ เงาของไม้ ไม่ทอดลงน ้า 4.
ไม่มีกิ่งตาย มีใบดก มีมดอยู่มากๆ ถือว่า จะทาให้ อยู่ดีกินดี มีความสามัคคีกลมเกลียว 5. ขณะตัดไม้
ทาเสา ถ้ ามีเสียงนกเค้ าแม้ วร้ อง ตุ๊กแกร้ อง แลนร้ อง ( ตะกวด) ฟานร้ อง ( เนื ้อทราย) แม้ ไม้ จะล้ มแล้ วก็
เอามาทาเสาไม่ได้ ถือเป็ นอัปมงคล
การลงเสาเอกหรื อเสาแฮกเสาขวัญ ต้ องหาวันลงเสาจะต้ องไม่ให้ ถกู
วันเก้ ากอง ถือเป็ นอัปมงคลก่อนยกเสาลงหลุมต้ องว่าคาถานกคุ่มตีใส่หน้ าเสา หัวเสาติดแผ่นทอง
มัดด้ วยไซ ยอดกล้ วย ต้ นอ้ อย ภายในไซจะใส่ เงิน ทอง ข้ าวสาร ดอกไม้ มีการแห่รอบบริ เ วณเฮือน
3 รอบ พราหมณ์ หรื อผู้ร้ ูจะกระทาพิธีเดินด้ วยการถือไหเกลือไหปลาร้ า ชาวบ้ านจะถือกบ ฆ้ อเฒ่า
( หลาว มีด สิ่ว ลูกแห งา)
สาหรับพิธีกรรมที่ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนใน
พื ้นที่ต่างๆ โดยรวม ได้ แก่ พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ า 89 ที่เป็ นพิธีกรรมต่อชะตาที่สาคัญในเทศกาลงานบุญ
สงกรานต์
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ในที่นีใ้ ช้ “สูตรเสื อ้ สูตรผ้ า” ตามฐานข้ อ มูล กลุ่ม ชาติ พันธุ์ ใ นประเทศไทยของศูน ย์ ม านุษ ยวิ ท ยา สิ ริ น ธร
(องค์การมหาชน) นอกจากนี ้ยังมีเรี ยกชื่อ “สู่เสื ้อสู่ผ้า” และ “สูตเสื ้อสูตผ้ า” ซึง่ คือประเพณีอย่างเดียวกัน ปั จจุบนั ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดนครนายก
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ภาพประกอบ 55 แสดงพิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในงานบุญสงกรานต์ของชาวไทยพวน อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ชาวบ้ านจะนาหาบพาสูตร (กระบุงใส่เสื ้อผ้ านุง่ และเครื่ องประกอบ) และถังน ้า
ไปตั ้งเรี ยงไว้ พระสงฆ์จะสวดบทชัยมงคลคาถาไปพร้ อมกับการทาพิธีหยดเทียนด้ ายมงคล
ที่มา: ถ่ายภาพโดยกิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
- กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ
คาว่า “ขวัญ” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบั ณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 กล่าวว่า “ขวัญ หมายถึงผมหรื อขนที่ขึ ้นเวียนเป็ นก้ นหอย; มิ่งมงคล, สิริ, ความดี เช่น ขวัญ
ข้ าว ขวัญเรื อน; สิ่งที่ไม่มีตวั ตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจาชีวิตของคนตังแต่
้ เกิดมา ถ้ าขวัญอยู่กบั ตัวก็
จะเป็ นสิริมงคล เป็ นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้ าคนตกใจหรื อเสียขวัญ ขวัญก็จะออกจากร่ างไป
เรี ยกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็ นต้ น ทาให้ คนนัน้ ได้ รับผลร้ ายต่างๆ และอนุโลมใช้ ไปถึง
สัตว์หรื อสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้ าง ม้ า ข้ าว เรื อน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน”
สุจิตต์ วงษ์ เทศ ได้ อธิบายเรื่ องขวัญว่า หมายถึงส่วนไม่เป็ นตัวตน มองไม่เห็น
จับ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ต่ เ คลื่ อ นไหวได้ มี ห ลายหน่ ว ยสิ ง สู่อ ยู่ส่ ว นต่ า งๆของร่ า งกาย บนศี ร ษะกลาง
กระหม่ อ มเรี ย ก จอมขวั ญ มี รู ป ร่ า งแบบลายขดก้ นหอยหรื อ ลายนิ ว้ มื อ ซึ่ ง คนสมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ราว 2,500 ปี มาแล้ ว เขียนรู ปขวัญไว้ บนภาชนะวัฒนธรรมบ้ านเชียง ส่วนการทา
ขวัญ เป็ นพิธีกรรมง่ายๆที่แสดงความผูกพันและความสัมพันธ์ ในระบบเครื อญาติ ภายในชุมชน
สัง คมเกษตรกรรม แต่ เ มื่ อ รั บ ศาสนาพราหมณ์ กับ พุท ธเข้ า มาจากอิ น เดี ย ราว พ.ศ. 1000 จึ ง
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ผสมผสานปรับเปลี่ยนให้ ซบั ซ้ อนขึ ้น ทังในข้
้ อมูลว่าพิธีบวชนาค เป็ นพิธีกรรมพื ้นเมืองอุษาคเนษ์ ที่
ไม่มีในอินเดียอีกด้ วย 90

ภาพประกอบ 56 แสดงลวดลายรูปก้ นหอยที่สนั นิษฐานว่าเป็ นลายขวัญ บนภาชนะดินเผา
สาหรับใช้ ในพิธีกรรมของวัฒนธรรมบ้ านเชียง ราว 2,500 ปี มาแล้ ว
ที่ มา: สุจิตต์ วงศ์ เทศ, ““ขวัญ” ความเชื่ อในศาสนาผี ฯ”, ในมติชนออนไลน์ , โพสเมื่อ
กรกฏาคม 2560,
ความเชื่อเรื่ องขวัญเป็ นลักษณะร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไททังในประเทศไทย
้
และประเทศใกล้ เคียง ทังในอิ
้ นเดีย จีน พม่า เป็ นต้ น พิธีกรรมเรี ยกขวัญ เป็ นพิธีกรรมเก่าแก่และมี
บันทึกในพงศาวดารและวรรณกรรมโบราณ 91 โดยความเชื่อเรื่ องขวัญและพิธีทาขวัญที่พบใน
ประเทศไทยอาจกล่าวอย่างสังเขปได้ ดงั นี ้
- ความเชือ่ เรื ่องขวัญและพิธีทาขวัญในภาคกลางของไทย
คนไทยภาคกลางมี ก ารบัน ทึ ก การท าขวัญ ให้ เ กิ ด สิ ริ ม งคลและเป็ น
กาลังใจ มักมีพีธีทาขวัญในแต่ละช่วงวัยของชีวิตและช่วงที่ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงได้ แก่ การทา
ขวัญเด็กการทาขวัญเดือน การทาขวัญนาค การทาขวัญบ่าวสาว อย่างไรก็ตาม ความนิยมในการทา
ขวัญลดลงมากโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ยงั คงอยู่คือการทาขวัญนาคพิธีทาขวัญนาคมีผ้ เู ข้ าร่วมพิธี
คือ นาค พ่อ และแม่ของนาค หมอทาขวัญและญาติมิตร นอกจากนี ้ ยังมีการทาขวัญพืชและสัตว์ที่
สัมพันธ์ กับคน เป็ นการทาขวัญเพื่อเสริ มความเชื่อมัน่ ราลึกถึงบุญคุณและเป็ นสิริมงคล การทา
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ขวัญสัตว์มกั เป็ นสัตว์ที่มีคณ
ุ ประโยชน์ต่อคนและต่ อส่วนรวมได้ แก่ การทาขวัญข้ าว การทาขวัญ
ควาย การท าขวัญ ช้ า ง ขณะที่ ก ารท าขวัญ สิ่ ง ของ ได้ แ ก่ การท าขวัญ เรื อ น การท าขวัญ เสา
การทาขวัญเกวียน และการทาขวัญพระพุทธรูป เป็ นต้ น
- ความเชือ่ เรื ่องขวัญและพิธีฮอ้ งขวัญในภาคเหนือของไทย
ในสังคมภาคเหนือสืบต่อความเชื่อเรื่ องขวัญมาช้ านาน ทังชาวไทยใหญ่
้
ไทย
ลื ้อ ไทยเขิน ฯลฯ รวมทังสั
้ งคมภาคเหนือตอนล่างมีความเชื่อว่าขวัญเป็ นสิ่งที่อยู่ในร่ างกายทุกคน
ชาวล้ านนามีคาเรี ยกลักษณะขวัญ ที่อยู่กับเนือ้ กับตัวว่า “รู้ คิง” หมายถึงอาการของคนที่ร้ ู เรื่ อง
รู้สกึ ตัว มีความรู้สกึ เข้ าใจทุกอย่าง ทุกขณะพูดและทาการใดก็ร้ ูสติ ขวัญเป็ น พลังแฝงในจิตใจเป็ น
นามธรรม ดูแลควบคุมกายจิตใจและวิญญาณให้ มีดลุ ยภาพ ชาวล้ านนามีพิธีกรรมโบราณ เรี ยกว่า
“พิธีฮ้องขวัญ” หมายถึง พิธีเรี ยกขวัญให้ กลับคืนสู่ร่างเดิม พิธีฮ้องขวัญ เป็ นการผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อเรื่ องขวัญกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ พิธีฮ้องขวัญ
จะท าในโอกาสที่ ชีวิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ มี เ หตุต้ อ งจากบ้ านไปไกล มี ค วามเจ็ บ ป่ วยและ
เกิดอุบตั ิเหตุหรื อในกรณีที่มีบคุ คลสาคัญมาเยี่ยมเยือนบ้ านเมือง พิธีกรรมฮ้ องขวัญของชาวล้ านนามัก
ปฏิบตั ิร่วมกับ พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ (ส่งเคราะห์) และพิธีสืบชะตา โดยจะมีปฏิบตั ิต่อเนื่องกัน
โดยเริ่มจากการสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตาและการเรี ยกขวัญ พิธีฮ้องขวัญ ยังคงปฏิบตั ิกนั อยู่ใน
สัง คมล้ า นนา ทัง้ ชนเผ่ า ชาวไทยล้ านนาและชาวเหนื อ ตอนล่าง มี บ ทบาทเป็ น พิธี กรรมแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างคนในสังคม สร้ างเสริ มกาลังใจและขัดเกลาจริ ยธรรมและพฤติกรรมคนใน
สังคม พิธีเรี ยกขวัญหรื อพิธีทาขวัญของ ชาวเหนือมีหลายลักษณะ ได้ แก่ การเรี ยกขวัญเด็ก (การ
ทาขวัญ) ขวัญลูกแก้ ว (นาค)ขวัญนาค ขวัญสามเณร ขวัญผู้ป่วย ขวัญบ่าวสาว ขวัญผู้ที่ จะเดิน
ทางไกล ขวัญผู้ที่มาเยือน ขวัญผู้ใหญ่บ้านและอาจารย์วดั ขวัญข้ าว ขวัญช้ าง ขวัญวัวควาย ขวัญเรื อน
ขวัญเสา ผู้ที่ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เรี ย กขวัญมี หมอขวัญเจ้ าของขวัญญาติพี่น้องที่ เข้ าร่ วมพิธีเรี ยกขวัญ
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมมีเครื่ องบายศรี
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ภาพประกอบ 57 แสดงคาว่า “ขวัญ” ในภาษากลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ที่ ม า: นลิ น สิ น ธุ ป ระมา, “การเดิ น ทางของ “ขวัญ ””, ในมิ ว เซี ย มสยาม, อัพ เดทเมื่ อ
เมษายน 2562,
- ความเชือ่ เรื ่องขวัญและพิธีสู่ขวัญในภาคอีสานของไทย
ชาวอีสานมีความเชื่อเรื่ องขวัญมาแต่โบราณ ขวัญเป็ นสิ่งไม่มีตัวตน มี
ประจาชีวิตของคนและสัตว์ตั ้งแต่เกิด หากมีเหตุที่ทาให้ ขวัญไม่ดีเช่น ความเจ็บป่ วย ไปทางานต่าง
ถิ่น หรื อมีเหตุให้ ตกใจเสียใจ ขวัญจะหนีออกจากตัวตน จะต้ องทาการเรี ยกขวัญ ชาวอีสานเรี ยก
“พิธีส่ขู วัญ” หรื อ “พิธีสูตร (สูด) ขวัญ” บางทีเรี ยกการบายศรี ส่ขู วัญ หรื อ การบายศรี สูตรขวัญ
(สูตรเป็ นคาเก่าแก่ของชาวอีสานแปลว่า การสวด) เพื่อให้ ขวัญกลับมาอยู่กับตัวให้ มีกาลัง ใจ
ส่งเสริ มจิตใจให้ ดี ชาวอีสานมีพิธีบายศรี ส่ขู วัญหลายประเภทตามโอกาสและกรณี อาทิการสู่ขวัญ
เด็ก การสู่ขวัญแม่อยู่กรรม การสู่ขวัญแม่มาน การสู่ขวัญแม่ออกกรรม การสู่ขวัญนาค การสู่ขวัญบ่าว
สาว การสู่ขวัญ คนเจ็บป่ วย การสู่ขวัญพระเณร การสู่ขวัญวัวควาย การสู่ขวัญช้ าง การสู่ขวัญนา
การสูข่ วัญลาน การสูข่ วัญข้ าว การสูข่ วัญเล้ า การสูข่ วัญเกวียน การสูข่ วัญก่องข้ าว การสู่ขวัญเฮือน การ
สูข่ วัญผู้ใหญ่ การสู่ขวัญผู้กลับจากทางไกล การสู่ขวัญผู้ที่จะจากไปไกล การสู่ขวัญผู้มาเยือน ฯลฯ
การสู่ขวัญแต่ละอย่างจะมีคาสูตรขวัญ (บทสูตรขวัญหรื อบทสวดขวัญ) ที่แตกต่างกันออกไป คาสูตร
ขวัญหรื อคาเรี ยกขวัญแต่งแบบร้ อยกรอง สานวนไพเราะและมักเป็ นคติสอนใจ
- ความเชือ่ เรื ่องขวัญและพิธีสู่ขวัญในภาคใต้ของไทย
ชาวไทยภาคใต้ มีความเชื่อเรื่ องขวัญเช่นเดียวกับชาวไทยภาคอื่น มีการเอ่ยถึง
การทาขวัญข้ าว การทาขวัญนาค การทาขวัญบ่าวสาว แต่ไม่มีข้อมูลที่ชดั เจนนัก การทาขวัญของ
ชาวไทยภาคใต้ ที่มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อเนื่อง คือ “การทาขวัญเรื อ” การทาขวัญเรื อมีการ
จ าแนกเป็ น พิ ธี ท าขวัญ เรื อ ประมงหรื อ พิ ธี ท าขวัญ เรื อ ยาวพายแข่ ง พิ ธี ท าขวัญ เรื อ ประมงมัก
ประกอบพิธีกรรมก่อนที่จะนาเรื อออกไปใช้ ในแม่นา้ หรื อทะเล นิยมทาในวันเสาร์ หรื อวันอังคาร
เพราะถือว่าเป็ นวันแข็ง บุคคลที่เข้ าร่วมในพิธีทาขวัญเรื อ คื อ หมอขวัญ เจ้ าของเรื อและครอบครัว
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ของเจ้ าของเรื อ ลูกเรื อ การทาขวั ญเรื อมักไม่มีบุคคลภายนอกหรื อเพื่อนบ้ านเข้ าร่ วมพิธีกรรม
บทบาทของพิธีทาขวัญเรื อ มี 3 บทบาท คือ บทบาทเชิงจิตวิทยา บทบาททางวัฒนธรรมและเป็ น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั วิถีชีวิตและสั งคมเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ พิธี
ทาขวัญเรื อลดความสาคัญลงและสูญหายไปในบางพื ้นที่
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ ซึ่งมีลกั ษณะร่ วมกันของกลุม่
ชาติพนั ธุ์ไททังในประเทศไทยและประเทศใกล้
้
เคียง ทังในอิ
้ นเดีย จีน พม่า เป็ นต้ น รวมทังพิ
้ ธีกรรม
เรี ยกขวัญ ส่วนผู้ประกอบพิธีผ้ ชู ายเรี ยกว่า หมอพร เครื่ องทาพิธีส่ขู วัญที่คล้ ายคลึงกันไม่ว่าจะทา
พิธีสขู่ วัญใดๆ มักได้ แก่
- พาขวัญ หรื อ พานบายศรี มี ห ลายประเภท อาทิ บายศรี น มแมว
บายศรี ปากขาม ฯลฯ
- ทากรวยดอกไม้ และด้ ายสายสิญจน์
- ข้ าว อาจเป็ นข้ าวสาร ข้ าวเหนียว บางกรณีใช้ ข้าวตอก
- ไก่ต้มหนึง่ คู่
- เหล้ าไหหนึง่
- ขนมบางอย่าง เช่น ขนมต้ มขาว ขนมต้ มแดง หรื อข้ าวต้ มมัด
- น ้าขมิ ้นส้ มป่ อยใส่ขนั เงิน สาหรับประพรม
2.4.7 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ ถิ่น
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทศิ ล ปะพื น้ ถิ่ น หมายถึง ภูมิ ปั ญ ญาด้ า นการแสดง,
ศิลปะการต่อสู้, การละเล่นพื ้นบ้ าน, กีฬาพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น โดยการแสดงและการละเล่นพื ้นที่บ้าน
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนส่วนใหญ่ มกั ใช้ แสดงหรื อละเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญสาคัญต่างๆ
อาทิ เทศกาลบุญกาฟ้า เทศกาลบุญสงกรานต์ เป็ นต้ น
ศิลปะการแสดง
การแสดงที่เป็ นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาวพวนคือ ลาพวน ซึง่ เป็ นเป็ น
การแสดงความสามารถทางภาษาและศิลปะการขับร้ องทานองขับขาน พบทุกกลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวนที่เป็ นกรณีศกึ ษาในครัง้ นี ้ ขณะที่ศิลปะการแสดงอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้ ถกู ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่เพิ่มเติม
ซึง่ หากประดิษฐ์ ขึ ้นโดยกลุม่ ชุมชนของตนเองก็จะมีลกั ษณะเรี ยบง่าย ได้ รับอิทธิพลจากการฟ้อนรา
ของภาคอีสาน เช่น การระบาพวน หรื อได้ รับอิทธิพลการละเล่นของภาคกลาง เช่น การลาตัดพวน
เป็ นต้ น แต่หากประดิษฐ์ ขึ ้นโดยสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ประจาพื ้นที่ต่างๆ ก็จะมี
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การปรับปรุงดัดแปลงให้ มีความสวยงามตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานงานนันๆ
้ อาทิ
เซิ ้งไทยพวน, ฟ้อนพวน เป็ นต้ น
การลาพวน 92
รองศาสตราจารย์ เด่นดวง พุ่มศิริ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านการละเล่นและการ
แสดงพื ้นบ้ านของไทย ได้ ให้ ความหมายของคาว่า ลา ว่า “ลา คือ เนื ้อร้ องในใจความต่างๆ กัน เช่น
ลาไหว้ ครู ลาเกี ้ยว ลาสาด ลาว่า ลาด่า ลาลอย เป็ นต้ น ” 93 ดังนัน้ ลาพวน จึงควรมีความหมายว่า
เนื ้อร้ องพวน คือ เพลงของพวน นัน่ เอง
ลาพวน เป็ นศิลปะและวรรณคดีพื ้นบ้ านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของ
ชาวพวน เรี ยก คนลา ว่า หมอลาพวน โดยผู้ที่ลาจะนัง่ กับพื ้น ดนตรี ที่ประกอบในการลาคือแคน ผู้
เป่ าแคนเรี ยกว่า หมอแคนคากลอนที่ใช้ ลานันมี
้ ทงที
ั ้ ่แต่งมาแต่โบราณ และทังที
้ ่นึกคิดขึ ้นขณะลา
(ด้ นสด) ทานองการลาของหมอลาพวนจะร้ องเป็ นท่อนๆ คล้ ายบทสวนเป็ นวรรคๆ แต่ละวรรคจะ
ประกอบด้ วยทานองขึ ้นๆลงๆในแบบแผน พอสิ ้นวรรคหนึ่ งๆ ทังเสี
้ ยงแคนและสียงลาจะหยุดเป็ น
ห้ วงๆ
บทล าน าเป็ น ค าพูด ที่ ผูก ร้ อยด้ ว ยถ้ อ ยค าที่ ไ พเราะ เฉี ย บแหลมด้ ว ย
ปั ญญาหรื อ ที่เรี ยกว่า ผญา คล้ ายกับ คาร้ อยกรองในภาษาไทย มีลกั ษณะเป็ นปริ ศนาให้ คิด เป็ น
คาสอน เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการดารงชีวิต เป็ นคาอานวยพรที่สอดแทรกไว้ ในเรื่ องราวที่จะขับลา
นาหรื อลาพวนในแต่ละโอกาส อาทิเช่น ประวัติความเป็ นมา เรื่ องเล่านิทาน การแสดงออกของ
ความรัก การตัดพ้ อต่อว่าหรื อเสียดสีค่อนแคะกัน ความอาลัยอาวรณ์จากการสูญเสีย หรื อพลัด
พรากซึง่ กันและกัน
เนื ้อหาเรื่ องราวมักเกี่ยวกับการถามข่าวคราวสารทุกข์สุขดิบ คาสอน บท
เกีย้ วพาราสีหรื อการกล่าวชื่นชมผูกสมัครรักใคร่ ต่อกัน และยังมีการลาแบบปะคารมโต้ ปฏิภาณ
ของผู้ลาด้ วยกันเองเรี ยกว่า การลาซิงซู้ หรื อ ลาชิงชู้ โดยผู้ลาฝ่ ายชายกล่าวคารมโวหารแสดงความ
ฉลาดปราดเปรื่ อง ฝ่ ายหญิงจะลาแก้ บทกลอนลา ทดสอบปฏิภาณไหวพริบของฝ่ ายชาย
ลาพวน สามารถแสดงได้ แทบทุกโอกาสงาน หากเป็ นงานบุญต่างๆ หรื อ
เทศกาล เมื่อมีการแสดงหมอลาพวนที่อาจแยกเป็ นฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง คาร้ องคาลาประเภท
เกีย้ วพาราสี เรี ยกเสียงครึ กครื น้ เฮฮา เป็ นที่สนุกสนานครื น้ เครงเป็ นการลาร้ องโต้ ตอบกันในเชิง
ส่วนงานอื่นๆเช่น งานศพคนตาย หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษาพื ้นบ้ านว่า “งันเฮือนดี” เป็ นการไปช่วยบ้ าน
92

วีวีระพงศ์ มีสถาน. (2539). สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์พวน. หน้ า 29.
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ลาตัด. ใน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม. จาก
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/349
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งาน อยู่เป็ นเพื่อนเจ้ าภาพ ก็จะมีลาพวนเพื่อไม่ให้ เงียบเหงา โดยการวานหรื อจ้ างหมอลาพวน ให้
มาลาพวนในงานนัน้ ๆ ปั จจุบนั การแสดงหมอลาพวนพื ้นบ้ าน หาชมได้ ยากนักเพราะผู้ที่ร้องลา
และหมอแคนมีน้อยลูกหลานก็ไม่มีใครสืบทอดเพราะปั จจุบนั นี ้การร้ อง เต้ น ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก
เยาวชนนิยมเลียนแบบตะวันตกเป็ นส่วนใหญ่ จึงหาคนสืบทอดภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ สัง่ สมมาเป็ น
เวลายาวนานได้ ยาก
ลักษณะพิเศษของลาพวน มี 3 ประการ คือ
1. สถานที่แสดงหมอลาพวนไม่ต้องสร้ างเวทีแสดง
2.ท านองการล าหมอล าพวนมี ท่ ว งท านองคร่ า ครวญออดอ้ อน
นุ่มนวลและอ่อนหวานฟั ง
เสียงคนและเสียงแคนจะหยุดหายไป เมื่อสิ ้นสุดของแต่ละวรรค การ
ลาเมื่อเริ่มวรรคใหม่ ทังเสี
้ ยงคนลาและเสียงแคนจะเริ่มขึ ้นพร้ อม ๆ กัน
3. คนลาไม่แสดงท่าทางประกอบเพราะทานองลาพวน จังหวะไม่
กระชันหรื
้ อเร่งเร้ า
ก่อนการแสดงทุกครัง้ หมอลาและหมอแคน จะต้ องทาพิธีที่เรี ยกว่าการ
ไหว้ ครูเสียก่อน โดยผู้ที่มีอาวุโสที่สดุ จะเป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ในการแต่งเครื่ องไหว้ ครูให้ ครบ โดย
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดเครื่ องไหว้ ครูนนประกอบไปด้
ั้
วย ขันธ์ 5 ดอกไม้ เงิน 12 บาท เหล้ า หมากพลู
บุหรี่ เป็ นต้ น
คุณสมบัติของผู้ประกอบพิธีกรรม
1.ต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงลาพวนเป็ นอย่างดี
2. สามารถให้ คาแนะนาอบรมสัง่ สอนตักเตือนผู้อื่นได้
3. ต้ องปฏิบตั ิตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
4. เป็ นบุคคลที่สงั คมยอมรับนับถือ
5. เป็ นผู้มีความเหมาะสมทังด้
้ านวัยวุฒิและคุณวุฒิ
ลาพวนเป็ นการแสดงพื ้นบ้ านในงานเทศกาลต่างๆ และมักลาในหมู่ชาว
พวนด้ วยกันเอง ภาษาที่ใช้ ลานันฟั
้ งยากเพราะต้ องประสมอิงเข้ ากับทานองลา ทาให้ ผ้ ูฟังที่ไม่ใช่
เจ้ าของภาษาไม่ทราบความหมาย ทาให้ ไม่มีการว่าจ้ างลาพวนในวงกว้ าง ผู้สนใจที่จะสืบทอด
น้ อยลงเป็ นลาดับ แต่ในปั จจุบันได้ มีการประยุกต์ บทกลอนคาร้ องและทานองให้ กระชับฉับไว
สาหรับใช้ ในการแสดงต่อสาธารณะมากยิ่งขึ ้น
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ลาตัดพวน 94
ลาตัดพวนเป็ นศิลปะการแสดงที่คิดเพิ่มเติมขึ ้นมาในภายหลัง คือ การนา
ภาษาพวนมาใส่ ในคาร้ องของการแสดงลาตัด หรื อ การน าเอาเพลงพื น้ บ้ านหลายชนิ ดมาตัด
รวมเข้ า เป็ น บทเพลง โดยเนื อ้ เพลงและท านองเพลงที่ น ามาให้ ลูก คู่รั บ มี จัง หวะและท านองที่
สนุกสนานตามลักษณะของลาตัดอยู่แล้ ว หรื ออาจดัดแปลงเป็ นฉ่อยภาษาพวนก็ได้ เพื่อเพิ่มความ
สนุกสนานให้ เหมาะสาหรับการแสดงสาธารณะ แตกต่างไปจากการลาพวนแบบเดิมที่มกั แสดงอยู่
ในกลุ่มชาวพวนด้ วยกันในโอกาสต่างๆ อย่างไรก็ตามการแสดงลาตัดพวนนับ เป็ นการเผยแพร่
ภาษาพวนไปด้ วย

ภาพประกอบ 58 แสดงการระบาของชุมชนไทพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในเทศกาล
งานสงกรานต์ประจาปี พ.ศ.2557 ณ วัดปทุมวงษาวาส (วัดใหม่) ตาบลเกาะหวาย
ที่มา: ถ่ายภาพโดยกิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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เรี ยบเรี ยงจาก กองกิจการเครื อข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม. (2559). ชุมชนต้ นแบบสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ . (มปท.). หน้ า 65. และ เทพิกา รอดสการ. (2560). ลาพวน. โครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ 2560 หน้ า 7.
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ภาพประกอบ 59 แสดงการแสดงลาตัดพวน ภายในงานมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลให้ กบั ชุมชน
ต้ นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ซึง่ จัดโดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
ที่ มา : กรมส่ง เสริ มวัฒนธรรม. (2559). ชุมชนต้ น แบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมสูเ่ ศรษฐกิจสร้ างสรรค์. หน้ า 65.
เชิง้ ไทยพวน เซิ ้ง หมายถึง การร้ องราทาเพลงแบบพื ้นเมืองอีสาน ลีลาและ
จังหวะการร่ ายราจะรวดเร็ วกระฉับกระเฉง เซิง้ ไทยพวนจึง เป็ นการแสดงนาฏศิลป์ พืน้ เมืองที่ได้
คิ ด ค้ น ท่ า ฟ้ อ นร าที่ ผสมกับ ลักษณะบุคคลิกชอบสนุกสนานร่ าเริ ง ของชาวอีสาน พบได้ ในกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนตาบลบ้ านผือ อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
ฟ้ อนพวน ฟ้อน หมายถึง ระบาที่มีนกั แสดงพร้ อมกันเป็ นหมู่ เป็ นศิลปะ
การร่ายราที่มีลีลาเฉพาะในท้ องถิ่นลานนา ที่มีการเคลื่อนไหวแขนขายืดยุบเข่าตามจังหวะเพื่อความ
อ่อนช้ อยสวยงาม การฟ้อนพวนเป็ นศิลปะการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประดิษฐ์ ขึ ้นในปี
พ.ศ.2544 เป็ นการแสดงที่สื่อถึงหญิงสาวชาวไทยพวนร่วมกันฟ้อนเฉลิมฉลองในงานประเพณีของ
หมู่บ้าน
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ภาพประกอบ 60 แสดงการฟ้อนไทพวน ประดิษฐ์ และออกแบบโดยชมรมนาฏศิลป์ จังหวัด
หนองคาย จากนันวิ
้ ทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ นาไปเผยแพร่ต่อ
ที่มา: http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/

ภาพประกอบ 61แสดงการฟ้อนพวน ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประดิษฐ์ ขึ ้นในปี พ.ศ.2544
ที่ มา: ศูน ย์ ก ลางข้ อมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. (เผยแพร่ เมื่ อ มิถุนายน
2555).
การละเล่นพื ้นบ้ าน
การละเล่นพืน้ บ้ านของชาวไทยพวนมักจะอยู่ในช่วงเทศกาลงานบุญใหญ่ที่มี
ข้ อกาหนดให้ พกั จากงาน อาทิ ในช่วงกาฟ้า กาสงกรานต์ เป็ นต้ น การละเล่นที่เป็ นที่นิยมได้ แก่ เล่น
ผีนางกวัก ผีลิงลม ผีนางด้ ง ผางสาก ผีนางข้ อง ฯลฯ ซึง่ อุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบการละเล่นมักเป็ นเครื่ องไม้
เครื่ องมือง่ายๆที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน อาทิ ผีนางกวักที่ลาตัวทามาจากกวักทอผ้ า ส่วนหัวทาจากน ้าเต้ า
หรื อผีนางด้ งที่ทามาจากกระด้ งร่ อนข้ าว เป็ นต้ น ในที่นี ้ยกตัวอย่างการละเล่นผีนางกวัก
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การละเล่น ผี น างกวัก เป็ น การละเล่น พื น้ เมื อ งที่ พ บได้ ใ นกลุ่ม วัฒ นธรรม
ล้ านนา - ล้ านช้ างบางชุมชน โดยทางภาคเหนือเรี ยกว่าเล่นผีบา่ กวัก กลุม่ วัฒนธรรมลาวครั่งในท้ องที่
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก็พบการละเล่น
ชนิ ด นี ใ้ นช่ ว งสงกรานต์ เ ช่ น กัน 95 ขณะที่ ช าวไทยพวนมัก จะเล่ น ผี น างกวัก จะเล่ น กัน ในช่ ว ง
สงกรานต์ และช่วงประเพณี กาฟ้าของชาวพวน โดยกวักและข้ าวของที่ใช้ ทานางกวักต้ องเป็ นของ
แม่หม้ าย ส่วนคนจับกวัก (คนอัญเชิญ) ต้ องเป็ นแม่หม้ าย เดิมมักเล่นตามทางสามแพร่ง เชิญผีทาง
หลวง ผีทวั่ ไป คนที่เพิ่งตาย เมื่อเชิญวิญญาณมาแล้ วก็จะถามคาถาม มีทงเวลาเรื
ั้
่ องธรรมชาติ การ
เล่าเรี ยน เรื่ องลูกหลาน เรื่ องทัว่ ไป เขียนคาตอบบนดินบ้ าง เขียนในกระด้ งใส่ทรายบ้ าง คาถามเป็ น
ลักษณะ ถาม-ตอบ ใช่-ไม่ใช่ การเล่นผี นางกวักเป็ นพื ้นที่หนึ่งของการพบปะกันของคนหนุ่มสาว
เมื่อก่อนจึงมักจะเล่นตอนกลางคืน ปั จจุบนั เล่นได้ ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน ส่วนมากเป็ นการเล่นสาธิต
ในงานประเพณี 96
วัสดุหลักที่ใช้ ทาผีนางกวัก คือ กวัก หรื อ มะกวัก ทาจากไม้ ไผ่นามาสานเป็ นลาย
ตาหกเหลี่ ยม ทรงสูง ลัก ษณะเป็ น ทรงกระบอก คล้ า ยชะลอมปากผาย โดยมี ค วามกว้ างของ
ทรงกระบอกมีหลายขนาดขึ ้นกับผู้ใช้ ด้ านหัวมักทาให้ ปลายบานออกคล้ าย ข้ อง ส่วนด้ านท้ ายมีรูอยู่
กึ่งกลางสาหรับสอดกับหางเห็น

ภาพประกอบ 62 แสดงกวักหรื อมะกวัก ที่ทาจากไม้ ไผ่ ใช้ สวมหางเห็น
สาหรับกวักเส้ นด้ ายฝ้ายออกจากระวิง
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/359266
95

ข่าวสดออนไลน์ . (โพสเมื่อ มีนาคม 2560). นครปฐม ค้ นพบทายาทคนสุดท้ ายตานานผีนางกวัก . จาก
http://www.khaochad.com/85772?r=1&width=1280
96
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). บทความวิชาการ ร้ อยของ ร้ อยเรื่ อง ร้ อยเครื อข่ าย
พิพธิ ภัณฑ์ ท้องถิ่น. ใน ฐานข้ อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย. จาก https://db.sac.or.th/museum/article/66
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ภาพประกอบ 63 แสดงวัสดุหลักที่ใช้ ทาผีนางกวักคือ กวักทอผ้ า ซึง่ มีทงการตกแต่
ั้
งแบบเรี ยบง่าย
และประดิษฐ์ ประดอยคล้ ายคนจริง
ที่มา: ข่าวสดออนไลน์. (โพสเมื่อ มีนาคม 2560). นครปฐม ค้ นพบทายาทคนสุดท้ าย
ตานานผีนางกวัก.

ภาพประกอบ 64 แสดงการสาธิตวิธีการละเล่น “นางกวัก” ที่ใช้ ในการละเล่นช่วงเทศกาลงาน
ประเพณีกาฟ้า ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน). (2561). การเล่นนางกวัก ไทยพวน
บ้ านทราย. ใน ฐานข้ อมูลประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย
3. แนวคิดและทฤษฏีท่เี กี่ยวข้ อง
3.1 แนวคิดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
3.2 องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (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 แนวคิดอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Visual Culture Identity)
อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นคาที่ถูกพูดถึงโดยทัว่ ไปในปั จจุบัน ทังในระดั
้
บโลก ระดับสากล
ระดับท้ องถิ่น และระดับบุคคล โดยอัตลักษณ์ไม่เพียงแต่จะเป็ นประเด็นทางวิชาการที่กาลังได้ รับ
ความสนใจมากขึ ้น ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือทางความคิดเพื่อที่จะเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้ ชดั เจนเท่านัน้ หากแต่ ยงั เป็ นเรื่ องราวในชีวิตประจาวันไม่ว่า
จะเป็ นมิติของชาติพนั ธุ์ ชนชัน้ ศาสนา และสถานภาพทางครอบครัว
Stryker, S., & Burke, P. J. 97 ให้ ค านิ ย ามค าว่ า อัต ลัก ษณ์ หรื อ Identity ว่ า เป็ น
หน่วยเล็กๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึง่ เชื่อมโยงเรื่ องของทัศนคติที่มีต่อตัวตนหรื อเอกลักษณ์
เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้ าที่ และพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคล นักทฤษฎีอตั
ลัก ษณ์ ไ ด้ ตัง้ ข้ อโต้ แ ย้ งกั น ว่ า ตัว ตนคื อ การรวมตัว กั น ของอัต ลัก ษณ์ ซึ่ ง อยู่ บ นพื น้ ฐานของ
ลักษณะเฉพาะ เช่นเดียวกับการที่เราตอบคาถามตัวเองว่า “ตัวฉันคือใคร”แล้ วก็ได้ จะได้ คาตอบว่า
“ฉันเป็ นหมอ” “ฉันเป็ นตารวจ” เป็ นต้ น ซึ่งคาตอบเหล่านี ้จะเชื่อมโยงกับบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกิดจากสิ่งต่างๆ ที่ถูกสร้ างขึ ้นในละพื ้นที่ เช่น ตราสัญลักษณ์ คา
ขวัญ สัญลักษณ์ ประจาท้ องถิ่น ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ พูด สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่สงั คมได้ สร้ างขึ ้นจนกลายเป็ นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพื ้นที่ 98 ปั จจุบนั การ
เคลื่อนไหวของสังคมแนวใหม่ (New Social Movement) พยายามที่สร้ างหรื อแสดงอัตลักษณ์ โดย
มีจุดมุ่งหมายสาคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพั ฒนาทางเลือกสาหรับวิถีชีวิตด้ วยการ
สร้ างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและสร้ างสรรค์ วิถีชีวิตแบบใหม่ (Creation of New Life Style) 99 อัต
ลักษณ์จึงเป็ นเครื่ องมือทางกระบวนทางสังคมใหม่ที่ชมุ ชนนามาสร้ างความรู้ความเข้ าใจทางด้ าน
เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมซึง่ ถือเป็ นเรื่ องราวในชีวิตประจาวันของตนกับ ชุนชนรายรอบ

97

Stryker, S., & Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory.
ทินวงษ์ รักอิสสระกุล,ธัญญธร อินทร์ ท่าฉาง. (2554). การศึกษาอัตลักษณ์ ท้องถิ่นประจาภาคเหนือตอนล่ างเพื่อ
ออกแบบเรขศิลป์ บนบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก.
98

99

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2553). อัตลักษณ์ ชุมชน.
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Stuart Hall 100 ได้ อธิ บ ายถึ ง การเกิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ใ นวงจรวั ฒ นธรรม ( Circuit of
Culture) ว่า เกิ ดขึน้ ได้ อย่ า งไร ใครผลิตอะไรขึน้ มา จนเกิดการสร้ างเอกลักษณ์ มีกระบวนการ
อย่างไร และจุดหยุดยังอยู
้ ่ตรงไหน หรื อจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อใด ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1) การผลิ ต (Production) แต่ ล ะบุ ค คลสร้ างความหมายและแลกเปลี่ ย น
ความหมาย จากการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตขึน้ จากสื่อที่มีทงั ้ ความ
หลากหลายและแตกต่างกัน
2) การบริ โภค (Consumption) ทางวั ฒ นธรรมมี ค วามหลากหลายของ
ความหมาย โดยมีความหมายจากการตีความหรื อเป็ นภาพตัวแทนได้ มากกว่าหนึง่ ความหมาย
3) อัตลักษณ์ (Identity) เป็ นการแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับคาถามว่า “เราเป็ น
ใคร?”“เรารู้สกึ อย่างไร?” และ “เรารู้สกึ ร่วมในกลุม่ ไหน?”
4) กฎระเบียบ (Regulation) ความหมายทางวัฒนธรรมไม่ได้ เป็ นเพียงสิ่งที่ฝังอยู่
ในความคิด แต่ก่ อรู ปเป็ นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม (Regulate Social Practice) ที่ มี
ความสาคัญในการให้ ความหมายต่อโลกของมนุษย์ และให้ วิธีการใช้ ความหมายนันในปฏิ
้
บตั ิการ
ประจาวัน
5) ภาพตัวแทน (Representation) เป็ นการประกอบสร้ างความหมายผ่านภาษา
โดยใช้ สญ
ั ญะเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้อื่น และสามารถใช้ สญ
ั ญะเพื่อการอ้ างอิงถึงโลก
ความจริ ง รวมถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นจิ น ตนาการ และความคิ ด นามธรรมที่ ไ ม่ ป รากฏในโลกวั ต ถุ ใ น
กระบวนการดังกล่าว จุดเริ่ มต้ นจะอยู่ตรงที่ใดก็ได้ เพราะว่าไม่ได้ เป็ นกระบวนการแบบเส้ นตรง
(Linear) หรื อแบบลาดับขัน้ (Sequential) แต่ละวงจรจะไม่ถูกผูกเอาไว้ ที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่จะถูก
แยกกัน เพื่ อ ให้ เ รามองเห็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งเป็ น อิ ส ระในแต่ ล ะช่ ว งเวลาหรื อ ช่ ว ง
สถานการณ์
Miller &Steinberg 101 ชีว้ ่าการเข้ าใจว่า คนๆ หนึ่งจากวัฒนธรรมหนึ่งๆ มีการรับรู้
ตีความ และแสดงออกอย่างไรนัน้ เราต้ องเข้ าใจอิทธิพลที่สาคัญอย่างน้ อย 4 อย่าง คือ
1) อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Cultural Influences) คือการมองวัฒนธรรมในวงกว้ างใน
ด้ านค่านิยม และโลกทัศน์ (Worldview) อิทธิ พลทางวัฒนธรรม ได้ แก่ ค่านิยม บรรทัดฐานและ
กฎระเบียบต่างๆ

100
101

Stuart Hall. (1994). Critical Dialogues in Cultural Studies.
อ้ างใน กาญจนา แก้ วเทพ. (2544). ศาสตร์ แห่ งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา.

118
2) อิ ทธิ พลทางสังคมวิ ทยา (Sociocultural Influences) เป็ นการมองวัฒนธรรมใน
ระดับแคบลงมาคือ การเข้ าใจคนคนนันเป็
้ นกลุม่ คนกลุม่ ไหนในสังคม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ศาสนา
เป็ นต้ น ซึ่งคนแต่ละกลุ่มสังคมจะมีวฒ
ั นธรรมย่อย (Sub - culture) แตกต่างกัน โดยมองรวมถึง
บทบาทและความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถกู กาหนดมา และความคาดหวังต่อพฤติกรรมการแสดงออก
ของคนกลุ่มนันๆ
้ ในสังคมอิทธิพลทางสังคมวิทยา ได้ แก่ การเป็ นสมาชิกกลุ่มของตน อัตลักษณ์
ทางสังคมและอัตลักษณ์ของบุคคล ความคาดหวังในบทบาทของคนในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม
3) อิทธิพลทางจิตวิทยา (Psychological Influences) การเข้ าใจกระบวนการที่เกิดขึ ้น
ภายในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบการคิด ทัศนคติ การรับรู้ รวมถึงกระบวนการแยกประเภทจัด
กลุ่มภายในความคิดของบุคคลในแต่ละวัฒนธรรมอิทธิพลทางจิตวิทยา เช่น ความคิดแบบเหมา
รวม (Stereotype) อคติ (Prejudice) และชาติพนั ธุ์นิยม (Ethnocentrism) เป็ นต้ น
4) อิทธิพลทางสภาพแวดล้ อม (Environmental Influences) คือ การศึกษาถึงผล
ของสภาพแวดล้ อ มที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมไม่ ว่าจะเป็ น ภูมิ ป ระเทศ ภูมิ อ ากาศ สภาพห้ อ ง สถานที่
ลักษณะ ขนาดและประเภทองค์กร ฯลฯ
ในขณะที่ระบบคุณค่าและความเชื่อที่ผ้ คู นร่ วมกัน ได้ สร้ างอัตลักษณ์แก่สมาชิกของ
เครื อข่ายสังคม โดยมีพื ้นฐานจากความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของร่ วมกันที่ผ้ ู คนต่างวัฒนธรรมมีอตั ลักษณ์
ต่างกันนัน้ เพราะพวกเขามีชุดคุณค่าและความเชื่อต่างกัน แต่ขณะเดียวกันปั จเจกบุคคลหนึ่งก็
อาจเป็ นคนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ หลายวัฒนธรรม พฤติกรรมของผู้คนจะถูกกาหนดและ
จากัดโดยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งส่งผลให้ ความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของวัฒนธรรมนันแรง
้
ขึ ้นไปด้ วย วัฒนธรรมฝังอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมยังทาให้ การปิ ดภายใน
เครื อข่ายเข้ มข้ นขึ ้น โดยสร้ างขอบเขตของความหมายและความคาดหวังที่จากัดคนบางคนและ
ข้ อมูลบางอย่างไม่ให้ เข้ าถึงเครื อข่าย ซึง่ เครื อข่ายเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารในขอบเขตทางวัฒนธรรม
ที่มวลสมาชิกร่วมกันสร้ างขึ ้นใหม่และตกลงกันใหม่อย่างต่อเนื่อง 102
การสร้ างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะทาให้ เห็นความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์ ทังนี
้ ้ความแตกต่างดังกล่าว ควรได้ รับการยอมรับมากกว่าการตาหนิหรื อ เกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างกลุ่มคน เพราะการไม่ยอมรั บในวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนัน้ ๆ นอกจากนี ้ การ

102

connections.

Fritjof Capra อ้ างใน วิศิษฐ์ วังวิญญ, ณัฐฬส วังวิญญ และสว่าง พงศ์ศิริพฒ
ั น์. (2553). โยงใยที่ซ่อนเร้ น = The hidden
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ยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มจะทาให้ บุคคลได้ รับการยอมรับเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก
ของกลุม่ ได้ ง่ายมากขึ ้นด้ วย
ลักษณะของอัตลักษณ์ ไม่ ใช่สิ่งที่มีอยู่ตาม “ธรรมชาติ” หรื อเกิดขึน้ ลอยๆแต่ก่อรู ป
ขึ ้นมาภายในวัฒนธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยที่วฒ
ั นธรรมก็เป็ นสิ่งสร้ างทางสังคม (Social
Construct) และไม่ใช่อะไรที่หยุดนิ่งตายตัวหากแต่เป็ นวงจร ซึ่งมีผ้ เู รี ยกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม”
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ภาพประกอบ 65 แสดง The Circuit of Culture
ที่มา: Stuart Hall. (1997). Representation Cultural Representations and Signifying
Practices. p. 1.
จากที่กล่าวข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นการแสดงออกของ
บุคคลกลุ่มคนและชุมชนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนอาจจะมี การปรั บเปลี่ยนจาก
อิทธิพลต่างๆมีการสืบทอด มีความมัน่ คงเป็ นรากฐานอันสาคัญของชุมชน
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Hall, S. (Ed.). (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices.

120
3.2 องค์ ประกอบทางทัศนศิลป์ (Element of Visaul Arts)
องค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของลักษณ์ ที่ปรากฏให้ เห็น ความสัมพันธ์
ของ รูปธรรม (สิ่งที่ปรากฏให้ เห็นทางสายตา) และนามธรรม (ความหมายที่แฝงไว้ จากสิ่งที่ปรากฏ
ให้ เห็น) ประกอบไปด้ วยองค์ ประกอบพืน้ ฐานขององค์ ประกอบทางทัศนศิลป์ อย่างไร เพื่อการ
อ้ า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง ใด โดยผู้วิ จัย ก าหนดแนวคิ ด องค์ ป ระกอบทางทัศ นศิ ล ป์ (Visaul Arts) เพื่ อ การ
ออกแบบอัตลักษณ์ โดยอ้ างอิงจากทัศนธาตุ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบขัน้ ต้ นขององค์ประกอบศิลปะ
Basic principle (Primary of Visual Arts) ประกอบด้ วย 1.เส้ น 2.รูปร่าง 3.รูปทรง 4.สี 5.ลวดลาย
องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ที่เป็ นส่วนประกอบของการออกแบบอัตลักษณ์ ใน
ทัศนะของโชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 104 ได้ กล่าวไว้ ว่า งานศิลปะใดๆล้ วนดึงดูดสายตา และสร้ าง
ความประทับใจได้ จากลัก ษณะทางนามธรรม 2 ประการ ได้ แก่ “ความกลมกลืน” กับ “ความ
แตกต่าง” โดยความกลมกลืนหมายถึง เอกภาพ คือลักษณะของความเป็ นพวกเดียวกัน กลมกลืน
กัน มีท่วงทานองสอดคล้ องกัน โดยรวมแล้ วมีโทนของความสงบนิ่ง ก่อเกิดพลัง อีกส่วนหนึ่งคือ
ความแตกต่าง หมายถึง จลภาพ คือ ลักษณะของความเคลื่อนไหวไปได้ ทกุ ทิศทุกทาง ความตัดกัน
ความขัดแย้ ง ทัง้ เอกภาพ และจลภาพประกอบด้ วยองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ได้ แก่ จังหวะ
ลวดลาย พื น้ ผิว แนวกรอบอ้ า งอิง ความสมดุล ขนาด สัดส่วน โดยสามารถเที ยบเคียงได้ กับ
องค์ประกอบพื ้นฐาน (Basic principle) ตามทฤษฎีออกแบบของโลกฝ่ ายตะวันตก
ในการศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) ที่แสดงถึงอัต
ลัก ษณ์ ก ลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภ าคกลางของประเทศไทย เพื่ อ แนวทางในงาน
ออกแบบ ผู้วิ จัย ใช้ แนวคิดองค์ ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) เพื่อแนวทางในการ
ออกแบบจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยอ้ างอิงจากทัศนธาตุ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบขันพื
้ ้นฐานของ
องค์ประกอบศิลปะ ประกอบด้ วย 1) เส้ น 2) รู ปร่ าง 3) รู ปทรง 4) สี 5) ลวดลาย ร่ วมกับทฤษฏีการ
รับรู้ (Visual Perception in Design) ในการลดทอน แทนค่า และการจัดวางองค์ประกอบ นาเสนอ “อัต
ลักษณ์ศิลป์ ” เพื่อการรับรู้ แสดงให้ เห็นถึงรูปลักษณ์ ลักษณะจาเพาะของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลาง
สามารถสรุปแนวทางในการใช้ องค์ประกอบทางศิลปะตามแนวคิดองค์ประกอบทาง
ศิลปะ (Elements of Visual Arts) เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบได้ ดงั นี ้
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หน้ า D.

โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ . (2559). อัตลักษณ์ ในงานออกแบบ บทพิจารณาเพื่องานออกแบบสื่อ สาร.
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ภาพประกอบ 66 แสดงแนวทางในการใช้ องค์ประกอบทางศิลปะ
เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
3.2.1 องค์ ประกอบทางศิลปะประเภทเส้ น (Line) ในการศึกษาผู้วิจยั กาหนดให้
เส้ น เป็ น องค์ ป ระกอบศิ ล ปะที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดแกน ขอบเขตทิ ศ ทาง และค่ า น าู้ห นัก ของ
รูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
เส้ น (Line) ความหมายของเส้ นคือการที่จุดหลายๆ จุดถูกนามาวางต่อเนื่องจน
กลายเป็ นเส้ นรู ปทรงต่างๆ ขึ ้นมารู ปทรงของเส้ นที่จะสื่อออกมาถึงความรู้ สึกที่แตกต่างกันออกไป
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ส่วนใหญ่แล้ วเส้ นจะมีอยู่ทกุ ๆ งานออกแบบเส้ นเป็ นสิ่งที่สื่อถึงอารมณ์ของผลงานออกมาได้ ในแบบ
ที่ต้องการ 105
เส้ น (Line) หมายถึงร่ องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้ าเรานาจุดมาวาง
เรี ยงต่อๆ กันไปก็จะเกิดเป็ นเส้ นขึ ้น เส้ นมีมิติเดียวคือ ความยาว ไม่มีความกว้ าง ทาหน้ าที่เป็ นขอบเขต
ของที่ว่าง รู ปร่ าง รู ปทรงนา้ หนัก สีตลอดจนกลุ่มรู ปทรงต่างๆ รวมทัง้ เป็ นแกนหรื อโครงสร้ างของ
รู ปร่ างรู ปทรง เส้ นเป็ นพืน้ ฐานที่สาคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้ นสามารถให้ ความหมายแสดง
ความรู้ สึก และอารมณ์ได้ ด้วยตัวเอง และด้ วยการสร้ างเป็ นรู ปทรงต่างๆ ขึ ้น เส้ นมี 2 ลักษณะคือ
เส้ นตรง (Straight Line) และเส้ นโค้ ง (Curve Line) เส้ นทังสองชนิ
้
ดนี ้ เมื่อนามาจัดวางในลักษณะ
ต่างๆ กัน จะมีชื่อเรี ยกต่างๆ และให้ ความหมาย ความรู้สกึ ที่แตกต่างกันอีกด้ วย
ความสาคัญของเส้ น
- ใช้ ในการแบ่งที่วา่ งออกเป็ นส่วนๆ
- กาหนดขอบเขตของที่วา่ ง หมายถึง ทาให้ เกิดเป็ นรูปร่าง (Shape) ขึ ้นมา
- กาหนดเส้ นรอบนอกของรูปทรง ทาให้ มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ ้น
- ทาหน้ าที่เป็ นน ้าหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้ วยเส้ น
- ให้ ความรู้สกึ ด้ วยการเป็ นแกนหรื อโครงสร้ างของรูป และโครงสร้ างของภาพ
ชลูด นิ่มเสมอ 106 ได้ อธิบายถึง เส้ น (Line) ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ ของ
โครงสร้ างทางศิลป์ เป็ นแกนของทัศนศิลป์ ทุกๆ แขนง เส้ นเกิดจากจุดที่ต่อกันในทางยาว เส้ นขันต้
้ น
ที่เป็ นพื ้นฐานจริ งๆมี 2 ลักษณะ คือ เส้ นตรง กับเส้ นโค้ ง เส้ นต่างๆ ล้ วนประกอบขึ ้นจาก เส้ นตรง
และเส้ น โค้ งและเส้ นยังมี หน้ าที่เป็ นขอบเขตของที่ว่า ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรู ปทรง
ขอบเขตของน ้าหนัก และขอบเขตของสี เป็ นต้ น
เส้ นลักษณะอื่นๆ ที่เราเรี ยกว่า เส้ นขันที
้ ่ 2 ล้ วนเกิดจากการประกอบกันข้ าวของ
เส้ นตรงและเส้ นโค้ ง เช่น เส้ นตรงแล้ วโค้ งสลับกัน เส้ นฟั นปลาเกิดจากเส้ นตรงมาประกอบกัน เส้ นโค้ ง
ประกอบเข้ าด้ วยกันจะได้ เส้ นลูกคลื่นหรื อเส้ นเกล็ดปลา เส้ นโค้ งที่ต่อเนื่องโดยมีแรงผลักดันให้ ถ่าง
ออกสม่าเสมอจะเป็ นวงก้ นหอยเป็ นเส้ นพลังของจักรวาลที่เห็นได้ จากกลุม่ ดาว
โรล็องด์ บาร์ ตส์ (Roland Barthes) 107 ได้ อธิบายว่า เส้ น หมายถึง ร่องรอยที่เกิด
จากเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้ าเรานาจุดมาวางเรี ยงต่อๆ กันไปก็จะเกิดเป็ นเส้ นขึ ้น เส้ นนมีมิติเดียว คือ
ความยาว ไม่มีความกว้ าง ทาหน้ าที่เป็ นขอบเขต ของที่วา่ งรูปร่าง รูปทรง น ้าหหนัก สี ตลอดจนกลุม่
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พรทิพย์ เรื องธรรม. (2556). ทฤษฎีการออกแบบ.
ชะลูด นิ่มเสมอ. (2531). องค์ ประกอบของศิลปะ.
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รูปทรางต่างๆ รวมทังเป็
้ นแกนหรื อโครงสร้ างของรูปทรง เส้ นเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญของงานศิลปะทุก
ชนิด เส้ นสามารถให้ ความหมายแสดงความรู้สกึ และอารมณ์ได้ ด้วยตัวเอง และด้ วยการสร้ างเป็ น
รูปทรางต่างๆ ขึ ้น เส้ นมี 2 ลักษณะคือ เส้ นตรง (Straight Line) และ เส้ นโค้ ง (Curve Line) เส้ นทัง้
สองชนิดนี ้เมื่อนามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันจะมีชื่อเรี ยกต่างๆ และให้ ความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน
อีกด้ วยลักษณะของเส้ น
3.2.2 องค์ ประกอบทางศิ ล ปะประเภทรู ป ร่ าง (Shape) ในการศึ ก ษาผู้ วิ จัย
กาหนดให้ รูปร่าง เป็ นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ ในการกาหนดขอบเขตลักษณะ 2 มิติ (กว้ างและยาว
หรื อสูง) เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
รู ปร่ าง (Shape) รู ปร่ างเป็ นองค์ประกอบต่อเนื่องจากเส้ นเกิดจากการนาเส้ นมา
ต่อกันจนได้ รูป 2 มิติ ที่มีความกว้ างและความยาว (หรื อความสูง ) ในทางศิลปะจะแบ่งรู ปร่ าง
ออกเป็ น 2 แบบคือ รูปร่ างที่ค้ นุ ตาแบบที่เห็นแล้ วรู้ว่านัน่ คืออะไร เช่นดอกไม้ คน ต้ นไม้ และรูปร่าง
แบบฟรี ฟอร์ มเป็ นแนวที่ใช้ รูปร่างสื่อความหมายที่จินตนาการไว้ ออกมาไม่มีรูปทรงที่แน่นอนดูแล้ ว
เกิดจินตนาการถึงอารมณ์ที่ต้องการสื่อได้ 108
ชลูด นิ่ ม เสมอ 109 ได้ อ ธิ บ ายถึ ง รู ป ร่ า ง (Shape) และรู ป ทรง (From) ว่ า เป็ น
รูปธรรมทางศิลปะที่สื่อความหมายจากศิลปิ นไปสูผ่ ้ ดู ู โดยทัว่ ไปคาทังสองจะใช้
้
แทนกันได้ เพราะมี
ความใกล้ เคียงกัน แต่ในทางทัศนศิลป์ จะมีความแตกต่างกัน โดย รูปทรง คือเนื ้อที่ของรูปร่าง สี เส้ น
แสง และเงา หรื อเนื ้อที่ขององค์ประกอบทางศิลปะทังหมดนี
้
ร้ วมกัน ขณะที่รูปร่ างเป็ นภาพสองมิติ ที่
หมายถึง เนือ้ ที่ภายในเส้ นขอบเขต เช่น ลากเส้ นเป็ นรู ปวงกลมเนือ้ ที่ภายในวงกลมนัน้ คือรู ปร่ าง
ลั ก ษณะของรู ป ร่ า งจะแสดงเนื อ้ ที่ ข องผิ ว ที่ เ ป็ นระนาบมากกว่ า จะเป็ นปริ ม าตรหรื อ มวล
ตัวอย่ า งเช่น แผ่น กลมกับลูก กลมจะมี รูปร่ างเป็ นวงกลมเหมือนกัน แต่มีรูปทรงต่างกัน เพราะ
โครงสร้ างต่างกัน
กุลนิดา เหลือบจาเริ ญ 110 กล่าวว่า รู ปร่ าง หมายถึง ส่วนที่มีพืน้ ที่ มีเส้ นขอบที่
แยกเป็ นตัวพื ้นที่มีปริ มาณ (Value) สี ( Colour) ผิว (Texture) แตกต่างจากสิ่งแวดล้ อมข้ างเคียง
อย่างชัดเจน มีเนื ้อที่ภายในกับเนื ้อที่ภายนอกที่แยกออกมาจากขอบเขต ลากออกมาบรรจบกันที่
เป็ นสองมิติ คือ ด้ านกว้ าง ยาว สูง
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ฉัตร์ ชัย อรรถปั กษ์ 111 (2550, น. 39) กล่าวว่า รู ปร่ าง หมายถึง การนาเส้ นมา
ประกอบกันให้ เกิดความกว้ างและความยาว ไม่มีความหนาหรื อลึก มีลกั ษณะสองมิติ และรูปแบบ
ที่เป็ นสองมิติ แสดงพื ้นที่ผิวเป็ นระนาบแบน ไม่แสดงความเป็ นปริมาตร
ประเภทของ รูปร่างในทางศิลปะ แบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1) รูปร่างธรรมชาติ (natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่ถายทอดแบบมาจาก
ธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ พืช ก้ อนหิน ก้ อนเมฆ ฯลฯ หรื ออาจเรี ยกว่ า รู ปร่ างที่เกิดจากสิ่ งมีชีวิต
(Organic)
2) รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้ างขึ ้น มี
โครงสร้ าง แน่นอน ได้ แก่ รูปร่างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ
3) รูปร่ างนามธรรม (Abstract Shape) หมายถึง รูปร่ างที่ถกู เปลี่ยนแปลงให้
ง่ายขึ ้นหรื อตัดทอนไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง อาจจะขยาย ลด ตัดทอน ดัดแปลง แต่ยงั พอจาเนื ้อหาได้
เช่น รูปร่างบวก และรูปร่างลบ (Positive & Negative Shape)
รูปร่ างบวก หมายถึง รูปร่ างที่เกิดจากการล้ อมรอบด้ วยเส้ น หรื อเกิดจาก
ส่วนประกอบสาคัญของศิลปะ ได้ แก่ สี ระนาบชองน ้าหนัก พื ้นผิว ฯลฯ มี 2 มิติ ปรากฎอยู่บนพื ้นที่
ว่างเปล่า หรื อพื ้น
รูปร่ างลบ หมายถึง บริ เวณพื ้น (Ground) หรื อเนื ้อที่วางเปล่าที่ถกู แทนที่
หรื อรองรับรูปร่าง บริเวณเนื ้อที่สว่ นที่เหลือจากรูปร่างอื่น
รูปร่างบวกและรูปร่างลบอาจะเกิดขึ ้นได้ พร้ อมๆกันในงานทัศนศิลป์ และ
สับเปลี่ยนได้ และได้ ทงสองนั
ั้
ยเป็ นทังรู้ ปร่างบวกและรูปร่างลบ
รู ปร่ างไม่ แ สดงเนื อ้ หา (Non-objective Shape) หรื อรู ปร่ างอิ ส ระ
หมายถึง รูปร่ างที่เกิดขึ ้นโดยไม่จาเป็ นต้ องอ้ างอิงธรรมชาติ อาจเกิดขึ ้นด้ วยความบังเอิญ มีรูปร่าง
แปลก พิกล อันเกิดจากการสร้ างสรรค์ให้ มีรูปแบบใหม่
โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์ 112 ได้ อธิบายเรื่ อง รูปร่าง และรูปทรง ดังนี ้
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รูปร่างเกิดจากส่วนประกอบของจุด และเส้ น เป็ นขอบเขตพื ้นที่ เกิดจากเส้ นที่
จุดเริ่ มต้ นและปลายมาบรรจบกัน หรื อตัดซ้ อนทับกัน แสดงตัวเพียง 2 มิติ มีลกั ษณะแบน ไม่มี
ความลึก แบ่งลักษณะของรูปร่างออกเป็ น
- รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shapes) สร้ างสรรค์จากอุดมคติ ซับซ้ อน
เป็ นระเบียบสมบูรณ์
- รูปร่างธรรมชาติ (Organic Shapes) อิสระ เป็ นกันเอง ลื่นไหล ระเบียบ
สร้ างจากธรรมชาตินอกจินตนาการ
- รู ป ร่ า งนามธรรม (Abstract Shapes) สร้ างสรรค์ จ ากจิ น ตนาการ
ล้ อเลียนธรรมชาติ สัญลักษณะเพื่อการสื่อสาร
3.2.3 องค์ ประกอบทางศิ ล ปะประเภทรู ป ทรง (Form) ในการศึ ก ษาผู้ วิ จัย
กาหนดให้ รู ปทรง เป็ นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ ในการกาหนดขอบเขตลักษณะ 3 มิติ (ความหนา
หรื อความลึก) เพื่อแสดงมิติของรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น กลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวน
รู ปทรง (Form) นา้ หนัก (Value) รู ปทรงเป็ นรู ปร่ างที่มิติเพิ่มขึน้ มากลาย เป็ น 3
มิติ คือ มีความลึกเพิ่มเข้ ามาด้ วยน ้าหนักเป็ นส่วนที่มาเสริ มให้ ดอู อกว่ารูปทรงมีน ้าหนักขนาดไหน
เบา หรื อหนัก ทึบหรื อโปร่ งแสง นา้ หนักจะเกิดจากการเต็มสี และแสงแรงเงาลงไปในรู ปทรงจน
ได้ ผลลพัธ์ออกมาตามที่ต้องการ 113
รูปทรง คือโครงสร้ างทางรูปของงานศิลปะรวมทังรู้ ปภายในและรูปภายนอกเป็ น
โครงสร้ างที่ก่อรูปภาพในและรูปภายนอก เป็ นโครงสร้ างที่ก่อรูปขึ ้นด้ วยหน่วยเพียงหน่วยเดียวหรื อ
หลายหน่วยรวมตัวกัน ขึ ้นมีความหมายแน่นทึบเป็ น 3 มิติ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุจริงอย่างประติมากรรม
หรื อเห็นเป็ นจริ งอย่างงานจิตรกรรม รู ปทรงจะมีโครงสร้ าง มีความหมาย และเอกภาพในตัว เอง
รูปร่างและ รูปทรงทางทัศนศิลป์ อาจแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric
form) รูปทรงอินทรี ยร์ (Organic form) รูปทรงอิสระ (Free from)
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รูปทรง (Form) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
รู ปทรงจากสิ่งมีชีวิต (Organic Form) หมายถึง รู ปทรงที่เกิดจากธรรมชาติ
ได้ แก่ คน พืช สัตว์ ฯลฯ มีลกั ษณะ 3 มิติ ให้ ความรู้สกึ มีชีวิตชีวา
รู ปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) หมายถึง รู ปทรงที่มนุษยสร้ างขึ ้น เช่น
สี่ เหลี่ยมลูกบากศ์ ปิ รามิด ทรงกระบอก กรวย ฯลฯ
รู ป ทรงอิ ส ระ (Free Form) หมายถึ ง รู ป ทรงที่ เ กิ ด ขึ น้ เองอย่ า งอิ ส ระ ไม่ มี
โครงสร้ าง แน่นอน เช่น รูปทรงของก้ อนเมฆ เปลวไฟ หยดน ้า ก้ อนกรวด ก้ อนหิน ฯลฯ ส่วนใหญ่จะ
มีรูปทรงแปลกให้ ความรู้สกึ เคลื่อนไหวเป็ นอิสระ
รู ป ทรง เกิ ด พร้ อมพื น้ ที่ ว่ า งเสมอ มี ลัก ษณะก าหนดกัน และกัน รู ป ทรงมี
ลักษณะพื ้นฐาน คือ รูปทรง 2 มิติ จะสร้ างพื ้นที่ว่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติจะสร้ างพื ้นที่วา่ ง 3 มิติ
รู ปร่ าง และรู ปทรงมักเกิดพื ้นที่ว่างควบคู่กนั เสมอ เกิดขึ ้นกับพื ้นที่ว่าง มีปฏิ สมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน
อ้ างอิงกันและกัน ลักษณะอัตลักษณ์ ของรู ปร่ าง และรู ปทรงจะอยู่ด้านหน้ า พืน้ ที่ว่างมักจะอยู่
ด้ า นหลัง หากรู ป ร่ า ง รู ป ทรงมี ก าลัง มากจะท าหน้ าที่ เ ป็ น รู ป ร่ าง หรื อ รู ป ทรงนัน้ ๆ ไม่ ส ามารถ
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
เส้ นขอบของแต่ละรูปร่าง รูปทรงที่ชนกันจะใช้ ขอบร่วมกัน และยังสามารถกลับค่าจาก รูปร่าง หรื อ
รู ปทรง เป็ นพื ้นที่ว่างได้ เสมอ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การรับรู้ จากงานออกแบบนันๆว่
้ าส่วนใดส่งผลต่อการ
รับรู้มากกว่ากัน
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดรูปร่างรูปทรง คือ การนาเอารูปร่างรูปทรงของ
สิ่งที่ปรากฏมาจัด เช่น รูปร่าง รูปทรงธรรมชาติ สามารถนามาจัด ได้ 2 ลักษณะคือ
1) การออกแบบให้ เรี ยบง่าย โดนการสร้ างสรรค์รูปทรงในลักษณะลดตันทอน
คือ สิ่งที่เห็นว่าเกินความจาเเป็ นลง หรื อเปลี่ยนแปลงรูปทรงนัน้ เป็ นอย่างอื่น หรื ออัด แปลงรูปทรง
แต่ยงั ดูออกว่าดัดแปลงมาจากรูปแบบอะไร
2) การประดิษฐ์ ตกแต่ง (Decorative) เป็ นการต่อเติมเสริ มแต่งลวดลายลง
บนรู ปทรง ธรรมชาติให้ ได้ รูปแบบที่แสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้ างของรู ปทรงรู ปร่ าง รู ปทรง
เรขาคณิต มีการจัดได้ หลายรูปแบบ เช่น การวางเรี ยงกัน การวางซ้ อนกัน การวางให้ เกี่ยวกัน ฯลฯ
รูปร่าง รูปทรงอิสระ มีลกั ษณะคล้ ายๆกันกับการจัดรูปทรงเรขาคณิต โดยมากจะออกเป็ นลวดลาย
ต่างๆ เช่น ลายผ้ า ลายตกแต่งต่างๆ
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ทองเจือ เขียดทอง 114 ได้ อธิ บายในเรื่ องของการนาเสนอรู ปร่ างรู ปทรงในการ
ออกแบบตราสินค้ าที่มีรูปลักษณะต่างๆ ไว้ ดังนี ้
1.รู ปลักษณะของความเชื่อ (Idol Form) หรื อรู ปอุดมคติ (Ideal Form) เป็ น
การนาเอารู ปเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ลักษณะประจาชาติ มาใช้ จินตนาการในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ ดังนี ้
1.1 ศาสนา เป็ นสัญลักษณ์แทนความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนิกชนผู้
นับถือศาสนา ลัทธิต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก เช่น ศาสนาพุทธ: เสมาธรรมจักร ศาสนาคริ สต์: ไม้ กางเขน
ศาสนา อิสลาม: วงเดือนพระจันทร์ เสี ้ยว เป็ นต้ น
1.2 เทพเจ้ า เป็ นการสื่อความหมายถึงความเชื่อ ความศรัทธา เสริ มสร้ าง
ความมัน่ ใจ
1.3 เทพนิทาน เป็ นการสื่อความหมายถึงความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
1.4 โชคลางและดวงชะตา ความเชื่อทางด้ านนี ้มีผลต่อการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ทางการค้ า จึงต้ องเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร และสีที่เป็ นมงคล หรื อบางคนมีความเชื่อ
เรื่ องจักราศี จึงนาสัญลักษณ์ประจาราศีของตนมาใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์
1.5 ราศีและนักษัตร ความเชื่อเรื่ องสัตว์สญ
ั ลักษณ์ประจาปี ซึ่ง 1 รอบจะ
มี 12 ปี คือปี ชวด: หนู ปี ฉลู: วัว ปี ขาล: เสือ ปี เถาะ: กระต่าย ปี มะโรง: งูใหญ่ ปี มะเส็ง: งูเล็ก ปี
มะเมีย: ม้ า ปี มะแม: แพะปี วอก: ลิง ปี ระกา: ไก่ ปี กนุ : หมู เป็ นต้ น จึงนิยมนาสัตว์ประจาปี เกิดของ
ตนหรื อการก่อตั ้งมาใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์
1.6 ธงชาติ เป็ นการสื่อความหมายถึงความเป็ นเจ้ าของร่วมกัน ความเป็ น
ชาตินิยม
1.7 บุ ค คลส าคั ญ เป็ นการสื่ อ ความหมายถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี และ
ความสามารถที่เป็ นเลิศ
1.8 เหล่าสัตว์ในวรรณคดี เป็ นการสื่อความหมายถึงความเป็ นเลิศตาม
ลักษณะบุคลิกต่างๆ ของสัตว์ เหล่านัน้ เช่น หงส์เป็ นสัญลักษณ์ ของความสง่างาม ราชสีห์เป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความมี อ านาจ พละก าลั ง ม้ ายู นิ ค อร์ น เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องความสง่ า งาม
คล่องแคล่ว ปราดเปรี ยว เป็ นต้ น สาหรับรูปลักษณะของการออกแบบตราสัญลักษณ์ประเภทนี ้เป็ น
การออกแบบเพิ่มเสริมความเชื่อมัน่ ความศรัทธาให้ กบั ตราสัญลักษณ์นนๆ
ั้
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2. รูปลักษณะธรรมชาติ (Organic Form or Nature Form) เป็ นวิธีการนาเอา
สิ่งที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นสิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์มีความคุ้นเคย มาตัดทอนออกเป็ นตรา
สัญลักษณ์
2. 1 มนุษย์ (Human) เพศชาย (Male) เพศชายมีลกั ษณะในความเป็ น
ผู้นาในหลายๆ สังคม ดังนัน้ ในโลกธุรกิจึงนิยมนารู ปเพศชายมาใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์ กันอย่าง
กว้ างขวาง เพศหญิง (Female) เพศหญิงมีลกั ษณะของความงาม ความนุ่มนวล อ่อนหวาน และ
เอาใจใส่ทางด้ านครัวเรื อน จึงนิยมนารู ปเพศหญิ งมาใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์ ทางด้ านนีก้ ันอย่าง
มากมาย
2. 2 สัต ว์ (Animals) การใช้ รู ป สัต ว์ เ ป็ น ตราสัญ ลัก ษณ์ จ ะท าให้ เ กิ ด
อารมณ์ คล้ อยตามได้ ดีเป็ นพิเศษ จึงนิยมใช้ รูปลักษณะของสัตว์เป็ นตราสัญลักษณ์ กันมาตังแต่
้
อดีตรูปลักษณะของสัตว์ที่ได้ รับความนิยมนามาใช้ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น
2. 2. 1 รู ป ม้ า ตราสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป ม้ าโดยเฉพาะม้ าขาวมั ก จะมี
ความหมายที่โรแมนติกและสูงส่งเสมอ ม้ าขาวมักใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของความบริสทุ ธิ์ อุดมคติสงู ส่ง
อานาจ และชัยชนะ
2. 2. 2 รูปช้ าง คนไทยเชื่อว่าช้ างเป็ นสัตว์มงคล เป็ นสัตว์ค่บู ารมีของ
กษัตริย์ ช้ างจึงเป็ นสัญลักษณ์แห่งผู้มีพละกาลัง สติปัญญา และทรงอานาจ
2. 2. 3 รูปสิงโต เป็ นสัตว์ที่บรรดาสัตว์ทงหลายกลั
ั้
วเกรงเปรี ยบเสมือน
เจ้ าป่ า เป็ นตัวแทนของความกล้ าหาญ แกร่งกล้ า และมีพลัง
2. 2. 4 รู ปเสือ เสือเป็ น สัตว์ ที่ ดุร้ายแต่แฝงไปด้ วยความสวยงามมี
เสน่ห์ราวกับมีมนต์ขลัง เสือจึงเป็ นสัญลักษณ์ของความกล้ าหาญ แกร่งกล้ า และมีพลัง
2. 2. 5 รูปสุนขั หมาหรื อสุนขั เป็ นสัตว์ที่ใกล้ ชิดกับมนุษย์มากหมา จึง
เป็ นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ และความน่ารัก
2. 2. 6 รู ปนก นกเป็ นสัตว์ปีกที่สวยงามให้ ความรู้ สึกถึงอิสระ มนุษย์
ได้ นารูปนกมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ต่างๆมากมาย
2. 2. 7 รู ปปลา ปลาเป็ นสัตว์นา้ ที่ใกล้ ชิดกับมนุษย์ ในลักษณะของ
สัต ว์ เ ลี ย้ ง และใช้ เ ป็ น อาหาร ปลาเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ที่ สื่ อ ความหมายถึง ความสาเร็ จ ความอุดม
สมบูรณ์
2.3 พืชพันธุ์ การใช้ รูปพืชพันธุ์เป็ นตราสัญลักษณ์จะทาให้ เกิดความรู้ สึก
ถึงความเป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม พืชพันธุ์อาจสื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ประจา
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ชาติ ภูมิภาค ตลอดจนท้ องถิ่ นนัน้ ๆ รู ปลักษณะของพืชพันธุ์ที่ได้ รับความนิยมนามาใช้ ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น รูปดอกไม้ เป็ นการสื่อความหมายถึงความสวยงาม ความอ่อนหวาน
ความสดชื่น รู ปใบไม้ เป็ นการสื่อความหมายถึงการเจริ ญเติบโต การหมุนเวียนของฤดูกาล รู ป
ผลไม้ เป็ นการสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ส่วนต่างๆของต้ นไม้ เช่น ลาต้ น กิ่งก้ าน หนวด
หรื อราก ก็สามารถนามาใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์
3. รู ปลักษณะวัตถุสิ่งของ (Object Form) เป็ นวิธีการนาเอารู ปทรงของสิ่งที่
มนุษย์สร้ างขึ ้น หรื อนาเอาผลิตภัณฑ์ สินค้ า หรื อบริ การ มาเป็ นรูปทรงพื ้นฐานในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ โดยการตัดทอนรายละเอียดที่ไม่จาเป็ นออกไป รูปลักษณะวัตถุสิ่งของจะมีความหมาย
โดยตรงและโดยอ้ อม
3. 1 ศิลปกรรม สื่อความหมายถึง การให้ ความสาคัญของความงาม หรื อ
รสนิ ย ม รู ป ลัก ษณะของศิ ล ปกรรมที่ นิ ย มน ามาใช้ ใ นการออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ เช่ น งาน
จิตรกรรม ประติมากรรม เป็ นต้ น
3. 2 สถาปั ตยกรรม สื่อความหมายถึง ความมัน่ คง แข็งแรง คุณค่าทาง
สุนทรี ยะ ความเด่นชัดทางสถาปั ตยกรรมประจาชาติ ภูมิภาค หรื อท้ องถิ่นนัน้ ๆ รู ปลักษณะของ
สถาปั ตยกรรมที่นิยมนามาใช้ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น โบราณสถาน พระราชวัง วัด
โบสถ์ วิหาร เจดีย์ อาคาร หอคอย หอนาฬิกา เป็ นต้ น
3. 3 ยานพาหนะ สื่อความหมายถึง การดำเนินกิจการขององค์กรต่างๆ
รูปลักษณะของยานพาหนะที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น รถยนต์ รถโดยสาร
จักรยาน จักรยานยนต์ เรือ เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ เป็นต้น
3. 4 หัตถกรรม สื่อความหมายถึง ปรัชญา ภูมิปัญญา ลักษณะเฉพาะ
ของท้ องถิ่น รู ปลักษณะของหัตถกรรมที่นิยมนามาใช้ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ เช่น เครื่ อง
เขิน อาวุธประจากาย เครื่ องประดับ เครื่ องนุ่มห่ม เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน เป็ นต้ น
3. 5 ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สื่อความหมายถึง สินค้ าหรื อบริ การของ
องค์กรนันๆ
้ รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่นิยมนามาใช้ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ผลิตภัณฑ์การเกษตร เป็ นต้ น
3. 6 ลู ก ศร (Arrows) ความหมายของลู ก ศรมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ตรา
สัญลักษณ์ ของการขนส่ง เมื่อบอกทิศทางลูกศรจะเป็ นตัวชีแ้ สดง แต่เมื่อใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์
ลูกศรจะมีความหมายอื่นประกอบอยู่ด้วย
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4. รู ปลักษณะเรขาคณิต (Geometric Form) เป็ นวิธีการนาเอารู ปเรขาคณิต
ซึง่ เป็ นรูปพื ้นฐานมาเป็ นแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์
โกสุม สายใจ และบารุ ง อิศรกุล 115 ได้ นาเสนอแนวคิดในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ โดยใช้ รูปลักษณะเรขาคณิตในแบบต่างๆ ดังนี ้
4. 1 รูปวงกลมรูปร่างวงกลมทาให้ ดโู ดยรวมเป็ นจุดเนื ้อหา รายละเอียดที่
เพิ่มเติมเข้ าไปควรจะสัมพันธ์ กับส่วนโค้ งของวงกลม เพื่อให้ ดูกลมกลืนเป็ นเอกภาพ สิ่งสาคัญที่
ควรคานึงถึงคือการปรับหมุนหรื อพลิกกลับ เพราะอาจเกิดการผิดพลาดในการกาหนดตาแหน่งของ
ตราสัญลักษณ์ได้
4. 2 รู ปวงรี รูปวงรี ที่ใช้ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ มี 2 ลักษณะ คือ
วงรี ที่ มี ความโค้ ง มนเหมื อนรู ปไข่ และวงรี ที่ เรี ยงยาวตามแนวนอน การปรั บมุมหรื อพลิกกลับ
สามารถทาได้ ทงแนวตั
ั้
้งและแนวนอน
4. 3 รู ปสามเหลี่ยม รู ปสามเหลี่ยมที่นิยมนามาใช้ ในการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ มักจะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมหน้ าจั่วและสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยกาหนดให้ ด้านเป็ นฐาน
ปลายแหลมชี ้ขึ ้น คล้ ายรูปพีระมิด
4. 4 รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส เป็ นอีกรูปแบบหนึง่ ที่นิยมกันมากมีลกั ษณะเหมือน
ป้ายหรื อกล่องเมื่อปรับหมุนหรื อพลิกกลับจะได้ รูปแบบใหม่ เช่น รูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน สี่เหลี่ยม
ข้ าวหลามตัด หรื อรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดการเอนตัวให้ ความรู้สกึ ว่ากาลังเคลื่อนไหว
4. 5 รู ปสี่เหลี่ยมผื น ผ้ า ได้ รับความนิ ยมน้ อยกว่ารู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนัก
ออกแบบนิยมปรับให้ มมุ ทังสี
้ โค้ งมน เป็ นแบบแคปซูลทาให้ ดสู วยงาม ทันสมัย และแปลกตามาก
ยิ่งขึ ้น
4. 6 รูปห้ าเหลี่ยม เป็ นรูปแบบที่มีลกั ษณะคล้ ายรูปบ้ าน นักออกแบบมัก
นิยมใช้ เป็ นตราสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวกับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทั่วไป การปรับมุมหรื อพลิกกลับ
สามารถทาได้ หลายลักษณะ
4. 7 รูปหกเหลี่ยม เป็ นรูปแบบที่ให้ ความรู้สกึ สมดุล แปลกตา มองด้ านใด
ก็ได้ สามารถนาไปใช้ ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ได้ อย่างกว้ างขวาง
4. 8 รูปแปดเหลี่ยม เป็ นรูปแบบที่ให้ ความรู้สกึ สมดุลในตัวเอง เหมาะสม
ต่อการออกแบบ เป็ นรู ปแบบที่ให้ ความรู้ สึกสมดุลของกิจการที่เกี่ยวกับความมัน่ คงหรื อเที่ ยงตรง
การปรับหมุนหรื อพลิกกลับไม่ทาให้ เกิดรูปแบบใหม่มากนัก
115

โกสุม สายใจ และบารุง อิศรกุล. (2540). การออกแบบนิเทศศิลป์ 2. หน้ า 90-94.

131
ภาพรูปทรงเรขาคณิตไม่สร้ างแรงจูงใจเท่าใดนัก ดังนัน้ ภาพสะท้ อนรูปทรงที่
ดีที่สดุ คือภาพแบบเรี ยบง่ายทาซ ้าหลายครัง้ เครื่ องหมายภาพรู ปทรงเรขาคณิตแบ่งออกเป็ นตรา
สัญลักษณ์แบบบรรยาย และตราสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ภาพลักษณ์ สาหรับแนวทางการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ประเภทนี ้จะนาเสนอเพื่อความเรี ยบง่ายและเป็ นสากล
5. รู ปลักษณะตัวอักษร (Lettering Form) เป็ นวิธีการนาเอาตัวอักษรชื่อเต็ม
ตัวอักษรชื่อย่อของ องค์กร หน่วยงาน หรื อบริ ษัท เป็ นต้ น ไม่ว่าจะเป็ นภาษาใดมาออกแบบให้ มี
ลักษณะเฉพาะของตัวเอง ทังนี
้ ้โดยอาศัยบุคลิก ลักษณะเด่นของตัวอักษร
6. รู ป ลั ก ษณะอิ ส ระ (Free Form) หรื อ นามธรรม (Abstract Form) เป็ น
วิธีการนาเอารู ปลักษณะที่สร้ างสรรค์ขึน้ มาจากจินตนาการ อุดมการณ์ หรื อแนวความคิดของ
องค์ ก ร หน่ ว ยงาน หรื อ บริ ษั ท มาเป็ น แนวทางในการออกแบบ เพื่ อ สื่ อ ความหมาย ความรู้ สึก
อารมณ์ แต่จะมีความหมายโดยทางอ้ อม และมักจะใช้ รูปเรขาคณิต และเส้ นลักษณะต่างๆมาใช้ ใน
การออกแบบ สาหรับแนวทางในการออกแบบตราสัญลักษณ์ประเภทนีเ้ ป็ นการนาเสนอเพื่อสื่อ
ความหมายที่เป็ นนามธรรม
3.2.4 องค์ ประกอบทางศิลปะประเภทสี (Color) ในการศึกษาผู้วิจยั กาหนดให้ สี
เป็ นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ ในการกาหนดความเด่นชัด แสดงบุคลิกภาพ และแทนค่าน ้าหนักของ
รูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
สี (Color) สี ของงานกราฟิ กถือเป็ นหัวใจหลักสาคัญเพราะการเลือกใช้ สีจะแสดง
ถึงอารมณ์ ที่ต้องการได้ ชัดเจนมากกว่าส่วนประกอบอื่นๆ ทัง้ หมด เช่น สีโทนร้ อน สาหรับงานที่
ต้ องการความตื่ น เต้ น ท้ าทาย สี โ ทนเย็ น ส าหรั บ งานต้ องการให้ ดู สุ ภ าพสบายๆ สี แ ดง ให้
ความรู้ สึกอนัตราย เร่ าร้ อน รุ นแรง มั่นคง อุดมสมบูรณ์ สีส้มให้ ความรู้ สึกสว่าง เร่ าร้ อนฉูดฉาด สี
เหลืองให้ ความรู้ สึกสว่างสดใส สดชื่น ระวัง สีเขียว ให้ ความรู้ สึกงอกงาม พักผ่อน สดชื่นสีน ้าเงิน
ให้ คว า ม รู้ สึ ก ส ง บ ผ่ อน คล า ย สง่ า ง า ม ทึ ม สี ม่ ว ง ให้ คว า ม รู้ สึ ก ห นั ก สง บ มี เลศนั ย
สีนา้ ตาล ให้ ความรู้ สึกเก่า หนักสงบเงียบสีขาวให้ ความรู้ สึกบริ สุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส สีดาให้
ความรู้สกึ หนักหดหู่เศร้ าใจทึบ สีทองเงิน และสีมนั วาว แสดงความรู้สกึ มัน่ คง สีดากับขาว แสดงถึง
ความรู้สกึ ทางอารมณ์ที่ถกู กดดัน สีเทาปานกลาง แสดงถึงความนิ่งเฉย สงบ สีเขียวแก่ผสมสีเทา
แสดงถึงความสลด รันทดใจ ชรา สีสดและสีบางๆ ทุกชนิดแลดงความรู้สกึ กระชุ่มกระชวย แจ่มใส
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1) ลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาเราให้ เห็นเป็ นสี เช่น ขาว ดา เขียว
ฯลฯ ซึง่ สามารถมองเห็นได้ ด้วยจักษุสมั ผัส
2) การสะท้ อนรัศมีของแสง (Spectrum) มาสูต่ าเรา
สี ส ามารถแยกได้ เ ป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ สี ธรรมชาติ เป็ น สี ที่ เ กิ ด ขึ น้ เองตาม
ธรรมชาติ และ สีที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเป็ นสีที่สงั เคราะห์ขึ ้น เช่น สีวิทยาศาสตร์ ซึง่ มนุษยได้ ทดลองจาก
แสงต่างๆ นามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน
แม่สี วัตถุธาตุ / แม่สี จัดเป็ นวัสดุที่เป็ นสี ในตัว เรี ยกว่า (Pigment หรื อสี ขันที
้ ่1
ประกอบด้ วย 3 สี ได้ แก่ แดง หลือง น ้า เงิน สีขนที
ั ้ ่ 2 เกิดจากการผสมกัน ของสีขนที
ั ้ ่ 1 ในปริมาณ
ที่เท่าๆกัน จานวน 2 สี ได้ แก่เขียว ส้ ม ม่วง และสีขนที
ั ้ ่ 3 เกิดจากการผสมกัน ของสีขนที
ั ้ ่ 1 และ 2
ในปริมาณเท่าๆกนั ได้ แก่ ส้ ม เหลือง ส้ มแดง ม่วงแดง ม่วงน ้างิน เขียว เหลือง เขียวน ้าเงิน
ข้ อมูลเกี่ ยวกับแนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพจากหนังสือ Color Image Scale
ของชิเงโนบุโคบายาชิ (Shigenobu Kobayashi) บุคลิกภาพประกอบปรากฏในงานออกแบบกราฟิ ก
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเป็ นแนวทางให้ นกั ออกแบบสามารถสร้ างสรรค์ผลงานที่ส ามารถสื่อ
ความหมายหรื อแนวคิดได้ ตรงตามโจทย์ ใช้ วิธีการแบ่งบุคลิกภาพจากสีเป็ นตัวอ้ างอิงสีเป็ นตัวบ่ง
บอกบุคลิกภาพและอารมณ์ได้ มากที่สดุ 117
เพื่อให้ งานออกแบบมีประสิทธิภาพในการสื่อสารและทาให้ ผ้ พู บเห็นเกิดอารมณ์
คล้ อยตามไปในงานออกแบบทฤษฎี Image Scale ของ ชิ เ กโนบุ โคบายาชิ (Shigenobu
Kobayashi) มีการแบ่งหมวดหมู่ของสีที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพซึ่งนิยามคาตามรู ปแบบการใช้
ชีวิตของมนุษย์ (Life Style) ออกเป็ น 15 หมวด โดยแต่ละหมวดจะแยกย่อยลงไปอีก รวมทังหมด
้
180 บุคลิกภาพ มาใช้ อ้างอิงในการทาข้ อมูลเรื่ องสี
บุคลิกภาพหลัก ชวนฝั น (Romantic) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ นุ่มนวล, อ่อน
นุ่ม, อ่อนๆ (Soft) มีสเน่ห์, ดูน่าหลงไหล (Charming) น่ารักใคร่ (Amiable) น่าสัมผัส, น่าจับต้ อง
(Agreeable to the touch) ชื่อ, ไร้ เดียงสา, ไม่ทันคน (Innocent) อ่อนหวานและชวนฝั น (Sweet
and dreamy) อ่อนแอ, ปวกเปี ยก (Supple) งดงามเหมือนในฝัน (Dreamy)
บุคลิกภาพหลัก ชัดเจน, โปร่ งใส, ไม่ มีข้อสงสัย (Clear) บุคลิกภาพย่อย
ได้ แก่ สุกใส, สว่าง, เปล่งปลัง่ (Light) เนีย้ บ, เรี ยบร้ อย, ไร้ ที่ติ (Neat) โดูสดชื่นและเป็ นหนุ่มสาว
(Fresh and young) บริ สุ ท ธิ์ (Pure) ของสะอาด, หมดจด (Clean) เรี ย บสะอาด (Pure and
simple) ดูใสเหมือนแก้ วเปล่งประกาย (Crystalline) สะอาดสดชื่น (Clean เรี ยบง่าย (Simple)
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บุคลิกภาพหลัก สบายๆ ไม่ มีกฏเกณฑ์ บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ เป็ นหนุ่ม
เป็ นสาว (Youthful) (Cool-Casual) มั่นคง, หนักแน่น (Steady) แลดูอ่อนวัย (Young) ฉลาด, โก้
เก๋ , ฝั่ ง ผาย (Smart) ดูเป็ น ชาวตะวันตก (Western) ดูกระฉับกระเฉง, คล่องแคล่วแบบนักกี ฬา
(Sporty) รวดเร็ว (Speedy) กระฉับกระเฉง (Agile)
บุคลิกภาพหลัก สมัยใหม่ , หัวใหม่ (Modem) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ ผู้ดี,
เก๋อย่างชาวกรุ ง (Urban) หัวก้ าวหน้ า, คนหัวใหม่ (Progressive) ดูใจเย็น, สงบ (Composed) มี
ชื่อเสียง, เป็ นที่จดจา (Distinguished) ดูมีสติปัญญา (Intellectual) ได้ รับการอบรม (Cultivated)
ถูกต้ องแน่นอน (Exacct) เฉียบแหลม (Sharp) ดูสมเหตุสมผล (Rational) ดูเป็ นผู้ชาย, สุขุมหนัก
แน่น (Masculine) ล ้าเลิศ, น่าทึ่ง (Sublime) เอาจริ งเอาจัง (Earnest) ดูทาตัวเหมาะสม (Proper)
ดูเป็ นโลหะ (Metalic) พิถีพิถนั (Precise)
บุ ค ลิ ก ภาพหลั ก เป็ นทางการ (Formal) บุค ลิ ก ภาพย่ อย ได้ แ ก่ ดูมี ค่า
(Precious) ถมึ ง ทึ ง ขึ ง ขัง (Solemn) สง่ า ผ่ า เผย, ตระหง่ า น (Majestic) มี เ กี ย รติ ย ศ, ดูภู มิ ฐ าน
(Dignified) เชี่ยวชาญ, น่าเชื่อถือ (Authoritative)
บุคลิกภาพหลัก ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ (Dandy) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ ดู
สูง ส่ ง , เป็ น ชนชัน้ สูง (Aristocratic) ขยัน ขัน แข็ ง (Diligent) ลึ ก ลับ , มี เ ล่ ห์ เ หลี่ ย ม (Subtle and
mysterious) เรี ยบโก้ (Quiet and sophisticated) เด่น, มีชื่อเสียง (Eminent) มีรสขม (Bitter)สงบ,
เรี ยบนิ่ง (Placid) กระทัดรัด, กระฉับกระเฉง (Dapper) ดูเหมาะสมที่จะใช้ งาน (Practical) ไพเราะ
, กังวาน (Sound) แข็งแกร่งทนทาน (Strong and robust) เอาจริงเอาจัง (Serious)
บุคลิกภาพหลัก ได้ รับความนิยมมาโดยตลอด (Classic) บุคลิกภาพย่อย
ได้ แ ก่ ดูเ ป็ น ชนบท, ต่ า งจัง หวัด (Provincial) ดูห ยาบๆไม่ พิ ถี พิ ถัน (Rustic) สุก , อุด มสมบูร ณ์
(Mellow) มี ร สชาติ , มี ร สนิ ย ม (Tasteful) ซั บ ซ้ อน (Complex) ล้ า สมั ย , เชย (Old-fashioned)
ประเพณี นิ ย ม (Traditional) หัว เก่ า , อนุรั ก ษ์ นิ ย ม (Conservative) ประณี ต บรรจง (Elaborate)
หนักหน่วงและลึกซึ ้ง (Heavy and deep) แข็งแกร่ง, ทนทาน (Sturdy)
บุคลิกภาพหลัก ดูเป็ นชนเผ่ า, ป่ าเถื่อน (Ethnic Wild) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ ดู
ป่ าเถื่อน (Wild) ดูเป็ นชนเผ่า (Ethnic) มีวินยั , เอาการเอางาน (Robust) ไม่อ่อนน้ อม (Untamed)
บุคลิกภาพหลัก ดูมีการเคลื่อนไหว (Dynamic) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ มี
ชี วิ ต ชี ว า (Lively) ร้ อน, เผ็ ด (Hot) ดูก บฏ, ท้ า ทายแนวคิ ด เดิ ม ๆ (Progressive) อย่ า งแข็ ง ขัน ,
กระปรี ก้ ระเปร่า (Vigorous) มีพละกาลัง (Forcefull) เด่นชัด, อาจหาญ, ชัดเจน (Bold) เคลื่อนไหว
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, กระฉับกระเฉง (Dynamic and active) คล่องแคล่ว, ว่องไว (Active) ดุเด็ดเผ็ดมัน (Fiery) สะดุด
ตา (Striking) จัดๆแรงกล้ า (Intense)
บุ ค ลิ ก ภาพหลั ก หรู ห รา, โอ่ อ่ า , งดงาม (Gorgeous) บุค ลิ ก ภาพย่อย
ได้ แก่ ดูหลักแหลม (Brilliant) มีเสน่ห์, งดงาม (Fascinating) เป็ นเงา (Glossy) เย้ ายวน (Alluring)
จับต้ องได้ , มีหลักฐาน (Substantial) รวย, มีฐานะ (Rich) มากมาย, พรั่งพรู (Abundant) ดูมีกลิ่น
หอม (Aromatic) รอบคอบ, เป็ น ผู้ใ หญ่ (Mature) ฟุ่ มเฟื อย, หรู ห ราเกิ น จ าเป็ น (Extravagant)
หรู ห รา, ฟุ่ มเฟื อย (Luxurious) มี ก ารประดั บ ประดา (Decorative) ดู โ อ่ อ่ า ยิ่ ง ใหญ่ , อลัง การ
(Grand)
บุ ค ลิ ก ภาพหลั ก สบายๆ (Casual) บุค ลิ ก ภาพย่ อ ย ได้ แ ก่ ชื่ น บานใจ,
น่ายินดี (Cheerful) ปิ ติยินดี (Happy) เฉลิมฉลอง, รื่ นเริง (Festival) สนุกสนาน (Enjoyable) สดใส
, สว่างไสว (Bright) เตะตา, ลานตา (Dazzling) สนุกสนาน, รื่ นเริ ง (Mery) รื่ นรมย์ , เพลิดเพลิน
(Amusing) ฟูฟ่า (Flamboyant) ชี ้โอ, ชอบแสดงออก (Showy) เต็มไปด้ วยสีสนั (Colorful)
บุคลิกภาพหลัก น่ ารัก, กระจิ๋มกระจิ๋ม (Pretty) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ ฉุด
ฉาด (Vivid) ดูเป็ นของเมืองร้ อน (Tropical) อร่อย, ชื่นใจ, จับใจ (Delicious) ดูเป็ นมิตร (Friendly)
อ่ อ นหวาน (Sweet) เบิ ก บาน, ผ่ อ งใส (Sunny) น่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู (Cute) เหมื อ นเด็ ก ๆ, น่ า เอ็ น ดู
(Childlike)
บุคลิกภาพหลัก เป็ นธรรมชาติ (Natural) บุคลิกภาพย่อย ได้ แก่ สุภาพ,
นุ่มนวล (Gentle)-ใกล้ ชิด, เป็ นส่วนตัว (Intimate) ใจคอกว้ างขวาง, น่านับถือ (Generouse) พึง
พอใจ (Pleasant) ชวนหัว, สบายๆ (Lighthearted) พักอย่างสงบ (Restful) อิสระ, ตามใจอยาก,
สบายๆ (Free) มี สุข ภาพดี (Healthy) ราบรื่ น , เรี ย บๆ (Smooth) ดูเ ป็ น ของพื น้ ถิ่ น (Domestic)
เปิ ดเผย, ตรงไปตรงมา (Open) อ่อนๆ (Mild) ระลึกถึง ความหลัง (Nostalgic) หวานอมเปรี ย้ ว
(Sweet-sour) สะอาด, บริสทุ ธิ์ (Wholesome) ดูมีรสเปรี ย้ ว (Citrus) ดูสงบ, สบาย (Peaceful) ง่าย
, กระจ่ า งชัด (Plain) สงบนิ่ ง , เยื อ กเย็ น (Tranguil) สดใหม่ , สดชื่ น (Fresh) สะเทื อ นอารมณ์
(Emotional) แห้ งๆ (Dry) นุ่ ม นวล, เบาๆ (Tender) มี วั ฒ นธรรม (Cultired) ประณี ต , บรรจง
(Delicate) ดึงดูดและเรี ยบง่าย (Simple and appealing) ดูเกี่ยวกับน ้า (Aqueous) ชุ่มฉ่า (Devy)
บุคลิกภาพหลัก สะโอดสะอง, สวยแบบผู้ดี (Elegant) บุคลิกภาพย่อย
ได้ แ ก่ ดูเ ป็ น ผู้ห ญิ ง , อ่อ นหวาน (Feminine) โก้ , เพรี ย ว, เฉี ย ว (Sleek) สวยบริ สุท ธิ์ (Pure and
elegant) เป็ นมันเงา (Polished) สวยสุภาพ (Gentle and elegant) สง่างาม, นุ่มนวลเหมาะสม
(Graceful) สงบ, ใจเย็ น (Sedate) ดูสูง ส่ ง , มี เ กี ย รติ (Noble) ก าลัง เป็ น ที่ นิ ย ม (Fashionable)
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สงบ, นิ่ง (Calm) สละสลวย, ประณีต (Refined) มีเล่ห์เหลี่ยม (Subtle) น่าหลงไหล (Interesting)
ลึกลับ, น่าค้ นหา (Mysterious) สงบเสงี่ยม, เจียมตัว (Modest)
บุ ค ลิ ก ภาพหลั ก เก้ , เท่ ห์ , ทั น สมั ย แบบวั ย รุ่ น (Chic) บุคลิกภาพย่อย
ได้ แก่ เงียบ, สงบ (Quiet) สูงส่งทรงเกียรติ (Noble and elegant) ดูเป็ นญี่ ปุ่น (Japanese) สุขุม
นุ่มลึก (Sober) เรี ยบหรู (Quiet and elegant) มีท่า, มีสไตล์ (Stylish)
ในการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของชิเกโนบุโคบายาชิ ในงานออกแบบ
กราฟิ กมีการแบ่งบุคลิกภาพออกมาเป็ น 15 หมวดหลักและ 180 บุคลิกภาพย่อย ซึ่งแต่ละองค์กร
ควรต้ องมีบคุ ลิกภาพประกอบเฉพาะตัว เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไปและมีความชัดเจน
เพื่อนาไปประยุกต์ออกแบบ
การใช้ สี (Color) โคบายาชิ สร้ างระบบ Color Image Scale ขึ ้นมาเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการแยกแยะคุณสมบัติต่างๆของสี โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆดังนี ้ 1) chromatic
เช่น สีแดง สีเหลือง สีฟ้า และ 2) achromatic เช่น สีขาว สีดา สีเทา ซึ่งในระบบของ Japanese
Industrial Standard จะมี อยู่ 10 สีที่ ใช้ เป็ นพืน้ ฐานในการผสมสีต่างๆ โดยสีแต่ละสีจะมีความ
แตกต่างของโทนสีด้วย 2 ปั จจัย คือ ความสว่างของสี หรื อที่เรี ยกว่า Value และ ความอิ่มตัวของสี
หรื อที่เรี ยกว่า chroma
ระบบการไล่ ร ะดั บ สี การไล่ระดับสีของ Kobayashi ขึน้ อยู่กับระยะห่าง
ระหว่างสีในสเกลที่สง่ ผลต่อภาพลักษณ์ของสี ดังเช่น สีขาว สีแดง และสีดา ที่มีระยะห่างที่ไกลจาก
กัน ทาให้ ภาพลักษณ์ของสียิ่งแตกต่างกันมากขึ ้น ในทางตรงข้ าม สีที่มีระยะห่างใกล้ เคียงกันก็จะ
ให้ ภาพลักษณ์ที่คล้ ายคลึง กันซึง่ สามารถแบ่งเฉดและโทนสีได้ ดงั นี ้
Vivid tones คือ สีสด เป็ นสีเดี่ยวที่มีความอิ่มตัวของสีสูงที่สุด เป็ นสีสด
ให้ ความรู้สกึ มีชีวิตชีวา และดึงดูดความสนใจได้ ดี
Bright tones คือ สีสว่าง เป็ นสีเดียวที่ความสว่างของสีสงู เป็ นสีที่สว่าง
ใส ให้ ความรู้สกึ ที่ออ่ นหวาน น่ารัก ช่างฝัน
Subdue tones คือ สีหม่น เป็ นสีที่มีสว่างของสีในระดับกลางถึงต่า ให้
ความรู้สกึ ที่สงบเงียบ นุ่มนวล หรูหรา และอนุรักษ์ นิยม
Dark tones คือ สีโทนมืด เป็ นสีเข้ มที่ไม่มีความสว่างของสีหรื อมีในระดับ
ที่ต่ามาก ให้ ความรู้สกึ เคร่งเครี ยด เอาจริงเอาจัง
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ภาพประกอบ 67 แสดง Color Colorbination Image Scaleการแบ่งสีตามบุคลิกภาพ
ของชิเกโนบุโคบายาชิ
ที่มา: http://particletree.com/notebook/color-image-scale/
สีกับความรู้สึก
1) เกี่ยวกับขนาด สีอ่อน ทาให้ ร้ ูสกึ กว้ างใหญ่ สีเข้ ม หรื อมืดทาให้ ร้ ูสกึ ว่า
เล็กลง แคบลง
2) เกี่ยวกับความสะอาด สีผสมขาวหรื อสีนวลๆให้ ความรู้ สึกสะอาดตา
น่าจับ น่าใช้ มากกว่าสีเข้ มหรื อสีแท้
3) เกี่ยวกับพลังสีแท้ จะให้ พลังสดใส แข็งแกร่ งมากกว่าสีที่ถูกผสมแล้ ว
เช่น สีแดง มีพลังมากกว่าสีชมพูหรื อสีน ้ตาล ซึ่งสีชมพูมาจากกการผสมของสีแดงและสีขาวส่วนสี
น ้าตาล มากจากการผสมสีแดงกับดาสีที่ให้ ความรู้สกึ ร้ อนแรงจะให้ พลังมากกว่าสีที่ให้ ความรู้สกึ เย็น
เช่น สีแดงม่วง แดงส้ มมีพลังมากกว่าสีเขียว สีน ้าเงิน สีที่ผสมสีดาให้ ความรู้สกึ มีน ้าหนักมากกว่าสีที่
ผสมขาว
4) เกี่ ย วกับความเคลื่อนไหว สีกลุ่มร้ อนเคลื่อนไหวดีกว่าสีเย็น ความ
เคลื่อนไหวของสี แต่ละสี รับรู้ได้ ด้วยสายตาและจิต สี แต่ละสี เปล่งประกายออกมาในลกัษณะของ
ความสัน่ สะเทือนของสี สีนา้ เงิน สงบมั่บคง มีแนวโน้ มที่จะเคลื่อนไหวในตัวเอง สีเหลือง สดใส
ชัดเจน มีแนวโน้ ม ที่จะเคลื่อนไหวสูภ่ ายนอก สีเขียว สดใส ร่ มเย็น มีแนวโน้ มที่จะเคลื่อนไหวเข้ าสู่
กึ่งกลาง
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5) เกี่ยวกับระยะสี แต่ละสีให้ ความรู้ สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ ไกลต่างกัน เช่น
ระยะหน้ า (Fore ground) เหลือง ส้ ม แดง ระยะกลาง (Middle ground) ส้ มแดง เขียว น ้าเงิน ระยะ
หลัง (Back ground) ม่วง ม่วงน ้าเงิน
วรรณะของสี
สีวรรณร้ อน (Warm Tone) คือสีที่มีแสงอาทิตยปนอยู่ด้วย ให้ ปริ มาตร
ความรู้สกึ และเพิ่มพลังการกระตุ้นประสาทตา ร้ อนแรง อบอุ่น มีสีแดงเป็ นสี หลักวรรณะสีร้อนในวงสี
ประกอบด้ วย สี 6 สี คือ สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง
สีวรรณะเย็น (Cool Tone) คือกลุม่ สี ที่ให้ ปริมาตรลดลง สงบและเย็นกว่า
ความรู้สกึ สงบ เย็นตา ความสดชื่น ร่มเย็น วรรณะสีเย็นในวงสี ประกบด้ วย สี 6 สี คือ สี ม่วง สี ม่วงน ้า
เงิน สี น ้าเงิน สีเขียวน ้าเงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง 118
สีกลมกลืน (Analogous Color)
1) สีที่ผสมกัน เมื่อกาหนดสีใดสีหนึ่งขึ ้นเป็ นระยะแรก สีที่ใช้ ต่อไปเป็ นสี
กลมกลืนด้ านเดียวหรื อขนาบข้ างจะต้ องใช้ สีข้างเดียวหรื อสองข้ างเสมอ
2) สีกลมกลืนข้ างเดียว เป็ นการใช้ สีแบบเดียวกันหรื อวรรณะเดียวกัน เช่น ใช้ สี
เขียว - เขียวเหลือง - เขียวน ้าเงิน
3) สีกลมกลืนขนาบข้ าง กาหนดสีอ่อน /แก่ลงไปสีที่ใช้ ต่อไปที่สองข้ าง
ต้ องใช้ สีใกล้ เคียงเพิ่มต่อออกไปทังสองข้
้
าง เช่น กาหนดสีม่วง สีที่จะใช้ ต่อไปต้ องเป็ นม่วงแดง - ม่วง
น ้าเงิน - แดง - น ้างิน
4) สีที่กลมกลืนกันนัน้ ควรจะมีสีใดสีหนึ่งเป็ นใหญ่หรื อมีจานวนอยู่มาก
ที่สดุ และไม่ควรนาเอาสีที่มีความจัดมากเหมือนๆ กันมาใช้ ร่วมกัน
โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์ 119 สีมีความสาคัญต่อการรับรู้ สื่ออารมณ์ ความรู้ สึก สร้ าง
ความหมายในกิจกรรมต่างๆ สีมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับแสง เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานที่สมั พันธ์
กับการมองเห็น อีกทัง้ สียงั เป็ นคุณสมบัติหนึ่งที่แทรกอยู่ในองค์ประกอบอื่นๆ เช่น จุด เส้ น รูปร่ าง
รูปทรง
สามารถจาแนกสี ในลักษณะของการมองเห็น ได้ 3 รู ปแบบคือ ความแตกต่าง
ระหว่างสี (Hue) ความสดหม่นของสี (Saturation) ความมืดสว่าง (Value)
การใช้ สีเป็ นตัวกลางในการสื่อสาร เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในการทางานออกแบบ เพราะ
สีมีบทบาทสาคัญต่ออารมณ์ความรู้ สึก กระตุ้นการรับรู้ ช่วยดึงดูดและเรี ยกร้ องความสนใจ เป็ น
118
119

กุลนิดา เหลือบจาเริญ. เรื่องเดียวกัน. หน้ า 83.
โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. เรื่องเดียวกัน. หน้ า 60.
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พืน้ ฐานของการจาแนกสิ่งต่างๆออกจากกัน โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 120 ได้ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
บทบาทของสี ไว้ ดงั นี ้
สี สร้ างอัตลักษณ์ และการจดจา สีมีส่วนสาคัญในการสร้ างอัตลักษณ์
เนื่ อ งจากการสร้ างการจดจ าด้ ว ยสี เป็ น องค์ ป ระกอบพื น้ ฐานที่ ช่ ว ยให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคจดจ าได้ เช่ น
ธนาคารในประเทศไทยมีการกาหนดสีหลักเพื่อใช้ ในการสื่อสารร่ วมกับสัญลักษณ์ รูปแบบต่างๆ
ส่งผลถึงการแยกแยะและจดจาของผู้บริโภคได้ เป็ นอย่างดี

ภาพประกอบ 68 แสดงตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของธนาคารไทย มีการกาหนดสีหลักเพื่อง่าย
ในการสื่อสารและจดจาของผู้บริโภค
ที่มา: โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. (2559). อัตลักษณ์ในงานออกแบบ. หน้ า 60
สี ใช้ จาแนกแยกแยะ มีการใช้ สีเพื่อแยกแยะลักษณะต่างๆของวัตถุประเภท
เดียวกัน แต่แตกต่างกันด้ วยรู ปลักษณ์ ซึ่งมีสีเป็ นตัวกาหนดความแตกต่างนัน้ หรื อ การใช้ สีในเชิง
เปรี ยบเทียบ เช่น การเปรี ยบเทียบคน กับสีของปู เช่น
คนปูด า หมายถึ ง คนที่ มี ชี วิ ต แบบติ ด ดิ น ฝ่ าฟั น อุป สรรค์ ด้ ว ยตนเอง
เปรี ย บเปรยกับ การหาปูเ พื่ อ รั บ ประทาน คนประเภทนี จ้ ะหาจับ ปูด้ วยตนเองตัวเป็ น ๆ (ปูเ ป็ น
โดยทัว่ ไป ตามธรรมชาติมีสีดา)
คนปูแดง หมายถึง คนที่มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ ้น จะรับประทานปู ก็จะหา
แต่ปทู ี่ผ่านการปรุง เหมือนปูสกุ ในจานพร้ อมรับประทานที่มีสีแดง
คนปูขาว หมายถึง คนที่รับรู้พื ้นฐานของสิ่งต่างๆน้ อยที่สดุ ได้ รับการดูแล
เป็ นอย่างดี ปูที่รับประทานถูกแกะเปลือกหมด เหลือแต่เนื ้อสีขาว

120

โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. เรื่องเดิม. หน้ า 60-69.
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ภาพประกอบ 69 แสดงตัวอย่างสีของปู ซึง่ ใช้ จาแนกแยกแยะลักษณะของคน ในเชิงการ
เปรี ยบเทียบ
ที่มา: โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. (2559). อัตลักษณ์ในงานออกแบบ. หน้ า 61
สี ช่ ว ยบ่ ง บอกอายุ เช่น การใช้ สีบ่ง บอกอายุของผลไม้ ธรรมชาติสร้ าง
ปรากฏกาณ์ ของการเปลี่ยนแปลงสีจากเขียวเป็ นสีเหลือง ของผลไม้ หลายๆอย่าง สีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลถึงการคานวณเวลาในการเก็บเกี่ยว หรื อการกาหนดเวลาในการขนส่งเพื่อจัด
จาหน่าย
สี ช่ ว ยในการจดจา การสร้ างสัญลักษณ์ ด้วยสีในสถานที่ ต่างๆเพื่อช่วย
เตื่อน หรื อเป็ นจุดสังเกตเพื่อสร้ างการจดจาให้ แก่ผ้ ูใช้ สถานที่จดจาบริ เวณนัน้ ได้ เช่น ที่จอดรถ
หลายแห่งใช้ สีที่ตา่ งกันเป็ นตัวแบ่งชัน้ ซึง่ เป็ นตัวช่วยจาที่ดี
สีช่วยในการแบ่ งประเภทชนิดของการใช้ งาน สิ่งของบางอย่างมีรูปร่างที่
เหมือนกัน แต่มีคณ
ุ สมบัติ หรื อประโยชน์ในการใช้ งานที่แตกต่างกัน ซึ่งสีสามารถเป็ นตัวแยกแยะ
เป็ น เหมื อ นสัญ ลัก ษณ์ ที่ ร ะบุถึ ง คุณ สมบัติ เ พื่ อ การใช้ ง านตามประโยชน์ ใ ช้ ส อยต่ า งๆได้ เช่ น
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ หลายชนิด เช่น สายต่อ USB2, USB3 มีรูปลักษณะคล้ ายคลึงกัน แต่มีความเร็ว
ในการรับส่งข้ อมูลที่แตกต่างกัน จึงมีการแยกสีเพื่อเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกความเร็ วในการใช้ งาน
USB2 ใช้ สีขาว USB3 ใช้ สีฟ้า หรื อสานต่อสัญญานภาพและเสียงจากโทรทัศน์ มีการใช้ สีในการ
จาแนกหัวเสียบ สายต่อเสียงใช้ สีขาว - แดง สายต่อภาพใช้ สีเหลือง เป็ นต้ น
สี ช่ ว ยจ าแนกแบ่ ง หมวดหมู่ การน าเสนอที่ ป ระกอบไปด้ ว ยข้ อ มูล ที่ มี
ปริ มาณมาก และหลากหลายซึ่งมีความต้ องการนาเสนอข้ อมูลเหล่านันในวลาเดี
้
ยวกัน สี จะเป็ น
ตัวช่วยแบ่งข้ อมูลเหล่านันให้
้ เกิดความแตกต่างจากการมองเห็น ผู้รับสารสามารถใช้ สายตาจาแนก
รายละเอียดของข้ อมูลที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ออกเป็ นส่วนย่อยได้ ช่ วยแก้ ปัญหาความสับสน
ทาให้ การสื่อสารข้ อมูลง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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สีบอกชะตากรรม โหราศาสตร์ คือความเชื่อที่อ้างอิงอิทธิพลแห่งดวงดาว มี
ความสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมความเชื่อเรื่ องเทพ (ดวงดาวในฐานะเทพ) โดยเทพแต่ละองค์จะมีสี
ประจาสัญลักษณ์เฉพาะตน สีสญ
ั ลักษณ์ที่กาหนดด้ วยความเชื่อ ถูกนามาสร้ างความสัมพันธ์ กบั
ดวงชะตาของมนุษ ย์ ในลัก ษณ์ ข องการเลื อ กใช้ สี ใ ห้ ถูก โฉลก การเลื อ กใช้ สี ต ามดวงดาวจึ ง
กลายเป็ นความเชื่อและเครื่ องยึดเหนียวจิตใจ
สีมีผลต่ อการระลึกรู้ การลดทอนรายละเอียดเพื่องานออกแบบที่ต้องการ
ความเรี ยบง่าย(Simplify) คือการลดทอนรายละเอียด ให้ คงเหลือแค่สาระสาคัญที่ต้องการบ่งถึง
เท่านัน้ การลดทอนรายละเอียดต่างๆ แต่สี ยังคงเป็ นองค์ประกอบที่ปรากฏให้ เห็น เพราะสีสามารถ
นามาใช้ เป็ นตัวแทน ที่ช่วยอ้ างอิงความจา จากประสบการณ์การรับรู้ เดิม ก่อนที่สมองจะต่อเติม
จินตนาการแปรรูปส่วนย่อย (อนุภาค) ให้ เป็ นส่วนใหญ่ (มหภาค) ต่อไป

ภาพประกอบ 70 แสดงแถบสีที่ลดทอนแสดงลักษณะตัวแทนของพืชผัก และแถบสีที่ลดทอน
แสดงลักษณะของสัตว์
ที่มา: โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. (2559). อัตลักษณ์ในงานออกแบบ. หน้ า 65
สี สื่อสารอารมณ์ ความรู้ สึก สี มีอิทธิพลกับอารมณ์ความรู้ สึกของมนุษย์
แต่ ทัศนคติ ความเชื่อ รสนิยม ประสบการณ์ หรื อสังคม วัฒนธรรม ทาให้ การสื่อสารอารมณ์
ความรู้ สึกที่มาจากสีแตกต่างกัน ประสบการณ์ และความประทับใจ รวมไปถึ งสภาพแวดล้ อมมี
อิทธิพลสาคัญในการกาหนดความรู้สกึ จากสี เช่น ความประทับใจเมื่อได้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สี
ซึง่ เกิดจากสิ่งรอบตัวมักเกิดขึ ้นในทัศนคติเชิงบวก สีฟ้าจากสภาพอากาศและท้ องฟ้าที่ปลอดโปร่ ง
สี เ ขี ย วของใบไม้ ใ นฤดูฝ น ความสดชื่ น ของบรรยากาศความชุ่ม ฉ่ า นัน้ แต่ ในทางกลับกัน ถ้ า
สภาพแวดล้ อม หรื อบรรยากาศก็สามารถสร้ างความหดหู่ได้ ความเหงาของสีดาในคืนเดือนมืด สีขาว
โพลนที่เวิ ้งว้ างของหิมะในฤดูหนาว
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ภาพประกอบ 71 แสดงอารมณ์ความรู้สกึ ซึง่ เกิดจากรูปเคารพและความเชื่อทางศาสนา
ที่มา: โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. (2559). อัตลักษณ์ในงานออกแบบ. หน้ า 68-69
ดังที่ ผ.ศ.โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ ได้ กล่าวไว้ ว่า งานศิลปะใดๆ ล้ วนดึงดูด
สายตาและสร้ างความประทับใจจากลักษณะทางนามธรรม 2 ประการได้ แก่ ความกลมกลืน หรื อ
เอกภาพ หมายถึ ง ลัก ษณะของความเป็ น พวกเดี ย วกัน เดิ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กลมกลื น
สอดคล้ อ งกัน โดยรวมแล้ ว มี โ ทนของความสงบนิ่ ง ก่ อ เกิ ด พลัง และ ความต่ า ง หรื อ จลภาพ
หมายถึง ลักษณะของความเคลื่อนไหวไปได้ ทกุ ทิศทาง ความตัดกัน ความขัดแย้ ง โดยรวมแล้ วคือ
สภาพความเคลื่ อ นไหว ก่ อ เกิ ด รสชาติ (โชติ วัฒ น์ ปุณ โณปถัม ภ์ . 2559 : D) จากความหมาย
ดัง กล่า วสัมพัน ธ์ กับ โทนสี - ตัว แทน อารมณ์ - ความหมาย การเคลื่ อ นไหวภายใน และการ
เคลื่อนไหวภายนอก
โทนสี - ตัว แทน อารมณ์ -ความหมาย การเคลื่ อ นไหวภายใน และการ
เคลื่อนไหวภายนอก การตั ้งข้ อสังเกตอารมณ์ของสี สีเขียวจัดเป็ นสีกลางที่มีความสงบมากที่สดุ ให้
ความรู้สกึ สงบสมดุล ในขณะที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง มีระดับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากขึ ้น จากความ
ใฝ่ ร้ ูสคู่ วามร่าเริ ง และรุนแรงมากขึ ้นตามลาดับ ส่วนสีฟ้า สีน ้าเงิน และสีม่วง เป็ นความเคลื่อนไหว
ภายในที่มากขึ ้นเป็ นลาดับเช่นกัน จากความว่องไวของสติ สู่ปัญญาล ้าลึก จนถึงอารมณ์ศิลปะที่
พลุง่ พล่าน
โดยรวมแล้ วคือสภาพความเคลื่อนไหว ก่อเกิดรสชาติ ในงานออกแบบชิน้
หนึ่ง ๆ ควรมีทงเอกภาพ
ั้
และจุลภาพรวมอยู่ด้วยกันด้ วยสัดส่วนที่เหมาะสม ส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู้รับสาร เกิดเป็ นภาพจา กลายเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์ให้ งานออกแบบได้
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สีไม่ได้ มีความหมายโดยตัวของมันเอง แต่ต้องเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่น จึงจะเกิด
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ขึ ้นมาได้ การเลือกใช้ สีในงานออกแบบจึงต้ องคานึงถึงบริ ยทของการใช้
งานด้ วย 121
อารยะ ศรี กัลยาณบุตร 122 กล่าวถึงการใช้ สีในการออบแบบตราสินค้ าว่าตรา
สินค้ าที่ดีนนควรจะท
ั้
างานได้ ในสีเดียวแต่ในปั จจบนมีสถานการณ์ที่อนุญาตให้ ใช้ ตราสินค้ าที่เป็ นสี
ต่างๆ นักออกแบบก็ควรมีความระมัดระวังและความเข้ าใจให้ ลกึ ซึ ้งถึงเหตุหลและผลกระทบที่จะ
เกิดจากสีที่ตนเลือก
ตัวแปรที่มีผลต่อการนาสีมาใช้ เมื่อได้ เลือกสีที่จะใช้ ได้ แล้ วก็ต้องคานึงถึงตัวแปร
ต่างๆที่มีผลต่อการนาสีเหล่านันมาใช้
้
งานด้ วย เพราะสีๆ เดียวกันหรื อชุดเดียวกัน อาจจะสื่อสาร
ข้ อมูลได้ แตกต่างกันหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีตวั แปรไม่เหมือนกัน
ตัวแปรที่สาคัญที่อาจส่งผลให้ สีมีการเปลี่ยนแปลงมีดงั นี ้
1. Color association ความช่างสังเกตและความพยายามจะจดจาสิ่งมนษย์
ทาให้ มีการนาสีเข้ ามาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั สิ่งต่างๆ ที่มองเห็นอยู่รอบตัว ซึ่งเมื่อมีต่างๆของการสัง่
สมความคิดนานเข้ า ก็อาจจะถึงจุดที่สีก็จะกลายเป็ นตัวแทนหนึง่ ของสิ่งนันๆ
้ ไปเลย เช่น เพราะไฟ
ดูเป็ นสีแดง และน ้าดูเป็ นสีฟ้า สีแดง จึงให้ ความรู้สกึ อบอุ่น (เหมือนไฟ) และสีฟ้า ให้ ความรู้สกึ เย็น
(เหมือนน ้า) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามการนาสีไปเกี่ยวข้ องกับความหมายหรื อคุณสมบัติของสต่างๆ ก็
ขึ ้นอยู่กับการถ่ายทอดความคิดในกลุ่มสังคมนัน้ ๆ ซึ่งหากต้ องการจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่
เป็ นสังคมเมืองก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างแต่ละเมือง แต่หากเป็ นสังคมใน
หน่วนที่เล็ก อาจจะแตกต่างกันได้ จึงควรมีการศึกษตัวแปรนี ้ในกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร
ด้ วยเสียก่อนเพื่อจะได้ ช่วยให้ สามารถคาดหวังปฏิกิริยาตอบสนองได้ แม่นยาขึ ้น
2. Combination of hue การใช้ สีหลายๆ สีรวมกันในงานออกแบบหนึ่งฉัน
เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นในการออกแบบตราสินค้ าน้ อยกว่าการออกแบบเรขศิลป์ อื่นๆ ดังที่จะพบว่ามีตรา
สินค้ าจานวนมากที่มีสีเพียงสีเดียว อย่างไรก็ตามก็ยงั มีตราสัญลักษณ์อยู่ไม่น้อยที่มีการใช้ สมากก
ว่าหนึ่งสี ซึ่งในกณณีเช่นนัน้ นักออกแบบนอกจากจะต้ องเลือกชุดสีที่เหมาะสมกับ แนวความคิด
และอารมณ์ ลีลา และบุคลิกของงานแล้ ว ยังจาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจถึงธรรมชาติต่างๆ ของสีเมื่อ
นามาอยู่ร่วมกันด้ วยว่า เมื่อนาสมากกว่าหนึ่งสีมาอยู่ร่วมกัน สีเหล่านันจะมี
้
ผลกระทบต่อกันและ
กันได้ ในหลายๆ ลักษณะ เช่น อาจจะไปเสริมหรื อลดความเข้ มให้ กนั และกันหรื ออาจจะบิดเบือนให้
121
122

โชติวฒ
ั น์ ปุณโณปถัมภ์. เรื่องเดิม. หน้ า 69.
อารยะ ศรี กลั ยาณบุตร. เรื่องเดียวกัน. หน้ า 62.
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เพีย้ นไป เป็ นต้ น ซึ่งปรากฏการณ์ ที่สาคัญอย่างหนึ่งของการที่สี่ทาปฏิกิริยาต่อกันและกันก็คือ
simultaneous Contrast ซึ่ง เป็ น ประสบการณ์ ข องการมองเห็ น ซึ่ง เมื่ อ มองสี ๆ หนึ่ง อวัย วะที่ มี
หน้ าที่รับสีๆ นันในดวงตาจะล้
้
าลง ทาให้ อวัยวะที่รับสีอื่นๆ ทางานได้ ดีกว่า และไปมีผลกระทบเมื่อ
ละสายตาไปมองสีที่อยู่ข้างๆ
3. Value and saturation ในการเลือกสีตามแนวความคิดและอารมณ์ ลีลา
และบุคลิกของงานนัน้ หากเลือกโดยเพียงกาหนดชื่อก็อาจจะทาให้ ได้ สีที่ต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น
เมื่อพูดว่า “ สีเหลือง” ในความคิดของแต่ละคนแม้ จะเห็นสีเหลือง แต่เป็ นสีเหลืองที่แตกต่างกันไป
เป็ นต้ น สีซึ่งมืดลงหรื อสว่างขึ ้นเมื่อเจือสีขาวหรื อสีดาปนลงไปนันเป็
้ นการเพิ่มหรื อลดคุณค่าของสี
(value) ของสี ในขณะที่สีที่ถูกเจือด้ วยนา้ ให้ อ่อนลงหรื อถูกทาทับหลายๆ เที่ยวให้ เข้ มขึ ้นนัน้ เป็ น
การลดหรื อเพิ่มความอิ่มสี (saturation) การเลือกสีจงึ ต้ องมีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงโดยอาศัย
ตารางสีที่โรงพิมพ์ใช้ กนั
4. Shape form and edge ตัวแปรนี ้ คือ การที่นักออกแบบควรจะคานึง ถึง
ลักษณะของพื ้นที่ที่จะนาสีนนไปใช้
ั้
ว่ามีรูปร่าง หรื อขอบรูปแบบไหน เพราะแม้ จะเป็ นสีเดียวกันแต่
อยู่ในคนละรูปร่ างหรื อมีขอบรูปต่างกัน ก็จะให้ ผลในการสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น สี่เหลี่ยมสีฟ้าก็
จะดูแตกต่างจากวงกลมสีฟ้า หรื อวงรี สีฟ้าที่มีขอบคมชัดก็จะดูไม่น่มุ นวลเท่าวงรี สีฟ้าที่มีขอบไม่ชดั
(blur) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามเรื่ องนี ้มักไม่ค่อยจะเป็ นปั ญหามากนัก เพราะโดยมากแล้ วนักออกแบบ
มั ก จะเคยชิ น ที่ จ ะก าหนดรู ปร่ างและขอบรู ปเสี ย ก่ อ น แล้ วจึ ง จะมี ก ารตั ด สิ น ใจใน
เรื่ องของสี
5. Size and proportion ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งที่เกี่ ยวข้ องกับพืน้ ที่ที่จะนา
สีมาใช้ ก็คือ ขนาดและสัดส่วนของพื ้นที่นนั ้ เช่น จุดเล็กๆ สีแดงบนพื ้นสีเขียว (ซึ่งเป็ นสีตดั กัน) ก็
อาจจะมีความเด่นไม่แพ้ จดุ ใหญ่ๆ สีน ้าเงินบนพื ้นสีเขียว (ซึง่ เป็ นสีใกล้ เคียงกัน) ก็ได้
6. Pattern and texture ลวดลายซ ้าและพื ้นผิวก็เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อ
การนาสีมาใช้ ในด้ านของลวดลายซ ้านัน้ องค์ประกอบนีม้ ักจะมีผลทางด้ านการรับรู้ ในด้ านยุค
สมัยได้ อย่างรวดเร็ ว เช่น สีฟ้าที่อยู่บนลวดลายซ ้ารู ปวงกลมให้ ความรู้ สึกถึงยุค 60 's ในขณะที่สี
ฟ้าที่อยู่บนลวดลายซ ้ารูปขนมเปี ยกปูนให้ ความรู้สกึ ที่แตกต่างกันด้ วย เช่น สีเหลืองบนพื ้นผิวเรี ยบ
มันจะให้ ความรู้ สึกทันสมัย ในขณะที่สีเหลืองเดียวกันเมื่ออยู่บนพืน้ ผิวที่ดูหยาบขรุ ขระกลับให้
ความรู้สกึ อบอุน่ เป็ นมิตร เป็ นต้ น
ตัวแปรทังหกนี
้
้ โดยจะมีผลต่อการใช้ สีในการออกแบบตราสัญลักษณ์ทงสิ
ั ้ ้นแต่ใน
กรณีหนึง่ อาจจะไม่มีทงหมดทุ
ั้
กตัวแปร และความสาคัญของแต่ละตัวแปรก็แตกต่างกันไป
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3.2.5 องค์ ประกอบทางศิลปะประเภทลวดลาย (Pattern) ในการศึกษาผู้วิจัย
กาหนดให้ ลวดลาย เป็ นองค์ประกอบศิลปะที่ใช้ การซ ้า เพื่อแสดงลักษณะของพื ้นผิวและลวดลาย
ของรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ลวดลาย (Pattern) หมายถึง ลายเส้ นและสีสนั ที่มีการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ให้ เกิด
คุณค่าทางความงามและนาไปใช้ ประดับตกแต่งในงานศิลปะประเภทต่างๆ ทังในงานทั
้
ศนศิลป์
ได้ แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และงานศิลปะประยุกต์เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์
ออกแบบตกแต่ง ออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบพาณิชยศิลป์
รู ปแบบลวดลายในธรรมชาติของพืช สัตว์ แมลง ปรากฏการณ์ จากธรรมชาติ
เหล่านี ้ เป็ นสิ่งบันดาลใจให้ มนุษย์มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และจินตนาการที่หลากหลายไม่มีที่
สิ ้นสุดต่อไปนี่เป็ นรู ปแบบลวดลายในธรรมชาติที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึน้ เองได้ แต่มันก็เกิดขึ ้น
จากธรรมชาติ จ ริ ง ๆ ลัก ษณะของลวดลาย ได้ แ ก่ 1) ลวดลายในพื ช เช่ น ลวดลายในดอกไม้
ลวดลายในใบไม้ ลวดลายในเปลือกไม้ 2) ลวดลายในแมลง เช่น ลวดลายในปี ก ส่วนหัว ดวงตา
และล าตัว ของแมลง เป็ น ต้ น 3) ลวดลายในสัต ว์ เช่ น ลวดลายในตัว สัต ว์ ทัง้ สัต ว์ บ ก สัต ว์ น า้
สัตว์ เลือ้ ยคลาน 4) ลวดลายปรากฏการณ์ ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้ อง ฝนตก ลวดลายของ
พื ้นดินแตกระแหง เป็ นต้ น 5) ลวดลายเรขาคณิต เช่น ลวดลายรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ครึ่งวงกลม
เป็ นต้ น 6) ลวดลายพาณิชย์ศิลป์ เช่น ปรากฏในงานโฆษณาหลายรู ปแบบประกอบในตัวผลิตภัณฑ์
สินค้ า เครื่ องหมายการค้ า
3.3 ทฤษการฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design)
ทฤษฎี เ กสตอลท์ (Gestalt’s Theory) มาจากสกุ ล จิ ต วิ ท ยาเยอรมั น นี (Gestalt
Phychology) หลัก การคื อ “ส่ ว นรวมมี ค่ า มากกว่ า ผลบวกของส่ ว นย่ อ ย” หรื อ “The whole is
greater than the sum of the parts.” 123 ปั จจัยการรับรู้ของ Gestalt สร้ างกรอบอ้ างอิงในการมองเห็น
(Visual Frame of Reference) ให้ นกั ออกแบบได้ เข้ าใจและมีพื ้นฐานทางจิตวิทยาการมองที่เชื่อถือ
ได้ ในการวิเคราะห์ เพื่อใช้ สาหรับการจัดการกับบริ เวณว่างต่างๆ ของข้ อมูลทางกราฟิ ก Gestalt ใน
ภาษาเยอรมัน หมายถึ ง “รู ป ร่ า ง - รู ป ทรงหรื อ ลวดลายโดยรวมทัง้ หมด” ได้ แ นวคิ ด มาจาก
นักจิตวิทยา Max Wertheimer ที่ได้ สงั เกตภาพทิวทัศน์ระหว่างการเดินทาง หรื อการเปิ ดหนังสือ
แบบผ่านๆ การดูหนังการ์ ตนู ทาให้ มองเห็นความต่อเนื่องปะติดปะต่อกันเป็ นภาพเคลื่อนไหว ดูมี
ชีวิตขึ ้นมา
123

1-11).

Wertheimer, M. (1938). Gestalt theory. In W. D. Ellis (Ed.), A source book of Gestalt psychology. (pp.
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ทฤษฎีนี ้พัฒนามาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1900 โดยนักจิตวิทยาเยอรมัน-ออสเตรี ย จากความ
เชื่อที่ว่าตามนุษย์และความคิด มักจะ “ค้ นหาสิ่งที่เป็ นแบบแผน” (Pattern Seeking) เช่นเดียวกับ
Pattern Recognition ของ William Gibson ซึ่งค้ นหาความหมายของวัฒนธรรม Street และ cool
ในฐานะ Cool Hunter และทาการทดลองจนเกิดแนวคิดว่า “มนุษย์รับรู้ ได้ ดีถ้าสิ่งเร้ านันน่
้ าสนใจ
และสิ่งใดจะน่าสนใจเมื่อเราเลือกให้ ความสนใจกับสิ่งนัน้ (Gibson, 2003) เรี ยกว่า “การคัดสรรที่
จะรั บ รู้ ” “Selecting Attention”ซึ่ง การรั บ รู้ นี ้ จะเข้ า ใจความหมายได้ ดี ก็ ต่ อ เมื่ อ เรามองดูภ าพ
โดยรวมทังหมด
้
เรี ยกว่า Gestalt Perceptual Phycology หรื อ ‘ตาช่วยจัดระบบประสบการณ์ด้าน
การมองเห็น’ 124
หลักการเรี ยนรู้ ของกลุ่มเกสตัลท์ กลุ่มเกสตัลท์กล่าวว่า การเรี ยนรู้ ที่เห็นส่วนรวม
มากกว่าส่วนย่อยนันจะต้
้ องเกิดจากประสบการณ์เดิม และการเรี ยนรู้ย่อมเกิดขึ ้น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1) การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมาย หรื อการตีความต่อสิ่ง
เร้ าของ อวัยวะ รับสัมผัสส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อทังห้
้ าส่วน ได้ แก่ หู ตา จมูก ลิ ้น และผิวหนัง และการ
ตีความนีม้ ักอาศัยประสบการณ์ เดิม ดังนัน้ แต่ละคนอาจรับรู้ ในสิ่งเร้ าเดียวกัน แตกต่างกัน ได้
แล้ วแต่ประสบการ์ เช่น นางสาว ก. เห็นสีแดงแล้ วนึกถึงเลือด แต่นางสาว ข. เห็นสีแดงอาจนึกถึง
กุหลาบสีแดงก็ได้
2) การหยัง่ เห็น (Insight) หมายถึง การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยจะเกิดแนวคิดใน
การเรี ยนรู้ หรื อการแก้ ปัญหาขึ ้นอย่างฉับพลันทันทีทนั ใด (เกิดความคิดแวบขึ ้นมาในสมองทันที)
การมองเห็นแนวทางการแก้ ปัญหาตัง้ แต่จุดเริ่ มต้ น เป็ นขัน้ ตอนจนถึงจุดสุดท้ ายที่สามารถจะ
แก้ ปัญหาได้ เช่น การร้ องออกมาว่า ยูเรก้ า ของอาร์ คีเมดิส เพราะเกิดการหยังเห็น (Insight) ใน
การแก้ ปัญหา การหาปริ มาตรของมงกุฎทองคาโดยวิธีการแทนที่น ้าว่าปริ มาตรของมงกุฎที่จมอยู่
ในน ้าจะเท่ากับปริ มาตรของน ้าที่ล้นออกมา ซึ่งใช้ วิธีการนี ้ในการหาปริ มาตรของวัตถุที่มีรูปทรงไม่
เป็ นเรขาคณิตมาจนถึงบัดนี ้
การใช้ ท ฤษฎี Gestalt นัน้ จึ ง ประกอบด้ ว ย ส่ว นย่ อ ย (Parts) ของภาพที่ ม องเห็ น
(Visual Image) เป็ น สิ่ ง ที่ วิ เ คราะห์ แ ยกย่ อ ยประเมิ น ผลได้ กับ ส่ ว นรวม (Whole) ของภาพที่
มองเห็นเมื่อเอาส่วนต่างๆมาประกอบรวมกัน จะเห็นความแตกต่างและสาคัญกว่าส่วนย่อย เช่น
ภาพ 1 ภาพแยกส่วนเป็ น ก้ อนหิน นา้ สีฟ้าคราม เกลียวคลื่น เกาะ เรื อ ภูเขา หาดทราย แต่เมื่อ
รวมกันเราจึงรับรู้ ว่านี่คือ Pattern ของสิ่งที่เรี ยกว่า “ทะเล” ทัง้ หมดนี ้ มีอิทธิพลทังต่
้ อ 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.

146
งานออกแบบกราฟิ กภาพถ่าย มาจนถึงปั จจุบนั Gestalt มีหลักการใหญ่และหลักการย่อย ในที่นี ้
จะกล่าวถึงเฉพาะหลักการหลัก ซึง่ มีข้อมูลดังนี ้
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ในการกาหนดแนวทางเพื่อการออกแบบ
“อัตลักษณ์ ศิลป์ ” ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) ร่ วมกับ
ทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) เพื่อการลดทอน แทนค่า และการจัดวางองค์ประกอบของ
รูปลักษณ์ที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ สื่อสารภูมิปัญญาท้ องถิ่นทัง้ 8 ประเภท ประกอบด้ วย
1) กฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) การจัดวางองค์ประกอบแบบการซ ้า
และเน้ นสิ่งหนึง่ สิ่งใดขึ ้นมาให้ แตกต่าง
การวางองค์ประกอบแบบการซ ้า แล้ วเน้ น สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้ มาให้ แตกต่าง ซึ่ง
มนุษย์จะรับรู้ ได้ เร็ ว ถ้ าสิ่งนัน้ น่าสนใจ (ตัวอย่างเต่าหดหัว นามธรรม) (นักว่ายนา้ รู ปธรรม เก่ง
เหมือนฉลามแต่ไม่ได้ มาด้ วยความสามารถของตัวเอง) (สิ่งที่เหมือนกัน (สี/รูป/ทรง/พื ้นผิว/ขนาด/
ทิศทาง) สายตาจะจัดระบบเข้ าเป็ นชุดเดียวกันก่อน)
กฎนีเ้ ป็ นกฎที่ Max Wertheimer ตังขึ
้ น้ ในปี ค.ศ. 1923 โดยใช้ เป็ นหลักการ
ในการวางรูปกลุม่ ของการรับรู้ เช่น กลุม่ ของ เส้ น หรื อสี ที่คล้ ายคลึงกัน หมายถึงสิ่งเร้ าใด ๆ ก็ตาม
ที่มีรูปร่าง ขนาด หรื อสี ที่คล้ ายกัน คนเราจะรับรู้วา่ เป็ นสิ่งเดียวกัน หรื อพวกเดียวกัน

ภาพประกอบ 72 แสดงตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบแบบการซ ้า ตามกฎของความคล้ ายคลึง
(Similarity)
ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/
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2) กฏของความใกล้ ชิด (Proximity) การจัดวางองค์ประกอบส่วนย่อยที่มีความ
เกี่ยวข้ องกัน ในตาแหน่งที่ใกล้ ชิดกัน
การวางองค์ ประกอบกราฟิ กส่วนย่อยที่มีความเกี่ ยวข้ องกันในตาแหน่ ง ที่
ใกล้ ชิดกัน เกาะกลุม่ กันเพื่อสร้ างภาพ/สื่อ ความหมาย ส่วนที่อยู่ใกล้ กว่ารู้สกึ เป็ นกลุม่ มากกว่า
สาระสาคัญของกฎนี ้ มีอยู่ว่า ถ้ าสิ่งใด หรื อสถานการณ์ใดที่เกิดขึ ้นในเวลา
ต่อเนื่องกัน หรื อในเวลาเดียวกัน อินทรี ย์จะเรี ยนรู้ ว่า เป็ นเหตุและผลกัน หรื อ สิ่งเร้ าใดๆ ที่อยู่
ใกล้ ชิดกัน มนุษย์มีแนวโน้ มที่จะรับรู้ สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ ชิดกันเป็ นพวกเดียวกัน หมวดหมู่เดียวกัน

ภาพประกอบ 73 แสดงตัวอย่างการวางองค์ประกอบกราฟิ กส่วนย่อยที่มีความเกี่ยวข้ องกันใน
ตาแหน่งที่ใกล้ ชิดกัน เกาะกลุม่ กันเพื่อสร้ างภาพ/สื่อ ความหมาย ส่วนที่อยู่ใกล้ กว่ารู้สกึ เป็ นกลุม่
มากกว่า ตามกฎของความใกล้ ชิด – (Proximity)
ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/
3) กฏของความต่อเนือง (Continuation) การจัดวางองค์ประกอบตามทิศทาง
การจัดวางองค์ประกอบตามทิศทาง การมองของสายตาจากซ้ ายไปขวา จาก
บนลงล่าง ประโยชน์คือ ช่วยในการถ่ายทอดเนื ้อหาเป็ นขันตอน
้
เป็ นลาดับ ดูต่อเนื่อง เชื่อมโยงถึง
กันเป็ นภาพใหญ่ (เป็ นระบบการรับรู้เชิงจิตภายใน มันเห็นชัดเจนในเชิงประจักษ์ ) สิ่งเร้ าที่มีทิศทาง
ในแนวเดียวกัน ซึง่ จะรับรู้วา่ เป็ นพวกเดียวกัน
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ภาพประกอบ 74 แสดงตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบตามทิศทาง ช่วยในการถ่ายทอดเนื ้อหา
เป็ นขันตอน
้
เป็ นลาดับ ดูตอ่ เนื่อง เชื่อมโยงถึงกันเป็ นภาพใหญ่ ตามกฏของความต่อเนื่อง
(Continuation)
ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/
4) กฏของภาพและพื น (Figure and Ground) การจัด วางองค์ ป ระกอบที่
ประกอบด้ วย ภาพ หมายถึงสิ่งที่มีรูปร่างเด่นชัด ปรากฎขึ ้นมาจากเส้ นขอบของอาณาเขต และ พื ้น
หมายถึงส่วนที่เหลือทังหมดภายในอาณาเขต
้
ตามกฎการรั บ รู้ (Law of Perception) ช่ ว ยให้ เ รารั บ รู้ ผ่ า นสภาพที่ ติ ด กัน
(Contrast) ของ ภาพกั บ พื น้ Figure 1 รู ป บวก positive element 2 พื น้ ที่ ว่ า งสัม พัน ธ์ spatial
relationship Ground 1 พื ้นบวก white space 2 พื ้นลบ negative space หลัก Gestalt ส่วนนี ้ จึง
เป็ นเรื่ องของการรับรู้ ระหว่าง Figure & Ground หรื อ Negative & Positive Space อย่างแท้ จริ ง
ภาพกั บ พื น้ (Figure and Ground) นี ้ สั ม พั น ธ์ กั บ ความฉลาดของสายตาในการเลื อ กมอง
(Selective Theory) ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ ระหว่างภาพและพืน้ เมื่อทัง้ สองสิ่งนีอ้ ยู่ในอาณาเขต
เดียวกัน ภาพคือสิ่งที่มีรูปร่างที่เด่นชัดปรากฏขึ ้นมาจากเส้ นขอบของอาณาเขต และพื ้นก็คือส่วนที่
เหลือทัง้ หมดภายในอาณาเขต ตามแนวคิดของกลุ่มเกสตัลท์เกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) นี ้
ขึ ้นอยู่กบั รูปแบบของตัวกระตุ้นทังหมดมากกว่
้
าส่วนย่อยหรื อผลรวมของส่วนย่อยรวมกัน การรับรู้
ทางสายตาจึงสลับไปมาระหว่างภาพกับพื ้น (Figure and Ground) ขึ ้นอยู่กบั การเลือก (Selection)
ที่จะเพ่งไปที่จดุ ใดก็จะเห็นสิ่งนัน้
Schiffman & Kanuk (2000 อ้ างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์ , 2552) การรับรู้ คือ
กระบวนการที่บคุ คลแต่ละคนมีการเลือกการประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมา
ให้ ความหมายและได้ ภาพของโลกที่มีเนื ้อหา
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Millet (1954 อ้ างถึงใน บูชญา ประดิษฐพร, 2557) การรับรู้หมายถึง การรับ
โดยการเห็น ได้ ยิน สัมผัส ได้ รสและรู้สกึ ถึงอุณหภูมิแล้ วส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น การ
คิด การจา ความต้ องการและจินตนาการ
Tuck (2010 อ้ างถึงใน ชาญณรงค์ศิริสขุ โภคา, 2557) ได้ กล่าวถึง ทฤษฎีการ
เรี ยนรู้กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt‘s Theory) เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน โดยมีผ้ นู ากลุ่มคือ เวอร์
ไธเมอร์ (Wertheimer) โคห์ เ ลอร์ (Kohler) คอฟฟ์ กา (Koffka) และเลวิ น (Lewin) ซึ่ ง กลุ่ ม มี
แนวความคิดว่าการเรี ยนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ทงหลายที
ั้
่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้ มา
รวมกันเสียก่อน แล้ วค่อยพิจารณาส่วนย่อยต่อไป หลักการเรี ยนรู้ของทฤษฎีกลุม่ เกสตัลท์เน้ นการ
เรี ยนรู้ที่ส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย ซึ่งจะเกิดขึ น้ จากประสบการณ์และการเรี ยนรู้โดยเกิดขึ ้นจาก 2
ลักษณะ คือ
1) การรับรู้ (Perception) (นันทวัฒน์บุญไธสง, 2543) การรับรู้ หมายถึง
การแปลความหมายหรื อการตีความต่อสิ่งเร้ าของอวัยวะรับสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทัง้ 5 ส่วน
ได้ แก่ตา หูจมูก ลิ ้น และผิวหนัง การตีความนีม้ กั จะอาศัยประสบการณ์เดิม ดังนันแต่
้ ละคนอาจจะ
รับรู้ในสิ่งเร้ าเดียวกันแตกต่างกันได้ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละคน
2) การหยั่ ง เห็ น (Insight) (นั น ทวั ฒ น์ บุ ญ ไธสง, 2543) การหยั่ ง เห็ น
หมายถึง การเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยจะเกิดแนวความคิดในการเรี ยนรู้ หรื อการแก้ ปัญหาขึ น้ อย่าง
ฉับพลันทันทีทนั ใด (เกิดความคิดแวบขึ ้นมาในสมองทันที) มองเห็นแนวทางการแก้ ไขปั ญหาตังแต่
้
จุดเริ่ มต้ นเป็ นขันตอนจนถึ
้
งจุดสุดท้ ายที่สามารถจะแก้ ไขปั ญหาได้ มองเห็นสถานการณ์ในแนวทาง
ใหม่ๆ โดยเกิดจากความเข้ าใจและความรู้ สึกที่มีต่อสถานการณ์ ว่าได้ ยิน ได้ ค้บพบแล้ ว ทาให้
มองเห็นช่องทางการแก้ ไขปั ญหาได้ ในทันทีทนั ใด
แนวโน้ มที่จะตีความภาพที่ไม่ชดั เจนว่าง่าย และสมบูรณ์เทียบกับความ
ซับซ้ อน และไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างการใช้ จะเป็ นรูปร่างที่ทบั ซ้ อนกัน เมื่อเพิ่มสีจะสามารถระบุรูปร่าง
ได้ ง่ายขึ ้นและรู้ ว่าเป็ นสี ซึ่งกล่าวว่าเมื่อต้ องการให้ มนุษย์เกิดการรับรู้ ในสิ่งเดียวกัน ต้ องกาหนด
องค์ประกอบขึ ้น 2 ส่วน คือ
- ภาพหรื อข้ อมูลที่ต้องการให้ สนใจ เพื่อเกิดการเรี ยนรู้ ในขณะนัน้
(Figure)
- ส่วนประกอบหรื อพืน้ ฐานของการรับรู้ (Background or Ground)
เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่ประกอบอยู่ในการเรี ยนรู้ นัน้ ๆ แต่ ผ้ สู อนยังมิต้องการให้ ผ้ เู รี ยนสนใจในขณะนัน้
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ปรากฏว่า วิธีการแก้ ปัญหา โดยกาหนด Figure และ Background ของเกสตัลท์ได้ ผลเป็ นที่น่า
พอใจ เพราะสามารถทา ให้ มนุษย์เกิดการเรี ยนรู้ด้วยการรับรู้อย่างเดียวกันได้
บางครั ง้ Figure อาจเปลี่ ย นเป็ น Ground และ Ground อาจเปลี่ ย นเป็ น
Figure ก็ได้ ถ้ าผู้สอนหรื อผู้นาเสนอ เปลี่ยนสิ่งที่ต้องการให้ ผ้ ูเรี ยน หรื อกลุ่มเป้าหมายเบนความ
สนใจไปตามที่ตนต้ องการ

ภาพประกอบ 75 แสดงตัวอย่างภาพกับพื ้น Figure 1 รูป บวก positive element 2 พื ้นที่วา่ ง
สัมพันธ์ spatial relationship Ground 1 พื ้นบวก white space 2 พื ้นลบ negative space
ตามกฏภาพกับพื ้น (Figure and Ground)
ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/
5) กฏของความสมมาตร (Symmetry) การจัดวางองค์ประกอบตามการรับรู้ถึง
การเข้ ากัน ความงามได้ สดั ส่วน และความสมดุล
การรับรู้ถึงการเข้ ากันได้ หรื อความงามได้ สดั ส่วน และความสมดุล ดังความ
สวยงามหรื อความสมบูรณ์แบบที่สะท้ อนออกมา รูปแบบของความเที่ยงตรงและความคิดที่ชดั เจน
ของความสมดุลหรื อ "รูปแบบความคล้ ายคลึงในตัวเอง" ที่สามารถพิสจู น์หรื อตรวจสอบได้ ตามกฎ
ของระบบในเชิงรู ปนัย โดยใช้ เรขาคณิต, ฟิ สิกส์ หรื ออื่นๆ ถึงแม้ ว่าความหมายจะต่างกันในบาง
บริบท แต่ทงคู
ั ้ เ่ กี่ยวข้ องกันและถูกอภิปรายโต้ แย้ งกันในการเปรี ยบเทียบ
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แนวความคิดเรื่ องความเที่ยงตรงถูกต้ องของสมมาตรมี หลากหลายวิธีตดั สิน
และนิยาม เช่น สมมาตรอาจจะใช้ ในประเด็นของเวลาที่ผ่านไป ตามความสัมพันธ์ ของตาแหน่ง
ตามการแปลงทางเรขาคณิต เช่น ขนาด, การสะท้ อน, และการหมุน ตลอดจนการแปลงฟั งก์ชนั ชนิด
อื่นๆ และตามมุมมองของวัตถุนามธรรม, แบบจาลองตามทฤษฎี, ภาษา, ดนตรี และความรู้
สมมาตรสามารถมีคานิยามที่แตกต่างกันได้ เช่น สมมาตรในทางเรขาคณิต
ซึ่งคุ้นเคยกันดีในทางคณิ ตศาสตร์ ตามความสมบูรณ์ ความสมมาตรในทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในบริ บทนี ้ ความสมมาตรที่รองรับผลเชิงลึกที่พบในฟิ สิกส์สมัยใหม่ รวมถึงในแง่มมุ มิติ
และเวลาในทางมนุษ ยศาสตร์ , ครอบคลุมและหลากหลายในประวัติศาสตร์ , สถาปั ตยกรรม,
ศิลปะ, และศาสนา

ภาพประกอบ 76 แสดงตัวอย่างการรับรู้ถึงการเข้ ากันได้ หรื อความงามได้ สดั ส่วน
และความสมดุล ตามกฎแห่งความสมมาตร (Symmetry)
ที่มา: https://www.usertesting.com/blog/gestalt-principles/
เพื่อกาหนดแนวทางของการใช้ องค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual
Arts) จากข้ อกาหนดของกฏตามทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) ในการลดทอน
แทนค่า และการจัดวางองค์ประกอบของอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวนในลักษณะต่างๆ แบ่งออกตามองค์ประกอบทางศิลปะ ทัง้ 6 ประเภท ได้ แก่ 1) จุด 2) เส้ น 3)
รูปร่าง 4) รูปทรง 5) สี 6) ลวดลาย ได้ ดงั นี ้
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ภาพประกอบ 77 แสดงการจัดวางองค์ประกอบด้ วย “เส้ น”ตามทฤษฏีการรับรู้
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 78 แสดงการจัดวางองค์ประกอบด้ วย “เส้ น”ตามทฤษฏีการรับรู้
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 79 แสดงการจัดวางองค์ประกอบด้ วย “รูปร่าง”ตามทฤษฏีการรับรู้
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 80 แสดงการจัดวางองค์ประกอบด้ วย “รูปร่าง”ตามทฤษฏีการรับรู้
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 81 แสดงการจัดวางองค์ประกอบด้ วย “รูปททรง”ตามทฤษฏีการรับรู้
(Visual Perception in Design) เพื่อแสดงรูปลักษณ์อตั ลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
3.4 ทฤษฏีรูปทรงนิยม (Formalism Theory)
สันติ ลอรัชวี125 เป็ นการจัดการผลงาน โดยเน้ นการนาส่วนประกอบมูลฐานของศิลปะ
(Element of Visual Arts) เช่น รู ปร่ าง พื น้ ผิว สี น า้ หนัก มาใช้ เป็ น องค์ ประกอบหลัก ผลงานที่
ปรากฏอาจมีลกั ษณะลดทอนเป็ นเหลี่ยมเป็ นมุม อย่างรู ปร่ างเรขาคณิต และถ่ายทอดออกมาใน
ลักษระกึ่งนามธรรม(Semi -Abstract) การจัดการในลักษณะนี ้ต้ นแบบที่นาเสนอนันจะถู
้ กลด สกัด
ตัดทอน เพื่อนาบางส่วนที่ให้ ความสาคัญมาสื่อให้ ผ้ ชู มได้ รับรู้
ทฤษฎี ก ารสร้ างงานศิ ล ปะที่ ใ ช้ ส่วนประกอบมูลฐาน ของศิ ล ปะ เช่ น เส้ น รู ป ร่ าง
รู ปทรง มาใช้ โดยตรง และอาจจะเป็ นการลด ตัดทอน สิ่งที่เป็ นจริ ง ในธรรมชาติ มาสร้ างขึ ้นใหม่
โดยผู้ชมงานศิลปะนัน้ พอจะสามารถ ระบุได้ วา่ เป็ นภาพอะไร
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สันติ ลอรัชวี. (2561). บันทึกชัน้ เรียน เอ สู่ บี. หน้ า 14.

155
3.5 ทฤษฏีการเลียนแบบ ( Immitationalism Theory)
สันติ ลอรัชวี 126 เป็ นการแสดงแนวคิดในการสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งคุณค่าของ
การแสดงออกที่เหมือนจริ งตามตาเห็น (Relalistic) หรื อเหมือนจริ งตามความรู้ สึก หรื อมีทงั ้ สอง
คุณค่ารวมกัน มักจะเกิดการถ่ายทอดในลักษณะที่เหมือนจริ งตามต้ นแบบ ซึ่งผู้ดูโดยส่วนใหญ่
สามารถเข้ า ใจได้ ด้ ว ยต่ า งเคยมี พื น้ ฐาน ประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ รู ป แบบเหล่ า นี ม้ าแล้ ว โดย
ผู้ออกแบบอาจนาเสนอตามที่ตาเห็น หรื อจัดวางใหม่ ตัดทอนบางส่วน นามาแสดงเฉพาะบางส่วน
หรื อเพิ่มเติมขึ ้นมาใหม่ ตามความคิดและเงื่อนไขของแต่ละบุคคล
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 โครงการรากวัฒนธรรม
ปั จจุบนั วัฒนธรรมมีบทบาทมากขึ ้นในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
อันเนื่องมาจากการแข่งขันในตลาดโลกที่ซบั ซ้ อนมากขึน้ ส่งผลให้ ทุกประเทศต่างพยายามหาสิ่งที่
แตกต่างและโดดเด่นวัฒนธรรมจึงกลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทุกฝ่ ายนามาใช้ เพื่อสร้ างความ
แตกต่างในการแข่งขันซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้ าง
มูลค่าให้ กบั ประเทศในเวทีตลาดโลก
กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริ มและสืบทอดงานด้ านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ คงอยู่อย่างยัง่ ยืนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสนธยา
คุณปลืม้ ) ได้ เล็งเห็นความสาคัญของวัฒนธรรม “วัฒนธรรมสร้ างคนคนสร้ างชาติ ” จึงเร่ งปรั บ
บทบาทของกระทรวงวัฒ นธรรมเป็ น กระทรวงสัง คมกึ่ ง เศรษฐกิ จและมอบนโยบาย “สื บสาน
สร้ างสรรค์บรู ณาการ” เพื่อใช้ เป็ นกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการรากวัฒนธรรม เป็ นโครงการสาคัญนับเป็ นหนึง่ ใน 17 โครงการของกระทรวง
วัฒนธรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนแสวงหาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่แท้ จริ งในท้ องถิ่นของตนเพื่อ
นาเสนอและเผยแพร่สสู่ าธารณชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหารากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ที่โดด
เด่นและเป็ นสุดยอดของท้ องถิ่นเพื่อสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้ างรายได้ ให้ กับ
ตนเองครอบครั ว และชุม ชนซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวง
วัฒนธรรมจะดาเนินการแสวงหาคัดสรรในเรื่ องของประเพณี ศิลปะการแสดงอาหารและผ้ าทอเป็ น
การนาร่ องก่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ ประเทศสามารถแข่งขันบนเวทีอาเซียนและเวทีโลกโดยที่ยงั คง
รักษาอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทยอันเป็ นรากเหง้ าของประเทศไว้ อย่างเข้ มแข็งและยัง่ ยืน
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กรอบแนวคิดโครงการรากวัฒนธรรม คือการแสวงหารากวัฒนธรรม (ของดีบ้านฉัน)
ที่เป็ นประเพณี ศิลปะการแสดง อาหารและผ้ าทอที่โดดเด่นของชุมชน โดยชุมชนร่ วมกันคัดเลือก
เพื่อนาไปสูก่ ารคัดสรรในระดับอาเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ พร้ อมทังน
้ าข้ อมูลองค์ความรู้เรื่ อง
รากวัฒนธรรมที่ผ่านการคัดสรรมาบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อเผยแพร่ และบริ การ เป็ นต้ นน ้า
ของการศึกษา ค้ นคว้ า พัฒนา บ่มเพาะ ต่อยอดไปสู่อตุ สาหกรรมวัฒนธรรมสร้ างสรรค์ สร้ างคุณค่า
ทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ อย่างยัง่ ยืน โดยผ่านกระบวบงานสืบสายสร้ างสรรค์ และ
บูรณาการการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานองค์กร และประชาชนเจ้ าของวัฒนธรรมในทุกระดับ

ภาพประกอบ 82 แสดงรากวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จบั ต้ องได้
ที่มา: https://www.m-culture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf
รากวัฒนธรรม หมายถึง วิธีการดาเนินชีวิต ซี่งกลุม่ ชนและสังคมได้ ร่วมกันสร้ างสรรค์
สัง่ สมปลูกฝังเรี ยนรู้ปรับประยุกต์สืบทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นเกิดความเจริญงอกงามทังด้
้ านจิตใจ และวัตถุ
เป็ นทุนทางสังคมที่ทาให้ เกิดความรักความผูกพัน รู้คณ
ุ ค่าหวงแหนและภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด
รากวัฒธรรม “ประเพณี” หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับ ศาสนา ความเซื่อ วิถีชีวิต การ
ทามาหากิน เป็ นประเพณีที่ชมุ ชนนันๆ
้ ได้ ถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมา มีความเป็ นมา เรื่ องราวและ ภูมิ
หลังที่ชัดเจนโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ มีรูปแบบการนาเสนอที่ดึงดูดความสนใจและสร้ างความ
ประทับใจ พร้ อมถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ ไปสู่คนอื่น และคนรุ่ นต่อไปมีการพัฒนา สร้ างสรรค์ ปรั ป
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ประยุกต์ อยู่บนพืน้ ฐานความรั บผิด ชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย ก่อให้ เกิดความรั ก ความ
สามัคคี ความผูกพัน และความภาคภูมิใจซองคนในสังคม สามารถสร้ างอาชีพ และสร้ างรายได้
ให้ กบั ครอบครัว และชุมชน ส่งผลให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
วัฒนธรรม “ศิลปะการแสดง” หมายถึง การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี ขบั ร้ อง ราเต้ น และ
ละครที่แสดงเป็ นเรื่ องราว มีความเป็ นมาและภูมิหลังที่ชดั เจนมีรูปแบบการนาเสนอที่โดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ ดึงดูดความสนใจสร้ างความประทับใจได้ มีการบ่มเพาะต่อยอดถ่ายทอดองค์กรความรู้
ไปสู่คนอื่นและคนรุ่ นต่อไป มีการพัฒนาสร้ างสรรค์ปรับประยุกต์อยู่บนพื ้นฐานการรับผิดชอบต่อ
สังคมและวัฒนธรรมไทยสร้ างความรักความสามัคคีความผูกพัน และความภาคภูมิใจของคนใน
ชุมชนสร้ างอาชีพ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวและชุมชนส่งผลให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็งยัง่ ยืน
รากวัฒนธรรม “อาหาร” หมายถึงอาหารชาติพนั ธุ์ อาหารพื ้นถิ่น อาหารสุขภาพจากภูมิ
ปั ญญาไทยเป็ นอาหารที่มีความเป็ นมาเรื่ องราวที่สะท้ อนให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเป็ นอาหาร
ที่ใช้ วัตถุดิบที่มีลักษณะจาเพาะโดดเด่นและมีชื่อเสียงของชุมชนกระบวนการผลิตไม่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมและไม่ทาลายวัตถุดิบที่มีจากัดมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการรสชาติกลมกล่อมเป็ นที่ยอมรับ
ของคนส่วนใหญ่มีการพัฒนามาตรฐานและปรับปรุ งสูตรอาหารให้ มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ ้น มี
การบ่มเพาะต่อยอดถ่ายทอดองค์กรความรู้ไปสูค่ นอื่นและคนรุ่นต่อไป มีความสามารถในการผลิต
เชิ ง ปริ ม าณพร้ อมแสดงสาธิ ต และจ าหน่ า ยโอกาสต่ า งๆ สร้ างอาชี พ และสร้ างรายได้ ใ ห้ กับ
ครอบครัวและชุมชนส่งผลให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็งยัง่ ยืน
รากวัฒนธรรม “ผ้ าทอ” หมายถึงผ้ าผืนที่ทาจากเส้ นใยธรรมชาติหรื อผ้ าผืนซึง่ ทาจาก
เส้ นใยธรรมชาติผสมเส้ นใยสังเคราะห์นามาถักทอเป็ นผืนมีลวดลายที่สวยงามสะท้ อนให้ เห็นถึงภูมิ
ปั ญญาอัตลักษณ์ของชาติพนั ธ์ และท้ องถิ่นที่โดดเด่นมีประวัติความเป็ นมามีการพัฒนาสร้ างสรรค์
และประยุกต์การถักทอและลวดลายบนผืนผ้ ามีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อมกระบวนการผลิตไม่เป็ นพิษกับสิ่งแวดล้ อมและไม่ทาลายวัตถุดิบที่มีจากัดมี
คุณค่าและมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับและพึงพอใจของคนส่วนใหญ่มีการบ่มเพาะต่อยอดถ่ายทอด
องค์ความรู้ ไปสู่คนอื่นและรุ่ นต่อไปมีความสามารถในการผลิตเชิงปริ มาณพร้ อมแสดงสาธิตและ
จาหน่ายในโอกาสต่างๆสามารถสร้ างอาชีพและสร้ างรายได้ ให้ กับครอบครัวและชุมชนส่งผลให้
ชุมชน มีความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
ผลที่ได้ คือ เกิดองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพสื่อให้ เห็นถึงรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันใน
หลากหลายมิตินาไปสู่การศึกษาค้ นคว้ าสืบสานส่งต่อจากรุ่ นสู่รุ่ น และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเด็กเยาวชนประชาชนเกิดการรับรู้ เข้ ามามีส่วนร่ วมรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ
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ก่อให้ เกิดความรักความผูกพันความภาคภูมิใจความห่วงแผนนาไปสู่การพัฒ นาบ่มเพาะต่อยอด
สร้ างสรรค์ 127

ภาพประกอบ 83 แสดงแผนภูมิกระบวนงานโครงการรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”
ที่มา: https://www.m-culture.go.th/trang/images/hand_Rakwattanatham.pdf
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธิญาดา ยอดแก้ ว (2547) การศึกษาสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน128 พบว่าแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากการทดลองออกแบบ
เพื่อหาแนวทางในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์ในการออกแบบ
ภาพสัญลักษณ์ ของ Kuwayama (1973) และหลักการประเมินสัญลักษณ์ เครื่ องหมายภาพของ
Follis and Hammer (1979) ปรากฏแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ดังนี ้
หลักในการออกแบบภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมควรศึกษาและถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของแต่
ละวัฒนธรรมที่เด่นชัดที่สดุ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ ที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว หลักการใช้ สีสาหรับงาน
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ออกแบบควรคานึงถึงลักษณะของสีที่นิยมนามาใช้ หรื อนาเสนอจนเกิดเป็ นเอกลักษณ์ ของสีใน
วัฒนธรรมนันๆ
้ การเลือกสีในการออกแบบต้ องคานึงถึงหลักความจริ ง การใช้ สีที่ เป็ นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมย่อมก่อให้ เกิดการสื่อความหมายที่ดี และเป็ นการส่งเสริ มงานออกแบบให้ ดียิ่งขึ ้น
หลักการจัดวางองค์ประกอบ ในการจัดวางองค์ประกอบของภาพ การออกแบบควรนาเสนอในส่วน
ที่สาคัญเพียงเรื่ องเดียว หรื อเน้ นจุดสนใจเพียงจุดเดียวเท่านัน้ เพื่อการตีความหมายภาพที่ชดั เจน
สามารถสื่อความหมายได้ อย่างตรงประเด็นที่สดุ
สันต์ สุวจั ฉราภินนั ท์ ทวีศกั ดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ และ รัฏฐา ฤทธิศร (2555) สัญวิทยา:
การถอดรหัสและการประยุกต์อตั ลักษณ์ไทยเพื่อเป็ นแนวทาง การออกแบบ 129 จากการลงพื ้นที่
เพื่อสังเกตการสื่อความหมายเชิงสัญญะของสถาปั ตยกรรมในสถานที่ต่างๆ ได้ ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ รูปแบบของงานสถาปั ตยกรรมผ่านทฤษฏี สัญญวิท ยา ได้ ข้อสรุ ปเสนอแนะเบือ้ งต้ น
สาหรับการนาเอาสัญญวิทยาไปใช้ เพื่อการออกแบบเป็ น 3 แนวทางคือ 1) แนวทางการใช้ สญ
ั ญ
วิทยาเชิงประวัติศาสตร์ ถือว่าการศึกษาเนือ้ หาต่างๆในเชิงประวัติศาสตร์ เป็ นส่วนสาคัญในการ
อธิบาย การเกิดรู ปสัญญะและความหมายสัญญะ ช่วยในการค้ นหา และกาหนดทิศทางการใช้
รูปสัญญะ เช่น แนวทางที่ใช้ รูปทางประวัติศาสต์ ส่งผลให้ เกิดการสื่อสารที่ชดั เจนได้ หรื อแนวทางที่
เน้ นความหมายสัญญะทางประวัติศาสตร์ มากกว่ารูปสัญญะ 2) แนวทางการใช้ สญ
ั วิทยาที่ส่งผลต่อ
การสื่อสารและการรับรู้ นาไปสูค่ วามเข้ าใจร่วมกันในสังคม จะกลายเป็ นเงื่อนไขของการเลือกสัญญะที่
สามารถทาหน้ าที่ในการสื่อสารได้ และ 3) แนวทางการใช้ สญ
ั ญวิทยาในเชิงวิพากษ์ โดยสืบค้ นถึง
การเกิดขึน้ และการประกอบสร้ างขึน้ ว่ามาจากเหตุการณ์ ใด เป็ นการวิพากษ์ เปิ ดร่ องรอยของ
ความหมายที่ถกู ประกอบสร้ าง ใช้ ในแนวทางของการรื อ้ สร้ างและปลดปล่อยให้ ความหมายเลื่อน
ไหลไม่จากัด งานวิ จัยชิน้ นีเ้ ชื่ อว่า สัญ ญวิท ยาสามารถน ามาวิเคราะห์ หารู ปสัญญะ รหั สหรื อ
ความหมาย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการออกแบบสถาปั ตยกรรมได้ ส่วนการออกแบบคือการประยุกต์
จะบรรลุผล ขึ ้นอยู่กบั กลุ่มคน ประสบการณ์ และความรู้ของผู้ที่ใช้ รวมถึงความหมายที่ทางานใน
ระดับสากล หรื อระดับเฉพาะเป็ นปั จจัยทาให้ เกิดการรับรู้และการยอมรับที่แตกต่างกัน
นภดล จันทวีระ (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ องระบบนิเวศประเพณีวฒ
ั นธรรมของเรื อนพื ้นถิ่น
ไทพวนบ้ า นบางมะเฟื อง ตาบลคู้ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 130 พบว่าการ
สันต์ สุวจั ฉราภินนั ท์ ทวีศกั ดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ และ รัฏฐา ฤทธิศร. (2555). สัญวิทยา: การถอดรหัสและการประยุกต์อตั ลักษณ์ไทย
เพื่อเป็ นแนวทาง การออกแบบ. การประชุมวิชาการ ประจาปี 2555 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ.
130
นพดล จันทวีระ. (2552). ระบบนิเวศ ประเพณีวัฒนธรรมของเรือนพืน้ ถิ่นไทพวน บ้ านบางมะเฟื อง ตาบลคู้ยายหมี
อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ สถ.ม. (สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น). มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ปรับเปลี่ยนของเรื อนพื ้นถิ่นไทพวนได้ ปรับเปลี่ยนที่อยู่บนพื ้นฐานกรอบรูปลักษณ์ของโครงสร้ างเดิม
และเปลี่ยนรูปลักษณ์จากรูปเรื อนพื ้นถิ่นแบบประเพณีนิยมเดิมมีการปิ ดล้ อมเรื อนให้ มีความมิดชิด
มากขึ ้นหลังคาปรับเปลี่ยนให้ มีความลาดชันน้ อยลงหรื อแม้ กระทัง่ การปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่ร่วม
สมัยขึ ้นอยู่กบั สภาพทางสถานะของผู้คนในพื ้นที่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลาง
ของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ” ผู้วิจยั ได้ ศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นมาจากเอกสาร
บทความทางวิชาการ หนังสือ บันทึก รวมถึงวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ศึกษากลุ่มไทยพวน
เขตพื น้ ที่ ภ าคกลางเพื่ อ มุ่ง หาอัต ลัก ษณ์ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Method) ในการศึกษากลุ่มวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อค้ นหาและวิเคราะห์อตั ลักษณ์กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนเขตพื ้นที่ภาคกลาง ด้ วยพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ร่ วมกับการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data Analysis) ในการศึกษารากวัฒนธรรมของกลุ่มตัวอย่าง
แล้ วนาข้ อมูลมามาวิเคราะห์เนื ้อหาถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยมีรายละเอียดตามลาดับขันตอน
้
ต่อไปนี ้
1. วิธีการดาเนินงานวิจัย
1.1 วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มีลาดับขันตอนการศึ
้
กษา
วิเคราะห์ดงั นี ้
1.1.1 ศึก ษาข้ อมูลจากเอกสาร ทัง้ เอกสารราชการ เอกสารทางวิชาการ เอกสาร
งานวิจัย เอกสารทางอิเลคโทรนิค อินเตอร์ เนต ตลอดจนเอกสารที่มีความเกี่ ยวข้ องกับชาติพนั ธ์
พวน และประวัติ ศาสตร์ การอพยพย้ ายถิ่ นฐานจากแขวงเชี ยงขวาง สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว สู่ประเทศไทย วิถีชีวิตของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศ
และประเด็นอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมไทยพวน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อค้ นหา
องค์ประกอบทางศิลปะอันแสดงถึงอัตลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเขตพื ้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทยตามสภาพของสังคมในปั จจุบนั ซึง่ ข้ อมูลการศึกษาดังกล่าวใช้ เป็ นแนวในการต่อยอด
การออกแบบเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทังในเชิ
้ งศิลปะวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์
1.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Field Study) จากพื ้นที่การศึกษา เพื่อ
รวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับวัฒนธรรมไทยพวน ในประเด็นต่างๆของรากวัฒนธรรม มรดกทางภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ประกอบไปด้ วย
1.1.2.1 อาหาร ได้ แก่ อาหารชาติพนั ธุ์ อาหารพื ้นถิ่น
1.2.2.2 การแต่งกาย ได้ แก่ ผ้ า เครื่ องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์จากผ้ า และเครื่ องประดับ
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1.2.2.3 ที่อยู่อาศัย ได้ แก่ บ้ านโบราณ ย่านเก่า เมืองเก่า สิ่งก่อสร้ าง และ
สถาปั ตยกรรม
1.2.2.4 ประเพณี ได้ แก่ ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และการทา
มาหากิน
1.2.2.5 ภาษา ได้ แก่วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และประวัติศาสตร์ บอกเล่า ได้ แก่
ภาษาถิ่น ภาษาสัญลักษณ์ สานวน สุภาษิต ตารา นิทานพื ้นบ้ าน และชื่อบ้ านนามเมือง
1.2.2.6 อาชีพ ได้ แก่ ช่างฝี มือดังเดิ
้ ม หัตถกรรม และอาชีพที่เกิดขึ ้นในชุมชน
1.2.1.7 ความเชื่อ พิธีกรรม ได้ แก่ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ศาสนา ศรัทธา
ของกลุม่ คนในแต่ละท้ องถิ่น
1.2.1.8 ศิลปพื ้นถิ่น ได้ แก่ ภูมิปัญญา ศิลปะท้ องถิ่น ศิลปการแสดง ศิลปการ
ต่อสู้ การละเล่นพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
โดยการศึกษาอัตลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในชุมชนเขตภาคกลางโดย
วิธีการดังนี ้
1) การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In - depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก(In - depth Interview) สนทนากลุ่มย่อย (Group Interview) เพื่อให้ ได้ ประเด็นที่หลากหลาย
ในเรื่ องรากวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น และสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ส่งผลอย่างไรกับกลุม่ ชาวไทยพวนในเขตพื ้นที่การศึกษา
2) การสังเกตการณ์ (Observation Interview) ทัง้ การสังเกตการณ์ แบบมีส่วน
ร่ วม และไม่มีส่วนร่ วม เพื่อให้ ได้ ประเด็นที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ แยกแยะความน่าเชื่อถือ
ได้
3) การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
3.1 ข้ อมูลเรื่ องอัตลัษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ในเขตพืน้ ที่การศึกษา ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้ วย จ.ลพบุรี (อ.บ้ านหมี่) จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้ า) จ.
นครนายก (อ.ปากพลี) จ.สุโขทัย (อ.ศรี สชั นาลัย)
จากการศึก ษา รากวัฒ นธรรม มรดกทางภูมิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
ท้ องถิ่น 8 ประเภท ได้ แก่ 1)อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศัย 4)ประเพณี 5)ภาษา วรรณกรรม
พื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ คาบอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเชื่อพิธีกรรม 7)ศิลปะพื ้นถิ่น ที่ยงั คงปรากฏ
ให้ เห็นในวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในเขตภาคกลาง
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3.2 นาข้ อมูลจากการวิเคราะห์อตั ลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทยพวน ในเขตพื ้นที่ของ
การศึก ษาไปสัง เคราะห์ ห าแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์ องค์ กรที่มีผลเกี่ ยวข้ องกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย คือกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนใน 4 จังหวัดในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ประกอบด้ วย จ.ลพบุรี (อ.บ้ านหมี่) จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้ า) จ.นครนายก (อ.ปากพลี) จ.
สุโขทัย (อ.ศรี สชั นาลัย) อภิปรายผลและแสดงตัวอย่างการแนวทางในการออกแบบ และพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมูล
2. การกาหนดประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 การเลือกพืน้ ที่การวิจัย การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ วิธีการเลือกพืน้ ที่การวิจัยแบบเจาะจง จาก
การศึกษาการตั ้งถิ่นฐานในประเทศไทยของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในปั จจุบนั ซึ่งพื ้นที่ทางภาค
กลางของประเทศไทยเป็ นพื ้นที่ที่มีกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน กระจายตัวตังถิ
้ ่นฐานอยู่มากที่สดุ เป็ น
จานวน 10 จังหวัด ได้ แก่ 1) อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย 2) อ.หนองโดน อ.ดอนพุด อ.วิหารแดง จ.
สระบุรี 3) อ.ปากพลี จ.นครนายก 4) อ.บ้ านหมี่ อ.บ้ านทราย จ.ลพบุรี 5) อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี 6) อ.
ทับคล้ อ อ.บางมูลนาค บ้ านป่ าแดง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 7) อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี 8) อ.ช่อง
แค อ.ชุ ม แสง อ.ไพศาลี อ.ตากฟ้ า จ.นครสวรรค์ 9) อ.ชนแดน อ.หนองไผ่ อ.ศรี เทพ
จ.เพชรบูรณ์ 10) อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี
2.2 การเลือกกลุ่มประชากกรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจยั ได้ เลือกกลุ่มประชากรใน
การศึกษาวิจยั และลงเก็บข้ อมูลภาคสนาม เป็ นประชาชนเชื ้อสายไทยพวน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื ้นที่ ที่
มีกลุม่ วัฒนธรรมพวนอาศัยอยู่ ในพื ้นที่ภาคกลางของประเทศ การเลือกกลุม่ ประชากรในการวิจยั แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) เนื่ อ งจากช่ ว งเวลาและพื น้ ที่ ที่ มี ก ารอพยพเป็ น สาแหรก
เดียวกัน มีการตั ้งถิ่นฐานอยู่ตามหัวเมืองชันใน
้ ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ปั จจุบนั ยังเป็ น
พื ้นที่ ที่มีการดาเนินชีวิต อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีตามชาติพนั ธุ์พวนเอาไว้ และยังมี
มีการจัดตั ้งกลุม่ การค้ าซึง่ มีการใช้ วฒ
ั นธรรมไทยพวนมาเป็ นส่วนหนึง่ ของการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ ้นไป
2.3 การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ แก่ กลุ่ม
วัฒ นธรรมไทยพวนใน 1) อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี 2) อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี 3) อ.ปากพลี จ.
นครนายก 4) อ.ศรี สัชนาลัย จ.สุโ ขทัย การเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งในการวิ จัย แบบเฉพาะเจาะจง
(Purpose sampling) เนื่องจากอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาศัย
อยู่เป็ นกลุ่มใหญ่ ยังคงใช้ ภาษาพวนในการสื่อสารกับกลุ่มคนไทยพวนด้ วยกัน และคงยังสืบทอด
ความเชื่อ ประเพณีตามชาติพนั ธ์เดิมเอาไว้ แต่ปัจจุบนั สภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
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ไปมีผลกับการใช้ ทุนทางวัฒนธรรมมาสื่อสาร หรื อสร้ างภาพลักษณ์เพื่อแสดงออกและเป็ นที่ร้ ู จัก
ของผู้คนในสังคม และเพื่อพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การของชุมชน ให้ มีอตั ลักษณ์ที่ชัดเจน ทังยั
้ งเป็ น
พื ้นที่ใกล้ เมืองใหญ่ คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ยิ่งทาให้ เกิดการพยายามรักษาวัฒนธรรมตาม
ชาติ พัน ธ์ เ อาไว้ ให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บ ทด้ า นต่ า งๆของพื น้ ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการขับ เคลื่ อ น
วัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์
3. เครื่องมือและการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลในการดาเนินงานเพื่อให้ ตอบกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั เรื่ อง การศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย
เพื่อแนวทางในการออกแบบ เครื่ องมือที่จะใช้ ในการวิจยั ประกอบไปด้ วย
3.1 แบบสารวจเบือ้ งต้ น (Basic Survey) โดยการบัน ทึก อ้ างอิง จากเอกสารและ
หลัก ฐานทางวิ ช าการที่ ก ล่า วถึ ง ประเด็ น ที่ ศึก ษาคื อ รู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต พฤติ ก รรม คติ ค วามเชื่ อ
พิธีกรรม การสืบทอดแนวความคิดเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ ข้อมูลที่มีอยู่จริ งด้ าน พฤติกรรมและวิถีชีวิต การปรับตนเปลี่ยนแปลงและสืบทอดแนวความคิดใน
ภูมิปัญญา ตลอดจนถึงคติความเชื่อพิธีกรรมต่างๆที่สญ
ู หายไปและยังดารงอยู่
3.3 แบบสังเกต (Observation) โดยใช้ แบบสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน
การสังเกตการณ์ลกั ษณะปรากฎการณ์ เหตุการณ์ พฤติกรรม วิถีชีวิต แนวทางความคิด ความเชื่อ
และพิธีกรรมของลักษณะเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการเก็บข้ อมูลจากลักษณะเฉพาะทางรากวัฒนธรรม
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 8 ประเภท ได้ แก่ อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย
ประเพณี ภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ คาบอกเล่า อาชีพ ความเชื่อพิธีกรรม ศิลปะ
พื ้นถิ่น ในพื ้นที่ต่างๆ ที่กาหนดในขอบเขตของการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ท าการจั ด การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล โดยเริ่ ม เก็ บข้ อ มูล จาก
กระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชน ตามลาดับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
4.1 แบบสารวจเบื ้องต้ น (Basic Survey) การสารวจภาคสนาม แบบไม่เป็ นทางการ
และเป็ นทางการ ผ่านผู้นาชุมชน ในพื ้นที่การศึกษา โดยมีการบันทึกเสียงและถ่ายภาพประกอบ
4.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงร่ างสัม ภาษณ์ แ บบ
เจาะลึก กับกลุ่มตัว อย่า งผู้ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับข้ อมูลตามสภาพจริ ง ในชุมชน พฤติกรรม วิถีชีวิต
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แนวความคิ ด ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรม ภูมิ ปั ญ ญาต่ า งๆของชุม ชน โดยมี ก ารบัน ทึก เสี ย งและ
ถ่ายภาพประกอบ
4.3 แบบสังเกต (Observation) ใช้ การสังเกตแบบไม่เป็ นทางการโดยเข้ าไปสังเกตในชุมชน
ที่ศึกษา เป็ นการสังเกตเชิงคุณภาพถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่ม อาทิ แนวทางของศิลปวัฒนธรรม
พฤติ ก รรม วิ ถี ชี วิ ต แนวความคิ ด ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรม ภูมิ ปั ญ ญาต่ า งๆของชุม ชน และ
ลักษณะเฉพาะทางรากวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 8 ประเภท ได้ แก่ 1)
อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศัย 4)ประเพณี 5)ภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ คา
บอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเชื่อพิธีกรรม 7)ศิลปะพืน้ ถิ่น เพื่อให้ เห็นแนวทางหรื อแนวความคิดที่
สะท้ อนอัตลักษณ์ของชุมชน
4.4 แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์และ
มองทัศ นคติ ข องกลุ่ม ตัว อย่ า งในพื น้ ที่ ก ารศึก ษาเพื่ อ ให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถามรั บ รู้ เข้ า ใจ และ
สามารถแสดงความคิดเห็น ตอบกลับเพื่อจะได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและชัดเจนมากขึ ้น
5. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมูลจากการส ารวจ สัมภาษณ์ และสัง เกตมาวิ เ คราะห์ ในประเด็ น ที่
เกี่ ยวข้ องกับ การศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ กลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภ าคกลางของ
ประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ ใช้ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อมูลเบื ้องต้ นโดยใช้ วิธีการ
1) ตรวจสอบข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ด้ านบุคคล เวลา สถานที่
2) ตรวจสอบด้ านวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งใช้ มากกว่าหนึ่งวิธี คือ การ
สนทนากลุ่มย่อยและรายบุคคล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบการสังเกตุการณ์แบบมีส่วนร่ วม
เพื่อศึกษาวิภีชีวิต และข้ อมูลตามส่วนประกอบของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 8
ประการ ทาการถามซ ้าเพื่อยืนยันความเข้ าใจและความถูกต้ องของข้ อมูล
3) ตรวจสอบข้ อมูลกับเจ้ าของข้ อมูล โดยสารวจการตีความผลสรุ ปต่างๆ ว่า
ตรงกัน สามารถสะท้ อนลักษณะเฉพาะของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในพื ้นที่นนได้
ั้
5.1.2 นาข้ อมูลมาวิเคราะห์จาแนกเป็ นประเภท ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ในกรอบ
แนวคิดการวิจยั และการวิเคราะห์เนื ้อหา เชื่อมโยงข้ อมูลตามข้ อเท็จจริ งที่ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรม ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ทัง้ 4 จัง หวัดตามที่ กาหนดในขอบเขตการศึกษา ใน
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ประเด็น การศึกษาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนใน
เขตพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural
identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภาคกลางของประเทศไทย เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
5.2.1 นาข้ อมูลที่ได้ จากการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล ทังจากแบบส
้
ารวจ การสัมภาษณ์
ภาพถ่ายจากการสารวจ “รากวัฒนธรรม” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 8 ประเภท
ได้ แ ก่ 1) อาหาร 2) การแต่งกาย 3) ที่ อยู่อาศัย 4) ประเพณี 5) ภาษา วรรณกรรมพื น้ บ้ านและ
ประวัติศาสตร์ คาบอกเล่า 6) อาชีพ 7) ความเชื่อพิธีกรรม 8) ศิลปะพื ้นถิ่น มาประมวลผลวิเคราะห์
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถี่ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์มาอธิบายเปรี ยบเทียบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่ได้
มาศึกษาองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Element of Visual Arts) เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
กราฟิ กสื่อสารในเชิงพาณิชย์ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาและเก็บข้ อมูลภาคสนาม เรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ในเขตพื น้ ที่ ภ าคกลางของประเทศไทย โดยมี พื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา ได้ แ ก่ อ าเภอปากพลี จัง หวัด
นครนายก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอศรี สชั นา
ลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาลักษณะร่ วม จากการศึกษาเปรี ยบเทียบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่ น 8 ประเภท ได้ แ ก่ 1)อาหาร 2)การแต่ ง กาย 3)ที่ อ ยู่ อ าศัย 4)ประเพณี 5)ภาษา
วรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ บอกเล่า 6)อาชีพ7)ความเชื่อ พิธีกรรม 8)ศิลปะพื ้นถิ่น แสดง
ให้ เห็นถึง อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่
ภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ(Elements of Visual Arts) จากอัต
ลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภ าคกลางของ
ประเทศไทย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการนาเสนออัตลักษณ์ ศิลป์ สาหรับการสื่อสารอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรม ทังในเชิ
้ งศิลปวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์
การศึกษาเก็บข้ อมูลมุ่งเน้ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเลือก
กลุ่มประชากรในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose sampling) ซึ่งได้ แก่ ผู้นาชุมชน ปราชญ์
ชุมชน หรื อผู้มีบทบาทสาคัญด้ านวัฒนธรรมไทยพวน เพื่อให้ ได้ ประเด็นที่ครอบคลุมครบถ้ วนเท่าที่
เป็ นไปได้ ในเรื่ อง“รากวัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึงมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
รวมทังสภาพสั
้
งคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่การศึกษาทัง้
4 แห่ง ดังกล่าว ร่ วมกับ การสารวจสภาพพื ้นที่ อาคารบ้ านเรื อน ศาสนสถานและโบราณสถานที่
เกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน
รายชื่อผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชมุ ชน ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในภาคกลางที่เลือกศึกษา
มีดงั นี ้
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้ แก่
1) พระครูวิริยานุโยค(สมบัติ บุญประเสริฐ) เจ้ าอาวาสวัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย
2) พระครูวิสทุ ธิ ธรรมานันท์ เจ้ าอาวาสวัดศรี มงคล หมู่ 1 ต.หนองแสง
3) คุ ณ อุ ทั ย บุ ญ มั่ ง รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสง และ
ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลหนองแสง
4) คุณสุภาพ บุญเลิศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
5) นายศรชัย ลาหอม กานันตาบลหนองแสง
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6) คุณผ่องศรี บุญขัน นักร้ องหมอลาพวน ตาบลหนอแสง
7) คุณสุนนั ท์ วัฒนวิเชียร เป็ นประธานกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวน
บ้ านใหม่
8) คุณศิริลกั ษณ์ จันนา สมาชิกกลุ่มสตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ าน
ใหม่
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ แก่
1) อาจารย์วาริ นทร์ มงคลรัตน์ ปูชนียบุคคลไทยพวนจังหวัดสุพรรณ เลขที่ 29
ต.บางปลาม้ า อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี
2) อาจารย์พงษ์ พันธุ์ศิริ ประธานชมรมไทยพวนสุพรรณบุรี
3) ร้ อยตรี กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสิน ธุ์ (หมวดวีป บางปลาม้ า) ประชาสัมพันธ์
ชมรมไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานชมรมไทยพวนบ้ านท่าตลาด
4) พันเอกพิเศษ สมนึก เพียงสามสี ผู้ก่อตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตไทยพวนบ้ านไผ่เง เลขที่ 242 หมู่ 1 ต.วังน ้าเย็น อ.บางปลาม้ า
5) คุณดารณี วงศ์จนั ทร์ ประธานกลุ่มจักสานบ้ านโพธิ์ศรี 23/1 หมู่ 12 บ้ านโพธิ์
ศรี ต.บางปลาม้ า อ.บางปลาม้ า
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ แก่
1) คุณวนิดา รักพรม (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) บ้ านสาโรงใหญ่ หมู่ 10 ต.หินปั ก อ.บ้ าน
หมี่ จ.ลพบุรีประธานกลุม่ สตรี อาสาชุมชนบ้ านพวน
2) อาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานสภาวัฒนธรรมบ้ านทราย ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
วัดบ้ านทราย ณ วัดบ้ านทรายหมู่ 2 ต.บ้ านทราย อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี
3) อาจารย์ไพโรจน์ ลายน ้าเงิน ศูนย์วฒ
ั นธรรมตาบลโพนทอง ผู้ดแู ลพิพิธภัณฑ์
พื ้นถิ่นศูนย์วฒ
ั นธรรมตาบลโพนทอง ณ วัดทะเลหญ้ า ต.โพนทอง อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี
4) คุณยินดี จันทร์ สวุ รรณ เจ้ าของเรื อนพวนเลขที่ 11 บ้ านสาโรงใหญ่ หมู่ 10 ต.
หินปั กอ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้ แก่
1)นายสาธร โสรั จประสพสันติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้ านวัฒนธรรม สาขาภูมิ
ปั ญญาชาวบ้ าน
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2) นายชนะ เข็มมุกด์ ปราชญ์ชาวบ้ านหาดเสี ้ยว
3) นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข ผู้อานวยกองการศึกษา เทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว

ภาพประกอบ 84 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะภูมิประเทศและที่ตงกลุ
ั ้ ม่ วัฒนธรรม
ไทยพวนทัง้ 4 แห่ง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ในการศึกษา
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ได้ แก่ 1) อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 2) อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
3) อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4) อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย และระยะห่างโดยสังเขป
จากจังหวัดหัวเมืองทางภาคกลาง ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ จังหวัด
นครราชสี ม า และภาคเหนื อ ได้ แ ก่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ และจัง หวัด พิ ษ ณุโ ลก รวมถึ ง นครหลวง
เวียงจันทน์
ที่มา: www.google.co.th/maps@2019
ที่ตงั ้ ลักษณะภูมิประเทศและการตัง้ ถิ่นฐาน
ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่ม ที่ใช้ เป็ นกรณีศึกษา
ในครัง้ นีม้ ีความแตกต่างกัน ซึ่งนอกจากสภาพแวดล้ อมที่มีผลโดยตรงต่อรู ปแบบการประกอบ
อาชีพ การหาอาหารและประเพณีวฒ
ั นธรรมบางประการแล้ ว ทาเลที่ตงใกล้
ั ้ ตวั เมืองใหญ่ ตลาด
ขนาดใหญ่และการคมนาคมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการตังถิ
้ ่นฐานและการปรับตัวของกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวนที่สง่ ผลมาจนถึงปั จจุบนั สามารถเปรี ยบเทียบที่ตงั ้ ลักษณะภูมิประเทศ และการ
ตั ้งถิ่นฐาน ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง4
้ กลุ่ม ได้ ดงั ตารางแสดงข้ อมูลลักษณะทาเลที่ตงและ
ั้
ภูมิประเทศของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 กลุม่
ตาราง 5 แสดงข้ อมูลลักษณะทาเลที่ตงและภู
ั้
มิประเทศของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 กลุม่

ประวัติ
การตัง้ ถิ่นฐาน

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี

ถูกกวาดต้ อนไว้ ที่หัวเมือง
ชัน้ ใน (สัน นิ ษฐานว่าเป็ น
ชาวพวนกลุ่มแรกที่เข้ ามา
ในไทยร่ ว มกั บ พื น้ ที่ อื่ น ๆ
ใกล้ เคี ย ง ในสงครามตี
เมื อ งเวี ย งจัน ทน์ ค รั ง้ ที่ 1
เมื่อ พ.ศ. 2321)

เป็ นชาวพวน ที่เจ้ าอนุวงศ์
คุ ม ลงมาในคราวถวาย
พระเพลิ ง ศพรั ช กาลที่ 2
มาตัดต้ นตาลและลาเลียง
จากจัง หวัด เพชรบุ รี และ
สุพ รรณบุรี เพื่ อ สร้ างฐาน
รากของพระสมุ ท รเจดี ย์
(ระหว่าง พ.ศ.2368 -2370)

กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน อาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี

กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนตาบล
หาดเสีย้ ว
อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

ถู ก กวาดต้ อนและ ขยายถิ่นที่อยู่ใหม่
อพยพมาหลายครั ง้ ก่อนปี พ.ศ.2387
ครั ง้ แรกคราวรั ชกาล (จารึกวัดหาดเสี ้ยว)
ที่ 3 จนกระทั่ง คราว
หนีกบฏฮ่อในรั ชกาล
ที่ 5 ( พ . ศ . 2 4 0 8 2433)
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ตาราง 5 (ต่อ)
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

ขนาดพืน้ ที่
ขนาดชุมชน

ภูมิประเทศหลัก
ภูเขา-ป่ าไม้ หลัก
ลุ่มนา้ หลัก
ล า น ้า ส า ย ร อ ง
ที่ใช้ ตัง้ ถิ่นฐาน

กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน อาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี

กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนตาบล
หาดเสีย้ ว
อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

จานวน 10 ตาบลใน
อาเภอบ้ านหมี่ ได้ แก่
บ้ านกล้ วย บ้ านทราย
เชี ยงงา โพนทอง หิน
ปั ก บางกะพี ้ ไผ่ใหญ่
สนามแจง หนอง
ทรายขาว และหนอง
เต่า
ที่ราบสลับกับเนินเขา
หรือภูเขา

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

ตาบลเกาะหวาย
ตาบลหนองแสง

ตาบลบางปลาม้ า
ตาบลมะขามล้ ม

ที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุม่

ที่ราบลุม่

เขาใหญ่

-

เขาสนามแจง

เทือกเขาขนาด
ใหญ่

ลุม่ น ้านครนายก

ลุม่ น ้าท่าจีนตอนกลาง
(ลุม่ น ้าสุพรรณบุรี)

ลุม่ น ้าเจ้ าพระยา

ลุม่ น ้ายม

คลองท่าดินแดง

คลองรางทอง
คลองสองพี่น้อง

คลองท่าตะโก - ห้ วย
แก้ ว
แม่น ้าบางขาม
ตลาดเมืองลพบุรี
ห่างไป 30 กม.

ตังถิ
้ ่นฐานริ มแม่น ้า
ยม

ตลาดนครนายก
ตัวเมือง /
ตลาดปราจีนบุรี
ย่ านตลาดการค้ า

เส้ นทาง
คมนาคมทางบก
ในปั จจุบัน

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนสุวรรณศร ห่างจาก
ตัวเมืองนครนายก 10 กม.

ตลาดเก้ าห้ อง
ริมแม่น ้าท่าจีน
ถ.สายบางปลาม้ า-สุพรรณ
ฯ
ถ.สายบางปลาม้ า-อู่ทอง

เส้ นทางรถไฟสาย
เหนือ
ถ.สุรนารายณ์ (บ้ าน
หมี่-โคกสาโรง-ม่วง
ค่อม)
ถ.สายบ้ านหมี่-ท่าวุ้ง

ที่ ร าบลานตะพั ก
ลาน ้าและเทือกเขา

ตลาดเมื อ งสวรรค
โลค
ตลาดเมืองทุ่งยัง้
ถ.ศรีสชั นาลัยสวรรคโลก , ถ.ศรีสชั
นาลัย-อุตรดิตถ์,
ถ.ศรีสชั นาลัย-แพร่
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ตาราง 5 (ต่อ)
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า
จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน อาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี

กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนตาบล
หาดเสีย้ ว
อาเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

รูปแบบชุมชน

ส่วนใหญ่เป็ นการตังถิ
้ ่นฐาน
แบบรวมกลุม่ / ที่อยู่อาศัย
และที่ดินทากินอยู่ในพื ้นที่
แปลงเดียวกัน พบได้ น้อย

ส่วนใหญ่เป็ นการตังถิ
้ ่นฐาน
แบบรวมกลุม่ / ที่อยู่อาศัย
และที่ดินทากินอยู่ในพื ้นที่
แปลงเดียวกัน พบได้ น้อย

ส่วนใหญ่เป็ นการตัง้
ถิ่นฐานแบบรวมกลุม่
ในแต่ละตาบล / ที่อยู่
อาศัยและที่ดินทากิน
อยู่ในพื ้นที่แปลง
เดียวกัน พบได้ น้อย

ข้ อสังเกต

ตังอยู
้ ่ใกล้ ตวั เมือง
นครนายกและตัวเมือง
ปราจีนบุรี

มีการตังถิ
้ ่นฐานเป็ นกลุม่
เดียวกันในพื ้นที่ 7 ตาบล 12
หมู่บ้าน จานวนราว
14,000 คน ตังอยู
้ ่ใกล้
ชุมทางการค้ าขนาดใหญ่
ของชาวจีน คือตลาดเก้ าห้ อง

เป็ นชุมชนไทยพวนที่
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
ไทย ตามข้ อมูลปี
2540 มีชาวไทยพวน
ราว 38,274 คน

ส่วนใหญ่เป็ นการ
ตังถิ
้ ่นฐานแบบ
รวมกลุม่ ริ มฝั่งแม่น ้า
ยม /ที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทากินอยู่ใน
พื ้นที่แปลงเดียวกัน
พบได้ น้อย
ตังอยู
้ ่ห่างไกลจาก
ย่านการค้ าหรือ
ตลาดขนาดใหญ่
แต่มีการติดต่อกับ
กลุม่ วัฒนธรรม
ทางภาคเหนือ และ
ชุมชนที่มีการเลี ้ยง
ช้ าง

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การศึก ษาเก็ บข้ อมูลด้ วยวิธีการสัม ภาษณ์ ในครั ง้ นี ้ ใช้ ลักษณะของมรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น มาเป็ นกรอบและแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยใช้ หวั ข้ อ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น 8 ประเภท ได้ แก่
1) อาหาร หมายถึง อาหารชาติ พันธุ์ , อาหารพืน้ ถิ่น อาหารสุขภาพ และ
อาหารประเพณี
2) การแต่งกาย หมายถึง ผ้ า, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์
จากผ้ า
3) ที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้ านโบราณ, ย่านเก่า , เมืองเก่า , สิ่งก่อสร้ าง และ
สถาปั ตยกรรม
4) ประเพณี หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา, ความเชื่อวิถีชีวิต และการทา
มาหากิน
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5) ภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ าน และประวัติศาสตร์ บอกเล่า หมายถึง ภาษาไทย
, ภาษาถิ่น, ภาษาสัญลักษณ์, สานวน, สุภาษิต, ตารา, นิทานพื ้นบ้ าน และชื่อบ้ านนามเมือง
6) อาชีพ หมายถึง ช่างฝี มือดังเดิ
้ ม, หัตกรรม, แพทย์แผนไทย, สปา ฯลฯ
7) ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม หมายถึ ง โหราศาสตร์ , ไสยศาสตร์ , ศรั ท ธาต่ อ วิถี
ศาสนา และศรัทธาของกลุม่ คนในแต่ละท้ องถิ่น เช่น เรื่ องขวัญ
8) ศิลปะพืน้ ถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาด้ านศิลปะท้ องถิ่น , ศิลปะการแสดง,
ศิลปะการต่อสู้, การละเล่นพื ้นบ้ าน และกีฬาพื ้นบ้ าน
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทอาหารหมายถึ ง อาหารชาติ พัน ธุ์ , อาหารพื น้ ถิ่ น
อาหารสุขภาพและอาหารในงานประเพณี ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 แห่ง แม้ จะเป็ นสังคม
เกษตรกรรมที่เพาะปลูกข้ าวเหมือนกัน แต่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพื ้นที่การศึกษาทัง้ 4 แห่งมีถิ่น
ฐานที่ตั ้งแตกต่างกันออกไป ส่งผลถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารในวัฒนธรรมไทยพวนดังนี ้
1.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อ.ปากพลี จ.นครนายก
อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ถิ่น
ลักษณะภูมิประเทศที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก ตั ้งอยู่บริ เวณเชิงเทือกเขาซึ่งมีต้นไผ่ขึ ้นเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในพื ้นที่
ตาบลหนองแสง ชาวบ้ านจึงนิยมนาหน่อไม้ มาประกอบอาหารพื ้นถิ่นประเภทต่างๆ อาทิ ต้ ม แกง
ลวก ฯลฯ ร่วมกับน ้าปรุงหรื อน ้าพริก
ภูมิปัญญาถนอมอาหารพืน้ บ้ านของชาวบ้ านไทยพวน เทศบาลตาบล
เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก คือ "ปลาดู" ซึง่ จะคล้ ายๆ กับปลาร้ า เพียงแต่ชาวบ้ านไทยพวน
จะนาปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาตัวสดๆ มาหมักประมาณ 20-30 วัน แล้ วนาปลาดูที่ได้ มา
ทอดหรื อย่าง รสเปรี ย้ วนาเค็ม กินกับผักพื ้นบ้ าน
ข้ อแตกต่างระหว่างปลาร้ า กับปลาดู คือ ปลาร้ า (ปลาแดะ ในภาษา
พวน) จะใช้ ระยะเวลาการหมักนานเป็ นปี หมักโดยใช้ เกลือและข้ าวคัว่ ที่ทาจากข้ าวเปลือกโขลก
ละเอี ย ด แต่ ป ลาดูจ ะใช้ ร ะยะเวลาการหมัก ไม่ ถึ ง ปี และการหมัก จะเพิ่ ม ส่ว นผสม กระเที ย ม
พริ กไทย และข้ าวคั่วที่ใช้ หมักจะทาจากข้ าวสารบดละเอียด ทาให้ ได้ ปลาดูหรื อปลาร้ าสดที่ มี
รสชาติกลมกล่อม คือมีรสเปรี ย้ วและไม่เค็มจัดเหมือนปลาร้ าทัว่ ไป กล่าวกันว่าเหตุที่ต้องหมัน่ ดูแล
ปลาที่หมักไม่ให้ เปรี ย้ วจนเกินไปนันเป็
้ นที่มาของคาว่า "ปลาดู" นัน่ เอง
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ปั จ จุบัน “ปลาดู” ได้ รั บ การคัด สรรสุด ยอดผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นึ่ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยจัดตัง้ เป็ นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย ตาบลเกาะ
หวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ภาพประกอบ 85 แสดงปลาดู อาหารพื ้นบ้ านคนไทยพวน ปั จจุบนั เป็ นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์
หนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ของ จ.นครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 86 แสดงนางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์ ผู้อานวยการสานักงาน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสานักงานนครนายก เยี่ยมชมวัฒนธรรมด้ านอาหารของชาวชุมชนไทพวน
อาเภอปากพลี
ที่มา: http://www.tat8.comและ ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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จากการสัมภาษณ์ เก็บข้ อมูลชุมชนบ้ านโคกกระชาย ตาบลหนองแสง
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 พบว่าพื ้นที่บ้านโคกกระชายส่วนใหญ่
เป็ นทุ่งนา มีลาห้ วยท่าแดงไหลผ่าน อุด มไปด้ วยปลาหลากหลายชนิดที่สามารถนามาเป็ นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารและแปรรูปอยู่มาก ยกตัวอย่างเช่น ปลาขาว ปลาสร้ อย ปลาช่อน ปลาชะโด
ปลากราย ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาหมอ เป็ นต้ น จึงเกิดการรวมกลุ่มนาปลาที่ได้ มาแปรรู ปนา
ออกจาหน่ายเพื่อสร้ างรายได้
กระบวนการแปรรูปปลาของชุมชนบ้ านโคกกระชาย เป็ นสูตรการแปรรูป
ที่ ได้ จากการหารื อของคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสูตรให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และผลิตอย่าง
พิถีพิถนั ทาให้ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายนัน้ ได้ แก่ ปลาส้ ม ปลาร้ า ปลาเค็ม ปลาดู ปลา
ร้ าสับ น ้าปรุง (มีอยู่ 4 รสชาติ) แหนมปลาชะโดปลาร้ า มีตราสินค้ า “ปลาร้ าสะแกซึง” เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 87 แสดงลาดับขันตอนและประเภทผลิ
้
ตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาชนิดต่างๆ
ของชุมชนบ้ านโคกกระชาย
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 88 แสดงปลาร้ า ซึง่ เป็ นอาหารประจาบ้ านของชาวไทยพวน และไหบรรจุปลาร้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 89 แสดงการปรุงและแปรรูปปลาร้ าด้ วยการทอดและการทาน ้าปรุงจากปลาร้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 90 แสดงแหนมปลาชะโด ปลาส้ มจากปลาชะโด
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
อาหารในงานประเพณี
อาหารที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปากพลี นิยมทาในงานเทศกาล
งานบุญต่างๆ ก็จะได้ แก่ ข้ าวปุ้น (ขนมจีน), ข้ าวจี่, ขนมกงแหน, ข้ าวโล้ น, ขนมดาดกระทะ, ขนม
คาบหมู ฯลฯ รวมทังข้
้ าวเกรี ยบย่างไฟที่คล้ ายกับข้ าวเกรี ยบว่าวหรื อข้ าวแคบของล้ านนา ที่ใช้ ประกอบ
พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในเทศกาลสงกรานต์ด้วยข้ าวเกรี ยบหรื อที่ชาวไทยพวนเรี ยกว่าข้ าวเขียบ เป็ นสิ่งที่
สาคัญในการทาพิธีกรรมสูตรเสื ้อสูตรผ้ า ซึ่งสมัยก่อนนันพิ
้ ถีพิถนั กันมาก ทุกบ้ านจะต้ องทากันเอง
เมื่อนามายางแล้ วจะพองใหญ่ขึ ้น แสดงถึงชีวิตจะเจริญรุ่งเรื องขึ ้น การใช้ ใน
พิธีจะนามาปูรองบนถาดที่วางซ้ อนอยู่บนกระบุงใส่ผ้าอีกที ของที่วางบน
ข้ าวเขียบได้ แก่ ข้ าวต้ มมัด ผลไม้ และขันธ์ 5 (มีธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม ดอกไม้ 5 ดอก ใสในขันมี
ข่าวสาร) เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 91 แสดงการทาข้ าวเกรี ยบย่างไฟ เพื่อใช้ ประกอบพิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในเทศกาล
สงกรานต์ ณ วัดฝั่งคลอง โดยใช้ รองบนถาดที่วางซ้ อนอยู่บนกระบุงอีกชันหนึ
้ ง่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ขนมคาบหมู เป็ นขนมกวนจากแป้งข้ าวจ้ าว ถัว่ ลิสง กะทิ น ้าตาล หนังหมู
สับ โรยหอมเจียว สัมผัสนุ่ม มัน ไม่หวานมาก เดิมเป็ นขนมประจาครัวเฮือน แต่เนื่องจากต้ องใช้
แรงงานมากและใช้ เวลานานในการกวนแป้ง ปั จจุบนั จึงนิยมทาเฉพาะในงานบุญ งานพิเศษตาม
วาระต่างๆ

ภาพประกอบ 92 แสดงการกวนแป้งทาขนมคาบหมูของบ้ านบุง่ เข้ ตาบลหนองแสงอาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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1.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ถิ่น
ลักษณะอาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ที่ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า อาจพิจารณาได้ จากอาหารที่ใช้ ในการประกวดแข่งขันในเทศกาลระดับท้ องถิ่น
ต่างๆ ตลอดจนอาหารที่ใช้ เลี ้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติทงจากไทยและต่
ั้
างประเทศ ที่พบว่า อาหาร
ส่วนใหญ่เป็ นข้ าวปุน้ (ขนมจีน) ผักสดกับน ้าพริกนานาชนิด และปลาแดะ (ปลาร้ า) แบบต่างๆ ส่วน
ประเภทอาหารอื่นๆ ได้ แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม ปลาส้ ม ซึง่ เป็ นกระบวนการถนอมอาหารให้ เก็บไว้ ได้ นาน
และเพิ่มรสชาติ ส่วนขนมหวานที่อร่อยขึ ้นชื่อคือขนมใส่ไส้ ห่อใบตอง
สืบเนื่องจากพื ้นที่ของอาเภอบางปลาม้ า เป็ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าที่มีแหล่งน ้าอุดม
สมบูรณ์ ส่งผลให้ มีอาหารประเภทปลาจานวนมาก ทัง้ ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี ้ยง จึงมีก าร
ทาอาหารแปรรู ปเป็ นสินค้ าอย่างแพร่ หลาย อาทิ ปลาร้ าแปรรู ป (นา้ ปรุ งปลาร้ า นา้ พริ กปลาร้ า
ฯลฯ) , แจ่วบอง (พริ กเผาตาใส่มะขาม พริ กแห้ ง หอม กระเทียม น ้าตาล ใส่กระบอกไม้ ไผ่) ซึง่ มีทงั ้
เป็ นโรงงานผลิต และกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาของบ้ านมะขามล้ ม ตาบลมะขามล้ ม ที่ทาปลาจ้ อ
เป็ นสินค้ าโอทอป
จากการสัมภาษณ์ร้อยตรี กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ เมื่อ 28 พฤษภาคม
2562 ได้ ให้ ข้อมูลดังนี ้
“อาหารในสารับจะมี ปลาร้า ทาได้หลายอย่าง ปลาร้าหลนเครื ่องก็จะให้แม่ครัวดัดแปลง
แต่ละบ้านจะต่างกันทีส่ ่วนผสมปลาร้าสับเรี ยกว่าลาบปลาแดะ ปลาร้าทรงเครื ่องคือเอามาต้มปรุง
กับพริ ก ขิ ง ต่อมาใส่เครื ่องเขี ยงเข้าไปต้มด้วยกัน ปลาที่ต้มเมื ่อก่อนเป็ นปลาในพืน้ ที่ที่หาได้ ปลา
ช่อน ปลาหรด ปลากระทิ ง แต่นิยมปลาดุก มากกว่า ปลาม้าไม่นิยม ปลาม้ามักเอามาต้มยา ทอด
จะไม่ทาปลาร้า เพราะว่าราคาแพงและหายาก เนือ้ ไม่เข้ากัน ทีน่ ิ ยมคือปลาดุก เพราะหาง่าย ปลา
หรดตอนนีห้ ายากแล้ว ปลาช่อนหาได้บา้ งแต่ก็ไม่นิยม
ปลาตากแห้งก็ทา จะเป็ นปลาขนาดเล็ก เรี ยกว่า ปลาข้อป็ อก ปลาช่อนเรี ยกว่าปลาข้อ ปลา
ข้อป็ อกคือปลาช่อนขนาดเล็ก ถ้าจะใส่เกลือสมัยก่อนนิ ยมนามาแล่ใส่เกลือแล้วตากแห้ง พอจะกิ น
จะเอามาย่างหรื อเผา ไม่นิยมทอด สมัยก่อนปลาตัวใหญ่จะคัดขาย ตัวเล็กเก็บไว้กิน ตรงไหนมี ที่
ลุ่มน้าเข้าถึงปลาจะชุม โดยเฉพาะข้างทางรถไฟ
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แกงจาน แกงหน่อไม้เปรี ้ยว จานคื อลักษณะการฝาน เรี ยกว่าจาน หน่อไม้เปรี ้ยวมาดอง มา
ต้ม สมัยก่อนต้มใส่ปลาหมอ แมงลัก ปลานี ่แล้วแต่พืน้ ที่ หน่อไม้สดไม่นิยมกิ น มักจะดองคื อการ
ถนอมอาหาร
สารับพวนปกติ มีถึง 2-3 อย่างขึ้นไป ทีข่ าดไม่ได้คือ น้าพริ กปลาร้า อาจจะเอาพริ กแห้งตา
ใส่ปลาทีม่ าต้มปลาร้า เอาน้าปลาร้ามาผสมกับปลาสดทีห่ าได้มาต้มด้วยกัน ให้น้าปลาร้า ซึมไปใน
เนือ้ ปลา การตาน้าพริ กคือเอาพริ กเสียบไม้ฮ้อยแล้วเผา (ไม้ฮ้อยคือไม้หรื อเหล็กเสียบพริ ก) เอาพริ ก
ทีเ่ ผาแล้วมาตากับหอม กระเทียม ใส่เกลือ ตาเสร็ จอาจจะเอาน้าปลาร้าทีเ่ ดือดแล้วมาหยอดให้มนั
นัว เสร็ จแล้วก็จูนหรื อตูนเอาเนือ้ ปลาทีต่ ม้ มาใส่ในครกแล้วตาด้วยกัน ปรุงรส อาจจะใส่เครื ่องเคียง
แล้วแต่เทคนิ ค ตาให้แหลก แล้วตาเป็ นก้อนปั้นไว้ เอามาใส่ภาชนะอืน่ เก็บได้หลายวัน พอจะทานก็
เอาก้อนน้าพริ กมาใส่ถ้วย ตักน้าปลาร้า ปลาอาจจะตาให้เข้ากันก็ได้ หรื อเอามาใส่ทีหลังสดๆ พอ
ต้มเสร็ จจะเห็นเนื ้อปลาข้างนอก เก็บได้หลายวัน ปกติ 4-5 วัน บางที ก็แห้งเลยนะ เราใส่ปลาร้ า
พอจะทานก็ตม้ ปลาร้าใส่
นอกจากนัน้ ก็มีแจ่วหมากเผ็ดรอย คือเอาพริ กใหญ่สดมาปิ้ งหรื อคัว่ แต่ไม่ตอ้ งตา พริ กใหญ่
ปิ้ งแล้ว มาผสมกับน้ าปลาร้ าที่มีเนื ้อปลาด้วยจะดี ต้มแล้วเอาพริ กใส่ สมัยนี ้แปลงเป็ นปลาร้ า
ทรงเครื ่ อ ง คื อ ลัก ษณะเดี ย วกัน เราต้ม เอาปลาร้ า ใส่ ปลาดุก ใส่ ใส่ พ ริ ก คล้ า ยๆ กับ ปลาร้ า
ทรงเครื ่อง ส่วนน้าพริ กกะปิ มีตอนหลังเลยนะ กะปิ จะมาทาน้าปลาหวาน
ขนมต้มแดงต้มขาวเป็ นของพวน บางครั้งเรี ยกขนมตาควายหรื อกะโล่นกะเล่น เม็ ดจะ
ใหญ่ ไส้มะพร้าว ไว้เลีย้ งศาลพระภูมิ ขนมกะล่อนกะแล่น เม็ดจะเล็กกว่าขนมต้ม คือบัวลอยภาค
กลาง จะใช้แป้งปั้นต้มกับน้าตาล กะทิ สารทพวนต้องมีกระยาสารท กาละแม ข้าวเหนียวแดง”
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ภาพประกอบ 93 แสดงการประกวดอาหารท้ องถิ่นภายในงานวันสตรี โดยกลุม่ หัตถกรรมแม่บ้าน
อาเภอบางปลาม้ าในปี 2556 อาหารส่วนใหญ่เป็ นข้ าวปุน้ (ขนมจีน) และผักสดกับน ้าพริก
นานาชนิด
ที่มา: https://www.gift406.com

ภาพประกอบ 94 แสดงอาหารที่ใช้ เลี ้ยงรับรองผู้เข้ าร่วมงานทอดผ้ าป่ าสมาคมมิตรภาพลาว - ไทย
และสมาคมเพื่อมิตรภาพไทย - ลาว เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน2556
ที่มา: https://www.facebook.com/thaipuansoceity
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ภาพประกอบ 95 แสดงการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลจากผู้นาชุมชนในเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นต่างๆ
รวมทังด้
้ านอาหาร ณ ศูนย์การเรี ยนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทยพวนบ้ านไผ่เง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 96 แสดงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้นาชุมชนไทยพวนบางปลาม้ า ซึง่ เป็ นการ
เก็บข้ อมูลเรื่ องอาหารพื ้นถิ่นพบว่ามีอาหารทาจากผักในพื ้นถิ่น แกงจืดและปลาน ้าจืดที่นามาปรุงเป็ น
อาหารต่างๆ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 97 แสดงสินค้ าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป ต.
มะขามล้ ม อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรรณบุรี ซึง่ รวมกลุม่ กันส่งเสริมแปรรูปปลา
เพิ่มมูลค่าด้ านการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
อาหารในงานประเพณี
ในช่วงเทศกาลประเพณีบญ
ุ กาฟ้า ชาวไทยพวนบางปล้ าม้ า อาทิ ชุมชนวัด
ลานคา จัดเผาข้ าวหลามสาหรับใช้ ถวายเพลพระสงฆ์พร้ อมกับข้ าวปุน้ (ขนมจีน) ในช่วงบ่ายจะนา
ข้ าวหลามไปไหว้ ผีบรรพบุรุษ ซึง่ เป็ นพิธีกรรมไหว้ ผีบรรพบุรุษเดือน 3 (ไหว้ ผีบรรพบุรุษของชาวไทย
พวนมักจัดขึ ้น 2 ครัง้ ในรอบปี ครัง้ แรกจัดขึ ้นในเดือน 3 มักจัดร่วมกับประเพณีกาฟ้า ครัง้ ที่ 2 จัดใน
เดือน 6 ซึ่งอาจจัดขึ ้นร่ วมกับงานบุญหมู่บ้านหรื อบุญบังไฟ)
้ ที่เหลือจึงนาไปแจกจ่ายให้ กบั ชุมชน
ต่างๆ
ขนมตาควาย (ขนมต้ มแดงต้ มขาว) ไส้ มะพร้ าว ใช้ เลี ้ยงศาลพระภูมิ ,
ขนมกะล่อน (บัวลอย) แป้งปั น้ ก้ อนกลมเล็กๆ ต้ มกับน ้าตาล กะทิ เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 98 แสดงการเผาข้ าวหลามในงานประเพณีบญ
ุ กาฟ้า ชาวบ้ านจะนาข้ าวหลามถวาย
พระสงฆ์รวมทังไหว้
้ ปเู่ จ้ าย่าเมือง และแจกจ่ายให้ กบั ชาวชุมชนต่างๆทังที
้ ่เป็ นหมู่บ้านไทยพวนและที่
ไม่ใช่หมู่บ้านไทยพวน
ที่มา: วัดลานคา, โพสในเพจวัดลานคา เมื่อ 19 มกราคม 2018
1.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ถิ่น
อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอ
บ้ านหมี่ มี ลัก ษณะเรี ยบง่ าย แต่แฝงไว้ ด้วยการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดัง้ เดิมของบรรพบุรุษอย่าง
เหนียวแน่น สามารถรักษารู ปแบบกระบวนการทาอาหารไว้ ได้ ตังแต่
้ วัตถุดิบประเภทพืชผัก และ
ปลาชนิดต่างๆ รวมทังวิ
้ ธีการปรุ งที่เน้ นหนักในการทาให้ อาหารมีรสชาติกลมกล่อม
อาหารที่เป็ นที่นิยม ได้ แก่ แจ่วลาบ หมี่กรอบ กระยาสารท ปลาส้ มฟั ก
ทอด แกงขี ้เหล็ก น ้าพริกปลาร้ า ตุน๋ ฟั กไก่มะนาวดอง แกงจานน ้าสือ (แกงหน่อไม้ เปรี ย้ ว) ฯลฯ ทังนี
้ ้
แกงขี ้เหล็กของชาวไทยพวนบ้ านหมี่จะไม่ใส่กะทิ แต่จะใส่น ้าปลาแดะ (ปลาร้ า) แทน
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลดังนี ้
“อาหารขึ้ นโต๊ ะก็มีแจ่ว แกงขี้เหล็ก เอาวัตถุดิบพื้นบ้าน หน่อไม้ตอนนี ้ไม่มีแล้ว
ทีม่ าขายเป็ นคนนอกพืน้ ทีม่ าขาย ในงานวัด งานเลีย้ ง งานศพจะมีน้าพริ ก แจ่ว แกงเผ็ด
คนสมัยก่อนเรี ยกฝอ คื อแกงเผ็ด งานศพมี อาหารเลี ้ยงแขก ถวายพระ ใช้วตั ถุดิบที่หา
ได้ อย่างแกงเผ็ด แกงจื ดฟักหัวใช้เท้า ถ้าสมัยก่อนพื้นถิ่ นจริ งๆ มี ต้นแคขึ้ นตามทุ่งนา
แคป่ า ผักทุ่งนาเรี ยกผักกระโดน แต่สมัยนีไ้ ม่ค่อยมีแล้ว
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ปลาส้มฟักถื อเป็ นภูมิปัญญาก็ ได้เพราะมันเกิ นวัตถุดิบที่เหลื อ เอามาหมักเป็ นปลาร้ า ปลาแดก
สมัยก่อนปลาส้มเป็ นตัวๆ เดี ๋ยวนี ้เอามาสับ มี กรรมวิ ธีใหม่ คนที่อื่น มาก็ชอบใจเลยทาเป็ นสิ นค้า
จาหน่าย อาหารทีร่ ู้เลยว่านีเ่ ป็ นสารับพวนก็ แจ่ว มี ตงั้ สมญานามให้ดว้ ย เค้าเปรี ยบเทียบว่า บ้าน
ทรายทาแจ่วอร่ อยกว่าบ้านคนคลอง (บ้านอื ่นๆในลพบุรี) แล้วก็ปลาย่าง แกงปลาตัวเล็กๆ ใส่ผกั
แต่เดีย๋ วนีป้ ลาก็ไม่มีแล้วเพราะหว่านพืชหว่านปุ๋ ยหมดแล้ว”

จากการสัมภาษณ์ คุณวนิดา รักพรมเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
ดังนี ้
“คนพวนจะนาวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่ นมาประกอบอาหารเป็ นหลัก อาหารที่ยงั กิ นกัน
อยู่คือ แจ่ว จะนาพริ กสดไปเผาไฟตารวมกับหอมแดง กระเทียม มะเขื อเทศลูกเล็กปลาช่อนหรื อปลา
ดุกต้มเป็ นปลาร้า บ้านเราจะใส่มะเขื อเทศไม่เหมื อนพวนที่อื่นๆ ปลาส้มแผ่น ห่อด้วยใบตอง หมี ่
เปี ยก ใช้หมี ่ชนิ ดเดี ยวกับหมี ่กรอบแต่จะเปี ยกเหมื อนหมี ่ซั่ว ใส่ซอสแดง โรยไข่ ยาตะไคร้ หรื อ
หัวกิ้ งเคอ แกงจานน้าเสอ หรื อแกงหน่อไม้เปรี ้ยว
ถ้าเป็ นขนมจะมี ขนมดาดกระทะ ลักษณะคล้ายบ้าบิ่ นแต่จะใส่กระทะ ส่วนผสมมี แป้ง
มะพร้าวน้าหอม กะทิ น้าตาล
ในประเพณี กาฟ้าจะทาข้าวจี ่ ข้าวหลาม นาไปถวายพระ กาฟ้าจะทาวันขึ้น 3 ค่า เดือน 3
เป็ นการขอขมาฟ้าดิ น ออกทุ่งไร่ นาไม่ให้ฟา้ ร้องฟ้าผ่า ข้าวทีเ่ อามาทาจะเป็ นข้าวใหม่ ข้าวจี ่จะเอา
ข้าวเหนียวนึ่งมาปิ้ งแล้วชุบไข่ ประเพณี สารทพวน เมื ่อก่อนจะกวนกระยาสารทเอง จะตาข้าวเม่า
เอง เอาข้าวมาคัว่ เป็ นขาวตอก”
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ภาพประกอบ 99 แสดงแกงจานน ้าสือ (แกงหน่อไม้ เปรีย้ ว)
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ภาพยนตร์ สารคดีเรื่ องวัฒนธรรม
อาหารชาติพนั ธุ์ # 01” โพสเมื่อ เมษายน 2562
อาหารในงานประเพณี
อาหารในงานงานประเพณีที่โดดเด่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอ
บ้ านหมี่ ได้ แก่ หมกเมาะ ซึง่ เป็ นแกงอย่างหนึ่งที่มีหลายแบบ อาทิ หมกเมาะปลาข้ อใส่ใบยอ หมก
เมาะใส่ไก่ใส่ผักกาดขาว เป็ นต้ นหมกเมาะเป็ นแกงที่พบเห็นได้ ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานประเพณีกาฟ้า ฯลฯ
นอกจากนี ้ยังมี ข้ าวหลาม ข้ าวจี่ กระยาสารท ข้ าวเขียบ (ข้ าวเกรี ยบ) ฯลฯ
สาหรับใช้ ในงานบุญงานพิธีต่างๆ เช่น งานบุญวันสารท งานบุญสงกรานต์ พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ า เป็ น
ต้ น เช่นเดียวกับกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอื่นๆ

ภาพประกอบ 100 แสดงหมกเมาะปลาข้ อใส่ใบยอ
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ภาพยนตร์ สารคดีเรื่ องวัฒนธรรม
อาหารชาติพนั ธุ์ # 01” โพสเมื่อ เมษายน 2562
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ภาพประกอบ 101 แสดงการร่วมกันเตรี ยมอาหารสาหรับพิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในงานบุญสงกรานต์
(ฮีตเดือนห้ า)
ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์, “ย้ อนตานานถิ่นฐานพวนบ้ านหมี่ : เรื่ องนี ้มีตานาน, เผยแพร่
เมื่อ กรกฎาคม 2562
1.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ถิ่น
วัฒนธรรมด้ านอาหารการกินอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบล
หาดเสี ้ยว มัก ได้ มาจากพืชผักสวนครัวในบ้ าน อาทิเช่น ถั่วฝั กยาว มะเขือ หน่อไม้ ขีเ้ หล็ก บอน
กล้ วย มะกรู ด มะนาว พริ กขีห้ นู ตะไคร้ มะกรู ด ผักตู้ด แค แมงลัก หญ้ านาง ฯลฯ โดยเฉพาะ
หน่อไม้ ที่มีมากบริ เวณป่ าริ มน ้าที่สามารถนามาดัดแปลงปรุงอาหารได้ หลายอย่าง หรื อแม้ แต่ลวก
สาหรับรับประทานร่ วมกับน ้าพริ กปลาร้ า เช่นเดียวกับกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนแห่งอื่น นอกจากนี ้
ยังหาอาหารจากแม่น ้ายม เช่น ปลา ปู กบ เป็ นต้ น ซึง่ มักนามาปรุงเป็ นอาหารจาพวก น ้าพริ กปลา
ร้ า แกงขี ้เหล็ก ลาบมะเขือ แกงหน่อไม้ แกงเบอก๊ านตง (แก่นชง) ข้ าวโค้ ง (ขนมวง) ข้ าวเม่า ข้ าว
เหนียวแดง ขนมเทียนไส้ เค็ม ข้ าวต้ มหาเหาะ (ข้ าวต้ มหัวหงอก) ฯลฯ
ตัวอย่างอาหารพื ้นถิ่นที่โดดเด่น ได้ แก่ แกงเบอก๊ านตง (แก่นชง) แกงจะ
ใส่ใบย่านาง กับขนมข้ าวต้ มหาเหาะ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ข้ าวต้ มหัวหงอก ทาจากข้ าวเหนียว
กล้ วย ถัว่ โรยด้ วยมะพร้ าว มัดเหมือนข้ าวต้ มมัด
จากการสัมภาษณ์นายชนะ เข็มมุกด์ และนางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข เมื่อ 1
กรกฎาคม 2562ได้ ให้ ข้อมูลดังนี ้
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“เมื ่อตอนเป็ นเด็กอาหารกะทิ เข้ามาน้อย น้าพริ กเป็ นหลัก ปลาร้าต้มใส่น้าพริ กแต่ว่าตอน
หลังมาผสมผสานเป็ นแกงภาคกลาง เบอก้านตรง (แก่นชง) ทุกวันนีท้ ี่ตลาดเหนือจะมี แกงขี้เหล็ก แกง
หน่อไม้ ลาบมะเขือ ทีม่ าขายแล้วคนจะรุมซื ้อ
ขนมพวนได้แก่ ขนมไส้หวาน ขนมไส้เค็ม ขนมไส้เค็มคื อขนมเที ยน ขนมข้าวเม่า จะมี
ข้าวตอก ข้าวเม่า ถัว่ ลิ สง งา ไม่ใส่แบะแซ เป็ นผงร่ วนๆ ถ้ามี มะพร้าวก็คนั้ ใส่ ไว้กินหน้าแล้งตอน
ไม่มีอาหาร มี กระยาสารท ขนมจี นต้องทาเอง มี ขนมข้าวโค้ง ดัง้ เดิ มเป็ นกล้วย แต่ตอนนีป้ ระยุกต์
เป็ นมัน เมื ่อก่อนที่บ้านทาประจาไว้แจกพี่น้อง บ้านหาดเสี ้ยวทามาแจกบ้านหาดสูง พี่น้องเค้า
เชือ่ มโยงกันหมด พอเข้าพรรษาหรื อออกพรรษาทีก็ไปแจกบ้านโน้น”
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่ มวัฒนธรรมไทย
พวน
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทอาหารในพื น้ ที่ ก ลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนจาก
การศึกษา สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อ 2 ประเภท ได้ แก่ 1) อาหารชาติพนั ธุ์และอาหารพื ้นถิ่น 2)
อาหารในงานประเพณี
อาหารชาติพันธุ์และอาหารพืน้ ถิ่น
การนาทรัพยากรหรื อวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่นมาประกอบอาหาร โดยมี
ความนิยมทานปลาที่สามารถจับได้ จากลาน ้า และท้ องนาในพื ้นที่ เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล
ฯ ใช้ ภมู ิปัญญาในการถนอมอาหารประเภทปลาดังกล่าวเป็ น ปลาร้ า (ปลาแดะ) หรื อดัดแปลงเป็ น
แจ่ ว ปลาร้ า ตลอดจนการน าผัก ในท้ อ งถิ่ น มารั บ ประทานร่ ว มกัน ทัง้ ทานสดหรื อ น ามาปรุ ง
โดยเฉพาะหน่อไม้ วัตถุดิบหลักที่ได้ จากต้ นไผ่ ซึง่ พบได้ ในทุกพื ้นที่ที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาศัย
อยู่ สามารถนามาประกอบอาหารได้ หลากหลาย
สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนที่ศกึ ษาทัง้ 4 กลุม่ มีความคล้ ายคลึงกันอย่างมาก อาจเนื่องด้ วยการเลือกทาเล
ที่ตั ้งชุมชน เพื่อตั ้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและทาเกษตรกรรม โดยพื ้นที่ ที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทังสี
้ ่จงั
วัดมีลกั ษณะ พื ้นที่ในลักษณะที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา หรื อที่ราบตะพักน ้าและเทือเขา และมีแหล่ง
น ้าธรรมชาติไหลผ่าน การตั ้งหลักแหล่งที่อยู่ริมลาน ้า เช่นเดียวกัน และอยู่ในภูมิภาคใกล้ เคียงกัน
คือพืน้ ที่ภาคกลางและภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย จึงทาให้ มีพืชผักประเภทเดี ยวกัน
รวมทังการสื
้
บทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นได้ อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
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อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่มีอาหารพื ้นถิ่นโดดเด่นค่อนข้ างมาก ส่วนพื ้นที่อาเภอบางปลาม้ าซึง่
เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ อุดมสมบูรณ์ มักพบการแปรรูปปลาน ้าจืดเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในปั จจุบนั
อาหารในงานประเพณี
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่เพาะปลูกข้ าวเป็ นหลัก
การนาอาหารหลักที่ได้ จากการเพาะปลูกของตน คือ ข้ าว มาใช้ เป็ นอาหารหลักในประเพณีและ
พิ ธี ก รรมต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกับ ฤดูก าลเพาะปลูก ข้ า วในรอบปี อาทิ บุญ ข้ า วหลามเดื อ นสาม
ประเพณีกาฟ้า (หรื อบุญข้ าวหลาม) ที่ใช้ ข้าวใหม่ที่ได้ จากท้ องนาช่วงข้ าวในนาสุกและเริ่มเก็บเกี่ยว
ประกอบกับไม้ ไผ่ลาใหม่ที่กาลังเจริ ญเติบโต เนื ้อไม้ ใหม่หอม เหมาะนามาทาข้ าวหลามเพื่อนาไป
ทาบุญให้ เกิดสิริมงคล การใช้ ข้าวปุน้ (ขนมจีน) และข้ าวจี่ ก่อนนาข้ าวที่เหลือไปจัดเก็บสาหรับเป็ น
อาหารหลักของชุมชน
อาหารต่างๆ ที่กล่าวมาล้ วนนามาใช้ กินกับข้ าว ซึ่งเป็ นอาหารหลักแทบ
ทุกกลุ่มวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ มีแปรรูปข้ าวเป็ นข้ าวปุ้น (ขนมจีน) รวมทังการใช้
้
แป้งข้ าวเจ้ า
สาหรับนามาใช้ ทาขนมประเภทต่างๆ ดังนันความโดดเด่
้
นของอาหารกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนจึง
มิได้ อยู่ที่ประเภทอาหารหรื อกระบวนการประกอบอาหารแต่อย่างใด หากแต่อยู่ที่การเลือกอาหาร
หลัก คือ “ข้ าว” นามาใช้ ในประเพณี ที่เป็ นอัตลักษณ์ ของชาวพวน ซึ่งเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่
เพาะปลูกข้ าวเป็ นหลัก โดยเฉพาะการใช้ ข้ าวปุน้ (ขนมจีน) และข้ าวจี่ และข้ าวหลามในประเพณี
กาฟ้า ซึง่ เป็ นประเพณีสาคัญของชาวพวน รวมทังการท
้
าข้ าวเขียบ (ข้ าวเกรี ยบย่าง) ในพิธีสตู รเสื ้อ
สูตรผ้ า เป็ นต้ น โดยการนาอาหารหลักที่ได้ จากการเพาะปลูกของตน คือ ข้ าว มาใช้ เป็ นอาหารหลัก
ในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่สอดคล้ องรับกันกับฤดูกาลเพาะปลูกข้ าวในรอบปี อาทิ บุญข้ าว
หลามเดือนสาม ที่ใช้ ข้าวใหม่มาทาข้ าวหลามเพื่อนาไปทาบุญให้ เกิดสิริมงคล ก่อนนาข้ าวที่เหลือ
ไปจัดเก็บสาหรับเป็ นอาหารหลักของชุมชนต่อไป
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ตาราง 6 แสดงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหาร ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 แห่ง
ในปั จจุบนั
กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน
1) อ.ปากพลี
จ.นครนายก

2) อ.บางปลาม้ า
จ.สุพรรณบุรี

3) อ.บ้ านหมี่
จ.ลพบุรี

4) อ.ศรี สชั นาลัย
จ.สุโขทัย

หัวข้ อและสิ่งที่พบในแต่ ละพืน้ ที่การศึกษา

อาหารชาติพนั ธุ์และอาหารพื ้นถิ่น
อาหารพื ้นถิ่น
ปลาดู ปลาดูทอดสมุนไพร แจ่ว น ้าพริ ก ปลาร้ า หมี่กะทิ แกง ปลาแดะ (ปลาร้ า) หน่อไม้
จานน ้าเสอ แกงหน่อไม้ ฯลฯ
อาหารในงานประเพณี
ข้ าวหลาม ข้ าวจี่ ข้ าวปุน้ ข้ าวเขียบ (ข้ าวเกรี ยบย่าง)
ขนมคาบหมู ฯลฯ
อาหารชาติพนั ธุ์และอาหารพื ้นถิ่น
ลาบปลาแดะ (ปลาร้ าสับ) ปลาร้ าทรงเครื่ อง (ต้ มปลาร้ าปรุง
ด้ วยพริ ก ขิง) นา้ พริ กปลาร้ า แกงหน่อไม้ เปรี ย้ ว แจ่วบอง
ฯลฯ
อาหารในงานประเพณี
ข้ าวหลาม ขนมตาควาย (ขนมต้ มแดงต้ มขาว) ขนมกะล่อน (บัว
ลอย) กระยาสารท กาละแม ข้ าวเหนียวแดง ฯลฯ
อาหารชาติพนั ธุ์และอาหารพื ้นถิ่น
แจ่ ว ลาบ หมี่ ก รอบ กระยาสารท ปลาส้ มฟั กทอด
แ ก ง ขี เ้ หล็ ก น า้ พริ ก ป ล าร้ า ตุ๋ น ฟั ก ไก่ ม ะ น า ว ด อ ง
แกงหน่อไม้ เปรี ย้ ว (แกงจานน ้าสือ) ฯลฯ
อาหารในงานประเพณี
อาหารในงานประเพณี
เมนูซงึ่ ทามาจากข้ าว
ข้ าวหลาม ข้ าวจี่ กระยาสารท ฯลฯ
ข้ าวหลาม ข้ าวจี่ กระยาสารท
อาหารชาติพนั ธุ์และอาหารพื ้นถิ่น
น ้าพริ กปลาร้ า แกงขี ้เหล็ก ลาบมะเขือ แกงหน่อไม้ แกงเบอ
ก๊ านตง (แก่นชง) ข้ าวโค้ ง (ขนมวง) ข้ าวเม่า ข้ าวเหนียวแดง
ขนมเทียนไส้ เค็ม ข้ าวต้ มหาเหาะ (ข้ าวต้ มหัวหงอก) ฯลฯ
อาหารในงานประเพณี
ข้ าวหลาม ข้ าวจี่ กระยาสารท ฯลฯ

ที่ ม า: กิ ติ ศัก ดิ์ เยาวนา
นนท์

ลักษณะร่ วมอาหาร
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2. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่ งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
2.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
จากการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลนายอุทยั บุญมัง่ รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองแสง ประธานวัฒนธรรมตาบลหนองแสง ผู้นาชุมชนกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหนองแสง
อาเภอปากพลี พบว่าในปั จจุบนั วัฒนธรรมด้ านเครื่ องแต่งกายได้ หายสูญไปเกือบหมดแล้ ว การ
แต่งกายในชีวิตประจาวันเป็ นลักษณะตามสมัยนิยมทั่วไป ผู้หญิ งสูงวัยอาจใส่เสือ้ คอกระเช้ า
สาหรับการแต่งกายในงานเทศกาลและงานบุญประเพณีต่างๆ มักใส่เครื่ องแต่งกายสุภาพ เป็ นชุด
ประยุกต์ตามอย่างไทยภาคกลางทัว่ ไป หรื อเสื ้อลายดอกในเทศกาลสงกรานต์ เป็ นต้ น ส่วนผู้ชาย
นิยมใส่เสื ้อกางเกงม่อฮ่อม มักมีผ้าขาวม้ าคาดเอวไว้ ซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกันกับกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนอีก 3 แห่งที่เป็ นพื ้นที่ในการศึกษา อาจวิเคราะห์ส าเหตุที่ทาให้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นประเภท
การแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลีสญ
ู หายไป เนื่องจากการตังถิ
้ ่นฐานอยู่ใกล้
ตัวเมืองนครนายก ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่มีตลาดและสินค้ าเสื ้อผ้ าค้ าขายจานวนมาก โดยอยู่ห่างจาก
ชุมชนไทยพวนอาเภอปากพลีไปเพียงราว 10 กิโลเมตร และมีถนนสุวรรณศรเป็ นเส้ นทางคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ วอีกด้ วย ทาให้ ชาวไทยพวนนิยมซื ้อเสื ้อผ้ าที่มีราคาถูกแทนการใส่เครื่ องแต่งกาย
ท้ องถิ่นแบบดั ้งเดิม
ปั จ จุ บั น ชาวชุ ม ชนไทยพวนอ าเภอปากพลี นิ ย มสวมใส่ เ สื อ้ ผ้ าร่ ว มสมั ย ใน
ชีวิตประจาวัน ขณะที่การแต่งการในเทศกาลงานบุญประเพณี มีทงการใส่
ั้
ชดุ ผ้ าฝ้ายสีขาวสไปขาว
เสื ้อลูกไม้ ผ้ สู งู อายุ เสื ้อลายดอกฯลฯ ซึ่งมักนิยมใส่ในงานบุญระดับหมู่บ้าน หากเป็ นงานบุญใหญ่
เช่นงานบุญสงกรานต์ อาจแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าไทยประยุกต์อย่างภาคกลางพร้ อมห่มสไบเฉียง เป็ น
ต้ น มีออกแบบเครื่ องแต่งกายทางวัฒนธรรมเป็ นชุดทางการเพื่ อใช้ สวมใส่สาหรับในงานเทศกาล
หรื องานบุญประเพณีสาคัญ หรื อเพื่อการต้ อนรับผู้มาเยือนจากต่างท้ องถิ่น โดยผู้หญิงนุ่งซิ่นมัดหมี่
ลายแทรก เสื ้อแขนกระบอก และห่มสไบเฉียง
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ภาพประกอบ 102 แสดงการแต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าสีขาว พาดสไบขาว ของชาวบ้ านตาบลหนองแสง
ในงานบุญประเพณีสรงน ้าพระ (พระภิกษุสงฆ์) ที่วดั หนองหัวลิงนอก เนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อปี พ.ศ.2560
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 103 แสดงการแต่งกายด้ วย เสื ้อลูกไม้ ผ้ สู งู อายุ ฯลฯ ในงานบุญประเพณีสรงน ้า
พระคาตันที่วดั ศรี มงคล (วัดคลองคล้ า) เมื่อปี พ.ศ.2560
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 104 แสดงการแต่งกายด้ วยชุดไทยประยุกต์พร้ อมห่มสไบเฉียงของชาวไทยพวน
อาเภอปากพลีในเทศกาลงานสงกรานต์ประจาปี พ.ศ.2557 ณ วัดฝั่งคลอง ตาบลเกาะหวาย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 105 แสดงเครื่ องแต่งกายทางวัฒนธรรมเพื่อใช้ สวมใส่ในงานสาคัญ หรือเพื่อการ
ต้ อนรับผู้มาเยือนจากต่างท้ องถิ่น โดยผู้หญิงนุง่ ซิ่นมัดหมี่ลายแทรก เสื ้อแขนกระบอก
และห่มสไบเฉียง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

193

ภาพประกอบ 106 แสดงการแต่งกายด้ วยเสื ้อลายดอกของชาวไทยพวนตาบลหนองแสง
ในเทศกาลงานสงกรานต์ประจาปี พ.ศ.2559
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
2.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลผู้นาชุมชนกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า
พบว่าในปั จจุบนั ส่วนใหญ่การแต่งกายในชีวิตประจาวันเป็ นลักษณะตามสมัยนิยมทัว่ ไป ผู้หญิง
สูงวัยมักใส่เสื ้อหมากกะแล่ง (เสื ้อคอกระเช้ า) เช่นเดียวกับภาคกลางและภาคอีสาน ส่วนผู้ชายใส่เสื ้อ
กางเกงม่อฮ่อม มักมีผ้าขาวม้ าคาดเอวไว้
สาหรับการทอผ้ าเพื่อนามาใช้ เป็ นเครื่ องแต่งกายนันได้
้ สญ
ู หายไปนานแล้ ว เนื่องจาก
สามารถหาซื ้อเสื ้อผ้ าสะดวก ด้ วยเพราะอยู่ใกล้ ตลาดเก้ าห้ องซึง่ เป็ นแหล่งค้ าขายขนาดใหญ่ริมแม่
น ้าท่าจีน โดย ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ ให้ สมั ภาษณ์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 ว่า
“การแต่งกายเมือ่ ก่อนเป็ นผ้าย้อมมะเกลือ ทอกันเองแล้วย้อมตามธรรมชาติ ถ้าไม่
ย้อมก็จะเป็ นผ้าขาวสีของฝ้าย แต่ทอผ้าไม่ค่อยนิ ยมเพราะส่วนใหญ่ซื้อจากตลาดเก้าห้องทีม่ ีมา
ร้อยกว่าปี แล้ว ชาวจี นเป็ นผูค้ า้ ขาย”

กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนบางปลาม้ า ได้ ออกแบบเครื่ องแต่งกายโดยอาศัยข้ อมูลจาก
สื่อและจากการไปศึกษาดูงานที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว เป็ นแนวทางในการรื อ้ ฟื น้ เครื่ องแต่งกาย
คือ สวมเสื ้อป้าว ซึง่ เป็ นเสื ้อรูปแบบดังเดิ
้ มที่แขวงเชียงขวาง เลือกใช้ สีม่วง ขลิบปกเสื ้อสาบเสื ้อและ
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ปลายแขนเสื ้อเป็ นสีแดง นุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรก เพื่อสร้ างเอกลักษณ์แก่ตนเอง ไม่ให้ ซ ้ากับเสื ้อป้าว
ของจังหวัดอื่นๆ สาหรับเป็ นชุดทางการในงานเทศกาลหรื องานบุญประเพณีสาคัญ
ขณะที่เสื ้อผ้ าที่ใช้ ใส่ในชีวิตประจาวัน อาทิ เสื ้อคอกระเช้ าของสตรี สงู วัย มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกับภาคกลาง แตกต่างจากเสื ้อหมากกะแล่งของกลุ่มวัฒ นธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่
อย่างเห็นได้ ชดั

ภาพประกอบ 107 แสดงการใส่เสื ้อคอกระเช้ าเมื่ออยู่เรื อน การสวมเสื ้อลูกไม้ และนุ่งซิ่นมัดหมี่ของ
ชาวบ้ านตาบลมะขามล้ ม อาเภอบางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 108 แสดงการใส่เสื ้อป้าวสีม่วง ที่ออกแบบขึ ้นใหม่ตามแบบเสื ้อป้าวเมืองเชียงขวาง
สาหรับผู้หญิงเพื่อใช้ แสดงเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมของตน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 109 แสดงร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ ขณะเล่นแคน สวมเสื ้อกางเกงม่อฮ่อม
คาดผ้ าขาวม้ าเป็ นชุดสุภาพสาหรับงานเทศกาลหรื องานบุญทัว่ ไปของผู้ชาย
ที่มา: ถ่ายภาพโดยกิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 110 แสดงเครื่ องแต่งกายหญิง เสื ้อป้าวสีม่วง นุง่ ซิ่นมัดหมี่ลายแทรก
และเครื่ องแต่งกายชายการสวมเสื ้อแขนกระบอกสีม่วงคาดผ้ าขาวม้ า เป็ นชุดทางการในงาเทศกาล
หรื องานบุญประเพณีสาคัญเพื่อสร้ างเอกลักษณ์แก่ตนเอง ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 111 แสดงการแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัด
สุพรรณบุรีที่ออกแบบประยุกต์ขึ ้นใหม่สาหรับแสดงเอกลักษณ์กลุม่ วัฒนธรรมของตน ในงาน
ทอดผ้ าป่ าสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย และสมาคมเพื่อมิตรภาพไทย-ลาว 19 มิถนุ ายน2556
ที่มา :เพจชมรม ไทยพวนแห่งประเทศไทย
2.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่การแต่งกายในชีวิตประจาวันเป็ นลักษณะตามสมัยนิยมทัว่ ไป
ผู้หญิงสูงวัยมักใส่เสื ้อหม่ากาแล้ ง (หรื อเสื ้อหมากกะแล่งในภาษาอีสาน) คือเสื ้อสายเดี่ยว คอทรง
เหลี่ยมจับจีบ นุ่งผ้ าซิ่นมัดหมี่ลายแทรก มี “ผ้ าโต่ง” พาดบ่า ถ้ าใส่ไปวัดหรื อออกงานจะใส่เสื ้อแขน
กระบอกเพื่อให้ ดสู ภุ าพ ซึ่ง ผ้ าโต่ง , ผ้ าเบี่ยง, ผ้ าสไบเฉียง คือผ้ าแบบเดียวกัน ภาษาไทยกลางแต่
โบราณคือ”ผ้ าป้าย” สาหรับผู้ชายในชีวิตประจาวันหรื องานบุญงานพิเศษเล็กๆในท้ องถิ่น มันนิยม
สวมชุดม่อฮ่อม ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกันกับกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอีก 3 แห่งที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา
จากการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลคุณวนิดา รักพรม หนึง่ ในผู้นาชุมชนตาบลหินปั ก อาเภอ
บ้ านหมี่ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลว่า
“ผูห้ ญิ งเวลาอยู่บา้ นใส่หมากกะแหล่ง )เสือ้ คอกระเช้าสายเดีย่ ว ทรงเหลีย่ มจับจี บรูดกลาง
หน้าอก สี สนั สดใส) ไปวัดต้องมี สไบ ถื อเป็ นเอกลักษณ์ ของพวนเลย ผู้ชายอยู่บ้านไม่ใส่เสื ้อ นุ่ง
กางเกงขาก๊วย ไปวัดถึงจะใส่เสือ้ เสือ้ สีขาว คอกลมคล้ายเสือ้ ม่อฮ่อม ผ้าขะม้าลายตาม่อง คนไทย
เรี ยกลายสก็อต พวนเรี ยกผ้าขะม้า ไม่ใช่ผา้ ขาวม้า ซิ่ นดาปึ้ กคือซิ่ นทอพืน้ ดาทัง้ ผืน”
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ภาพประกอบ 112 แสดงการใส่เสื ้อหม่ากาแล้ ง (เสื ้อคอกระเช้ า) ของชาวชุมชนตาบลหินปักขณะ
ทอผ้ าภายในศูนย์วิสาหกิจชุมชนสตรี อาสาบ้ านพวนที่มีคณ
ุ วนิดา รักพรม เป็ นผู้ดแู ล
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
จากการสัมภาษณ์ เก็บข้ อมูลอาจารย์สมคิด จูมทอง หนึ่งในผู้นาชุมชนตาบลบ้ าน
ทราย อาเภอบ้ านหมี่ กล่าวว่า
“คนพวนจะทอผ้าเอง ใช้ด้ายดิ บ ทอไว้ไปทานา ย้อมสี ตะโก มะเกลื อ ซักง่าย ใช้สีขาวมัน
เลอะไว แต่ถา้ ไปวัดจะนุ่งพิเศษหน่อย ค่อนข้างประณี ต ผูห้ ญิ งนุ่งสวยงาม ประดิ ษฐ์ ประดอย ผ้าซิ่ น
ต้องทอ เดิ มที่ทอลายพืน้ ๆ ด้าย 3 ตะกรอ ตอนหลังคิ ดประดิ ษฐ์ ลายใหม่ มัดแน่นๆ เพิ่ มเติ มความ
สวยงามเพือ่ มาวัด เป็ นการโชว์ บอกพืน้ ฐานของตัวเอง ชาวบ้านธรรมดาก็น่งุ ธรรมดาตามสภาพทีม่ ี
อยู่ การแต่งกายที่โดดเด่นที่สุดคื อการมาวัด งานใหญ่ๆส่วนมากก็อยู่ที่วดั ผู้ชายเวลาอยู่บ้านจะ
ถอดเสือ้ มาวัดจะนุ่งขาก๊ วย เสือ้ แขนกระบอก ผ้าสไบ นัน่ ก็เรี ยบร้อยแล้วเพราะปกติ อยู่บ้านไม่ใส่
เสือ้ โดยมากมี สไบ เค้าแสดงออกถึงความเคารพนับถื อ หรื อจะสืบทอดมาจากพวนทีล่ าวก็ไม่รู้นะ
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
รุ่นหลังไม่ค่อยมี แล้ว มี แต่คนแก่ๆ เราเรี ยกผ้าขาวม้าแพ้วโต่ง (วิ ธีการพาดผ้า) คล้ายๆ พาดสไบ
เอาผ้าขาวม้ามาพาด เหมือนผ้าพาดไหล่”
อาจกล่าวได้ ว่าการแต่ งกายของภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นประเภทการแต่ งกายของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพที่
ทอผ้ ามัดหมี่ ทาให้ ในปั จจุบนั ยังพบสตรี สงู วัยนุ่งซิ่นมัดหมี่ในชีวิตประจาวันอยู่บ้าง และสตรี สงู วัย
ส่วนใหญ่มกั สวมเสื ้อหม่ากะแล่งซึ่งเป็ นเสื ้อคอกระเช้ าที่มีคอป้ายเป็ นรูปสี่เหลี่ยมพร้ อมจับจีบที่ของ
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เสื ้อให้ กระชับแต่สวมใส่สบาย ทังยั
้ งมีวิธีการแต่งกายในงานบุญประเพณีที่เพิ่มเติมจากการแต่ง
กายในชีวิตประจาวันเพียงเล็กน้ อย คือ การใส่ผ้าเบี่ยง (ผ้ าโต่งสีขาว) ของผู้หญิง และการสไบ
ผ้ าขาวม้ าที่เรี ยกว่าผ้ าขาวม้ าแพ้ วโต่งของผู้ชาย เป็ นต้ น โดยไม่มีการนาเสื ้อป้าวหรื อเสื ้อป้ายมาใช้
แต่อย่างใด
ประวัติการแต่งกายในอดีตของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนทังเป็
้ นรูปถ่ายเก่า ที่แสดงให้ เห็นถึงความสืบเนื่องของภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการ
แต่งกายได้ เป็ นอย่างดี

ภาพประกอบ 113 แสดงการแต่งกายของหญิงชราชาวพวนบ้ านหมี่ในอดีตสังเกตซิ่นมัดหมี่
ที่นงุ่ เป็ นมัดหมี่ลายแทรก มีตีนซิ่นเป็ นลายขวาง
ที่มา: สุดารา สุจฉายา, ลพบุรี, (กรุงเทพฯ : สารคดี), 2542, หน้ า 158.

ภาพประกอบ 114 แสดงอาจารย์สมคิด จูมทอง ผู้ดแู ลศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์
ไทยพวนบ้ านทราย สาธิตวิธีการ “ผ้ าขาวม้ าแพ้ วโต่ง ”คือการเอาผ้ าขาวม้ ามาพาดเหมือนผ้ า
พาดไหล่ แสดงออกถึงความเคารพนับถือ ใช้ เมื่อเวลาไปงานบุญเข้ าวัด
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 115 แสดงเครื่ องแต่งกายในงานเทศกาลบุญประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดแสดงในศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้ านทราย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 116 แสดงการใส่เสื ้อหม่ากาแล้ ง คอทรงเหลี่ยมจับจีบ
นุ่งผ้ าซิ่นมัดหมี่ลายแทรก ของผู้หญิงไทยพวนบ้ านหมี่
ที่ ม า: Phawanthaksa, “บ้ า นบ้ า นทราย มรดกทางวัฒ นธรรมอัน มี คุณ ค่ า จากแคว้ น
เชียงขวาง”, 2562
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ภาพประกอบ 117 แสดงการใส่เสื ้อเสื ้อแขนกระบอกของผู้สาวบ้ านหมี่ สาหรับใส่ไปวัด เพื่อให้ ดู
สุภาพและการแต่งกายงานประเพณีของชาวพวนบ้ านทุ่งทะเลหญ้ า ต.โพนทอง อ.บ้ านหมี่ ลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
2.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
จากการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลนายสาธร โสรัจประสพสันติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้ าน
วัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้ าน ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ตาบลหาดเสี ้ยว ดังนี ้
“การแต่งกายในวิ ถีชีวิตประจาวันของชาวไทยพวนศรี สชั นาลัย มี การแต่งกายที่
คล้ายกันของแต่ละหมู่บ้านคือ ผูช้ ายจะสวมใส่เสือ้ ม่อฮ่อมกางเกงม่อฮ่อมผ้าขาวม้าคาดเอว
ในวันปกติ ที่ทางานหนักและไปร่ วมงานศพ เมื ่อไปทาบุญงานต่างๆ จะใส่เสื ้อคอกลมแขน
ยาวบ้างแขนสัน้ บ้างสีสภุ าพมีผา้ ขาวม้าคาดเอวและพาดบ่า ผูห้ ญิ งทีย่ งั ไม่ได้แต่งงานจะสวม
ผ้าซิ่ นตี นสีแดงและ “แฮ้งตู๊” คื อคาดอก หรื อใส่เสือ้ ด้วยสีสนั ที่สวยงามมวยผมเสียบผมด้วย
ขนเม่น หรื อผูท้ ีม่ ี ฐานะพอสมควรก็จะเสียบด้วยปิ่ นเงิ น ส่วนผูห้ ญิ งทีแ่ ต่งงานมี ครอบครัวนัน้
จะคาดอกด้วยขะหัวแล้ (ผ้าขาดอกสีน้าเงิ น) หรื อผ้าขะหัวสีขาวนุ่งซิ่ นเข็น ซิ่ นมุกสีดา”
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จากการสัม ภาษณ์ เ ก็ บ ข้ อ มูล อาจารย์ ช นะ เข็ ม มุก ด์ ปราชญ์ ช าวบ้ า น ให้ ข้ อ มูล
เกี่ยวกับการแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว ดังนี ้
“ผู้ชายจะใส่ซ้งแล๊ เป็ นสัญลักษณ์ ของไทยพวน ซ้ง คื อกางเกงทัว่ ไป แล๊ คื อสี น้าเงิ น เสื ้อ
แล๊ คือเสื ้อแขนสัน้ ยาวถึ งข้อศอก สี น้ าเงิ นเหมื อนกัน ไม่ มีปก เป็ นสัญลักษณ์ ของไทยพวน แต่
เมื ่อก่อนผู้ชายไม่ใส่เสื ้อเลย เอาผ้าขาวม้าพาดบ่า แต่ถึงเวลาทานา ผู้ชายใส่เสื ้อแขนยาว สี ออก
โทนดา ย้อมมะเกลือ ติ ดกระดุมพดด้วง ของผูห้ ญิ งถ้านับย้อนหลังไป 80-90 ปี อยู่บา้ นจะไม่ใส่เสือ้
เอาผ้ารัดนม เรี ยกว่า แฮ้งตู๊ ข้างล่างเป็ นซิ่ น ต่อมาก็ใส่เสือ้ แขนกระบอก”
ปั จจุบนั ผ้ าทอไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว ไม่ได้ เป็ นเครื่ องแต่งกายในชีวิตประจาวันอีก
ต่อไปแล้ ว จะมีการนามาใส่อีกครัง้ เฉพาะเทศกาลสาคัญ ขณะที่เสือ้ แล๊ ซ้งแล๊ หรื อเสือ้ ม่อฮ่อม
พร้ อมการคาดผ้ าขาวม้ ายังเป็ นชุดในชีวิตประจาวันของผู้ชาย รวมทังงานบุ
้
ญประเพณีในท้ องถิ่นได้ อีก
ด้ วยเช่นกัน โดยผ้ าขาวม้ าของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยวมีความพิเศษที่ทอเป็ นลวดลายรู ปช้ างอัน
เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ จากประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง
อาจกล่าวได้ ว่าการแต่งกายของภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่งกายของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบั อาชีพทอผ้ าซิ่น ทังยั
้ งมีวิธีการแต่ง
กายในงานบุญประเพณีที่เพิ่มเติมจากการแต่งกายในชีวิตประจาวันเพียงเล็กน้ อย คือ การใส่ผ้า
เบี่ยง (ผ้ า โต่ง สีขาว) ของผู้ห ญิ ง และการสไบผ้ าขาวม้ าที่ เรี ยกว่า ผ้ าขาวม้ าแพ้ วโต่ง ของผู้ชาย
เป็ นต้ น โดยไม่มีการนาเสื ้อป้าวหรื อเสื ้อป้ายมาใช้ แต่อย่างใด
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ภาพประกอบ 118 แสดงการแต่งกายของชายชาวพวนหาดเสี ้ยว เมื่อทางานในงานไร่นา ถ้ าไม่
ถอดเสื ้อก็ใส่เสื ้อม่อฮ่อมติดกระดุมหรื อเสื ้อย้ อมสีดามะเกลือ กางเกงขาสันกรอมเข่
้
าสีเดียวกัน
เรี ยกว่า“ เสื ้อแล๊ ซ้ งแล็” มีผ้าขาวม้ าผูกสะเอว หรื อในชีวติ ประจาวันเว้ นว่างจาการทางาน ไป
ทาบุญ ก็จะใช้ ผ้าขาวม้ าพาดไหล่
และภาพสตรี ไทยพวน อศรี สชั นาลัยกับการแต่งกาย.ในงานเทศกาล ประเพณีน่งุ ซิ่นตีนจก ใส่เสื ้อแบบไทยประยุกต์ใน
ลักษณะต่างๆ คาดสไบทับตามความเหมาะสมของงาน

ทีที
่มาภาพและข้
อมูล :
่มา: http://www.sathorngoldtextilemuseum.com/
และถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 119 แสดงลวดลายผ้ าขาวม้ าของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว ทอเป็ นรูป
ช้ างที่เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ ของชุมชน มีที่มาจากประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่ งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเภทการแต่ง กายในพื น้ ที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนจาก
การศึกษา สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อ 2 ประเภท ได้ แก่ 1) การแต่งกายในชีวิตประจาวัน 2) การ
แต่งกายในงานเทศกาล หรื องานบุญประเพณี
การแต่ งกายในชีวิตประจาวัน
การแต่ ง กายในชี วิ ตประจ าวันของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่ม ได้
เปลี่ยนไปเป็ นตามสมัยนิยม ยกเว้ นแต่ยงั มีการนุ่งซิ่น และการสวมเสื ้อหมากกะแล่ง หรื อเสื ้ออีเป้า
(เสื ้อคอกระเช้ า) ของสตรี สงู วัย กับการคาดผ้ าขาวม้ าหรื อผ้ าขาวม้ าในผู้ชายไทยพวน สามารถพบ
อย่างแพร่หลายในกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทุกกลุม่
การแต่ งกายในงานเทศกาล หรืองานบุญประเพณี
การแต่งกายในงานเทศกาล หรื องานบุญประเพณีต่างๆของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน ผู้หญิงมีการนุ่งซิ่นลายแทรก ซึ่งเป็ นลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของไทยพวน และสวมเสื ้อ
หมากกะแล่ง หรื อเสือ้ แขนกระบอก คาดทับด้ วยสไบผ้ า ผู้ชายใส่เสือ้ และกางเกงม่อฮ่อม คาด
ผ้ าขาวม้ าหรื อแพ้ วโต่งผ้ าขาวม้ า สามารถพบอย่างแพร่หลายในกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทุกกลุม่
สาหรับการแต่งกายในเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆ ปรากฏการแต่งกายที่
สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่ ได้ เนื่องจากยังพบกลุม่ ที่มีการสืบ
ทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า ยังคงทอผ้ าลวดลายไทยพวนโบราณ จึงปรับใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของการแต่งกาย ได้ แก่ กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน กลุม่ อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ ามัดหมี่ และกลุม่ วัฒนธรรม
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ไทยพวน ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า ตีนจก
ขณะที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอีกกลุม่ คือ และกลุม่ อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่มีการ
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า แต่คิดสร้ างเครื่ องแต่งกายทางวัฒนธรรมประจาท้ องถิ่นขึน้ มา ซึ่ง
ยังคงใช้ ผ้าทอลวดลายไทยพวนโบราณเช่นกัน
ตาราง 7 แสดงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
4 แห่งในปั จจุบนั
กลุ่มวัฒนธรรม
หัวข้ อและสิ่งที่พบในแต่ ละพืน้ ที่การศึกษา
ลักษณะร่ วมเครื่องแต่ งกาย
ไทยพวน
1) อ.ปากพลี
การแต่งกายในชีวิตประจาวัน
การแต่งกายในงานเทศกาล หรื อ
จ.นครนายก
ใส่ตามสมัยนิยมในปั จจุบนั
งานบุญประเพณี
การแต่งกายในงานเทศกาล หรื องานบุญประเพณี
- ผู้ชายใส่ชุดม่อฮ่อมแพ้ วโต่ง
ผู้หญิงสวมเสื ้อไทยประยุกต์ห่มสไบนุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรก (คาดสไบ)ผ้ าขาวม้ า
ผู้หญิงสูงวัยใส่เสื ้อลูกไม้ หรื อเสื ้อผ้ าฝ้ายสีขาวสไบผ้ า ผู้ชาย
- ผู้หญิงสวมเสื ้อแขนกระบอก
ใส่ชดุ ม่อฮ่อมแพ้ วโต่ง (คาดสไบ) ผ้ าขาวม้ า
แพ้ วโต่ง หรื อใส่เสื ้อหมากกะแล่ง
ถ้ าเป็ น งานบุ ญ ที่ วัด จะแพ้ ว โต่ ง
2) อ.บางปลาม้ า การแต่งกายในชีวิตประจาวัน
จ.สุพรรณบุรี ใส่ ต ามสมัย นิ ย มในปั จ จุบัน ผู้ห ญิ ง สูง วัย นิ ย มใส่ เ สื อ้ คอ และนุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรก
กระเช้ าแบบภาคกลาง ผู้ชายใส่ชดุ ม่อฮ่อมคาดผ้ าขาวม้ า
การแต่งกายในงานเทศกาล หรื องานบุญประเพณี
ผู้หญิงสวมเสื ้อป้าว (เสื ้อป้าย) สีม่วง นุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรก
(ล้ าย) ผู้ ชายใส่ เ สื อ้ แขนกระบอกประยุ ก ต์ สี ม่ ว ง คาด
ผ้ าขาวม้ า
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ตาราง 7 (ต่อ)
กลุ่มวัฒนธรรม
หัวข้ อและสิ่งที่พบในแต่ ละพืน้ ที่การศึกษา
ไทยพวน
3) อ.บ้ านหมี่
การแต่งกายในชีวิตประจาวัน
จ.ลพบุรี
ใส่ตามสมัยนิยมในปั จจุบนั ผู้หญิงนิยมใส่เสื ้อหมากกะแล่ง
นุ่งซิ่น ผู้ชายนุ่งการเกงคาดผ้ าขาวม้ า
การแต่งกายในงานเทศกาล หรื องานบุญประเพณี
ผู้หญิงสวมเสื ้อแขนกระบอกสีขาว หรื อใส่เสื ้อหมากกะแล่ง
ถ้ าเป็ นงานบุญที่วดั ทัว่ ไป ร่ วมกับแพ้ วโต่ง นุ่งซิ่นมัดหมี่ลาย
แทรก ผู้ชายใส่เสื ้อแขนกระบอก นุ่งกางเกงขาก๊ วย หรื อชุด
ม่อฮ่อม แพ้ วโต่ง ด้ วยผ้ าขาวม้ าลายตาม่อง
4) อ.ศรี สชั นาลัย การแต่งกายในชีวิตประจาวัน
จ.สุโขทัย
ใส่ตามสมัยนิยมในปั จจุบัน ผู้หญิ งสูงวัยนิยมใส่เสือ้ อี เป้า
(เสื ้อคอกระทะ,คอกระเช้ า) นุ่งซิ่นตีนจก ผู้ชายถอดเสื ้อ นุ่ง
ซ้ งแล๊ (กางเกงม่อฮ่อมขาก๊ วย) คาดผ้ าขาวม้ า
การแต่งกายในงานเทศกาล หรื องานบุญประเพณี
ผู้หญิงสวมเสื ้อไทยประยุกต์ห่มสไบนุ่งซิ่นตีนจก ผู้ชายจะใส่
เสื ้อแล๊ ซ้ งแล๊ (ชุดม่อฮ่อม) คาดหรื อสไบผ้ าขาวม้ า

ลักษณะร่ วมเครื่องแต่ งกาย

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
3. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน จัดเป็ น “สถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่น” ที่ตงั ้
อยู่บนพื ้นฐานหรื อบริ บทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสภาพแวดล้ อม สังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญา ของแต่ละชุมชน อันเป็ นผลทาให้ เกิดสถาปั ตยกรรมที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถ
แสดงภูมิปัญญาของมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมได้ ดี
และเนื่องด้ วยชุมชนของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่ พื ้นที่การศึกษาในครัง้ นี ้ ตังถิ
้ ่น
ฐานอยู่ในพื ้นที่ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ ที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนแต่ละพื ้นที่ มีความ
คล้ ายคลึงหรื อความแตกต่างกันอย่างไร ในการศึกษานี ้ใช้ คาว่า เฮือน ซึง่ เป็ นภาษาเรี ยกที่อยู่อาศัย
ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนแทนคาว่า เรื อน
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3.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็ น ชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้
เส้ นทางคมนาคมสายหลักและอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดนครนายก จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถี
ชีวิตจากวัฒนธรรมดั ้งเดิมไปอย่างมาก รวมทังเฮื
้ อนพวนดังเดิ
้ มที่หายสูญไปเกือบหมด คงเหลืออยู่
เพียงไม่กี่หลัง ในพื ้นที่บางหมู่บ้านของตาบลหนองแสง ได้ แก่ เฮือนในหมู่บ้านหนองหัวลิงใน และ
เฮือนในหมู่บ้านเนินหินแร่
ผัง ชุมชนบ้ านหนองหัวลิงใน ตาบลหนองแสงนีพ้ บว่ามี ที่ทากินล้ อมรอบที่อยู่
อาศัย ซึ่งเป็ นรูปแบบชุมชนเกษตรกรรมที่นิยมรูปแบบหนึ่ง การจัดกลุ่มเฮือนส่วนใหญ่เป็ นเฮือนกลุ่ม
ไม่กนแยกรั
ั้
ว้ อยู่กนั แบบเครื อญาติ ด้ วยคติที่ไม่นิยมต่อเติมเฮือนหลังเดิม อีกทังการสร้
้
างเฮือนและ
เยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) มีความเชื่อว่าต้ องไม่ให้ เงาของเฮือนมาทับเยียข้ าว มีผลดีต่อการการวางผังและ
สุขภาวะอย่างมาก ทาให้ ต้องมีการเว้ นระยะในกลุ่มเฮือน แสงแดดส่องถึงเยียข้ าวไม่อบั ชื ้น และมี
ช่องว่างให้ ลมธรรมชาติผ่านระบายอากาศได้ โดยสะดวก
เฮือนที่บ้านหนองหัวลิงใน และบ้ านเนินหินแร่ เป็ นเฮือนไม้ ขนาดใหญ่ ยกพื ้นสูง
หลังคาปั น้ หยายกจั่วและหลังคาปั น้ หยา มีมขุ และมีชานพักบันไดยื่นออกมา ฝาเฮือนเป็ นฝาไม้
กระดานตีตามแนวนอนวางขวาง เจาะป่ องอี ้ยม (หน้ าต่าง) วางเสาเฮือนที่ทาจากไม้ บนตอม้ อที่
หล่อจากคอนกรี ตเพื่อป้องกันความชื ้นไม่ทาให้ เสาไม้ ผไุ ด้ ง่าย
ในพื ้นที่บ้านเนินหินแร่ ตาบลหนองแสง ยังสามารถพบเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ขนาดใหญ่ ซึง่ บ้ าน
เนินหินแร่เป็ นหมู่บ้านที่ทานาในสัดส่วนมากที่สดุ ในตาบลหนองแสงด้ วย โดยเยียข้ าวจะถูกใช้ เก็บ
ข้ าวในฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากนาข้ าวออกไปแล้ วจึงใช้ เป็ นที่เก็บอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆแทน แต่
พบว่าตัวเฮือนนอนเดิมที่สร้ างคูก่ บั เยียข้ าวได้ รือ้ และสร้ างบ้ านใหม่แล้ ว เยียข้ าวดังกล่าวทาเป็ น
เฮือนหลังคาจัว่ คู่ หลังคาจัว่ ยื่นออกมาจรดกัน และต่อเติมเพิงหลังคาให้ ยื่นคลุมออกมาทัง้ 4 ด้ าน
ฝาเป็ นไม้ กระดานตีแนวตั ้งประกบด้ วยไม้ แผ่นขวางด้ านนอกเพื่อรองรับน ้าหนักข้ าวที่บรรจุอยู่
ภายใน
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ภาพประกอบ 120 แสดงเฮือนพวนที่พบภายในหมู่ 3 บ้ านหนองหัวลิงใน ตาบลหนองแสง อาเภอ
ปากพลีเสาไม้ ของเฮือนวางบนตอม้ อคอนกรี ต (ซึง่ เดิมคงเคยเป็ นก้ อนหินมาก่อน)
เพื่อป้องกันการผุของเสาไม้ นับเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างหนึง่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 121 แสดงเฮือนพวนที่พบภายในหมู่ 4 บ้ านเนินหินแร่ ตาบลหนองแสง อาเภอปาก
พลีเป็ นเฮือนไทยพวนฝาไม้ กระดานขนาดใหญ่ เสาไม้ ของเฮือนวางบนตอม้ อคอนกรี ต
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 122 แสดงเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ขนาดใหญ่ภายในหมู่ 4 บ้ านเนินหินแร่ ตาบลหนองแสง
ทาเป็ นเฮือนหลังคาจัว่ คูก่ นั และต่อเติมเพิงหลังคาให้ ยื่นคลุมออกมาทัง้ 4 ด้ าน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 123 แสดงเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ในพื ้นที่หมู่ 4 บ้ านเนินหินแร่ ตาบลหนองแสง อาเภอ
ปากพลีที่ถกู ใช้ เก็บอุปกรณ์สิ่งของเครื่ องมือเมื่อไม่ถกู ใช้ ในการเก็บข้ าว ช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
3.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
การสารวจเก็บข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ เลือกชุมชนไทยพวน บ้ านวัดโบสถ์ ตาบลมะขามล้ ม
อาเภอบางปลาม้ า ซึ่งเป็ นชุมชนที่พบเฮือนพวน ตังอยู
้ ่ริมลาคลองรางทอง มีการวางผังชุมชนที่
แสดงระบบสังคมเครื อญาติ คือสร้ างเป็ นกลุ่มๆ ไม่ปลูกบังลมซึ่งกันและกัน แต่จะปลูกใกล้ กัน
ค่อนข้ างชิด พื ้นที่ในบ้ านค่อนข้ างจากัด มีถนนเส้ นเล็กๆที่ตดั ผ่านเข้ ามาในหมู่บ้านภายหลังจึงมี
ลักษณะคดโค้ งไปตามช่องระห่างเฮือนและเยียข้ าว
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ภาพประกอบ 124 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงรูปแบบการตังชุ
้ มชนของบ้ านวัดโบสถ์
ตาบลมะขามล้ ม อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีรูปแบบการวางผังชุมชนเป็ นกลุม่ ๆ
รวมไว้ อยู่บริเวณริมคลองรางทอง แวดล้ อมไปด้ วยพื ้นที่ทากิน
ที่มา: www.google.co.th/maps@2019
ในท้ องที่ชุมชนบ้ านวัดโบสถ์ ตาบลมะขามล้ ม พบว่ามีเฮือนทรงไทยจั่วแฝดอยู่เป็ น
จานวนมากที่หน้ าจัว่ มีป้านลม (ปั น้ ลม) บางหลังมีตวั เหงาอยู่ที่ปลายป้านลมทังสองข้
้
าง แต่บาง
หลังก็ไม่มี ฝาเฮือนมีความหลากหลาย ดังเดิ
้ มนิยมเป็ นฝาปะกนลูกฟั กหรื อฝาสายบัว ต่อเมื่อผุผงั
จึงมักตีใหม่ด้ว ยฝาไม้ แผ่นทัง้ แนวตังและแนวนอน
้
รวมทัง้ ยังพบการใช้ ฝาขัดแตะอีกด้ วย ซึ่งฝา
เฮือนต่างๆที่กล่าวมาอาจถูกใช้ ผสมกันอยู่ภายในเฮือนหลังเดียวกันได้ ขณะที่บางหลังได้ รือ้ ทาฝา
กระดานใหม่ด้านนอกทังหลั
้ งแต่ยงั เก็บรักษาฝาเทงห่อง หรื อ กงเฮือน ที่เป็ นฝาปะกนหรื อฝาลูกฟั กไว้
เยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ที่สารวจพบในบ้ านวัดโบสถ์ ตาบลมะขามล้ ม นิยมเป็ นทรงจั่ว
ขนาดย่อม หลังคายังคงสภาพเป็ นกระเบื ้องว่าวที่กร่ อนชารุ ดไม่ได้ มีการเปลี่ยนเป็ นสังกะสีหรื อ
กระเบื ้องลอนเหมือนอย่างตัวเฮือน เนื่องจากไม่ถกู ใช้ ประโยชน์แล้ ว ฝาเยียข้ าวเป็ นไม้ ขดั แตะฉาบ
ทับด้ วยขี ้ควายขี ้วัวผสมดินโคลน ซึง่ เมื่อแห้ งตัวแล้ วสามารถกันน ้าฝนได้ ทังยั
้ งประหยัดค่าก่อสร้ าง
ประตูเยียข้ าวมีไม้ แผ่นวางขวางไว้ แต่ละแผ่นมีเลขกากับแสดงถึงระดับของข้ าวที่เคยบรรจุอยู่
ภายใน

210

SW

ภาพประกอบ 125 แสดงเฮือนพวนในพื ้นที่ หมู่ 6 บ้ านวัดโบสถ์ ตาบลมะขามล้ ม อาเภอบางปลา
ม้ า ที่มีผงั เป็ นเฮือนทรงไทยจัว่ แฝด คือเฮือนนอนกับเฮือนโถง และมีเฮือนครัววางขวางเฮือนโถง
ลวดลายภายในหน้ าจัว่ ของเฮือนครัวจัดเรี ยงไม้ เป็ นลวดลายคล้ ายพระอาทิตย์เพื่อเว้ นช่องให้
อากาศถ่ายเทจึงนิยมใช้ กบั จัว่ เฮือนครัวไฟ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 126 แสดงรูปแบบของฝาเฮือนบ้ านไทยพวนที่พบในพื ้นที่ อาเภอบางปลาม้ า
มีฝาปะกนแบบดั ้งเดิม ฝาไม้ กระดานตีตามแนวตัง้ มีการเว้ นช่องลมระบายอากาศ
ฝาไม้ กระดานตีตามแนวนอน ฝาไม้ ไผ่ขดั แตะ ฝาฟากไม้ ไผ่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 127 แสดงตัวอย่างเฮือนที่ปรับเปลี่ยนฝาเฮือนเป็ นไม้ แผ่นภายนอกแต่ยงั คงรักษา
ฝาห้ องเทงห่อง หรื อ กงเฮือน ที่เป็ นฝาลูกฟั กไว้
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 128 แสดงพื ้นที่ชนบนของเฮื
ั้
อนพวน ประกอบไปด้ วยเฮือนโถงกับเฮือนนอน
เฮือนในภาพเป็ นเฮือนที่ทาหลังคาจัว่ เดียวบริเวณโถงนอน และใช้ หลังคาลาดคลุมบริเวณเฮือนโถง
เพราะสร้ างง่ายและประหยัดกว่าจัว่ แฝด
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 129 แสดงบริเวณเฮือนนอนจะอยู่สงู กว่าเฮือนโถง ทาให้ เกิดช่องว่างระหว่างระดับ
เรี ยกว่า “ป่ องมอง”ส่วนสาคัญของเฮือนนอนคือ เทงห่อง หรื อ กงเฮือน ที่ถกู กันเป็
้ นห้ องสาหรับลูก
สาวและเก็บของมีค่าพื ้นที่ในระดับเฮือนนอนจะทาชานเล็กๆ ด้ วยไม้ กระดานแผ่นเดียวยื่นออกมา
ทางเฮือนโถงตลอดแนว สาหรับใช้ นงั่ หรื อวางสิ่งของดัง่ ในภาพ เรี ยกชานเล็กๆนี ้ว่า “ป้านเลียบ”
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
จากการสัมภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรั ช ต์ แสงสุว รรณสิ น ธุ์ ผู้น าชุม ชนไทยพวนตาบล
มะขามล้ ม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลว่า
“ยุคก่อนเป็ นกระท่อมไม้ไผ่ พื้นฐานมาแบบนัน้ ยุคกลางประมาณเกื อบร้ อยปี มาใช้ไม้
เป็ นปั้ น หยา คื อ บ้า นพวนชัด เจน ที่เ ชี ย งขวางก็ เ ป็ นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง มัน อยู่ ใ นอิ ท ธิ พ ลเรื ่ องการ
เปลีย่ นแปลง ทีน่ ีเ่ ป็ นปั้นหยา ไม่ใช่กาแล ทีน่ ีจ่ วั่ แหลม ใช้การสลัก ใช้ไม้กลึง แต่บางบ้านทาจัว่ ล้ม
บางบ้านก็ทาช่องลมแบบแกะสลักแล้วแต่ฐานะ แต่ตอนนีร้ ื ้อไปแล้ว”
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ภาพประกอบ 130 แสดงเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ที่พบในชุมชนหมู่ 6 บ้ านวัดโบสถ์ ตาบลมะขามล้ ม
อาเภอบางปลาม้ า เป็ นเฮือนขนาดย่อมยกพื ้น หลังคาหน้ าจัว่ บางเฮือนยังคงใช้ กระเบื ้องว่าวตังแต่
้
ครัง้ แรกสร้ างฝาผนังเยียข้ าวนิยมใช้ ไม้ แผ่นหรื อไม้ ไผ่สานขัดแตะ ป้ายด้ วยขี ้วัวหรื อขี ้ควายผสม
โคลนให้ ทวั่ เป็ นการยาแนวอุดช่องว่างระหว่างช่องไม้ ได้ อย่างสนิท แต่ปัจจุบนั เยียข้ าวไม่ถกู
ใช้ เก็บข้ าวแล้ ว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 131 แสดงบริเวณประตูเยียข้ าวถูกปิ ดด้ วยแผ่นไม้ ที่มีตวั เลขกากับ
เพื่อเป็ นหน่วยวัดระดับปริมาณข้ าวภายในเยียข้ าวว่าสูงเท่ากระดานแผ่นที่เท่าไหร่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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นอกจากการสารวจเก็บข้ อมูลในชุมชนบ้ านวัดโบสถ์แล้ ว ยังได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นประเภทที่พกั อาศัยในพื ้นที่ชุมชนบ้ านรางบัวซึ่งอยู่ใกล้ เคียงกัน พบว่ามีเฮือนไทย
พวนกลุ่มที่อายุต่ากว่า 50 ปี เฮือนไทยพวนกลุ่มนี ้ มีรูปแบบประยุกต์ตามสภาพเป็ นอยู่ของสังคม
แต่ยงั คงลักษณะผังเฮือนแบบเฮือนไทยพวน ลักษณะเฮือนที่พบเป็ นเฮือนทรงไทยเดิมแบบเรื อนหมู่
มีชานแล่นกลางและยื่นปี นนกจากเฮือนมาคลุมชาน เฮือนหลังหนึง่ หนังคาจัว่ มีปา้ นลมและตัวเหงา
ฝาเฮือนเป็ นฝาสายบัว เฮือนอีกหลังหนึ่งหลังคาจั่วและมีป้านลมเช่นกันแต่ไม่มีตัวเหงาที่ปลาย
ป้านลม ฝาเฮือนเป็ นฝาลูกฟั ก ซึ่งเฮือนที่มีรูปแบบทรงเรื อนไทยเดิมในระยะอายุสมัยการสร้ างต่า
กว่า 50 ปี

ภาพประกอบ 132 แสดงเฮือนทรงไทยเดิมแบบเรื อนหมู่ 3 หลัง อายุต่ากว่า 50 ปี ในชุมชนบ้ านราง
บัวตาบลมะขามล้ ม อาเภอบางปลาม้ า ที่หน้ าจัว่ เฮือนหลังหนึง่ มีตวั เหงาที่ปลายป้านลม
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 133 แสดงภาพลายเส้ นเฮือนทรงไทยเดิมแบบเรื อนหมู่ 3 หลัง อายุต่ากว่า 50 ปี
ที่ มา: อรศิริ ปาณิ น ท์ , ภูมิปัญญาชาวบ้ านในเรื อนพืน้ ถิ่นไทพวนในประเทศไทย:การ
นาไปสูส่ ถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น, 2546, หน้ า 121
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ภาพประกอบ 134 แสดงฝาเฮือนแต่ละหลังด้ านหน้ าเป็ นแบบฝาลูกฟั กและแบบฝาสายบัว
ที่มีลกั ษณะเหมือนกับเรื อนไทยภาคกลาง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
3.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ชุมชนไทยพวนบ้ านหินปั กใหญ่ ตาบลหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่ ปรากฏเฮือนไทยพวน
ตัง้ อยู่เป็ นกลุ่มๆ กระจายตัวล้ อมรอบวัดหินปั กใหญ่ที่เป็ นศูนย์ชุมชน และมีที่ทากินอยู่ด้านนอก
ล้ อมรอบชุมชน
เฮือนไทยพวนในชุมชนบ้ านหินปั กใหญ่ มีทงที
ั ้ ่สร้ างในยุคแรกเริ่ มอายุราว 100 - 200
ปี และมีเรื อนในยุคถัดไปคือยุคกลางอายุราว 50 - 100 ปี อยู่ด้วย เยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ในชุมชนหิน
ปั กใหญ่มีความสวยงามประณีตและแข็งแรง ซึ่งมีทงเยี
ั ้ ยข้ าวประจาบ้ าน เยียข้ าวรวมในกลุ่มเครื อ
ญาติ และเยียข้ าวรวมในที่นาที่อยู่รอบนอกหมู่บ้าน ที่แสดงให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์จากการมี
ระบบจัดการน ้าที่ดีทานาข้ าวได้ ผลผลิตสูง
ในอดีตชุมชนไทยพวนบ้ านหินปั กใหญ่ ไม่มีการทารัว้ กัน้ สามารถเดินถึงกันได้ โดย
ตลอด ต่อมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปเฮือนแต่ละหลังหรื อแต่ละกลุ่มจึงทารัว้ เตี ้ยๆจากพุ่มไม้ เพื่อ
กัน้ อาณาเขต กระทั่งในปั จจุบันที่ปรากฏการก่อสร้ างกาแพงกัน้ เป็ นรัว้ ถาวรเพิ่มมากขึน้ ทาให้
สูญเสียอัตลักษณ์และสภาพแวดล้ อมของชุมชนไปอย่างมาก
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ภาพประกอบ 135 แสดงการกันรั
้ ว้ ด้ วยพุม่ ไม้ เตี ้ยๆระหว่างกลุม่ เฮือน ภายในชุมชนบ้ านหินปักใหญ่
ตาบลหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 136 แสดงเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ภายในชุมชนบ้ านหินปักใหญ่ ซึง่ มีทงเยี
ั ้ ยข้ าวประจา
เฮือนหรื อกลุม่ เฮือนและเยียข้ าวรวมติดที่นาริมขอบนอกชุมชน แสดงถึงความอุดสมบูรณ์ทานา
ได้ ผลผลิตมาก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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รูปแบบเฮือนไทยพวนที่พบในพื ้นที่บริ เวณหมู่ 10 บ้ านสาโรงใหญ่ ตาบลหินปั ก มีทงั ้
ที่ยงั คงรู ปแบบดั ้งเดิมไว้ แต่ส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงตามฐานะของเจ้ าของบ้ าน รวมทังการกั
้
นท
้ ารัว้
แยกพื ้นที่ และการเลิกใช้ งานเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ประจาบ้ าน ไปใช้ เยียข้ าวรวมเพี ยงอย่างเดียว ตาม
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
เฮือนไทยพวนที่พบอายุในช่วง 50 - 100 ปี เป็ นเฮือนไม้ สกั ขนาดใหญ่ หลังคารูปแบบจัว่
ของเฮือนนอนทาเป็ นจั่วใบปรื อหรื อจั่วใบเรื อ ที่เป็ น ประกอบด้ วยแผ่นไม้ ขนาดเล็กเรี ยงซ้ อนทาง
แนวนอน นิยมใช้ กบั เรื อนนอน เครื่ องบนมีการประดับยอดจัว่ และเชิงชายด้ วยสรไน (ไม้ กลึงยอด
จัว่ ) บริ เวณเฮือนนอนจะมีขนาดใหญ่กว่า เฮือนประกอบ ยกใต้ ถนุ เฮือนด้ วยเสาสูง ฐานเสาเป็ นปูน
มีขนาดเฮือนนอนที่ใหญ่มากโดยทาส่วนชาน “ป้านเลียบ” ที่กว้ างหลายแผ่นกระดานก่อนต่อเชื่อม
กับเฮือนโถงก็สามารถพบได้ เช่นกัน กันพื
้ ้นที่ภายในเฮือนด้ วยบานเฟี ย้ ม โดยบานเฟี ย้ มแต่ละบานมี
ส่วนประกอบของซี่ลูก กรงเหล็ก เพื่อระบายอากาศ พบช่องลมไม้ ฉลุลวดลายสวยงามบริ เวณ
ส่วนบนโดยตลอดของฝาเฮือน เนื่องจากช่างไม้ แถบบ้ านหมี่ส่วนใหญ่เป็ นชาวจีนไหหลา มาได้ ลกู
เมียเป็ นคนไทยพวน ด้ วยเหตุนี ้บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ ของผู้มีฐานะในอาเภอบ้ านหมี่จึงเป็ นฝี มือช่าง
ชาวจีน ส่งผลถึงรู ปแบบส่วนตกแต่งเฮือนไทยพวนที่มีศิลปแบบจีนเป็ นส่วนผสม เช่น ลายฉลุช่อง
ลม บานเฟี ย้ ม ลายฉลุตกแต่งหน้ าจัว่ เป็ นต้ น
เฮือนไทยพวนอีกรู ปแบบมีหลังคาปั น้ หยาไม้ สกั ขนาดใหญ่ อายุในช่วง 50 - 100 ปี
พบมากในชุมชนไทยพวนบ้ านหินปั กใหญ่ สร้ างตามคติเดิมของเฮือนพวนคือสร้ างให้ ใหญ่ตงแต่
ั้
แรกเพื่อรองรับครอบครัวขยาย เนื่องจากไม่นิยมต่อเติมเฮือนในภายหลัง เดิมมีเชิงชายเป็ นไม้ ฉลุ
สวยงามแต่ปัจจุบนั ไม่ปรากฏแล้ วคงถูกรื อ้ ออกไปพร้ อมกับการเปลี่ยนหลังคาเป็ นสังกะสีเนื่องจาก
ของเดิมชารุ ดเสื่อมสภาพ มีช่องลมอยู่ด้านบนฝาเฮือนโดยตลอดทังหลั
้ ง มีครัวอยู่ด้านหลัง บันได
เฮือนมีชายคาคลุม ป่ องเอี ้ยม (หน้ าต่าง) ยาวเป็ น 2 ตอนจรดพื ้นซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของเฮือนไทย
พวนที่พบในพื ้นที่อาเภอบ้ านหมี่
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ วนิดา รักพรม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 และผู้นาชุมชนบ้ านพวน
ตาบลหินปั ก เมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฮือนพวนดังนี ้
“ครอบครั ว พวนจะอยู่ บ ริ เวณเดี ย วกัน มี ยุ้ง ข้ า วอยู่ น อกบ้ า น สมัย ก่ อ นบนบ้ า นจะมี
ห้องนอนยาวหนึ่งห้อง เรี ยกว่า กงเฮื อน คือห้องนอนลูกสาว ไว้เก็บทรัพย์สินด้วย ข้างนอกเรี ยกว่า
ซานท่อง หมายถึง ชานเรื อนทีย่ ืน่ ออกมา บ้านหมีจ่ ะต่างจากทีอ่ ืน่ ตรงไม้แกะ จ้างช่างจี นทาลายไม้
จะขึ้นอยู่กบั ช่างจี น ไม้ฝาเป็ นไม้สกั ใต้ถนุ สูงเท่าเสาไม้ ใต้ถนุ บ้านจะเลี ้ยงควาย แยกคอกวักคอก
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ควาย บ้านของป้าปัจจุบนั จะมี ล่องแยกสัดส่วนออกไป ปี กนีเ้ จ้าของบ้านอยู่ อีกปี กเป็ นลูกจ้างทีม่ า
ทานา
เมือ่ ก่อนริ มคลองมีไม่ไผ่เยอะ คลองนีด้ งั้ เดิ มเรี ยกว่าคลองสนามแจง ยาวมาจากบ้านหมี ่
เดีย๋ วนีเ้ ปลีย่ นชือ่ เพราะจาชือ่ คลองผิ ด เลยย้ายคลองไม้เสียบไปอยู่สนามแจง”
จากการสัมภาษณ์อาจารย์สมคิด จูมทอง ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลบ้ านทราย ผู้นา
ชุมชนชาวพวน ตาบลบ้ านทราย และผู้ดแู ลศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้ านทราย
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เฮือนพวนในพื ้นที่ตาบลบ้ านทราย ดังนี ้
“ถ้าจะมองว่าบ้านพวนในปัจจุบนั ต้องนับอายุบ้าน วัสดุทีเ่ ค้าสร้างหาทีไ่ ด้ในสมัยนัน้ ตอน
หลังมี การค้าเข้ามา มี ปนู เหล็กเข้ามา และเห็นแบบใหม่ๆ ในเมื อง ลูกหลานดูจากแบบแล้วก็มา
ทา ของเก่าๆ เลยหายไป ลักษณะบ้านแล้วแต่พื่นที่ แล้วแต่เจ้าของ ถ้าเจ้าของมี ใ จอนุรักษ์ ก็ทา
แบบเดิ ม ดูช่างว่าทาได้ไหม ราคาแพงขึ้นไหม ถ้าเห็นแบบไหนถูกกว่าก็เอาแบบนัน้ ไม่ได้คานึงถึง
การอนุรักษ์ บ้านพวนเก่าในบ้านทรายบางหลังก็รื้อไปแล้ว ถ้าเจ้าของบ้านหรื อลูกหลานบางคน
เป็ นเขยมาสร้างใหม่ เห็นแบบจากทีอ่ ืน่ ทางเหนือมีกาแลก็สร้างตามทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ รู้ว่ามี ความหมายว่า
อย่างไร”
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ภาพประกอบ 137 แสดงเฮือนพวนขนาดใหญ่ที่พบในพื ้นที่หมู่ 10 บ้ านสาโรงใหญ่ ตาบลหินปั ก
อาเภอบ้ านหมี่รูปแบบจัว่ ของเฮือนนอนทาเป็ นจัว่ ใบปรือหรื อจัว่ ใบเรือ ที่เป็ นประกอบด้ วยแผ่นไม้
ขนาดเล็กเรี ยงซ้ อนทางแนวนอน นิยมใช้ กบั เรื อนนอน เครื่องบนมีการประดับยอดจัว่ และเชิงชาย
ด้ วยสรไน (ไม้ กลึงยอดจัว่ ) และไม้ ฉลุ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 138 แสดงเฮือนพวนขนาดใหญ่ของคุณวนิดา รักพรม ตังอยู
้ ่ในหมู่ 10 ตาบลหินปัก
อาเภอบ้ านหมี่ จ.ลพบุรีเครื่ องบนมีการประดับยอดจัว่ และเชิงชายด้ วยสรไน (ไม้ กลึงยอดจัว่ )
และไม้ ฉลุ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 139 แสดงป่ องเอี ้ยม (หน้ าต่าง) ยาวเป็ น 2 ตอนจรดพื ้นซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะ
ของเฮือนไทยพวนที่พบในพื ้นที่อาเภอบ้ านหมี่ จ.ลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ชานเฮือนนอนขนาด
ใหญ่

ป่ องมอง
ส่ วนโถง

ภาพประกอบ 140 แสดงภายในเฮือนพวนของคุณวนิดา รักพรม ที่ทาชานเฮือนนอน (ป้านเลียบ)
ขนาดใหญ่ยื่นออกมา คัน่ ด้ วยบานเฟี ย้ มก่อนจรดกับพื ้นเฮือนโถง ขณะที่ป่องมองตีไม้ ปิดไม่ให้ เกิด
ช่องว่างเช่นเฮือนพวนทัว่ ไป
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 141 แสดงประตูบานเฟี ย้ มกันพื
้ ้นที่ระหว่างเฮือนนอนกับเฮือนโถง
และช่องลมลวดลายไม้ ฉลุฝีมือช่างชาวจีน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 142 แสดงเฮือนพวนทรงปัน้ หยาของคุณยินดี จันทร์ สวุ รรณ เลขที่ 11 หมู่ 10
บ้ านสาโรงใหญ่ ต.หินปั ก อ.บ้ านหมี่ ที่มีอายุในช่วง 50-100 ปี ซึง่ เป็ นเฮือนพวนขนาดใหญ่
สาหรับรองรับครอบครัวขยายที่มีสมาชิกจานวนมาก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 143 แสดงภาพลายเส้ นและผังพื ้นชันบนของเฮื
้
อนปัน้ หยา อายุระหว่าง 50 - 100 ปี
ของคุณยินดี จันทร์ สวุ รรณ
ที่มา : อรศิริ ปาณินท์ , ภูมิปัญญาชาวบ้ านในเรื อนพืน้ ถิ่นไทพวนในประเทศไทย: การ
นาไปสูส่ ถาปั ตยกรรมพื ้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น, 2546, หน้ า 121.
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ภาพประกอบ 144 แสดงบันไดทางขึ ้นทางทิศใต้ ที่ตอ่ เชื่อมกับเฮือนโถง มีชานพักและชายคาคลุม
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 145 แสดงคุณยินดี จันทร์ สวุ รรณ เจ้ าของเฮือนปั น้ หยาหลังใหญ่ถ่ายภาพบริเวณกง
เฮือน (ห้ องนอน) และ ส่วนเฮือนนอนขนาดใหญ่ ที่มีช่องลมอยู่ด้านบนตลอดแนวฝาเฮือน และมี
ป่ องเอี ้ยม (หน้ าต่าง) 2 ตอน ยาวจรดพื ้นทังทางทิ
้
ศใต้ และทิศตะวันออก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 146 แสดงส่วนเฮือนโถงขนาดใหญ่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 147 แสดงลักษณะฝาเฮือนของป้ายินดี จันทร์ สวุ รรณ และเฮือนใกล้ เคียง
ที่มีช่องลมแบบระแนงอยู่ด้านบนตลอดแนว และมีป่องเอี ้ยม (หน้ าต่าง) 2 ตอน ยาวจรดพื ้น
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 148 แสดงเฮือนไทยพวนในปั จจุบนั (อายุต่ากว่า50ปี ) เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ
ที่เป็ นปั จจุบนั มากขึ ้น แต่ยงั คงแบบแผนผังเฮือนแบบไทยพวนที่มีลกั ษณะเป็ นเฮือนแฝดไว้ บางส่วน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 149 แสดงเฮือนกุฏิสงฆ์หลังหนึง่ ภายในวัดบ้ านทราย ตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ าน
หมี่ที่มีการประดับช่องลมและรวงผึ ้ง (โก่งคิ ้ว) ด้ วยไม้ ฉลุลวดลาย
ลักษณะป่ องเอี ้ยม (หน้ าต่าง) เป็ น 2 ตอน ยาวจรดพื ้นเฮือน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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3.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เฮือนของชาวไทยพวนศรี สชั นาลัยนิยมปลูกสร้ างให้ ติดๆกันเพื่อการพึ่งพาอาศัยกัน
ลักษณะของเฮือนจะเป็ นเฮือนไม้ ยกพื ้นสูงเพื่อใช้ ใต้ ถนุ ซึง่ จะโปร่งอากาศถ่ายเทได้ สะดวก เป็ นเนื ้อ
ที่ที่ใช้ ประโยชน์ใช้ สอยหลายประการ เช่น เป็ นคอกวัว - ควาย เล้ าเป็ ด - ไก่ ตังกี
้ ่ทอผ้ าให้ แม่บ้าน
และลูกสาว ตั ้งเตาตีเหล็กให้ พ่อบ้ านและลูกชาย ใช้ เก็บถ่านไม้ ฟืน ตังแคร่
้ ไม้ ไผ่ไว้ พกั ผ่อน และ ลม
กัน (คุยกัน) กับเพื่อนบ้ าน
ลักษณะของตัวเฮือนชาวไทยพวนศรี สชั นาลัย เป็ นเฮือนแฝด แต่แบ่งเฮือนทัง้ สอง
ด้ วยชานเฮือนยกพื ้นสูง เสาเฮือนไม้ ลบมุมเป็ นลักษณะเสาแปดเหลี่ยม หลังคาปั น้ หยายกจัว่ ฝาไม้
กระดานแนวตั ้ง แบ่งพืน้ ที่เฮือนออกเป็ น 4 ส่วน คือ เมื่อขึน้ บันไดไปจะมี "ซานท่อง" (ชานเรื อน)
"เฮือนเหญ่อ" (เรื อนหลังใหญ่) "เงียเค้ า" (ยุ้งข้ าว) และ "เฮือนครัว" (เรื อนครัว) ซึ่งเฮือนใหญ่นนจะ
ั้
กัน้ แบ่งส่วนเรี ยกว่า "กวงเฮือน" เพื่อให้ ลูกสาวนอน ในห้ องนีจ้ ะมีหิง้ ไว้ บูชาผีเรื อน เรี ยกว่า "ผี
พ่อเลี ้ยง" ห้ อง "กวงเฮือน" จะไม่อนุญาติให้ บคุ คลภายนอกล่วงล ้าเข้ า ไปเพราะจะผิดผีพอ่ เลี ้ยง ถ้ ามี
การล่วงล ้าเจ้ าบ้ านจะต้ องนาดอกไม้ ธูปเทียนไปขอขมา ปั จจุบนั นี ้เฮือนแบบไทยพวนนับวันจะเลือน
หาย เพราะลูกหลานนิยมบ้ านทรงสมัยใหม่
ชาวไทยพวนมีภูมิ ปัญญาที่ควรยกย่องอย่างยิ่ง ในเรื่ องการทาให้ "กวงเฮือน" เย็น
เพราะมีลมพัดผ่านด้ วยการเจาะรูไม้ กะทอด จะเจาะเป็ นระยะๆตามแนวยาว รูเจาะนี ้นอกจากลม
จะถ่ายเทได้ สะดวกแล้ วบ้ านที่มีลกู สาวในยามค่าคืนอาจจะมีค่รู ักหรื อ "อ้ ายบ่าว" ไปยืนบนเขื่อน
ควาย (ไม้ คอกควาย) เอาไม้ แหย่เข้ าไปในช่องที่เจาะไว้ เพื่อหยอกล้ อ "พู้สาว" หรื อเพื่อเรี ยกให้ พ้ สู าว
ออกมาคุยกันที่ป่องเอี๊ยม
บริ เวณตัวเฮือนเรี ยก "กางบ๊ าน" แล้ วแต่ว่าบ้ านใครจะมี "กางบ๊ าน" กว้ างขวางมาก
น้ อย บริเวณ "กางบ๊ าน" จะใช้ ประโยชน์ต่างๆ เช่น ปลูกข่า หัวติงเคอ (ตะไคร้ ) หม่าพริก (พริก) หม่า
นาว (มะนาว) หม่าเขือ (มะเขีอ) แค หม่าหมี ้ (ขนุน) ผักเน่า (ชะอม) ฯลฯ และไม่ลืมที่จะปลูก "เดาะ
คาเดาะคอน" (ดอกดาวเรื อง) "เดาะสามปี " (ดอกบานไม่ร้ ู โรย) และ "เดาะพุด" (ดอกพุด) เพื่อ "พู้
เฒ่า " (คาเรี ย กปู่ ย่ า ตายาย) เก็ บไปไหว้ พระที่ วัด กางบ๊ าน ท าเป็ น ที่ ตากฝ้าย เล่น นางกวักใน
ประเพณีกาฟ้า ชาวไทยพวนจะทาร้ั วบ้ านด้ วยไผ่ผ่าซีกจะปลูกผักเน่า (ชะอม) ตาลึง ต้ นย่านาง
บวบ ฟั ก ฯลฯ ให้ ทอดเถาพันเลื ้อยนรัว้ ผักเหล่านี ้จะทอดยอดชูใบให้ เด็ดไปประกอบอาหาร เจ้ าของ
เต็มที่จะแบ่งปั นให้ เพื่อนบ้ าน โดยมิต้องซื ้อหา รัว้ บ้ านชาวไทยพวนศรี สชั นาลัยจึงเป็ นรัว้ แบบกินได้
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ภาพประกอบ 150 แสดงเฮือนพวนที่สร้ างขึ ้นมาใหม่ตามภูมิปัญญาท้ องถิ่นของกลุม่ วัฒนธรรม
ไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว โดยมีลกั ษณะที่แตกต่างจากเฮือนพวนของกลุม่ วัฒนธรรมอื่น คือมีเฮือน
2 หลัง ได้ แก่ เฮือนนอนกับเฮือนเงียเค้ า (ยุ้งข้ าว) ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกัน มีลานโล่ง
อยู่ระหว่างเฮือนทังสอง
้
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 151 แสดงลักษณะของเฮือนไทยพวนในพื ้นที่การศึกษา 4 จังหวัด ได้ แก่ อ.ปากพลี
จ.นครนายก อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี และ อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย ซึง่ มี
ลักษณะผังเฮือนแฝดรูปแบบการจัดสรรพื ้นที่ภายในออกเป็ นสองส่วน แต่แตกต่างกันตรงรูปลักษณ์
และองค์ประกอบของเฮือน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทที่ อ ยู่อ าศัย ในพื น้ ที่ ก ลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวน จาก
การศึกษาพบลักษณะร่วมของเฮือนอาศัยในรูปแบบแผนผังเป็ นเฮือนแฝด และการวางแผนผังเฮือน
ที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
รูปแบบแผนผังเป็ นเฮือนแฝด และการวางแผนผังเฮือน
ที่อยู่อาศัย(เฮือน) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่มที่ศึกษามีรูปแบบแผนผัง
เป็ นเฮือนแฝด จัว่ หลังคาคู่ ยกพื ้นเสาสูง มีการแบ่งพื ้นที่การใช้ งานภายในประกอบด้ วยเฮือนนอน
(เฮือนหลัก) กับเฮือนโถง มีเฮือนครั ววางขวางเฮือนโถง ในส่วนของพืน้ ที่เฮือนนอนจะมีห้องที่
เรี ยกว่า “กวงเฮือน” ซึ่งเป็ นห้ องนอนของผู้หญิง และเก็บของมีค่า และในบริ เวณใกล้ เฮือนจะมีย้ งุ
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ข้ าวอยู่ด้วย กล่าวได้ วา่ เป็ นของภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยร่วมกันทัง้ 3 กลุม่ ยกเว้ นกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย มีความแตกต่างในเรื่ องของยุ้งข้ าว ไว้ บน
เฮือน
รู ปแบบแผนผัง เป็ น เฮื อนแฝด ท าให้ ต้องมี ห ลัง คาจั่วคู่ปกคลุม ในแต่ละพื น้ ที่
การศึกษามีการใช้ รูปแบบของหลังคาเฮือนที่แตกต่างกัน ประกอบด้ วย หลังคาจัว่ คู่รูปแบบปั น้ หยา
ยกจัว่ หลังคาหน้ าจัว่ คู่
ลักษณะของฝาเฮือน ประกอบด้ วย ฝาเฮือนไม้ กระดาน ฝาปะกน ฝาสายบัว และ
ฝาไม้ ไผ่ขดั แตะ
ความแตกต่างในการวิเคราะห์รูปแบบที่อยู่อาศัยและการตังถิ
้ ่นฐานชุมชนจาก
กลุม่ เฮือนไทยพวนที่พบในแต่ละพื ้นที่อย่างสังเขปดังนี ้
1) กลุ่ ม เฮื อ นพวนของชุ ม ชนต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จั ง หวั ด
นครนายก พบว่า หลงเหลือเฮื อนพวนอยู่ในปั จจุบัน ไม่มากนัก เฮื อนไทยพวนที่ ยัง คงเหลืออยู่
ลักษณะเป็ นเฮือนไม้ ขนาดใหญ่ แบ่งพื ้นที่ภายในออกเป็ นสองส่วนตามผังแบบเฮือนไทยพวน ยก
พื ้นสูง หลังคาปั น้ หยา และปั น้ หยายกจัว่ มีชานพักบันไดยื่นออกมา ฝาเฮือนเป็ นฝาไม้ กระดานตี
ตามแนวนอนวางขวาง เจาะป่ องอี ย้ ม (หน้ าต่าง) วางเสาเฮือนที่ทาจากไม้ บนตอม้ อที่หล่อจาก
คอนกรี ตเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการสร้ างเฮือนอย่างหนึง่ ที่พบในกลุม่ ตาบลหนองแสงแต่ไม่พบที่
อื่น คือการวางเสาไม้ เฮือนบนตอม้ อคอนกรี ต ซึ่งในอดีตอาจเป็ นก้ อนหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกับที่
พบในเรื อนภาคใต้ มีจดุ ประสงค์เพื่อป้องกันความชื ้นจากในดินเข้ าสูเ่ สาไม้ เฮือน ซึง่ นับว่าได้ ผลดี
กลุ่ม เฮื อ นพวนหลงเหลื อ อยู่น้อ ย ในเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษฐานว่า น่ าจะเป็ น
สาเหตุการตั ้งถิ่นฐานใกล้ เมืองใหญ่คือเมืองนครนายก และกรุ งเทพมหานคร สามารถเดินทางซื ้อ
วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้ างได้ สะดวก หรื อการย้ ายถิ่ นฐานเข้ าไปทางานในเมืองจนไม่มีผ้ ูอยู่อาศัย
หรื อรักษาเฮือนพวนเอาไว้ ได้
2) ชุมชนกลุ่มอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะเป็ นเฮือนแฝด
ปรากฏกลุม่ เฮือนพวนทัง้ 3 ยุค คือยุคแรก ยุคกลาง และยุคหลัง แต่สว่ นใหญ่เป็ นยุคแรกกับยุคหลัง
ที่เป็ นยุคแรกแบบทรงไทยเดิม อายุ 100 - 150 ปี หน้ าจั่วคู่ มีป้านลมชัดเจนซึ่งอาจมีตัวเหงาที่
ปลายป้านลมหรื อไม่มีก็ได้ มีเฮือนครัววางขวางเฮือนนอน กับที่เป็ นยุคหลังแบบหลังคาคลุมเดี่ยว
อายุการสร้ างน้ อยกว่า 50 ปี
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มีข้อสังเกตว่ากลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ ามีขนาดใหญ่
หลายชุมชน ประกอบกับพื ้นที่ เป็ นที่ราบลุ่มน ้าอุดมสมบูรณ์ จึงอาจเป็ นปั จจัยในการอยู่อาศัยใน
เฮือนเดิมอย่างต่อเนื่องหลายชัว่ คน
3) ชุมชนกลุม่ อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็ นชุมชนชาวพวนที่อาจกล่าวได้
ว่ามีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยด้ วยโดยข้ อมูลปี 2540 แจ้ งว่ามีชาวไทยพวนราว 38,274 คน
กระจายอยู่ในพื ้นที่ 10 ตาบลของอาเภอบ้ านหมี่ แต่พบว่ามีกลุม่ เฮือนพวนหลงเหลืออยู่มากแค่ใน
พื ้นที่บางหมู่บ้านเท่านัน้ โดยกลุ่มเฮือนที่ปรากฏส่วนใหญ่มีรูปแบบในยุคกลาง อายุราว 50 - 100
ปี มีขนาดเฮือนขนาดใหญ่ อย่างเฮือนยุคแรกซึ่งมีคติการสร้ างไว้ รองรับครอบครัวขยายโดยไม่ต่ อ
เติมเฮือนในภายหลัง เป็ นเฮือนหลังคาปั น้ หยายกจัว่ รูปแบบจัว่ ใบปรื อ มีการประดับยอดจัว่ และเชิง
ชายด้ วยสรไน (ไม้ กลึงยอดจัว่ ) จัว่ บริเวณเฮือนนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าเฮือนประกอบ ภายในเฮือน
มีการกัน้ พื ้นที่ด้วยบานเฟี ย้ ม มีช่องลมลายฉลุ หรื อระแนงไม้ ตลอดแนวฝาบ้ าน ซึ่งได้ รั บอิทธิพล
จากช่างชาวจีนในพื ้นที่
4) สาหรับกลุม่ ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย รูปแบบการ
สร้ างเฮือนที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการสร้ างยุ้งข้ าว (เงี ้ยเค้ า) อยู่ในระดับเฮือนนอนโดยอยู่ทาง
ทิศตะวันตกของโถง (ซานท่อง) ซึง่ อาจได้ อิทธิพลจากเฮือนไทยยวนหรื อเฮือนไทลื ้อเนื่องจากอยู่ใน
ภูมิภาคที่ใกล้ ชิดกัน อีกทังเฮื
้ อนส่วนใหญ่ได้ ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ ประโยชน์ให้ สอดคล้ องกับสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั โดยมีผ้ ศู ึกษาและได้ ข้อสรุปว่าเกิดจากการที่ชาวไทยพวนรุ่นหลังที่
มีการศึกษาและฐานะดี ซึ่งไม่ได้ อาศัยอยู่ที่เฮือนของตนแต่ ย้ายเข้ าไปทางานในเมือง ได้ ปรับปรุ ง
เฮือนหลังเก่าให้ เหมาะสมสาหรับญาติผ้ ใู หญ่ที่สงู วัยอยู่อาศัย
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ตาราง 8 แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจุบนั
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ตาราง 8 (ต่อ)

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
4. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณี หมายถึง ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อวิถีชีวิต
และการทามาหากิ น ประเพณี พืน้ บ้ านของชาวไทยพวน อาจแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ 1)
ประเพณีในรอบปี (ฮีต) กับ 2) ประเพณีในรอบชีวิต อาทิ การเกิด การบวช การแต่งดอง และการ
ตาย เป็ นต้ น
งานบุญประเพณีสว่ นใหญ่ของชาวพวน เกี่ยวข้ องกับหลักความเชื่อเรื่ องผีฟ้า ผีบรรพบุรุษ
ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรซึง่ มีอยู่เดิม ผนวกเข้ าหลักพระพุทธศาสนาที่มาทีหลัง ปะปนกัน
จนบางครัง้ ไม่อาจแบ่งได้ ชัดเจน ซึ่งเป็ นลักษณะของงานบุญประเพณีในวัตนธรรมของชาติพนั ธุ์
ในเอเชีย อาคเนย์ ที่เ ป็ น สัง คมเกษตรกรรม (ทานาข้ าว) เช่นกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาค
อีสานที่มีรูปแบบหรื อคติประเพณีอย่างเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับวัฒนธรรมชาวไทยพวนเป็ นอย่าง
มาก
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4.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี ที่ยงั คงมีการปฏิบตั ิสืบเนื่องอยู่
อย่างชัดเจน ได้ แก่ บุญข้ าวจี่ กาฟ้า บุญข้ าวหลาม สงกรานต์ แห่บงไฟ
ั ้ สารทพวนและบายศรี พระ
เป็ นต้ น
ประเพณี สงกรานต์ ไทยพวนอาเภอปากพลีได้ รับการสนับสนุนให้ เป็ นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้ องถิ่นและเป็ นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญ โดยบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว
จังหวัดนครนายก สถานที่จดั งานเทศกาลสงกรานต์ไทยพวนหลักคือวัดฝั่งคลองและวัดปทุมวงษา
วาส (วัดบ้ านใหม่) ตาบลเกาะหวาย โดยปั จจุบนั ใช้ ชื่อว่า “เทศกาลสงกรานต์วดั ฝั่ งคลอง” ในทุก
วันที่ 13 เมษายนของทุกปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ทาบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน ้า
พระและรดนา้ ดาหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสูต รเสือ้ สูตรผ้ า พิธีบายศรี สู่ขวัญ และการ
แสดงทางวัฒนธรรมชาวไทยพวน เป็ นต้ น
ประเพณีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าที่เป็ นพิธีกรรมต่อชะตาที่สาคัญในเทศกาลงานบุญสงกรานต์
วัดฝั่ งคลอง ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดนครนายก โดยชาวบ้ านจะนา
อาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์ พร้ อมกับเสื ้อผ้ าทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตัว พับใส่ในกระบุง
พร้ อมจัดทากระทงใบตองบรรจุมีข้าวดา ข้ าวแดง ข้ าวขาว ปลาร้ า หัวหอม กระเทียม พริกแห้ ง ฯลฯ
พร้ อมทังดอกไม้
้
ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่มวางบนถาดเหนือกระบุงที่ใส่เสื ้อผ้ า แล้ วนาไปให้ พระสงฆ์
สวดอธิษฐานให้ นาสิ่งเลวร้ ายออกไปจากทุกคนในครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ชุมชนชาวไทยพวนต่างๆ ในระดับหมู่บ้านของอาเภอปากพลี ยังคง
ดาเนินสืบสานประเพณีงานบุญสงกรานต์อยู่เช่นเดิม โดยมีการสรงน ้าพระและการสรงน ้าผู้ใหญ่
เป็ นกิจกรรมสาคัญที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้อาวุโสในชุมชนของตนอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย
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ภาพประกอบ 152 แสดงงานบุญประเพณีสงกรานต์ของชุมชนไทยพวนวัดฝั่งคลอง-วัดบ้ านใหม่ ที่
ได้ รับการสนับสนุนให้ เป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นและเป็ นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สาคัญ โดยบรรจุอยู่ในปฏิทนิ ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 153 แสดงพิธีสรงน ้าพระในงานบุญสงกรานต์ ที่จดั ขึ ้นทังที
้ ่วดั ฝั่งคลอง
และวัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้ านใหม่) ต่อเนื่องกัน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 154 แสดงงานบุญประเพณีสงกรานต์ของชุมชนไทยพวนวัดฝั่งคลอง-วัดบ้ านใหม่ ที่
ได้ รับการสนับสนุนให้ เป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นและเป็ นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สาคัญ โดยบรรจุอยู่ในปฏิทนิ ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 155 แสดงประเพณีก่อกองทรายและการแสดงทางวัฒนธรรมจัดขึ ้น
ที่วดั ปทุมวงษาวาส
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 156 แสดงประเพณีเสื ้อสูตรผ้ าในเทศกาลบุญสงกรานต์ที่วดั ฝั่งคลอง
ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
จากการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลนายอุทยั บุญมัง่ รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองแสง เกี่ยวกับประเพณีวิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองแสง ได้ ข้อมูลว่าชาวตาบลหนองแสงยังคง
ปฏิ บัติ ป ระเพณี พื น้ ถิ่ น ของตนเองอยู่บ้ า ง แต่ อ าจลดทอนในรายละเอี ย ดลงรวมทัง้ งานบุญ ที่
เกี่ยวกับการทาการเกษตรลดลงอย่างมาก คงเหลือแต่งานประเพณีสาคัญๆ อาทิ ประเพณีกาฟ้า
บุญวันสารท ซึง่ มีทงสารทพวน
ั้
สารทไทย เป็ นต้ น
“....การกาฟ้า คือการหยุดทางานทุกอย่าง ทาได้เพียงประกอบอาหาร ในวันกาฟ้าตอนเช้า
จะไปทาบุญที่วดั อาหารที่ต้องถวายพระคื อ ข้าวหลาม หรื อเรี ยกว่า บุญข้าวหลามเพือ่ บูชาพญา
แถน......”
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ภาพประกอบ 157 แสดงนายอุทยั บุญมัง่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองแสง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ประเพณี ส ารทพวนเป็ น ประเพณี ห นึ่ง ของชาวไทยพวนที่ อ พยพมาอยู่ใ นจัง หวัด
นครนายก ซึง่ มีมากที่สดุ ที่อาเภอปากพลี ชาวพวนเหล่านี ้ยังคงยึดถื อประเพณี วัฒนธรรมที่ปฏิบตั ิ
ต่ อ กัน มาตัง้ แต่ ค รั ง้ ยัง อยู่ ที่ ป ระเทศลาว ชาวไทยพวนในอ าเภอปากพลี นับ ถื อ พุท ธศาสนา
เช่นเดียวกับคนไทย ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ที่ชาวพวนถือปฏิบตั ิกนั ในรอบปี จะมีลกั ษณะคล้ าย
และต่างกับของคนไทย ซึง่ บางอย่างมีความเป็ นเอกลักษณ์ ของชาวไทยพวน ประเพณีวนั สารทใน
อาเภอปากพลี จะทาบุญวันสารท 3 ระยะ คือ สารทพวน จะทาในหมู่บ้านไทยพวน ในวันแรม 14
ค่า เดือน 9 , สารทลาว (ลาวเวียงจันทน์) จะทาในหมู่บ้านไทยลาวทุกบ้ านในวันขึ ้น 15 ค่า เดือน
10, สารทไทย ในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ทุกหมู่บ้านจะทาบุญสารทไทย รวมทัง้ ไทยพวนและไทย
ลาวซึ่งได้ ทาสารทพวนหรื อสารทลาวไปแล้ ว ประเพณี สารทชาวบ้ านจะนากระยาสารทพร้ อม
อาหารคาวหวานไปทาบุญที่ วัด ทางวัดจะนิมนต์พระวัดในหมู่บ้านอื่นที่ไม่ได้ ทาสารทนันๆ
้ มาร่วม
ด้ วย เมื่อเสร็จพิธีแล้ ว จะแบ่งกระยาสารท ให้ กบั พระวัดอื่นที่รับนิมนต์สาหรับไปฉันที่วดั ของตน
ประเพณีสารทพวน เป็ นประเพณีหนึ่งของชาวไทยพวนที่ยึดถือปฏิบตั ิ เป็ นแนวทาง
วิถีทาง ทานองคลองธรรม มาตัง้ แต่บรรพบุรุษ เพื่อสั่งสอนลูกหลานด้ วยความเลื่อมใสศรัทธา
อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้ าง ตามยุคสมัย ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นที่แทรกเข้ ามาบดบัง
สภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ประเพณีสารทพวน แสดงให้ เห็นถึงความพิถีพิถนั
ในการทางาน เริ่ มตัง้ แต่การเตรี ยมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการทากระยาสารท การแสดง
ความมีน ้าใจ ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน มีการช่วยเหลือกันผู้ที่ทาเสร็ จแล้ ว ก็ช่วยผู้ ที่ยงั ทาไม่
เสร็จ การแสดงความกตัญญูต่อพื ้นดินทากิน โดยมีการนา สารับคาวหวาน และทาห่อข้ าว ไปใส่ใน
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นา และทาหาบผียี่ผีเจียงไปส่งไว้ นอกบ้ านด้ วย เพื่อส่งผลให้ พืชผลในไร่ นาอุดมสมบูรณ์ ได้ ผลผลิต
มีกินตลอดปี

ภาพประกอบ 158 แสดงการร่วมกันกวนกระยาสารท และการถวายกระยาสารทแก่พระภิกษุสงฆ์
ในงานประเพณีสารทพวน ของชาวไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
4.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า ตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าจีนและลา
น า้ สาขาที่ ไหลลงลาน า้ ท่ า จี น เป็ น จานวนมาก ซึ่ง เป็ น พื น้ ที่ ที่ เหมาะสมต่อการท านาปลูกข้ าว
เกษตรกรชาวนาทัง้ ชาวไทยพื น้ ถิ่ น และชาวไทยพวนจึง ให้ ความสาคัญกับงานบุญประเพณี ที่
เกี่ยวข้ องกับการเพาะปลูกข้ าวเป็ นสาคัญ
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์วาริ นทร์ มงคลรัตน์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนบางปลาม้ า ดังนี ้
- เดือนยี ่ บุญข้าวเม่า ทานข้าวคัว่ คือการทาทาน ทานข้าวคัว่ เพราะว่าเริ่ มเกี่ยว
ข้าว เอาข้าวทีก่ าลังจะสุกมาทาข้าวเม่า พวนเรี ยกข้าวคัว่
- กาฟ้า หยุดงาน 3 วัน 1.ขึ้น 3 ค่าเดือน 3 กาฟ้าทัง้ วัน 2.ขึ้น 10 ค่า เดือน 3 กา
ฟ้าครึ่ งวันหรื อกาฟ้าตุม้ เพล พอเสียงกลองเพลตุม้ ก็ไปทานาได้ ช่วงเช้าทาบุญ 3.
ขึ้น 15 ค่า เดือน 3 กาฟ้าจังหัน เมือ่ ทาบุญช่วงเช้าเสร็ จก็ไปทานาต่อได้เลย
- เดือน 4 สู่ขวัญข้าว เมือ่ นาข้าวขึ้นยุง้ แล้วทาพิธีสู่ขวัญหน้ายุง้ ข้าว เพือ่ เรี ยก
ขวัญข้าวให้มาอยู่ในยุง้ สู่ขวัญเกวียน สู่ขวัญควาย ทาเมือ่ ซื ้อควายมาใหม่
- สงกรานต์ มีพิธีพาสู่เสือ้ นาเสือ้ ผ้าของคนในครอบครัว เฉพาะเสือ้ ใส่ตะกร้า
ข้างบนมีข้าวปั้น 4 ก้อน มะม่วง 4 อย่างละ 4 ข้าวเกรี ยบ ข้าวต้ม ถ้วยน้าตาล
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เทียนไข นาไปให้พระสวดเจริ ญพุทธมนต์เพือ่ เป็ นศิ ริมงคล เทียนไขไม่ตอ้ งจิ ก จุด
อย่างเดียวเอาปักไว้ทีถ่ ว้ ยน้าตาล อาหารหวานคาว ปะพรมน้ามนต์ บุญหลังบ้าน
บุญกลางบ้าน ทาเดือน 6
- สารทพวนทาแรม 14 ค่า เดือน 9 บางหมู่บา้ นทาแรม 15 ค่า เดือน 10
สงกรานต์ ทาพาสูดเสือ้ มีกระบุงเล็กๆ หรื อห่อผ้า ใส่ข้าวต้มมัด ข้าวเกรี ยบ ธูป
เทียน เสือ้ ผ้าของคนในบ้านเอา พระจะสวดชยันโต ให้สิริมงคล
จากการสัมภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนบางปลาม้ า ดังนี ้
“เดือนยีท่ าบุญข้าวเม่า ทานข้าวคัว่ คือการทาทานด้วยข้าวทีก่ าลังจะสุกเอามาทาข้าวเม่า
(พวนเรี ยกข้าวคัว่ ) เป็ นการทาบุญก่อนเกี่ยวข้าว
บุญกาฟ้าหรื อบุญข้าวจี ่ กาฟ้าทีน่ ีท่ าสามรอบ รอบแรกขึ้น 3 ค่าเดือน 3 กาฟ้าเต็มวัน คือละ
เว้นการทางาน การไปไร่ ไปนาไปสวน หลังจากทาบุญที่วดั เสร็ จก็มีการละเล่น มี การสังสรรรค์กนั
ทีน่ ีไ่ ม่มีการเล่นนางกวัก จะเล่นพืน้ บ้านทัว่ ๆไป อย่างการพนัน ชนไก่
ครั้งที่ 2 ขึ้น 10 ค่า เดือน 3 กาฟ้าครึ่ งวันหรื อกาฟ้าตุม้ เพล ช่วงเช้าไปทาบุญทีว่ ดั พอเสียง
กลองเพลตุม้ ก็ไปทานาปกติ
ครั้งที่ 3 ขึ้ น 15 ค่ า เดื อน 3 คื อบุญข้าวจี ่ของลาวเวี ยง แต่พวนของเราเรี ยกกาฟ้ากาฟ้า
จังหัน บางทีเ่ รี ยกไม่เหมือนกันนะ ทาบุญเสร็ จแล้วก็ไปทาไร่ ทานาได้เลย
กาฟ้านีบ่ างหมู่บา้ นถ้าฟ้าไม่ร้องเค้าไม่ทากาฟ้านะ ถ้าฟ้าไม่ร้องเลยเค้าก็ทาวันสุดท้ายเลย
วันทีข่ ึ้น 15 ค่าเดือน 3 บ้านกกม่วง รอฟ้าร้องก่อน อันนีค้ ือสุพรรณเค้าทาแบบนีแ้ ต่โดยทัว่ ๆ ไปเค้า
จะคล้ายๆกัน
เดือน 4 ก่อนพาสู่เสือ้ จะทาสู่ขวัญข้าว เมือ่ เกี่ยวข้าวเสร็ จ เอาข้าวขึ้นยุง้ ทาพิธีสู่ขวัญหน้า
ยุ้งข้าว แต่ทกุ วันนีจ้ ะไปรวมกัน ที่เดี ยวเพราะแต่ละบ้านยุ้งผุพงั ไม่ได้เก็บข้าวไว้แล้ว ปัจจุบนั เกี่ยว
ข้าวแล้วขายเลย แต่บางบ้านจะมี สู่ขวั ญอยู่ แต่จะเอาข้าวจะใส่กระบุงไว้ เตรี ยมไส้สาหรับสู่ไม่
เยอะ เป็ นข้าวทีเ่ อาไว้กินเอง
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สู่ขวัญเกวียน สู่ขวัญควาย ทาต่อเนือ่ งกันเลย แล้วแต่ฤกษ์ ยาม สู่ขวัญข้าวเน้นวันศุกร์ เพือ่
เป็ นสิ ริมงคล สู่ขวัญควายเมื ่อซื ้อควายมาหรื อใช้งานมาแล้วก็จะสู่ขวัญ เหมื อนซื ้อรถใหม่ ใครซื ้อ
รถซื ้อเรื อนก็สู่ขวัญ ทุกอย่างจะมีการสู่ขวัญ เพือ่ เป็ นสิ ริมงคล ไปเกณฑ์ทหารมาหรื อพระสึกใหม่มา
ก็จะสู่ขวัญ
ช่วงพาสู่เสือ้ หรื อสู่เสือ้ สู่ผา้ ทากันในวันสงกรานต์ วันที่ 13 ขึ้นปี ใหม่ไทย จะนาเสือ้ ผ้าของ
คนในครอบครัวเอาเฉพาะเสือ้ ใส่ตะกร้าหรื อกระจาด ด้านบนมี ข้าวปั้น 4 ก้อน มะม่วง 4 ลูก ข้าว
เกรี ยบ 4 แผ่น ข้าวต้ม 4 ชิ้ น อาหารหวานคาว ถ้วยน้าตาล เที ยนไข นาไปให้พระสวดเจริ ญพุทธ
มนต์เพือ่ เป็ นศิ ริมงคล จุดเทียนไขเอาไปปักไว้ทีถ่ ว้ ยน้าตาล พระจะปะพรมน้ามนต์ เดือน 6 ทาบุญ
หลังบ้าน บุญกลางบ้าน แล้วแต่หมู่บา้ นๆ นัน้
สารทพวนทาแรม 14 ค่า เดือน 9 บางหมู่บา้ นทาแรม 15 ค่า เดือน 10”

ภาพประกอบ 159 แสดงประเพณีกาฟ้าของชุมชนไทยพวนวัดลานคา จัดขึ ้นในวันขึ ้น ๓ ค่า เดือนยี่
ชาวบ้ านจะเผาข้ าวหลาม ถวายพระสงฆ์ รวมทังไหว้
้ ปเู่ จ้ าย่าเมือง และแจกจ่ายให้ กบั บุคคลอื่นที่
ไม่ใช่หมู่บ้านไทยพวน
ที่มา: วัดลานคา, โพสในเพจวัดลานคา เมื่อ 19 มกราคา 2018
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ภาพประกอบ 160 แสดงโครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ กาฟ้า อาเภอบางปลาม้ า
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดโพธิ์ศรี อาเภอบางปลาม้ า
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, กิจกรรม, (มปป.)
1) กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ ดังนี ้
“บุญ กลางบ้ า น ไม่ ไ ด้ท าทุก หมู่ บ้ า นแล้ ว การด าเนิ น พิ ธี สวดพุท ธมนต์ เ ย็ น น าเอา
สายสิ ญจน์โยงตามบ้านแล้วเอามารวมกันทีจ่ ะจัดงาน มีตะกร้า ทราย น้า พระสวด ค่าปัจจัยถวาย
พระ (ค่าคายสวด) วันเสาร์ ก่อนทาบุญกลางบ้านจะมี พิธีสวดต่ออายุ โดยผู้จะต่ออายุต้องไปขอ
ข้าวสารใส่กระบอกเล็กๆ ตามบ้านให้เท่ากับอายุของตน
เราพยายามอนุรักษ์ ประเพณี อยู่ บางอย่างก็หายไป คนรุ่นใหม่ไม่ทาต่อแล้ว ตอนนีย้ งั มี
บุญกลางบ้าน ทากันแต่ละหมู่บ้าน บางหมู่ก็ไปทาที่วดั หมู่ 6 ยังทาอยู่ แต่กลายเป็ นทา 2 วงไม่
สะดวกทาร่ วมกัน วัตถุประสงค์ ของการทาบุญกลางบ้านคื อ เพือ่ ให้คนในหมู่บ้านรวมกันสามัคคี
กัน ลักษณะการทาคื อ สวดพุทธมนต์เย็นก่อน เอาได้สายสิ ญจน์โยงตามบ้านแล้วเอามารวมกันที่
จะจัดงาน มี ตะกร้าทราย น้า พระสวด ค่าปัจจัยถวายพระ (ค่าคายสวด) ถ้าหมู่ไหนไม่ได้ทาก็ไป
รวมกับหมู่ทีท่ าได้ แรกๆ ทากระจัดกระจายแต่เดีย๋ วนีม้ ารวมกัน
วันเสาร์ ก่อนทาบุญกลางบ้านจะมีการสวดต่ออายุ เอาข้าวสารใส่กระบอกเล็กๆ ข้า วสาร
เท่าอายุ สมมุต อายุ 40 ปี ก็ต้องไปขอข้าวสาร 40 บ้าน เอามาสวด คนที่เค้ายังนับถื อก็ทา แต่คน
ยุคใหม่ไม่มีเวลาก็ไม่ทา จะทาบุญปกติ
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วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน มีสูตรเสือ้ สูตรผ้า”
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ วนิดา รักพรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับงานประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ ดังนี ้
“สงกรานต์หลังจากสงน้าพระเสร็ จ จะทาบุญรวมญาติ ถา้ ไม่ทาทีบ่ ้านก็จะไปรวมกันทีว่ ดั
ทาให้ปยู่่ าตายาย มี สูตรเสื ้อสูตรผ้า เอาเสื ้อของเราและคนในครอบครัวใส่ตะกร้ า ใส่ทราย ข้าว
เที ยน ส่วนบายศรี จะทาเป็ นช่อตามอายุ ช่ อบายศรี ทาด้วยฝ้ายพันไม้เล็กๆ พันแล้วจะคล้ายคัต
ตอนบัด กระจายปักบนข้าวสารหรื อข้าวเปลือก และจะมีบายศรี พระ หมายถึงสู่ขวัญพระด้วย
เส่อกระจาด ไทยเรี ยกเทศน์มหาชาติ เอาผลไม้ ธูปเทียนใส่กระจาดใส่กณ
ั ฑ์เทศน์ เราก็
ทาขนมจี น ขนมต้ม ไว้ตอ้ นรับแขกทีม่ าใกระแจะ (กระจาด) เหมื อนกับว่าให้รู้จกั พีน่ อ้ ง บ้านสาโรง
น้อยเป็ นญาติ เราเค้าก็จะเอาของมาใส่ให้ เค้าเรี ยกใส่กระจาด
ประเพณี ทีท่ าอยู่ตอนนีก้ ็มี 1.กาฟ้า 2.สารทพวน 3.สงกรานต์มีสูดเสือ้ สูดผ้า รดน้าดาหัว
ทาบุญรวมญาติ 4.เดือน 6 ทาบุญกลางบ้านแต่ไปทาทีว่ ดั ทาหลังจากสงกรานต์แล้ว 5.เลีย้ งศาลปู่
ตา ทาสองครั้ง เดือน 6 จะเลีย้ งไข่และหมู เดือน 12เลีย้ งข้าวเม่า พอข้าวออกรวงใหม่ก็ตาข้าวเม่า
ก่อน แต่ตอนนีซ้ ื ้อของไหว้ทงั้ หมดไมได้ทาเอง แต่ยงั มี เลี ้ยงศาลอยู่อยู่ ที่บ้านสาโรงใหญ่มีศาลเจ้า
พ่อสนัน่ พวนแต่ละบ้านมีชือ่ ปู่ ไม่เหมือนกัน”
ประเพณีเส่อกระจาด หรื อใส่กระจาดของชาวตาบลบ้ านทราย จะจัดกันภายหลัง
จากเทศกาลออกพรรษา ประมาณเดือน 12 ซึ่งจะมีก่อนวันเทศน์มหาชาติ 1 วัน ชาวบ้ านเรี ยกว่า
วันตังบุ
้ ญมหาชาติ การเส่อกระจาดได้ กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้ เรื อนเคียงได้ มี
โอกาสได้ มาเยี่ยมเยือนกัน และได้ มาทาบุญเทศน์มหาชาติร่วมกัน นอกจากนี ้ยังได้ พบปะสนทนา
ได้ สนุกสนานและเชื่อมความสามัคคีกนั และกัน ส่วนเช้ าวันใหม่จะเป็ นวั นเทศน์มหาชาติหรื อบุญ
พระเวส ชาวบ้ านจะนาข้ าวปลาอาหารต่าง ๆ ไปทาบุญและฟั งเทศน์มหาชาติที่วดั ซึ่งการเทศน์
มหาชาติมีทงหมด
ั้
13 กัณฑ์ พุทธศาสนิกชนเชื่อว่า การได้ ฟังเทศน์มหาชาติจบทัง้ 13 กัณฑ์ ฟั งวัน
เดียวกันจะทาให้ ได้ กศุ ลผลบุญอย่างยิ่ง
วันเส่อกระจาด หรื อวันตังบุ
้ ญมหาชาติ ญาติพี่น้องต่างตาบลต่างบ้ าน และผู้มา
เยือนจะนาสิ่งของมาเส่อกระจาด (ใส่กระจาด) อาทิ กล้ วย อ้ อย ส้ ม ส้ มโอ ผลไม้ ต่าง ๆ หรื อบางคน
อาจจะนาธูป เทียน และปั จจัย เช่น เงินมาเส่อกระจาดด้ วย
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ประเพณีเส่อกระจาดมีมาตังแต่
้ สมัยโบราณ ปั จจุบนั ประเพณีดงั กล่าวค่อนข้ างจะมี
วงแคบ มีในหมู่ลกู หลาน และญาติสนิทเท่านัน้ ต่างกับในสมัยอดีตที่ผ้ ูมาเส่อกระจาดจะมาจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ มากมายและสนุกสนาน ต่อเมื่อสภาวะเศรษฐกิจและค่าใช้ จ่ายในครอบครัวสูงขึ ้น
ทาให้ การเส่อกระจาดมีเฉพาะในบางวัดบางตาบลเท่านันได้
้ แก่ ตาบลบ้ านกล้ วย ตาบลบ้ านทราย
และตาบลหินปั ก เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 161 แสดงการจัดเตรี ยมงานเส่อกระจาด-เทศน์มหาชาติ
ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่
ที่มา: วัฒนธรรมไทยพวนบ้ านทราย บ้ านหมี่ ลพบุรี, โพสเมื่อ ธันวาคม 2018,
4.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัยมีวฒ
ั นธรรมที่เรี ยกว่า ฮี ต หมายถึง
จารี ต ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่ อกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษจนถึงปั จจุบนั ซึ่งประเพณี
บางอย่างก็เลือนหายไปบ้ างแล้ ว
จากการสัม ภาษณ์ น ายชนะ เข็ ม มุก ด์ เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ ใ ห้ ข้ อ มูล
เกี่ยวกับงานประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรี สชั นาลัย ดังนี ้
“แห่ชา้ ง (การบวชโดยนาคจะอยู่บนหลังช้างแล้วแห่ไปวัด)
-ทานข้าวสะ (สารทพวน) สิ้นเดือน 9 แรม 14 ค่า ความเชือ่ ของคนโบราณ ยมบาลจะ
ปล่อยผีมารับอาหารจากญาติ พีน่ อ้ งทีย่ งั อยู่ อาหารทีท่ าบุญจะเป็ นอาหารทีค่ นตายชอบ
กาฟ้า จะหยุดงาน 3 วัน คือ 1.ขึ้น 3 ค่า เดือน 3 หยุดงาน 24 ชัว่ โมง 2.ขึ้น 10 ค่า
เดือน 3 หยุดงาน 18 ชัว่ โมง 3.ขึ้น 15 ค่าเดือน 3 ทางานต่อจากไปทาบุญทีว่ ดั เสร็ จสิ้ น
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กาแปลว่า หยุดการทางาน ในปี หนึ่งมี กา 3 ครั้ง ในเดือน 3 นับแบบจันทรคติ แต่ละครั้ง
ช่วงระยะการกาจะไม่เท่ากัน กาครั้งแรกคื อ 24 ชัว่ โมง ครั้งที่ 2 ประมาณ 18 ชัว่ โมง คื อกาครั้ง
แรกเริ่ มต้นเมือ่ ตะวันตกดิ น การทามาหากิ นต้องยุติ การประกอบอาชีพ เลีย้ งสัตว์ เลีย้ งหมู
ทาไม่ได้ ทากิ นได้อย่างเดี ยว การละเล่นเล่นได้ แม้แต่ควายจะทาไร่ ไถนาก็ห้ามทัง้ สิ้ น ทุกวันนีย้ งั
ทาอยู่ วันแรกขึ้น 3 ค่าเดือน 3 ครั้งต่อไป ขึ้น 10 ค่าเดือน 3 และขึ้น 15 ค่าเดือน 3
ห่อข้าวดาดิ น ทาแรม 14 ค่า เดือน 9 เป็ นความเชือ่ ของคนโบราณ ยมบาลจะปล่อยผีมา
รับอาหารจากญาติ พีน่ อ้ ง อาหารทีถ่ วายพระจะเป็ นอาหารทีค่ นตายชอบ
ช้างเช่ามา โดยพืน้ ฐานแล้วคนหาดเสีย้ วไม่มีช้าง เคยถามตาที่เกิ ดปี 2434 เรื ่องช้างตา
บอกว่าเกิ ดมาจาความได้ก็มีบวชช้างแล้ว อย่างน้อยก็เกือบ 130 ปี มาแล้ว ทีเ่ ป็ นช้างเพราะเป็ นคติ
ความเชื อ่ ในพุทธประวัติตอนรับกษัตริ ย์เข้าเมือง มีการแห่ชา้ งเข้ามาด้วย ”
จากการสัมภาษณ์ นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อานวยการฝ่ ายการศึกษา เทศบาล
ตาบลหาดเสี ้ยวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนอาเภอศรี สชั นาลัย ดังนี ้
“ประเพณีตอนนีก้ ็แห่ชา้ ง กาฟ้า เทศบาลช่วยบางส่วน ถ้าเทศบาลไม่ช่วยบ้างก็เริ่ มถดถอย
เมือ่ ก่อนนีท้ ากาฟ้า ทาขนมแจกพีน่ อ้ ง เดีย๋ วนีห้ ายหมด อย่างสงกรานต์ก็ทาขนมแจกบ้านโน้นบ้านนี ้
เดีย๋ วนีไ้ ม่มีแล้ว ขนมทีท่ าแจกมีขนมคนเล ข้าวเหนียวแดง ทานข้าวสะ ปัจจุบนั ยังทาอยู่”
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ภาพประกอบ 162 แสดงคุณสาธร โสรัจประสพสันติ นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข และคุณชนะ
เข็มมุกด์ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ประเพณีนาคขี่ช้างเป็ นประเพณีการบวชหมู่ของชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว จัดขึ ้นใน
วัน ที่ 7 เมษายน ของทุก ปี มี ที่ มาจากวันที่พระเวชสันดรประสูติ ทรงได้ รับช้ างเผื อกสาคัญชื่อ
“ปั จจัยนาเคนทร์ ” ซึง่ สามารถบันดาลให้ ฝนตกตามฤดูกาล อีกทังก่
้ อนที่พระองค์จะทรงออกผนวช
ยัง ได้ ท าทานใหญ่ ด้ ว ยการให้ ช้ า งปั จ จัย นาเคนทร์ นี แ้ ก่ ช าวเมื อ งอื่ น ชาวไทยพวนเชื่ อ ในเรื่ อ ง
อานิสงส์แห่งบุญ จึงให้ ลกู หลานที่จะบวชในปี เดียวกันมาบวชพร้ อมกั น และให้ ขี่ช้างเพื่อความเป็ น
มงคล หากบวชเป็ นพระเรี ยก “จ้ าวหัว” หากบวชเป็ นเณรเรี ยก “จัว่ อ้ าย”
ก่อนเข้ าสู่พิธี ช้ างที่มาร่ วมขบวนจะตกแต่งด้ วยผ้ าลาดช้ างและผ้ าคลุมหัวช้ างที่จก
เป็ นลายแตกต่างกัน และวาดลวดลายบริ เวณลาตัวอย่างสวยงาม ส่วนนาคจะแต่งตัวนุ่งผ้ าขาว
หรื อผ้ าม่วงสีต่างๆ แล้ วห่มสไบสีคลุมทับ แต่งหน้ าทาแป้งให้ เข้ ม ใส่เครื่ องประดับของมีค่าต่างๆ
ได้ แก่ สร้ อยทอง เข็มขัดนาค แหวน บนศีรษะสวมเทริ ดประดับดอกไม้ กระดาษ ทาเป็ นหางนาคโค้ ง
ไปด้ านหลัง พร้ อมทังสวมแว่
้
นตาดา เมื่อนาคเข้ าทาพิธีและขึ ้นนัง่ บนคอช้ างแล้ วจะต้ องพนมมือถือ
ธูป เทียน ดอกไม้ สด และไม้ แกะสลักรูปหัวนาคกับแผ่นไม้ หรื อกระดาษลายเขียน เรี ยกว่า “สักกัจ
จัง” ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพนบน้ อม หรื อขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่
การจัดขบวนแห่นนจะน
ั ้ าด้ วยขบวนรา ขบวนแตรวงหรื อกลองยาว ตามด้ วยขบวนถือ
เทียนเอก กรวยอุปัชฌาย์ ผ้ าไตร อัฐบริ ขาร เครื่ องไทยทาน และปิ ดด้ วยขบวนช้ าง เริ่ มแห่ตงแต่
ั ้ วดั
หาดเสี ้ยวไปทางตลาดใต้ (ตลาดสดเทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว) แล้ วอ้ อมมายังตลาดเหนือ (ตลาด
สินค้ าทางการเกษตร) ก่อนจะนาช้ างลงเล่นน ้าในแม่น ้ายม และพานาคไปพักผ่อนที่บ้านของนาค
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คติความเชื่อในงานประเพณี แห่นาคด้ วยขบวนช้ าง ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมไทยเขมร
ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ สะท้ อนผ่านการปฏิบตั ิพิธี เจ้ านาคขึ ้นขี่ช้างโดยใส่แว่นตา
ดา ซึ่งหมายความว่ายังมืดมนมีอวิชชาอยู่ ต่อเมื่อขี่ช้างไปถึงโบสถ์เข้ าสู่พิธีอปุ สมบทในโบสถ์แล้ ว
จึงถอดแว่นตาดาออกเสมือนเห็นแสงสว่าง คือการเข้ าสู่พระธรรมวินยั นาคที่แต่งตัวสันฉูดฉาดก็
เปรี ยบเหมือนกับการยังอยู่ในวังวนของกิเลส ต่อเมื่อบวชเป็ นพระนุ่งห่มจีวรคือการละทิ ้งกิเลส ช้ าง
ที่ใช้ ในประเพณีการบวชแต่งองค์ทรงเครื่ องงดงามโดยสมมุติให้ เป็ นดัง่ ช้ างแก้ วหรื อช้ างเผือกของ
พระมหาจักรพรรดิ

ภาพประกอบ 163 แสดงประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง เป็ นประเพณีอนั โดดเด่นของกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน ตาบลหาดเสี ้ยวที่ได้ รับการสนับสนุนให้ เป็ นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,“ ประเพณีบวชช้ างหาดเสี ้ยว ”(มปป.),
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ประเภทประเพณี ใ นพื น้ ที่ ก ลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวน จาก
การศึ ก ษาพบประเพณี ที่ เ ป็ น ลัก ษณะร่ ว มภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในประเพณี ร อบปี ที่ มี ลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกัน จากการเป็ นสังคมเกษตรกรรมและยึดโยงเข้ ากับหลักความเชื่อเรื่ อง ผีฟ้า ผีบรรพ
บุรุ ษ ความอุด มสมบูรณ์ ท างการเกษตร ควบคู่กับ การสอดแทรกหลักพระพุท ธศาสนา โดยมี
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ประเพณีในรอบปี ที่ถือเป็ นลักษณะร่ วมที่ชดั เจนที่สดุ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ได้ แก่ ประเพณี
กาฟ้า และ ประเพณีสารทพวน
ประเพณีกาฟ้ า
ประเพณีกาฟ้า ซึ่งเป็ นประเพณี สาคัญที่ต้องประพฤติปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกช่วง
เดือนสาม (กุมภาพันธ์ - มีนาคม) มีจุดประสงค์ของประเพณีคือเป็ นการบวงสรวงต่อพระยาแถน
ผีฟ้า ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้ องฟ้าที่จะดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกข้ าว ประเพณี
ในรอบปี ที่สาคัญรองลงมาคือประเพณีในวันสงกรานต์ ซึ่งประกอบไปด้ วยพิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นคือ พิธีกรรมสูตรเสื ้อสูตรผ้ า ปั จจุบนั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกภูมิปัญญาของจังหวัด
นครนายก
หากพิจารณาสัญลักษณ์ การท่องเทียวที่ แสดงออกถึงความเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์
พวนและได้ รับการ “สร้ าง” ให้ เป็ นประเพณีเพื่ อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ “ประเพณีบุญกาฟ้า”
หรื อ “บุญกาฟ้า” เนื่องจากได้ ถกู บรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ซึง่ หมายถึงการที่ประเพณีกาฟ้าได้ รับการรับรองโดยหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท่องเที่ยวเพื่อสะท้ อนถึงตัวตนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์พวนในประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ
ประเพณีสารทพวน
ประเพณี สารทพวน ฮีตเดือน 9 มีลักษณะเฉพาะของตัวเองตามแต่ละท้ องถิ่น
คล้ ายกับเป็ นการผสานระหว่างประเพณีบญ
ุ ข้ าวห่อหรื อบุญข้ าวประดับดิ น บุญข้ าวสาก (ข้ าวสะ)
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ลาว อันเป็ นงานบุญประเพณีที่สะท้ อนถึงความรักสามัคคีเอื ้อเฟื อ้ เผยแผ่ของคน
ในชุมชน เนื่องจากเป็ นงานบุญที่ต้องช่วยกันตระเตรี ยมอาหารร่วมกันและแบ่งบันอาหารกัน อีกทัง้
ยังแสดงถึงคติการนับถือผี ทังผี
้ บรรพบุรุษและผีจร อันเป็ นการกตัญญูร้ ูคณ
ุ ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไป
แล้ ว
พิธีสูตรเสือ้ สูตรผ้ า ในประเพณีสงกรานต์
พิธีกรรมซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน โดยชาวบ้ านจะนาอาหาร
คาวหวานไปถวายพระสงฆ์ พร้ อมกับเสื ้อผ้ าทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตัว พับใส่ในกระบุง พร้ อม
จัดทากระทงใบตองบรรจุมีข้าวดา ข้ าวแดง ข้ าวขาว ปลาร้ า หัวหอม กระเทียม พริ กแห้ ง ฯลฯ พร้ อม
ทังดอกไม้
้
ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม วางบนถาดเหนือกระบุงที่ใส่เสื ้อผ้ า แล้ วนาไปให้ พระสงฆ์สวด
อธิษฐานให้ นาสิ่งเลวร้ ายออกไปจากทุกคนในครอบครัว
ภูมิปัญญาประเภทประเพณี ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่มที่ศึกษา มี
ประเพณี ในรอบปี ที่ คล้ า ยคลึง กับวัฒนธรรมที่ เป็ น สัง คมเกษตรกรรมเช่น เดียวกัน โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมของภาคอีสานที่มีรูปแบบ
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หรื อคติประเพณีอย่างเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับวัฒนธรรมชาวไทยพวนอย่างมาก
คือยึดโยงเข้ ากับหลักความเชื่อเรื่ อง ผีฟ้า ผีบรรพบุรุษ ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ควบคู่กับ
การสอดแทรกหลักพระพุทธศาสนา
ตาราง 9 แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจุบนั

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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5. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และประวัตศิ าสตร์ บอกเล่ า
ภาษา เป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้ องไม่ได้ จาเป็ นต้ องมีการสื่อความหมาย
ออกมาในรู ปของคาพูด ตัว อัก ษร ฯลฯ ถื อเป็ น อัตลักษณ์ ที่ สาคัญและโดดเด่น ของแต่ละกลุ่ม
วัฒนธรรม - ชาติพนั ธุ์ต่างๆ
การเก็บข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และประวัติศาสตร์
บอกเล่า ในพื ้นที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 แห่ง แบ่งออกเป็ นหัวข้ อ 3 ประเด็นหลักคือ ชื่อบ้ าน
นามเมือง, การใช้ ภาษา และวรรณกรรมพื ้นบ้ านหรื อประวัติศาสตร์ บอกเล่า นอกจากนี ้ยังรวมถึง
สานวน สุภาษิต คาพังเพย ที่ยงั คงปรากฏอยู่ในปั จจุบนั
5.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ชื่อบ้ านนามเมือง
การตั ้งชื่อชุมชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เหตุกาณ์สาคัญ หรื อสิ่งที่พบได้ มาก
ในชุมชนชุม ปรากฏให้ เห็นในพื ้นที่ที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนเข้ าไปตังถิ
้ ่นฐานอยู่อาศัย เช่น ชุม ชน
ชาวไทยพวนบ้ านหนองแสง ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีชื่อบ้ านและชื่อ
ตาบลมาจากต้ นแสง ซึง่ เป็ นไม้ หายากที่ขึ ้นอยู่ในพื ้นที่ชมุ ชน ลักษณะต้ นแสง เป็ นไม้ ยืนต้ น ใบเรี ยว
ปลายแหลม ลูกกลมขนาดผลมะขามป้อม ใบใช้ กินเป็ นอาหารและยาได้
เกี่ยวกับชื่อหมู่บ้านคลองคล้ า หมู่ 1 ตาบลหนองแสง สัมภาษณ์พระครูวิสทุ ธิ
ธรรมานันท์ เจ้ าอาวาสวัดศรี มงคล หมู่ 1 ตาบลหนองแสง ได้ รับคาอธิบายถึงชื่อหมู่บ้านคลองคล้ า
ว่ามีที่มาจากมีต้นคล้ าทึ่ขึ ้นอยู่ริมคลองจานวนมากในอดีต แต่ปัจจุบนั แทบไม่ปรากฏอยู่แล้ ว ทาง
วัดจึงได้ ปลูกต้ นคล้ าไว้ เป็ นแนวกาแพงวัดเพื่ออนุรักษ์ ให้ คนรุ่นหลังได้ ร้ ูจกั

ภาพประกอบ 164 แสดงต้ นแสง ที่มาชื่อบ้ านและชื่อตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 165 แสดงพระครูวิสทุ ธิ ธรรมานันท์ เจ้ าอาวาสวัดศรี มงคล หมู่ 1 ตาบลหนองแสง
อาเภอปากพลี และต้ นคล้ าที่ปลูกไว้ เป็ นแนวกาแพงวัดเพื่ออนุรักษ์ ให้ คนรุ่นหลังได้ ร้ ูจกั
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ตามคาบอกเล่าของผู้สงู อายุในชุมชนกล่าวว่าที่ตงบ้
ั ้ านเนินหินแร่ หมู่ 4 ตาบล
หนองแสง เดิมเป็ นป่ าดงดิบมีพืน้ ที่กว้ างขวาง มีเขตติดต่อกับเชิงเขากระท้ อน เขตดงพญาเย็น
(อุท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ ) ได้ มี ช าวบ้ า นกลุ่ม หนึ่ ง อพยพมาจากอ าเภอศรี ม หาโพธิ จัง หวัด
ปราจีนบุรี ในระยะแรกที่เข้ ามาก็เริ่ มทาการเกษตร ต่อมามีพื ้นที่โล่งเตียนเพิ่มมากขึ ้นก็ได้ มีการจับ
จองพื ้นที่เพื่อประกอบอาชีพ และสร้ างบ้ านเรื อนอยู่หลายกลุม่ เช่น กลุม่ บ้ านไร่ กลุม่ บ้ านน้ อย กลุม่
บ้ านหนองโสน กลุ่มบ้ านเนินหินแร่ ฯลฯ และด้ วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ของกลุ่มชุมชนเหล่านี ้ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยหิ น แร่ หรื อหิ น ลู ก รั ง เป็ นจ านวนมาก จึ ง เป็ นที่ ม าของชื่ อ หมู่ บ้ านที่ ว่ า
“เนินหินแร่” มาจนถึงปั นถึงปั จจุบนั ที่มาชื่อบ้ านหนองหัวลิง (ต่อมาแยกเป็ นบ้ านหัวลิงใน และบ้ าน
หัวลิงนอก) บ้ างว่าเคยมีหวั กะโหลกของลิงที่ตายแล้ วเป็ นจานวนมาก แต่น่าเป็ นเพราะแต่เดิมทาง
ทิศตะวันออกของหมู่บ้านเต็มไปด้ วยต้ นไม้ ที่ชื่อ “ต้ นหัวลิง” เมื่อชาวบ้ านไปพบจึงใช้ เป็ นชื่อของ
หมู่บ้าน “หนองหัวลิง” มาจนถึงปั จจุบนั ส่วนชื่อต้ นไม้ ที่ได้ ชื่อว่าหัวลิง ก็เพราะบริ เวณผลจะมีสนั
เป็ นเส้ น คล้ ายตะเข็บหนา มีเพียงด้ านเดียว ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับหัวของลิงนัน่ เอง

253

ภาพประกอบ 166 แสดงต้ นหัวลิงที่มกั ขึ ้นตามที่ลมุ่ ชุ่มน ้าในเขตตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ประวัติศาสตร์ บอกเล่า
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าชุมชนท่าแดง หมู่ 3 ตาบลเกาะหวาย เล่ากันว่าในการ
อพยพมาจากประเทศลาว ในสมัยกรุงธนบุรี มีพระภิกษุชาวลาวชื่อ “หลวงพ่อภาระ” อพยพมาด้ วย
พร้ อมกับนาพระศรี อาริย์ทองสาริด หน้ าตักกว้ าง 27 ซม. สูง 99 ซม. โดยบรรทุกบนหลังช้ าง และได้
หยุดพักเหนื่อยในเวลาเย็น ดวงอาทิตย์สีแดง และที่ที่หยุดพัก บริ เวณนัน้ เป็ นดินแดงมีแม่นา้ ลา
คลองไหลผ่านตลอดสาย จึงเรี ยกว่า “ท่ าแดง” หลวงพ่อภาระเห็นว่าพื ้นที่แห่งนี ้อุดมสมบูรณ์ดี ยิ่ง
เดินทางอพยพมานานจึงได้ ปรึ กษากับชาวบ้ านผู้นาการอพยพ ชื่อว่า “ สุนนั ทา” และได้ พร้ อมใจ
กันลงหลักปั กฐาน ตัง้ ถิ่นบ้ านเรื อนสร้ างที่ทามาหากินตามลาคลองและเรี ยกว่า “บ้ านท่าแดง”
นอกจากนี ้ยังปรากฏเรื่ องเล่าถึงผู้นาชุมชนในการตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยพวนตาบลหนองแสง คือเจ้ า
พ่อการะเกด และเมื่อตายไปจึงมีผ้ สู ร้ างเป็ นศาลปู่ ตาประจาชุมชน

ภาพประกอบ 167 แสดงศาลปู่ ตา “เจ้ าพ่อสนัน่ ” ภายในวัดท่าแดงที่ตงอยู
ั ้ ่ริมคลองท่าแดงที่มี
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชาวพวนที่อพยพมา ณ ที่แห่งนี ้
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 168 แสดงการให้ สมั ภาษณ์ของอาจารย์สภุ าพ บุญเลิศ (เลขานุการนายก อบต.
หนองแสง) และน้ องชาย เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ บอกเล่า ตานานและนิทานพื ้นบ้ านของชุมชน
ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การใช้ ภาษาพวน
ภาษาพูดของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี ในพื น้ ที่ตาบลเกาะ
หวาย ยังคงใช้ ภาษาพวนในการสื่อสารเฉพาะผู้สงู อายุ คนรุ่นใหม่ไม่นิยมพูดแล้ ว ส่วนภาษาเขียน
ปั จจุบนั ไม่มีคนในชุมชนสามารถเขียนได้ แล้ ว มีเพียงพันเอกโสภณ เครื อเพ็ชร์ ปราชญ์ท้องถิ่นคน
เดียวเท่านันที
้ ่ยงั เขียนได้
อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลตาบลเกาะหวายได้ ดาเนินการอนุรักษ์ ภ าษาเขียน
พวน โดยบรรจุอกั ษรพวนในป้ายชื่อสถานที่สาคัญในเขตเทศบาล อาทิ วัดเกาะหวาย วัดท่าแดง
ศาลปู่ ตา เป็ นต้ น
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ภาพประกอบ 169 แสดงการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้ อด้ านภาษาพวนของพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัด
ฝั่งคลองที่มีพนั เอกโสภณ เครื อเพ็ชร์ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ซงึ่ สามารถเขียนภาษาพวนได้
ร่วมอยู่ในการจัดแสดง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 170 แสดงป้ายที่ใช้ ตวั อักษรพวนกากับชื่อสถานที่สาคัญทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยพวนในเขตพื ้นที่ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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สานวน สุภาษิต คาพังเพย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทสานวน สุภาษิต คาพังเพย ที่พบในกลุม่ วัฒนธรรม
ไทยพวนตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี ได้ แก่ ภาพปริ ศนาธรรมเป็ นภาพประติมากรรมปูนปั น้ นูน
ต่ า บริ เ วณผนัง ฐานอุโ บสถจ านวน 16 ภาพ โดยมี 4 ภาพที่ อ ยู่บ นฐานด้ า นสกัด หน้ า -หลัง มี
คาอธิบายภาพประกอบ ส่วนภาพอื่นๆด้ านข้ างอุโบสถอีก 12 ภาพไม่มีคาบรรยาย จากหลักฐาน
จารึ ก ที่ ฐ านอุโ บสถความว่ า “พ.ศ.2471 นายผาลี ช่ า งปั น้ ” ตัว อย่ า งค าสุภ าษิ ต ค าพัง เพยที่
สันนิษฐานได้ จากงานประติมากรรมปูนปั น้ ดังกล่าว อาทิ จับเสือไปไถนาจับแมวไปแจวเรื อ , ลิงได้
แก้ ว ไก่ได้ พลอย ฯลฯ
ภาพปริ ศนาธรรมที่ เป็ น ภาพประติมากรรมปูน ปั น้ นูนต่า บริ เวณผนัง ฐาน
อุโบสถวัดศรี มงคลดังกล่าวได้ รับการศึกษาและตีพิมพ์ในหนังสือโดยหน่วยงานการศึกษาท้ องถิ่น
บ้ างแล้ ว กระทัง่ ในปี 2560 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ จดั ทา
โครงการศึกษาและจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ภาพปริ ศนาธรรม ณ วัดศรี มงคลแห่งนี ้ ซึง่ เป็ นการส่งเสริม
การศึกษาและกระตุ้นเตือนในชุมชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตน

ภาพประกอบ 171 แสดงงานศิลปกรรมปูนปั น้ นูนต่าเป็ นภาพปริศนาธรรมรอบอุโบสถหลังปั จจุบนั
ของวัดศรี มงคล (วัดคลองคล้ า)หมู่ 1 บ้ านคลองคล้ า ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 172 แสดงในปี 2560 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ได้ จดั ทาโครงการศึกษาและจัดตั ้งศูนย์การเรี ยนรู้ภาพปริศนาธรรม ณ วัดศรี มงคล) วัดคลองคล้ า)
หมู่ 1 บ้ านคลองคล้ า ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
5.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อบ้ านนามเมือง
ที่มาของชื่อเรี ยกอาเภอบางปลาม้ า สืบเนื่องจากบริ เวณลุ่มน ้าท่าจีน ตังแต่
้
ตอนใต้ ตลาดเก้ าห้ องลงมาจนถึงตาบลวังตาเพชร เป็ นลุ่มน ้า นา้ ในห้ วยหนอง คลอง บึง ไหลมา
รวมกันในแม่น ้า จึงเป็ นบริ เวณที่มี ปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลาม้ ามีมากกว่าบริ เวณอื่นๆ ที่มาของชื่อ
บ้ านนามเมืองยังมีนิทานพื ้นบ้ าน เรื่ อง “เจ้ าเง” โดยเล่าสู่กันฟั งปากต่อปาก กล่าวถึงควายที่มีเขา
“เก” ในพืน้ ที่ชุมชนที่มีต้นไผ่จานวนมาก เรี ยกรวมกันว่าบ้ าน “ไผ่เง” ปั จจุบนั คือหมู่ 1 บ้ านไผ่เง
ตาบลวังน ้าเย็น อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาษาพวน
ปั จจุบนั กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
พูดภาษาพวนอยู่ในชีวิตประจาวัน แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนภาษาพวนได้ เนื่องจากไม่มีความ
จาเป็ นต้ องใช้ โดยเฉพาะกลุม่ นักเรี ยนเยาวชนที่เรี ยนเขียนอ่านภาษาไทยจากโรงเรี ยน
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ภาพประกอบ 173 แสดงการสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษาถิ่นกับผู้นา
ชุมชนไทยพวนที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทยพวนบ้ านไผ่เง หมู่ 1
ตาบลวังน ้าเย็น อาเภอบางปลาม้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
5.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มาชื่ออาเภอ “บ้ านหมี่”
ชาวพวนที่ อ พยพมาจากแขวงเชี ย งขวางในประเทศลาว มาหยุด พัก ตัง้
ภูมิลาเนาในท้ องที่นี ้ อาเภอบ้ านหมี่ ตังเป็
้ นอาเภอเมื่อปี พ.ศ. 2426 ชื่อเรี ยกตังครั
้ ง้ แรกว่า อาเภอ
สนามแจง เนื่องจากตั ้งอยู่ที่ริมเขาสนามแจง ต่อมาย้ ายไปตังอยู
้ ่บ้านห้ วยแก้ ว ตาบลมหาสอน จึงได้
เปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่ตั ้งว่า อาเภอห้ วยแก้ ว) บริ เวณวัดห้ วยแก้ วมีคลองห้ วยแก้ วไหลผ่าน คนละแห่ง
กับตาบลสายห้ วยแก้ วในปั จจุบนั ) ซึ่งเป็ นธรรมเนียมในการตังชื
้ ่อบ้ านชื่อเมืองตามลักษณะภูมิ
ประเทศที่ตั ้งถิ่นฐาน
พ.ศ. 2441 มีการสร้ างทางรถไฟสายเหนือผ่าน ทางราชการจึงย้ ายอาเภอมา
สร้ างใหม่ที่ตาบลบ้ านเซ่า (ตาบลบ้ านหมี่ในปั จจุบนั ) ได้ เปลี่ยนชื่อเรี ยกอาเภอกลับไปเป็ นอาเภอ
สนามแจงอีก พ.ศ. 2457 เปลี่ยนชื่อเป็ นอาเภอบ้ านเซ่า ตามตาบลที่ตงั ้ คาว่า เซ่า หรื อ เซา เป็ น
ภาษาพวน หมายถึง หยุดหรื อพัก
พ.ศ. 2482 มี พ ระราชกฤษฎี ก าเปลี่ ยนชื่ อ อ าเภอจากอ าเภอบ้ า นเซ่าเป็ น
อาเภอบ้ านหมี่ มาจนถึงปั จจุบนั นี ้ และจะครบรอบ 80 ปี ที่เปลี่ยนชื่ออาเภอในวันที่ 25 กันยายน
2562
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คาว่า หมี่ ที่เป็ นชื่อบ้ าน ตาบล และอาเภอนัน้ แต่เดิมเข้ าใจว่าหมายถึง การ
มัดเส้ นไหมเป็ นเปลาะให้ เป็ นลวดลายและสีสนั ต่างๆ ตามที่ได้ ออกแบบแล้ วนาไปย้ อมสี ซึ่งเป็ น
ขันตอนอั
้
นเป็ นเอกลักษณ์ของผ้ าทอมัดหมี่ เนื่องจากราษฎรในละแวกนันมี
้ ความถนัดในการทอผ้ า
ฝ้ายมัดหมี่ เมื่อมาตั ้งหลักแหล่งจึงตังชื
้ ่อบ้ านเป็ นเครื่ องหมายในการประกอบอาชีพว่า "บ้ านหมี่"
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบันพบว่ามีชุมชนบ้ านหมี่ เมืองแปก แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว จึงได้ ข้อ
สันนิษฐานใหม่ว่ากลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่อาเภอบ้ านหมี่ ได้ นาชื่อบ้ านเมืองเดิมของตนมาตัง้
เพื่อเป็ นการระลึกถึงภูมิถิ่นฐานเดิมของตน ทังนี
้ ้ ยังปรากฏชื่อบ้ านหมี่ ตาบลบ้ านหมี่ อาเภอบาง
ปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้ วย

ภาพประกอบ 174 แสดงภาพถ่ายป้ายบ้ านหมี่ เมืองแปก (เมืองโพนสวัน ในปั จจุบนั ) แขวงเชียง
ขวาง สปป.ลาว ที่เป็ นถิ่นฐานเดิมของชาวไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และชาวไทยพวน
บ้ านหมี่ ตาลบางปลาม้ า อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: ศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้ านทราย
ประวัตศาสตร์ บอกเล่า
เรื่ องราวการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนไทยพวนบ้ านทราย หมู่ 2 อาเภอบ้ านหมี่ จ.
ลพบุรี ที่ อ พยพถิ่ น ฐานมาจากเมื อ งพวน แขวงเชี ย งขวาง ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ตั ้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และย้ ายกันมาเป็ นระยะ โดยครัง้ สุดท้ ายที่ได้ ย้ายมามากที่สดุ
คือช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เล่าต่อกันมาว่า พ.ศ. 2369 มีพระภิกษุสงฆ์ ชื่อว่า “หล้ า” ชาวบ้ านเรี ยกว่า
“ครูบานาวา” ออกธุดงค์มาจากเชียงขวาง ประเทศลาว เพื่อตามหาญาติ และพบพี่สาวชื่อว่า “ถอ”
ที่หมู่บ้านทราย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จึงสร้ างวัดบ้ านทราย และอยู่ที่นนั่ เกือบ 20 ปี แล้ วออก
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ธุดงค์ย้ายที่อยู่ใหม่ไปทางเหนือ จนพบพื ้นที่ที่อดุ มสมบูรณ์ บริเวณวังน ้าใหญ่ หรื อที่เรี ยกกันว่า “วัง
เดือนห้ า” พร้ อมสร้ างวัดบ้ านทรายใหม่บนที่แห่งนี ้จนถึงปั จจุบนั
นิทานพื ้นบ้ าน
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง เมื่อ27 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับนิทานพื ้นบ้ าน ดังนี ้
“นิ ทานหรื อเรื ่ องเล่า ขุนลูนางอัวะ เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้รายละเอี ยด ลุงผาลี อนั ทะชัย
หมอแคนเคยเล่าให้ฟังว่า เหมื อนนิ ยายรักสามเศร้า มี บ้าน 2 บ้าน บ้านหนึ่งมี ลูกสาว บ้านหนึ่งมี
ลูกชาย อยากให้แต่งงานกัน ต่อมามี หนุ่มคนรวยมาขอลูกสาวบ้านนี ้ แม่อยากได้ลูกเขยรวย ลูก
สาวก็ตรอมใจตาย ผูกคอตาย คล้ายๆ กับสาวเครื อฟ้า พอผูช้ ายทราบข่าวก็ตรอมใจตายตาม”
นิ ทานจะเล่าตอนลาพวน ใช้เวลานานหน่อย คนฟังต้องอดทน เมื ่อก่อนจะเล่นงานศพ งาน
บวช งานกฐิ น งานผ้าป่ า ปัจจุบันไมค่อยมี ลาแล้ว คนลาตายแล้ว คนยุคใหม่ไม่ สนใจเท่าไหร่
เพราะฟังไม่รู้ อีกอย่างมันเหมื อนของอีสาน จังหวะเร็ ว เร็ วๆ นีบ้ ้านโคกกระเทียมทาบุญกลางบ้าน
แล้วลาพวนเล่นกัน เค้าเชิ ญคนบ้านทรายไป 2 คน เป่ าแคน ลุงผาลีไปเป่ าให้ วัฒนธรรมนีค้ ่อนข้าง
เฉพาะตัวถ้าคนสานต่อไม่มีก็จะสืบทอดยาก”
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ วนิดา รักพรม เมื่อ26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับนิทาน
พื ้นบ้ าน ดังนี ้ “เพลงกล่อมเด็ก เมื ่อก่อนมี ร้องทานองว่า “ไปให้ไปนาเอาไข่กามาต๊อน” ส่วนใหญ่
เป็ นเรื ่ อ งราวที่ เ กิ ด ในชี วิ ต เรา ”และ “นิ ท านมี น างอัว ะ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ศึ ก ษา ต านานก็ เ กี่ ย วกับ
พระพุทธศาสนา”
การใช้ ภาษาพวน
ปั จจุบนั กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีการพูดภาษา
พวนอยู่ในชีวิตประจาวัน แต่สว่ นใหญ่ไม่สามารถเขียนภาษาพวนได้ เนื่องจากไม่มีความจาเป็ นต้ อง
ใช้ โดยเฉพาะกลุม่ นักเรี ยนเยาวชนที่เรี ยนเขียนอ่านภาษาไทยจากโรงเรี ยน
อย่างไรก็ตาม คณะผู้นาชุมชนไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ ได้ จดั โครงการอบรม
ภาษาพวนให้ แก่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ ภาษาพวนให้ คงอยู่ค่กู บั ชุมชนไทยพวน
อาเภอบ้ านหมี่ โดยจัดขึ ้นเป็ นประจาต่อเนื่องกันทุกปี
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ภาพประกอบ 175 แสดงโครงการอนุรักษ์ ภาษาไทยถิ่น (ภาษาพวน) ณ วัดบ้ านทราย
อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรีที่จดั ต่อเนื่องกันเป็ นประจาทุกปี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
จากการสัมภาษณ์คุณวนิดา รักพรม เมื่อ26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ ภาษาพวน ดังนี ้
“รุ่นป้าพูดพวนอยู่ แต่เด็กๆ ไม่พดู แล้ว ทีบ่ า้ นเด็กบางคนก็กลัวลูกพูดไทยไม่ชดั แต่ทีเ่ รา
ยังเห็นอยู่คือชือ่ ลายผ้า อาหาร ทีย่ งั เป็ นพวนอยู่ เดีย่ วนีเ้ ขียนพวนไม่ได้ อักษรไทยน้อยก็ไม่ได้แล้ว รุ่น
ป้ามีหนังสือใบลาน สมัยก่อนบ้านไหนมีคนตายเอาหนังสือใบลานมาอ่านในงาน”
อักษรไทยพวน แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คืออักษรที่ใช้ ในการบันทึกเรื่ องราวในศาสนา
หรื อคัมภีร์อมั ศักดิ์ เรี ยกว่า อักษรธรรม หรื อตัวธรรม กับอักษรไทยน้ อย ใช้ เขียนเรื่ องราวทางโลก
เช่น การะเกด สุริวงศ์และชาวพวนจะนิยมนาเรื่ องราวเหล่านี ้ที่เขียนด้ วยอักษรไทยน้ อยมาอ่านใน
การอยู่เป็ นเพื่อนศพ เรี ยกว่า งันเฮือนดี โดยใส่ทานองและลีลาที่ไพเราะ น่ าฟั งเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ง
อักษรทัง้ 2 ชนิดนีม้ ีผ้ ูเฒ่าเป็ นส่วนใหญ่ ของชาวพวนสามารถอ่ านได้ เป็ นอย่างดี อาจารย์ สมคิด
จูมทอง ได้ ให้ คาอธิบายถึงการนาอักษรมาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ดงั กล่าวว่า
“สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ความสามัค คี ประหยัด พงษ์ ด า ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ คนออกแบบ เป็ น
ปรมาจารย์ภาพพิมพ์ ออกแบบตอนใช้งานประชุมวิ ถีไทยพวน สุโขทัย 2545 ความหมายตราอักษร
คาว่า พวน ทีม่ ีลกั ษณะคล้ายเลข 3 ไทย ด้านซ้ายคือ พ ด้านล่าง ว ด้านขวาหางยาวคือ น ดอกไม้
3 ดอก ความหมายเกี่ยวกับศาสนาคื อ ดอกบัว 3 ดอกคื อ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรื อ
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ความหมายกับการแต่งกายคื อดอกฝ้าย ไทยพวนทอผ้าฝ้าย มี ลกั ษณะการทอ 3 แบบคื อ ย้อม
ครามแบบม่อฮ่อม ของไทยพวนจังหวัดแพร่ มัดย้อมมัดหมีข่ องลพบุรี่ และจกของสุโขทัย”

ภาพประกอบ 176 แสดงหนังสือร้ อยใจไทยพวนครัง้ ที่ 35 ของชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย และ
สัญลักษณ์ของอาศรมเฮือนธรรม ศิลป์ ไทยพวน ตาบลโพนทอง อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่นาสัญลักษณ์ชมรมที่นาอักษรพวนมาใช้
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 177 แสดงสื่อเพื่อการเรี ยนรู้ภาษาพวนของศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์
ไทยพวนบ้ านทราย ณ วัดบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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5.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มาของชื่อ “หาดเสี ้ยว”
“หาดเสี ้ยว” หมายถึงท่าน ้ามีหาดทรายเสี ้ยวหรื อแหว่ง ประกอบกับหาดทรายมี
ต้ นสมเสี ้ยวใหญ่ (กาหลง) เป็ นเครื่ องหมาย และหาดเสี ้ยว ยังเป็ นชื่อบ้ านในแขวงเมืองตุลาคมของ
ประเทศลาว นอกจากนีย้ งั ปรากฏการตังถิ
้ ่นฐานของชาวพวนที่บ้านหาดเสี ้ยวในตาบลแก่งคอย
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อีกด้ วย
นิทานหรื อเรื่ องเล่าเกี่ยวกับชื่อ “หาดเสี ้ยว” กล่าวว่า สมัยก่อนธิดาสาวเจ้ าเมือง
เชียงรายได้ เสด็จลงเรื อมาด (เรื อขุด แบบพื ้นเมืองขนาดใหญ่ 4 คนแจว) ที่เมืองแพร่ และร่องเรื อมา
ตามลาน ้ายม เพื่อไปเยี่ยมธิดาเจ้ าเมืองตากซึง่ เป็ นพระสหาย เมื่อผ่าหมู่บ้านนี ้บังเอิญเกิดเรื อรั่ว จึง
ได้ แวะจอดยาเรื อที่นี่ ครัน้ เมื่อเสด็จเยี่ยมเยือนหมู่บ้านทรงถามชาวบ้ านว่า หมู่บ้านนี ้มีชื่อว่าอะไร
แต่ก็ไม่มีผ้ ใู ดตอบได้ เพราะอาจจะยังไม่ได้ ตงชื
ั ้ ่อหรื อไม่กล้ าตอบ จึงรับสัง่ ให้ หวั หน้ าหมู่บ้านตังชื
้ ่อ
หมู่บ้านว่า "บ้ านหาดเชี่ยว" ด้ ว ยทรงเห็นว่าเป็ นหมู่บ้านที่มีน ้าไหลแรงหรื อน ้าผ่าเป็ นสองสาย แบ่ง
หาดออกเป็ นเสี ้ยว ชาวบ้ านที่นี่เลยเรี ยกชื่อหมู่บ้านหาดเชี่ยวตังแต่
้ นนั ้
จนถึงปี พุทธศักราช 2460 สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จมาที่วดั โพธิ์
ไทร (ชื่อเดิมวัดหาดเสี ้ยว) โปรดให้ เปลี่ยนชื่อ "บ้ านหาดเชี่ยว" เป็ นบ้ านหาดเสี ้ยว ตังแต่
้ บดั นันเป็
้ น
ต้ นมา
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลถึงที่มาของชื่อ “หาดเสี ้ยว” ว่าเป็ นชื่อบ้ านเมืองเก่าที่ตงอยู
ั้ ่
ในแขวงเชียงขวาง โดยวิเชียร วงศ์วิเศษ (2517, น. 9) กล่าวว่า
“ชาวบ้านหาดเสี ้ยวเป็ นหมู่บ้านใหญ่โต นอกจากตกค้างอยู่ในบ้านหาดเสี ้ยว แขวงเมื อง
ตุลาคม สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวแล้ว ยังมาตัง้ อยู่ที่ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั
นาลัย จังหวัดสุโขทัย”
ทังนี
้ ้ หาดเสี ้ยว เคยเป็ นชื่อาเภอมาก่อน คือเมื่อ พ.ศ.2465 เปลี่ยนชื่อ จาก อาเภอ
ด้ ง เป็ น อาเภอหาดเซี่ยว (ภายหลังมีการใช้ ส เสือ แทน ซ โซ่ เป็ น อาเภอหาดเสี ้ยว)
การใช้ ภาษาพวน
จากการศึกษาของนายประจักษ์ เข็มมุกด์ เกี่ยวกับการใช้ ภาษาของชาวไทย
พวนต าบลหาดเสี ย้ ว เมื่ อ ปี 2521 หรื อ ประมาณ 41 ปี ที่ แ ล้ ว พบว่ า มี ผ้ ู ใช้ ภาษาพวนใน
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ชี วิตประจาวันถึง ราวร้ อยละ 65.5 ขณะที่ ใช้ ภาษาไทยในชี วิตประจาวันเพียงราวร้ อยละ 8.62
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ภายใต้ บริ บททางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป พบว่าชาวไทยพวนตาบล
หาดเสี ้ยวพูดภาษาพวนในชีวิตประจาวันลดลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
มัก พูด หรื อ เขี ย นภาษาไทยเนื่ อ งจากเข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ เ ป็ น หลัก สูต รภาษาไทย ดัง ที่ ไ ด้
สัมภาษณ์ เก็บข้ อมูลจากนางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อานวยกองการศึกษา เทศบาลตาบลหาด
เสี ้ยว ที่กล่าว่าเด็กและเยาวชนชาวไทยพวนไม่ค่อยพูดภาษาพวนเนื่องจากทังที
้ ่โรงเรี ยนและที่บ้าน
ไม่มีใครพูดพวน ทัง้ ผู้ที่ยงั พูดกันอยู่มกั ใช้ ภาษาพวนแปล่ด (เพีย้ น) ไปหมด พูดกันแบบไก่นา้ ผ่า
(ลูกครึ่ ง) ครึ่ งพวน ครึ่ งไทย ครึ่ งลาว สาหรับการเขียนนัน้ เป็ นที่ทราบกันทั่วไปว่าแทบไม่มีผ้ ูใด
สามารถเขียนภาษาไทยพวนได้ อีกแล้ วในปั จจุบนั
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้นาชุมชนไทยพวนหลายท่านพร้ อมคณะ อาทิ ทีมงานนาย
สาธร โสรัจประสพสันติ แห่งสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา บ้ านหาดเสี ้ยว และทีมงานนายชนะ เข็ม
มุกด์ จะเขียนภาษาพวนวันละคา พร้ อมแปลความหมายในภาษาไทย ลงบนกระดานดาที่ ร้านผ้ า
สาธรและร้ านสุนทรี ผ้าไทยตามลาดับ นอกจากนี ้ยังมีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและการใช้ ภาษาพวน
ของทีมงานนายชนะ เข็มมุกด์ คือการจัดรายการวิทยุชมุ ชนทาง FM 106.75 MHz ชื่อรายการ “ฟั ง
เพลงเก่าเล่าความหลัง” ทุกวัน เวลา 08.00 น. และ FM 100 MHz ชื่อรายการ “มื ้อเซ่าเว่าไทพวน”
เวลา 15.00 น. ของทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี โดยนายชนะ เข็มมุกด์ จะค้ นคว้ าเรื่ องราวชาว
ไทยพวนในอดีต คาศัพท์ไทยพวน มาเผยแพร่ทางรายการวิทยุดงั กล่าว

ภาพประกอบ 178 แสดงกิจกรรม “ภาษาพวนวันละคา” ทีน่ ายชนะ เข็มมุกด์ และทีมงาน จะเขียน
ภาษาพวน พร้ อมแปลความหมายในภาษาไทย ลงบนกระดานดาที่ร้านสุนทรี ผ้าไทย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ าน
วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ าน แต่เดิมมีบทบาทในสังคมชาวพวนตาบลหาด
เสี ้ยวอยู่ไม่น้อย เพราะเป็ นการผ่อนคลายสร้ างความสนุกสาน และการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมของตนที่
แฝงอยู่ในวรรณกรรมและนิทาน ผู้เล่าซึ่งเป็ นผู้อาวุโสรับรู้ เห็นสิ่งต่างๆ มามาก มักเป็ นผู้เล่าให้
ลูกหลานฟั ง รวมทังการฟั
้
งวรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ านผ่านทางรายการวิทยุชมุ ชน ก็นบั ว่ามีผล
อย่างมากเช่นเดียวกัน วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ านที่ร้ ูจกั แพร่หลายมีชื่อคุ้นหู ได้ แก่ จาปาสี่ต้น สี
ธนมโนราห์ แก้ วหน้ ามา การะเกด สังข์สินไชย ขูลนู างอัว้ ฯลฯ เป็ นต้ น แม้ ในปั จจุบนั การรับรู้ ถึง
วรรณกรรมและนิทานพื ้นบ้ านจะสูญหายไปแทบทังหมดแล้
้
วก็ตาม
จากการสัมภาษณ์ นายชนะ เข็มมุกด์ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับภาษาพวนและนิทานพื ้นบ้ าน ดังนี ้ “นิ ทานพืน้ บ้านเรื ่องจาปาสีต่ ้น แต่เดี ๋ยวนีไ้ ม่มีแล้ว ศรี
ธนญชัย (เสียงเมีย่ ง) นิ ทานเกี่ยวกับศาสนาบ้าง คลุมเครื อเกี่ยวโยงกับอีสาน ”
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และ
ประวัตศิ าสตร์ บอกเล่ าของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ าน และประวัติศาสตร์ บอก
เล่า ในพืน้ ที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนจากการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อ 4 ประเด็นหลัก
ได้ แก่ 1) ชื่อบ้ านนามเมือง 2)ประวัติศาสตร์ บอกเล่า 3) ภาษาพวน และ 4) วรรณกรรมพืน้ บ้ าน
สานวน สุภาษิต คาพังเพยที่ยงั คงปรากฏอยู่ในปั จจุบนั
ชื่อบ้ านนามเมือง
พบที่มาชื่ออาเภอ ชื่อตาบล และชื่อบ้ าน ในชุมชนไทยพวนทุกพื ้นที่ ส่วนใหญ่
มีที่มาในการตั ้งชื่อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้ อมของที่ตงั ้ อันเป็ นลักษณะของชื่อบ้ านนาม
เมืองโดยทัว่ ไป แต่มีหลักเหตุผล
อีกประการที่สาคัญเกี่ยวกับการตังชื
้ ่อชุมชน คือการนาเอาชื่อบ้ านชื่อเมือง
ดั ้งเดิมในแขวงเชียงขวาง สปป. ลาว ซึง่ เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอนมาตังชื
้ ่อชุมชนในปั จจุบนั ได้ แก่ ชื่อ
อาเภอบ้ านหมี่ จ.ลพบุรี และชื่อตาบลหาดเสี ้ยว อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย ลั กษณะที่ชดั เจนในการ
แสดงที่มาจากพื ้นถิ่นชาติพนั ธุ์พวน
ประวัตศิ าสตร์ บอกเล่ า
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลเกาะหวาย อาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก กับกลุ่มตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี กล่าวถึงการตัง้
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ชุมชนโดยมีผ้ นู าฝ่ ายสงฆ์และผู้นาฝ่ ายฆราวาส ซึ่งต่อมาได้ ตงเป็
ั ้ นศาลาปู่ ตา คือ ศาลปู่ ตาเจ้ าพ่อ
สุนนั ทา และศาลปู่ ตาเจ้ าพ่อสนัน่ ตามลาดับและมีพิธีกรรมบูชาสักการะเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
การกล่าวถึงบรรพบุรุษผู้นาในการตังถิ
้ ่นฐานที่ปรากฏเป็ นประวัติศาสตร์ บอก
เล่าดังกล่าว สอดคล้ องกับประวัติศาสตร์ ที่ต้องอพยพโยกย้ ายถิ่นฐานของชาวไทยพวนในช่วงต้ น
กรุงรัตนโกสินทร์ และยังสอดคล้ องกับคติความเชื่อของชาวไทยพวนที่มีความระลึกเคารพสักการะ
ต่ อ บรรพบุ รุ ษ ของตนดั่ ง ที่ แ สดงออกทางประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมต่ า งๆ ซึ่ ง อาจนั บ รวมถึ ง
ความสามารถในการจดจาเรื่ องราวในอดีตของตนได้ อย่างแม่นยาแม้ ผ่า นเวลามาหลายชัว่ คนเช่น
การเดียวกับการนาชื่อบ้ านเมืองเก่าของตน
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี กับกลุ่มตาบล
หาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ยังไม่อาจสรุปได้ แน่ชดั
การใช้ ภาษาพวน
ภาษาถิ่นพวน ยังมีการใช้ พูดคุยในชีวิตประจาวัน แต่ลดลง ไม่สามารถเขียน
ภาษาพวน (อักษรไทยน้ อย) ได้ เป็ น ลัก ษณะเดี ย วกัน ทุก กลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุ่ม
กรณีศึกษา โดยพบว่าปั จจุบนั ผู้สงู วัยและใหญ่ทวั่ ไปยังคงใช้ ภาษาพูดระหว่างกันเป็ นภาษาพวน
แต่บุคคลวัยทางานและเยาวชนมักพูดภาษาไทยสื่อสารระหว่างกัน ลักษณะที่โดดเด่นของเสียง
ค าพู ด ในภาษาพวน มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ภาษาลาว และภาษาไทย เช่ น ในภาษาพวน
อักษร “ร” ในภาษาไทย ภาษาพวนจะออกเสียงเป็ น “ฮ” เช่น รัก = ฮัก สระ “ไอ” ในภาษาไทย
ภาษาพวนจะออกเสียงเป็ นสระ “เออ” เช่น ไปไหน = ไปกะเลอ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ เป็ นธรรมชาติของภาษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และค่านิยม
ในสังคม และเพราะเหตุนนการใช้
ั้
ภาษาจึงเป็ นสิ่งสะท้ อนถึงอัตลักษณ์ของตนได้ ชดั เจนมากที่สดุ
ประการหนึ่ง รวมทัง้ ยังเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ เนื่องจากมีระบบเสียงที่
แตกต่างไปจากกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่น (แม้ จะมีวงศ์ศพั ท์เดียวกันกับภาษาลาว) รวมทังภาษายั
้
งเป็ นสิ่งที่
แต่ละชาติพนั ธุ์ใช้ เพื่อสื่อความในวัฒนธรรมของตนอีกด้ วยเช่นกัน อาทิ ชื่อเฉพาะ การสื่ออารมณ์
สานวน ค่านิยมบางประการ ฯลฯ เป็ นต้ น
วรรณกรรมพืน้ บ้ าน
พบงานประติมากรรมปูนปั น้ นูนต่าที่ฐานอุโบสถวัดศรี มงคล บ้ านคลองคล้ า
ตาบลศรี มงคล อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็ นภาพปริ ศนาธรรม และสุภาษิ ตคาพังเพย
เนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาและสภาพแวดล้ อมชุมชน
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ตาราง 10 แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ าน ประวัติศาสตร์ บอกเล่าของ
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 แห่งในปัจจุบนั
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ตาราง 10 (ต่อ)

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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6. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพ
อาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทของการประกอบ
อาชีพได้ 2 ประเภท คือ 1) เกษตรกรรม เช่น การทานา ทาสวน 2) พาณิชยกรรม เช่น การทอผ้ าและ
งานหัตถกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นอาชีพพื ้นฐานที่สาคัญตังแต่
้ ครัง้ ตังถิ
้ ่นฐานที่แขวงเชียงขวาง ผู้หญิงซาว
ไทยพวนในบางท้ องที่จะทอผ้ าใช้ กนั เอง เช่น ไทยพวนที่ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย และที่ อาเภอบ้ า นหมี่ จัง หวัดลพบุรี ผ้ าทอ เครื่ องใช้ ในการประกอบอาชี พ หรื อเครื่ อง
ประกอบในงานประเพณี ที่ ใช้ ภูมิปัญญาจากการจักสานบางท้ องถิ่นกลายเป็ นอาชีพ ปั จจุบัน
กลายเป็ นสินค้ าในโครงการหนึง่ ตาบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)
การทอผ้ าของชาวไทยพวนนับว่าเป็ นอาชีพที่โดดเด่น ถือได้ ว่าเป็ นวัฒนธรรมอันเกิดมา
จากภูมิปัญญา ความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ โดยจะทอเป็ นผ้ า 2 ประเภทคือ
ผ้ าพืน้ และผ้ าทอลาย ใช้ กระบวนการย้ อมผ้ าโดยการมัดเส้ นด้ ายเพื่อย้ อมส่วนที่ต้องการหรื อการ
มัดหมี่ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของชาวไทยพวน ที่ได้ รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจาก
แขวงเชี ย งขวาง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ซึ่ ง นอกจากจะนิ ยมทอไว้ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันสาหรับตนเองและสมาชิกภายในครัวเรื อนแล้ ว ยังมีการทอขึน้ เพื่อใช้ ในพิธีกรรม
ประเพณีต่างๆ ตามความเชื่อทางศาสนาและสังคม
6.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การประกอบอาชีพในอดีต
ภายในพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านไทยพวนพื ้นบ้ านวัดฝั่งคลอง (ศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิม
ราชวัดฝั่งคลอง) ได้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ ในการทานาข้ าว อาทิ เคียวเกี่ยวข้ าว ชุดคัน
ไถ คราด ฯลฯ และงานหัตถกรรมที่เกี่ยวข้ อง อาทิ งอบ กระบุง กระจาด ถังข้ าว ตลอดจนเครื่ องสี
ข้ าวที่ใช้ มือหมุน เป็ นต้ น สิ่งของเครื่ องใช้ ดงั กล่าวถูกเก็บไว้ ตามบ้ านเรื อนในชุมชน ไม่ได้ ถกู ใช้ งาน
เนื่องจากรูปแบบการทานาเปลี่ยนไปจากอดีต กระทัง่ ได้ รับการรวบรวมผ่านการรับบริ จาคโดยพระ
ครูวิริยานุโยค) สมบัติ บุญประเสริ ฐ) เจ้ าอาวาสวัดฝั่ งคลอง ตังแต่
้ ก่อนก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ฯ ขึ ้นในปี
พ.ศ.2541 ทาให้ สามารถแสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนในพื ้นที่อาเภอ
ปากพลีในอดีตได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพประกอบ 179 แสดงการทานาข้ าว บริเวณอาเภอปากพลี - อาเภอเมืองนครนายก และ
ภาพวาดแสดงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพในอดีตของชาวพวนอาเภอปากพลี ตามคาอธิบาย
ของพันเอกโสภณ เครื อเพ็ชร ปราชญ์ชาวบ้ าน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 180 แสดงการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ ในการทานาข้ าว และนิทรรศการ
ภาพถ่ายขันตอนการท
้
านาข้ าวและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ภายในพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดฝั่งคลอง
ภายในวัดฝั่งคลอง ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การทานาและการเกษตรในปั จจุบนั
กลุ่มวัฒนธรรมชาวพวนในท้ องที่อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานามาตั ้งแต่ครัง้ บรรพบุรุษ โดยเฉพาะในพื ้นที่ลมุ่ น ้าท่าแดงและใกล้ เคียง ซึง่ เป็ น
ที่ตั ้งของชุมชนไทยพวนตาบลเกาะหวาย เดิมการทานาใช้ แรงงานจากคน สัตว์เลี ้ยง และเครื่ องจักรที่
ผลิตขึ ้นเองในชุมชน อาทิ เครื่ องสีข้าวมือหมุน เครื่ องโม่แป้ง เครื่ องตาข้ าว ฯลฯ ซึ่งปั จจุบนั ไม่ได้ ใช้
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อีกต่อไปแล้ ว จึงนามารวมรวมจัดแสดงไว้ ที่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดฝั่ งคลอง แต่การทานาในปั จบุ นั
นิยมใช้ เครื่ องจักรสมัยใหม่แทนแรงงานคนและสัตว์เลี ้ยง รวมทังการจ้
้
างแรงงานทานา ทาให้ วิถีชีวิต
และประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทานาข้ าวค่อยๆ ลบเลือนไป
นอกจากการทานาในพื ้นที่ล่มุ น ้าแล้ ว ลักษณะภูมิประเทศด้ านทิศเหนือของ
อาเภอปากพลียงั เป็ นที่ราบเชิงเขาติดกับ เชิงเขากระท้ อน ที่ต่อมาได้ มีชาวไทยพวนกลุม่ หนึ่งอพยพ
มาจากอาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี มาตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชนตาบลหนองแสงในปั จจุบัน
และยังคงยึดอาชีพทานาข้ าวเป็ นหลักโดยเฉพาะหมู่บ้านเนินหินแร่ ซึ่งได้ ผลผลิตในฤดูการเก็บ
เกี่ยวจานวนมาก สังเกตได้ จากการสร้ างเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ขนาดใหญ่ที่ยงั คงหลงเหลือและใช้ งาน
มาจนถึงปั จจุบนั

ภาพประกอบ 181 แสดงการทานาในพื ้นที่ราบเชิงเขาของหมู่บ้านเนินหินแร่ หมู่ 4 ตาบลหนองแสง
การทานาในพื ้นที่ราบเชิงเขาของหมู่บ้านบุง่ เข้ หมู่ 8 ตาบลหนองแสง
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
เนื่องสภาพพื ้นที่ตาบลหนองแสงเป็ นที่ราบเชิงเขาขาดแคลนนา้ จึงทานาได้
เพียงปี ละครั ง้ เท่านัน้ ชาวหนองแสงจึงนาเรื่ องการเกษตรอินทรี ย์ การเกษตรผสมผสาน และ
การเกษตรทางเลือก มาใช้ ในพื ้นที่อีกด้ วย อาทิ การปลูกไร่ ปอเทืองเพื่อทาปุ๋ ยอินทรี ย์ การปลูกพืช
ในมุ้ง การเพาะพันธุ์ไผ่ เป็ นต้ น และได้ จดั ตังศู
้ นย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ขึ ้นที่บ้านเนิน
หินแร่ หมู่ 4 ตาบลหนองแสง
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ภาพประกอบ 182 แสดงการนาชมและให้ สมั ภาษณ์ของนายศรชัย ลาหอม กานันตาบลหนองแสง
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ ตาบลหนองแสง ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 4 บ้ านเนินหินแร่ประกอบ
ไปด้ วยการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ และการทดลองปลูกพืชด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การทาไม้ กวาดดอกหญ้ า
การท าไม้ ก วาดดอกหญ้ า เป็ น งานหัต ถกรรมที่ ส ะท้ อ นถึ ง ภูมิ ปั ญ ญาของ
ชาวบ้ านในอาเภอปากพลี ที่ผลิตด้ วยวัสดุในท้ องถิ่น เช่น ดอกแขมหรื อดอกพง ที่ขึ ้นอยู่ในพื ้นที่ติด
ภูเขา ใช้ หวายเส้ นสาหรับถักดอกพงให้ แน่น และใช้ ไม้ ไผ่ทาด้ าม แต่ในปั จจุบนั ใช้ เชือกไนล่อนแทน
หวาย
การทาไม้ กวาดดอกหญ้ าเริ่ มจากเป็ นหัตถกรรมในครัวเรื อน แล้ วจึ งนาไปขาย
หมู่บ้านใกล้ เคียงเพื่อยังชีพ ต่อมาเมื่อตลาดซื ้อขายไม้ กวาดขยายกว้ างขึ ้น ทาให้ มีการรวมกลุม่ เป็ น
กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี หมู่ 8 บ้ านบุ่งเข้ ซึ่งมีกลุ่มพ่อค้ าคนกลางมารับไม้ กวาดที่
ทาเสร็ จแล้ วไปจาหน่ายตามท้ องตลาดทัว่ ไป สามารถสร้ างรายได้ เสริ มนอกจากการทานา ทาสวน
และทาไร่อื่นๆ ได้ เป็ นอย่างดี
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ภาพประกอบ 183 แสดงการสัมภาษณ์และการสาธิต การผลิตไม้ กวาดดอกหญ้ า
ของกลุม่ สตรี หมู่ 8บ้ านบุง่ เข้ ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การทอผ้ า
สมัยบรรพบุรุษของชุมชนไทยพวนบ้ านใหม่ ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
โดยปรากฏเครื่ องมือทอผ้ าหลงเหลืออยู่จานวนมาก เช่น กี่ทอผ้ า ที่ปั่นด้ าย แต่การทอผ้ าได้ ห่าง
หายไปจากชุมชนภายหลังการพัฒนาบ้ านเมืองและเส้ นทางคมนาคม ทาให้ สามารถซื ้อหาเสื ้อผ้ า
จากในเมืองใหญ่ได้ ง่ายราคาย่อมเยาว์กว่า กระทัง่ ชาวบ้ านในชุมชนบ้ านใหม่ ต้องการรื อ้ ฟื น้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นด้ านการทอผ้ าไทยพวนขึ ้นมาใหม่ จึ งก่อตังกลุ
้ ่มผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่ ปั จจุบนั
ทางกลุม่ ได้ ดาเนินงานเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ตังชื
้ ่อว่า กลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวน
บ้ านใหม่ และได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชน
การทอผ้ าของกลุ่ ม สตรี ส หกรณ์ หั ต ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่ ฯ
ใช้ วตั ถุดิบในการทอผ้ าคือ เส้ นด้ ายสาเร็ จรู ป ที่เรี ยกว่า ไหมประดิษฐ์ )อะคริ ลิค) เบอร์ 40/2 ไหม
ประดิษฐ์ เป็ นด้ ายสาเร็ จที่ผ่านการย้ อมสีมาแล้ ว เนื่องจากผู้ที่มาให้ การอบรมเรื่ องการทอผ้ าเป็ น
ชาวไทยพวนบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงได้ แนะนาให้ ทางกลุ่มจัดซื ้อเส้ นด้ าย จากร้ านธนกิจ ตาบล
บ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่
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ภาพประกอบ 184 แสดงกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่ ที่วดั ปทุมวงษาวาส
ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
จากการสัมภาษณ์ คุณศิริลักษณ์ จันนา สมาชิกของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรม
ผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ให้ข้อมูลถึงกระบวนการผลิตผ้าทอของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ ดังนี้
“ในบรรดาผ้าทอทัง้ หมด ทีห่ มดทีท่ างกลุ่มฯ ผลิ ตและจัดจาหน่าย ได้แก่ ผ้ามัดหมี ่
ลายแทรกโบราณ และผ้ามัดหมี ่ลายต่ างๆ ผ้าลายดอกสุพรรณิ การ์ ผ้าทอตัวหนังสื อ
ผ้าพื้น ผ้าทอยกอกสี ่ตระกอ ผ้ามัดหมี ่จะใช้เวลาในการผลิ ตมากที่สุด เพราะต้องผ่าน
กระบวนการมัดลาย และย้อมสี และขึ้นอยู่กบั ว่าลูกค้าจะสัง่ มัดหมีล่ ายอะไร ถ้าในตัวลาย
มัดหมี ่มีหลายสี ก็ ต้องมัด-ย้อม ที ละสี แต่ละครั้งเมื ่อย้อมเสร็ จก็ ต้องนามาตากให้แห้ง
แล้วจึงจะย้อมในสีต่อไป ให้สีตรงกับส่วนของตาแหน่งของลายแล้วจึงนามาทอเป็ นผืน ผ้า
มัดหมี ่จึงเป็ นผ้าทอที่ทางกลุ่มฯ ใช้เวลาผลิ ตนานที่สดุ ถ้าคิ ดถึงความคุ้มทุนอาจจะไม่ค้มุ
เรื ่องค่าแรง เพราะใช้ระยะเวลาเป็ น เดื อน ต่อการผลิ ตผ้ามัดหมี ่ 1ผื น ซึ่ งผ้ามัดหมี ่ลายที่
เป็ นอัตลักษณ์ ของทางกลุ่ม ไม่มีที่ไหนผลิ ต คื อ ผ้ามัดหมี ่ลายดอกสุพรรณิ การ์ และ ผ้า
มัดหมี ่ลายพญานาคไทยพวน (ซึ่ งเป็ นลายที่แทรกอยู่ในผ้ามัดหมี ่ลายแทรกแต่เดิ มมัดหมี ่
ลายแทรก เป็ นลายโบราณของชาวไทยพวน จนอาจารย์ เผ่ าทอง ทองเจื อ ได้มาเห็นและ
แนะนาให้ทางกลุ่ม ทอลายพญานาคและลายตุ้มแทรกเข้าไปในลายแทรกโบราณจนเกิ ด
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เป็ นเอกลักษณ์ ของผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่อีกลายหนึ่งซึ่ งแตกต่างจากผ้าลายแทรกของ
ชุมชนไทยพวนทีจ่ งั หวัดลพบุรี”
ผ้ าทอที่พบในกลุม่ ไทยพวนบ้ านใหม่ ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก นิยมทอทังผ้
้ าที่เกิดจากเทคนิคมัดหมี่ ในโครงสร้ างลายริว้ แบบไทยพวนดังเดิ
้ ม และกลุม่
ลายผ้ าประยุกต์ที่เป็ นการพัฒนาลายผ้ าเพื่อให้ ตอบสนองกับความต้ องการของคนในปั จจุบนั มี
ดังนี ้
กลุ่มลายแทรกหมี่ คือผ้ าลายริ ว้ ที่มีลายพื ้นเป็ นสีหลักต่างๆ และมีการทอ
สลับกับลายมัดหมี่ต่างๆ เช่น ลายแทรกหมี่ )พญานาคน้ อย) ลายแทรกหมี่(โคม) ลายแทรกหมี่
)ปล้ องอ้ อย) ซึง่ เป็ นรูปแบบเดียวกับการทอผ้ าจากวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวไทยพวน

ภาพประกอบ 185 แสดงลวดลายผ้ ามัดหมี่ ได้ แก่ ลายแทรก-ลายพญานาคน้ อย ลายแทรกโคม ลายแทรก-ปล้ องอ้ อย ของกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ลายมัดหมี่โลด(หมี่ตีนโลด) เป็ นการมัดหมี่ลายเดียวกันและทอลวด
เดียวตลอดทังผื
้ น เหมือนกับการมัดหมี่ของชาวลาวอีสาน นิยมทอลายตุ้ม เกิดการพัฒนาขนาด
หน้ ากว้ างของกี่ที่มีขนาดกว้ างขึน้ ทาให้ ทอซิ่นต่อกันไปทังหั
้ ว-ตัว-ตีน ในผืนเดียว ซึง่ สมัยโบราณซิ่น
ชาวไทยพวนต้ องนาผ้ าแต่ละส่วนมาต่อกันถึง 3 ส่วน
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ภาพประกอบ 186 แสดงลวดลายผ้ ามัดหมี่ ลายตุ้ม ของกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอ
ไทยพวนบ้ านใหม่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ลายนา้ ไหลนครนายก เป็ นการนาเอาเทคนิคการมัดหมี่มาประยุกต์เป็ น
ลายผ้ า โดยใช้ การมัดและย้ อมหมี่แบบไม่เจาะจงเป็ นลวดลาย โดยมักจะมัดประเส้ นซึ่งมักจะเน้ น
เรื่ องการจับคูส่ ีในการย้ อมมากกว่าลวดลายที่เกิด จะได้ เป็ นลายเส้ นไล่สีตามที่ช่างทอมัดสีกลุม่ ไว้

ภาพประกอบ 187 แสดงลวดลายผ้ ามัดหมี่ ได้ แก่ ลายน ้าไหลนครนายก
ของกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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นอกจากนี ้ยังพบผ้ ากลุม่ อื่นที่ไม่ใช้ ผ้ามัดหมี่ แต่เป็ นผ้ าที่กลุม่ ทอผ้ าผลิต ตาม
การฝึ กอบรบการทอผ้ าจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เข้ ามาให้ ความรู้ในการทอผ้ าเพิ่มเติม เช่น
ผ้ าลายแทรก ผ้ าแทรกลายเกลียว ผ้ าหางกระรอก ผ้ ายกลายต่างๆ เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 188 แสดงลวดลายผ้ ามัดหมี่ ได้ แก่ ลายแทรก ลายแทรกเกลียว ลายหางกระรอก
ลายดอกพิกลุ สลับลายรักของกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
ต่อมาการทอจากผ้ าในรู ปแบบดังเดิ
้ มถูกประยุกต์พฒ
ั นาไปสู่ความต้ องการ
ในปั จ จุบัน ในแง่ ข องการแสดงตัว ตนของชาวไทยพวนนครนายกก็ ดี หรื อ เพื่ อ แสดงถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์อตั ลักษณ์ที่ชี ้เฉพาะของจังหวัดนครนายกก็ดี ทางกลุม่ ฯ จึงพยายามช่วยกันพัฒนา
ลวดลายกันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นผ้ าไหมมัด หมี่ลายดอกสุพรรณิการ์ ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 5 ปี
ตั ้งแต่ปี พ.ศ.2545 และในปั จจุบนั มีการผลิตภัณฑ์จากผ้ าทอมากมายหลายแบบทังหมอน
้
ถุงผ้ า
กระเป๋ า ฯลฯ
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ภาพประกอบ 189 แสดงลวดลายผ้ ามัดหมี่ ได้ แก่ ลายดอกสุพรรณิการ์ ซึง่ ดอกสุพรรณิการ์
เป็ นดอกไม้ ประจาจังหวัดนครนายกของกลุม่ สตรี สหกรณ์หตั ถกรรมผ้ าทอไทยพวนบ้ านใหม่
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
6.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
พื ้นที่สภาพแวดล้ อมที่เป็ นที่ราบลุม่ ลาน ้าของอาเภอบางปลาม้ า นับเป็ นถิ่นอูข่ ้ าวอูน่ ้า
ที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู ทาให้ อาชีพที่สาคัญตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า คือการทานาข้ าว ร่ วมกับงานหัตถกรรมที่ใช้ ในการประกอบอาชีพทานาและ
สิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ รวมทังงานหั
้
ตถกรรมที่ใช้ ในประเพณีและพิธีกรรมท้ องถิ่นที่สว่ นใหญ่เกี่ยวข้ อง
กับข้ าว ในปั จจุบนั ยังมีอาชีพ เลี ้ยงปลา เป็ นอาชีพที่สาคัญอีกอย่าง ซึง่ ปลาเลี ้ยงที่ได้ สว่ นหนึง่ นาไป
ส่งโรงงานทาปลาร้ าในระบบอุตสาหกรรม
งานฝี มือจากไผ่และกระดาษ
งานฝี มือ หรื อหัตถกรรม หมายถึงการสร้ างเครื่ องมือ เครื่ องใช้ สิ่งของต่างๆ
ด้ วยมือเป็ นหลักและสร้ างจากวัสดุทางธรรมชาติ ซึ่งงานฝี มือจากไผ่และกระดาษที่โดดเด่นของ
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนบางปลาม้ า ได้ แก่ การตกแต่งกระจาดในงานบุญประเพณีเส่อกระจาด
ประเพณี เส่อ (ใส่) กระจาดของชาวไทยพวน พบได้ ในกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวนโดยส่วนใหญ่ รวมทังกลุ
้ ่มไทยพวนบ้ านหมี่ และกลุ่มไทยพวนหาดเสี ้ยว (ไทยพวนหาดเสี ้ยว
เรี ยกประเพณีนี ้ว่า บุญสลากภัต) งานบุญสลากภัตนี ้ ภาคเหนือเรี ยกว่าตานก๋วย ภาคอีสานเรี ยกบุญ
ข้ าวสาก ที่แม้ ว่าจุดประสงค์เดิมของประเพณีนี ้ คือ การถวายอาหารแด่ภิกษุโดยวิธีการจับสลาก ใช้
ในกรณีที่หาอาหารได้ ยาก แต่ปัจจุบนั แม้ จะมีอาหารสมบูรณ์แล้ วก็ยงั นิยมทาบุญตามประเพณีอยู่
นับเป็ นงานที่มีผ้ คู นมาร่ วมงานทาบุญกันมาก ได้ เห็นฝี มือการตกแต่งต้ นสลากภัตที่สวยงาม เป็ น
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การอนุรักษ์ ช่างฝี มือพื ้นบ้ านอีกทางหนึง่ มีกาหนดจัดงานบุญนี ้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้ องที่ บ้ างจัดขึ ้นเดือนหก (เช่นกลุ่มไทยพวนหาดเสี ้ยว ตรงกับบุญวิสาขะบูชา) บ้ างจัดขึ ้นเดือนเก้ า
(เช่น กลุ่มไทยพวนบางปลาม้ า เพื่อให้ ตรงกับบุญข้ าวสะ และสารทพวน) บ้ างจัดขึน้ เดือนสิบ
(ฮีตเดือนสิบ บุญข้ าวสากของชาวอี สาน) บ้ างจัดขึ ้นเดือนสิบเอ็ดหรื อสิบสอง (เช่นกลุ่มไทยพวน
บ้ านหมี่ เพื่อให้ ตรงกับบุญเทศน์มหาชาติ) เป็ นต้ น
การตกแต่งกระจาดของกลุ่มไทยพวนบางปลาม้ าเดิม มีเพียง ธงสามเหลี่ยม
หรื อ ธงชัย ที่ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ว่าเป็ นกระจาดของใคร เมื่อพระสงฆ์จบั สลากเลือกธงชัยใดเจ้ าของ
กระจาดนันจึ
้ งนากระจาดไปส่งท่าน ภายในกระจาดใส่กล้ วย อ้ อย กระยาสารท ขนมกง ข้ าวเหนียว
แดง กาละแม เป็ นต้ น ส่วนโครงของกระจาดเดิมจักสานจากไม้ ไผ่ ต่อมามีการนาถังหรื อกะละมัง
มาใช้ แทนแต่ดแู ล้ วไม่สวยงามเหมาะสม ในระยะหลังจึงฟื น้ ฟูก ารจักสานโครงกระจาดด้ วยไม้ ไผ่
ขึ ้นมาอีกครัง้ ขันตอนการท
้
ากระจาดและการตกแต่งเริ่ มจากการจักสานไม้ ไผ่เป็ นโครงกระจาน ใช้
กระดาษหนังสือพิมพ์ทาแป้งมันหุ้ม โครงให้ ดีก่อนแล้ วจึงแปะกระดาษสีให้ สวยงาม มีพวงมะโหด
ห้ อยระย้ าและดอกไม้ ประดิษฐ์ ที่ทาจากกระดาษและดอกไม้ จริ งเข้ ามาผสมอย่างสวยสดงดงาม
การตกแต่งต้ องใช้ เวลาในการทาค่อนข้ างนาน ใช้ ความละเอียดบรรจงและความคิดสร้ างสรรค์
อย่างมาก จึงได้ ริเริ่ มให้ มีการประกวดแข่งขันการตกแต่งกระจาดในงานบุญประเพณีเส่อกระจาด
เพื่อเพิ่มสีสรรความสนุกสนานและบรรยากาศของงาน
จากการสัมภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ ผู้นาชุมชนไทยพวนบาง
ปลาม้ า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ให้ ข้อมูลถึงการประกอบอาชีพ ดังนี ้
“ชาวพวนบางปลาม้า ทานา เกษตรกรรม จักสานทาสมัยรุ่นปู่ ย่า ลวดลายมีไม่เหมือนกัน
แล้วแต่คนออกแบบ รูปทรง ลวดลายจะแตกต่างกัน.
กระดาษธงชัยจาเป็ นต้องมี งานบวช งานแต่ง เราไปซื ้อตลาดก็ได้ แต่เค้าทาไม่ละเอียด
ลวดลาย ออกแบบลักษณะลายไทย ลายกนก ไม่มีลวดลายที่เป็ นพวน เหมื อนลายไทยทัว่ ไปใช้
ร่ วมกัน ตัง้ แต่คนเฒ่าคนแก่มาไม่มีลายตายตัว เมื ่อก่อนใช้สิ่วแต่ไม่ถนัดเลยใช้ตดั เอาไว้ประดับ
ตามงาน ตกแต่งตามงานมงคล ตามบ้านอาคาร”
นอกจากนี ้ ยัง ได้ ใ ห้ ข้ อ มูล เกี่ ยวกับ งานฝี มื อจากไผ่ แ ละกระดาษอาชี พว่า
สอดคล้ องกับสานวนของชาวไทยพวนที่วา่ “เห็นไผ่ ก็เห็นพวน ”ซึง่ หมายถึง ชาวพวนมักนิยมตังถิ
้ ่น
ฐานในบริ เวณที่มีป่าไผ่อยู่ใกล้ ๆ เนื่องจากนิยมนาไผ่มาประกอบอาหารและทาเครื่ องจักสานได้
หลายอย่าง
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ภาพประกอบ 190 แสดงการสาธิตการตัดกระดาษที่ใช้ ทาธงชัย ของ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณ
สินธุ์หนึง่ ในผู้นา และนักประชาสัมพันธ์ของชุมชนไทยพวนบางปลาม้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 191 แสดงการทากระทงในงานบุญเส่อกระจาด โดยใช้ ภมู ิปัญญา ด้ านการจักสาน
ไม้ ไผ่และการตัดกระดาษมาใช้ ผลิตเป็ นผลงาน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 192 แสดงการประกวดแข่งขันการตกแต่งกระจาดในงานบุญประเพณีเส่อกระจาด
ณ วัดท่าตลาด ตาบลวัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
งานจักสานลายโบราณ บ้ านโพธิ์ศรี
บ้ านโพธิ์ศรี อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาชีพทานาเป็ นหลัก แต่
ก็ยงั สามารถแบ่งเวลาว่างมาทาอาชีพเสริ มโดยใช้ ภมู ิปัญญาชาวบ้ านมาสานต่องานฝี มือที่สืบทอด
กันมาตั ้งแต่บรรพบุรุษสาหรับชาวไทพวนแห่งบ้ านโพธิ์ศรี เป็ นหมู่บ้านที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องของการจัก
สานจากไผ่และหวาย ลวดลายโบราณ (ลายดอกพิกลุ ) เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านสินค้ า OTOP เมื่อก่อน
ทาเพื่อใช้ สอยในครัวเรื อน ต่อมาเห็นว่าขายได้ จึงรวมกลุ่มกันทาเพื่อเป็ นอาชีพเสริ มรายได้ หลัง
ว่างเว้ นจากการทานาหรื อใช้ เวลาว่างในช่วงไปออกนา ทางานจักสาน เช่น ตะแกรงตากปลา
กระบุงสาหรับหว่านข้ าว และทุกหลังคาเรื อนในหมู่บ้านจึงทางานด้ านการจักสานมายาวนาน และ
ช่วยกันสืบทอดกันรุ่นสูร่ ุ่น
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ ดารณี วงศ์จนั ทร์ ผู้นากลุม่ หัตถกรรมชุมชนบ้ านโพธิ์ศรี
เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลว่า
“การจักสานสิ่ งของเครื ่องใช้ เกิ ดจากการประดิ ษฐ์ และเรี ยนรู้ ลวดลายเด่นๆ
ทีท่ ามาคือดอกพิกลุ หนามทุเรี ยน ทาตัง้ แต่ปี 2520 ต้นแบบลายได้มาจากโบราณ”
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ภาพประกอบ 193 แสดงสัมภาษณ์เก็บข้ อมูลนางดารณี วงศ์จนั ทร์ ผู้ผลิตเครื่ องจักสาน
หนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายประณีตงดงาม อาทิ ลายดอกพิกลุ ลายหนามทุเรี ยน
เป็ นต้ น
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
6.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
พืน้ ที่อาเภอบ้ านหมี่มีลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบสลับกับที่ราบลุ่มนา้ คลองท่า
ตะโก - ห้ วยแก้ ว และลุ่มแม่น ้าบางขาม อันเป็ นแหล่งอาหารและเส้ นทางคมนาคมที่สาคัญ ทังอยู
้ ่
ใกล้ ภเู ขาสนามแจงอันเป็ นแหล่งป่ าไม้ และแหล่งแร่หิน มีความอุดสมบูรณ์เหมาะแก่การตังถิ
้ ่นฐาน
มาแต่ครัง้ โบราณก่อนชาวพวนได้ อพยพมาตังชุ
้ มชนขึ ้น และอพยพโยกย้ ายมาเพิ่มเติมอีกหลาย
ระลอกโดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ ชพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ที่ชาวพวน
จานวนมากหลีกหนีสงครามปราบกบฏฮ่อในพื ้นที่แขวงเชียงขวางและหัวเมืองต่างๆ ในประเทศลาว
และภาคอีสานของไทย จึงทาให้ มีประชากรชาวไทยพวนตังเป็
้ นชุมชนกระจายในหลายหมู่บ้านใน
จ านวนกว่า 10 ต าบลในอ าเภอบ้ านหมี่ จนท าให้ เ ป็ น กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนที่ ใ หญ่ ที่ สุดใน
ประเทศไทยด้ วยจานวนประชากรเกือบ 40,000 คนในปี 2540 ไม่นับรวมชาวจีนที่คงเข้ ามาตัง้
ชุมชนและประกอบอาชีพค้ าขายและเป็ นช่างไม้ รับจ้ างภายหลังการตัดทางรถไฟสายเหนือชุมชน
การทานา
รูปแบบชุมชนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ เป็ นการตังถิ
้ ่นฐาน
แบบรวมกลุ่มในสังคมเกษตรกรรมอย่างแท้ จริ ง อันเป็ นปั จจัยมาจากอาชีพ คือ พื ้นที่กิจกรรมจาก
การเพาะปลูกข้ าว (การเก็บรักษาข้ าว การนวดข้ าว การตากข้ าว การจักสานผลิตอุปกรณ์เครื่ องมือ
การเลี ้ยงสัตว์ไถนา ฯลฯ) ร่วมกับปั จจัยทางวัฒนธรรมคือคติครอบครัวขยาย ทาให้ เกิดการรวมกลุม่
ขนาดใหญ่ขึ ้นโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางแต่ละชุมชน แวดล้ อมด้ วยพื ้นที่เพาะปลูกอยู่รอบนอก และมีลา
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นา้ ธรรมชาติสายรองไหลผ่าน ลักษณะดังกล่าวพบได้ ในชุมชนชนบททั่วไปในภาคอีสาน และพบที่
ชุมชนไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ในบางชุมชนเช่นเดียวกัน
ตาบลบ้ าน
ทราย
ตาบลบ้ าน
หมี่

ตาบลหิน
ปั ก

ตาบลโพน
ทอง

ภาพประกอบ 194 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมแสดงรูปแบบชุมชนแบบรวมกลุม่ ในสังคมเกษตรกรรม
ของชาวไทยพวนตาบลต่างๆ ในพื ้นที่อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: www.google.co.th/maps@2019
จากการสัมภาษณ์อาจารย์สมคิด จูมทอง เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนบ้ านหมี่ ดังนี ้
“ดั้งเดิ มเราก็ ทอผ้า ตี ดาบตี เหล็ กตอนนี ้หมดแล้ว ตอนนี ้ท านาก็ ไม่ ใช่ นายุคเก่ า
เจ้าของนาเปลีย่ นมือ คนทีม่ าอยู่บา้ นทรายแรกๆ เรี ยกว่า นาตีนบ้าน คือทีน่ าไม่ไกลจากบ้าน
เท่าไหร่ คนที่มาจับจองที หลังก็ขยับออกไปอี ก บางที ก็ไปชนกับหมู่บ้านอื ่น เค้าก็หกั ล้างพง
เหมื อนกันพอลูกหลานเหลนสืบต่อมารุ่นหลังๆ ก็เปลีย่ นไปเรื ่อยลูกหลานไปเรี ยนหนังสือบ้าง
นาก็ให้คนเช่าบางคนก็มาดูแลดี บางคนก็เช่าเป็ นปี ๆ ไป การทานาก็เปลีย่ นไป ไม่ได้ใช้ววั ใช้
ควาย ใช้รถควายเหล็กหมด สมัยก่อนเกี่ยวข้าวต้องลากใส่ลอ้ เกวียนใส่ยงุ้ เก็บไว้ ”
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ปั จจุบนั สามารถพบเห็นอุปกรณ์การทานา เช่น คันไถ คราด เครื่ องโม่แป้งมือ
หมุน ฯลฯ ,เครื่ องมือประมงต่างๆ เช่น สุ่ม ยอ ฯลฯ ตลอดจนเครื่ องใช้ ไม้ สอยในชีวิตประจาวันได้ ใน
บริ เวณเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) ของแต่ละเฮือนแต่มกั ไม่ได้ ใช้ งานแล้ ว ส่วนหนึ่งถูกเก็บรักษาและจัดแสดง
ไว้ ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้ านพวน ของคุณวนิดา รักพรม , ศูนย์วฒ
ั นธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้ านทรายและพิพิธภัณฑ์ถิ่น ศูนย์วฒ
ั นธรรมตาบลโพนทอง เป็ นต้ น
จากการสัมภาษณ์คุณวนิดา รักพรม เมื่อ26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนบ้ านหมี่ ดังนี ้
“ อาชีพหลักคือการทานา เมือ่ ว่างจากนาก็มาทอผ้า ทาผ้าถุง ผ้าปูทีน่ อน เย็บด้วย
มือ ผูช้ ายจะสานกระบุง ตะกร้า ไซ ข้อง พวกอุปกรณ์การทานา
อาชี พปัจจุบนั คื อทานา ทอผ้า ไม่ค่อยทาพืชไร่ เพราะที่ล่มุ เดี ๋ยวนีแ้ ล้ง มี บ้างที่ทา
ไร่ นาสวนผสม จักสานมี นอ้ ยลงมาก วัตถุดิบไม่มี คนสืบทอดก็ไม่มี เครื ่องจักสานไม่มีลาย
เฉพาะ มีลายสอง ลายขัด ตะกร้าหวาย ปิ่ นโต โบราณ ”

ภาพประกอบ 195 แสดงคุณวนิดา รักพรม อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้ านหินปักใหญ่
นาชมลาคลองที่มีชมุ ชนไทยพวนบ้ านหินปั กตังถิ
้ ่นฐานอยู่ใกล้ ๆ
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 196 แสดงการสร้ างเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) บริเวณเฮือนในหมู่เครื อญาติ
ตามลักษณะครอบครัวขยายและมีพื ้นที่กิจกรรมจากการเพาะปลูกข้ าว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 197 แสดงการเก็บรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์การทานาและเครื่ องมือประมงต่างๆ
บริเวณเยียข้ าว (ยุ้งข้ าว) หลังใหญ่ของบ้ านคุณวนิดา รักพรม
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 198 แสดงอุปกรณ์การทานาและเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน อาทิ
ครกกระเดื่อง โม่สีข้าวโบราณ ตาแหล่วหน้ าวัว ฯลฯ ภายในศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์
ไทยพวนบ้ านทราย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การทอผ้ ามัดหมี่
กลุม่ อาชีพทอผ้ ามัดหมี่อยู่ในพื ้นที่ตาบลต่างๆในอาเภอบ้ านหมี่ ผ้ ามัดหมี่เป็ น
ผลิตภัณฑ์ ที่เป็ น เอกลักษณ์ และมีชื่อเสียงของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นด้ านผ้ าทอของกลุ่มไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จาก
รุ่ น สู่รุ่ น มี เ อกลัก ษณ์ ลัก ษณะพิ เ ศษเฉพาะตัว คื อ มี ก รรมวิ ธี ใ นการผลิ ต และวิ ธี ก ารต่ า งๆ
ที่ละเอียดอ่อนงดงามทังทางด้
้
านการกาหนดลวดลาย สีสนั ที่โดดเด่นสะดุดตา ลวดลายต่างๆ ล้ วน
ประณีตละเอียดอ่อนทัง้ กรรมวิธี การมัดหมี่ การควบเส้ น ฯลฯ ลวดลายบนผ้ านุ่งที่ชาวไทพวนนุ่ง
นันล้
้ วนแฝงด้ วยคติความเชื่อในจารี ต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง จาแนกได้
เป็ น 6 ชนิด คือ ผ้ าซิ่นหมี่เปี่ ยง ผ้ าซิ่นหมี่โลดหรื อหมี่รวด ผ้ าซิ่นหมี่ย้อยหรื อหมี่หยอด ผ้ าซิ่นล่ายหรื อหมี่
ถี่ ผ้ าซิ่นหมี่คนั่ และผ้ าซิ่นหมี่หญ้ าหัด หรื อหมี่หนูแอ้ น ผ้ าซิ่นทัง้ 6 ชนิด นิยมต่อหัวซิ่นด้ วยสีแดง สี
เหลืองสลับเขียว
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การทอผ้ ามัดหมี่ของชาวไทยพวนบ้ านหินปั กที่นิยมกันมี 4 ชนิด คือ
1. ผ้ ามัดหมี่ลายโลด (หมี่โลด) หมายถึง ผ้ ามัดหมี่นนจะมี
ั้
ลวดลายและ
ดอกดวงต่างๆ ดังนี ้ ลายหม่าจับดอกเล็ก ลายหม่าจับดอกใหญ่ ลายหม่าตุ๊ม ลายบัวศรี ลายขอ
ใหญ่ ลายขอเล็ก ลายดอกผักแว่น ลายต่างๆ เหล่านี ้ ช่างทอจะเลือกใช้ เป็ นลายๆ ไป ซึ่งในการทอ
ผ้ ามัดหมี่แต่ละผืน ดอกดวงต่างๆ จะกระจายอยู่ทวั่ ไปเต็มผืนผ้ า
2. ผ้ ามัดหมี่ลายเปี่ ยง (หมี่เปี่ ยง) หมายถึง ลวดลายบนผ้ ามัดหมี่ผืนนัน้
จะเป็ นลายแถบทางยาวเป็ นตัวบังคับ ดอกดวงต่างๆ ให้ อยู่ภายในแถบนันๆ
้ เป็ นแถบ เป็ นริ ว้ ไปทัว่
ทัง้ ผื น แต่ จ ะแยกออกเป็ น แถบ เป็ น ทิ วตามยาวของผื น ผ้ าให้ เ ห็ น เป็ น ทางยาวตลอดผื น อย่าง
สวยงาม
3. ผ้ ามัดหมี่ลวดลาย (หมี่ลาย) หมายถึง ลวดลายที่เห็นปรากฏอยู่บนผืน
ผ้ ามัดหมี่จะเป็ นลายยาวเลื ้อยติดต่อกัน เป็ นเครื อแถวทัว่ ทังแผ่
้ น แต่ไม่แยกเป็ นแถบลายบังคับดอกที่
ชัดเจนเหมือนผ้ ามัดหมี่ลายเปี่ ยง
4. ผ้ า มัดหมี่ ลายตา (หมี่ ตา) หมายถึง ผ้ ามัดหมี่ ที่ช่างทอได้ ออกแบบ
ลวดลายบนผืนผ้ าให้ แยกลายออกเป็ นหมู่ เป็ นพวก เป็ นรูปตาสี่เหลี่ยม โดยมากจะจัดลวดลายให้
อยู่ในรูปของตาสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน มีทงตาใหญ่
ั้
และตาเล็ก ซึง่ สีสนั ต่างๆ มากมาย
การดูลวดลายผ้ ามัดหมี่ของชาวไทยพวนบ้ านหินปั ก ว่าจะเป็ นลายเล็กหรื อลาย
ใหญ่นนั ้ ให้ ดทู ี่สีพื ้นของผ้ ามัดหมี่เป็ นสาคัญ ถ้ าพื ้นของผ้ าเหลือแถบเล็ก เรี ยกว่าหมี่ลายเล็ก ถ้ าพื ้น
เหลือแถบใหญ่ เรี ยกว่า หมี่ลายใหญ่
การมัดหมี่ คือ การมัดเส้ นใยเพื่อสร้ างลวดลายก่อนย้ อมสีและทอ เวลาย้ อม
ส่วนที่ถกู มัดไว้ จะไม่ติดสีจึงทาให้ เกิดลวดลาย ถ้ าต้ องการหลายสีก็ต้องมัดและย้ อมทับหลายครัง้
จนกว่าจะได้ สีครบตามที่ต้องการ การทอผ้ ามัดหมี่มีทงที
ั ้ ่เรี ยกว่า มัดหมี่ด้ายเส้ นยืน มัดหมี่ด้ายเส้ น
พุ่ง และมัดหมี่ผสม มัดหมี่ใช้ วิธีการกันสีย้อมโดยการใช้ เชือกกล้ วย หรื อ ภายหลังใช้ เชือกฟางไน
ล่อน หรื อ พลาสติกอ่อนผูกมัดรัดบางส่วนของเส้ นฝ้าย หรื อไหม เพื่อไม่ให้ สีย้อมซึมติดเป็ น ช่วง ๆ
ตอน ๆ แล้ วแต่จะให้ เป็ นลวดลายเช่นใด หลังจากย้ อมสีเสร็จก็จะแก้ เชือกที่มดั ออก นาเส้ นด้ ายกรอ
เข้ ากับหลอดเพื่อทอเป็ นผืนผ้ าต่อไป (โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ ชุดพัฒนาสังคม
ตามแนวพระราชดาริ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ : ผ้ าและงานทอผ้ า. 2543: ออนไลน์.)
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การทอผ้ ามัดหมี่จะมีอยู่ทวั่ ไป 2 ลักษณะ คือ การทอผ้ ามัดหมี่ 2 ตระกอ เป็ น
ลายขัดธรรมดา ผ้ าจะใช้ ได้ เพียงหน้ าเดียว และ การทอผ้ ามัดหมี่ 3 ตระกอ เป็ นการทอผ้ าลายสอง
เนื ้อผ้ าจะแน่น สามารถใช้ ผ้าได้ ทงั ้ 2 ด้ าน โดยด้ านหน้ าจะให้ สีสดใส และลวดลายชัดกว่าด้ านใน
หมู่บ้านที่ทอผ้ ามัดหมี่ ปั จจุบนั ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในตาบลหินปั ก และตาบลบ้ าน
ทราย ลวดลายผ้ าทอมัดหมี่ของชาวไทยพวนบ้ านหินปั ก ในสมัยดังเดิ
้ มมี 17 ลาย ได้ แก่ 1.ลายขา
เปี ย 2.ลายเอื ้อง 3.ลายปลาซิว4 .ลายปล้ องอ้ อย 5.ลายเงือกน้ อย 6.ลายโคมไฟ 7.ลายมะจับ 8.ลาย
มะตุ้ม 9.ลายเอี ้ยงโมง (โพรง) 10.ลายผักแว่น11 .ลายดอกแก้ ว 12.ลายหัวปลี 13.ลายขอ 14.ลายร้ าย
15.ลายบัวสี (บัวศรี ) 16.ลายเอื ้องซด (ซ้ อน) 17.ลายเต่าน้ อย
จากการสัมภาษณ์ คุณวนิดา รั กพรม เมื่อ26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการทอผ้ า ดังนี ้
“พวนบ้านหมีม่ ีจก ขิ ด เหมือนสุโขทัย แต่เราไม่ได้สืบไว้ พวนเดิ มมีเทคนิ คนีอ้ ยู่แล้ว
แล้วแต่บา้ นไหนจะสืบทอด ทีน่ ครนายกการทอผ้าจะหมดแล้ว เค้าใช้พวนบ้านหมีไ่ ปสอน แต่
การมัดลายเดิ มๆ ไม่ค่อยเก่ง เค้ามีลายสุพรรณิ การ์
เรื ่องลิ ขสิ ทธิ์ ป้าไม่จด เพราะเป็ นภูมิปัญญาทีป่ ยู่่ าตายายคิ ดมา เดีย๋ วมันไม่เผยแพร่
ลวดลายผ้าทอมัดหมีข่ องชาวไทยพวนบ้านหิ นปัก ในสมัยดัง้ เดิ มมี 17 ลาย ได้แก่
1.ลายขาเปี ย 2.ลายเอื ้อง 3.ลายปลาซิ ว 4.ลายปล้องอ้อย 5.ลายเงือกน้อย 6.ลายโคมไฟ
7.ลายมะจับ 8.ลายมะตุม้ 9.ลายเอีย้ งโมง (โพรง) 10.ลายผักแว่น 11.ลายดอกแก้ ว 12.ลายหัวปลี
13.ลายขอ 14.ลายร้าย 15.ลายบัวสี (บัวศรี ) 16.ลายเอือ้ งซด (ซ้อน) 17.ลายเต่าน้อย”
“เมือ่ ก่อนผ้าผืนหนึ่งมีลายๆ เดียว แต่ปา้ คิ ดมาให้รวมหลายลายในผืนเดียว คนซื ้อไม่ตอ้ ง
ซื ้อหลายผืน เลยขายดี ผ้าที่ขายต้องเอามาต่อหัวต่อชายทาเหมื อนกางเกงเลเพราะคนผูกไม่ค่อย
เป็ น ลายผ้าที่นีเ่ รี ยก พญานาคน้อย ลายขอ ลายมะตัม้ มะจับ บัวศรี ตะวันลับฟ้า เรี ยกเหมื อนที่
ปากพลี การออกแบบลายมาจากจิ นตนาการ เช่น ลายมะจับ (หม่าจับ) มาจากกระจับ เอีย้ งโมง
คือ รังนกเอีย้ ง ลายคบเพลิ งมาจากตะเกียง
สัญลักษณ์ ของคนพวนต้องมี หวั มี ตวั มี ตีน การทอจะยากเพราะจะใช้หลายกระสวย
หนึ่งสีหนึ่งกระสวย มี รังไมล คือสีเหลือบๆ ด้วยการเอาด้ายสองสีมาควบกันเพือ่ ให้ลายมันโดดเด่นขึ้น
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เช่น สีดาเหลือง ขาวดา ลักษณะเด่นของผ้ามัดหมีพ่ วนคือ ลายเป็ นทางตรง สีทีใ่ ช้ส่วนใหญ่จะเป็ น
สีเขียว สีแดง สีตามสมัยนิ ยม อย่างตอนนีพ้ ระราชิ นีสีม่วงก็จะเน้นม่วง”
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง เมื่อ26 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการทอผ้ าของไทยพวนบ้ านหมี่ ดังนี ้
“คนพวนจะทอผ้าเอง ใช้ด้ายดิ บ ทอไว้ไปทานา ย้อมสีตะโก มะเกลื อ ซักง่าย ใช้สีขาวมัน
เลอะไว แต่ถ้าไปวัดจะนุ่งพิ เศษหน่อย ค่อนข้างประณี ต ผู้หญิ งนุ่งสวยงาม ประดิ ษประดอย ผ้าซิ่ น
ต้องทอ เดิ มทีทอลายพืน้ ๆ ด้าย 3 ตะกรอ ตอนหลังคิ ดประดิ ษฐ์ ลายใหม่ มัดแน่นๆ เพิ่ มเติ มความ
สวยงามเพือ่ มาวัด เป็ นการโชว์ บอกพืน้ ฐานของตัวเอง ชาวบ้านธรรมดาก็น่งุ ธรรมดาตามสภาพที่
มีอยู่ การแต่งกายทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ คือการมาวัด งานใหญ่ๆส่วนมากก็อยู่ทีว่ ดั ”
ต่อมาประมาณปี 2555 มีการพัฒนาลายผ้ าให้ ทนั กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป มีสีสนั และลวดลายที่สวยงาม ด้ วยโปรแกรม Excel นาโดยนางสาววรวรรณ เหรี ยญทอง ครู
ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนปิ ยะบุตร์ อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ ามัดหมี่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์การใช้ สอยในชีวิตประจาวันและสามารถนาออกจาหน่ายเพื่อพัฒนา
เป็ นอาชีพต่อไป โดยลวดลายที่ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ที่โดดเด่นได้ แก่ ลายปิ ยะวาน ลายปิ ยบุตร์ เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 199 แสดงคุณวนิดา รักพรม ผู้นาชุมชนและเจ้ าของสถานที่ “บ้ านพวน”กาลังอธิบาย
ลวดลายผ้ ามัดหมี่และสาธิตการนุง่ ซิ่น
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

290

ภาพประกอบ 200 แสดงลวดลาย “ปิ ยะวานร” การสร้ างสรรค์ ประดิษฐ์ ลวดลายขึ ้นใหม่
ให้ ร่วมสมัยยิ่งขึ ้น
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 201 แสดงผ้ ามัดหมี่ที่ทอลวดลายดังเดิ
้ ม 17 ลาย ไว้ ภายในผืนเดียว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 202 แสดงการจัดแสดงผืนผ้ ามัดหมี่ทงที
ั ้ ่เป็ นผืนผ้ าดัง่ เดิม และผืนผ้ าที่ทอลวดลาย
ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ที่โดดเด่นได้ แก่ “ฝ้ายแกมไหมลายหม่ต้ มุ ขาเปี ย” “ฝ้ายแกมไหมลายนาคน้ อย”
เป็ นต้ น
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 203 แสดงการทอผ้ ามัดหมี่ของชาวไทยพวน ที่เดิมจะนัง่ ทอผ้ ากันบริเวณใต้ ถนุ เฮือน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 204 แสดงภาพกราฟิ คออกแบบลายปิ ยะวานร และการนาผ้ ามัดหมี่ลายปิ ยะวานร
ตัดเป็ นชุดไทยประยุกต์
ที่มา: วรวรรณ เหรี ยญทอง ,“ภาพบรรยากาศการเรี ยนโครงงานฯ ”, (มปป.)

ภาพประกอบ 205 แสดงการจัดแสดงผ้ ามัดหมี่พวนประเภทต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นผ้ าโบราณ
ที่ได้ รับบริจาคจากชุมชนไทยพวนบ้ านทราย และผ้ าทอใหม่ด้วยลวดลายแบบดังเดิ
้ ม
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 206 แสดงผ้ ามัดหมี่ ยกขิด หุ้มหมอน (ผ้ าพวนโบราณ)
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 207 แสดงผ้ ามัดหมี่ ลาย 3 ลาโบราณ (ผ้ าพวนโบราณ)
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 208 แสดงผ้ ามัดหมี่ลายตะคาย ผ้ ามัดหมี่ลายหม่าคุ้มขาเบีย จากชาวชุมชน
ไทยพวนบ้ านทรายและผ้ ามัดหมี่ลายนกยูงคู่ จากแขวงเชียงขวาง ส.ป.ป.ลาว
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
งานหัตถกรรม
นอกจากการทานาและการทอผ้ า อันเป็ นอาชีพหลักดังเดิ
้ มของชาวพวนแล้ ว
ปั จจุบันชาวไทยพวนบ้ านหมี่ยังประกอบอาชีพอื่นๆ ตามยุคสมัยปั จจุบันเช่นเดียวกับชุมชนอื่น
ทั่วไป ทัง้ ยังมีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานสถาบันการศึกษา องค์กรบริ หารส่วน
ท้ องถิ่น ฯลฯ ร่ วมกันสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริ มเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กับชาวชุมชนบ้ านหมี่
จานวนมากหลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่และการพับใบเตย
กิจกรรมการทากระเป๋ าสะพายและการพัดดอกกุหลาบจากใบเตย จัดโดย ศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิม
ราชพิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้ านทราย สนับสนุนโดย กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็ น
ต้ น ศูน ย์ หัต ถกรรมบ้ า นเตื อ นใจ เป็ น ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ งานหัต ถกรรมต่ า งๆ ที่ โ ดดเด่ น ของศูน ย์
วัฒนธรรมตาบลโพนทอง ฝึ กสอนงานหัตถกรรมประเภท ผ้ าทอ เครื่ องจักสาน งานผ้ าญี่ปนุ่ งานไม้
ฯลฯ
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ภาพประกอบ 209 แสดงศูนย์หตั ถกรรมกระเป๋ าผ้ าเย็บมือ บ้ านเตือนใจ ศูนย์วฒ
ั นธรรมตาบลโพน
ทองอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 210 แสดงผลิตภัณฑ์กระเป๋ าจากผ้ ามัดหมี่ ของกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ ามัดหมี่
ผลิตภัณฑ์หนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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6.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ลักษณะอาชีพไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว
การประกอบอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนแห่งอื่นที่เป็ นพืน้ ที่ในการศึกษา คือมีอาชีพ
ดั ้งเดิมได้ แก่ การทานา การทอผ้ า การทาหัตถกรรมจักสาน และการตีเหล็ก จากการสัมภาษณ์เก็บ
ข้ อมูลเชิงลึกจากผู้นาชุมชนไทยพวนหาดเสี ้ยว สามารถเห็นภาพลักษณะอาชีพของชาวไทยพวนได้
ดังนี ้
จากการสัมภาษณ์นายสาธร โสรัจประสพสันติ เมื่อ 1กรกฎาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว ไว้ ดงั นี ้
“ การประกอบอาชี พของชาวพวน ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิ งจะทอผ้าใช้เอง และเป็ น
หัตถกรรมพื้นบ้านทาไว้สาหรับแลกเปลี ่ยนหรื อนาไปขายในงานพระแท่น (พระแท่นดงรัง
จังหวัดอุตรดิ ตถ์ เดื อน 3 ขึ้น 10 ค่า) มาตัง้ แต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบนั นี ้ยงั ทาหัตถกรรม
เช่น ย่ามผ้าห่ม หมอน ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่ นตีนจก ไปขายยังงานพระแท่นทุก ๆปี
นอกจากผู้หญิ งทอผ้าแล้ว ผู้ชายหาดเสี ้ยว ยังทาไร่ ทานาและแต่เดิ มนัน้ มี อาชี พตี
เหล็กด้วย ซึ่ งความสามารถในการตี เหล็กเป็ นที่เลื ่องลื อมาก จะมี คนไกลบ้านที่ต่างๆมาจ้าง
ให้ตีเหล็กทุกชนิ ด ทัง้ ดาบ พร้ า มี ด เครื ่ องมื อใช้ในทางเกษตรกรรม ในครัวเรื อน ปัจจุบนั คนรุ่น
ใหม่ไม่สานต่ออาชี พดัง้ เดิ มของบรรพบุรษแล้ว ยังคงเหลื อช่างตี เหล็กสูงอายุเพียงคนเดี ยวของ
หมู่บ้านคื อ คุณตาจันทร์ พึ่งกุศล ปัจจุบนั อายุ 74 ปี ซึ่ งยังคงใช้วิธีตีเหล็กในแบบเก่า (ปัจุบนั
เหลื ออยู่เพี ยง คุณลุงไพบูลย์ กุมารา ตี เหล็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดเหนื อ บริ เวณปากซอย
เทศบาล 18/1)
อาชี พหลักคื อเกษตร มี คาขวัญของพวนอยู่ว่า แล้วจากนาผู้หญิ งเอ็ดฝ้ายผู้ซายตี
เล็กตี เหล็กมันเป็ นส่วนประกอบกัน ที่เป็ นเหล็กนี ่เพราะเป็ นเครื ่ องไม้เครื ่ องมื อที่ต้ องใช้ใน
อาชี พเกษตรกรรม เมื ่อ 50 - 60ปี ก่ อนพอแล้วจากนาจะซื ้อเหล็กแหนบ เอามาสะสมกัน
เพราะเป็ นช่วงฤดูกาลไหว้พระสาคัญของที่นีด่ ้วย พระพุทธชิ นราช พระท่านศิ ลาอาสน์ พระ
ปรางค์ และที่หนองโว้ มี 4 แห่ง ตรงนี ้แหละเป็ นแหล่งจาหน่ายสิ นค้าทัง้ ผ้าและเครื ่ องมื อ
เหล็กของคนหาดเสีย้ วใครมาต้องซื ้อ บางทีก็พูดกันว่า พวกลาวหาดเสีย้ วเอาผ้าเอาเหล็กมา
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ขายกันแล้ว เพราะฉะนัน้ ถึ ง ว่าทาไมภาษาพวนก่ อนๆ มานี ้ มันเหมื อนเป็ นปมด้อยเว่า ไอ้ลาว
มาแล้ว ไม่อยากเป็ นปมด้อยมากูเป็ นลาว”
จากการสัมภาษณ์ นายชนะ เข็มมุกด์ เมื่อ 1กรกฎาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว ไว้ ดงั นี ้
“อาชี พ อื ่น ๆ ก็ มี เ กษตรกรรม มี ท ั้ง ไร่ นา สวน สวนผัก จะท าริ ม ตลิ่ ง มี ค ะน้า ผัก กาด
ต้นหอม ถ้าไร่ จะยุ่งยากกว่านี ้ ต้องเผาไร่ เลือ่ นลอย นาคือนาเลย เพราะฉะนัน้ ทีน่ ีเ่ ราเป็ นคนอพยพ
มา พวกที่อยู่ก่อนเราท่าชัย แก่งหลวง ท่าโพธิ์ หนองอ้อเค้ามาอยู่ก่อนแล้ว ตอนนัน้ มี บริ ษัทค้าไม้
ต่างประเทศ ชื ่อแองโกล จะมาจ้างชาวเขาตัดไม้ล่องแพตามแม่น้ายม ล่องไปทางนครสวรรค์ เข้า
กรุงเทพ คนดัง้ เดิ มไปเป็ นลูกจ้างของฝรั่งเค้า ทีนีค้ นพวนก็จะมีจิตสานึกว่ากูอพยพมา ไม่ใช่บา้ นกูนะ
เพื่อความอยู่รอดมันต้องมี ไร่ มีนาทา เห็นป่ าที่ไหนก็จบั คนละ 10 - 20 ไร่ พอ 70 - 80 ปี ผ่านมา
รุ่นลูกหลานแล้ว ไม้ที่เคยตัดก็หมดป่ า ลูกหลานบอก พ่อแม่ทาไรกันอยู่นี่ พวกหาดเสีย้ วมาเอานา
กันหมดแล้ว นาเป็ นพันๆ ไร่ อยู่ในกามือของพวน นารอบบ้านเลย ”
จากการสัมภาษณ์ นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข เมื่อ 1กรกฎาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว ไว้ ดงั นี ้
“ ปัจจุบนั ทอผ้าก็น้อยลง อี กหน่อยคงไม่มีแล้ว ตอนนี ้ร้านทอผ้าไปจ้างคนข้างนอกทา
เด็กสมัยนีไ้ ม่ทาแล้ว ตีเหล็กเหลือคนเดียว หมดคนนีก้ ็ไม่มีคนทาต่อแล้ว
ลุงบุญรับจ้างลับมีดใกล้กบั ร้านสาธร เหลือคนสุดท้าย ชาวบ้านข้างนอกทีท่ าไร่ ทานาเห็น
พร้ามันบิ่ น ก็มาให้ลงุ บุญทาใหม่ เหมือนรี ไซเคิ ล แต่ตอนนีห้ าดเสีย้ วไม่ค่อยมีกสิ กรรมเท่าไหร่ แล้ว
ปัจจุบนั คนหาดเสีย้ วมักรับราชการ เป็ นครู กนั เยอะ คนแก่อยู่บ้านเลี ้ยงหลาน คนหาดเสี ย้ ว
พอเพียงไม่ทะเยอะทะยานไม่ขวนขวายการค้า เป็ นราชการปลดเกษี ยณก็ยงั มี เงิ น เลยส่งลูกรับ
ราชการ การทานาไร่ เลยลดน้อยลง”
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ภาพรวมในการประกอบอาชีพจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ูนาชุมชน
พบว่ า การประกอบอาชี พ ดัง้ เดิ ม ยัง คงมี อ ยู่แ ต่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป อาชี พ ที่ ล ดลงไปคื อ ก าร
เกษตรกรรมและตีเหล็ก และนิยมอาชีพรับราชการมากขึ ้น

ภาพประกอบ 211 แสดงอุปกรณ์ไถนา เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องจักสาน ของชาวไทยพวนหาด
เสี ้ยว ที่เก็บรวบรวมไว้ ที่พิพิธภัณฑ์สาธรผ้ าทองคา อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การทอผ้ า
ผ้ าทอของชุมชนไทพวนหาดเสี ้ยว แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ผ้ าทอใน
ชีวิตประจาวันและผ้ าทอในพิธีกรรม ผ้ าแต่ละชนิดจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในประโยชน์การใช้
สอย ผ้ าทอในพิธีกรรมส่วนใหญ่มีลวดลายที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมรอบตัว เช่น ช้ าง ม้ า พญานาค
คน ดอกไม้ ในแต่ละลายก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยไปอีก ลายม้ า ก็จะมีลายม้ ายืนตรง ม้ าก้ าวขา
ม้ าวิ่ง ม้ ามีปีก ม้ าแบกมณฑป ม้ าแบกพานดอกไม้ เป็ นต้ น ลวดลายดังกล่าวมักพบอยู่ในผืนผ้ ากัง้
ซึง่ เป็ นผ้ าสาหรับขึงเป็ นม่านผืนใหญ่สาหรับเป็ นฉากหลังของประราพิธีในงานสาคัญ เช่น งานบวช
งานกฐิ น ผ้ ากังแต่
้ ละผืนก็จะมีความแตกต่างกันตามฝี มือของผู้ทอ บางบ้ านก็จะมีผืนเล็ก บางบ้ าน
ก็จะมีผืนใหญ่ ลวดลายจะมากจะน้ อยขึ ้นอยู่กบั ความสามารถและจินตนาการของผู้ทอด้ วยเช่นกัน
ลวดลายที่พบในผ้ ากังดั
้ งกล่าวมีการนามาทอเป็ นผ้ าในพิธีกรรมอื่นๆ อีกด้ วย เช่น เป็ นผ้ าห่อคัมภีร์
ผ้ ากราบ ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าบังธรรมาสน์ ผ้ าสไบ เป็ นต้ น โดยผ้ าแต่ละชนิดก็จะมีความละเอียดซับซ้ อน
ของลายลดลงไป
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ผ้ าทอหาดเสี ้ยว ยังใช้ ในเครื่ องแต่งตัวนาคในพิธีบวชช้ างอันเป็ นประเพณีโดด
เด่นของชาวไทยพวนหาดเสี ้ยว มี เทริด (เซิด) ซึง่ หมายถึงเครื่ องทรงของพระอินทร์ ใช้ สาหรับสวมหัวนาค
, สักกัจจัง ซึ่งแปลว่า ด้ ว ยความเคารพ ใช้ สาหรั บแขวนพนมมื อ , เสือ้ กามะหยี่สีดากระดุมเงิน ,
ผ้ าสไบขาวและสไบสี ผ้ าม่วงสาหรับนุ่ง
ผ้ าทอในวิถีชีวิตประจาวัน มักไม่เน้ นความประณี ตสวยงามนัก แต่จะเน้ น
ความแน่นความหนาของเนือ้ ผ้ า เพื่อให้ คงทนให้ ใช้ ได้ นานวัน ผ้ าทอประเภทนีไ้ ด้ แก่ ผ้ าซิ่นลาย
ต่างๆ ผ้ าห่ม ผ้ านวม ผ้ าพิน้ ย้ อมครามหรื อย้ อมมะเกลือ ผ้ าทาถุงย่าม เป็ นต้ นพบ ที่มีลวดลาย
เล็กน้ อยได้ แก่ ผ้ าขาวม้ า ที่มีลวดลายเพียงลายเดียวในแต่ละผืนอาจจะเป็ นช้ าง หรื อ ม้ า หรื อ
ดอกไม้ ตามแต่ความชานาญของผู้ทอ ผ้ าทอในวิถีชีวิตประจาวันที่มีความหลากหลายของลวดลาย
ที่สดุ อยู่ในผ้ าซิ่นตีนจกของสตรี ชาวไทพวน
ผ้ าทอของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย มี
ความชานาญในการจกและการเก็บขิดลงบนผืนผ้ า ทังนี
้ ้ จะใช้ วิธีการจกด้ านหน้ าของผ้ า ปล่อยให้
ด้ านหลังนุงนังไม่เรี ย บร้ อย และจะใช้ คู่สีมากกว่า 5 สีขึน้ ไป ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นสีที่สดใสฉูดฉาด
ลวดลายที่จกจาแนกได้ เป็ น ลายหลัก ซึง่ จะวางไว้ ในตาแหน่งกึ่งกลางของผ้ าจก และลายประกอบ
โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลายประกอบบนเชิงผ้ าจก ลวดลายที่ทอเป็ นลายเรขาคณิตเป็ นหลัก ลาย
โบราณที่พบมีอยู่ 9 ลาย คือ 1) ลายสิบหกดอกตัด (ลายสิบหกขอ) 2)ลายสิบสองดอกตัด (ลาย
แปดขอ) 3) ลายสี่ดอกตัด (ลายสี่ขอ) 4) ลายเครื อใหญ่ (ลายดอกเครื อใหญ่) 5) ลลลายเครื อกลาง
(ลายดอกเครื อกลาง) 6) ลายเครื อน้ อย (ลายดอกเครื อน้ อย) 7) ลายน ้าอ่าง 8) ลายสองท้ อง 9) ลาย
ดอกสองท้ อง
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ภาพประกอบ 212 แสดงผ้ าซิ่นเข็น ลายเครื อกลาง ผ้ าซิ่นย้ อมแดง และลายสิบสองดอกตัด
(ลายแปดขอ) จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สาธรผ้ าทองคา อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 213 แสดงผ้ าซิ่นลวดลายสีสนั ต่างๆ ที่จาหน่ายของร้ านค้ าภายในพิพิธภัณฑ์
สาธรผ้ าทองคา อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 214 แสดงศูนย์หตั ถกรรมพื ้นบ้ านโบราณหาดเสี ้ยว ภายในร้ านสุนทรีผ้าไทย
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 215 แสดงผ้ าขาวม้ า ซึง่ เป็ นผ้ าทอในวิถีชีวิตประจาวันที่มีลวดลายเพียงลายเดียวใน
แต่ละผืนลายเอกลักษณ์ของผ้ าขาวม้ าของอาเอศรี สชั นาลัย คือลายช้ าง หรื อ ม้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพในพื ้นที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนจากการศึกษา
สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้ อ 2 ประเภท ได้ แก่ 1) เกษตรกรรม เช่น การทานา ทาสวน 2) พาณิชยก
รรม เช่น การทอผ้ าและงานหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นอาชีพพื ้นฐานที่สาคัญตังแต่
้ ค รัง้ ตังถิ
้ ่นฐานที่
แขวงเชียงขวาง ผู้หญิงซาวไทยพวนในบางท้ องที่จะทอผ้ าใช้ กนั เอง เช่น ไทยพวนที่ตาบลหาดเสี ้ยว
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย และที่อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผ้ าทอ เครื่ องใช้ ในการประกอบ
อาชีพ หรื อเครื่ องประกอบในงานประเพณีที่ใช้ ภูมิปัญญาจากการจักสานบางท้ องถิ่นกลายเป็ น
อาชีพ ปั จจุบนั กลายเป็ นสินค้ าในโครงการหนึง่ ตาบลหนึงผลิตภัณฑ์โอทอป
การทานา
การทานาเป็ นอาชีพดังเดิ
้ มของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนทุกกลุ่ม ไม่ปรากฏความ
แตกต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญในแต่ละท้ องที่ ทังรู้ ปแบบวิธีการทานา การทานายังเป็ นอาชีพที่ประกอบ
ไปด้ วยคติความเชื่อเกี่ยวกับข้ าว เกิดเป็ นประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน ได้ แก่ ประเพณีกาฟ้า
การสู่ขวัญข้ าว สู่ขวัญนา สู่ขวัญยุ้ง เป็ นต้ น ภายในบริ เวณที่อยู่อาศัยพบพื ้นที่กิจกรรมจากการปลูก
ข้ าว เช่น การเก็บรักษาข้ าว การนวดข้ าว การตากข้ าว รวมถึงอุปกรณ์เครื่ องมือในการทานา
การทอผ้ า
การทอผ้ า ของชาวไทยพวน ถื อได้ ว่าเป็ นวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญา
ความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ โดยจะทอเป็ นผ้ า 2 ประเภทคือ ผ้ าพื ้น และผ้ าทอ
ลาย ใช้ กระบวนการย้ อมผ้ าโดยมัดหมี่ การมัดเส้ นด้ ายเพื่อย้ อมส่วนที่ต้องการ ซึ่งเป็ นภูมิปัญญา
ของชาวไทยพวน ที่ได้ รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ซึ่ง นอกจากจะนิ ยมทอไว้ ใช้ ในชีวิตประจาวันสาหรั บตนเองและ
สมาชิกภายในครัวเรื อนแล้ ว ยังมีการทอขึ ้นเพื่อใช้ ในพิ ธีกรรม ประเพณีต่างๆ ตามความเชื่อทาง
ศาสนาและสังคม ลักษณะเด่นของลวดลายผ้ ามัดหมี่ลายอัตลักษณ์ของไทยพวน คือ ลายแทรก ซึง่
มีลกั ษณะเป็ นเส้ นตรงแนวดิ่ง เว้ นระยะห่างกัน ในส่วนที่เว้ นจะแทรกด้ วยลวดลาย ที่มกั ได้ ต้นแบบ
หรื อแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อ และสภาพแวดล้ อมที่ปรากฏในชุมชน
ปั จจุบนั กลุ่มทอผ้ าของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนมีการสร้ างสรรค์ลวดลายที่ใช้ ใน
การมัดหมี่ โดยการนาเอาสัญลักษณ์หรื อสิ่งที่เป็ นภาพจาของจังหวัดมาทาการออกแบบลวดลาย
ได้ แก่ กลุม่ ทอผ้ าที่ อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี ได้ นาเอาสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของจ.ลพบุรี คือ ลิง มาสร้ างสรรค์
ลวดลายมัดหมี่ และตั ้งชื่อว่า “ลายปิ ยวานร” และ กลุม่ ทอผ้ าใน อ.ปากพลี จ.นครนายก ได้ นาเอา
ดอกสุพรรณณิการ์ ดอกไม้ ประจาจังหวัดนครนายก มาสร้ างสรรค์ลวดลายมัดหมี่ และตังชื
้ ่อว่า
“ลายสุพรรณณิการ์ ”
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หัตถกรรม จักสาน
งานจักสานที่ทาจากไม้ ไผ่ ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ ผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน
แต่อาจมีการนาไปใช้ ในงานประเพณีบ้างเช่น ประเพณีเส่อกระจาด เป็ นต้ น งานจักสานที่โดดเด่น
ปรากฏที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า ชุมชนบ้ านโพธิ์ ศรี ที่ได้ รับการส่งเสริ มทา
หัตถกรรมจักสานจากหวาย มีลวดลายละเอียดประณีต เป็ นสินค้ าโอทอปที่สามารถทารายได้ เสริม
ให้ แก่ชมุ ชนได้ เป็ นอย่างดี ขณะที่กลุม่ วัฒนธรรม
ไทยพวนอาเภอ บ้ านหมี่ พบว่าได้ รับการส่งเสริ มจากหน่วยงานต่างๆ มีการนาผ้ า
มัดหมี่จากภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนมาประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
กล่าวโดยสรุป อาชีพทานาและอาชีพหัตถกรรมจักสานแบบดังเดิ
้ มในแต่ละกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน 4 กลุม่ ไม่ปรากฏความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญในแต่ละท้ องที่ ทังรู้ ปแบบ
วิธีการทานา คติความเชื่อเกี่ยวกับข้ าว มีความคล้ ายคลึงกัน ขณะที่การทอผ้ ามัดหมี่ของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ และอาเภอปากพลี กับการทอผ้ าซิ่นตีนจกของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยวง พบว่ารู ปแบบเทคนิคลวดลายการทอผ้ าดังกล่าวไม่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่
ที่ตั ้งถิ่นฐานแต่อย่างใด หากแต่ขึ ้นอยู่กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่นดังเดิ
้ มของแต่ละกลุม่
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ตาราง 11 แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 แห่งในปั จจุบนั
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ตาราง 11 (ต่อ)

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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7. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมหมายถึง โหราศาสตร์ , ไสยศาสตร์ ,
ศรัทธาต่อวิถีศาสนา, ศรัทธาของกลุ่มคนในแต่ละท้ องถิ่น โดยกลุ่มวัฒนธรรมลาว กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยอีสาน และกลุ่ม วัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆ ในลุ่มแม่น ้าโขง รวมทังกลุ
้ ่มวัฒนธรรมไทย
พวนมีความคล้ ายคลึงกันอย่างมาก ในการศึกษาสรุ ปกลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทังผี
้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมที่ยงั ปรากฏชัดเจน และปฏิบติสืบทอด
กันมาในแต่ละกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่เป็ นพื ้นที่การศึกษา
7.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ศาลปู่ ตา
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี ยังมีขนบธรรมเนียมเกี่ยวความเชื่อ
ต่างๆ ที่ชดั เจนที่สดุ เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพสักการะบรรพบุรุษ เทวดา ฟ้าดิน อาทิ ความ
เคารพศาลบรรพบุรุษที่เรี ยกว่า “ศาลปู่ ตา” จากการสารวจเมื่อปี พ.ศ.2550 มีศาลปู่ ตาอยู่ในตาบล
ต่างๆใน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้ แก่ ตาบลหนองแสง จานวน 19 ศาล ในตาบลเกาะ
หวาย 5 ศาล ตาบลท่าเรื อ 6 ศาล และอยู่ในตาบลเกาะโพธิ์ ตาบลโคกกรวด ตาบลละ 1 ศาล รวมมี
ศาลปู่ ตาจานวนถึง 32 แห่งในเขตอาเภอปากพลี
การนับถือนันศาลปู่
้
ตานัน้ แต่ละหมู่บ้านจะมีศาลปู่ ตาของตน และนับถือศาลปู่
ตาประจาตาบลด้ วย ขณะที่บ้านที่มีศาลปู่ ตาประจาตาบลตังอยู
้ ่ก็จะนับถือเฉพาะศาลปู่ ตานัน้ ๆ
เพียงศาลเดียว ซึ่งได้ แก่ ชุมชนบ้ านท่าแดงมีศาลปู่ ตาเจ้ าพ่อสุนันทา ซึ่งเป็ นศาลปู่ ประจาตาบล
เกาะหวาย กับ ชุมชนบ้ านโคกกระชายมีศาลปู่ ตาเจ้ าพ่อการะเกด ซึ่งเป็ นศาลปู่ ตาประจาตาบล
หนองแสง สังเกตว่าศาลปู่ ตาประจาตาบลนันจะมี
้
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าเกี่ยวกับการเป็ นผู้นาใน
การตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนมารองรั บคติความเชื่อศาลปู่ ตา ทัง้ สองแห่งดังกล่าว และสอดรั บกับ
ประวัติศาสตร์ การตั ้งถิ่นฐานของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี
ศาลเจ้ าพ่อการะเกด เป็ นศาลปู่ ตาหรื อศาลบรรพบุรุษประจาตาบลหนองแสง
เชื่อกันว่าสร้ างขึน้ เมื่อประมาณ 100 ปี ก่อน โดยมีตานานเกี่ยวกับเจ้ าพ่อการะเกด ว่าเป็ นผู้นาการ
อพยพมาตั ้งถิ่นฐาน ณ ชุมชนแห่งนี ้ มีลกู สาว 2 คน เจ้ าพ่อการะเกดเมื่อครัง้ มีชีวิตเป็ นที่เคารพรัก
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และนับถือยาเกรงแก่ชาวชุมชนทัว่ ไป เมื่อตายไปจึงมีผ้ สู ร้ างศาลให้ เป็ นอนุสรณ์ ต่อมาจึงกลายเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนหนองแสง หากผู้ใดมีปัญหาเดือดร้ อนก็จะมาบน
บานศาลกล่าว และเมื่อได้ รับในสิ่งที่พงึ ปรารถนา ก็จะมาแก้ บนด้ วยหัวหมู ไก่ หรื อผลไม้ ชาวบ้ านบางกลุม่
ที่เชื่อในเรื่ องทรงเจ้ าเข้ าผีอาจทาพิธี โดยสมมุติผ้ เู ฒ่าผู้แก่เป็ นเจ้ าพ่อการะเกดบ้ าง ลูกสาวเจ้ าพ่อบ้ าง
และในกลางเดื อน 6 ของทุกปี ชาวบ้ านจะจัดงานประจ าปี มี การประกวดบัง้ ไฟ และการละเล่น
สนุกสนาน ซึง่ สอดคล้ องกับคติความเชื่อของประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้ ซึง่ เป็ นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของ
ชาวอีสานและชาวลาว

ภาพประกอบ 216 แสดงงานประเพณีแห่บงไฟและจุ
ั้
ดบังไฟบู
้ ชาเจ้ าพ่อการะเกด ซึง่ จัดขึ ้นทุกเดือน
6ที่วดั กลางโสภา หมู่ 2 บ้ านโคกกระชาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 217 แสดงการสรงน ้าเจ้ าพ่อการะเกด ภายในงานประเพณีแห่บงไฟและจุ
ั้
ดบังไฟ
้
บูชาเจ้ าพ่อการะเกด
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ า
พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ า เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับวงจรชีวิตจัดขึ ้นในเทศกาลประเพณีบญ
ุ สงกรานต์ โดยชาวบ้ านจะนาอาหารคาวหวานไป
ถวายพระสงฆ์ พร้ อมกับเสื ้อผ้ าทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตัว พับใส่ในกระบุง พร้ อมจัดทากระทง
ใบตองบรรจุมีข้าวดา ข้ าวแดง ข้ าวขาว ปลาร้ า หัวหอม กระเทียม พริ กแห้ ง ฯลฯ พร้ อมทังดอกไม้
้
ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม วางบนถาดเหนือกระบุงที่ใส่เสื ้อผ้ า แล้ วนาไปให้ พระสงฆ์สวดอธิษฐานให้
นาสิ่งเลวร้ ายออกไปจากทุกคนในครอบครัว

ภาพประกอบ 218 แสดงพิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในเทศกาลบุญสงกรานต์ที่วดั ฝั่งคลองที่ได้ รับ
การขึ ้นทะเบียน เป็ นมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
7.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการสัมภาษณ์อาจารย์วาริ นทร์ มงคลรัตน์ เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับคติความเชื่อของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า ดังนี ้
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“สู่ขวัญข้าวทุกบ้านต้องทา ถ้าเอาข้าวขึ้นยุ้งแล้วไม่สู่ขวัญข้าวก็จะเอาข้าวออกมาไม่ได้
คนโบราณจะเอาข้าวขึ้นยุ้งแล้วแบ่งให้หน่อยให้ไก้กิน บ้านไหนนวดข้าวเสร็ จก่อนก็จะรอบ้านอืน่ ๆ
ให้เรี ยบร้อย รอกัน สู่ขวัญจะทาเฉพาะวันศุกร์ มีหมอพรเป็ นคนทาพิธี แต่ละหมู่บา้ นจะไม่ทาพร้อม
กันเพราะมีหมอพรคนเดียว จะตกลงกันว่าศุกร์ นีไ้ ปบ้านเหนือ บ้านใต้
สู่ขวัญทาหลายอย่าง สู่ขวัญเตาคือไหว้แม่ย่านาง สู่ขวัญปากคอก สู่ขวัญควาย”
จากการสัมภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคติความเชื่อของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า ดังนี ้
“เดื อน 4 ก่อนพาสู่เสือ้ จะทาสู่ขวัญข้าว เมื ่อเกี่ยวข้าวเสร็ จ เอาข้าวขึ้นยุ้ง ทาพิ ธีสู่ขวัญหน้า
ยุ้งข้าว แต่ทกุ วันนีจ้ ะไปรวมกันที่เดี ยวเพราะแต่ละบ้านยุ้งผุพงั ไม่ได้เก็บข้าวไว้แล้ว ปัจจุบนั เกี่ยว
ข้าวแล้วขายเลย แต่บางบ้านจะมี สู่ขวั ญอยู่ แต่จะเอาข้าวจะใส่กระบุงไว้ เตรี ยมไส้สาหรับสู่ไม่เยอะ เป็ น
ข้าวทีเ่ อาไว้กินเอง.
สู่ขวัญเกวี ยน สู่ขวัญควาย ทาต่อเนื ่องกันเลย แล้วแต่ฤกษ์ ยาม สู่ขวัญข้าวเน้นวันศุกร์ เพือ่
เป็ นสิ ริมงคล สู่ขวัญควายเมือ่ ซื ้อควายมาหรื อใช้งานมาแล้วก็จะสู่ขวัญ เหมือนซื ้อรถใหม่
ใครซื ้อรถซื ้อเรื อนก็สู่ขวัญ ทุกอย่างจะมี การสู่ขวัญ เพือ่ เป็ นสิ ริมงคล ไปเกณฑ์ทหารมาหรื อ
พระสึกใหม่มาก็จะสู่ขวัญ”
พิ ธีสู่ขวัญข๊ าวหองไทยพวนเฮาฮัน้ ในสมัยโบราณเพิ่ นจี ่เอ็ดนาปี เส่อข๊ าวเบา ข๊ าวหนัก เถิ่ ง
เดื อนอ๊ ายเดื อนญี ่ฮอดเดื อนสาม พอเก็บเกี่ยวข๊ าวเสร็ จแล้วนาข๊ าวฮึ้นญุ้ง พอเถิ งเดื อนสี ่ วันศุกร์ ได๊
ฤกษ์ ญามดีมือ้ บ่ายแลง ชาวนากะจี ่ทยอยกันสู่ขวัญข๊าวทีห่ น๊าญุ้งข๊าวหองแต่ละบ๊านละเฮือน”
การทาขวัญข้ าวเริ่ มทาครัง้ แรกให้ แม่โพสพเมื่อคราวที่ต้นข้ าวจะมีรวง ที่เรี ยกว่า "ข้ าว
ตั ้งท้ อง" โดยจะมี กะเหลวพระเจ้ า 5 พระองค์ และชะลอมใส่ขนม ผลไม้ ที่มีรสเปรี ย้ ว กล้ วย อ้ อย
เหมือนให้ คนแพ้ ท้องได้ ทาน ธงสีกระดาษว่าว แป้งหอม นา้ ยาใส่ผม หวี ผ้ านุ่งใหม่ชิ น้ เล็กๆ มา
แต่งตัวให้ แม่โพสพซึง่ กาลังตั ้งท้ อง ใช้ กิ่งไม้ สะแกตัดให้ เหลือใบด้ านยอด มีไม้ อื่นบ้ าง ปั กลงในนาข้ าว
ที่กาลังตั ้งท้ อง ผู้ที่จะทาพิธีนี ้จะให้ ผ้ หู ญิงที่มีบตุ รมาทาพิธี โดยจะพูดคาพูดที่ดีเป็ นมงคล และจะทา
พิธีในวันศุกร์ ข้างขึ ้นเท่านัน้ และจะมีการทาขวัญข้ า วตามวาระต่อมา คือ ข้ าวจวนเกี่ยว เกี่ยวข้ าว
เสร็จแล้ ว (ทาขวัญนา) ข้ าวขึ ้นลาน ข้ าวขึ ้นยุ้ง และสุดท้ าย ทาขวัญลานนวดข้ าว และทาขวัญควาย
เพื่อขอบคุณควาย
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เห็นได้ วา่ กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า มีคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยว
กับ ข้ า ว อุป กรณ์ แ ละสัต ว์ เ ลี ย้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเพาะปลูก ข้ า ว ซึ่ ง เป็ น ลัก ษณะของสัง คม
เกษตรกรรม แม้ ว่าปั จจุบนั พิธีกรรมดังกล่าวจะค่อยๆหายสูญหรื อลดทอดขันตอนการท
้
าพิธีลงไป
เนื่องจากเกษตรกรและชาวบ้ านได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการทานาโดยใช้ เครื่ องจักรรถไถแทนวัวควาย
และนิยมการว่าจ้ างแรงงานคนอื่นในการทานาให้ จึงทาให้ ความคติความเชื่อค่อยๆจางหายไป
อย่างไรก็ตาม ในปั จุบนั มีความพยายามรื อ้ ฟื น้ พิธีกรรมสู่ขวัญข้ าว เพื่อการอนุรักษ์
ประเพณีดั ้งเดิมมากกว่าการทาตามความเชื่อเพียงอย่างเดียว รวมทัง้ ยังคงวัฒนธรรมบายศรี สู่
ขวัญและธรรมเนียมหาบข้ าวปลาอาหารมาให้ แก่แขกผู้มาเยือน
เกี่ยวกับคติความเชื่ออื่นๆ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ ได้ ให้ ข้อมูลว่า
“ห้ามเผาวันทีต่ รงกับวันเกิ ดคนตาย เช่น คนตายเกิ ดวันจันทร์ หา้ มเผาวันจันทร์ หรื อเกิ ดวัน
เสาร์ ไม่เผาวันอังคาร 2.กระทิ งวัน 6 ค่า เดื อน 6 (เรี ยกว่าปล่องมื ้อปล่องเดื อน) 9 ค่า เดื อน 9 12
ค่า เดือน 12 จะมีปฏิ ทินไทยพวนอยู่ เคยเรี ยนมาแต่จาไม่ได้แล้ว
กระทิ วนั เป็ นวันห้ามการมงคล คื อวันที่วนั กับดิ ถีตรงกัน หรื อเดื อนกับดิ ถีตรงกัน หรื อวัน
กับเดื อน ดิ ถีตรงกันทัง้ สามอย่าง เช่น วันอังคารแรม 3 ค่า ถื อว่าเป็ นกระทิ งวัน หรื อเดื อนอ้าย แรม 1
ค่า ก็เป็ นกระทิ งวัน แต่กระทิ งวันบางประเภท ก็ถือว่าให้คณ
ุ เช่นวันทีเ่ รี ยกว่าวันเสาร์ 5คือตรงกับ
วันเสาร์ ขึ้น 5 ค่า เดือน 5 แม้เป็ นกระทิ งวัน แต่ก็ถือว่าขลัง นิ ยมใช้วนั นีป้ ลุกเสกเครื ่องรางของขลัง
แต่อย่างเดียว สาหรับงานมงคล ยังคงห้ามอยู่”
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ภาพประกอบ 219 แสดงการทาขวัญข้ าวในตาบลบ้ านแหลม อาเภอบางปลาม้ า เริ่มในช่วงที่
เรี ยกว่า "ข้ าวตั ้งท้ อง" โดยมีกะเหลวพระเจ้ า 5 พระองค์และชะลอมแขวนอยู่ในทุง่ นา ความเชื่อของ
ชาวนากับการทาตาเหลวเพื่อเป็ นความหวังและกาลังใจของชาวนาในพิธีรับขวัญข้ าวที่กาลังตัง้
ท้ อง ที่เชื่อว่าจะช่วยไล่เพลี ้ย ขับอุปสรรคต่างๆ ที่จะมาทาให้ ข้าวนาเสียหาย ตามบทรับขวัญท้ อง
ข้ าวในพิธีที่วา่ “มิ่งมาขวัญนา กันนก กันหนู กันปู กันปลา กันตะกวด กันเหี ้ย กันเพลี ้ยลงนา”
ที่มา: http://www.sarakadee.com/article/สารคดี, ขวัญเอ๊ ยขวัญนา

ภาพประกอบ 220 แสดงนายสมศักดิ์ ภูรีศรี ศกั ดดิ์ รับการผูกข้ อมือ ในพิธีบายศรี สขู่ วัญ
ของกลุม่ ไทยพวน ที่บ้านโพธิ์ศรี อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี,
ที่มา: http://www.thongthailand.com/index.php?lite=article&qid=42087721
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ภาพประกอบ 221 แสดงชาวบ้ านท่าตลาด ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี ได้ มาร่วมทาพิธีสู่
ขวัญข๊ าว ประจาปี 2559 ณ บริเวณลานตากข้ าววัดท่าตลาด มีลงุ ประสงค์ แสงดาว เป็ นหมอพร
(ผู้ทาพิธี) สูข่ วัญข้ าวแบบพวนโบราณ
ที่มา: หมวดวีป บางปลาม้ า, “พิธีสขู่ วัญข้ าวชาวไทยพวน บางปลาม้ า สุพรรณบุรี”
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ภาพประกอบ 222 แสดงวัฒนธรรมการหาบสารับกับข้ าวคาวหวานให้ แขกเหรื่ อ
ซึง่ เป็ นธรรมเนียมเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมการบายศรี สขู่ วัญแก่ผ้ มู าเยือน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 223 แสดงศาลปู่ ตา บ้ านมะข้ ามล้ ม อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ตังอยู
้ ่
บริเวณลานกลางหมู่บ้าน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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7.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีตวั อย่างภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทความเชื่อและพิธีกรรมที่ยงั คงปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั หลายอย่าง ที่เด่นชัดได้ แก่ พิธีไหว้ ศาลเจ้ า
พ่อสนัน่ ซึ่งจัดอยู่ใน กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และ การสู่ขวัญ ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ เป็ นต้ น
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ สมคิด จูมทอง เมื่อ 27พฤษภาคม 2562 เกี่ ยวกับภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม ได้ ข้อมูลว่า
“ชาวบ้านเชื ่อว่าเจ้าพ่อสนัน่ เป็ นผี นกั รบพวนชื ่อ ท้าวสนั่ นที่ต่อสู้กับโจรผู้ร้ายที่เข้ามา
ปล้นสะดมชาวบ้านในสมัยทีไ่ ทยพวนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื ่อท้าวสนัน่ เสียชีวิตลง
ชาวบ้านก็ได้สร้างศาลและรูปจาลองดังกล่าวเพือ่ แสดงความเคารพนับถือ และเชือ่ ว่าจะดูแลรักษา
หมู่บ้านและชาวบ้านให้พน้ ภัยต่างๆ ยามเดิ นทางไกลชาวบ้านก็มกั ขอพรให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง
และศาลเจ้าพ่อสนัน่ ก็ยงั เป็ นทีจ่ ดั พิธีเลีย้ งผีปตาในเดื
อน 6 ของทุกปี อีกด้วย
ู่
สะเดาะเคราะห์ สะเดาะนาม ปกติ ทาเดื อน 6 หลังสงกรานต์ก่อนทานา ลักษณะจะเป็ น
คนแก่ที่ป่วยหนักมาทาพิ ธี เอาผ้าขาวคลุมร่ าง มี พระสวด ที่อื่นจะนอนในโลง แบบนี ้เห็นมานานแล้ว
สมัย ก่ อนเคยเห็ นบางบ้านที่มีคนแก่ ป่วยนอนติ ดเตี ยงก็ เอาผ้าขาวคลุมร่ างมัดปมข้างบน เอา
สายสิ ญจน์พนั ให้พระสวด เหมือนเอาเคราะห์ออกจากร่ าง”

ภาพประกอบ 224 แสดงพิธีไหว้ ศาลเจ้ าพ่อสนัน่ ซึง่ เป็ นพิธีกรรมไหว้ ผีบรรพบุรุษที่สาคัญ
ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนตาบลบ้ านทราย อาเภอบ้ านหมี่
ที่มา : ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

315

ภาพประกอบ 225 แสดงการสูข่ วัญแบบไทยพวน เป็ นการเรี ยกขวัญ เพื่อเป็ นสิริมงคล
ให้ กบั ผู้ที่รับการสูข่ วัญ
ที่มา: เพจวัฒนธรรมไทยพวนบ้ านทราย บ้ านหมี่ ลพบุรี ,โพสเมื่อสิงหาคม 2016,
7.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรีสัชนาลัย
คติการสร้ างเฮือน ซึ่งเป็ น ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชี วิต ของไทยพวน
ตาบลหาดเสี ้ยว นิยมสร้ างเฮือนขนาดใหญ่ให้ เสร็ จสมบูรณ์เป็ นหมู่ในการสร้ างคราวเดียวกัน ห้ าม
ไม่ให้ ต่อเติมในภายหลัง ด้ วยความเชื่อที่ว่าการต่อเติมจะทาให้ เกิด สิ่งอัปมงคลแก่ลูกหลาน ตาม
ความเชื่อที่ว่า “ต่อตูบเสียหลาน ต่อฉานเสียลูก” มีคติอย่างเดียวของกลุ่มไทยพวนบางปลาม้ า และ
ไทยพวนบ้ านหมี่ ซึง่ สามารถนารูปแบบของเฮือนที่มีขนาดใหญ่ดงั กล่าวมาใช้ ในการกาหนดอายุได้
คื อ หากยัง เคร่ ง ครั ด กับ คติ ดัง กล่ า ว โดยสร้ างเฮื อ นขนาดใหญ่ มัก เป็ น เฮื อ นที่ มี อ ายุม าก แต่
ขณะเดียวกัน พบว่าไทยพวนหาดเสี ้ยวมีการนาเฮือนเงียเค้ า (ยุ้งข้ าว) มาปรับปรุงทาเป็ นเฮือนนอน
ซึง่ ไทยพวนบางปลาม้ าและไทยพวนบ้ านหมี่ ถือเป็ นเรื่ องต้ องห้ าม
คติความเชื่อของไทยพวนหาดเสี ้ยว เกี่ยวผีทงผี
ั ้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ และที่เกี่ยวกับ
ขวัญ ยังคงปรากฏอยู่แต่ลดน้ อยถอยลง ขณะที่คติความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต ยังคง
ยึดถือและปฏิบตั ิอยู่อย่างเคร่งครับ อาทิ ความเชื่อเรื่ องช้ างเป็ นสัตว์มงคลส่งเสริ มพระพุทธศาสนา
อันเป็ นที่มาของประเพณีแห่นาคด้ วยขบวนช้ าง และคติความเชื่อเรื่ องมังคละในพิธีศพ
จากการสัมภาษณ์ นายชนะ เข็มมุกด์ เมื่อ 1กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม ได้ ข้อมูลว่า
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“ อัตลักษณ์ ของไทยพวนคื อ ประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ เพราะพิ ธีกรรมไม่เหมื อนกัน
อย่างเช่น บายศรี เจ้าหัว เจ้าหัวแปลว่าพระ บายศรี ก็คือสู่ขวัญ เอาขวัญมาโยงกัน บายศรี เจ้าหัว
คื อบายศรี พระสงฆ์ ทาในวันพญาวัน คื อเถลิ งศก 15 เมษายน พอพระฉันเช้าเสร็ จ หมอพรหรื อ
หมอขวัญจะนาพระมาทาขวัญ ทีจ่ ริ งพระต้องเหนือกว่าพราหมณ์ แต่ทาเพราะบารุงขวัญให้ บารุง
กาย ใจ ที่จะถ่ายทอดธรรมให้แก่คน ขวัญหนีไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้กลับมาที่ตงั้ เพือ่ จะเป็ นกาลังใน
ใจของชาวบ้าน ให้มนั มีกาลังใจกาลังกาย
ความเชื ่อ การนับถื อผี ควบคู่กบั ศาสนาพุทธเมื ่อก่อนมี มาก เดี ๋ยวนี ้เบาไปเยอะแล้วแต่
พวนยังถือผีอยู่แต่เบามาก ขวัญ นีน่ บั ว่ายังเป็ นไมเนอร์ อยู่ ก็ยงั สู่ขวัญกันมาก มีสู่ขวัญน้องแอ คือสู่ขวัญ
เด็กทีค่ รบ 1 เดือน
ความเชื ่อเรื ่องขวัญนี ่ พจนานุกรมว่าไว้ ขวัญ เป็ นสิ่ งที่ ติดตัวคนมาเลย แต่ไม่มีตวั ตนนะ
แต่ว่าประจาตัวบุคคล ถ้าได้รับความตกอกตกใจอะไร ขวัญจะบิ นออกจากร่ างกาย ขวัญจะหาย
ต้องเรี ยกมาให้มาเข้าสู่สภาพปกติ ”
นายชนะ เข็มมุกด์ ยังให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่ องมังคละ ดังนี ้
“ตัง้ มังคละ มังคละแปลว่ามงคล การทาให้เป็ นมงคล ทาเมื ่อมี การเผาศพของคนหาดเสีย้ ว
เผาวันไหนตัง้ วันนัน้ หลังจากเผาศพเสร็ จ คนที่เฝ้าการเผาจะสังเกตุว่าไหม้หมดดี หรื อยัง เพราะ
สมัยก่อนมันเป็ นฟอน พอเสร็ จจะขี่ม้าเร็ วมาทีบ่ ้าน ญาติ พีน่ อ้ งจะกลับมาบ้านเลยหลังจากเผา มา
เตรี ยมสิ่ งของเครื ่องใช้ เมื ่อร้อยปี มาแล้วคนพวนหาดเสี ้ยวไม่นิยมตัง้ ศพที่อื่นนอกจากบ้านตัวเอง
ยกเว้นตายโหง วัดวาไม่นิยมตัง้ แต่เดีย๋ วนีม้ ีแล้ว เหตุทีต่ งั้ ศพทีบ่ า้ นเพราะสร้างครอบครัวมา มีลูกมี
เมีย เลีย้ งจนทางานทาการ พอตายก็ตอ้ งอยู่ทีบ่ า้ นทีส่ ร้างมา คือฝากชีวิตไว้กบั บ้านทีเ่ ราทามา
พอญาติ ทีน่ อ้ งกลับมาแล้ว สิ่ งของเครื ่องใช้ทีเ่ คยใช้ร่วมกับคนตายจะรวบรวมไว้ แต่ไม่ใช่
ทุกอย่าง วงด้ายสายสิ ญจน์ นิ มนต์พระมาสวดมนต์เย็น สวดพระปริ ต แล้วเอาสายสิ ญจน์วนข้าว
ของเครื ่องใช้ เพราฉะนัน้ ความเชือ่ ทีว่ ่าการตายของพวนเป็ นอวมงคล เค้าจะฝังหัวตรงนีเ้ ลย เว้นแต่
คนมีลูกมีเมียทีอ่ ืน่ มา แต่ว่าตัง้ มังคละยังแน่นแฟ้น แล้วมีข้อยกเว้นอย่างอืน่ คนทีต่ งั้ ศพทีว่ ดั ไม่ตอ้ ง
ตัง้ มังคละ เพราะวัดเป็ นมงคลอยู่แล้ว ของทีเ่ คยใช้ร่วมกันไม่ได้ใช้ทีว่ ดั เพราะฉะนัน้ การตัง้ ศพทีว่ ดั
ก็ไม่ต้องตัง้ มังคละ เพียงแต่มีการทาบุญ 7 วันตามปกติ ส่วนปราสาททีแ่ ห่ศพไปเผานัน้ คื อ ความ
เชือ่ ทีว่ ่า ตายแล้วต้องอยู่สวรรค์ชนั้ บน ไม่ตอ้ งทนทุกข์ ”
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สัมภาษณ์นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข เมื่อ 1กรกฎาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมว่า
“สู่ขวัญนา สู่ขวัญลานข้าว พิธีกรรมเกีย่ วกับทานาตอนนีก้ ็ไม่มีแล้วเพราะทีน่ าให้คน
อืน่ เช่าแล้ว มันเปลีย่ นรูปแบบไป”
ลั ก ษณะร่ วมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมของกลุ่ ม
วัฒนธรรมไทยพวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมในพื ้นที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาพบว่าโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ วิถีศาสนา และศรัทธาของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน มี
ความคล้ ายคลึงกับ กลุ่มวัฒนธรรมลาว กลุ่มวัฒนธรรมไทยอีสาน และกลุ่มวัฒนธรรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมอื่นๆในแถบลุม่ แม่น ้าโขงสามารถแบ่งกลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทังผี
้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทัง้ ผีฟ้าและผีบรรพบุรุษ
ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทังผี
้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ ของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนในพื ้นที่การศึกษาทัง้ 4 กลุ่ม จากการศึกษาพบลักษณะร่ วม คือความเชื่อเรื่ องผีฟ้าพระยา
แถน แสดงออกผ่านประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อาทิ บุญกาฟ้า เป็ นต้ น ส่วนความเชื่อเรื่ องผีบรรพบุรุษที่
ชัดเจนคือการตั ้งศาลปู่ ตาประจาหมู่บ้าน ประจาตาบล และการแสดงออกในพิธีเลี ้ยงศาลปู่ ตาใน
ทุกปี
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิต
พิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตที่ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในพื ้นที่การศึกษาทัง้ 4
กลุม่ จากการศึกษาพบลักษณะร่วม ที่ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน (ยกเว้ นใน
พื ้นที่อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย) ได้แก่ พิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า ที่เป็นพิธีกรรมต่อชะตาที่สำคัญใน
เทศกาลงานบุญสงกรานต์
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ
พิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ คนสาคัญคือ ผู้ประกอบพิธีผ้ ชู าย เรี ยกว่า หมอพร เครื่ อง
ทาพิธีสู่ขวัญที่คล้ ายคลึงกันไม่ว่าจะทาพิธีสู่ขวัญใดๆ มักได้ แก่ พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ าย
สายสิญจน์ ข้ าว ไก่ต้ม เหล้ า ขนม )นิยมขนมต้ ม) นา้ ขมิน้ ส้ มป่ อยใส่ขันเงิน สาหรั บประพรม
เนื่องจากเป็ นสังคมเกษตรกรรมทานาเพาะปลูกข้ าว ประเพณี หรื อพิธีกรรมที่สะท้ อนให้ เห็ นถึง
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ความเชื่อ แนวคิดและวิธีปฏิบตั ิ ได้ แก่ การสูข่ วัญนา สูข่ วัญข้ าว สูข่ วัญเกวียน ควาย จากความเชื่อ
ที่ใช้ ควายเป็ นสัตว์ลากไถ ลากคราด ถือเป็ นสัตว์ใหญ่มีค่ามาก เป็ นค่านิยมของคนโบราณ ไม่นิยม
รับประทานเนื ้อควาย เป็ นต้ น
ตาราง 12 แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4
แห่งในปัจจุบนั
กลุ่มวัฒนธรรม
หัวข้ อและสิ่งที่พบในแต่ ละพืน้ ที่การศึกษา
ไทยพวน
1) อ.ปากพลี
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีสางเทวดาและวิญญาณ
จ.นครนายก บรรพบุรุษ
-การนับถือศาลปู่ ตา อาทิ เจ้ าพ่อการะเกด
-การนับถือพญาแถน ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของประเพณี
กาฟ้า
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิต
-พิธีกรรมสูตรเสื ้อสูตรผ้ าเพื่อเป็ นมงคลชีวิตในรอบปี
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ
-การทาขวัญที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรกรรม และการทาขวัญใน
งานประเพณี
2) อ.บางปลาม้ า กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีสางเทวดาและวิญญาณ
จ.สุพรรณบุรี บรรพบุรุษ
- การนับถือพญาแถน ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของประเพณีกาฟ้า
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิต
ความเชื่อเกี่ยวกับการตาย
ถือดิถีด-ี ร้ าย อาทิ กระทิงวัน (เรี ยกว่าปล่องมื ้อปล่องเดือน)
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ
การท าขวัญ ข้ า ว (ท าเฉพาะวัน ศุก ร์ ) ขวัญ เกวี ย น ขวัญ ควาย
สูข่ วัญปากคอก

ลักษณะร่ วมความเชื่อและพิธีกรรม
กลุ่ม ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกับ ผี
สางเทวดาและวิญญาณบรรพบุรุษ
- การนับถือและการตั ้งศาลปู่ ตา ประจา
หมู่บ้าน

กลุ่ ม ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ
วงจรชีวิต
- พิธีกรรมสูตรเสื ้อสูตรผ้ าเพื่อเป็ นมงคล
ชีวิตในรอบปี

กลุ่ ม ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ
ขวัญ
- ก า ร ท า ข วั ญ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
เกษตรกรรม และการท าขวัญ ในงาน
ประเพณี
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน
3) อ.บ้ านหมี่
จ.ลพบุรี

4) อ.ศรีสชั นาลัย
จ.สุโขทัย

หัวข้ อและสิ่งที่พบในแต่ ละพืน้ ที่การศึกษา

ลักษณะร่ วมความเชื่อและพิธีกรรม

กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีสางเทวดาและวิญญาณบรรพ
บุรุษ
- การนับถือศาลปู่ ตา อาทิ เจ้ าพ่อสนัน่ เจ้ าแม่คาเผือสัมปั นโน ซึง่ มีศาล
ตังอยู
้ ่หลายตาบลในอาเภอบ้ านหมี่
- การนับถือพญาแถน ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของประเพณีกาฟ้า
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิต
สะเดาะเคราะห์สะเดาะนาม เอาผ้ าขาวคลุมร่างคนป่ วย มัดปมข้ างบน
สายสิญจน์โยงมาที่ร่าง พระสวด เหมือนนาเคราะห์ไม่ดีออกจากร่าง
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ
-การทาขวัญที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรกรรม และการทาขวัญในงาน
ประเพณี
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีสางเทวดาและวิญญาณบรรพ
บุรุษ
-การนับถือพญาแถน ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของประเพณีกาฟ้า
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิต
มังคละ คือการทาพิธีเพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ผ้ ทู ี่ยงั มีชีวิตอยู่ เมื่อมี
การเผาศพเสร็ จแล้ วในวันเดียวกันญาติผ้ ูตายจะนาข้ าวของเครื่ องใช้
ของผู้ตายมาโยงสายสิญจน์ และให้ พระมาสวดเย็นที่บ้าน แต่ถ้าตังพิ
้ ธี
ศพที่วดั ก็ไม่ต้องทามังคละ
กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ
- สูข่ วัญน้ องแอ (สูข่ วัญเด็กอายุ 1 เดือน)
- บายศรี เจ้ าหัว (สู่ขวัญ พระสงฆ์ ) น าหมอพรมาสู่ขวัญ พระในวัน
พญาวัน (วันที่ 15 เมษายน) เพื่อเรียกขวัญกาลังใจแก่พระสงฆ์
กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีส าง
เทวดาและวิญญาณบรรพบุรุษ
- การนับ ถื อ และการตัง้ ศาลปู่ ตา ประจ า
หมู่บ้าน
กลุ่ม ความเชื่ อ และพิ ธี กรรมเกี่ ย วกับ วงจร
ชีวิต
- พิธีกรรมสูตรเสื ้อสูตรผ้ าเพื่อเป็ นมงคลชีวิต
ในรอบปี
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ตาราง 12 (ต่อ)
กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน

หัวข้ อและสิ่งที่พบในแต่ ละพืน้ ที่การศึกษา

ลักษณะร่ วมความเชื่อและพิธีกรรม

5) อ.ศรีสัชนาลัย - มังคละ คือการทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ยังมีชีวิต
จ.สุโขทัย (ต่อ) อยู่ เมื่อมีการเผาศพเสร็จแล้วในวันเดียวกันญาติผู้ตายจะ
นำข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายมาโยงสายสิญจน์ และให้พระ
มาสวดเย็นที่บ้าน แต่ถ้าตั้งพิธีศพที่วัดก็ไม่ต้องทำมังคละ

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
8. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ ถิ่น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ ถิ่นหมายถึง ภูมิปัญญาด้ านการแสดง ศิลปะการ
ต่อสู้ การละเล่นพืน้ บ้ าน กีฬาพืน้ บ้ าน เป็ นต้ น โดยการแสดงและการละเล่นพืน้ ที่บ้านของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนส่วนใหญ่ มักใช้ แสดงหรื อละเล่น ในช่วงเทศกาลงานบุ ญสาคัญต่างๆ อาทิ
เทศกาลบุญกาฟ้า เทศกาลบุญสงกรานต์ เป็ นต้ น
8.1 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ชุมชนไทยพวนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลีจังหวัดนครนายกได้ สืบทอดและ
ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่น คือศิลปะการแสดง
ได้ แก่ตีกลองทาน และการแสดงชุด“3 ลา”คือ ลาพวน ลาตัดพวน และราโทน
ลาพวน หรื อ หมอลาพวน
พ.อ.โสภณ เครื อเพ็ชร ปราชญ์ไทยพวนอาเภอปากพลี ได้ อธิบายว่า ลาพวน
หรื อ หมอลาพวน แต่ดั ้งเดิมนันนั
้ ง่ อยู่กบั พื ้น มีเจ้ าภาพบริ การหมากพลูอาหารทุกประเภท พร้ อมได้
วิเคราะห์สาเหตุของการเสื่อมความนิยมเพราะขาดการอนุรักษ์ และสืบสานเพราะการแสดงนี ้ไม่มี
ค่าจ้ างมีแต่ไหว้ วานไม่ก่อเกิดรายได้ ทางเศรษฐกิจ มีแต่เสียดายที่เนื ้อเรื่ องไม่ได้ ด้รับการพัฒนาร่วม
สมัย จึง ขาดความน่ า สนใจต่ อ คนรุ่ น ใหม่ แต่ ปั จ จุบัน ยัง พอหาฟั ง ได้ จ ากผู้เฒ่าไทยพวนลพบุรี
สุพรรณบุรี และที่อื่นๆได้ อีกไม่มากนัก การลาพวนในปั จจุบนั ของตาบลหนองแสงได้ ปรับเปลี่ยน
เนื ้อหาให้ เข้ ากับยุคสมัยมากขึ ้น ใช้ ภาษาพวนสลับภาษาไทย เพื่อให้ คนรุ่ นใหม่และนักท่องเที่ยว
เข้ าใจ จากการสัมภาษณ์นายวิชาญ วัฒนวิเชียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้ านบุ่งเข้ ตาบลหนองแสง ให้
ข้ อมูลว่า
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“จริ งๆ ลาพวนนีเ่ ฮาต้องร้องเป็ นภาษาพวนนะ แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจ เลยฮ้องเป็ นภาษาไทยแล้ว
ค่อยผสมภาษาพวนเข้าไป ให้เด็กค่อยๆ ซึมซับไป”
ปั จ จุ บัน ชุม ชนชาวไทยพวนต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี มี บุค คลที่
สามารถละเล่นลาพวน เหลือเพียง 3 ท่านเท่านัน้ โดยเป็ นคนลา 2 ท่าน คือ นางผ่องศรี บุญขัน กับ
นางสุภาพ บุญเลิศ และหมอแคน 1 ท่าน คือ นายเหลียน กันหา

ภาพประกอบ 226 แสดงคุณป้าผ่องศรี บุญขัน นักร้ องหมอลาพวนของชุมชน ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษาพวนและวัฒนธรรมพวน การสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการลาพวน ภาพลายเส้ นแสดง
องค์ประกอบของการลาพวน โดยพ.อ.โสภณ เครื อเพ็ชร ปราชญ์ไทยพวนอาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 227 แสดง“การลาแคน” เป็ นการขับร้ องแบบเรี ยบง่ายของชุมชนชาวพวน
ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่ปัจจุบนั หาผู้รับสืบทอดทานองการร้ อง และ
การเป่ าแคนได้ ยาก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การลาพวน
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การเล่นลาพวน “ลา” คือ การพรรณนา เป็ นคาพูด เช่น เป็ นการให้ ศีล ให้ พร
การเกี ้ยวพาราสีเครื่ องดนตรี ใช้ แคนตัวเดียว แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาดัดแปลงเพื่อใช้ ในการแสดงซึง่
ต้ องการความสนุกสนานจึงมีหมอลาผู้ชายและหมอลาผู้หญิง ลาเกี ้ยวพาราสีกนั
ลาตัดพวน
การสร้ างสรรค์ประยุก ต์การแสดงลาตัด โดยการนาภาษาพวน มาใส่ในคา
ร้ องของการแสดงลาตัด ซึ่งลาตัดมีความสนุกสนานและวัฒนธรรมท้ องถิ่น อยู่แล้ วการแสดงดังกล่าว
จะเป็ นการเผยแพร่ภาษาพวนไปด้ วย หรื ออาจดัดแปลงเป็ นฉ่อยภาษาพวนก็ได้
การตีกลองทาน
การตีกลองทาน เป็ นการแข่งขันทักษะการตีกลองทานซึ่งยามปกติใช้ ตีกลองเพล
ของวัดในชุมชมไทยพวน ปั จจุบนั นิยมนามาแข่งขันเพื่อความสนุก สนานในงานเทศกาลต่างๆ อาทิ
งานวันสงกรานต์ โดยจะแบ่งเป็ น ทีม ทีมละ 3-4 คน แต่ละคนมีหน้ าที่เล่นเครื่ องดนตรี ประเภท
เครื่ องตีต่างๆ ประกอบด้ วย กลองทาน (กลองเพล) ฆ้ อง และฉาบ เพียง 3 อย่าง โดยจะตีเป็ นจังหวะ
ต่างๆ พลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละทีม เพื่อหาทีมที่ชนะการแข่งขัน

ภาพประกอบ 228 แสดงการแสดง ลาพวน ในเทศกาลประเพณีบญ
ุ สงกรานต์ ณ วัดฝั่งคลอง
ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 229 แสดงการตีกลองเพลเป็ นจังหวะ ของวัดศรี มงคง หมู่ 1 บ้ านคลองคล้ า
ตาบลหนองแสง อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อันเป็ นที่มาของการนามาประยุกต์ใช้
ในการแข่งขันตีกลองทาน
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 230 แสดงการแข่งขัน ตีกลองทาน ในเทศกาลประเพณีบญ
ุ สงกรานต์ ณ วัดฝั่งคลอง
ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
8.2 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการสัมภาษณ์ ร.ต.กฤตธนรัชต์ แสงสุวรรณสินธุ์ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับศิลปะพื ้นถิ่นการละเล่นต่างๆ ดังนี ้
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“ลาพวนทาทัว่ ไปในงานบวช งานแต่ง เนือ้ หาเพลงแล้วแต่ผญา จะเอาเหตุการณ์ทีเ่ ห็น
ซึ่งๆ หน้า หรื ออาจจะมีเนือ้ ร้องเตรี ยมไว้ การร้องคล้ายๆ นครนายก แต่ถา้ สุโขทัยไม่เหมือนกันเลย
ลาพวนภาคกลางจะคล้ายๆ กัน ต่างทีส่ าเนียงเหมือนการเหน่อ”
ขณะที่ อาจารย์วารินทร์ มงคลรัตน์ ได้ กล่าวว่า “ลาพวน มีแต่คนแก่ๆ ลาเป็ น ผีกระด้ง นางกวัก
เดีย๋ วนีไ้ ม่มีแล้ว”
8.3 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
การละเล่นนางกวัก กลุม่ ไทยพวนบ้ านทราย
ในอดีต การละเล่นนางกวัก จะเล่นเมื่อต้ องการถามข่าวคราวญาติที่ตายไป
แล้ ว จะเล่นเมื่อไหร่ ก็ได้ แต่ปัจจุบนั มีการเล่นนางกวักในงานเทศกาลสาคัญ เช่น งานสงกรานต์
งานประเพณีกาฟ้า (เดือน 3 ขึ ้น 3 ค่า) งานบุญสารท (สารทพวน) และมีการแสดงสาธิตในงานของ
จังหวัด เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่าง
จังหวัดต่างๆ
คาเซิ ้งนางกวัก ของชาวไทยพวนวัดบ้ านทราย มีดงั นี ้
“...นางกวักเอย ทะลักทะแท่
แหญ่เจ้าแหญ่ อีแม่แญ่ญอง
หาคนยกคนญอง เห้อสูงเพียงสาก เจ้าอย่าอ้าง

ต่าหุเดือนหงาย

สานลิ งสานลาย เดือนหยายเดือนแจ้ง เจ้าอย่าอ้าง อีแม่นางกวัก
นางกวักเอย

ทะลักทะแล่..... (ร้องซ้าหลายๆครั้ง)”

จากการสัมภาษณ์ อาจารย์สมคิด จูมทอง เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับศิลปะพื ้นถิ่นการละเล่นต่างๆ ดังนี ้
“นางกวัก มี เ ล่ น ที่บ้ า นทราย คนรุ่ น เก่ า เล่ น คนรุ่ น ใหม่ ไ ม่ เ ล่ น กลัว ผี เ ข้ า ป้ า สมบุญ
พยายามถ่ายทอด แต่คนอืน่ เค้าไม่เอา กลัวผีเข้าตัวแล้วไม่ออก
“ บ้านหมี ่ยงั เล่นนางกวัก เล่นตอนกาฟ้า สงกรานต์ เมื ่อก่อนทอผ้าเสร็ จหนุ่มสาวก็มา
เล่นกันสนุกสนาน เอากวักทีใ่ ช้พนั ด้ายมา เอาอุปกรณ์ ทอผ้ามา ไม้คานจะเขี ยนตัวเลข เสือ้ กวักจะ
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เป็ นเสื ้อของแม่หม้าย ที่อื่นไม่มีหน้ากวัก แต่ป้าทาให้ทนั สมัย หัวทาจากกะลา ตอนนี ้ใช้ห่นุ มาทา
เป็ นนางกวัก มีเพลงเซิ้ งนางกวัก ไว้เล่นเสีย่ งทายเหมือนหมอดู เหมือนผีถว้ ยแก้ว”
สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ คณ
ุ วนิดา รักพรม เมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 ได้
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะพื ้นถิ่นการละเล่นต่างๆ ที่กล่าวว่า “มีลาพวนแต่หายไปเกือบจะหมดแล้ ว
ยิ่งหมอแคนนี่ไม่มีเลย คนร้ องตอนนี ้ก็คือสมาชิกทอผ้ า ใครเสียงก็มาหัด มาร้ องเล่นๆ ไม่เหมือนอี
ทางสานเสียงแคนเค้ าเร้ าใจ หมอลาพวนที่หินปั กเรี ยกหมอลาเขียว ”

ภาพประกอบ 231 แสดงคุณวนิดา รักพรม และชาวบ้ านตาบลหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี กาลังสาธิตการละเล่นนางกวัก
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 232 แสดงตุ๊กตา “นางกวัก” ที่ใช้ ในการละเล่นช่วงเทศกาลงานประเพณีกาฟ้า
ซึง่ ใช้ “กวัก”ซึง่ เป็ นอุปกรณ์สาหรับกวักเส้ นด้ ายที่เป็ นไจแล้ วเพื่อไปขึ ้นด้ ายยืนในการทอผ้ า
ที่มา: ถ่ายภาพโดย กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 233 แสดงการราพวนและการละเล่นนางกวัก ซึง่ เป็ นการแสดงในงานเทศกาล
ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ที่มา: เพจ “วัฒนธรรมไทยพวนบ้ านทราย บ้ านหมี่ ลพบุรี”, โพสเมื่อ พฤศจิกายน 2017

ภาพประกอบ 234 แสดงลาพวน”บ้ านทราย” อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ที่มา: ชมรม ไทยพวนแห่งประเทศไทย ,โพสเมื่อ 22ตุลาคม 2018
8.4 กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
จากการสัม ภาษณ์ น ายชนะ เข็ ม มุก ด์ เมื่ อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เกี่ ย วกับ ภูมิ
ปั ญญาประเภทศิลปะพื ้นถิ่นด้ านศิลปะการแสดงและการละเล่น ได้ ข้อมูลว่า
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“ไทยพวนศรี สชั นาลัยมี ลาพวน แต่ก็สูญไปกว่า 80 เปอร์ เซนต์แล้ว มาฟื ้ นเมือ่ 2 - 3ปี
มานี ้ โดยลุงเองเอาคนทีย่ งั ลาได้มาลาออกวิ ทยุ ยังประสานงานกับชมรมยุวไทยพวน ศรี สชั
นาลัย ให้ส่งเสริ มลาพวน เอาคนแก่มาฝึ ก หมอแคนก็ฝึกหัดให้ ลุงมี เครื ่องมื อคื อวิ ทยุชุมชน
พอจัดได้ 2 - 3ปี ตอนนีก้ ็มีถามเมื ่อไหร่ จะมี จดั อี ก คลื ่นวิ ทยุทีจ่ ดั คื อ fm 106.75 เวลา 8.009.00 น. รายการข่าวมือ้ ซ้าวเว้าไทยพวน ยกเว้นเสาร์ อาทิ ตย์ “
ขณะที่นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข ได้ กล่าวว่า “ลาพวน แต่น้อยมาก หาดสูง
อนุรักษ์ กนั มีแต่ลาพวนอย่างเดียว”
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว ทาให้ อธิบายสถานการณ์ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านศิลปะการละเล่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย ได้ ว่า ยังคง
ปรากฏการละเล่ น ล าพวนอยู่บ้ า ง แต่ ล ดน้ อ ยถอยลง ซึ่ ง คงเกิ ด จากการไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
เช่นเดียวกับกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนกลุม่ อื่นๆ ตามขอบเขตการศึกษา ขณะที่การละเล่นนางกวัก ก็
มีสถานการณ์ ไม่ต่างอะไรกับการลาพวน ที่ ปัจจุบนั ไม่มีการละเล่นในตอนกลางคืนแล้ ว แต่นามา
ประยุกต์เป็ นการแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อเพื่อสาธิตเท่านัน้
การละเล่นนางกวัก กลุม่ ไทยพวนหาดเสี ้ยว
ในประเพณีกาฟ้าซึ่งเป็ นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว (เดือนสาม) ชาวไทยพวนบ้ าน
หาดเสี ้ยวจะหยุดทางานใดๆ ในช่วงเวลากาฟ้า แล้ วรวมตัวเพื่อชุมนุมพูดคุยกัน เด็กเล็กและหนุ่ม
สาวจะมาพบปะกัน เล่นหยอกล้ อกันอย่างสนุกสนาน รวมทัง้ มีการละเล่นท้ องถิ่นต่างๆ ที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะชาวไทยพวน และในตอนกลางคืนยังมีการละเล่นทรงเจ้ าเข้ าผีอีกด้ วย
“นางกวัก” เป็ นหนึ่งการละเล่นทรงเจ้ าเข้ าผีของชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะทาหน้ าที่จับตัวนางกวักไว้ และมีวัยรุ่ นหนุ่มสาวในชุมชนนั่งล้ อมรอบ
นางกวักเพื่อร้ องเพลงนางกวักเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หรื อเทวดา นางฟ้าองค์ต่างๆ ให้ มาลงที่
กวัก โดยมีของเซ่นไหว้ เป็ นเครื่ องแต่งหน้ า หรื อเครื่ องเสริ มสวยวางไว้ ใต้ ต้นไม้ บริ เวณใกล้ เคียงและ
พาดไม้ ไผ่ไว้ กบั ต้ นไม้ เพื่อเป็ นสะพานให้ วิญญาณลงมายัง โลกมนุษย์ หากมีวิญญาณลงมาประทับ
แล้ ว ตัวนางกวักที่ทาจากกวักพันด้ าย เสียบไม้ รวกไว้ กลางลาตัวทาเป็ นแขน จะแกว่งไปมาอย่าง
รุ นแรง และมี นา้ หนักเพิ่มขึน้ อย่างน่าอัศจรรย์ ผู้คนจะเปลี่ยนมาร้ องเพลงจังหวะสนุกสนานให้
นางกวักเต้ นหรื อราวง
เมื่อร้ องเพลงจบก็จะเริ่ มพุดคุยกับนางกวักเพื่อถามไถ่เรื่ องทัว่ ไป เช่น ชื่ออะไร
มาจากที่ไหน สบายดีไหม หากเป็ นวัยรุ่นก็อาจจะถามหยอกล้ อกันในวงว่าเนื ้อคู่เป็ นใคร หรื อ หวย
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งวดหน้ าออกอะไร เป็ นต้ น นางกวักจะใช้ แขนเขียนคาตอบลงกับพืน้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเททราย
บริเวณที่จะเล่นเพื่อให้ อา่ นข้ อความได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

ภาพประกอบ 235 แสดงการละเล่นนางกวักของไทยพวนหาดเสี ้ยว ปัจจุบนั
เป็ นการแสดงเพื่อการท่องเที่ยว
ที่มา : กองบรรณาธิการนายรอบรู้ ,“ประเพณีกาฟ้า และเล่น “นางกวัก””, มปป.
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ ถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพื ้นถิ่นในพื ้นที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน จาก
การศึกษาพบว่าในปั จจุบนั หลงเหลือสืบทอด คือ การละเล่นพื ้นบ้ านตามวัฒนธรรมไทยพวน ซึ่งที่
ยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ได้ แก่ลาพวน และการละเล่น นางกวัก
ลาพวน
“ลาพวน“ ”ลา” คือ การพรรณนา เป็ นคาร้ องภาษาไทยพวน มีเนื ้อหาเกี่ยวกับ
การให้ ศีลให้ พร การเล่าเรื่ องจากนิทาน เรื่ องเล่าท้ องถิ่ น การเกี ้ยวพาราสีกนั ใช้ แคนตัวเดียวเป็ น
เครื่ องคนตรี แต่ปัจจุบนั มีการพัฒนาดัดแปลงเพื่อใช้ ในการแสดงซึ่งต้ องการความสนุกสนานจึงมี
หมอลาผู้ชายและหมอลาผู้หญิ ง ลาเกี ย้ วพาราสีกัน และมีการประยุกต์ ใช้ เครื่ องดนตรี อื่นๆมา
ประกอบ
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การละเล่ น นางกวัก
“นางกวัก” เป็ นหนึ่งการละเล่นทรงเจ้ าเข้ าผีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน โดยผู้
เฒ่าผู้แก่ในชุมชนจะทาหน้ าที่จบั ตัวนางกวักไว้ และมีวยั รุ่นหนุ่มสาวในชุมชนนัง่ ล้ อมรอบนางกวัก
เพื่อร้ องเพลงนางกวักเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษ หรื อเทวดา นางฟ้าองค์ต่างๆ ให้ มาลงที่กวัก
โดยมีของเซ่นไหว้ เป็ นเครื่ องแต่งหน้ า หรื อเครื่ องเสริ มสวยวางไว้ ใต้ ต้นไม้ บริ เวณใกล้ เคียงและพาด
ไม้ ไผ่ไว้ กบั ต้ นไม้ เพื่อเป็ นสะพานให้ วิญญาณลงมายังโลกมนุษย์ หากมีวิญญาณลงมาประทับแล้ ว
ตัวนางกวักที่ทาจากกวักพันด้ าย เสียบไม้ รวกไว้ กลางลาตัวทาเป็ นแขน จะแกว่งไปมาอย่างรุนแรง
และมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ผู้คนจะเปลี่ยนมาร้ องเพลงจังหวะสนุกสนานให้ นางกวักเต้ น
หรื อราวง เมื่อร้ องเพลงจบก็จะเริ่ มพุดคุยกับนางกวักเพื่อถามไถ่เรื่ องทัว่ ไป เช่น ชื่ออะไร มาจากที่
ไหน สบายดีไหม หากเป็ นวัยรุ่นก็อาจจะถามหยอกล้ อกันในวงว่าเนื ้อคู่เป็ นใคร หรื อหวยงวดหน้ า
ออกอะไร เป็ นต้ น นางกวักจะใช้ แขนเขียนคาตอบลงกับพื ้น ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเททรายบริ เวณที่จะ
เล่นเพื่อให้ อา่ นข้ อความได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ในปั จจุบนั ลาพวนยังคงมีการว่าจ้ างใช้ งานในหมู่ชาวพวนด้ วยกันอยู่ บ้าง แต่มี
การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของการละเล่นไปเป็ นการแสดงทางวัฒนธรรมต่อสาธารณะชนหรื อใน
การสาธิตต่างๆ ส่วนการเล่นนางกวัก เป็ นการละเล่นในงานเทศกาลสาคัญ เช่น งานสงกรานต์ งาน
ประเพณีกาฟ้า (เดือน 3 ขึ ้น 3 ค่า) งานบุญสารท (สารทพวน) และมีการแสดงสาธิตในงานของ
จัง หวัด แทนจุดประสงค์ เดิมที่เป็ น การละเล่นยามค่าคืนในช่วงเทศกาลงานบุญสาคัญ โดยมี
จุดประสงค์แฝงเพื่อให้ หนุ่มสาวได้ มีเวลารู้จกั กันมากขึ ้น
การปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การละเล่นดังกล่าว สามารถเห็นได้ จาการการแสดง
ลาพวน ที่แต่เดิมผู้ลาจะนั่งลาในหมู่ชาวไทยพวนกลุ่มเล็กๆ แต่ในปั จจุบนั ได้ ถูกนาไปใช้ เป็ นการ
แสดงต่อสาธารณะจึงต้ องมีการยืนลา และอาจมีการร่ ายราประกอบเข้ าไปเพื่อความน่าสนใจ
รวมทัง้ ปรั บปรุ ง เป็ น ลาพวนภาษาไทย ตลอดจนเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น ลาตัดพวน ซึ่ง ทัง้ หมดนี ม้ ี
จุดประสงค์เพื่อสร้ างบรรยากาศในการนาเสนอศิลปวัฒนธรรมของกลุม่ ตนต่อต่อสาธารณะชนหรื อ
ในการสาธิตต่างๆ
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ตาราง 13 แสดงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพื ้นถิ่นของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน 4 แห่งใน
ปั จจุบนั

ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การศึก ษาอัต ลัก ษณ์ ข องกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภ าคกลางของ
ประเทศไทยผ่านการศึกษาและการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่ น 8 ประเภท ได้ แ ก่ 1)อาหาร 2)การแต่ ง กาย 3)ที่ อ ยู่ อ าศัย 4)ประเพณี 5)ภาษา
วรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศาสตร์ บอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเชื่อ พิธีกรรม 8)ศิลปะพื ้นถิ่น มา
เป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นถึงลักษณะร่ วม จากภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้ องถิ่นในด้ านต่างๆ แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนใน
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เ ข ต พื ้น ที่ ภา ค ก ล า ง ขอ ง ป ระ เท ศ ไท ย ใ น พื ้น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ก่ อ า เ ภ อ ป า ก พ ลี
จังหวัดนครนายก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอ
ศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย เห็นถึงการที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนได้ ริเริ่ มการฟื น้ ฟูอตั ลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมประเพณี ของตนขึน้ มาด้ วยความภูมิใจในความเป็ น ส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์ พวน โดย
เปิ ดเผยตัวตนสู่พื ้นที่สาธารณะเพิ่ มขึ ้น ไม่ได้ อยู่ในสภาพที่เป็ นรองจากอคติทางชาติพนั ธุ์ เช่นใน
อดีต เป็ นกลุม่ วัฒนธรรมอีกกลุม่ หนึ่งที่ประสบความสาเร็ จในการสร้ างอัตลักษณ์ผ่านกระบวนการ
รื อ้ ฟื ้นประเพณี และวัฒนธรรม เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมพวนดัง้ เดิมยังมีความเข้ ม ข้ น สูง
ประกอบกับความพร้ อมของสมาชิกในกลุม่ ร่วมกับผู้นาชุมชนที่มีความเข้ มแข็ง สามารถสร้ างกลไก
และจัดตัง้ ฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มจนสามารถสะท้ อนให้ สังคมภายนอกเห็นว่า มรดกทาง
วัฒนธรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนเป็ นสิ่งมีคณ
ุ ค่า ควรแก่การอนุรักษ์ ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย อันเป็ นความหลากหลายบนพื ้นฐานของความเป็ นส่วนหนึ่งสังคมไทย ไม่ใช่ในฐานะ
วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้ อยหรื อเป็ นสิ่งแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช่นที่ปรากฏใน
วัฒนธรรมชาวเขา ที่ถูกแยกออกจากวัฒนธรรมของชาวไทยเท่านัน้ อีกประการหนึ่งที่อตั ลักษณ์
ดั ้งเดิมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนเป็ นที่ยอมรับได้ ง่ายในสังคมไทย คือ พื ้นฐานวัฒนธรรมของชาว
ไทยพวนไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมไทยมากนัก เนื่องจากวัฒนธรรมพวนเป็ นวัฒนธรรมที่มีรากฐาน
ดั ้งเดิมมาจากพระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเรื่ องธรรมชาติและบรรพบุรุษ คล้ ายคลึงกับความ
เชื่อทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมในสังคมไทย
9. องค์ ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาค
กลางของประเทศไทย
จากการศึก ษาเปรี ย บเทียบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ทัง้ 8 ประเภท พบ
ลักษณะร่ วม ที่แสดงให้ เห็นถึง อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทยทัง้ 4 จังหวัดตามพื ้นที่การศึกษา ได้ แก่ อาเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual
Arts) ซึ่งในการศึกษาหมายถึง องค์ ประกอบที่ใช้ แทนค่า เป็ นรู ปลักษณ์ กราฟิ ก เพื่อแสดงออกและ
สื่อสารความหมายจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขต
พืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย เป็ นแนวทางการสื่อสารในรู ปแบบภาพตัวแทนทางวัฒ นธรรม
(Cultural Representation) บ่งบอกถึงเนือ้ หาสาระที่เป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
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การแทนค่าเพื่อแสดงรูปลักษณ์กราฟิ ก สื่อสารความหมายของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ด้ วย
การใช้ องค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of Visual Arts) ประกอบด้ วย 1.เส้ น 2.รูปร่าง 3.รูปทรง
4.สี 5.ลวดลาย ร่ วมกับทฤษฏีการรับรู้ (Visual Perception in Design) ในการลดทอน แทนค่า และ
การจัดวางองค์ประกอบ นาเสนอ “อัตลักษณ์ศิลป์ ”เพื่อการรับรู้ แสดงให้ เห็นรูปลักษณ์กราฟิ กของภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นแต่ละประเภท ซึ่งเป็ น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขต
พื ้นที่ภาคกลางได้ ดงั นี ้
1 ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลกั ษณะร่วมที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่
วัฒนธรรมไทยพวน ประกอบด้ วย 1)อาหารในชีวิตประจาวัน การนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่นมา
ประกอบอาหาร มีการถนอมอาหารประเภทปลาเป็ น ปลาร้ า (ปลาแดะ) หรื อดัดแปลงเป็ น แจ่วปลา
ร้ า ตลอดจนการน าผัก ในท้ อ งถิ่ น มารั บ ประทานร่ ว มกัน ทัง้ ทานสดหรื อ น ามาปรุ ง แบบง่ า ยๆ
โดยเฉพาะหน่อไม้ ที่สามารถนามาประกอบอาหารได้ หลากหลาย 2) อาหารในงานประเพณี การนำ
อาหารที่ได้จากการเพาะปลูกคือ ข้าว มาใช้เป็นอาหารหลักในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
รับกันกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวในรอบปี อาทิ บุญข้าวหลามและประเพณีกำฟ้าในเดือนสาม ที่ใช้ข้าว
ใหม่มาทำข้าวหลามเพื่อนำไปทำบุญให้เกิดสิริมงคล การใช้ ข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่ และการทำ
ข้าวเขียบ (ข้าวเกรียบย่าง) ในพิธีสูตรเสื้อสูตรผ้า เป็นต้น
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหาร ได้ 4 ประเภท ได้ แก่
1) วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ในการประกอบอาหารที่ ยั ง ไม่ ผ่ านการแปรรู ป การใช้
รู ปลักษณ์ของวัตถุดิบนซึ่งยังคงรู ปลักษณ์ดงเดิ
ั ้ มอยู่มากาหนดรู ปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์ ได้ แก่
หน่อไม้ ปลาดุก ข้ าวเปลือก เป็ นต้ นเนื่องจากรูปลักษณ์ของอาหารบางประเภทเมื่อผ่านการแปรรูป
แล้ ว ไม่ ส ามารถแสดงลัก ษณะรู ป ลัก ษณ์ ที่ ชัด เจนของวัตุดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบอาหาร ลด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้ อมูล
2) อาหารที่ผ่านการแปรรู ป การใช้ รูปลักษณ์ ของอาหารที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ปรากฏเค้ าโครงของวัตถุดิบที่ผ่านการแปรรู ปแล้ วมากาหนดรู ปแบบของอัตลักษณ์ ศิลป์ ได้ แก่
ข้ าวจี่ ข้ าวปุน้ ข้ าวหลาม
3) อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร การใช้ รูปลักษณ์ของอุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาหารมากาหนดรู ปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์ ได้ แก่ ปลาร้ า (ปลาแดะ)
กระด้ งหรื อภาชนะจักสาน
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4) บรรจุภัณฑ์ การใช้ รูปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อหีบห่อที่ใช้ บรรจุอาหารที่มี
ลัก ษณธเฉพาะ ซึ่ ง เกิ ด จากภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาก าหนดรู ป แบบของอัต ลัก ษณ์ ศิ ล ป์ ได้ แ ก่
กระบอกไม้ ไผ่ (ข้ าวหลาม)

ภาพประกอบ 236 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลักษณะร่วมที่แสดงออกถึง
อัตลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การก าหนดรู ป ลัก ษณ์ ข องอัต ลัก ษณ์ ศิ ล ป์ เพื่ อ แนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบในการแทน
ค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะ ด้ วยการใช้ เส้ น (Line)เพื่อกาหนดขอบเขต จากการซ ้าของเส้ น ที่
กาหนดความสัน-ยาวให้
้
แตกต่างกันตามลักษณะของรู ปร่ างต้ นแบบ และการล้ อมรอบรู ปลักษณ์
ด้ วยการใช้ รูปร่ างธรรมชาติ (Organic Shape) และรูปร่ างเรขาคณิต (Geometric Shape) กาหนด
ขอบเขตลักษณะ 2 มิติแสดงวัตถุดิบที่ใช้ ประกอบอาหาร และภาชนะที่ใช้ บรรจุวัตถุดิบเพื่อการ
ถนอมอาหาร ซึง่ เป็ นภูมิปัญญาที่โดดเด่นของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
การแทนค่านา้ หนักของรู ปลักษณ์ วัตถุดิบและภาชนะ ด้ วยการใช้ เส้ น ที่แตกต่าง
ขนาดกัน จัดวางองค์ประกอบด้ วยการซ ้า ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) จนเกิดเป็ นลวดลาย
และการแทนค่าด้ วยสี (Color) โทนสีเขียว สีน ้าตาล และสีเหลือง จากต้ นแบบของอาหาร วัตถุดิบ
และภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อ แสดงรู ปลักษณ์ ที่ชัดเจน ค่านา้ หนักที่เกิดขึน้ ในรู ปร่ างสามารถใช้
องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะ แทนค่ า ตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and Ground) แบ่ ง รู ป ลัก ษณ์ ที่
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ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) กาหนดค่านา้ หนักด้ วยสีดาและพืน้ (Ground) กาหนดค่านา้ หนัก
ด้ วยสีขาว มิติของความมืดและสว่าง ช่วยให้ รูปลักษณ์ที่ปรากฏมีความชัดเจนมากขึ ้น
แนวทางการใช้ รูปลักษณ์ ที่ แสดงออกถึง ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ประเภท
อาหารทัง้ 4 ประเภท เพื่อการอธิบายความหมายและสื่อสารในเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน สามารถใช้
รู ปลักษณ์ มากกว่าหนึ่งชนิด ในการสื่อสารลักษณะร่ วมทางวัฒนธรรม เช่น รู ปร่ างเฉพาะของ
อาหาร รูปร่ างไห เมื่อมีรูปร่ างของปลา ปรากฏรวมอยู่ด้วย หมายถึง ไหสาหรับบรรจุปลา เพื่อทา
ปลาร้ า (ปลาแดะ) หรื อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เมื่อประกอบกับภาชนะจักสาน เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 237 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลักษณะร่วมที่แสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทอาหารของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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2.ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทเครื่องแต่ งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่ อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลกั ษณะร่วมที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทการแต่งกาย
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนผ่านรู ปลักษณ์การแสดงออกที่สามารถแบ่งเพศ จากการล้ อมรอบรู ปคน
เพศชาย และเพศหญิงด้ วยการใช้ รูปร่ างธรรมชาติ (Organic Shape) กาหนดขอบเขตลักษณะ 2
มิติ เป็ นรูปร่างตั ้งต้ นเพื่อแสดงเครื่ องแต่งกายเพศชาย และเครื่ องแต่งกายเพศหญิง
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่งกายได้ 3 ประเภท ได้ แก่
1) เครื่ องแต่ งกายท่ อนบน (ตามสัดส่ วนของร่ างกาย) เพศชายและเพศ
หญิง การใช้ รูปลักษณ์ ของเครื่ องแต่งกายทางวัฒนธรรมของเพศชายและเพศหญิง ในส่วนของ
เครื่ องแต่งกายที่ใช้ ปกปิ ดร่ างกายส่วนบน ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนมา
กาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์ ได้ แก่ เพศชายสวมชุดม่อฮ่อมร่วมกับการแพ้ วโต่ง หรื อคาดเอว
ด้ วยผ้ าขาวม้ า เพศหญิงสวมสวมเสื ้อแขนกระบอก เสื ้อไทยประยุกต์ หรื อเสื ้อที่ถูกคิดขึน้ ให้ เป็ น
เอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
2) เครื่ องแต่ งกายท่ อนล่ าง (ตามสัดส่ วนของร่ างกาย) เพศชายและเพศ
หญิง การใช้ รูปลักษณ์ของเครื่ องแต่งกายทางวัฒนธรรมของเพศชายและเพศหญิง ในส่วนของ
เครื่ องแต่งกายที่ใช้ ปกปิ ดร่ างกายส่วนล่าง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนมา
กาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์ ได้ แก่ เพศชายสวมกางเกงขาก๋วยย้ อมฮ่อม หรื อกางเกงม่อฮ่อม
เพศหญิงสวมผ้ าซิ่นมัดหมี่ลายแทรก
3) ส่ วนประกอบเครื่ องแต่ งกายเพศชายและเพศหญิง การใช้ รูปลักษณ์ของ
ส่วนประกอบเครื่ องแต่ง กายทางวัฒนธรรมของเพศชายและเพศหญิงมากาหนดรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ได้ แก่ การใช้ ผ้าขาวม้ าในเพศชาย และการใช้ สไบผ้ าทอในเพศหญิง
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ภาพประกอบ 238 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลักษณะร่วมที่แสดงออกถึงอัต
ลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การก าหนดรู ป ลัก ษณ์ เ พื่ อ แนวทางในการออกแบบโดยใช้ อัต ลัก ษณ์ ร่ ว มภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ประกอบด้ วยการใช้ ผ้าทอ
ลวดลายไทยพวนโบราณ ได้ แก่ผ้ามัดหมี่ลายแทรก เช่น การนุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรกในผู้หญิง และ
การใช้ ผ้าขะม้ าคาดเอวในผู้ชายสาหรับการแต่งกายในชีวิตประจาวัน การแต่งกายด้ วยชุดม่อฮ่อม
ของผู้ชายร่ วมกับการแพ้ วโต่งด้ วยผ้ าสไบหรื อผ้ าขาวม้ า ทังในผู
้ ้ หญิงและผู้ชาย การแต่งกายเนื่อง
ในงานเทศกาลหรื องานบุญประเพณี ในปั จจุบนั กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในแต่ละพื ้นที่ เครื่ องแต่ง
กายของผู้หญิงมีความแตกต่างกันอยู่บ้างใน รู ปแบบการแต่งกายมีการปรับเปลี่ยมเพิ่มเติมด้ วย
การสวมเสื ้อแขนกระบอก เสื ้อไทยประยุกต์ หรื อเสื ้อที่ถกู คิดขึ ้นให้ เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น นุ่งซิ่น
มัดหมี่ลายแทรก (หรื อซิ่นตีนจกในกลุม่ อาเภอศรี สชั นาลัย) พร้ อมการแพ้ วโต้ งด้ วยผ้ าสไบ
เครื่ องแต่ งกายเพศชาย แสดงลักษณะร่ วมของการแต่งกายทางวัฒนธรรมไทย
พวน จากการแต่งกายด้ วยชุดม่อฮ่อมของผู้ชายร่ วมกับการแพ้ วโต่ง หรื อคาดเอวด้ วยผ้ าขาวม้ า
ประกอบกับการกาหนดรู ปร่ างของเสื ้อ และกางเกงตามสัดส่วนรู ปลักษณ์คน การแทนค่าน ้าหนัก
ของผ้ าขาวม้ า ด้ วยการใช้ เส้ น (Line) ที่มีความหนาแตกต่างกัน ประกอบกับรู ปร่างสี่เหลี่ยม จัดวาง
องค์ประกอบแบบการซ ้า ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) จนเกิดเป็ นลวดลาย
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เครื่ องแต่ งกายเพศหญิง แสดงลักษณะร่ วมของการแต่งกายทางวัฒนธรรมไทย
พวนจากผ้ าซิ่นมัดหมี่ลายแทรก การกาหนดรู ปร่ างของเสื ้อ และผ้ าซิ่นตามสัดส่วนรู ปลักษณ์ คน
การแทนค่าน ้าหนักของลวดลายซิ่นมัดหมี่ลายแทรก ด้ วยการใช้ เส้ น (Line) เช่น เส้ นซิกแซก เส้ น
โค้ ง ที่มีความหนาแตกต่างกัน วางเว้ นระยะความห่างตามรู ปร่ างของซิ่น เพิ่มรายละเอียดด้ วย
รู ปร่ าง หรื อเส้ นที่มีขนาเล็กกว่า ลงไประหว่างความห่างของเส้ น จัดวางองค์ประกอบแบบการซาู้
ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) จนเกิดเป็ นลวดลายของซิ่นลายแทรก
การกาหนดรู ปลักษณ์ ของอัตลักษณ์ ศิลป์ เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบใน
การแทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะ ค่าน ้าหนักที่เกิดขึ ้นในรู ปร่ างสามารถใช้ การแทนค่าตาม
กฏของภาพและพื น้ (Figure and Ground) แบ่งรู ปลักษณ์ ที่ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) และ
พื ้น (Ground) โดยกาหนดค่าน ้าหนักด้ วยสีดาและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติ
ต่างๆของรูปร่ าง เมื่อรูปลักษณ์นนมี
ั ้ รายละเอียดที่ครบถ้ วนสามารใช้ สีจากต้ นแบบของเครื่ องแต่ง
กาย แทนค่ า สี (Color) สี พื น้ เป็ น สี ที่ มี ค วามเข้ ม คื อ กลุ่ม ที่ ใ ช้ สี ที่ เ ขี ย ว หรื อ แดงเข้ ม และสอด
ลวดลายแบบสีเอกรงค์ โทนสีเอกลักษณ์ของผ้ าทอไทยพวน เรี ยกว่า “สีอ่าไอ่” หมายถึง สีที่ปรากฎ
บนผืนผ้ า ซึ่งเกิดจากด้ ายเส้ นยืน เป็ นสีดา และเส้ นพุ่งเป็ นสีต่างๆตามลวดลายที่ได้ มีการออกแบบ
ไว้ ดังนันเมื
้ ่อเส้ นด้ ายทังเส้
้ นพุ่งและเส้ นยืนถูกทอเข้ าด้ วยกัน จึงเกิดเป็ นสีที่มีสว่ นผสมของสีดา อยู่
ในสีโทนหม่น ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะทังหมดเพื
้
่อแสดงบุคลิกภาพของรูปลักษณ์ที่สามารถ
สื่อสารอัตลักษณ์ของเครื่ องแต่งกายกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนได้ ชดั เจนมากขึ ้น
แนวทางการใช้ รูปลักษณ์ จากส่วนประกอบของการแต่งกายทางวัฒนธรรม ได้ แก่
รูปแบบของเสื ้อ ผ้ าซิ่น กางเกง และผ้ าสไบ เพื่อกาหนดลักษณะเฉพาะ สามารถใช้ องค์ประกอบทาง
ศิลปะเพื่อสร้ างรายละเอียดของรูปร่าง และลวดลาย รวมไปถึงโทนสีอ่าไอ่ เพื่อแสดงอัตลักษณ์จาก
เครื่ องแต่งกายกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
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ภาพประกอบ 239 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลักษณะร่วมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนใน
4 จังหวัดพื ้นที่การศึกษา
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 240 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากลักษณะร่วมที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกายของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนใน
4 จังหวัดพื ้นที่การศึกษา
ที่มา : กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
3) ภู มิ ปั ญญาภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย ของกลุ่ มวั ฒ นธรรม
ไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรู ปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์
ศิลป์ ” โดยใช้ ลกั ษณะร่ วม ที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทที่อยู่
อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนผ่านรูปลักษณ์“ เฮือน”(ที่อยู่อาศัย) ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ด้ วยการใช้ ลกั ษณะเด่นของการแบ่งพื ้นที่ใช้ งานภายในเฮือนทาให้ เกิดรู ปแบบ แผนผังเฮือนแฝด
หลัง คาคู่ มี ที่ ค ล้ า ยคลึง กัน ลัก ษณะดัง กล่า วถูกแทนค่าด้ วยการใช้ รูปร่ างเรขคณิ ต (Geometric
Shape) ตามลักษณะของเฮือนไทยพวน การจัดวางองค์ประกอบตามการรับรู้ สัดส่วน และความสมดุล
ในแต่ละด้ านตามกฏของความสมมาตร (Symmetry) โดยเน้ นด้ านหน้ าของเฮือน เพื่อให้ รูปลักษณ์ที่
ถูกแทนค่าด้ วยรูปร่างเรขคณิต แสดงให้ เห็นลักษณะของเฮือนแฝด และหลังคาคู่ ที่มีความสัมพันธ์
ของรูปลักษณ์ด้านซ้ าย และด้ านขวาเป็ นหลัก และรูปด้ านข้ างของเฮือน เพื่อแสดงรายละเอียดของ
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ฝาเฮือน ซึง่ เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถระบุถึงลักษณะเด่นของเฮือนไทยพวนในแต่ละพื ้นที่
ได้
สามารถแบ่ง ประเภทของรู ป ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนดเค้ า โครงและรู ป แบบ
ของอัตลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยได้ 3 ประเภท
ได้ แก่
1) แผนผังเฮือน การใช้ รูปแบบแผนผังเฮือนแฝด ซึ่งเป็ นการจัดวางพื ้นที่ใช้
สอยหลักสามส่วนของเฮือนไทยพวน ได้ แก่ ส่วนโถง ส่วนห้ องนอน และส่วนครัว ซึง่ เป็ นการจัดวาง
แผนผัง ของที่ อ ยู่อ าศัย ที่ มี รู ป แบบเฉพาะตัว ส่ง ผลให้ ส่ว นประกอบต่ า งๆของเฮื อ นไทยพวนมี
ลักษณะที่แตกต่างจากที่อยู่อาศัยของกลุม่ วัฒนธรรมอื่นๆ มากาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
2) หลังคา การใช้ รูปลักษณ์ของหลังคาจัว่ คู่ ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน ในแต่ละพืน้ ที่การศึกษามีการใช้ รูปทรงของหลังคาจั่งคู่ที่แตกต่างกันได้ แก่
หลังคาปั น้ หยา ปั น้ หยายกจั่ว หน้ าจั่วคู่มีป้านลม หลังคาปั น้ หยายกจั่วรู ปแบบจั่ว ใบปรื อ หลังคา
ปั น้ หยายกจัว่ ประดับด้ วยกาแล มากาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
3) ผนั ง การใช้ รูปลักษณ์ ของผนัง หรื อฝาเฮือน ส่วนประกอบของวัสดุและ
การจัดวางวัสดุในรู ปแบบต่างๆ ได้ แก่ ฝาไม้ กระดานตีตามแนวนอนวางขวาง ฝาปะกน รวมถึง
ส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏบนฝาเฮื อน เช่น หน้ าต่าง ช่องลม เป็ น ต้ นมากาหนดรู ปแบบของ
อัตลักษณ์ศิลป์
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ภาพประกอบ 241 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่
อยู่อาศัยของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การกาหนดรู ปลักษณ์ ของอัตลักษณ์ ศิลป์ เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบในการ
แทนค่า ด้ ว ยองค์ ประกอบทางศิลปะ โดยรายละเอียดของเฮื อนใช้ เส้ น (Line) ด้ วยการจัดวาง
องค์ประกอบส่วนย่อย (เส้ น) ที่เกี่ยวข้ องกันโดยกาหนดระยะของความห่าง - ความใกล้ ชิด และ
กาหนดความหนาของเส้ น ที่แตกต่างกัน ตามกฏของความใกล้ ชิด (Proximity) เพื่อแสดงลักษณะของ
ตาแหน่ง วัสดุประกอบเฮือน เช่น ฝาเฮือนไทยพวนที่ใช้ ไม้ กระดานแนวตังและแนวนอน
้
หรื อฝาเฮือน
ที่ใช้ ฟากไม้ ไผ่ หรื อไม้ ไผ่ขดั แตะ ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน และแสดงให้ เห็นถึง
ความแตกต่างของวัสดุประกอบเฮือนในแต่ละพื ้นที่
การสร้ างมิติ หรื อระยะตื ้น และลึก ด้ วยการแทนค่าน ้าหนักตามกฏของภาพและ
พืน้ (Figure and Ground) ด้ วยการจัดวางองค์ประกอบที่ประกอบด้ วย ภาพ (Figure) คือ สิ่งทีมี
รู ปร่ างเด่นชัด แทนค่าด้ วยสีขาว หรื อสีในโทนสว่างให้ ปรากฎขึน้ มาจากเส้ นขอบของอาณาเขต
และ พื ้น (Ground) คือส่วนที่เหลือทังหมดภายในอาณาเขต
้
แทนค่าด้ วยสีดา หรื อสีในโทนมืด และ
การแทนค่าด้ วยสี (Color) โทนสีน ้าตาล น ้าตาลแดง จากต้ นแบบของวัสดุประเภทไม้ ที่ใช้ ประกอบ
เฮือน เพื่อแสดงบุคลิกภาพของรูปลักษณ์ที่ชดั เจน

342
เฮือนไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เฮือนไม้ ขนาดใหญ่
แบ่งพื ้นที่ภายในออกเป็ นสองส่วนตามผังแบบเฮือนไทยพวน ยกพื ้นสูง หลังคาปั น้ หยา และปั น้ หยายก
จัว่ มีชานพักบันไดยื่นออกมา ฝาเฮือนเป็ นฝาไม้ กระดานตีตามแนวนอนวางขวาง เจาะหน้ าต่าง วาง
เสาเฮือนที่ทาจากไม้ บนตอม้ อที่หล่อจากคอนกรี ต

ภาพประกอบ 242 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวน
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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เฮือนไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะเป็ นเฮือน
แฝดยุคแรกแบบทรงไทยเดิม ฝาปะกน หน้ าจัว่ คู่ มีปา้ นลมชัดเจนซึง่ อาจมีตวั เหงาที่ปลายป้านลม

ภาพประกอบ 243 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะทีแสดงถึงเฮือนไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 244 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวน
อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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เฮือนไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี เฮือนขนาดใหญ่ หลังคา
ปั น้ หยายกจั่วรู ปแบบจั่ว ใบปรื อ มีการประดับยอดจั่วและเชิงชายด้ วยสรไน (ไม้ กลึงยอดจั่ว) จั่ว
บริ เวณเฮือนนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าเฮือนประกอบ ภายในเฮือนมีการกันพื
้ ้นที่ด้วยบานเฟี ย้ ม มี
ช่องลมลายฉลุ หรื อระแนงไม้ ตลอดแนวฝาบ้ าน

ภาพประกอบ 245 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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เฮือนไทยพวน อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เฮือนแฝดมีการสร้ าง
ยุ้งข้ าว (เงี ้ยเค้ า) อยู่ในระดับเฮือนนอนโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของโถง (ซานท่อง) ฝาไม้ กระดานตี
แนวตั ้ง หลังคาปั น้ หยายกจัว่ จัว่ ด้ านเฮือนนอนมีการประดับยอดจัว่ ด้ วยกาแล

ภาพประกอบ 246 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะที่แสดงถึงเฮือนไทยพวน
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
4) ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลกั ษณะร่วมที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทประเพณี เป็ น
การนาเอาส่วนประกอบรูปธรรมและนามธรรม ที่เกิดขึ ้นในประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน มาแทน
ค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะ จากการใช้ รูปร่ าง(Shape) และรู ปทรง(Form) ปิ ดล้ อมตามลักษณะ
ของส่วนประกอบเหล่านันก
้ าหนดขอบเขตลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ และสร้ างรายละเอียดด้ วยการใช้
เส้ น (Line) ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) ด้ วยการการจัดวางองค์ประกอบแบบการซ ้า และเน้ น
สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ ้นมาให้ แตกต่างเพื่อให้ เกิดลวดลาย ประกอบกับการใช้ รูปลักษณ์ของมนุษย์และเครื่ อง
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แต่งกายมาเสริ มการสื่อสารถึงการใช้ งานขององค์ประกอบของอัตลักษณ์ร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทประเภทประเพณีที่เป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณีได้ 3 ประเภท ได้ แก่
1) เครื่ องสักการะ พิธีกรรมหรื อประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเกิดขึน้
จากความเชื่ อที่มีพื น้ ฐานเกี่ ย วข้ องกับวิถีการดาเนินชีวิต ในพิธีกรรมจึงประกอบด้ วยข้ าวของ
เครื่ องใช้ และเครื่ องสักการะ ที่สามารถบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของพิธีกรรมนันได้
้
2) ภาชนะหรื ออุ ปกรณ์ ในพิธีกรรมพบภาชนะหรื ออุป กรณ์ ที่ใช้ บรรจุเครื่ อง
สักการะ เพื่ อประกอบพิธีก รรม เป็ น อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีการดาเนิน ชีวิต ซึ่ง เป็ น
รูปแบบเฉพาะตัวของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
3) ความเชื่ อ พิธีกรรมหรื อประเพณี ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเกิดขึน้ จาก
ความเชื่อที่มีพื ้นฐานเกี่ยวข้ องกับการสักการะเทพเทวดา ที่คอยคุ้มครองและบันดาลฟ้าฝนให้ ตก
ตามฤดูกาลของการเพาะปลูก จากความเชื่อที่เป็ นไปในลักษณะของนามธรรม การสร้ างรูปลักษณ์
เพื่อเป็ นตัวแทนความเชื่อนันจึ
้ งปรากฏขึ ้นในวัฒนธรรมไทยพวน
ลัก ษณะร่ ว มภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทประเพณี ข องกลุ่ม วัฒ นธรรมไทยพวน
ประกอบด้ วย
ประเพณี กาฟ้ า (รู ปลักษณ์ ได้ แก่ ข้ าวหลาม กระบุง พระยาแถน) กาฟ้าเป็ น
ประเพณีที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนปฏิบตั ิสืบทอดเป็ นประจาทุกปี ในช่วงเดือนสาม มีการเผาข้ าว
หลาม เพื่อนาไปถวายพระ จุดประสงค์ของประเพณีคือเป็ นการบวงสรวงต่อพระยาแถน ที่จะดล
บันดาลให้ ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ต่อการปลูกข้ าว
พิธีกรรมสูตรเสือ้ สูตรผ้ า (รูปลักษณ์ ได้ แก่ เสื ้อผ้ า กระบุง เครื่ องสักการะบูชา)
พิธีกรรมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน โดยชาวบ้ านจะนาอาหารคาวหวานไป
ถวายพระสงฆ์ พร้ อมกับเสื ้อผ้ าทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตัว พับใส่ในกระบุง พร้ อมจัดทากระทง
ใบตองบรรจุมีข้าวดา ข้ าวแดง ข้ าวขาว ปลาร้ า หัวหอม กระเทียม พริกแห้ ง ฯลฯ พร้ อมทังดอกไม้
้
ธูป
5 ดอก เทียน 1 เล่ม วางบนถาดเหนือกระบุงที่ใส่เสื ้อผ้ า แล้ วนาไปให้ พระสงฆ์สวดอธิษฐานให้ นา
สิ่งเลวร้ ายออกไปจากทุกคนในครอบครัว
ประเพณีสารทพวน (รูปลักษณ์ ได้ แก่ รูปลักษณ์ของกระจาด คานหาบและคน)
ประเพณีสารทพวนหรื อ ประเพณีเส่อกระจาดสารทพวน เป็ นการผสานระหว่างประเพณีบุญข้ าว
ประดับดินของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ลาว อันเป็ นงานบุญประเพณีที่สะท้ อนถึงความรักสามัคคีเอื ้อเฟื อ้ เผย
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แผ่ของคนในชุมชน เนื่องจากเป็ นงานบุญที่ต้องช่วยกันตระเตรี ยมอาหารร่วมกัน และนาอาหารใส่
กระจาดหาบใส่คานหาบไปถวายพระ
การกาหนดรู ปลักษณ์ ของอัตลักษณ์ ศิลป์ เพื่อแนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณีของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบในการ
แทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะโดยค่าน ้าหนักที่เกิดขึ ้นในรูปร่างสามารถใช้ การแทนค่าตามกฏ
ของภาพและพื ้น (Figure and Ground) แบ่งรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) และพื ้น (Ground)
โดยกาหนดค่าน ้าหนักด้ วยสีดาและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆของรู ปร่ าง
เมื่อรูปลักษณ์นนมี
ั ้ รายละเอียดที่ครบถ้ วนสามารใช้ สีจากต้ นแบบของประเพณี หรื ออุปกรณ์ที่เป็ น
เครื่ องประกอบพิธี แทนค่าสี (Color) โทนสีน ้าตาล สีเขียว และกลุ่มสีอ่าไอ่ สีอตั ลักษณ์จากเครื่ อง
แต่งกายลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะทัง้ หมดเพื่อ แสดงรู ปลักษณ์ ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์
ประเพณีกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนได้ ชดั เจนมากขึ ้น

ภาพประกอบ 247 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
แนวทางการใช้ รูปลักษณ์ของอาหารในประเพณี เพื่ออธิบายวัตถุประกอบพิธีกรรม และ
ความเชื่อตามประเพณี โดยใช้ เค้ าโครงลักษณะของ ข้ าวหลาม ภาชนะจักสาน กระจาด คานหาบ
และเครื่ องแต่งกาย สามารถนาเอาองค์ประกอบทางศิลปะมาสร้ างรูปลักษณ์มากกว่าหนึง่ ชนิด มา
ประกอบกันเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
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ภาพประกอบ 248 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

ภาพประกอบ 249 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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5) ภู มิ ปั ญญาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ประเภทภาษา วรรณกรรมพื น้ บ้ าน และ
ประวัตศิ าสตร์ บอกเล่ า ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลัก ษณะร่ ว มที่ แ สดงให้ เ ห็ น อัต ลัก ษณ์ ภูมิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่น ประเภท ภาษา
วรรณกรรมพืน้ บ้ าน และประวัติศาสตร์ บอกเล่ า เป็ นการนาเอาส่วนประกอบของ ภาษา ตัวอักษร
และการสื่อความหมายออกมาในรูปของคาพูด รวมถึงการตังชื
้ ่อบ้ านนามเมือง พบที่มาชื่ออาเภอ ชื่อ
ตาบล และชื่อบ้ าน ในชุมชนไทยพวน มีที่มาในการตังชื
้ ่อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้ อมของที่ตงั ้
และการนาเอาชื่อบ้ านชื่อเมืองดั ้งเดิมในแขวงเชียงขวางที่เป็ นบ้ านเกิด มาตังชื
้ ่อชุมชนในปั จจุบนั
ได้ แก่ ชื่ออาเภอบ้ านหมี่ และชื่อตาบลหาดเสี ้ยว เป็ นต้ น
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ าน และ
ประวัติศาสตร์ บอกเล่า ได้ 3 ประเภท ได้ แก่
1) ตัวอักษร การใช้ รูปลักษณ์ของตัวอักษรไทยน้ อย ซึ่งเป็ นตัวอักษรที่มีรูปแบบ
เฉพาะและเป็ นตัวอักษรที่กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร มากาหนดรูปแบบ
ของอัตลักษณ์ศิลป์
2) คา และประโยค ภาษาพื ้นถิ่นของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน มีการผสมคาและ
ประโยคเพื่อการสื่อสารที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น แพ่วโต่ง คือ การพาดผ้ าในลักษณะสไบของชาย
และหญิงชาวไทยพวน เป็ นต้ น มากาหนดรูปแบบของข้ อความเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ศิลป์
3) ภาษาพูดและการอ่ าน ภาษาพื ้นถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน มีสาเนียง
หรื อ การอ่า น พูด ออกเสีย งที่ มี ลักษณะเฉพาะตัว เมื่ อ น ามาเปรี ยบเที ย บกับ การออกเสียงใน
ภาษาไทย แตกต่างด้ วยการใช้ ตวั อักษร หรื อตัวสะกดแต่ยงั สามารถสื่อสารความหมายเดียวกันได้
ประกอบด้ วย การใช้ เสียงของตัวอักษร “ฮ” แทนการอ่านออกเสียงคาที่มีตวั “ร” เช่น คาว่า “เรื อน”
จะอ่านออกเสียงเป็ น “เฮือน” และ การอ่านออกเสียงคาที่มี สระ “ไ - ใ” จะอ่านออกเสียงเป็ นสระ “เ
- อ” เช่น ไปไหน - ไปกะเลอ เป็ นต้ น มากาหนดรู ปแบบการเขียนข้ อความเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์
ศิลป์
การก าหนดรู ป ลัก ษณ์ ข องอัต ลัก ษณ์ ศิ ล ป์ เพื่ อ แนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ าน และประวัติศาสตร์ บอกเล่า ของ
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบในการแทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะจากการใช้ ลกั ษณะ
โครงสร้ างของตัวอักษรไทน้ อยมีลักษณะโค้ งมน จุดเริ่ มต้ นของอักษรเกิดจากการม้ วนหัวกลม
ประกอบกับ เส้ น โค้ ง มน ตามรู ป ร่ า งของอักษร สิ น้ สุด ตัว อักษรด้ ว ยการตวัด ปลายเส้ น การใช้
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องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อแสดงรู ปลักษณ์ ของสิ่งที่กล่าวมาขันต้
้ น ด้ วยการใช้ รูปธรรมของการ
สื่อสารด้ วยภาษาพื ้นถิ่น ตัวอักษรไทน้ อยเปรี ยบเสมือนรู ปธรรมของภาษา จึงเป็ นต้ นแบบในการ
คัดเลือกชุดตัวอักษรไทย ที่มีลกั ษณะและบุคลิกที่ใกล้ เคียงกับตัวอักษรไทน้ อย เพื่อแสดงข้ อความ
จากการสื่อสารด้ วยภาษาไทยพวน
การใช้ โครงสร้ างของเส้ นโค้ ง (Curve Line) ซึ่งเป็ นลักษณะของอักษรไทน้ อย และ
รูปแบบของทิศทางจากการเขียนอักษรไทน้ อย กาหนดรูปลักษณ์ให้ ชดุ ตัวอักษรในภาษาไทย โดย
คัดเลือก ฟอนต์อาร์ ทีอี คอนทราส (RTE Contrast) ซึง่ นักออกแบบชุดตัวอักษรได้ รับแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบมาจากรูปแบบของตัวอักษรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาใช้
เป็ น รู ป ลัก ษณ์ ข องชุ ด อัก ษรในการสื่ อ สารข้ อ ความจากภาษาถิ่ น วรรณกรรมพื น้ บ้ า นและ
ประวัติศาสตร์ บอกเล่า
การสร้ างความชัดเจนด้ วยการแทนค่านา้ หนักตามกฏของภาพและพืน้ (Figure and
Ground) ด้ วยการจัดวางองค์ประกอบที่ประกอบด้ วย ภาพ (Figure) คือ สิ่งทีมีรูปร่างเด่นชัด แทนค่าด้ วย
สีดา ให้ ปรากฎขึ ้นมาจากเส้ นขอบของอาณาเขต และ พื ้น (Ground) คือส่วนที่เหลือทังหมดภายในอาณา
้
เขต แทนค่าด้ วยสีขาว

ภาพประกอบ 250 แสดงการเทียบเคียงลักษณะของอักษรไทยน้ อย และลักษณะของอักษรไทย
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์

352

ภาพประกอบ 251 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ าน และประวัติศาสตร์ บอกเล่า ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่แสดงถึงอักษรธรรม และอักษรไทย ที่มีบคุ ลิกลักษณะใกล้ เคียงกัน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
6) ภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลกั ษณะร่ วมที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทอาชีพของ
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็ นการนาเอาส่วนประกอบรู ปธรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในอาชี พของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน ประกอบด้ วย อาชีพทางเกษตรกรรม ได้ แก่การทานา และอาชีพทางพาณิชยก
รรม ได้ แก่ อาชีพทอผ้ า และอาชีพจักสาน การนาเอาอุปกรณ์ เครื่ องมือและผลิตภัณฑ์จากอาชีพ
เหล่านี ้มาแทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะ
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพ ได้ 2 ประเภท ได้ แก่
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1) เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ พบเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีรูปลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสื่อสารถึงอาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน มากาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
2) ผลงาน หรื อผลิ ภัณฑ์ รู ปแบบ และรายละเอียดต่างๆของผลงานหรื อผลิ
ภัณฑ์ ซึ่ง เกิ ดจากการผลิตของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน สามารถนามากาหนดรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ เพื่อแสดงลักษณะร่วมทางภูมิปัญญาประเภทอาชีพได้
ลั ก ษณะร่ ว มภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ประเภทอาชี พของกลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวน
ประกอบด้ วย
การทานา การใช้ องค์ประกอบทางศิลปะประเภท จุด (Dot) เส้ น (Line) ในการ
กาหนดแกน ขอบเขตทิศทาศ และค่าน ้าหนัก เมื่อองค์ประกอบของจุด และเส้ นรวมกันตามกฏของ
ความใกล้ ชิด (Proximity) การจัดวางองค์ประกอบส่วนย่อยที่มีความเกี่ยวข้ องกัน ในตาแหน่งที่
ใกล้ ชิดกัน ก่อให้ เกิดรู ปร่ าง (Shape) ที่แสดงรู ปลักษณ์ ของรวงข้ าว และเครื่ องมือในการทานา
ได้ แก่ เคียว งอบ
กลุ่มอาชีพจักสาน การใช้ องค์ประกอบทางศิลปะประเภทประเภท เส้ น (Line) ใน
การกาหนดแกน ขอบเขต และการจัดวางองค์ ประกอบตามทิศทาง หรื อกฏของความต่อเนื อง
(Continuation) โดยกาหนดให้ เส้ น (Line) แต่ละเส้ นจะถูดจัดวางตามทิศทาง 45 องศา ความหนา
ของเส้ นและการซ้ อน ทับ กันของเส้ น แทนค่าตามรู ปแบบของเครื่ องจักสานที่เป็ นสินค้ าของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน ปรากฏลวดลาย (Pattern) ตามลักษณะเด่นของลวดลายที่ใช้ ในการจักสาน
ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ ลายเฉลว ลายหัวสุม่ ลายสานไม้ ไผ่ ลายหนามทุเรี ยน
การทอผ้ า / ผ้ ามัดหมี่ลายแทรก การใช้ องค์ประกอบทางศิลปะแทนค่าน ้าหนัก
ของลวดลายผ้ ามัดหมี่ลายแทรก ด้ วยการใช้ เส้ น (Line) ที่มีความหนาแตกต่างกัน วางเว้ นระยะ
ความห่างตามรูปร่างของผ้ าซิ่น เพิ่มรายละเอียดด้ วยรูปร่าง หรื อเส้ นที่มีขนาเล็กกว่า ลงไประหว่าง
ความห่างของเส้ น จัดวางองค์ประกอบแบบการซ ้า ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) จนเกิดเป็ น
ลวดลายอัตลัก ษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่
จังหวัดลพบุรี และอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่ หลาย ซึ่งนอกจากจะอนุรักษ์
รูปแบบและลวดลายการทอผ้ าแบบดังเดิ
้ ม (มัดหมี่ลายแทรก) เช่น มัดหมี่ลายแทรกพญานาคน้ อย
มั ด หมี่ ล ายแทรกโคม เป็ นต้ น กลุ่ ม วั ฒ นธรรมไทยพวนทั ง้ สองแห่ ง ยั ง ประยุ ก ต์ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในท้ องถิ่นมาประดิษฐ์ เป็ นลวดลาย
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด เอกลักษณ์ แก่ กลุ่มของตน เช่ น มัดหมี่ ลายสุพรรณิ การ์ ของ อ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก มัดหมี่ลายปิ ยวานร ของอาเภอบ้ านหมี่ เป็ นต้ น

ภาพประกอบ 252 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การก าหนดรู ป ลัก ษณ์ ข องอัต ลัก ษณ์ ศิ ล ป์ เพื่ อ แนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบในการแทน
ค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะจากค่าน ้าหนักที่เกิดขึ ้นในรูปร่างสามารถใช้ การแทนค่าตามกฏของ
ภาพและพื ้น (Figure and Ground) แบ่งรู ปลักษณ์ที่ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) และพื ้น (Ground)
โดยกาหนดค่าน ้าหนักด้ วยสีดาและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆของรูปร่าง
เมื่อรูปลักษณ์นนมี
ั ้ รายละเอียดที่ครบถ้ วนสามารใช้ สีจากต้ นแบบของประเพณี หรื ออุปกรณ์ที่เป็ น
เครื่ องประกอบพิธี แทนค่าสี (Color) โทนสีน ้าตาล สีอตั ลักษณ์จาก ไม้ ไผ่ ซึ่งเป็ นวัสดุหลักในการ
จักสาน และกลุ่มสีอ่าไอ่ สีอตั ลักษณ์จากเครื่ องแต่งกาย ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะทังหมด
้
เพื่อแสดงบุคลิกภาพของรูปลักษณ์ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ประเพณีกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนได้
ชัดเจนมากขึ ้น
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แนวทางการใช้ เครื่ องมือในการประกอบอาชีพ เครื่ องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ เช่น มัดหมี่
ลายแทรก ลายอัตลักษณ์มดั หมี่ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน เพื่อแสดงลักษณะที่โดดเด่น ส่งผลถึง
การจดจา อธิบายถึง คุณสมบัติของรู ปลักษณ์ที่ปรากฎ สามารถใช้ องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้ าง
รูปลักษณ์ ในการสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ภาพประกอบ 253 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 254 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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ภาพประกอบ 255 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทอาชีพของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
7) ภู มิ ปั ญญาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ประเภทความเชื่ อและพิ ธี ก รรมของกลุ่ ม
วัฒนธรรมไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลกั ษณะร่ วมที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทความเชื่อ
และพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนเป็ นการนาเอาส่วนประกอบรูปธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับความ
เชื่อและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน ในการกาหนดรูปลักษณ์เพื่อแนวทางในการออกแบบ
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรมได้ 3
ประเภท ได้ แก่
1) สิ่งปลูกสร้ างทางความเชื่อ สิ่งปลูกสร้ างในลักษณะถาวรเพื่อวัตถุประสงค์
ในการสักการะ หรื อประกอบพิธีกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ได้ แก่ ศาลปู่ ตา มากาหนด
รูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
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2) ภาชนะหรื ออุ ปกรณ์ ในพิธีกรรมพบภาชนะหรื ออุปกรณ์ ที่ใช้ บรรจุเครื่ อง
สักการะ เพื่ อประกอบพิ ธีก รรม เป็ น อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีการดาเนิน ชีวิต ซึ่ง เป็ น
รูปแบบเฉพาะตัวของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน มากาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
3) ความเชื่ อ พิธีกรรมหรื อประเพณี ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเกิดขึน้ จาก
ความเชื่อที่มีพื ้นฐานเกี่ยวข้ องกับการสักการะเทพเทวดา ที่ คอยคุ้มครองและบันดาลฟ้าฝนให้ ตก
ตามฤดูกาลของการเพาะปลูก ได้ แก่ พระยาแถน จากความเชื่อที่เป็ นไปในลักษณะของนามธรรม
การสร้ างรู ปลักษณ์ เพื่อเป็ นตัวแทนความเชื่อนัน้ จึงปรากฏขึน้ ในวัฒนธรรมไทยพวน มากาหนด
รูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่ อและพิธีกรรมของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน ประกอบด้ วย
พระยาแถน ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทังผี
้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ ที่โดด
เด่ น คื อ ความเชื่ อ พระยาแถน เทวดาที่ บัน ดาลให้ ฝ นตกตามฤดูก าล แสดงออกผ่ า นประเพณี
พิธีกรรมต่างๆ อาทิ บุญกาฟ้า
ศาลปู่ ตา ความเชื่อเรื่ องผีบรรพบุรุษที่ชดั เจนคือการตังศาลปู่
้
ตาประจาหมู่บ้าน
ประจาตาบล และการแสดงออกในพิธีเลี ้ยงศาลปู่ ตาในทุกปี
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ เครื่ องทาพิธีส่ขู วัญที่คล้ ายคลึงกันไม่ว่า
จะทาพิธีสขู่ วัญใดๆ มักได้ แก่ พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ ายสายสิญจน์ ข้ าว ไก่ต้ม เหล้ า ขนมต้ ม
น า้ ขมิน้ ส้ มป่ อยใส่ขันเงิน สาหรั บ ประพรม เนื่องจากเป็ นสังคมเกษตรกรรมทานาเพาะปลูกข้ าว
ประเพณีหรื อพิธีกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อ แนวคิดและวิธีปฏิบตั ิเป็ นพิเศษ ได้ แก่ ประเพณีสู่
ขวัญเกวียน สู่ขวัญควาย จากความเชื่อที่ใช้ ควายเป็ นสัตว์ลากไถ ลากคราด ถือเป็ นสัตว์ใหญ่มีค่า
มาก
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ภาพประกอบ 256 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทความเชื่อและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
การก าหนดรู ป ลัก ษณ์ ข องอัต ลัก ษณ์ ศิ ล ป์ เพื่ อ แนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบ
ในการแทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะจากการแทนค่ารู ปลักษณ์ ของ พระยาแถน ศาลปู่ ตา
พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ ายสายสิญจน์ เกิดจากการใช้ รูปร่ าง (Shape) และรูปทรง (Form) ปิ ด
ล้ อมตามลักษณะของส่วนประกอบเหล่านันก
้ าหนดขอบเขตลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ และสร้ าง
รายละเอี ย ดด้ ว ยการใช้ เ ส้ น (Line) ตามกฏของความคล้ า ยคลึง (Similarity) ด้ ว ยการจัด วาง
องค์ประกอบแบบการซ ้า และเน้ นสิ่งหนึ่ งสิ่งใดขึ ้นมาให้ แตกต่างเพื่อให้ เกิดลวดลาย แสดงพื ้นผิว
ของวัตถุ
ค่าน ้าหนักที่เกิดขึ ้นในรู ปร่ างสามารถใช้ การแทนค่าตามกฏของภาพและพื ้น (Figure and
Ground) แบ่งรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) และพื ้น (Ground) โดยกาหนดค่าน ้าหนัก
ด้ วยสีดาและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆของรู ปร่ าง เมื่อรู ปลักษณ์นนั ้ มี
รายละเอียดที่ครบถ้ วนสามารถใช้ สีจากต้ นแบบของศาลปู่ ตา และอุปกรณ์ที่เป็ นเครื่ องประกอบพิธี
แทนค่าสี (Color) โทนสีน ้าตาล สีเขียวสีอตั ลักษณ์จาก โครงสร้ างไม้ ของศาลปู่ ตา เครื่ องจักสาน
และใบตอง ลงไปในองค์ประกอบทางศิลปะ เพื่อแสดงรูปลักษณ์ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความ
เชื่อและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนได้ ชดั เจนมากขึ ้น
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ภาพประกอบ 257 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทความเชื่อและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
8) ภู มิ ปั ญญาภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ประเภทศิ ล ปะพื น้ ถิ่ น ของกลุ่ มวั ฒ นธรรม
ไทยพวน
จากการศึกษาปรากฏรูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อแนวทางในการกาหนด “อัตลักษณ์ศิลป์ ”
โดยใช้ ลกั ษณะร่วมที่แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทศิลปะพื ้นถิ่น
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็ นการนาเอาส่วนประกอบรูปธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศิลปะพื ้นถิ่นของ
กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน มาแทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะ ในการกาหนดรูปลักษณ์เพื่อแนวทางใน
การออกแบบ ประกอบด้ วย
สามารถแบ่งประเภทของรู ปลักษณ์ที่ใช้ ในการกาหนดเค้ าโครงและรู ปแบบของอัต
ลักษณ์ศิลป์ ที่แสดงออกถึงลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความศิลปะพื ้นถิ่นได้ 2 ประเภท
ได้ แก่
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1) ท่ าทางประกอบการแสดง ทู่ าทางของชายและหญิง ผู้ประกอบกิจกรรมที่
ถูกจัดเป็ นศิลปะพืน้ ถิ่น แสดงออกถึงการร่ ายรา หรื อสิ่งที่เกิดขึน้ ระหว่างการแสดง มากาหนด
รูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
2) อุปกรณ์ ประกอบการแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดงจากการใช้ เครื่ องมือ
ในการประกอบอาชีพมาเป็ นอุปกรณ์หลักในการแสดง โดยแต่งเติมอุปกรณ์เหล่านันให้
้ สอดคล้ อง
กับเรื่ องราว หรื อวัตถุประสงค์ของการแสดงมากาหนดรูปแบบของอัตลักษณ์ศิลป์
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ ถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ประกอบด้ วย
ลาพวน การใช้ องค์ประกอบทางศิลปะ ผ่านรู ปลักษณ์การแสดงออกที่สามารถ
บอกท่ า ทาง จากการล้ อ มรอบรู ป ลัก ษณ์ ค นเพศชาย และหญิ ง ด้ ว ยการใช้ รู ป ร่ า งธรรมชาติ
(Organic Shape) กาหนดขอบเขตลักษณะ 2 มิติ เป็ นรู ปร่ างตังต้
้ นเพื่อแสดงท่าทางที่ใช้ ในการ
ลาพวน รู ปร่ า งของคนใส่รายละเอียดของเครื่ องแต่งกายผู้ชาย และเครื่ องแต่งกายผู้หญิ ง เพื่อ
สร้ างอัตลักษณ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนให้ ชัดเจนมากขึน้ ส่วนสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้
รู ปลักษณ์ของ แคน เครื่ องดนตรี ที่สร้ างเสีย งและกาหนดจังหวะของการลาพวน จากการใช้ เส้ น
(Line) ) ปิ ดล้ อมตามลักษณะของส่วนประกอบของแคน จนเกิด รู ปร่ าง(Shape) ลักษณะ 2 มิติ
และสร้ างรายละเอียดด้ วยการใช้ เส้ น (Line) ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) ด้ วยการจัด
วางองค์ประกอบแบบการซ ้า แทนค่าลาไม้ ไผ่ซงึ่ เป็ นลักษณะที่โดดเด่นของแคน
การละเล่ นนางกวัก การละเล่นนางกวักในปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
การแสดงทางวัฒ นธรรมต่ อ สาธารณะชนหรื อ ในการสาธิ ต ต่ า งๆ ซึ่ง มี ภูมิ ปั ญ ญาจากการใช้
เครื่ องมือในการทอผ้ า คือ กวัก มาเป็ นอุปกรณ์หลักในการแสดง โดยแต่งเติมกวักด้ วยเสื ้อผ้ าและ
เครื่ อประดับ ให้ กวักที่ใช้ แสดงมีรูปลักษณ์คล้ ายตุ๊กตาผู้หญิง การใช้ องค์ประกอบทางศิลปะแทนค่า
ให้ เกิดรู ปลักษณ์เริ่ มจากการ จากการใช้ เส้ น (Line) ในการกาหนดแกน ขอบเขต และการจัดวาง
องค์ประกอบตามทิศทาง หรื อกฏของความต่อเนื่อง (Continuation) โดยกาหนดให้ เส้ น (Line) แต่
ละเส้ นจะถูดจัดวางตามทิศทาง 45 องศา ความหนาของเส้ นและการซ้ อน ทับกันของเส้ น แทนค่า
ตามรู ปแบบของเครื่ องจักสานที่เรี ยกว่ากวัก ต่อด้ วยการกาหนดรู ปร่ าง (Shape) ลักษณะ 2 มิติ
และสร้ างรายละเอียดด้ วยการใช้ เส้ น (Line) ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) ด้ วยการการ
จัดวางองค์ประกอบแบบการซ ้า แทนค่าเครื่ องแต่งกายและลวดลาย
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การก าหนดรู ป ลัก ษณ์ ข องอัต ลัก ษณ์ ศิ ล ป์ เพื่ อ แนวทางในการออกแบบโดยใช้
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพื ้นถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน เป็ นต้ นแบบใน
การแทนค่าด้ วยองค์ประกอบทางศิลปะจากค่าน ้าหนักที่เกิดขึน้ ในรูปร่างใช้ การแทนค่าตามกฏของ
ภาพและพื ้น (Figure and Groung) แบ่งรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกมาเป็ นภาพ (Figure) ด้ วยค่าน ้าหนัก
สีดา และพื ้น (Ground) ด้ วยค่านา้ หนักสีขาว เพื่อสร้ างการจดจาและสร้ างการรับรู้ ด้ วยการใช้ สี
จากต้ นแบบของ แคน กวัก กระด้ ง และเครื่ องแต่งกาย ได้ แก่ โทนสีนา้ ตาล และสีอ่าไอ่ แทนค่า
น ้าหนักลงในรูปลักษณ์ที่กาหนด
ค่าน ้าหนักที่เกิดขึ ้นในรูปร่ างสามารถใช้ การแทนค่าตามกฏของภาพและพื ้น (Figure and
Ground) แบ่งรูปลักษณ์ที่ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) และพื ้น (Ground) โดยกาหนดค่าน ้าหนัก
ด้ วยสีดาและสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่ออธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆของรู ปร่ าง เมื่อรู ปลักษณ์นนั ้ มี
รายละเอียดที่ครบถ้ วนสามารถใช้ สีจากต้ นแบบของ แคน กวัก กระด้ ง และเครื่ องแต่งกาย แทนค่า
สี(Color) โทนสีน ้าตาล และสีอ่าไอ่ สีอตั ลักษณ์จากเครื่ องแต่งกาย และเครื่ องดนตรี และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง ลงไปในองค์ ประกอบทางศิลปะ เพื่อ แสดงรู ปลักษณ์ ที่สามารถสื่อสารอัต
ลักษณ์ความเชื่อและพิธีกรรมของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนได้ ชดั เจนมากขึ ้น

ภาพประกอบ 258 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทศิลปะพื ้นถิ่นของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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แนวทางการใช้ รูปลักษณ์ของเครื่ องดนตรี ได้ แก่ แคน ประกอบกับการใช้ รูปร่ างของ
คนที่แสดงท่าทาง เพื่อแสดงถึงการละเล่น หรื อการแสดง ซึ่ งเป็ นศิลปะพื ้นถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน สามารถใช้ องค์ประกอบทางศิลปะเพื่อสร้ างรูปลักษณ์ที่ชดั เจน การใช้ สีและรูปแบบของ
เครื่ องแต่งกายทางวัฒนธรรม เช่น เสือ้ หม่ากาแล่ง และการแพ่วโต้ งผ้ า สีและลวดลายของซิ่น
มัดหมี่ลายแทรก ในการสื่อสารอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม วัฒนธรรมไทยพวนให้ ชัดเจน
มากขึ ้น

ภาพประกอบ 259 แสดงการแทนค่าองค์ประกอบทางศิลปะจากอัตลักษณ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ประเภทศิลปะพื ้นถิ่นของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
การศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศ
ไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ ผ่านการศึกษาและการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูล มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น 8 ประเภท ได้ แก่ 1)อาหาร 2)การแต่งกาย 3)ที่อยู่อาศัย 4)ประเพณี 5)
ภาษา วรรณกรรมพื ้นบ้ านและประวัติศ าสตร์ บอกเล่า 6)อาชีพ 7)ความเชื่อ พิธีกรรม 8)ศิลปะพื ้น
ถิ่น มาวิเคราะห์เป็ นกรอบและแนวทางในการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบ เพื่อให้ เห็นถึงลักษณะร่ วม
จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื น้ ที่ ภาคกลางของ
ประเทศไทย ในพืน้ ที่การศึกษา ได้ แก่ อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี และอาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
จากการศึกษาผู้วิจยั เห็นถึงการที่กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนได้ ริเริ่ มการฟื น้ ฟูอตั ลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมประเพณี ของตนขึน้ มาด้ วยความภูมิใจในความเป็ น ส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์ พวน โดย
เปิ ดเผยตัวตนสูพ่ ื ้นที่สาธารณะเพิ่มขึ ้น ผ่านรูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีของกลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวน อาจเป็ น กลุ่ม วัฒ นธรรมอี ก กลุ่ม หนึ่ ง ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการสร้ างอัต ลัก ษณ์ ผ่ า น
กระบวนการรื อ้ ฟื น้ ประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมพวนดังเดิ
้ ม ยังมีความ
เข้ มข้ นสูง ประกอบกับความพร้ อมของสมาชิกในกลุม่ ร่วมกับผู้นาชุมชนที่มีความเข้ มแข็ง สามารถ
สร้ างกลไกและจัดตัง้ ฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มจนสามารถสะท้ อนให้ สังคมภายนอกเห็นว่า
มรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็ นสิ่งมีคณ
ุ ค่า ควรแก่การอนุรักษ์ ให้ เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ เป็ นความหลากหลายบนพื ้นฐานของความเป็ นส่วนหนึ่งสังคมไทย ไม่ใช่ใน
ฐานะวัฒนธรรมของชนกลุม่ น้ อยหรื อเป็ นสิ่งแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อีกประการหนึ่งที่อัตลักษณ์ ดงเดิ
ั ้ มของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนเป็ นที่ยอมรับได้ ง่ายใน
สังคมไทย คือ พื ้นฐานวัฒนธรรมของชาวไทยพวนไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมไทยมากนัก เนื่องจาก
วัฒนธรรมพวนเป็ นวัฒนธรรมที่มีรากฐานดังเดิ
้ มมาจากพระพุทธศาสนาผสมกับความเชื่อเรื่ อง
ธรรมชาติและบรรพบุรุษ คล้ ายคลึงกับความเชื่อทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมในสังคมไทย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาเพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น 8
ประเภท ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ในเขตพื ้นที่ภาคกลางของประเทศไทย มีเป้าหมายในการ
ตรวจสอบหาลักษณะร่ วม หรื ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) ของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนที่พบในปั จจุบัน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลนามาถอดองค์ประกอบทางศิลปะ (อัตลักษณ์ ศิลป์ )
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สาหรับออกแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ทัง้ ในเชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์
โดยผลการศึกษาค้ นพบข้ อมูลตามลาดับดังนี ้
1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 อัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม จากลักษณะร่ วมภูมปิ ั ญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย
การเปรี ยบเทียบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขต
พื ้นที่ภาคกลาง จานวน 4 กลุ่มพื ้นที่ในการศึกษา ได้ แก่ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด ลพบุรี และกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัด
สุโขทัย โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ ในการคัดเลือกลักษณะร่วมดังกล่าวจาก 1) ความสอดคล้ องกับวัฒนธรรม
ดั ้งเดิมของชาวไทยพวน 2) รูปแบบหรื อระเบียบแบบแผนที่มีความชัดเจน 3) ความถี่ ความซ ้า (การ
ผลิตซ ้า) ที่พบได้ ในทุกกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา
จากการศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นทัง้ 8 ประเภทของกลุ่มวัฒนธรรม
ไทยพวนภาคกลาง ที่ เ ข้ า เกณฑ์ ก าหนดในข้ า งต้ น ร่ ว มกับ กรอบแนวคิ ด ภายใต้ โ ครงการราก
วัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒ นธรรม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการแสวงหาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมที่
โดดเด่นและเกิดขึ ้นในท้ องถิ่น เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชน นาไปสูก่ ารพัฒนา บ่มเพาะ
และต่อยอดไปสู่อตุ สาหกรรมวัฒนธรรมสร้ างสรรค์ เพื่อสร้ างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นทัง้ 8 ประเภทตามกรอบ
แนวคิดโครงการรากวัฒนธรรม พบว่าการศึกษาเพื่อค้ นหาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน ซึ่ง เป็ น กลุ่มวัฒนธรรมที่ มีการอพยพมาจากแขวงเชี ยงขวาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีต้นทางรากวัฒนธรรม สืบทอดจากชาติพนั ธุ์พวน เมื่อเข้ ามาตังถิ
้ ่น
ฐานในประเทศไทย ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชาติพนั ธ์เดิมยังคงติดตัวมาด้ วย ผสมผสานกับ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของพื ้นที่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย เมื่อนากรอบแนวคิด
โครงการรากวัฒนธรรม ที่ประกอบด้ วยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นทัง้ 8 ประเภท ในการ
ค้ นหาลักษณะร่ วมทางวัฒนธรรมนัน้ พบว่า 1) สิ่งที่ปรากฏในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น
บางประเภท ไม่ ส ามารถชี ช้ ัด ได้ ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ มี รู ป แบบเฉพาะตัว ไม่ เ หมื อ นหรื อ ซ า้ กับ กลุ่ม
วัฒนธรรมอื่น 2) ในปั จจุบนั ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นบางประเภทมีปรากฏให้ เห็น แต่เป็ น
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เพียงการเก็บรักษา โดยไม่ได้ สืบสานหรื อทาต่อ หรื อเป็ นเพียงการแสดงที่ถูกจัดขึ ้นเป็ นครัง้ คราว
ไม่ได้ เป็ นการสืบทอดตามประเพณีดงเดิ
ั้ ม
สามารถสรุ ป ลัก ษณะร่ ว มตามกรอบแนวคิ ด ภายใต้ โ ครงการรากวัฒ นธรรม ใน
ประเภทต่าง ๆ จากการศึกษาได้ ดงั นี ้
1.1.1 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาหาร
จากการศึกษาพบว่าอาหารชาติพันธุ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง ได้ แก่ อาหารในชีวิตประจาวันซึง่ ได้ แก่ ข้ าว น ้าพริก (นิยมน ้าพริกปลาร้ า) ผัก
พืน้ บ้ าน นามาปรุ งอาหารด้ วยวิธีที่เรี ยบง่ายทัง้ แกง ผัด ต้ ม ยา ตา คล้ ายคลึงกับที่พบในกลุ่ม
วัฒนธรรมอื่น ๆ ของภาคกลางและภาคอีสาน
อาหารที่โดดเด่นในชีวิตประจาวันได้ แก่ อาหารที่ทาจากปลานา้ จืดที่นิยม
นามาผ่านการถนอมอาหารเป็ นปลาแดะ (ปลาแดก , ปลาร้ า) ตลอดจนมีการปรุงและแปรรูปปลา
ร้ าด้ วยการทอดเป็ นปลาดู การทาน ้าปรุงจากปลาร้ า ลาบปลาร้ า แหนมปลาร้ า แจ่วบอง ฯลฯ เป็ น
ต้ น
อาหารอีกประเภทคืออาหารที่ใช้ ในงานบุญประเพณีหรื อพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
มักแปรรู ปมาจากข้ าว อันเป็ นผลสืบเนื่องจากการเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่เพาะปลูกข้ าวเป็ นหลัก
เช่น การใช้ ข้าวปุน้ (ขนมจีน) และข้ าวจี่ ในประเพณีกาฟ้า การทาข้ าวเขียบ (ข้ าวเกรี ยบย่าง) ในพิธี
สูตรเสื ้อสูตรผ้ า การทาข้ าวหลามในงานบุญข้ าวหลามเดือนสาม เป็ นต้ น
1.1.2 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทการแต่ งกาย
จากการศึกษาพบว่าการแต่งกายของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนสามารถแบ่ง
ออกเป็ น2 อย่าง ได้ แก่ การแต่งกายในชีวิตประจาวัน แบ่งย่อยได้ เป็ นการแต่งกายเมื่ออยู่บ้านและ
การแต่งกายเมื่อออกทาไร่ทานา โดยกล่าวในภาพรวมได้ ว่า สตรี ชาวพวนนิยมนุ่ง ซิ่นมัดหมี่ ใส่เสื ้อ
หมากกะแล่ง (เสื ้อคอกระเช้ า) ผู้ชายถอดเสื ้อ นุ่งกางเกงม่อฮ่อมคาดผ้ าขาวม้ า การแต่งกายเมื่อไป
ทาไร่นาทังหญิ
้ งชายจะสวมชุดม่อฮ่อมสีเข้ มเพื่อให้ รอยสกปรกไม่เป็ นที่สงั เกตชัด
การแต่งกายในงานเทศกาล งานบุญประเพณี หรื อในวาระสาคัญต่าง ๆ มี
รายละเอียดแตกต่างกันตามการสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านการแต่งกาย และการทอผ้ าพื ้นถิ่นใน
แต่ละกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนที่ศกึ ษา จึงสามารถสรุปเป็ นอัตลักษณ์ร่วมได้ เพียง หญิงนุ่งซิ่นมัดหมี่
ลายแทรก และชายสวมเสื ้อ กางเกงม่อฮ่อม พาดผ้ าขาวม้ า ทังชายและหญิ
้
งมีการ แพ้ วโต่ง ด้ วย
ผ้ า ขาวม้ า หรื อ สไบ (การคาดผ้ า ทอ ผ้ า ขาวม้ า ในลัก ษณะผ้ า เบี่ ย งคาดอก) นอกจากนัน้ กลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนมีการประยุกต์การแต่งกาย เพื่อให้ เป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน
ในท้ องถิ่นของตนดังนี ้
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- กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก หญิงใส่เสื ้อ
ไทยประยุกต์ เช่น เสื ้อแขนกระบอก เสื ้อลูกไม้ แพ้ วโต่ง นุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรก ชายสวมเสื ้อ กางเกง
ม่อฮ่อม คาดผ้ าขาวม้ า
- กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้หญิงใส่
ชุดไทยพวนที่ประยุกต์มาจากเสื ้อป้าวดังเดิ
้ มสมัยตังถิ
้ ่นฐานอยู่ที่แขวงเชียงขวาง สีม่วง ขลิบแดง
นุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรกลายล้ ายโทนสีม่วง ผู้ชายใส่เสื ้อแขนกระบอกสีม่วง ขลิบแดง คาดผ้ าขะม้ า
- กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนอาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผู้หญิงสวมเสื ้อ
หม่ากาแล้ ง หรื อเสื ้อแขนกระบอกสีขาว หรื อถ้ าเป็ นงานบุญที่วดั ทัว่ ไป ร่วมกับแพ้ วโต่ง นุ่งซิ่นมัดหมี่
ลายแทรก ผู้ชายใส่เสื ้อแขนกระบอก นุ่งกางเกงขาก๊ วย แพ้ วโต่ง ด้ วยผ้ าขาวม้ าลายตาม่อง
- กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนตาบลหาดเสีย้ ว อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ผู้หญิงนุ่งซิ่นตีนจก ใส่ผ้าเบี่ยง (ผ้ าโต่งสีขาว) ผู้ชายใส่ชุดม่อฮ่อม ผ้ าขาวม้ าคาดเอว หรื อ
แพ้ วโต่ง
1.1.3 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัย
จากการศึกษาพบว่า ที่อยู่อาศัยหรื อเฮือนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนกลุ่ม
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กลุ่มอาเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มอาเภอบ้ าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี พบเฮือนพวนที่มีรูปแบบแผนผังเป็ นเฮือนแฝด ประกอบด้ วยเฮือนนอน (เฮื อน
หลัก) กับเฮือนโถง มีเฮือนครัววางขวางเฮือนโถง โดยมีพื ้นที่การใช้ งานที่คล้ ายคลึงกัน จนกล่าวได้
ว่าเป็ นอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยร่วมกันทัง้ 3 กลุม่ ยกเว้ นกลุม่ วัฒนธรรม
ไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย ที่มีรูปแบบการสร้ างเฮือนที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะ
การสร้ างยุ้งข้ าว (เงี ้ยเค้ า) อยู่ในระดับเฮือนนอนโดยอยู่ทางทิศตะวันตกของโถง (ซานท่อง) ซึง่ อาจ
ได้ อิทธิพลจากเฮือนไทยยวนหรื อเฮือนไทลื ้อเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่ใกล้ ชิดกัน
1.1.4 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทประเพณี
จากการศึกษาพบว่าประเพณีในรอบปี ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทัง้ 4 กลุม่
มี ค วามคล้ า ยคลึง กับวัฒนธรรมในเอเชี ยอาคเนย์ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น สัง คมเกษตรกรรมเช่น เดียวกัน
โดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาคอีสานที่มีรูปแบบหรื อคติประเพณีอย่างเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกับ
วัฒนธรรมชาวพวนอย่างมาก ประเพณีในรอบปี ที่ถือเป็ นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ชดั เจนที่สดุ
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนคือ ประเพณี กาฟ้า ที่เป็ นประเพณี สาคัญต้ องประพฤติปฏิบัติเป็ น
ประจาทุกช่วงต้ นปี คือเดือนสาม (กุมภาพันธ์ -มีนาคม) รองลงมาคือประเพณีสารทพวน ฮีตเดือน
9 ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะของตัวเองตามแต่ละท้ องถิ่น
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1.1.5 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทภาษา วรรณกรรมพืน้ บ้ าน
และประวัตศิ าสตร์ บอกเล่ า
จากการศึกษาพบว่าภาษาพวน นับเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของกลุม่ วัฒนไทยพวน
ที่สามารถพบได้ ในปั จจุบนั และเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถใช้ จาแนกแยกแยะออกจากกลุม่
ชาติพนั ธุ์อื่นๆได้ อย่างชัดเจนที่สดุ
ภาษาพวนเป็ น อยู่ในตระกูล ภาษาไท - กะได กลุ่ม ไทตะวัน ตกเฉี ยงใต้ มี
สาเนียงไพเราะอ่อนหวาน ต่างจากภาษาพูดของลาวเวียงที่มีเสียงสันและห้
้
วนกว่า โดยมีลกั ษณะ
เด่นคือมีเสียงพูดที่อดุ มประด้ วยสระเออ เช่น ผิเลอ (อะไร) เส่อ (ใส่ นุ่ง สวย) มื ้อเหม่อ (วันใหม่) จึง
ทาให้ มีชื่อเรี ยกชาวไทยพวนอีกอย่างว่า “ลาวกะเลอ” ภาษาพวนจะมีเสียง ญ เพิ่มเสียงนาสิกเข้ าไป
ด้ วย และจะไม่มีเสียง ช หรื อ ฉ โดยจะออกเสียงเป็ น ซ หรื อ ส แทน ส่วนตัวรอเรื อนัน่ จะออกเสียง
เป็ น ฮอ และ ลอ แทน ดังนัน้ ภาษาไทยพวนจึงไม่มีการออกเสียงควบกล ้า เมื่อออกเสียงอักษร
กลาง เป็ นพยัญชนะต้ นชาวไทยพวนจะออกเสียงเป็ นเสียงตรี และในคาตายเสียงสัน้ คนไทยพวน
จะออกเสียงสูง ส่วนเสียงจัตวา ชาวไทยพวนจะออกเสียงต่า
ปั จจุบนั การพูดภาษาพวนยังคงสืบทอดใช้ อยู่ภายในชุมชนแต่มีแนวโน้ มการ
ใช้ ลดลงเป็ นอย่างมาก ขณะที่ภาษาเขียนของชาวไทยพวนใช้ อกั ษรไทน้ อย จารนิทานพื ้นบ้ านลง
ใบลานเพื่อให้ อ่านในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานงันเฮือนดี อยู่กรรม และใช้ อักษรธรรมจารเรื่ อง
เกี่ ย วกั บ ธรรมะลงบนใบลาน ส าหรั บ ใช้ เทศน์ ห รื อ อ่ า นในงานบุ ญ เข้ าพรรษา แต่ ไ ม่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจาวันแล้ ว
1.1.5 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทอาชีพ
จากการศึกษาพบว่า อาชีพของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในประเทศไทย แต่
เดิมประกอบอาชีพ 2 อย่างที่สาคัญคือ การทานา กับการทอผ้ า
การทานาเป็ นอาชีพพื ้นฐานที่สาคัญตังแต่
้ ครัง้ ตังถิ
้ ่นฐานที่แขวงเชียงขวาง ซึ่งมี
ภูมิประเทศเป็ นหุบเขาที่ราบสูงแตกต่างจากภาคกลางของประเทศไทย การประกอบอาชีพทานา
ส่งผลต่อคติความเชื่อ อันเป็ นที่มาของประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ทาให้ เกิดอัตลักษณ์ของกลุ่ม
วัฒนธรรมของตนขึ ้น
ผู้หญิงซาวไทยพวนในบางท้ องถิ่นจะทอผ้ าใช้ กันเอง เช่น ไทยพวนที่ตาบลหาด
เสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย และที่ตาบลบ้ านทราย ตาบลหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ขณะที่ไทยพวนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายกได้ มีการรื อ้ ฟื น้ การทอผ้ ามัดหมี่ขึ ้นมาอีกครัง้
ในรูปแบบของสหกรณ์ชมุ ชน
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อาชีพทอผ้ า นับเป็ น ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนมีความ
โดดเด่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ ของชุมชนได้ อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการทอผ้ ามัดหมี่ของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และการทอผ้ าซิ่นตีนจกของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน ตาบลหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายอย่างกว้ างขวาง ซึง่
นอกจากจะอนุรักษ์ รูปแบบและลวดลายการทอผ้ าแบบดังเดิ
้ มแล้ ว กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนทังสอง
้
แห่งดังกล่าวยังประยุกต์นาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมที่โดดเด่นในท้ องถิ่นมา
ประดิษฐ์ เป็ นลวดลาย เพื่อให้ เกิดเอกลักษณ์แก่กลุ่มของตน เหมาะสาหรับใช้ สาหรับเป็ นสินค้ าที่
ระลึกประเภทสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรื อ GI) ได้ เป็ นอย่างดี
ตัวอย่าง การประยุกต์ และสร้ างสรรค์ ลวดลายบนผืนผ้ าขึน้ ใหม่ ได้ แก่ ผ้ า
มัดหมี่ลายปิ ยะวานร ของอาเภอบ้ านหมี่ ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากลิง สัตว์สญ
ั ลักษณ์ของจังหวัด
ลพบุรี ผ้ ามัดหมี่ลายดอกสุพรรณิการ์ ของอาเภอปากพลี ที่ได้ แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ ประจา
จังหวัดนครนายก นับเป็ นปรากฏการณ์ที่นาภูมิปัญญามาใช้ สร้ างเสริ มอัตลักษณ์ของตนให้ เด่นชัด
มากขึ ้น
1.1.6 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม
จากการศึก ษาพบว่า อัต ลัก ษณ์ ร่ ว มด้ า นความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวน มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมลาว กลุ่มวัฒนธรรมไทยอีสาน และกลุ่ม
วัฒนธรรมอื่น ๆ ในลุม่ แม่น ้าโขงเป็ นอย่างมาก ในที่นี ้สรุปอัตลักษณ์ร่วมด้ านความเชื่อและพิธีกรรม
ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
- กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี ทังผี
้ ฟ้าและผีบรรพบุรุษ ได้ แก่
การนับถือผีฟ้าพระยาแถน ที่บนั ดาลให้ ฝนตกต้ องตามฤดูกาล และการนับถือศาลปู่ ตา
- กลุม่ ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิต พบได้ จานวนมาก ที่โดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ได้ แก่ พิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ าในเทศกาลบุญสงกรานต์ ซึ่งเป็ นการสะเดาะเคราะห์
ต่อชะตาให้ กบั สมาชิกในครอบครัว
- กลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขวัญ พบได้ ทั่วไปโดยเฉพาะใน
เทศกาลงานบุญต่าง ๆ และในวาระโอกาสพิเศษ เช่น การรับขวัญแขกผู้มาเยือน หรื อการทาขวัญ
นาข้ าว เป็ นต้ น
1.1.7 ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเภทศิลปะพืน้ ถิ่น
จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ร่วมด้ านด้ านการแสดงและการละเล่นพื ้นบ้ าน
ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนส่วนใหญ่มกั ใช้ แสดงหรื อ ทาการละเล่นในช่วงเทศกาลงานบุญสาคัญ
ต่าง ๆ อาทิ เทศกาลบุญกาฟ้า เทศกาลบุญสงกรานต์ เป็ นต้ น ที่นิยมได้ แก่ การลาพวน การละเล่น
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นางกวัก นางด้ ง เป็ นต้ น ซึง่ ยังยึดโยงอยู่กบั ประวัติภมู ิหลังของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เกี่ยวกับความเชื่อการ
เสี่ยงทาย และการประกอบอาชีพดังเดิ
้ มคือการเกษตรกรรมและการทอผ้ า ปั จจุบนั การแสดงและ
การละเล่นพืน้ บ้ านดังกล่าว มักจัดขึน้ เพื่อเป็ นการสาธิ ตหรื อแสดงต่อสาธารณชนมากกว่าเป็ น
ความบันเทิงภายในชุมชนเช่นแต่ก่อน
1.2 อัตลักษณ์ ศิลป์ องค์ ประกอบทางศิลปะ จากอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม ของกลุ่ม
วัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย
ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลาง
จานวน 4 กลุม่ พื ้นที่ในการศึกษา ได้ แก่ กลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอบางปลาม้ า จังหวัด สุพรรณบุรี กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอ
บ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี และกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย สู่แนวทาง
การกาหนดรูปลักษณ์กราฟิ ก (อัตลักษณ์ศิลป์ ) จากแนวคิดองค์ประกอบทางศิลปะ (Elements of
Visual Arts) ได้ แ ก่ 1)เส้ น 2)รู ป ร่ า ง 3)รู ป ทรง 4)สี 5)ลวดลาย ร่ ว มกับ ทฤษฏี ก ารรั บ รู้ (Visual
Perception in Design) เพื่ อ การลดทอน แทนค่ า และการจัด วางองค์ ป ระกอบของรู ป ลัก ษณ์
สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นทัง้ 8 ประเภท
จากการศึกษาพบแนวทางการใช้ “อัตลักษณ์ศิลป์ ” เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การใช้ องค์ประกอบของรู ปลักษณ์กราฟิ กจากลักษณะร่ วมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
สามารถแบ่งลักษณะของการใช้ รูปลักษณ์กราฟิ กออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1) องค์ประกอบหลัก คือ รูปลักษณ์กราฟิ กที่ประกอบสร้ างจากองค์ประกอบทาง
ศิลปะ สามารถสื่อสารถึงวัตถุ กิจกรรม และเรื่ องราวทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นได้
2) องค์ประกอบรอง คือ รู ปลักษณ์กราฟิ กที่ประกอบสร้ างจากองค์ประกอบทาง
ศิลปะ ใช้ เป็ นส่วนเสริ ม หรื อส่วนอธิบายประกอบกับองค์ประกอบหลักเพื่อสื่อสารถึงวัตถุ กิจกรรม
และเรื่ องราวทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
3) การจัดวางองค์ประกอบ คือ การจัดวางองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบรอง เพื่อสื่อสารถึงวัตถุ กิจกรรม และเรื่ องราวทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ท้ องถิ่น
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ภาพประกอบ 260 แสดงตัวอย่างของการประกอบใช้ รูปลักษณ์กราฟิ กเพื่อการสื่อสารภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ 1)องค์ประกอบหลัก 2)องค์ประกอบรอง 3)การจัดวาง
องค์ประกอบ
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
จากการศึกษาแบ่งรูปลักษณ์จากลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นออกเป็ น 2 ลักษณะ
ได้ แก่ ต้ นแบบลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible) และต้ นแบบลักษณะร่วม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่จบั ต้ องได้ (Tangible)
- ต้ นแบบลั ก ษณะร่ วมภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ที่ จั บ ต้ องไม่ ได้ (Intangible)
หมายถึ ง ต้ น แบบอัต ลัก ษณ์ ร่ ว มภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ป รากฏรู ป ลัก ษณ์ ที่ ชัด เจน บางสิ่ ง ไม่
สามารถรับรู้ได้ ทางสายตาได้ โดยตรง และมีการใช้ วตั ถุเป็ นตัวแทนในการสื่อความหมาย ได้ แก่ 1)
ความเชื่อและพิธีกรรม 2)ประเพณี
1) ความเชื่อและพิธีกรรม ได้ แก่ ส่วนประกอบรูปธรรม ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์
ร่ วมความเชื่อและพิธีกรรม ในการกาหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์ เพื่อแนวทางในการออกแบบ
ประกอบด้ วย1)พระยาแถน ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเทวดาที่บนั ดาลให้ ฝนตกตามฤดูกาล
แสดงออกผ่านประเพณี พิธีกรรมต่างๆ อาทิ บุญกาฟ้า 2)ศาลปู่ ตา ความเชื่ อเรื่ องผีบรรพบุรุษที่
ชัดเจนคือการตั ้งศาลปู่ ตาประจาหมู่บ้าน ประจาตาบล 3) ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญ เครื่ อง
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ทาพิธีสขู่ วัญที่คล้ ายคลึงกันไม่วา่ จะทาพิธีสขู่ วัญใดๆ ได้ แก่พานบายศรี กรวยดอกไม้ ด้ ายสายสิญจน์
ข้ าว ไข่ เหล้ า น ้าขมิ ้นส้ มป่ อยใส่ขนั เงิน
2) ประเพณี ได้ แก่ ส่วนประกอบรู ปธรรม ที่เกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ร่วมประเพณี
ได้ แก่ ประเพณีกาฟ้า ประเพณีสารทพวน ในการกาหนดรูปลักษณ์ของอัตลักษณ์ศิลป์ เพื่อแนวทางใน
การออกแบบ ประกอบด้ วย 1)พระยาแถน ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเทวดาที่บนั ดาลให้ ฝนตก
ตามฤดูกาล 2)ข้ าวหลาม การใช้ ข้าวใหม่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวประกอบอาหารเพื่อมาถวายพระ และ
บูชาเทวดา 2) ควนหาบและกระบุงจักสาน อุปกรณ์และวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทย
พวนในการหาบอาหารและเครื่ องบูชาไปทาบุญที่วดั
- ต้ นแบบลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่จับต้ องได้ (Tangible) หมายถึง
ต้ นแบบลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีรูปลักษณ์ที่ชดั เจน สามารถรับรู้ได้ ทางสายตา และเป็ น
ส่วนประกอบของภูมิปัญญาท้ องถิ่นในแต่ละประเภท ได้ แก่ อาหาร เครื่ องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย
ภาษา และอาชีพ โดยการรวบรวมลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น มาเป็ นต้ นแบบในการกาหนด
รูปลักษณ์เพื่อแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์ศิลป์
1) อาหาร ได้ แก่ อาหารในชีวิตประจาวัน และอาหารในประเพณี การนา
อาหารที่ได้ จากการเพาะปลูกคือ ข้ าว มาใช้ เป็ นอาหารหลักในประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคล้ องรับกันกับฤดูกาลเพาะปลูกข้ าวในรอบปี อาทิ บุญข้ าวหลามและประเพณีกาฟ้าในเดือน
สาม ที่ใช้ ข้าวใหม่มาทาข้ าวหลามเพื่อ นาไปทาบุญให้ เกิดสิริมงคล การใช้ ข้ าวปุ้น (ขนมจีน) ข้ าวจี่
และข้ าวเขียบ (ข้ าวเกรี ยบย่าง) ในพิธีสตู รเสื ้อสูตรผ้ า
2) เครื่ องแต่งกาย ได้ แก่ ผ้ ามัดหมี่ลายแทรก เช่น การนุ่งซิ่นมัดหมี่ลายแทรก
ในผู้หญิง และการใช้ ผ้าขาวม้ าคาดเอวในผู้ชายสาหรับการแต่งกายในชีวิตประจาวัน การแต่งกาย
ด้ วยชุดม่อฮ่อมของผู้ชายร่วมกับการแพ้ วโต่งด้ วยผ้ าสไบหรื อผ้ าขาวม้ า ทังในผู
้ ้ หญิงและผู้ชาย
3) ที่อยู่อาศัย ได้ แก่ ลักษณะเด่นของการแบ่งพื ้นที่ใช้ งานภายในเฮือนทาให้
เกิดรูปแบบ แผนผังเฮือนแฝด หลังคาคู่ และรายละเอียดของฝาเฮือน ซึง่ เป็ นอีกองค์ประกอบหนึง่ ที่
สามารถระบุถึงลักษณะเด่นของเฮือนไทยพวนในแต่ละพื ้นที่ได้
4) ภาษา ได้ แก่ ตัวอักษรไทน้ อย และการสื่อความหมายออกมาในรู ปของ
คาพูด ลักษณะโครงสร้ างของตัวอักษรไทน้ อยมี ลกั ษณะโค้ งมน จุดเริ่ มต้ นของอักษรเกิดจากการ
ม้ วนหัวกลม ประกอบกับเส้ นโค้ งมน ตามรูปร่ างของอักษร สิ ้นสุดตัวอักษรด้ วยการตวัดปลายเส้ น
การใช้ โครงสร้ างของเส้ น โค้ ง (Curve Line) ซึ่ง เป็ น ลักษณะของอักษรไทน้ อย และรู ปแบบของ
ทิศทางจากการเขียนอักษรไทน้ อย กาหนดรู ปลักษณ์ ให้ ชุ ดตัวอักษรในภาษาไทย โดยคัดเลือก
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ฟอนต์อาร์ ทีอี คอนทราส (RTE Contrast) ซึ่งนักออกแบบชุดตัวอักษรได้ รับแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบมาจากรู ปแบบของตัวอักษรประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาใช้ เป็ น
รูปลักษณ์ของชุดอักษรในการสื่อสารข้ อความจากภาษาของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวน
5) อาชีพ ได้ แก่ อาชีพทางเกษตรกรรม การทานา รวงข้ าว เครื่ องมือในการประกอบ
อาชีพ เช่น งอบ เคียว และอาชีพทางพาณิชยกรรม อาชีพทอผ้ า ลวดลายของมัดหมี่ลายแทรก เครื่ องมือ
ในการทอผ้ า เช่น กง กวักเส้ นด้ าย กระสวย หลา และอาชีพจักสาน ลวดลายของการจักสาน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์จากอาชีพทางพาณิชยกรรม
6) ศิลปะพื ้นถิ่น ได้ แก่ ท่าทาง และเครื่ องดนตรี หลักที่ใช้ ในการลาพวน การ
ร่ ายรา และประกอบกับรายละเอียดของเครื่ องแต่งกายผู้ชาย และเครื่ องแต่งกายผู้หญิ ง เพื่อ
สร้ างอัตลักษณ์ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนให้ ชดั เจนมากขึ ้น
จากการศึกษาพบว่า“อัตลักษณ์ ศิลป์ ” จากลักษณะร่ วมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นทัง้ 8 ประเภท มีการใช้ ต้นแบบลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่จับต้ องได้ (Tangible) เป็ น
ส่วนมาก รวมถึงพบการใช้ รู ปลักษณ์กราฟิ กที่ซ ้ากัน ในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภท
ประเพณี ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทความเชื่อและพิธีกรรม ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นประเภทเครื่ องแต่งกาย และภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้ องถิ่นประเภทอาชีพ โดยพบการใช้
รูปลักษณ์กราฟิ กที่ซ ้ากันในลักษณะต่างๆดังนี ้
1) กราฟิ กรูปคน ชายและหญิงสวมเครื่ องแต่งกายตามภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ไทยพวน2) กราฟิ กเครื่ องจักสาน เป็ นรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบในประเพณี และพิธีกรรม 3)
กราฟิ กตัวแทนเรื่ องความเชื่อเทพ เทวดา หรื อพระยาแถน
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ภาพประกอบ 261 แสดง“อัตลักษณ์ศิลป์ ” จากลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ของกลุม่ วัฒนธรรม
ไทยพวนในเขตพื ้นที่ภาคกลางที่ปรากฏการใช้ รูปลักษณ์กราฟิ กซ ้ามากที่สดุ
ที่มา: กิติศกั ดิ์ เยาวนานนท์
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จากลัก ษณะร่ ว มภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทัง้ 2 ลัก ษณะสามารถน ามาประมวลและ
สังเคราะห์ด้วย การลดทอน แทนค่า และการจัดวางองค์ประกอบของรูปลักษณ์ ด้ วยองค์ประกอบ
ทางศิลปะที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ ร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น เริ่ มต้ นจากการใช้ รูปลักษณ์ที่ปรากฏ
เป็ นรูปธรรมของต้ นแบบ ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นนัน้ มากาหนดขอบเขตลักษณะ 2 มิติ
ด้ วย เส้ น (Line) รูปร่าง (Shape) และขอบเขตลักษณะ 3 มิติ ด้ วย รูปทรง (Form) ด้ วยการแทนค่าลงบน
ต้ นแบบ โดยการพยายามเก็บรักษาส่วนสาคัญที่จะทาให้ รูปลักษณ์ที่เกิดขึ ้นยังคงเค้ าโครงของต้ นแบบ
ปรากฏลักษณะพื ้นฐาน ที่สามารถรับรู้ถึงรูปลักษณ์ หรื อคุณสมบัติของสิ่งนันได้
้
การแทนค่าด้ วยหลักพื ้นฐานของการรับรู้ ทางสายตา คือ การรวมกลุ่ม ลักษณะเป็ น
ภาพรวม ช่วยให้ การสื่อสารข้ อมูล ความหมาย และตัวหมาย (ต้ นแบบ) ได้ ง่ายขึ ้น สอดคล้ องตาม
หลัก ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ (Visual Perception in Design : Gestale Theory) ของเกสตัล ท์ ด้ ว ยการ
กาหนดค่านา้ หนักที่เกิดขึ ้นในรู ปร่ าง (Shape) ใช้ การแทนค่าตามกฏของภาพและพื ้น (Figure and
Ground) แบ่งรู ปลักษณ์ ที่ปรากฏออกเป็ น ภาพ (Figure) โดยกาหนดค่านา้ หนักด้ วยสีดาและพืน้
(Ground) กาหนดค่าน ้าหนักด้ วยสีขาว (มืดและสว่าง) เพื่อแสดงรูปร่าง (Shape) และรูปทรง (Form)
ของลักษณะร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ความสัมพันธ์ ของส่วนย่อยในรู ปร่ าง (Shape) หรื อรู ปทรง (Form) เกิดขึน้ จากการ
กาหนดรายละเอียดด้ วยการใช้ เส้ น (Line) ตามกฏของความคล้ ายคลึง (Similarity) ด้ วยการการจัดวาง
องค์ประกอบแบบการซ ้าและเน้ นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ ้นมาให้ แตกต่างเพื่อให้ เกิดลวดลาย (Pattern) แสดง
พื ้นผิวของรูปลักษณ์นนั ้ ซึง่ ลวดลาย (Pattern) ที่ปรากฏจากต้ นแบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็ น
ลวดลายจากผ้ าทอมัดหมี่ ลวดลายจากหัตถกรรมจักสาน และลวดลายจากฝาฟากไม้ ไผ่จากที่อยู่
อาศัย
การใช้ สี (Color) จากการเลียนแบบสีของต้ นแบบ เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะ ลงไปใน
รู ปร่ าง(Shape) และรู ปทรง (Form) เพื่อแสดงรูปลักษณ์ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ ร่วมภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนได้ ชดั เจนมากขึ ้น พบกลุม่ สีจากต้ นแบบที่มาจากวัสดุธรรมชาติ
ได้ แก่ โทนสีเขียว และโทนสีน ้าตาล กลุม่ สีที่มาจากผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่ไทยพวน ได้ แก่ โทนสีอ่าไอ่
(สีผสมดา)
สาหรับ “การศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลาง
ของประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบ” ในครัง้ นี ้ ลักษณะร่ วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นของ
กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน ถือเป็ นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) ที่ถูกแสดงออกด้ วย
“อัตลักษณ์ศิลป์ ” เป็ นลักษณะสาคัญที่แสดงหรื อบ่งชีศ้ ิลปะวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
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ภูมิปัญญาท้ องถิ่น วิถีของชุมชนและสังคม ฯลฯ ที่โดดเด่นเป็ นที่ยอมรับ สามารถนามาเป็ นบรรทัด
ฐานเพื่อเป็ นตัวแทนของกลุ่มวัฒนธรรมไทยพวน โดยยึดหลักการนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ เป็ นแนวทางในการออกแบบสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม(อัตลักษณ์ศิลป์ ) ทังใน
้
เชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย์ต่อไป

ไทย (ใน 4 จังหวัดพื ้นที่การศึกษา)

ตาราง 14 แสดงอัตลักษณ์ร่วมภูมิปัญญาท้ องถิ่นและอัตลักษณ์ศิลป์ ของกลุม่ วัฒนธรรมไทยพวนในเขตภาคกลางของประเทศ
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ตาราง 14 (ต่อ)
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ตาราง 14 (ต่อ)
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ตาราง 14 (ต่อ)
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2. ข้ อเสนอแนะ
แนวทางในการศึกษาด้ านอัตลักษณ์ และการสื่อสารวัฒนธรรมของกลุ่มวัฒนธรรมไทย
พวน รวมถึงกลุม่ วัฒนธรรมตามชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) ผลจากการศึกษาอัตลักษณ์ กลุ่มวัฒนธรรมไทยพวนในเขตพืน้ ที่ภาคกลางของ
ประเทศไทยเพื่อแนวทางในการออกแบบชีใ้ ห้ เห็นว่ า ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นสิ่งที่
สามารถบ่ ง บอกถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ ลั ก ษณะร่ ว มของกลุ่ ม วั ฒ นธรรมนั น้ ได้ จึ ง ควรให้
ความส าคัญ กับ การใช้ อัต ลัก ษณ์ ห รื อ ภู มิ ปั ญ ญาเป็ น แรงบัน ดาลใจในการพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ เพื่อการสื่อสารตามปั จจัยต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ส ามารแสดงและบ่งชี ้
สัญลักษณ์ ทางศิลปะวัฒนธรรม หรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมถึงวิถีในการดาเนินชีวิตของชุมชน
กลุ่มวัฒนธรรมนัน้ ส่งผลกับการสร้ างงาน สร้ างรายได้ และคุณภาพชีวิตให้ กับชุมชน ดารงไว้ ซึ่ง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ได้ อย่างยัง่ ยืน
2) การประดิ ษฐ์ คิ ดค้ นรู ปแบบใหม่ ของการสื่ อสารวัฒนธรรม เพื่ อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคในปั จจุบนั นัน้ จาเป็ นจะต้ องได้ รับความร่วมมือจากหลายองค์กรและต้ องมีความ
เข้ าใจในการออกแบบและอัตลักลักษณ์ทางวัฒนธรรม สร้ างสรรค์ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (Cultural
Representation) เชื่อมโยงความหมาย กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural identity) เป็ นภาพ
ตัวแทนโดยที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชน
3) การบริ ห ารจัด การองค์ ก ร หรื อ กลุ่ม วัฒ นธรรม ควรได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และ
มอบหมายองค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชนรับผิดชอบเพื่อแนะนาและติดตามผลในการทางาน ร่วมถึง
การเสนอแนวคิดในการบริ หารจัดการองค์กรเพื่อให้ แต่ละกลุม่ งานที่มีความแตกต่างกันได้ มีวิธีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กร หรื อกลุม่ วัฒนธรรมของตน
4) ส่งเสริ มความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และทฤษฎีการออกแบบให้ กบั องค์กรหรื อกลุ่ม
วัฒนธรรม ในเรื่ อง แนวทางในการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ด้ วยกระบวนการออกแบบ เข้ าใน
ระบบการศึกษาเพราะจะช่วยเป็ นการสร้ างผู้สืบทอดรุ่นใหม่ และส่งเสริ มภาพลักษณ์ของงานทาให้
เกิดคุณค่าและความงดงามควบคูก่ นั ไป
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