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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณชาติพันธุของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน เพื่อหาแนวทางการ

เสริมสรางศักยภาพของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนในการอนุรักษอัตลักษณชาติพันธุกลุมของตนเอง และเพื่อจัดทําฐานขอมูล
ของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมตามลําดับ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีคือนักวิชาการ
ตลอดจนปราชญชาวบานซ่ึงเปนบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีเพื่อใหทราบถึงนัยของแนวความคิดรวมทั้งองคความรูในดานตาง ๆ ทางดานอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ 
มีการดําเนินกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางของการศึกษาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก แบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก ผลการวิจัยพบวาสามารถถอดอัตลักษณของชาวลาวครั่งในตําบล
หวยดวนในหลายมิตินับตั้งแต ประวัติศาสตรและความเปนมาของชาติพันธุชาวลาวครั่ง วิถีความเปนอยูของชาวลาวครั่ง            
พัสตราภรณศึกษา ภาษาศาสตร ความเช่ือทางศาสนวิทยา และประเพณีวัฒนธรรมตามลําดับ  

 
คําสําคัญ: อัตลักษณ, ลาวครั่ง, ตําบลหวยดวน, ชาติพันธุ  
 

Abstract 
 

The research aims to study the identity of Laos Khrang’s ethnicity in Huay Duan sub- district, 
Don Tum district,  Nakhon Pathom province. This research has the purposes to seek the guildeline 
enhancing the potency including the conservation of  Laos Khrang by themselves and also to provide 
the electronic data-base of Laos Khrang ethnicity in Huay Duan sub- district, Don Tum district, Nakhon 
Pathom province respectively. The representative sample in research composes of scholars, sage villagers to 
whom concern with their ethnicity in Huay Duan area. This has a purpose to understand the attitude 
toward their ethnicity. Thus, the research did proceed the sample selection by specific random method. 
The result of research could extract the knowledge of Laos Khrang Huay Duan’ community in many 
dimensions, composing of history and background, cultural manners, garment, language, traditional 
believing and customs of Laos Khrang ethnicity in Huay Duan respectively. Finally the resemble and 
researcher participated to seek the guildline of enhancing the potency and to support the Laos Khrang’s  
ethnicity in Huay Duan with the objective to develop its model, to management the identity’s maintenance 
with continuation and sustainability.   
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1. บทนํา 
 

สืบเน่ืองจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เริ่มจากป พ.ศ. 2554 เปนตนมาถึงปจจุบัน ใหศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของตําบลตาง ๆ ในจังหวัด
นครปฐม เปนเวลา 3 ป  ปละ 20 ตําบล ภายใตโครงการ นครปฐม: นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือ
ประเมินชุมชนชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP)  วัตถุประสงคโดยรวม ไดแก การใชศักยภาพและทุนทางสังคมมา
พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู และเปาหมายปลายทาง คือ การเปนตําบลสุขภาวะ ที่ทองถิ่นสามารถบริหารจัดการไดดวย
ตนเอง ในการน้ี ต. หวยดวน อ. ดอนตูม เปนตําบลหน่ึงในโครงการดังกลาว มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประชากรเกือบทั้งหมดเปนเช้ือสายลาวครั่ง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. หวยดวน, 
2555-2556) อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาดซ่ึงเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนําคนสําคัญใน
การพลิกฟนความเปนลาวครั่งของชุมชนแหงน้ี ไดเลาวา “…จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเช่ือแนวาชาวลาวครั่งถูกกวาดตอน
เขามาในประเทศไทยในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ป พ.ศ. 2321 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ป พ.ศ. 2334  ไทยไดยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และกวาดตอนครอบครัวชาวลาวมาเน่ืองจากแพสงคราม สวน
หน่ึงไดมาตั้งถิ่นฐานที่ ต. หวยดวนแหงน้ี...” จากเสนทางประวัติศาสตรอันยาวนานชาวลาวครั่งใน ต.หวยดวนยังคงมีวัฒนธรรม
เปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือตาง ๆ ที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมา 
 ชุมชนตระหนักถึงอัตลักษณของชาติพันธุชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนซ่ึงเทาที่ผานมาไดมีการศึกษาในประเด็นตาง ๆ  
แตยังขาดงานวิจัยที่บงบอกถึงอัตลักษณชาติพันธุอยางลุมลึก ซ่ึงผูวิจัยมองเห็นความสําคัญวาอัตลักษณชาติพันธุไดเช่ือมโยงมิติ
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภาษา ประเพณี ความเช่ือทางศาสนวิทยาของชาวลาวครั่งเขาไวดวยกันและใชเปนขอมูลพื้นฐาน   
นอกจากน้ีผูวิจัยยังตองการสะทอนถึงรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณความเปนลาวครั่งในตําบลหวยดวนทามกลางความเปนพหุ
วัฒนธรรมโดยไมใหถูกกลืนไปตามกระแสโลกาภิวัตน ดังน้ันในงานวิจัยช้ินน้ีผูวิจัยจึงมุงศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุชาวลาว
ครั่งในตําบลหวยดวนและหาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณโดยใหเกิดการมีสวนรวมและการยอมรับของคนในชุมชนเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งทางปญญา (research for empowerment) ใหกับชุมชนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

      1. ศึกษาอัตลักษณชาติพันธุและสรางกระบวนการเรียนรูของชาวลาวครั่งในตําบล   หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐมรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

      2. หาแนวทางการเสริมสรางศักยภาพของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม  ในการ
อนุรักษอัตลักษณชาติพันธุกลุมของตนเอง   

      3. จัดทําฐานขอมูลของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 

3. วิธีการที่ใชในการวิจัย 
 

ในการดําเนินการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม” น้ัน ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยใน
ครั้ง น้ีโดยกําหนดรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยในทิศทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ซ่ึงมีความสัมพันธกับวิชาประวัติศาสตรซ่ึงเปนวิธีทางศึกษาที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย การวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาครั้งเปนการผสมผสานกันระหวาง 
 

3.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
      ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิจัยดวยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) อันประกอบดวยกระบวนการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยในเชิงเอกสาร 
(documentary research)  ทั้งน้ีการใชระเบียบวิธีวิจัยดวยการใชกระบวนการการวิจัยเชิงเอกสารน้ันนับเปนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพที่สําคัญอยางมากในสาขาการศึกษาวิชาประวัติศาสตรและมานุษยวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยเรื่องการศึกษาอัต
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ลักษณของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารนอกเหนือจากการสัมภาษณซ่ึงเปนกรรมวิธีการศึกษาที่สําคัญอีกวิธี  ในเบื้องตนน้ันทางผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรอยางเครงครัด นับตั้งแตการศึกษาแหลงที่มาของขอมูลเก่ียวกับชาติพันธุลาวครั่งในตําบล
หวยดวนในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร การศึกษาลําดับขั้นตอนของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร รวมทั้งการวิจารณหรือประเมิน
คุณคาขอมูลที่ไดรับจากขอมูลชาติพันธุลาวครั่งในตําบลหวยดวนในวิธีทางประวัติศาสตร ซ่ึงภายหลังจากการผานขั้นตอน
กระบวนการดังกลาวน้ีแลวผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหตามวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเครงครัดจากน้ัน
ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแยกแยะขอเท็จจริงจากขอมูลที่ไดมาเพื่อตรวจสอบและถวงดุลกับขอมูลจากการ
สัมภาษณอีกช้ันหน่ึง 

 

3.2 การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) 
     ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจากนักวิชาการ ตลอดจนปราชญชาวบานที่มีสวนเก่ียวของ

และมีความสําคัญในการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กรรมวิธีในการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกในครั้งน้ีของผู วิจัยก็เพื่อใหทราบถึงองคความรู ในดานตาง ๆ ตลอดจนนานาทรรศนะทางดาน
กระบวนการหรือกลไกที่เก่ียวกับการศึกษาและการอนุรักษอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐมโดยตรง ในการสัมภาษณน้ันผูวิจัยดําเนินกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางของการสัมภาษณดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive random) อันเปนการเลือกตัวอยางที่ผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวอยางดวย
ตนเองเพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดรับจากกระบวนการวิจัยดังกลาวมาดําเนินการประมวลผลขอมูลอันนําไปสูขอคนพบตอไป  
ขณะเดียวกันขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณน้ันยังตองนํามาวิเคราะหและสังเคราะหกับขอมูลเชิงเอกสารที่ไดศึกษาคนควาดวย
เชนกันเพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและเปนการเติมเต็มชองวางทางประวัติศาสตรการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุลาวครั่ง
ของตําบลหวยดวนที่ขาดหายไป 

 
4. ผลการวิจัย 

 
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยในดานการศึกษาอัตลักษณของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
4.1 ประวัติศาสตรและความเปนมาของชาติพันธุชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ชาวลาวเหลาน้ีไดถูกกวาดตอนมายังภาคกลางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการเมืองและ

สงครามโดยอพยพเคล่ือนยายไปอยูบริเวณลุมแมนํ้าภาคกลางซ่ึงจะตั้งชุมชนแยกหางจากกันและอยูรวมกันในกลุมชาติพันธุตน
และไมปะปนกับกลุมอ่ืน ๆ ขณะที่คําวา “ครั่ง” ในเอกสารบางเลมสะกดคําวา “คั่ง” ทั้งน้ีเพราะในทางภาษาศาสตรพยัญชนะ
ของลาวไมมีการออกเสียงควบกลํ้าคือตัว “ร” และ “ล” ดังน้ันชาวลาวจึงมีการออกเสียงเรียกขานพวกตนวาลาวครั่งเปน “ลาวคั่ง” 
นอกจากน้ีชาวลาวครั่งมีช่ือเรียกขานหลายอยางตามที่ปรากฏในเอกสารหลายช่ือดวยกัน เชน ลาวคัง ลาวขี้ครั่งหรือกระทั่งลาว
ภูครัง (มยุรี ถาวรพัฒน และเอมอร เชาวสวน, 2548, หนา 5) บันทึกลายลักษณอักษรซ่ึงเปนจดหมายเหตุของรัตนโกสินทร
ในชวงสมัยรัชกาลที่ 2 ที่มีการระบุวาลาวครั่งเปนกลุมชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองภูคังซ่ึงเมืองดังกลาวเปนหัวเมืองของลาวที่
ตั้งอยูทางฝงซายของแมนํ้าโขงนักอยางไรก็ดี ประวัติศาสตรบางคนสันนิษฐานวาคําดังกลาวน้ีนาจะมาจากคําวาภูฆังหรือภูครัง
ซ่ึงเปนภูเขาที่มีรูปรางคลายลักษณะกับระฆัง [คนลาวออกเสียงวาฆัง] และตอมาอาจถูกกรอนคําเสียงใหมวาเปนคั่ง 

กลุมชาวลาวครั่งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยปจจุบันประกอบดวยสองกลุมใหญในทางประวัติศาสตร ไดแก 
กลุมแรกคือชาวลาวครั่งที่อพยพลงมาและกลุมสองคือชาวลาวครั่งที่ถูกกวาดตอนมาจากหลวงพระบางในชวงของการทําศึกสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  ชาวลาวครั่งทั้งสองกลุมน้ีมีการตั้งถิ่นฐานอยูทางภาคกลางของประเทศไทยนับตั้งแต นครปฐม 
สุพรรณบุรี ราชบุรี จากน้ันจึงมีการขยับขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดรอบขางเม่ือประชากรในชุมชนเพิ่มจํานวนมากขึ้น  ปจจุบันมี
ชาวลาวครั่งที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนับตั้งแตภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนลาง ไดแก พิษณุโลก 
พิจิตร อุตรดิตถ นครสวรรค สุโขทัย เพชรบูรณ กําแพงเพชร ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เปน
ตน โดยที่ชาวลาวครั่งแหงน้ีมีการตั้งถิ่นฐานกันอยางหนาแนนมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนลาง ไดแก ชัยนาท 
สุพรรณบุรี และนครปฐมซ่ึงถือไดวาเปนชุมชนศูนยกลางใหญของลาวครั่ง  (เสถียร พุมพะยอม, 2558) 

 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

908 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

4.2 วิถีความเปนอยูของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ภายหลังจากที่ชาวลาวกลุมน้ีไดอพยพและบางสวนไดถูกเทครัวมายังไทย ทําใหลาวกลุมน้ีเริ่มตั้งถิ่นฐานไดอยางม่ันคง

ขึ้นอีกทั้งยังไมสามารถเคล่ือนยายกลุมของตนไดตามชอบใจเน่ืองจากพื้นที่ราบลุมภาคกลางมีคนไทซ่ึงเปนเจาของที่ดินรวมทั้ง
กลุมชาติพันธอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมากที่เขามาจับจองที่ดินทํากินเอาไวแลว  ชาวลาวครั่งจํานวนมากอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ที่ราบลุมภาคกลางนับตั้งแตนครชัยศรีจนกระทั่งที่ตําบลหวยดวนซ่ึงมีผืนดินอุดมสมบูรณเปนอยางมาก  ชาวลาวครั่งไดทําการ
เกษตรกรรมเน่ืองจากความอุดมสมบูรณของพื้นที่ดินที่มากกวาในลาวซ่ึงเต็มไปดวยภูเขาเปนจํานวนมาก  นอกจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพหลักนับตั้งแตสมัยอดีตแลว สตรีชาวลาวครั่งยังไดมีการประกอบอาชีพหัตถกรรม การ
จักสานและการทอผาซ่ึงเปนเอกลักษณสําคัญของชาวลาวครั่งอีกดวย (เสถียร พุมพะยอม, 2558) 

เน่ืองจากชาวลาวครั่งมีอุปนิสัยโอบออมอารี อีกทั้งยังมีความเปนอยูอยางเรียบงาย สมถะและขยันอดทนในการ
ประกอบกิจการงานตาง ๆ โดยสวนใหญชาวลาวครั่งทั้งชายและหญิงจะเริ่มทํางานนับตั้งแตเชามืดและเลิกงานจนดึกดื่น  หากมี
เวลาวางจากการประกอบกสิกรรม ชายและหญิงมักจะทําเครื่องสานดวยไมเปนทรวดทรงภาชนะตาง ๆ บางคนอาจรับจางเปน
กรรมกร บางคนอาจเก็บพืชผักที่ขึ้นอยูทั่วไปในทองที่เพื่อเปนรายไดเสริม ชาวลาวครั่งใหความสําคัญตอความสัมพันธของระบบ
เครือญาติอยางมาก อีกทั้งเช่ือฟงในระบบผูอาวุโสผูเฒาผูแก (seniority) ดวยเหตุน้ีจึงไมคอยมีการทะเลาะวิวาทที่นําไปสูการ
ขึ้นช้ันศาลแตอยางใด เน่ืองจากจะมีผูเฒาผูแกเปนผูรอมชอมความบาดหมางที่เกิดขึ้น และเม่ือมีประเพณีหรือพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ 
สมาชิกในครอบครัวจะรวมกันทํางานไมวาจะเปนงานแตงงาน งานบวชนาค งานโกนจุก หรืองานทําบุญสารทลาว เปนตน   

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนนิยมสรางบานอยูใกล ๆ กัน (compound village) โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกใน
ครอบครัวมักจะสรางบานที่ไมไกลจากญาติของตน จึงทําใหมีสายสัมพันธระหวางสมาชิกที่แนบแนนเปนอยางมากเน่ืองจากมี
การพบปะกันอยูบอยครั้ง  พื้นที่รอบหมูบานของชาวลาวครั่งเปนทองทุงนาซ่ึงเปนไปตามแบบวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่ชาวลาวครั่ง
ปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน  ในอดีตชาวลาวครั่งนิยมสรางบานแบบยกพื้นสูงรวมทั้งยังสรางใตถุนบานไวเพื่อเก็บส่ิงของทาง
การเกษตร เชน อุปกรณการทํานา ทั้งครก สากตีขาว รวมถึงอุปกรณส่ิงทอทั้งหลาย เชน ก่ีทอผา รวมถึงเครื่องมือจักรสาน
ประเภทอ่ืน ๆ และบางทีอาจมีเล้ียงสัตวไวใตถุนบาน เชน ไก เปด เปนตน นอกจากน้ีแลวการสรางบานของชาวลาวครั่งยังมี
ความเช่ือในเรื่องของส่ิงล้ีลับที่ผสมผสานในวิถีของครัวเรือนอยากแยกกันไมได กลาวไดวาชาวลาวครั่งเคารพบรรพบุรุษผูลวงลับ
และเช่ือเรื่องผีซ่ึงความเช่ือในเรื่องผีน้ันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับประเพณีชาวลาวครั่งนับตั้งแตเกิดจนถึงตาย (บุญเรือน 
ปาแสนกุล, 2558) 

 

4.3 พัสตราภรณศึกษาของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
เอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครั่งยังรวมถึงผาขาวมา 5 สี มีลวดลายหลากหลายและสีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ 

ดังน้ัน การทอผาจึงถือเปนการแสดงความเปนอัตลักษณของชาวลาวครั่งไดเปนอยางดี ผาทอของชาวลาวครั่งมีช่ือเสียงมาอยาง
ยาวนานโดยเฉพาะการใชสีแดงลงบนอาภรณซ่ึงสีแดงดังกลาวนํามาจากครั่งเปนวัตถุดิบสําคัญ วัฒนธรรมชาวลาวครั่งมีความ
ผูกพันกับการแตงกายเปนอยางมาก ชาวลาวครั่งจะแตงกายในโอกาสสําคัญโดยเฉพาะงานบุญ สตรีมักสวมเส้ือคอกระเชาเม่ือ
อยูกับบาน แตงกายหญิง นุงผาซ่ินพื้นผาเปนสีแดงครึ่งลวดลายสอดแทรกเปนสีดําเหลือง ขาว สีเขียว มีเชิงผาเปนลวดลาย นุง
ยาวครึ่งนองเส้ือเปนสีแดงครั่งเย็บจีบรอบอกมีสายเส้ือโยงพาดไหล แบบสวมใสไมมีเม็ดกระดุมนุงทับในมีเข็มขัดเงินขาวพาด
คาดเอว มีสไบพาดเฉียงจากซายไปขวา ชุดดังกลาวทั้งชายหญิงจะสวมใสในพิธีตาง ๆ ตามแตโอกาสอันควร แตหากในวันงาน
เทศกาลหรือประเพณีสําคัญ ๆ สตรีลาวครั่งมักสวมเส้ือลายฉลุหรือเส้ือผาตามสมัยนิยม และมักสวมใสผาซ่ินสีแดงตีนจกซ่ึงเปน
เอกลักษณเฉพาะ ถาไปถือศีลฟงธรรมที่วัดจะนุงหมขาวแตทั้งชายและหญิงมีผาสไบเฉียงเรียกวา “ผาเบี่ยงโตง” (บุญเรือน ปา
แสนกุล, 2558) 

 เอกลักษณผาที่โดดเดนที่สุดคือซ่ินเปนผานุงของสตรีอีกทั้งมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามทองถิ่นและลวดลายบนผืน
ผา การสวมใสผาซ่ินเปนที่นิยมอยางมากในลาว โดยเฉพาะกลุมชาวลาวที่อพยพเขามาอาศัยอยูในทั้งลาวกลุมอ่ืน ๆ รวมทั้งลาว
ครั่ง ผาซ่ินนับเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาวลาวรวมถึงชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน ในสมัยโบราณการทอผาซ่ินเปนงานใน
บานโดยลูกผูหญิงมีหนาที่เปนลูกมือคนสําคัญ แมจะสอนใหลูกสาวฝกทอผาจนชํานาญและทอผาผืนงามสําหรับใชในโอกาส
พิเศษ เชน งานแตงงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีตาง ๆ ของชาวลาว  
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4.4 ภาษาศาสตรของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
นักภาษาศาสตรปจจุบันไดจัดภาษาลาวครั่งจัดอยูในภาษาตระกูลไต โดยจัดอยูในภาษาสายไท-กะได (Tai-Kadai 

language family) (Li, 1974, p.989) เน่ืองจากมีความคลายคลึงกับภาษาลาวในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่หลวงพระบาง ทั้งน้ีชนกลุมตาง ๆ ของลาวที่อพยพมาในไทยในจังหวัดเพชรบูรณและ
จังหวัดเลยยังมีภาษาที่คลายคลึงกับสําเนียงชาวลาวที่หลวงพระบางเปนอยางมาก 

ชาวลาวครั่งที่บานหวยดวนในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สามารถพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาลาว การใชภาษา
ลาวครั่งน้ันจะแพรหลายในชุมชนลาวครั่งดวยกันซ่ึงจะมีการพูดภาษาเฉพาะกลุมในสังคมของตนเอง ขณะที่ภาษาเขียนของชาว
ลาวครั่งซ่ึงแตเดิมน้ันเปนอักษรไทยนอย อักษรดังกลาวน้ันยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตในปจจุบันแทบไมมีการศึกษา
และพบหลักฐานภาษาเขียนดังกลาวมากนัก จึงทําใหภาษาเขียนเหลาน้ันปรากฏอยูในสมุดขอยและใบลาน เน่ืองจากในปจจุบัน 
ชาวลาวครั่งสวนใหญใชอักษรไทยในการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ของกลุมชาติพันธตน เม่ือชาวชาวลาวครั่งอพยพเขามาอยูใน
สังคมไทยเม่ือหลายรอยปกอน พวกเขาจึงตองปรับวิถีชีวิตการการเรียนรูของภาษา คําบางคําของชาวลาวที่เคยมีการใชในสังคม
ลาวอาจมีการเลือนหายไปเน่ืองจากไมไดมีการใชอยางสมํ่าเสมอเหมือนเชนในอดีตที่เคยอยูที่ลาว ในปจจุบันชาวลาวครั่งใน
ตําบลหวยดวนเองมีการเปล่ียนแปลงทางดานภาษาพูดอยางมาก และทําใหภาษาถิ่นลาวครั่งในสมัยอดีตเลือนหายลงไปตาม
กาลเวลาเปนจํานวนมาก 

 

4.5 ความเช่ือทางศาสนวิทยาของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ชาวลาวครั่งนับถือพุทธศาสนาซ่ึงมีประเพณีปฏิบัติที่คลายคลึงกับชาวพุทธไทยในเกือบทุกดานจนยากที่จะแยกจากกันได 

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงพบเห็นได เชน การใสบาตร การไปวัดรักษาศีลอุโบสถในวันพระ รวมถึงการไปวัดในโอกาสสําคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันวิสาขะบูชา ทั้งน้ีชาวลาวครั่งใหความสําคัญกับพุทธศาสนาเปนอยางมากและการอบรมส่ัง
สอนใหลูกหลานยึดม่ันในศาสนายังคงปฏิบัติสืบทอดตอกันมาหลายช่ัวรุนนับจากสมัยบรรพบุรุษที่เวียงจันทน ชาวลาวครั่งใน
ตําบลหวยดวนมีความเช่ือในเรื่องส่ิงเหนือธรรมชาติมานับตั้งแตสมัยโบราณ ความเช่ือที่ฝงรากอยางเหนียวแนนคือความเช่ือ
เรื่องผี ชาวลาวครั่งมีความเช่ือเรื่องผีอยูสองชนิดใหญ คือ ผีเจานาย (ancestral spirit) และผีเทวดา (spectral spirit) 
นอกจากเรื่องผีซ่ึงเปนความเช่ือเหนือธรรมชาติแลวน้ันชาวลาวครั่งยังมีความเช่ือในเรื่องของ “ขวัญ” [Khwan] ในตัวของมนุษย 
อีกทั้งยังเช่ือในเรื่องของดวงชะตา การสืบดวงชะตา การสะเดาะเคราะห การรดนํ้ามนต พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะหของชาว
ลาวครั่งจะมีการนํากระทงใสเครื่องบวงสรวงไปทิ้งที่บริเวณทางสามแพรงพรอมทั้งนําพระพุทธรูปองคเล็กไปไวที่วัดเพื่ออุทิศ
ใหกับผีเจานาย (บุญเรือน ปาแสนกุล, 2558) 

พิธีกรรมและความเช่ือของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวยรวมถึงชาวชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในภาค
กลางและอีสานตางสืบทอดความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษ (ancestral spirit) เปนอยางมาก ผีน้ันมี 2 ฝาย คือ ฝาย “ผีเจานาย” 
และ “ผีเทวดา” ซ่ึงผีดังกลาวเช่ือกันวาเปนผีบรรพบุรุษที่อาศัยอยูเมืองภูครัง ประเทศลาว ในชุมชนลาวครั่งทีอพยพมายังไทย
จึงแยกความเช่ือออกเปน 2 กลุมตามความเช่ือผีของครอบครัว กลุมแรกคือผีเจานายซ่ึงก็คือมูลนายที่อพยพเขามาอาศัยอยูกอน
หรือเปนวิญญาณของบรรพบุรุษผูที่ไดลวงลับไปแลว มูลนายเหลาน้ีถือเปนนักรบผูสืบเช้ือสายเผาพันธุเดียวกับสมาชิกในชุมชน
ชาวลาวครั่ง ตอมาลูกหลานจะอัญเชิญผีเจานายมาสถิตในศาลของหมูบานชุมชนลาวครั่งซ่ึงเรียกวา “หอเจานาย” ซ่ึงตั้งอยูทาง
ทิศเหนือของหมูบาน ทั้งน้ีความเช่ือ “ผีเจานาย” ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบของสังคมของชาวลาวครั่งดวยมีขอ
หามเรื่อง “ผิดผี” ซ่ึงเปนจารีตที่ทุกคนตองปฏิบัติ หากเกิดผิดผีจะตองทําพิธีเซนไหวขอขมาผีแลวแตจะทําการส่ิงใด นอกจากน้ี
อาจยังตองมีการบอกผีเจานายในโอกาสตาง ๆ เชน การออกไปคาขาย การทําไร ทํานา หรือมีงานประเพณีใด ๆ ก็จะตองมา
บอกกลาวผีเจานายเพื่อใหผีเจานายไดชวยดูแลคุมครองปกปกรักษาไมใหส่ิงไมดีเขามากลํ้ากรายและใหพบแตส่ิงที่ดีมีความ
เจริญ (สํารอง อินทรแสน, 2558) 

 สวน “ผีเทวดา” คือ วิญญาณของเทวดาที่เคยปกปกรักษาบานเมืองของตนมาตั้งแตอยูที่ลานชาง หลวงพระบางทั้งน้ี
ชาวลาวครั่งจะมีจารีตและพิธีกรรมเพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือผีเทวดาดวยการสราง “หิ้งเทวดา” เปนส่ิงมงคลรักษาพวกตน
ทั้งน้ีหิ้งเทวดามีลักษณะเปนหิ้งไม 2 ช้ัน ช้ันบนเล็กกวาช้ันลางใชเปนที่วางพานทองเหลืองและใสคัมภีรโบราณ 2 เลมและดาบ
เหล็กดามไม 1 อัน สวนขางลางใชเปนที่วางเครื่องสักการะ ไดแก ดอกไม ธูปเทียน และสวยที่ชาวบานนํามาทําพิธีแกบน 
ดอกไมที่นํามาแกบนไมสามารถนําลงจากหิ้งได จนกวาจะถึงงานเล้ียงผีจึงจะเปล่ียนไดและตองนําดอกไมมาแทน ผูทําพิธีและ
ส่ือสารติดตอกับผีเทวดาเรียกวา “คนตน” ซ่ึงเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไดและมักจะสืบทอดตําแหนงตามสายโลหิต (เย็น จงสอน, 
2558) 
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4.6 ประเพณีวัฒนธรรมของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ประเพณีแหธงสงกรานตเปนสวนหน่ึงของงานเทศกาลสงกรานตซ่ึงปฏิบัติสืบทอดกันมาชานานในหมูคนไทยเช่ือสาย

ลาวครั่ง ทั้งน้ีในจังหวัดนครปฐมมีชาวลาวครั่งอาศัยอยูมากในเขตตําบลโพรงมะเดื่อในอําเภอเมืองและตําบลหวยดวน ตําบล
ดอนรวก ตําบลลําเหย ในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชาวไทยเช้ือสายลาวครั่งเหลาน้ีเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยู
บริเวณดังกลาวมานับตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีแตก็ยังคงถือประเพณีบางอยางสืบทอดกันมาอยางแนนแฟน 

การแหธงสงกรานตเปนประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนาที่ปฏิบัติแตกตางไปจากคนไทยกลุมอ่ืน ๆ และมีปฏิบัติกันใน
กลุมชาวลาวครั่งที่อยูในจังหวัดอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน อาทิ สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค สุพรรณบุรี เปนตน ในชวงเทศกาล
สงกรานตของทุกปนอกจากจะมีพิธีการทําบุญตักบาตร การกอเจดียทราย การสรงนํ้าพระ และการบังสุกุลอุทิศสวนกุศลถึง
บรรพบุรุษผูลวงลับไปแลวน้ัน ประเพณีดังกลาวที่ชาวลาวครั่งปฏิบัติก็เหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป อยางไรก็ดี ชาวลาวครั่งยังมี
พิธีกรรมที่เปนเอกลักษณอันโดดเดนเฉพาะของกลุมพวกตนคือการแหธงสงกรานตหรือที่ชาวบานเรียกกันวา “การทอดผาปา
ลาว” ในวันสุดทายของงานอีกดวย จุดประสงคสําคัญของการแหธงสงกรานตก็เพื่อหาเงินและส่ิงของที่จําเปนเขาวัดเพื่อเปน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและยังเปนการเสริมสรางใหชาวบานในหมูบานรวมกันสังสรรครื่นเริงเพื่อสรางความสามัคคีและ
ยังเปนการสงทายเทศกาลสงกรานตดวย (เสถียร พุมพะยอม, 2558) 

 สําหรับชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมน้ันถือประเพณีการกอพระเจดียทรายวามี
ความเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชนยังเช่ือวาการกอพระเจดียทรายถวายวัดก็เพื่อนํา
เศษดินทรายที่ติดเทาออกจากวัดทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจกลับมาคืนวัดในรูปพระเจดียทรายและเพื่อเปนการถวายเปนพุทธบูชา 
นอกจากประเพณีเพื่อเปนพุทธบูชาแลวการกอพระเจดียทรายยังเปนกุศโลบายของคนในอดีตใหมีการรวมตัวของคนในชุมชน
เพื่อรวมกันจัดประเพณีรื่นเริงเปนการสังสรรคสรางความสามัคคีของคนในชุมชน 

 ชาวลาวครั่งในหวยดวนยึดอาชีพการทํานาเปนอาชีพหลักซ่ึงเปนอาชีพดั้งเดิมนับแตสมัยบรรพบุรุษดวยเหตุน้ีชาวลาว
ครั่งจึงมีประเพณีสอดแทรกในการทําขวัญนาเชนเดียวกับคนไทย ไดแก พิธีแฮกนาหรือพิธีแรกนา พิธีการลงแขกดํานา พิธีทํา
ขวัญรวงขาว พิธีเล้ียงมานขาวหรือพิธีรับมานขาว พิธีการลงแขกเก่ียวขาว พิธีรับขวัญขาว พิธีนวดขาว พิธีลากกระดาน พิธีฝดขาว 
พิธีสูขวัญขาว นอกจากน้ีงานประเพณียังเก่ียวเน่ืองกับการทําบุญสารทเดือนสิบ โดยเม่ือถึงวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ของทุก ๆ ป 
ชาวลาวครั่งที่ตําบลหวยดวนมีพิธีทําบุญที่เรียกวาวันสารทลาว โดยชาวลาวครั่งมีการทําบุญสารทเดือนสิบกันในหลายพื้นที่ทั่ว
ทั้งนครปฐม ซ่ึงกอนหนาวันแรม 15 ค่ําจะมาถึงราวหน่ึงสัปดาหน้ันชาวลาวครั่งจะทําการกวนกระยาสาทรเพื่อเตรียมทําบุญที่
จะมาถึงดวยเชนกันชาวลาวครั่งเช่ือวาบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวยังคงวนเวียนและรอคอยผลบุญจากญาติที่ยังคงมีชีวิตอยูที่จะ
อุทิศสวนบุญกุศลไปให ดังน้ันเม่ือถึงประเพณีในวันสารทลาว ชาวบานลาวครั่งจะกวนกระยาสารทและนํากระยาสารทไปถวาย
พระภิกษุที่วัด ทั้งน้ีชาวลาวครั่งเช่ือวาพิธีทําบุญสาทรเปนประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่เสียชีวิตลงโดยถือเอา
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 เปนวันสารท (บุญเรือน ปาแสนกุล, 2558) 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางการอนุรักษอัตลักษณชาติพันธุชาวหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม สามารถแยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. การเตรียมความพรอมของชุมชนหวยดวน 
2. การเพิ่มขีดศักยภาพการสรางเสริมอัตลักษณของชุมชนลาวครั่งในตําบลหวยดวน 
3. การสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนชาวลาวครั่งในทองที่ 
4. การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวครั่งในทองถิ่น 
5. การสงเสริมบทบาทของประชาชนในทองที่และชุมชนในบริการจัดการทางวัฒนธรรม  
 

5. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมในครั้งน้ี

ไดทําการการศึกษาดานประวัติศาสตรถิ่นฐาน ความเปนมาของชาติพันธุวรรณนา ประเพณีวัฒนธรรมในรอบป ความเช่ือทางศา
สนวิทยา นิรุกติศาสตร อาภัสตราภรณ ตลอดจนการหาแนวทางการอนุรักษอัตลักษณของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐมรวมกับหนวยงานภาครัฐและทุก ๆ ฝาย การศึกษาในครั้งน้ีทําใหผูวิจัยสามารถรวบรวมองคความรู
ทางดานอัตลักษณชาติพันธุชาวลาวครั่งอยางละเอียดในเกือบทุกดานไวได ดังน้ันแลวในการวิจัยศึกษาครั้งตอไปน้ันผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวาควรศึกษารูปแบบ (model) เพื่อประเมินความสําเร็จจากการหาแนวทางรวมกันในทุก ๆ ภาคสวนของงานวิจัย
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ช้ินน้ีเพื่อเปนการติดตามการดํารงรักษาวัฒนธรรมของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมใหอยูสืบ
ตอไป 
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