ฐานข้อมูล
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพืน้ ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ

จัดทาโดย
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด
องค์การบริ หารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่ น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานและอนุรกั ษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ทีส่ าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สญ
ู หายไปจากชุมชน
2. เพื่อให้ผรู้ บั การถ่ายทอดตระหนักถึงความสาคัญของภูมปิ ั ญญาในท้องถิน่ ของตนเอง อันจะนาไปสูก่ ารอนุ รกั ษ์
และพัฒนาภูมปิ ั ญญานัน้ ๆ ต่อไป
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เป็ นคาทีม่ คี วามหมายเช่นเดียวกับคาว่าภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และภูมปิ ั ญญาไทย เป็ นองค์
ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นท้องถิน่ ซึ่งได้รบั การถ่ายทอดจากผูร้ ูห้ รือผูม้ ปี ระสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์
ท้องถิน่ ซึ่งมี ผูใ้ ห้คากัดความของภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้
สามารถ จันทร์สรู ย์ (2536) กล่าวว่าภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ หมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีช่ าวบ้านคิดได้เองที่
นามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็ นสติปัญญา เป็ นองค์ความรูท้ งั ้ หมดของชาวบ้านทัง้ กว้าง ทัง้ ลึก ทีช่ าวบ้านสามารถคิด
เอง ทาเองโดยอาศัยศักยภาพทีม่ อี ยูแ่ ก้ปัญหาการดาเนินวิถชี วี ติ ในท้องถิน่ อย่างสมสมัย
กรมวิ ชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ว่า คือความรูท้ เ่ี กิดจากประสบการณ์ในชีวติ
ของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปั ญญาและตกผลึกมาเป็ นองค์ความรูท้ ป่ี ระกอบกันขึน้ มา
จากความรูเ้ ฉพาะหลายเรื่อง ความรูด้ งั กล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็ นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจ
กล่าวว่า ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ จัดเป็ นพืน้ ฐานขององค์ความรูส้ มัยใหม่ทช่ี ่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ
และการปรับตัวในการดาเนินชีวติ ของคนเรา
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) กล่าวว่าภูมปิ ัญญาท้องถิน่ หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลทีม่ ตี ่อตนเอง ต่อ
โลก และสิง่ แวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดงกล่
ั ่ าวจะมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ทีไ่ ด้รบั การ
ถ่ายทอด สังสอนและปฏิ
่
บตั สิ บื เนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงแต่ละสมัย ทัง้ นี้โดยมี
เป้ าหมายเพื่อความสุขของในส่วนทีเ่ ป็ นชุมชน และปั จ เจกบุคคล
ฉลาดชาย สมิ ตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสฐิ นาคราไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ คือ
สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรูส้ ะสมถ่ายทอดประสบการณ์ทย่ี าวนานของผูค้ นในท้องถิน่ ซึ่งได้ทาหน้าทีช่ น้ี าว่า
การจะใช้ชวี ติ อย่ายังยื
่ นและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนัน้ ทาอย่างไรซึ่งในทีส่ ดุ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ อาจถูกยกระดับ
ให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย บนพืน้ ฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงทีม่ ี
ชีวติ สัตว์ พืช และมนุษย์ดว้ ยตัวเองตลอดจนสิง่ ไม่มชี วี ติ รอบข้าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ไทยว่า เป็ นองค์ความรู้
ความสามารถ และทักษะของคนไทยทีเ่ กิดจากสังสมประสบการณ์
่
ทผ่ี ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และ

ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถชี วี ติ ของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุค
สมัย
ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ สะสมขึน้ มาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวติ
และสังคมในท้องถิน่ หนึ่งๆ เพราะฉะนัน้ จึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิน่ มากกว่าภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีม่ า
จากข้างนอก ลักษณะสาคัญของภูมปิ ัญญาท้องถิน่ คือ มีวฒ
ั นธรรมเป็ นพื้นฐาน มีความเป็ นบูรณการสูงทัง้ ในเรื่อง
ของกาย ใจ สังคม และสิง่ แวดล้อมและเชื่อมโยงไปสูน่ ามธรรมทีล่ กึ ซึ้งสูงส่ง อีกทัง้ ยังเน้นความสาคัญของ
จริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ให้ความสาคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผูอ้ าวุโส
ซึ่งเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมปิ ัญญาท้องถิน่ หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิง่ ทีส่ งสมกั
ั ่ นมาตัง้ แต่อดีต
ซึ่งเป็ นประสบการณ์ในการดาเนินชีวติ ของคนในท้องถิน่ ซึ่งได้ผา่ นการคิดค้นและปรับปรุง เปลีย่ นแปลง จนได้
แนวทางทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็ นทีย่ อมรับนับถือจากบุคคลทัวไป
่ ถือเป็ นแบบอย่างในการ
ดารงชีวติ ทีถ่ ่ายทอดสืบต่อกันมา
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ หมายร่วมถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีช่ าวบ้านคิดค้นขึน้ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็ นทัง้ สติปัญญาและองค์ความรูท้ งั ้ หมดของชาวบ้าน ดังนัน้ จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดาเนินชีวติ ในวงกว้าง ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ประกอบไปด้วยองค์ความรูใ้ นหลายวิชา ดังที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จาแนกไว้รวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรูท้ กั ษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพืน้ ฐานคุณค่าดัง้ เดิม ซึง่ คนสามารถพึง่ พาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การ
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็ นต้น
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิ ตและการบริ โภค) หมายถึง การรูจ้ กั ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด
และเป็ นธรรมอันเป็ นกระบวนการให้ชมุ ชนท้องถิน่ สามารถพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทัง้ การผลิตและการจัด
จาหน่ ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็ นต้น
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้ องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้น
ให้ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทัง้ อนุรกั ษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยังยื
่ น
5. สาขากองทุนและธุรกิ จชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิ การ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวติ ของคนให้เกิดความ

มันคงทางเศรษฐกิ
่
จ สังคม และ วัฒนธรรม
7. สาขาศิ ลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็ นต้น
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดาเนินงานด้านต่างๆ ทัง้ ขององค์กรชุมชน
องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บา้ นระบบผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชน เป็ นต้น
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้วา่ เป็ นภูมปิ ั ญญาสาขาการจัดการทีม่ คี วามสาคัญ เพราะการจัดการศึกษา
เรียนรูด้ ี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรูภ้ ูมปิ ั ญญาไทยทีม่ ปี ระสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกีย่ วกับด้านภาษา ทัง้ ภาษาถิน่ ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทัง้ ด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดงั ้ เดิมทีม่ คี ุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผลดีต่อบุคคลและสิง่ แวดล้อม เช่น การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่ า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็ นต้น

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ
วัดดอนมะเกลือ
วัดทุง่ กระเจ็ด
บ้านไทยทรงดา
ศาลเจ้าพ่อดอกไม้
ศาลเจ้าพ่อทวน
บ้านไทยทรงดา
ศาลเจ้าพ่อยง
ศาลเจ้าพ่อศรีนวน
บ้านไทยทรงดา

หมู่ที่
2
6
2
1
9
9
10
11
11

หมายเหตุ

ข้อมูลปฏิ ทินกิ จกรรมประจาปี วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
และกิ จกรรมด้านวัฒนธรรม

พิ ธีไหว้ศาลประจาหมู่บ้าน
ชาวไทยทรงดา หรือ ลาวโซ่ง บ้านดอนมะเกลือ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี จะมีศาลประจา
หมู่บา้ น เพื่อช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองครอบครัว และชุมชนให้ปลอดภัยจากอันตรายทัง้ ปวง
ชุมชนมีแต่ความสุข การทามาหากิน ทานาทาไร่ปลูกผักได้ผลดี พิธไี หว้ศาลประจาหมู่บ้าน มี 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1
จะทาพิธใี นเดือน 6 วันข้างขึน้ ครัง้ ที่ 2 จะทาในเดือน 8 วันข้างขึน้ โดยกาหนดไหว้ตรงกับวันทีเ่ ท่าไหร่ แล้วจึง
บอกให้ชาวบ้านทุกคนทราบล่วงหน้าประมาณ 3 วัน เพื่อให้ทกุ คนจะได้เตรียมเอาอาหารมาไหว้ศาลกัน ทุก
คนจะแต่งกายตามปกติ ชุดทีเ่ คยใส่เป็ นประจาทุกวันไปร่วมพิธ ี เฉพาะหมอผูท้ าพิธเี รียกว่า “เจ้าจ้า” เท่านัน้
จะต้องใส่เสือ้ ฮี เมื่อทาพิธเี สร็จแล้วชาวบ้านจะนาอาหารทีม่ าร่วมพิธกี ลับไปบ้านของตนเอง ประเพณีไหว้ศาล
ประจาหมู่บา้ นเป็ นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว สนุ กสนานร่วมกัน
บ้านดอนมะเกลือมีชาวไทยทรงดาอาศัย 12 หมู่บา้ น มีการตัง้ ศาลประจาหมู่บา้ นจานวน 4 ศาล ดังนี้
1. ศาลหมู่ท่ี 10 เจ้าพ่อประจาศาลชื่อ เจ้าพ่อยง
2. ศาลหมู่ท่ี 5 เจ้าพ่อประจาศาลชื่อ เจ้าพ่อศรีนวล
3. ศาลหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 7 เจ้าพ่อประจาศาลชื่อ เจ้าพ่อดอกไม้
4. ศาลหมู่ท่ี 9 เจ้าพ่อประจาศาลชื่อ เจ้าพ่อทวน
พิธไี หว้ศาลประจาหมู่บา้ นครัง้ ที่ 1 จัดทาในตอนเย็นเท่านัน้ ประกอบด้วย เครื่องไหว้ศาลชุด
ใหญ่ เช่น ได่บา้ นต้มสุก 12 ตัว (ให้ฆ่าโดยวิธที บุ หัวห้ามเชือดคอโดยเด็ดขาด) เหล้าขาว ขนมต้มขาว ขนมต้ม
แดง ข้าวต้มมัด ขนมอื่นๆ หมากพลู 3 คา ยาเส้น 3 มวน กาน้ า ดอกไม้ธูปเทียน
พิธไี หว้ศาลครัง้ ที่ 2 ในเดือน 8 วันข้างขึน้ ทาพิธใี นตอนเช้าและตอนเย็น พิธตี อนเช้าจะทา
บริเวณทางสามแยกของหมู่บา้ น ส่วนพิธตี อนเย็นทาบริเวณทีว่ า่ งหน้าศาล พิธตี อนเช้าจะเป็ นพิธที างศาสนา
โดยนิมนต์พระจากวัดดอนมะเกลือมาหมดทุกรูปเพื่อสวดมนต์ให้ศลีให้พร ชาวบ้านจะเอาอาหารใส่ปิ่นโตมา
รวมถวายพระ เมื่อเสร็จพิธสี งฆ์จะมีการตัง้ ศาลเพียงตาขึน้ ทีส่ ามแยก ชาวไทยทรงดาจะเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ มาวางทีศ่ าลเพียงตา เช่น ทีน่ อน หมอน เสื่อ ร่มและ ขันน้ า เป็ นต้น และร่วมรับประทาน
อาหารร่วมกัน เรียกว่า “ทาบุญรวมญาติ” และรอทาพิธไี หว้ศาลในตอนเย็นต่อไป
พิธกี ารไหว้ศาลประจาหมู่บา้ นในตอนเย็นเริม่ พิธเี วลา 3 โมงเย็น พิธกี ารเหมือนการไหว้ศาล
ครัง้ ที่ 1 แต่เพิม่ พิธสี งฆ์มาสวดในตอนเย็น “เจ้าจ้า” ผูท้ าพิธเี ป็ นผูก้ าหนด กลุ่มบุคคลทีเ่ รียกว่า “ผูถ้ ูกไก่” ใน
การเตรียมเครื่องเช่นไหว้ศาล เจ้าจ้าจะใส่เสือ้ ฮี ทาพิธจี ุดธูปเทียนบอกกว่าเจ้าพ่อยงโดยภาษาโซ่งให้มารับ
ของทีช่ าวบ้านจัดมาถวายและกล่าวอัญเชิญชุมชนเทวดาให้มาช่วยคุม้ ครองปกปั กรักษาให้ทกุ คนในหมู่บา้ นอยู่

ดีมสี ขุ ปลอดภัยจากภัยอันตรายทัง้ ปวง ทาไร่ได้ผลดี การกล่าวนัน้ ต้องกล่าวแต่สงิ่ ทีด่ ๆี จากนัน้ ทาน้ ามนต์ใส่
กาน้ าไปปะพรมให้แก่ผมู้ าร่วมพิธเี ป็ นการเสร็จพิธชี าวบ้านจะเอาอาหารกลับไป และแบ่งไก่ให้เจ้าจ้านากลับไป
เรียกว่า “การก๊อบเสือ้ ” เป็ นการสร้างความสามัคคีร่วมกันในหมู่บา้ นโดยนับถือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์หรือเจ้าพ่อองค์
เดียวกัน

พิ ธีเสนเรือนหรือการเลี้ยงผีบรรพบุรษุ
: เสนเฮือน,เสนบ้าน, เลีย้ งเฮือน
ช่วงเวลา จัดในเดือน ๔, ๖, ๘, ๑๒ ภายใน ๑-๓ ปี
ความสาคัญ
การเลีย้ งผีบรรพบุรุษ คือ พิธขี องพวกลาวโซ่งในหมู่บา้ นแหลมมะค่า ตาบลพันเสา อาเภอบางระกาจังหวัด
พิษณุโลก เป็ นพิธที จ่ี ะทาให้บุคคลในครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ ได้รบั การคุม้ ครองจากบรรพบุรุษ
ทีล่ ่วงลับไปแล้ว ถ้าว่างเว้นไม่ทาพิธกี รรมเกิน ๓ ปี คนในครอบครัวจะมีเรื่องเดือดร้อน ประสบภัยพิบตั ิ เจ็บไข้
ได้ป่วยถึงตายได้
พิ ธีกรรม
๑. คนลาวโซ่งจะต้องเลีย้ งหมูตวั ผูต้ อนแล้วไว้หนึ่งตัว เพื่อทาพิธเี สนเรือนโดยเฉพาะ หมูตวั นี้หา้ มขายเชื่อกัน
ว่าถ้าขายจะทาให้คนเลีย้ งตาย
๒. มีสารับเผือ่ น (สานด้วยไม้คล้ายกระจาดยกส่วนก้นสูง) มีไว้ใส่เครื่องเซ่น ได้แก่ หมูทต่ี ม้ แล้ว ๗ ช่วงกระดูก
หลัง ๗ ข้อ นามาเรียงไว้ในสารับเผือ่ นในลักษณะเป็ นวงกลม โดยมีใบตองรอง นาไส้หมูมาวางล้อมรอบนอก
แล้วนาขนมทีเ่ ตรียมไว้ ได้แก่ ข้าวต้มมัด ขนมเทียน เผือกต้ม มันต้ม กล้วย อ้อยและขนมแห้ง ใส่ลงในสารับ
เผือ่ นจนครบเสร็จแล้วคนในตระกูลจะยก ๓ ครัง้ จนครบ จึงยกไปทีก่ ะล้อฮ่อง (กะล้อฮ่อง เป็ นสถานทีส่ าหรับ
เลีย้ งผี จะมีโกศใส่กระดูกของบรรพบุรุษทุกคน มีหมาก น้ า ขันน้ า วางอยูเ่ ป็ นประจา
๓. ล่าม (หมอผีหรือหมอเสน) จะทาพิธเี ชิญผีบรรพบุรุษออกมากิน เมื่อเสร็จพิธแี ล้ว จึงยกออกมา หมูทท่ี าพิธ ี
ต้องให้ล่ามไปหมด ส่วนขนม ล่ามและเจ้าของบ้านแบ่งคนละครึง่ เมื่อเสร็จพิธแี ล้วใน ๑ วัน เชิญญาติพน่ี ้องมา
รับประทานหัวหมูดว้ ยกัน เสร็จแล้วนาฟั นหมูมาร้อยแขวนไว้ในกะล้อฮ่อง วิธกี ารนี้เป็ นการเคารพผีบรรพบุรุษ
อีกวิธหี นึ่งด้วย
สาระ
พิธเี สนเรือน ทาขึน้ เพื่อทาให้บุคคลในครัวเรือนรักสามัคคี และร่วมมือกันปฏิบตั ติ ามพิธจี นครบ ผีบรรพบุรุษจะ
ได้พอใจรักและช่วยคุม้ ครองป้ องกันอันตราย

ประเพณี การเกิ ด
ประเพณีการเกิดของชาวไทดา ปัจจุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปจากในอดีต ด้วยมีการรับและผสมผสาน
วัฒนธรรมพุทธเข้าไว้ดว้ ย ตามธรรมเนียมดัง้ เดิมแล้วตัง้ แต่ผเู้ ป็ นแม่รูต้ นเองว่ามีครรภ์ ผูเ้ ป็ นแม่คงทางาน

ตามปกติโดยเชื่อว่าการได้ออกแรงจะทาให้คลอดลูกง่าย ก่อนคลอดมีการทาพิธเี ซ่นผีเรือน เรียกว่า “วานขวัญ
ผีเรือน” โดยหมอขวัญเป็ นผูท้ าพิธฆี า่ ไก่เซ่นผีญาติพน่ี ้องทีต่ ายทัง้ กลมหรือตายในขณะ คลอดลูก เพื่อไม่ให้มา
รบกวนในขณะคลอด เมื่อเด็กคลอดแล้วจะตัดสายรก ซึ่งเรียกว่า “สายแห่” จากนัน้ อาบน้ าเด็กด้วยน้ าอุ่นแล้ว
นาไปวางในกระด้ง รอจนกระทังสายรกหลุ
่
ดออกมา นารกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปแขวนทีค่ บไม้ใหญ่ในป่ า
ส่วนผูท้ เ่ี ป็ นแม่กใ็ ห้ลา้ งทาความสะอาดร่างกาย เล็กน้อยแล้วนัง่ อยูไ่ ฟเป็ นเวลา 1 เดือน เรียกว่า “อยูก่ าเดือน”
ขณะอยูไ่ ฟต้องอาบน้าร้อนต้มผสมใบไม้ซ่งึ เป็ นสมุนไพรพืน้ บ้านจนครบเดือน ในระยะแรกของการอยูไ่ ฟจะนัง่
อยูท่ เ่ี ตาไฟตลอดเวลา 3 วัน เรียกว่า “อยูก่ าไฟ” แม่กาเดือนหรือหญิงทีอ่ ยูไ่ ฟจะรับประทานได้เฉพาะข้าว
เหนียวนึ่ง กับเกลือคัวหรื
่ อเกลือเผาจนครบ 3 วัน จึงออกกาไฟ จากนัน้ มีการเซ่นผียา่ ไฟโดยใช้ไข่ไก่ 1 ฟอง
ไปวางไว้ทท่ี ารก แรกคลอดทาพิธเี ซ่นสูข่ วัญ เพื่อให้ดูแลรักษาเด็กน้อยทีเ่ กิดใหม่ สาหรับแม่ใช้ไก่ตม้ ข้าวต้ม
ขนม จัดใส่สารับทาพิธสี ขู่ วัญ เมื่อถึงเวลากลางคืนก็ให้แม่และเด็กน้อยย้ายไปนอน ทีน่ อนตามปกติ แต่ผเู้ ป็ น
แม่จะต้องอยูไ่ ฟต่อไปจนครบ 30 วันจึงสามารถออกจากกาเดือนได้ แต่ในปั จจุบนั คนไทดาส่วนใหญ่คลอดลูก
ทีโ่ รงพยาบาลจึงไม่พบเห็นการประกอบพิธเี ช่นนี้แล้ว

ประเพณี บวช
การบวชเป็ นประเพณีทเ่ี กิด ขึน้ ภายหลัง(ก่อนหน้ านี้ประมาณ 50 ปี ) เมื่อคนเชื้อสายไทดาเข้ามาอยู่
ร่วมกับคนไทยในประเทศไทย จึงรับเอาประเพณีบวชในพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยโดยผสมผสานกับวัฒนธรรม
ตนและถือ เป็ น ประเพณีปฏิบ ัติท่สี าคัญ เมื่อเด็ก หนุ่ ม อายุค รบ 20 ปี บ ริบู ร ณ์ จ ะเข้ารับ การบวช ก่ อนบวช
ประมาณ 15 วันจะไปอยูว่ ดั เพื่อฝึกท่องบทสวดและเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ สมณเพศ และช่วยเหลืองานวัด สาหรับ
พิธตี ่างๆในการบวชจะคล้ายๆกับคนไทย นอกจากมีธรรมเนี ยมปฏิบตั บิ างอย่างเกี่ยวกับผีทแ่ี ตกต่างออกไป
เช่น การบอกกล่าวผีเรือนในกะล้อห่อง

ประเพณี วนั ขึน้ ปี ใหม่
ตามธรรมเนียมของชาวไทดาแต่ เดิม วันขึน้ ปี ใหม่นัน้ จะเริม่ ขึน้ ในวันขึน้ 1 ค่ าของเดือน 6 ซึ่งถือว่า
เป็ นวันแรกของการเริม่ ทางานของคนไทดาหลังจากทีห่ ยุดพักผ่อนตลอด เดือน 5 ตัง้ แต่วนั เริม่ ปี ใหม่จะมีก าร
เริม่ พิธเี สนต่างๆ มีการปฏิบตั ติ วั ใหม่ ละทิง้ สิง่ ทีไ่ ม่ ด ี ส่วนกิจกรรมในวันขึน้ ปี ใหม่อ่นื ๆก็คล้ายๆกับคนไทย คือ
การไปวัดทาบุญ

ประเพณี การแต่งงาน
การแต่งงานของลาวโซ่ง เรียกว่า งานกินดองหรืองานกินหลอง (งานเลีย้ งเพื่อเกี่ยวดองกันเป็ น ญาติ)
โดยฝ่ ายชายหรือฝ่ ายหญิงรูจ้ กั กัน โดยการเล่นลูกช่วง เมื่อรักกันดีจะเรียกผูใ้ หญ่ฝ่ายชายไปขอกับพ่อแม่ ฝ่าย
หญิง เรียกว่า “ไปโลม” เจรจาเรียบร้อยก็จะมีการนัดวันหมัน้ และวันแต่ง

การแต่งกายในพิ ธีแต่งงาน
เจ้าบ่าวจะสวมกางเกงขายาว ใส่เสือ้ ไททัง้ ชุดและสวมเสือ้ ฮีทบั ใส่เครื่องประดับ เจ้าสาวนุ่ งผ้าซิ่นลาย
แตงโม ใส่เสือ้ ฮี ใส่เครื่องประดับต่างๆ พ่อแม่ฝ่ายชายและฝ่ ายหญิงใส่เสือ้ ฮี (เสือ้ ฮีจะใส่ดา้ นไม่มลี ายไว้ภายนอก)
ขบวนขันหมากจะประกอบด้วยสินสอดทองหมัน้ (เครื่องขันหมาก) ใส่กระเหล็บ ขนมทีใ่ ช้ประกอบพิธใี นขบวน

ขันหมาก ได้แก่ กะละแม ข้าวเหนียวแดง ขนมจันอับ ถัวตั
่ ด ขนมเปี๊ ยะ ผลไม้ประกอบพิธไี ม่ม ี (แต่ในปั จจุบนั
ขบวนขันหมากเริม่ มีการนาต้นกล้วย และ ต้นอ้อยมาใช้ในการประกอบพิธ)ี โดยฝ่ ายชายจะมีเพื่อนเจ้าบ่าว ถ้า
เป็ นผูต้ า้ วจะใช้ 8 คน ผูน้ ้อย 4-6 คน และเพื่อนเจ้าบ่าวจะหามเหล้า ขนม ทีน่ อน (เพื่อนขันหมากฝ่ ายชายขนมมี
8 ถาด เหล้า 1 เท (32ขวด) ) สมัยก่อนจะมีหาบบุงก่าวประกอบด้วย หน้ าจัวหั
่ วอ่อน คือ ไก่ หน้ าจัวหั
่ วงาม คือ
หมู พร้อมเครื่องข่า ตะไคร้ หัวหอม
พิ ธีการ
เมื่อขันหมากแห่ขน้ึ บ้านจะมี พิธไี หว้ฝ่ายชาย จะมีล่าม คือ “องล่าม” ซึ่งล่ามฝ่ ายชายจะมี 2 ประเภท
คือล่ามขันหมาก และล่ามฝากตัวลูกเขย เพื่อนเจ้าบ่าวมี 8 คน ถ้าเป็ นผูต้ า้ ว 4 คน ถ้าเป็ นผูน้ ้อยการไหว้ล่ามจะ
บอกว่า “นี่พ่อตานี่แม่ยาย” เจ้าบ่าวจะไหว้พ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวโดยประสานมือ และม้วนมือเข้าหาลาตัว เรียก
“องค์ล ามไล้” ส่วนฝ่ ายหญิง เมื่อขันหมากแต่ งขึ้นบ้านแมปาเฮา ซึ่ง เป็ น ล่ ามทางฝ่ ายหญิงน าเจ้าสาวมาตัก๊
(ทักทาย) แม่เจ้าบ่าว โดยใช้เสือ้ ฮีพนั รอบอกนัง่ ยองๆ ไหว้พ่อแม่เจ้าบ่าว (ไหว้เหมือนคนไทย) และไหว้ญาติ
เจ้าบ่าว เพื่อนเจ้าสาวจะมี 4 คน ถ้าเป็ นผูต้ ้าว และ 2 คนถ้าเป็ นผูน้ ้ อยจะแต่งกายเหมือนเจ้าสาว สะพายกะ
เหล็บ การไหว้เจ้าบ่าวถ้าเป็ นผูต้ า้ วจะไหว้ 7 ที และผูน้ ้อยจะไหว้ 3 ที หรือ 6 ที และผูน้ ้อยไหว้ญาติเจ้าสาว 5
ครัง้ จากนั น้ จึงทาพิธปี ูเสื่อกางหยัน (ปูฟู ก กางมุ้ง) เหมือนกับเป็ นการส่งตัวเข้าหอ และมีพธิ ฉี ลองในตอน
กลางวัน (ถ้าฝ่ ายชายจะแต่งเข้าอยู่บา้ นฝ่ ายหญิง จะต้องมีพธิ ขี อเข้าอยูบ่ า้ น จะทาพิธโี ดยล่ามฝากลูกเขย และ
ถ้าฝ่ ายหญิงจะออกไปอยูบ่ า้ นฝ่ ายชายก็จะต้องมีการทาพิธเี ช่นกัน)
ข้อห้ามสาหรับพิ ธีแต่งงาน
- เดือน 5 ไม่ควรแต่งงาน เพราะชาวไทดาถือว่าเป็ นเดือนร้อน เมื่อแต่งงานกันไปจะอยูก่ นั ได้ไม่นาน
-ไม่แต่งงานกันในมือ้ กัดกับมือ้ ขด เพราะถือเป็ นวันอัปมงคล
-วันทีใ่ ช้ทาแต่งงานแล้วจะไม่นามา ใช้เป็ นวันทาพิธมี งคลอื่นๆอีก (ฤกษ์ทใ่ี ช้ในการทาพิธแี ต่งงานจะใช้
การเปิ ดตาราหรือให้คนทรงดูฤกษ์ทเ่ี หมาะสม)
การไหว้และให้พรฝ่ ายหญิ ง
ผูใ้ หญ่จะจับแขนจับบ่าฝ่ ายหญิง กล่าว่า “เข่าต้องสอเปนตับ ขยับมาสอเปนลุเปนเต้า เฮาย์ขาแขนวา
ขาบ่า เบาะกาเญาะอย่าสอนและแล้ว” คือ เข้าท้องขอเป็ นตับ ขยับลงมาเป็ นลูกเป็ นเต้า
การไหว้และให้พรฝ่ ายชาย
องอามกล่าวว่า “องปอเอ้ยน้อ ข้อยผูด้ ุมาข่มข้าต้าวแอไหว้เฮาเอาแฝบ เจ้าเป็ นปอข้อยนา” (ท่านพ่อ
ครับข้าพเจ้าผูล้ ูกมาคุกเข่าไหว้ด้วยความเคารพท่านเป็ นพ่อของ ข้าพเจ้า) แล้วพ่อตาให้พร จากนัน้ ฝ่ าย
เจ้าบ่าวจะกล่าวรับว่า “อุม้ ใส่หวั ปัวใส่เกล้า จะอยูก่ นั จนเฒ่าจนแก่”

ประเพณี ขนึ้ เฮือนใหม่ (ขึน้ บ้านใหม่)
เมื่อมีการสร้างบ้านใหม่ก่อน เจ้าของจะขึน้ ไปอยูจ่ ะต้องมีพธิ กี ่อนการกาหนดขึน้ บ้านใหม่ นิยมทาใน
เดือน6 และเดือน12 ทีไ่ ม่ทาเด็ดขาดคือในเดือน5 เพราะเป็ นเดือนทีพ่ กั ผ่อน อากาศร้อน น้ าท่าไม่อุดมสมบูรณ์
และอีก3 เดือน คือเดือน9 เดือน10 และเดือน11 ซึ่งเป็ นเดือนทีผ่ เี รือนไม่อยูไ่ ปเฝ้ าแถน สาหรับวันดีให้เลือกวัน
ดีเฉพาะบ้านทีไ่ ม่ตอ้ งกับวันเวนตง การประกอบพิธจี ะทาในช่วงเวลา 17.00-19.00
สิ่ งที่ต้องเตรียม

ขมุก 1 คู่ กระบุง 1 ใบ ไหนึ่งข้าว 1 อัน หม้อนึ่ง 1 ใบ ก้อนหิน 4 ก้อน ฟื ม อุปกรณ์ทอผ้า ฟูก 1 คู่ มุ้ง
หมอน ผ้าห่ม ทีน่ อน เหล้าขาว และไก่ตม้ 3 ตัว (ไก่ซ้อง)
พิ ธีการ
เริม่ พิธดี ว้ ยการหาบอุปกรณ์ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเวียนขวารอบบ้านแบบทักษิณาวรรต จานวน 3 รอบ ขมุ
กต้องใช้สาวน้ อยถือพรหมจรรย์หาบโดยเด็กสาวต้องมาจากครอบครัวทีด่ ผี วั พร้อม เมียเพรียง คือ ผั วเดียว
เมียเดียวและยังมีชวี ติ อยู่ เด็กสาวดังกล่าว เรียก “สาวน้อยจีไ่ ฟไหข้าว” เพราะมีหน้าทีก่ ่อไฟนึ่งข้าวในพิธแี ละมี
ชายหนุ่ มทีเ่ ป็ นออซอ คือ หนุ่ มน้อยทีย่ งั ไม่มลี ูกเมีย ทาหน้ าทีอ่ ุ้มกระบุงข้าวไหนึ่งข้าวขึน้ บ้าน เมื่อเดินเวียน
รอบบ้าน 3 รอบแล้วก็เตรียมขึน้ บ้าน หมอพิธจี ะทาพิธ ี “ข่มขวง” คือข่มสิง่ เลวร้าย หรือ ผีร้ายให้สยบหนีไป
โดยหมอพิธจี ะใช้มดี หมอซึ่งเป็ นมีดดาบด้ามยาว โดยชักออกจากฝั กจีไ้ ปทีบ่ นั ไดแล้วกล่าวคาไล่ผสี างนางไม้ท่ี
สถิตอยูท่ ไ่ี ม้ ให้หนีไป เจ้าของบ้านประกอบด้วย สามี ภรรยา และลูกทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นบ้านพร้อมที่จะทาหน้ าที่
ขนของจะยืนอยู่ขา้ งหลังหมอ พิธ ี โดยบนบ้านจะอยู่เฉพาะผูร้ ู้พธิ ที จ่ี ะพูดโต้ตอบกับหมอพิธไี ด้เท่านัน้ การ
โต้ตอบจะทาก่อนทีผ่ อู้ าศัยจะขึน้ อยูอ่ าศัย)
คาพูดข่มขวงหรือไล่ผีร้ายที่เชิ งบันได
“ ไม้อยูบ่ ่อนฮมเฮ่าย์ตงั ้ อยูเ่ ย็น ไม้อยูบ่ ่อนเย็นเฮ่าย์อยูม่ นอยู
ั ่ ค่ ง ผีฮา้ ยอย่าได้เข้ามา ลองปอบฮ้ายอย่า
ได้เข้ามากวน ลุแมญิงอย่าได้มาตายปายเฮือนนี่ ลุงปอจายอย่าได้มาตายหอกตายหาบเฮือนนี่ เด็กน้อยเฮ่าย์
มาแปรเฮือนนี่ ผูเ้ ฒ่าเฮ่าย์มาเย็นเฮือนนี่”
คาแปล
“ไม้อยู่ ตรงทีร่ ่มให้มาตัง้ อยู่เย็น ไม้อยู่ทเ่ี ย็นให้มาตัง้ อยูม่ นอยู
ั ่ ค่ ง ผีรา้ ยอย่าได้มาลอง ปอบร้ายอย่าได้
กวนลูกผูห้ ญิง อย่าได้มาตายทัง้ กลม ลูกผูช้ ายอย่าได้มาถูกหอกถูกดาบตายบ้านนี้ เด็กน้อยอย่าให้มาเกอด
มากมาย คนแก่ให้มาอยูร่ ่มเย็นเป็ นสุขบ้านนี้” หลังจากมีการพูดโต้ตอบกันแล้วหมอพิธจี ะเดินนาขึน้ บนบ้าน
เจ้าของบ้านหญิงชายแต่งกายด้วยเสือ้ ฮี ชายสะพายย่ามและฝั กมีด สวมหมวกงอบ หญิงสะพายฟื มทอผ้า กะ
เหล็บใส่ของ กะแอ๊บข้าวเหนียว เดินขึน้ บ้านพร้อมสามีและลูก ติดตามด้วยผูช้ ่วยหาบขมุกทีน่ อนหมอนมุง้
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในพิธแี ล้วเดินขึน้ บ้าน ก็จะมีการเจรจาขออาศัยอยูใ่ นบ้านโดยหมอพิธกี บั ผูร้ ูถ้ ามตอบกันเป็ นเคล็ด
แล้วจึงนาสิง่ ของทีเ่ จ้าของบ้านไปห้อยไว้ในเสาบริเวณกะล่อ-ห่อง

คาเจรจาขออยู่อาศัยบ้าน
ถาม: “เจ้าเฮือนนี้จะเฮ่าย์อยูอ่ ยี า” (เจ้าของบ้านนี้จะได้อยูไ่ หม)
ตอบ: “เฮ่าย์อยู”่ (ให้อยู)่
ถาม: “ไปหลักจังมา ไปสอไปลาจังเต้า จะมาซบมาแซงเฮือนนี้ได้อยี า” (ไปไกลแล้วจึงมาไปขอไม่ลาจึงกลับมา
ขออาศัยอยูบ่ า้ นนี้ได้ไหม)
ตอบ: “ได้แต้กวหลานเอ้
ั๊
ยมาซบมาเซาเฮือนนี้” (ได้จริงๆพ่อหลายมาอาศัยอยูบ่ า้ นนี้)
ถาม: “ไปหลักจังมาไปสอไปลาจังเต้าจะมาสอเฒ่าสอแก่สอมันสอยื
่
นเฮือนนี้ได้อย่ี า” (ไปไกลแล้วจึงมาไปไหนก็
กลับมาทีน่ ้จี ะมาขออยูจ่ นแก่จนเฒ่าได้ไหม)
ตอบ: “ได้แต้กวั ลุเอ้ย เฮ่าย์มาเฒ่ามาแก่มามันมายื
่ นเฮือนนี้” (ได้สใิ ห้มาเฒ่ามาแก่มามันมายื
่ นบ้านนี้)

หลังจากนัน้ จึงทาพิธจี ไ่ี ฟไหข้าวตามขัน้ ตอนต่อไป หลังจากพิธจี ไ่ี ฟไหข้า วแล้วจึงทาพิธมี อบสารับให้
ลุงตาหรือเลีย้ งลุงตาถือว่า ขึน้ บ้าน เรียบร้อยไม่มผี รี า้ ยรบกวน แล้วจึงแต่งสารับหมากพลู ขันน้ าไปเล่าผีบา้ นผี
เรือน(ไปเชิญผีเรือน)ขึน้ มาอยู่ทก่ี ะล้อห่อง งานนี้ไม่มเี ครื่องเซ่ นเป็ น ของสดของคาวนอกจากหมากพลูหรือ
เหล้าขาว หากบ้านใดยังไม่เชิญผีเรือนมาอาศัยอยู่กรณีน้ีถือว่าเป็ นบ้านร้างทัง้ ทีม่ ี คนอาศัยอยู่ เมื่อทุกคน
ขึน้ มาอยูบ่ นบ้านแล้วสาวน้อย “จีไ่ ฟไหข้าว” มาจากคาว่า “สีไฟไหข้าว” เพราะแต่เดิมการจะจุดไฟต้องใช้ไม้มา
สีให้เกิดประกายไฟต่อจากนัน้ จึงใช้หนิ เหล็ก ไฟ คือ หินต่อยกับเหล็กจนเกิดประกายไฟกระเด็นไปติดกับนุ่ น
ทีใ่ ส่กระบอกไม้ไฟขนาด เล็ก เมื่อนุ่นติดไฟแล้วจึงใช้ใบตองแห้ง มาต่อไฟกับกระบอกนุ่ นนัน้ และนาไปต่ อกับ
ฟื นให้ลุกเป็ นไฟแล้วจึงใช้หุงต้ม อาหารได้ ลุงตาจะเป็ นผูท้ เ่ี ลือกก้อนหินก่อไฟ เมื่อเลือกก้อนแรก แล้วถาม
หมอพิธวี า่ ก้อนอะไร ก็จะตอบว่า “ก้อนทอง” เลือกเอาไปวางไว้ทจ่ี ะทาพิธจี ุดไฟนิยมใช้สงั กะสีหรือกะละมัง แต่
เดิมต้องก่อแม่เตาไฟโดย ต่อเป็ นกระบะไม้และใส่ดนิ ให้เต็ม ลุงตาจะเลือกก้อนหินก้อนที่สอง ก็จะตอบว่า
“ก้อนเงิน” ก้อนทีส่ ามตอบว่า “ก้อนนาค” ก้อนทีส่ ต่ี อบว่า “ก้อนดิน” ก้อนทีส่ เ่ี ลือกทิง้ ไปนาก้อนหินสามก้อนมา
ก่อเป็ นเตาไฟก้อนหิน พอประกอบเป็ นสามก้อนจะถูกเรียกว่า “ขัน้ เส้าเตาลอ” เมื่อได้เตาแล้วก็ทาการก่อไฟ
และสมมุตกิ ารนึ่งข้าวโดยมิได้น่งึ จริงแล้วเก็บไฟทีก่ ่อไว้สามวันสามคืน แต่ปัจจุบนั ก็ไม่ได้ทากันแล้ว เพียงจุด
แล้วก็ดบั จากนัน้ ก็ยกสารับไก่ต้ม 2 ตัว เหล้าขาว 1 ขวด และข้าวสุก 1 ถ้วย แล้วทาการเชิญผีสางนางไม้มา
กินเครื่องเซ่นเพื่อให้มาคุ้มครอง เจ้าของบ้านจะพูดเป็ นเคล็ดว่า “อาหารสมบูรณ์ หุงหากินกันอิม่ หนาสาราญ
ใจ” หลังจากนัน้ ก็จะถึงพิธเี ชิญลุงตาไปชีเ้ ขตหรือบริเวณทีจ่ ะทาเล้าเป็ ด เล้าไก่ คอกหมู ซึ่งลุงตาก็จะไปชีบ้ อก
ทาเลและ กล่าวว่า ตรงนี้เหมาะกับทาอะไรหรือจะใช้ไม้ขดี บนพื้นดิน ทีจ่ ะใช้บริเวณนัน้ ต่อมาจึงถึงพิธ ีก าร
รับขวัญลุงตาซึ่งเป็ นผูย้ กเสาเอกของบ้าน
คามอบสาหรับลุงตา
“เฮือนหนาฝามัน่ บ่ แ มตัง นี้ อยู่เหิง นานย่านกาว ไม้ยงั เหลาะเตาะยัง ขาดเตียบไม่ ไ ด้ ญ่ ากา(หรือ
กระเบื้อง) จะหยันบ่อนเกามาเสาย์บ่อนดีเซา ญังเอาะปะโตหกบ่เจ้าตา มาขึน้ เสาแฮะมาแบะเสาขวัญญังได้ตื
บตีน ขึน้ เฮือนหลวงข่มขวง ขึน้ เฮือนกว้างเซาญังเอิดปุง ถึงบ้านลาดก่องหน่ อง ก็มาสู่เจ้าลุงตา มีตงั บ้านข้าว
เหล้าไก่ขนั น้ าหมะเฮ่าย์ลุงเจ้า ตาจมกินจมม่วนและแล้ว”
คาแปล
บ้านไม้ หนาฝามันพ่
่ อแม่อยู่ได้ นานกลัวของคาว(ดังนัน้ คนแก่ชอบกินข้าว กับผลไม้ ไม่ชอบกินสด
กินคาว)ไม้กผ็ ตุ อก ก็ขาดจึงได้ใส่หญ้าคา(หรือกระเบื้องก็บอกกล่าว)จะทาใหม่ให้ดขี น้ึ จึงได้ออก ปากให้ลุงตา
มาตัง้ เสาเอกให้เพื่อให้บ้านมันคงดี
่
เมื่อถึงวันดีว ันยิง่ ยงได้ขอขึน้ บ้านใหญ่ไล่ผรี ้าย แล้วขึน้ บ้านใหม่จงึ ได้จดั
สารับอย่างดีมาให้ลุง ตามีทงั ้ สารับข้าว มีไก่ เหล้า ขันน้ า หมากพลู ขอให้ลุงตารับประทานอาหารแล้วอวยชัย
ให้พร เมื่อลุงตายกสารับแล้วจึงยกอาหารมาเลีย้ งผูร้ ่วมงานในพิธเี ป็ นอันเสร็จพิธ ี แต่ปัจจุบนั นิยมนิม นต์พระมา
เชิญพุทธมนต์เย็นแล้วเลีย้ งอาหารเช้า

งานศพของชาวไทยดา
เมื่อมีคนในบ้านเสียชีวติ ลง ญาติผตู้ ายจะต้องไปหาเขยเพื่อกาหนดวันเผา เขยคือหมอในพิธแี ละผูท้ จ่ี ะ
นาทางวิญญาณทีต่ ายแล้วกลับเมืองเวียงจันทร์ เขยจะมาในวันเผา วันเผาจะนับตามวันของชาวไทดา

นับตัง้ แต่วนั ทีต่ าย ผูท้ จ่ี ะเป็ นเขยได้นนั ้ จะต้องเป็ นไทดาแท้ไม่จาเป็ นว่าต้องสืบเชือ้ สายกันมา ใครจะฝึกก็ได้แต่
ต้องอ่านและพูดภาษาไทยดาได้ โดยในการทาพิธเี ขยจะต้องถือตาราได้ตลอดถึงแม้จะจาเนื้อหาพิธกี รรมใน
ตาราได้ แล้วก็ตาม
พิ ธีกรรม
หลังจากคนในบ้านเสียชีวติ แล้ว ญาติผตู้ ายจะพากันมาอาบน้ าศพแล้วช่วยกันเปลีย่ นชุดใหม่ให้ผตู้ าย 3
ชัน้ เสือ้ ฮีทส่ี วมให้ผตู้ ายจะเอาลายไว้ขา้ งใน จะเอาลายออกแต่เฉพาะทีว่ างปิ ดโลง จัดท่านอนให้ผตู้ ายในท่า
ปกติแล้วบรรจุโลงเก็บศพไว้กว่ี นั ก็ได้ แต่โดยปกติมกั นิยมเก็บไว้ 3 วัน 2 วันแรกจะสวด ส่วนวันที่ 3 จะเผา
เมื่อเผาเสร็จจึงเก็บกระดูกใส่ไหแล้วนาไปป่ าแฮ่ว(ป่ าช้า) แต่บางบ้านก็เผา 2 วันคือวันแรกจะเผาศพ วันที่ 2
จะเอาผีไปป่ าแฮ่ว ญาติผตู้ ายจะไปปลูกเรือนหลังเล็กๆให้เรียกว่า “เรือนแฮ่ว” มีเสากอกาว(เสาใหญ่) ผูช้ ายที่
อายุ 80 ปี ขน้ึ ไปจะมีนกปักไว้บนเสากอกาว 1 ตัวสาหรับเป็ นพาหนะขีไ่ ปเมืองผี ส่วนหญิงนัน้ ใช้ธงเล็กปั กเป็ น
พุ่มๆทาหอแก้ว หอคามีหวั ปลีไว้บนเสากอแก้ว ชายทีอ่ ายุต่ ากว่า 80 ปี จะไม่มนี กให้ จะปลูกเรือนเฉยๆแล้วก็ม ี
แคร่ ญาติจะเอากระดูกไปฝังใต้แคร่ วันเผาเขยจะมาเอาข้าวให้ผกี นิ เรียกว่าข้าวงานต๊ก ให้คนตายแล้วกับ
ญาติกนิ ข้าวงานต๊กโดยเขยจะนัง่ อยูต่ รงกลางและมีลูกหลานล้อม รอบเขยมีมดี ปั กไว้ 1 เล่ม หลังจากเอาผีไป
ป่ าแฮ่วแล้วประมาณ 20-30 วัน ลูกหลานจะต้องเอาผีกลับบ้านไปอยูท่ ก่ี ะล้อห่อง โดยมากเขาจะทากันข้าม
เดือนเขาจะเป็ นผูน้ ัดว่าจะเอาผีขน้ึ บ้านวันไหน เขยจะบอกผีวา่ มากินข้าววันไหน ลูกต้องใส่เสือ้ ต๊กไปตามทาง
ไปเรียกผีกลับบ้านหลังจากทีอ่ ยูก่ ะล้อห่องแล้ว ทุกๆ 7 วัน(สาหรับต๊าว) ทุก 10 วัน(สาหรับผีผนู้ ้อย) ต้องไป
เซ่นทีก่ ะล้อห่องเสมอ สาหรับการแต่งกายของญาติผตู้ ายสะใภ้และลูกเขยจะใส่เสือ้ ฮีไม่เอาลายออก ส่วนลูก
ภรรยา-สามี จะใส่เสือ้ ต๊ก(เสือ้ ขาวเย็บชัวคราวไม่
่
มแี ขน) ใช้ผา้ คาดหัว ลูกชายคนใดคนหนึ่งต้องโกนหัว 1 วัน
แต่โดยส่วนมากจะเป็ นคนโต หลังจากพิธศี พเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถอดเสือ้ ต๊กออก ไม่มกี ารไว้ทกุ ข์เหมือนคน
ไทย

วัฒนธรรมการเสนเฮือน
เสนเฮือน คือการเซ่นผีเรือนของชาวไทยทรงดา คาว่า “ เสนเฮือน “ เดิมคงเป็ นเซ่นผีเฮือนแล้วกร่อน
เป็ น เซ่นเฮือน จึงกลายเป็ น” เสนเฮือน “ (เฮือน – เรือน ) การเสนเฮือน แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1.เสนเฮือนธรรมดา
2.เสนผีเรียกขวัญ
โดยเสนเฮือนธรรมดา ปกติบา้ นใดกาหนดว่าจะเสน แล้วมักเตรียมเลีย้ งสุกร ชาว
ไทยทรงดาจาแนกตามลักษณะการถือผีเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มสายผีผนู้ ้อย
2.กลุ่มสายผีผทู้ า้ ว

หมอเสน
หมอเสน(พ่อมด) ผูท้ าพิธ ี อาหารสาหรับเซ่น อาหารสาหรับเซ่นไหว้
หมอเสนประกอบพิ ธีกรรม
เสนผูท้ า้ ว เรียกว่า เสนใหญ่มกี ารฆ่าควาย ส่วนเสนผูน้ ้ อย มีการฆ่าสุกรทีเ่ ตรียมไว้พเิ ศษ
1 ตัว สาหรับใช้ในงานเสน เมื่อได้กาหนดหมอผีทท่ี าพิธ ี ซึ่งต้องกาหนดวันไว้ล่วงหน้ า จะมาบ้านเสน
โดยมรญาติของบ้านเสนไปรับญาติมติ รทีบ่ อกไว้ ก็จะมาพร้อมกัน โดยหาเหล้ามาช่วย(ปั จจุบนั อาจมีการ
ช่วยเป็ นเงินบ้าง) การฆ่าสุกรเพื่อ เซ่นผี ก่อนฆ่าจะมีการบอกผีเฮือนและพระภูมเิ จ้าทีก่ ่อน การชาแหละ
เนื้ อสุก รต้องเอามาชาแหละในห้องผีเฮือน จัด ปานเฮือนเสร็จ แล้ว นาหมูทเี่ หลือไปให้แม่ค รัวปรุงอาหาร
เลี้ยงแขกต่อไป หมูทใ่ี ช้ในพิธเี สน คือทีเ่ ป็ นซี่โครงเจ็ดซี่ ข้อสันหลังเจ็ดข้อ นาไปใส่กระบะพร้ อมด้วย
เหล้า เมื่อถึงเวลาหมอผีจะเข้าไปในห้องผีเฮือน เริม่ พิธบี อกผีเฮือน สาหรับลูกเขย ลูกสะใภ้ หลานเขย
หลานสะใภ้ทเี่ ข้าพิธ ี จะต้องแต่ง กายชุดพิเศษ จนกว่าจะยกเครื่องเซ่ นไหว้และเลี้ยงแขกเสร็จ งาน เมื่อ
เลี้ยงอาหารเรียบร้อยแล้วหมอผีจะเริม่ ร้องขับกล่าวเชิญ วิญญาณผีญาติเจ้าของเรือนนัน้ ทีเ่ ชื่อว่าอยู่เมือง
สวรรค์ใ ห้ล งมา ณ ห้อ งพิธ พี ร้อมกัน หมด เพื่อ เชิญ กิน อาหารทีจ่ ดั ไว้ท ุก คน เมื่อ อิม่ แล้วจะเรียก
ลูกสะใภ้ (ถ้ามี) มาแนะนาให้ผที งั ้ หมดรู้จกั ว่าคนนี้ได้มาร่วมเป็ นญาติกบั เรา ขอให้ช่วยคุ้มครองให้เกิดสิร ิ
มงคล ส่วนเขยนัน้ เพียงแต่แนะนาเท่านัน้ ต่อไปหมอผีจะเชิญผีกนิ อาหารอีกครัง้ หนึ่ง ประมาณบ่ายสอง
โมง สมมุตวิ ่าข้าวกลางวันต่อไปจะเชิญดื่มเหล้าเป็ นชุดทีส่ าม แล้วกล่าวเชิญวิญญาณกลับสู่สวรรค์ เมื่อ
หมดการเชิญ วิญ ญาณแล้ว หมอผีจ ะกล่าวลาผีล งมาจากสวรรค์ก ็เป็ น อัน เสร็จ พิ ธ กี ารเชิญ ผีตามลาดับ
ญาติหมอเสนจะดูปับ๊ ผีเฮือนต้องเชิญผีชนั ้ ทวดลงมาเท่านัน้ บางรายญาติทต่ี ายมาก ก็ต้องใช้เวลามากใน
การเชิญผีมาเชิญผีกลับ
เสนตังบังหน่
่ อ คือ การที่ค นรับ เลี้ย งมด (คือ พ่ อ มด แม่ ม ด หรือ หมอมนต์ หมอบ้า น
หมอเมือ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ประกอบพิธ ใี นการเสนเรือ น) แสดงความเคารพด้ว ยการเซ่ น ไหว้ มดมี 2 ชนิ ด คือ
มดดู แ ลรัก ษาบ้านกับ มดชอบเที่ยวสนุ ก คนที่จ ะเสนตัง บัง่ หน่ อคือมดที่ช อบเที่ยวชอบสนุ ก มีสุขภาพจิต
และฐานะทางสัง คมดี คือมีเกียรติสูง กว่ามดอยู่ก ับ บ้าน การจะเสน จะเสนหลัง จากเสนหมู ค ือเสนอเรือน
คือผีเรือนธรรมดาที่ทุก ครอบครัวมี แต่เสนตัง บัง่ หน่ อจะเสนเฉพาะที่ม ีม ดเที่ยว มดชอบสนุ ก เท่านั น้ ทา
พิธ ีป ระมาณ 16.00 น. เสร็จ พิธ ีประมาณไม่ เกิน 20.00 น. คือเสร็จ แล้วรับ ประทานอาหารเย็น พิ ธ ีเสน
ตัง บัง่ หน่ อ คนไทยดาหลายคนไม่รู ้จ ัก เพราะการเสนชนิ ด นี้ ม ีจานวนน้ อ ยครอบครัว บางบ้า นก็ เสน
ตัง บัง่ หน่ อโดยไม่ม ีการเสนเรือนก็ม ี แต่เริ่ม พิธ ีจะทาก่ อนอาหารเย็น คนร่ วมงานก็ไ ม่ นิยมบอกคนจานวน
มาก จะทาเฉพาะญาติแ ละบ้านใกล้เรือนเคียง

เสนอตัง บัง่ หน่ อ เป็ น พิธ ที ี่ม ีก ารเป่ าปี่ ร่ า ยรา กระแทกกระบอกไม้ไ ผ่( บัง้ หน่ อ ) มีร่ ม ขาว
ร่ ม แดง มีพ วงมาลัย คล้องคอเชิญ ชวนผู้เข้าไปรา มีค ติว่า ร่ า ยราแล้วจะหายเจ็บ หลัง เจ็บ เอว เกิด ความ
สวัสดิม งคลแก่ ผู้ปฏิบ ัติ เป็ น พิธ ีบ วงสรวงที่สวยสดงดงามประเพณีหนึ่ ง ผู้ป ระกอบพิธ ีคอื พ่ อมด (เอกสาร
ประกอบคาสอน วิช า ส 701 ท้อ งถิ่น ของเรา ของอาจารย์ถ นอม คงยิ้ม ละมัย ) หมอเสนเฮือ น (หมอ
เสน) ต้องแต่ ง ตัวตามแบบประเพณี คือมีเสื้อเฉพาะสวมตลอดพิธ ีแ ละถือพัด ส่วนแขกที่ม าร่ วมงานจะ
ใส่ชุ ด ปกติ คือ ชุด ไท

ประเพณี ไทยทรงดา
ชุมชนชาวไทยทรงดา มีกจิ กรรมอันเป็ นวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากสังคม
รวมโดยทัวไป
่
งานชุมนุมไทยทรงดา ทุกวันที่ 9-10 เมษายน ของทุกปี ตาบลหนองปรงจะจัดงานประเพณี
ไทยทรงดาทีย่ งิ่ ใหญ่ การจัดชุมนุมชาวไทยทรงดา เป็ นการสนับสนุ นให้สมาชิกชาวไทยทรงดาในตาบลต่าง
ๆ ได้ม ีก ารแลกเปลี่ยนความคิด ได้ม ีปฏิสมั พันธ์ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชน เกิดผลดีทางด้านการติดต่อสื่อสาร เด็กรุ่นใหม่ จะได้เห็น
การปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมและเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวไทยทรงดา
การจัดงานไทยทรงดามีผลต่อการสิบทอดวัฒนธรรม มีการรับประทานอาหารของชาวไทย
ทรงดา ขัน้ ตอนการทอผ้า การแต่งตัว ด้วยผ้าพืน้ บ้านทีป่ ั กลวดลายสวยงามต่าง ๆหลากหลาย ทีส่ มาชิก
ชาวไทยทรงดาได้ทอเก็บไว้ เพื่อใส่มาในงานชุมนุ มไทยทรงดาในแต่ละปี ได้มกี ารแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น
ของการทอผ้า การปักลวดลายต่าง ๆ

การแสดง การละเล่น
การเล่น คอน ในเดือ น 5 ทัง้ เดือ น มีก ารเล่ น คอนกัน ทั ่วไป หนุ่ ม (มัก ไปเล่ น ตาบลอื่น
ไม่ เล่ น ตาบลของตัว) มัก รวมกัน 5 –10 คน ในจานวนนี้ ม ัก มีหมอแคน (คนเป่ าแคน) หมอขับ (คนว่า
แก้ก ัน ) หมอลา (หัวหน้ าร้องเพลงเกี้ย วกัน ) ไปด้วย การแต่ ง กายในขณะเล่ น คอน โดยเฉพาะการ
ทอดลู ก ช่ วง ทัง้ ชาย หญิง นิยมสวมเสื้อฮีไ ม่ เอาลายออก ระหว่างนี้ จ ะมีก ารเอาเครื่องแต่ ง กายคือ สะ
ใบ เสื้อ ฮี ผ้า ซิ่น กางเกง มาอวดกัน ของใครสวยกว่า กัน มีก ารวิจ ารณ์ ซ่ึง กัน และกัน หากใคร
สนใจของผู ้ใ ดก็จ ะสอบถามกัน ถึง การผลิต การตกแต่ ง และยัง มีก ารปฏิส มั พัน ธ์ก ัน ถึง เรื่ อ งอื่น ๆ
ตลอดเวลาการเล่น คอน แต่ก ็อ นุ โ ลมไม่ ใ ช้เ สื้อ ฮีก ็ไ ด้ เผื่อ บางคนยัง ไม่ พ ร้อ ม การเล่ น คอน แบ่ ง
ออกเป็ น 2 อย่าง คือ
1.เล่ น คอนธรรมดา
2.เล่ น คอนค้าง

สถาปัตยกรรมและศิ ลปะท้องถิ่ น
บ้านลาวโซ่ ง หรือไทยทรงดา ลาวเรียก “ กว๊านตุ๊ บ “ หรือ “ เฮือนลาว “ มี 3 ส่วน ส่วน
หน้ าเรียกว่า “ กว๊าน “ ใช้ร ับ แขก ส่วนกลางใช้น อนและทาอาหาร ส่วนหลัง ที่พ ัก แขกชัว่ คราว ที่มุ ม
ห้องจะมีก ะล้อห่อง ซึ่ง เป็ น กลาโหมของบ้าน คือเป็ น ผี เรือนที่คุ้ม ครอง การสร้างใช้เครื่องผูก มิใ ช่ ตะปู
พื้น ใช้ฟาก (ไม้ไ ผ่ผ่าเป็ นแผ่น ๆ ปูติด ต่อกัน ) ใช้เสาไม้ มีบ ัน ได 2 บัน ได และ 3 บัน ได ขัน้ บัน ไดจะกลม
ใต้ถุ น บ้า นสูง โล่ง มีท ี่ตาข้า วด้ว ยครกกระเดื่อ ง ทอหูก ปั น่ ด้า ย นอกชายคาบ้า นจะมีแ คร่ ไ ว้เ ก็บ ไห
ปลาร้า ซึ่ ง ตัง้ ไว้ก ลางแดดกัน หนอน ลาหรับ ไหอาหารจาเป็ น ของไทยทรงดาเขาย้อ ยจะมี ไหเกลือ
ไหมะขามเปี ยก ไหหน่ อ ไม้ด อง เนื่ อ งจากเป็ น คนประหยัด จึง มีเงิน เก็บ มาก ไม่ ค่ อยถอนออกใช้ จึง
เป็ น ไหเงิน ไหทองของจัง หวัด รวม มี 5 ไห ไหที่ก ล่ า วที่ห ลัง จะอยู ่ใ นร่ ม หลัง คาตรงหน้ า จั ่วจะมี
ลัก ษณะคล้ายเขาวัวโง้ง งอเข้าหากัน เรียกขอกุ ด ซึ่ง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ง ชัยชนะ ความสาเร็จ

วิ ถีชีวิต
วัฒนธรรมด้านภาษาท้องถิ่ น
ชาวไทยทรงดา มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็ นของตนเอง นับตัง้ แต่ชาวไทยทรงดาอพยพเข้า
มาอยูใ่ นเขตตาบลดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุร ี ไทยทรงดาไม่ได้ไม่ได้จดั ระบบการศึกษาขึน้ ในชุมชนของ
ตนเอง ไม่มโี รงเรียนสอนภาษาไทยทรงด าโดยตรง การสอนภาษาเป็ นเพียงการถ่ ายทอดในครอบครัวที่
กระทากันเองเท่านัน้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสอนแต่เพียงภาษาพูด แก่ทารกทีเ่ กิดใหม่จนสามารถพูดได้ แต่ก็
ไม่ได้เน้นทางด้านการอ่าน การเขียน ลักษณะเช่นนี้ ทาให้สมัยต่อ ๆ มา จานวนไทยทรงดาทีส่ ามารถอ่าน
เขียนหนังสือไทยทรงดาได้มจี านวนน้อยลงทุกที เนื่องจากการถ่ายทอดภายในครอบครัวไม่มปี ระสิทธิภ าพที่
ดีพอ เพราะไทยทรงดาส่วนมากจะดิน้ รน เพื่อการดารงชีวติ ใช้เวลาในการประกอบอาชีพมากกว่าทีจ่ ะสอน
หนังสืออย่างจริงจัง ปัจจุบนั จึงมีชาวไทยทรงดาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 50 ปี ขน้ึ ไป บางคนเท่านัน้ ทีย่ งั พอสามารถ
อ่าน เขียน ภาษาไทยทรงดาได้ ประกอบกับตาราทีเ่ ป็ นภาษาไทยทรงดามีให้อ่านน้ อยมาก ส่วนมากจะมี
เป็ นตานานเก่า ๆ ตารายาแผนโบราณ และบทขับกล่อมตอบโต้กนั ระหว่างหญิงกับชาย เมื่อมีงานประจาปี
หรือเทศกาลเดือนห้า หน้าสงกรานต์ ไทยทรงดาทีไ่ ด้รบั การศึกษาสูง ๆ หลายคนพูดภาษาไทยทรงดา
เกือบไม่ได้เลย แม้แต่ภายในกลุ่มชาวไทยทรงดา บางชุมชนก็ไม่ค่อยพูดภาษาไทยทรงดาด้วยกันแล้ว บาง
กลุ่มก็พูดผสมกันระหว่างภาษาไทยทรงดากับภาษาไทยกลาง ภาษาไทยทรงดานี้ มีสาเนียงคล้ายกับภาษา
ลาวเวียงจันทร์ ไทยอีสาน ไทยเหนือมีตวั หนังสือลาวและไทยเหนือ
ภาษาไทยทรงดามีลกั ษณะไม่แตกต่างไปจากภาษาไทยกลาง กล่าวคือมีลกั ษณะเป็ นคา
โดด พยางค์เดียว เช่น คาว่าอ้าย เอม แลง งาย ช่วง เสือ้ เสือ่ สาด เป็ นต้น ถ้าจะมีคาหลายพยางค์
ก็เอาคาโดดมาผสมกัน เช่น ซ่วงฮี-กางเกงขายาว ลุก-ลูกคนแรก กกแนน-บุญแต่ปางก่อน ผ้าฮ้าย-ผ็าขีร้ ้วิ
เฮื่อนฮ้าย- เรือนไม่ด ี (ไม่เป็ นมงคล) และไม่มเี สียงควบกล้า เช่น คาว่า ปลา ไทยทรงดาออกเสี ยงว่า ปา
หรือโตปา, พร้อม ออกเสียงว่า ป้ อม , กลางคืน ออกเสียงว่า กางกืน เป็ นต้น คาบางคาไม่อาจจะเขียน
วรรณยุกต์ในภาาษไทยกากีบการออกเสียงให้ตรงกับการออกเสียงในภาษาไทยทรงดาได้ เช่น คาว่า “ เจือ “
ออกเสียงหนักเบาและเน้นสาเนียงแล้ว คารีค้ าเดียวใช้วรรณยุกต์สามัญแล้ว ก็แปลได้หลายความหมาย คานี้
แปลว่า ชวน ในประโยคว่า “เจือกันมา” ชวนกันมา แปลว่า เครือเถา ประโยคว่า “ เจือเถาวัลย์ เจือกล้วย
“ แปลว่า เชือ้ สาย ประโยคว่า “ เจื๊อผูท้ า้ ว” แปลว่า เชื่อ ในประโยคว่า “ เหลือเจือ “ แปลว่า เหลือเชื่อ
หรืออย่างคาว่า “ ปี ” วรรณยุกต์สามัญออกเสียงสาเนียงต่างกัน จะมีความหมายได้หลายความหมาย ดังนี้
หมายถึง ปี (เวลา 12 เดือน) แปลว่า พี่ แปลว่า อ้วน (เน้นเสียงหนัก) แปลว่า ปลีกล้วย (เสียงต่ าลง) หรือ
อย่างบางคา เช่น คาว่า ลูกสะใภ้ ไม่อาจจะเขียนคาออกเสียงในภาษาไทยให้ตรงได้ จะเขียนได้อย่างใกล้เคียง
ก็เพียง ลุเป้ า เท่านัน้
วัฒนธรรมการแต่งกาย

วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยทรงดา เป็ นวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
ของชาวไทยทรงดา ที่ยงั ด ารงลัก ษณะเด่น ของกลุ่ มตนไว้ ไม่ เหมือนไทยกลุ่ มอื่น ซึ่ง คล ายคลึงกันเป็ น
ส่วนมาก จะต้องสังเกตฟั งเสียงจึงจะทราบว่าเป็ นไทยกลุ่มไหน โดยเฉพาะเสือ้ ผ้า เครื่องนุ่ งห่มของชาว
ไทยทรงด าทากันเองทัง้ สิ้น ไม่ว่างานมงคลหรืองานอวมงคล จะใช้เสื้อผ้าแบบเดียวกันทัง้ หญิงและชาย
ยกเว้นในงานพิธกี รรมจะต้องใส่ชุดพิเศษ สีเสือ้ ผ้าของชาวไทยทรงดานิยมใช้สดี าหรือครามเข้มเป็ นประจา
จนได้ช่อื เรียกว่า “ไทยทรงดา” หรือ “ ลาวทรงดา “ ส่วนสีอ่นื จะเป็ นเพียงสีทน่ี ามาตกแต่งเพื่อให้สวยงาม
เท่านัน้
เครื่องแต่งกายชาย
กางเกงชายมี 3 แบบ
1.ขายาว เรียก “ส้วงขาฮี
2.ขาสัน้ เรียก “ส้วงก้อม “ (คาว่า ก้อม หมายถึงสัน้ หรือพอดีตวั )
3.ส้วงก้อม คล้ายกางเกงขาก๊วยของจีน
เสือ้ มี 2 แบบ
1.เสือ้ ไท เป็ นเสือ้ คอตัง้ แขนยาวรัดเอว ปลายย้วยเล็กน้อย ติดกระดุมเงิน 2 ซุม ซุ่มละ 9 เม็ด
2.เสือ้ ฮี เป็ นเสือ้ คอกลมแขนยาว ตัวยาวมาปิ ดก้น ความงามอยูด่ า้ นข้างโชว์ลายซึ่งเรียกว่า “คอกุด”
(เสือ้ ฮีชายใส่ได้ดา้ นเดียว)
เสือ้ ฮีใช้ในพิธสี าคัญ ผูช้ ายจะนุ่งกางเกงขายาวสีดา ทีเ่ รียกว่า “ ส้วงขาฮี “ เสือ้ ผ้าฝ้ ายย้อมครามตัว
เสือ้ เข้ารูปเล็กน้อย ผ่าหน้าตลอด ความยาวคลุมสะโพกด้านข้างผ้าขึงเอว คอเสือ้ เป็ นคอกลมติดกุ๊นรอบคอด้วย
ไหมสีแดง ตรงคอเสือ้ มีกระดุมติดไว้ 1 เม็ด แขนเสือ้ เป็ นแขนกระบอกยาวปั กตกแต่งรักแร้ และด้านข้างของตัว
เสือ้ ด้วยไหมสีต่าง ๆ ติดกระจกชิ้นเล็ก ๆ ตามลวดลายอย่างสวยงาม ใช้ในงานพิธสี าคัญ เช่น งานตาย งาน
แต่งงาน งานเสน เป็ นต้น
เครื่องแต่งกายของหญิ งชาวไทยทรงดา
หญิงจะมีผา้ ซิ่นลายแตงโม ประกอบผ้า 3 ชิ้น คือ ตีนซิ่น ตัวซิ่น หัวซิ่น หญิงแต่ละวัยนุ่ ง
ไม่เหมือนกัน ดังคากลอนของชาวไทยทรงดาว่า “ สาวน้ อยขอดซอย เอื้อมไหล่สาว ใหญ่ ๆ นุ่ งซิ่นต่อหัว
สาวมีผวั นุ่ ง ซิ่น 2 ซ้อน “เสื้อหญิง ก็ม ีเสื้อก้อมกับเสื้อฮี เสื้อฮีหญิง ใช้เย็บนุ่ งได้ 2 ด้าน ด้านมงคลมี
ลวดลายน้ อย ด้านอวมงคลมีลวดลายมาก และใช้คลุมหลังโลงศพเวลาตาย ปกติใช้เสือ้ ก้อมเป็ นเสือ้ แขน
ยาวคอตัง้ ติดกระดุม 9 เม็ด หรือ 1 เม็ด ตรงสาบเหนือสะดือจะเว้าประมาณ 1 นิ้วครึง่ เพื่อโชว์หน้าท้อง
และเข็มขัดเงิน สีทใ่ี ช้แต่งเสือ้ ฮี หรือทาหน้าหมอนจะมีสหี ลัก 4 สี คือ แดงเลือดหมู สีสม้ สีเขียว และสีขาว
ผ้าสไบสาว ๆ ใช้ผา้ สี คนมีอายุจะใช้ผา้ เปี ยวหรือผ้าฮ้างนมสีดา ซึ่งเป็ นดอกสวยงาม การนุ่ ง
ผ้าซิน่ จะนุ่ งหน้าสัน้ หลังยาว สองชายพับมารวมตรงหน้ าและพับตลบหลังทับกันตรงหน้ าท้อง สะดวกในการ
เดิน และทาให้เนื้อผ้าซิ่น ไม่แ ยก เวลาทางานหนั ก มัก ใช้สะไบคาดเอว เน้ น ความเข้ม แข็ง ทะมัด ทะแมง

หญิงไทยทรงดาขยัน เวลาตายจะนุ่งผ้าซิน่ ให้ศพ 3 ผืนต้องเป็ นซิน่ ลาวและมีผา้ ไหมปิ ดหน้า ถ้าไม่มจี ะถูก
ผูใ้ หญ่ในชุมชนตาหนิตเิ ตียน
เครื่องแต่งกายของเด็ก
เด็กเล็ก ๆ มักจะใช้ผา้ ผืนหนึ่งปิ ดหน้าอก หน้าท้องมีสายโยงไปข้างหลังผูกมัดกันไว้ ผ้าชนิด
นี้ คนจีนเรียกว่า “ ผ้าเอี๊ยม “ เด็กอาจนุ่ งกางเกงใส่เสือ้ ก็ได้ แต่ส่วนมากมักไม่นุ่งกางเกง สวมแต่เสือ้
เพราะเกรงจะถ่ายอุจจาระเปื้ อนกางเกงได้ เด็กไทยทรงดามีหมวกแปลกกว่าเด็กชาติอ่นื คือ ทีห่ มวกของ
เด็กไทยทรงดามีชายสีดายาว ซึ่งป้ องกันความร้อนได้ด ี ส่วนด้านหน้ าก็ปักเป็ นลวดลาย สวยงาม (เรียก
หมวกว่า “ มู๊“ ) นอกจากนี้ยงั มีสายสะพานสีดา เรียกว่า “พานหลา“ ซึ่งพันรอบตัว “มะหมันหงอ“ คล้าย
พญานาค 5 ตัว ห้อยอยู่ พญานาคนี้จะทาด้วยไม้หรือของแข็งอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วใช้ผา้ หุม้ และปั ก
ลวดลายสวยงาม เข้าใจว่าจะใช้พทิ กั ษ์รกั ษาเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายทีใ่ กล้ ๆ พญานาค จะมีกระเป๋ าเล็ก
ๆ เย็บติดไว้ เมื่อเวลาพาเด็กไปไหว้ผใู้ หญ่เขาจะใส่สตางค์หรือเครื่องเงินทองไว้ในกระเป๋ านี้และอวยพรให้อยู่
เย็นเป็ นสุข สายสะพายนี้น่าชมเชยคนคิดริเริม่ เพราะช่วยให้ปลอดภัยในการเดินทางและเบาแรงคนอุ้มด้วย
ถ้าสังเกต ผ้าซิน่ ของแม่ทอ่ี มุ้ ลูกจะเห็นชายข้างหน้าสัน้ กว่าข้างหลัง เป็ นแบบทีส่ ะดวกในการเดินทางมาก
ทรงผมของไทยทรงดา
มักมีคนพูดว่าลาวหางขาด หมายถึง เดีย๋ วนี้คนลาวไม่ไว้ผมยาว ซึ่งมักเกล้าห้อยมาเป็ นหางจิว
จึงได้ช่อื ว่าลาวหางขาด ไทยทรงดาเกิดผสมกับไทยและจีนลูกเกิดมาเรียกว่า “ จ้าจาม “ (จามคือต้นครามใช้
ย้อมผ้า สาหรับจ้าคือต้นคราม) ทรงผมสาวลาวในอดีต
-เอื่อมไหล่ เด็กสาวอายุ 13-14 ผมยาวปะไหล่
-สับปลิน้ เด็กสาว 14-15 ผมยาวตลบปลิน้ ขึน้ ด้านบน
-จุกผม อายุ 14-15 จุกเป็ นผมไว้ดา้ นหน้า ด้านหลังเป็ นเปี ย
-ผมซอยขอดกระต๊อก อายุ 16-17 ขวบ รวบไว้ขา้ งหลังใช้ ผมผูก ผมปล่อยชาย
-ผมขอดซอย อายุ 17-18 ผูกผมเป็ นเงื่อนตาย ปลายชายผมลงทางซ้าย
-ผมปั น้ เกล้าซอย อายุ 19 เริม่ สาวเกล้าผมไว้กลางศีรษะ ชายผมห้อยขวา
-ผมปั น้ เกล้า อายุ 20 เป็ นสาวเกล้าผมไว้บนศีรษะ คล้ายหูกระต่ายผมห้อยซ้าย
-สยายผม เมื่อสามีตายประมาณ 1 ปี ก็ปัน้ เกล้าเหมือนเดิม

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ด้านการเกษตร
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 การผลิตปุ๋ ยน้าหมักชีวภาพ

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายประสงค์ บุญเสียงเพราะ

ด้านดนตรี นาฏศิ ลป์ การนวด และการละเล่นพื้นบ้าน
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 ราไทยทรงดา
นางปราณี ยอยรูร้ อบ
ด้านหัตถกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ และการแปรรูปผลิ ตภัณฑ์
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 น้ าพริกสูตรโซ่ง
นางรจนา สวยดูด ี
2 สานกะเหล็บ(ตะกร้าไทยทรงดา)
นายด่วน โดยคาดี
3 ทอผ้าไทยทรงดา
นางสาวแตง ผิวครามดี
4 น้ าฟั กข้าว
นายยืนยง ว่องไวพานิชย์
5 สานกะเหล็บ(ตะกร้าไทยทรงดา)
นายดา เถื่อนคนรัก
นางสาลี เพชรมีดี
6 ทอผ้าไทยทรงดา
ด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยารักษาโรค
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 ขนมไทย
นางทองใบ ทองเชือ้
2 หมอเมืองรักษาโรคแบบพืน้ บ้าน
นายขวัญชัย ภาษิต
3 ขนมจีน-น้ ายาสูตรโซ่ง
นางกัลประดิษฐ์ คนแรงดี
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ที่
ชื่อของภูมิปัญญา
1 พิธกี รทางศาสนา(หมอเสน)
2 พิธกี รทางศาสนา(ทาขวัญนาค)
3 พิธกี รทางศาสนา(หมอบอกทาง)
4 พิธกี รทางศาสนา(หมอเสน)
5 พิธกี รทางศาสนา(หมอเสน)

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายคาน ไขสะอาด
นายจิว แยกผิวผ่อง
นายสมพร แร่รดู้ ี
นายหัด เลีย่ มใจดี
นายดา เถื่อนคนรัก

ที่อยู่
ม.10
ที่อยู่
ม.10
ที่อยู่
ม.3
ม.5
ม.5
ม.6
ม.11
ม.11

ที่อยู่
ม.1
ม.7
ม.12

ที่อยู่
ม.4
ม.7
ม.8
ม.10
ม.11

