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เรื่อง ไทยทรงดํา

รายละเอียด

           ชาวไทยทรงดาํหรอืคนทัว่ไปเรยีกวา “ลาวโซง” ที่หมู 6 บานหวยน อย ตาํบลแมลาด ตาํบลแมลาด อาํเภอ

คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มีถิ่นกําเนิด ณ ดินแดนสิบสองจุไท ดินแดนแหงน้ีตัง้อยูบริเวณรอยตอระหวาง

ประเทศจีนแผนดินใหญ ประเทศเวียดนามและประเทศลาว ชาวไทยทรงดําเรียกตัวเองวา “ผูไต” หรือผูไตดํา”

ชนชาติน้ีมีประวัติความเป็นมานานนับพันปี และเจริญรุงเรืองดวยศิลปะวัฒนธรรมและจารีตประเพณี มีการ

คิดคนประดิษฐตัวอักษรและปฏิทินขึ้นใชเองในชนเผา วัฒนธรรมการแตงกายมีเอกลกัษณเฉพาะตัว หญิงและ

ชายจะสวมใสเสื้อผาดวยสีดําเป็นสีพื้นและมีการปักลวดลายดวยเสนไหม สีฉูดฉาดลงบนผืนผาพอดูงามตาคติ

ความเชื่อของชาวไทยทรงดํา จะนับถือและใหความสําคัญกับผีและเทวดา เพราะเชื่อวาธรรมชาติที่อยูรอบตัวเชน

แมน้ําลําคลอง ปาไม ภูเขา จะมีดวงวิญญาณตาง ๆ สิงสถิตอยู และจะใหความสําคัญสูงสุดกับ “พระยาแถน” ผู

เป็นใหญในจักรวาลและดวงวิญญาณของพอแม และบรรพชนของตระกลู ในวิถีชีวิตของไทยทรงดํา จึงมีพิธี

กราบไหวบวงสรวงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติที่เอื้ออํานวยประโยชนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

ตลอดจนพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับดวงวิญญาณตาง ๆ ของบรรพชน ซึ่งสงผลใหสภาพสังคมโดยทัว่ไปของชาวไทย
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ทรงดํา มีกรอบของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมชวยจัดระเบียบสังคม จึงทําใหชาวไทยทรงดําในดินแดนสิบสอง

จุไทอยูรวมกัน และดํารงความเป็นกลุมชาติพันธุมาเน่ินนานนับพันปี

          ตอมาในสมยักรงุธนบรุีและตนสมยักรงุรตันโกสนิทร พระมหากษตัรยิไทยไดอพยพชาวไทยทรงดาํจากดนิ

แดนสิบสองจุไทยมาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย ณ จังหวัวเพชรบุรี ดวยเหตุผลทางการปกครอง ครัน้ตอมาใน

ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ และตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๐๐-๒๔๒๐)ไดมีไทยทรงดําหลายกลุมทยอยอพยพจากจังหวัดเพชรบุรี มาตัง้

ถิ่นฐานในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี และสวนหน่ึงไดตัง้ถิ่นฐานที่บานดอนมะนาว บานบางเลน บานหัว

โพธิ ์ อําเภอสองพี่น อง จังหวัดสุพรรณบุรี มากวา ๑๐๐ ปี มาแลว บางสวนอพยพมาอยูที่ชยันาท นครสวรรค และ

กําแพงเพชร

          วถิีชวีติชาวไทยทรงดาํ มีความเชื่อเรื่อง “ผี” และเรื่อง “ขวญั” โดยเชื่อวาสิง่ตาง ๆ ในโลกอยูภายใตอาํนาจ

ของผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนัน้ชีวิตความเป็นอยูและพิธีกรรมตาง ๆ จึงมีความสัมพันธและเกี่ยวของอยาง

ใกลชิดกับผีประเภทตาง ๆ การนับถือผีของไทยโซงมีทัง้ผีดีและผีราย ที่สามารถบันดาลใหชีวิตและครอบครัวเป็น

ไปตามความพอใจของผี จากการนับถือผีและความเชื่อเรื่องขวัญ จึงไดกอใหเกิดพิธีกรรมและจารีตประเพณีตาง

ๆ ในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดํา ซึ่งเป็นเอกลักษณเฉพาะของชนเผาที่เดน ๆ เชน “พิธีเสนเรือน” “พิธีหนองกอ”

“พิธีป าดตงขาวใหม”

          ไทยโซงจะมีการลาํดบัชัน้ทางสงัคมโดยใชวงศตระกลูหรอืครอบครวัเป็นเกณฑ แบงออกเป็น ๒ ชน ชัน้ ได

แก “ชนชัน้ผูทาว” หมายถึงผูสืบเชื้อสายมาจากเจา “ชนชัน้ผูน อย”คือคนที่เกิดในตระกูลสามัญชน วิถีชีวิตสวน

ใหญจะเป็นสังคมเกษตรกรรมทํานา ทําไร

          พิธีเสนเรือน เป็นพิธีสําคัญพิธีหน่ึงของลาวโซง ซึ่งจะขาดหรือละเลยเสียมิได เน่ืองจากเชื่อวาเป็นการ

กระทําที่เพิ่มความเป็นสวัสดิมงคลแกครอบครัว และจะตองจัดทําอยางน อยปีละครัง้เพราะคําวา "เสน" ในภาษา

ลาวโซง หมายถึง การเซนหรือสังเวย 

          "เสนเรือน" จึงหมายถึงการเซนไหวผีเรือนของพวกลาวโซง อันไดแก การเซนไหวป ู ยา ตา ยาย รวมทัง้

บรรพบุรุษทุกคนใหมารับเครื่องเซนไหว ที่บุตรหลานจัดหามาเซนไหว จะไดไมอดยาก และจะไดคุมครองบุตร

หลานใหมีความสุขความเจริญสืบไป 

           การทําพิธีเสนเรือน เจาภาพจะเชิญผูประกอบพิธีคือ "หมอเสน" มาเป็นผูประกอบพิธีเสนเรือน พรอมกับ

แจงญาติพี่น องใหทราบกําหนดวันทําพิธีไหวผีเรือน หรือเสนเรือน และจัดเตรียมเครื่องใชในการทําพิธีใหเรียบ

รอย ไดแก เสื้อฮี-สวงฮี สําหรับเจาภาพสวมใสขณะทําพิธีเสนเรือน ปานเผือน (ภาชนะคลายกระจาดขนาดใหญ

บรรจุอาหารเครื่อง เซนผีเรือน) ปานขาว (ภาชนะใสอาหารในหมอเสน) ตัง่กา (เกาอี้ หรือมานัง่สําหรับหมอเสนนัง่

ทําพิธีในหองผีเรือน) และอาหารที่เป็นเครื่องเซนตาง ๆ อาทิ หมูจุบ (เน้ือหมู เครื่องในหมูยา) แกงไกกับหนอไม
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เปรีย้ว เน้ือหมูดิบ ซี่โครงหมู ไสหมู ขาวตมผัดใสกลวย มันเทศตม เผือกตม ออย ขนม ผลไมตาง ๆ ตามฤดูกาล

ขาวเหนียวน่ึง ๗ หอ ตะเกียบ ๗ คู หมากพลูบุหรี่และเหลา เป็นตน 

          เมื่อไดเวลาเซนไหวผีเรอืน เจาภาพจะจดัเครื่องเซนตาง ๆ บรรจุลงในปานเผอืนที่เตรยีมไว และยกเขาไป

วางไวในหองผีเรือนที่เรียกวา "กะลอหอง" ซึ่งเป็นสถานที่ทําพิธี หมอเสนจะเริ่มเซนไหว ดวยการเรียกหรือกลาว

เชิญบรรดาผีเรือนที่เป็นบรรพบุรุษของเจาภาพ โดยเรียกชื่อบรรพบุรุษตามบัญชีรายชื่อที่เจาภาพจดรวมกันไวใน

สมุดผีเรือน เรียกวา "ป๊ับผีเรือน" หรือ "ป๊ับ" จนครบทุกรายชื่อเป็นจํานวน ๓ ครัง้ แตละครัง้ หมอเสนจะใช

ตะเกียบคีบหมูกับขนมทิง้ลงไปในชองเล็ก ๆ ขางขวาหองผีเรือนที่ละครัง้ จึงเซนเหลาแกผีเรือนอีก ๒ ครัง้ เพราะ

การเซนเหลาเป็นสิ่งสําคัญอันไมอาจขาดหรืองดเสียได เพื่อใหผีเรือนไดกินอาหารและดื่มเหลาอยางอุดมสมบูรณ

หลังจากเซนไหวผีเรือนเรียบรอยแลว หมอเสนจะทา พิธีเสี่ยงทายใหแกเจาภาพเรียกวา "สองไก" ดวยการ

พิจารณาลักษณะของตีนไกในแกงหนอไมเปรีย้วที่เจาภาพนํามาให และจัดทํานายในลักษณะดังกลาวคือหากตีน

ไกหงิกงอแสดงวา ไมดีจะมีเรื่องรายเกิดขึ้น อันไดแก การเจ็บปวย การตาย หรือการทํามาหากินประสบปัญหา

ตาง ๆ เป็นตน แตถาตีนไกเหยียดตรงแสดงวาทุกคนในครอบครัวของเจาภาพจะประสบแตความสุขความเจริญ

ตอจากนัน้ เจาภาพจะทําพิธีขอบคุณหมอเสนที่มาชวยทําพิธีเสนเรือนใหแกครอบครัวของตนเรียกวา "ฟายหมอ"

แลวจึงเลีย้งอาหารแขกที่มาชวยงานเป็นอันเสร็จพิธีเสนเรือน
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