
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 18:50:40 หน า 1

เรื่อง กลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรมของไทยทรงดํา

รายละเอียด

บทนํา

         ไทดาํหรอืไตดาํ (Black tai) เป็นกลมุชาติพนัธที่มชีื่อเรยีกหลากหลาย เชน โซง ซง ไทยโซง ไทยซง ลาวโซง

ลาวซง ลาวทรงดํา และ ลาวพุงดํา โดยสันนิษฐานวาไทดําเป็นชื่อเรียกแตแรกเริ่ม สวนชื่อที่เรียก “ลาวโซง” และ

“ไทยทรงดํา” เป็นคําเรียกคนไทดําที่อาศัยอยูในประเทศไทย ดวยเป็นชนกลุมที่อพยพผานประเทศลาวเขามายัง
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ประเทศไทย ประกอบกับภาษาพูดที่ใชมีความคลายคลึงกับภาษาพูดของคนลาว (กลุมนักศึกษาโครงการเรียนรู

รวมกันสรรคสรางชุมชน, 2547) ซึ่งคําวา “โซง” สันนิษฐานวามาจากคําวา “ซวง” ซึ่งแปลวา กางเกง เพราะชาว

ไทดํานิยมนุงกางเกงและสวมใสเสื้อผาสีดํา (สันติ, 2557) หากแตในการอพยพเขาประเทศไทยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหเรียกวา “ไทย” นําหน าชื่อกลุมชนหรือกลุมภาษา

เพื่อการเนนถึงความเป็นชาติและความเป็นไทย คนไทดําที่อาศัยอยูในประเทศไทยจึงมักเรียกชนกลุมของตนเอง

วา “ไทยทรงดํา” ตัง้แตนัน้มา (จุรีวรรณ, 2554)

การอพยพถิ่นฐานของกลุมไทยทรงดํามายังจังหวัดกําแพงเพชร

         กลมุชาติพนัธไทยทรงดาํ มีถิน่ฐานเดมิตัง้อยูที่เมอืงแถน ซึ่งเดมิเป็นเมอืงใหญของแควนสบิสองจุไท ปัจจบุนั

คือจังหวัดเดียนเบียนฟูของประเทศเวียดนาม มีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว ซึ่งเดิมคือแควนลานชาง ซึ่งชาว

ไทดําถูกตอนอพยพโดยสมัครใจไปมาระหวางสองอาณาจักรน้ี ครัง้สมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี พระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหเจาพระยามหากษตัริยศึกอพยพผูคนไทดํามายังประเทศไทย เพื่อหนีสงครามโดยอพยพผานลงมาทาง

เวียดนามตอนเหนือ ลาว และเขาสูประเทศไทยครัง้แรกในสมัยกรุงธนบุรี และอพยพเรื่อยมาจนถึงในสมัยรัชกาล

ที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร (งามพิศ, 2545) โดยอพยพใหตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยแหงแรกที่จังหวัดเพชรบุรี

จากนัน้จึงกระจายการตัง้ถิ่นฐานอพยพออกจากพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ไปตัง้หลักแหลงในจังหวัดใกลเคียงและ

ขยายพื้นที่ออกไปไกลถึงจังหวัดเลย โดยทางเกวียนและรถไฟ นอกจากน้ียังพบชาวไทยทรงดําที่อพยพจาก

จังหวัดเพชรบุรีไปอยูในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย

ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี (จุรีวรรณ, 2554) จากการสืบคน พบวา กลุมไทยทรงดําอพยพเขาสู

จังหวัดกําแพงเพชรครัง้แรกราวปี พ.ศ. 2480 -2490 โดยอพยพมาจากตําบลหัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนคร

ปฐม สามารถแสดงการอพยพยายถิ่นของชาวไทยทรงดําที่เขามายังจังหวัดกําแพงเพชร  ไดดังตารางที่ 1 (สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 2561)

ตารางที่ 1 แสดงการอพยพของไทยทรงดํามายังจังหวัดกําแพงเพชร

ปีพุทธศักราช อพยพจาก อพยพไปที่

2480 – 2490 หัวถนน อําเภอดอนตูม จังหวัดนคร
ปฐม

อําเภอบางเลน และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกําแพงเพชร,
จังหวัดพิจิตร

2492 วังหยวก อําเภอเมือง จังหวัดนคร
สวรรค วังน้ํา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

2495 จังหวัดสุพรรณบุรี วังน้ํา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
2499 จังหวัดนครสวรรค วังน้ํา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
2506 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หนองกระทิง อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
2518 อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

ที่มา : (สันติ อภัยราช, 2557)

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 18:50:40 หน า 3

ไทยทรงดําบานทาชาง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         กลมุชาติพนัธไทยทรงดาํในพื้นที่จงัหวดักาํแพงเพชร กระจายตวัอยูในหลายพื้นที่ เชน บานวงัน้ํา  บานหนอง

กระทิงและบานแมลาด ในเขตอําเภออําเภอคลองขลุง บานคลองแมลายและบานทาชาง ในเขตอําเภอคลองลาน

ซึ่งถือเป็นกลุมไทยทรงดําที่ใหญสุดในจังหวัดกําแพงเพชร สาเหตุการอพยพมีสาเหตุอยางน อยสองประการ คือ

ประการแรกเน่ืองจากสงครามที่สงผลใหชาวไทยทรงดําถูกกวาตอนเขามาในประเทศไทย ประการที่อง เพื่อ

ตองการบุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร ประกอบอาชีพทํากิน โดยประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่นิยมปลูกไวเพื่อ

บริภาในครัวเรือนและเพื่อขาย ไดแก ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง กระทัง่ในปัจจุบันกลุมไทยทรงดําใน

หมูบานทาชางมีจํานวนรวม 500 หลังคาเรือน (สิริวรรณ และคณะ, 2559) และจากขอมูลการใหสัมภาษณของ

คนในชุมชน ไดใหขอมูลพื้นฐานของหมูบานไววา (ไพร เสนาพิทักษ, สัมภาษณ, 14 ธันวาคม 2560)

         บานทาชางเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 ยงัมีสภาพปาสมบรูณ มชีื่อเดมิวา ปางยางและมีผคูนมาจบัจองที่ทาํกนิมา

จากหลายจังหวัด เชน นครสวรรค สุโขมัย นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี พิจิตร พิษณุโลก และอุทัยธานี น้ีจะ

เป็นคนไทยไดมาอยูรวมกันที่บานทาชาง และไดสรางสํานักสงฆขึ้นมีหลวงตาชื่อ ป่ัน อยูจําวัดอยู 3 ปี ก็ไดจาก

บานทาชางไป ตอมา พ.ศ. 2504 ชาวบานทาชางก็ไดจัดที่เรียนใหเด็กๆ ที่ศาลาวัด และขอครูมาจากโรงเรียน

คลองน้ําไหล 1 ทาน ชื่อ ครูบัว อยูได 1 ปี ก็มีครูเกาสอนอยู 3 ปี ครูสนาม 6-7 ปี ครูสําเนียงอยูหลายปี

         ในดานการปกครองเมื่อมาคนเขาอยูมากกาํนันสุคาํ ป่ิงขอด ไดตัง้ใหพอพา ประสทิธิเขตกจิ เป็นผูชวยผใูหญ

บานดูแลลูกบานทาชางและบานทุงหญาคา และเปลี่ยนชื่อหมูบานเป็นบานทาชางตัง้แตนัน้มา จนถึง พ.ศ. 2521

ไดมีการเลือกตัง้ผูใหญบานคนแรกคือ นายเสาร เรืองทองสุข ทําหน าที่ 15 ปี ลําดับที่ 2 นายสังเวียน อยูอาง

ทําหน าที่ 2 ปี ลําดับที่ 3 นายเทียน ประสิทธิเขตกิจ ทําหน าที่ 10 ปี และคนปัจจุบันคือ นายไพร  เสนาพิทักษ อยู

ในวาระ 1 สมัย ปัจจุบันเกษยีณอายุ จนไดมีความคิดรวมกับคณะกรรมการไทยทรงดําจะสืบทอดวิถีชีวิตและ

ประเพณีไทยทรงดํา เพื่อเด็กนักเรียนบานทาชางหรอเด็กๆ และคนทัว่ไปที่สนใจในวิถีชีวิตประเพณีของไทดํา

อยากจะเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีดัง่เดิมของบรรพบุรุษออกสูสังคมภายนอก

         บานทาชางไดเริม่ตนวฒันธรรมไทดาํ เมื่อ พ.ศ. 2541 มีอาจารยริคม ฟูแกว ที่สอนอยูโรงเรยีนทาชางสมยั

นัน้ ตอมา พ.ศ. 2543 ประธานไทดํา นายปี ทองเย็น ไดของบประมาณจากประธานองคการบริหารสวนตําบล

คลองน้ําไหล ในสมัยทานสุนทร ประสิทธิเขตกิจ ซึ่งทานก็เป็นคนทาชางก็ไดรวมกันจัดงานไทดําผานมาไดทุกปี

หากบางปีงบประมาณน อยผูคนในหมูบานก็ไดออกเรี่ยไรแลวก็จัดงานอยางตอเน่ืองผานมา 15 ปี เมื่อวันที่ 14

เมษายน 2555 น้ีเอง เมื่อเรามาถึงวันน้ีเราไดความรักความสามัคคีที่มากขึ้นจริงๆ โดยมีการดําเนินงานและการ

ปฏิบัติคือ 1) สรางจิตสํานึกรวมกันในวิถีชีวิตประเพณีไทดําที่เป็นหลัก 2) ตอสืบทอดวัฒนธรรมไทดําไปสูครู อา

จารย เยาวชนเด็กๆ นักเรียนบานทาชาง โดยเฉพาะเด็กๆ ไดเรียนภาษาไทดํา พูดและเขียนหนังสือไทดํา และ

คณะครูพรอมเด็กๆ แตงกายชุดไทดําทุก ๆ วันศุกร และ 3) ชมรมไทดําบานทาชาง ไดจับมือกับชมรมไทดําภาค
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เหนือ 5 จังหวัด วาจะรวมกันรักษาเอกลักษณวัฒนธรรมประเพณีน้ีไวรวมกันตลอดไป” 

สังคม ประเพณีและความเชื่อของไทยทรงดํา

         การแตงกาย

         เสื้อไตหรอืเสื้อไทผูชาย จะเป็นเสื้อลาํลองมีขนาดใหญใสไปงานที่ไมมีพธิกีารมากนัก ลกัษณะของเสื้อจะเป็น

ผาฝ ายสีครามเขมหรือสีดํา คอตัง้แขนยาวทรงกระบอกผาหน าตลอด ติดกระดุมเงิน 10-19 เม็ด

         เสื้อกอมผูหญงิ มีลกัษณะแตกตางจากเสื้อไตหรอืเสื้อไทผชูายตรงที่เสื้อกอมผูหญงิมีลกัษณะคอตัง้ ไมมีปก

แขนยาวทรงกระบอกรัดขอมือ ติดกระดุมเงินเหมือนเสื้อของผูชาย โดยจะใสกับผาซิ่น ลายแตงโม ลักษณะของ

ผาซิ่นจะมี 3 สวน คือ หัวซิ่นอยูดานบนสุดเป็นผาฝ ายสีครามเขม ตัวซิ่นอยูตรงกลาง จะมีความหนากวาหัวซิ่น

เป็นผาทอลายแตงโม เวลาที่น ุงจะทบชาย 2 ขางมาที่ตรงกลางแลวคาดเข็มขัดตลบลงมา ตีนซิ่นอยูลางสุด เป็น

ผาทอดวยผาฝ ายเสนหนา 

         กระเป าคาดเอวของชายไทยทรงดาํ กระเป าคาดเอวของชายไทยทรงดาํจะนิยมสวมใสกบัเสื้อไท ซึ่งชายไทย

ทรงดําจะสามารถใสธนบัตร หรือเหรียญ หรือใบยาสูบในดานหลังของกระเป าผาได สําหรับลวดลายที่ประดับ

กระเป าคาดเอว จะมีลักษณะคลายคลึงกับลวดลายที่ประดับหน าหมอนอิง ซึ่งในอดีตอาจมีการประดับกระจกเล็กๆ

ลงในลวดลายของกระเป าคาดเอว ทวาในปัจจุบันจะมีการประดับกระจกเพียงแคหน าหมอนอิงเทานัน้ ไมนิยมใส

กระจกลงในลวดลายกระเป าคาดเอวของชายชาวไทยทรงดํา  

         ที่อยูอาศัย

         เฮอืน (เรอืน) ของชาวไทยทรงดาํ เรยีกวา “เรอืนทรงกระดองเตา” เพราะมีรปูทรงคลมุ ๆ รีๆ  คลายกระดอง

เตา มุงหญาคายาวคลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินแทนฝาเรือน เพื่อป องกันลม ฝน และอากาศที่หนาวเย็น ตัวเรือนยก

ใตถุนสูงเพื่อประโยชนในการเก็บสิ่งของเครื่องใช เป็นที่ประกอบการงาน เชน ทอผา ตําขาว  เป็นคอกเลีย้งสัตว

มักมีแครไวนัง่นอนและเป็นที่รับแขกในเวลากลางวัน เสาเรือนทําดวยไมทัง้ตน มีงามไวสําหรับวางคาน ยอดจัว่

ประดับดวยไมแกะสลักเป็นกิ่งคลายเขาควายไขวกัน เรียกวา “ขอกุด” พื้นเรือนทําดวยไมไผทุบเป็นชิน้ๆแผออก

ติดกัน ภายในตัวบานเป็นพื้นที่โลงแบงสวนสําหรับที่นอน ครัว และเป็นสวนที่บูชาผีเรือน เรียกวา “กะลอหอง”

มีชานแดดยื่นออกจากตัวบาน

         ตอมารปูแบบเรอืนไทยทรงดาํได เปลีย่นแปลงไปตามความจาํเป็นและความเหมาะสมตามยคุสมยั เน่ืองจาก

หญาคาที่นํามาทําวัสดุมุงหลังคาหายาก ไมคงทน ทัง้ยังเป็นวัสดุที่งายตอการติดไฟ และเน่ืองจากบานไทยทรง

ดําปลูกใกลกันเป็นกลุม หากเกิดไฟไหมจะลุกลามไปบานอื่นๆ ไดรวดเร็ว ลักษณะบานและวัสดุ  ที่ใชจึงเปลี่ยน

เป็นไมเน้ือแข็ง หลังคาเป็นสังกะสี มีการแบงกัน้หองตามลักษณะการใชสอย ปัจจุบันเรือนไทยทรงดํามีลักษณะ

ผสมผสานระหวางเรือนแบบดัง้เดิมกับเรือนสมัยใหม บางก็ใชวัสดุผสมของปูนกับไม บางบานก็เป็นรูปทรงสมัย
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ใหมไมมีเอกลักษณของไทยทรงดําอยูเลย แตไมวาลักษณะที่อยูอาศัยของคนไทยทรงดําจะเปลี่ยนแปลงไปอยาง

ไร ทุกบานจะมีหองสําหรับบูชาผีเรือนซึ่งเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในบานเป็นอยางดี 

         ประเพณีและความเชื่อ

         ชาวไทยทรงดาํมีความเชื่อและแนวปฏบิตัิเกีย่วกบัผีอยางเครงครดั มีการประกอบพธิกีรรมเกีย่วกบัความเชื่อ

ในการนับถือผีและมีการสืบทอดการปฏิบัติเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผี

เป็นสิ่งที่ชาวไทยทรงดําพรอมใจปฏิบัติหรือเขารวมพิธีกรรม ถือเป็นประเพณีและหน าที่ที่ชาวไทยทรงดําทุกคน

ยึดถือปฏิบัติ โดยเชื่อวาการปฏิบัติดังกลาวเป็นสิริมงคลแกผูปฏิบัติ ซึ่งพิธีกรรมเหลาน้ีนับวาเป็นเอกลักษณเฉพาะ

กลุมชาติพันธุไทยทรงดํา ยกตัวอยางเชน การประกอบพิธีเซนไหวจะเรียกวา เสน ชาวไทยโซง

         พธิกีรรมการเสนอยูหลายอยาง เชน เสนเฮอืน เสนเรยีกขวญั เสนสะเดาะเคราะห เสนรบัผีมด เสนฆาเกอืด

เสนเตง ฯลฯ

         คําวา “เสน” เป็นภาษาไทยทรงดํา แปลวาการเซนหรือการสังเวย โดยการเสนเหลาน้ีเป็นวิธีจัดการกับ

ปรากฏการณทางธรรมชาติเพื่อขจัดความกลัว และสรางกําลังใจ การเสนทุกอยางลวนตองพึ่งพาอาศัยหมอเสน

เป็นเจาพิธีเป็นวิธีการที่มีมากอนรับนับถือพุทธศาสนา พิธีกรรมการเสนทุกพิธีกรรม จะทําในหองกะลอหอง เทา

นัน้

         ยกตวัอยางพธิกีรรมเสน เชน พธิีเสนเฮอืน คอื พธิีเซนผีเรอืนของชาวลาวโซงหรอืไทยทรงดาํ ผีเรอืน ในที่น้ี

หมายถึง พอแม ป ู ยา ตา ยาย ผูลวงลับไปแลวและทําพิธีอัญเชิญมาไวบนเรือน พิธีเสนเฮือนนิยมทํากันเป็น

ประจําแตละบานทุกปีหรือ 2-3 ปีครัง้ เพื่อใหผีเรือนของตนไดมารับเครื่องเซนไหวจากลูกหลาน เป็นการแสดง

ความกตัญู ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษผูลวงลับ เชื่อกันวาเมื่อจัดพิธีเซนไหวผีเรือนแลว ผีเรือนจะปกป อง

คุมครองรักษาตนและครอบครัวใหมีความสุข เจริญกาวหน า ทํามาคาขึ้น พิธีเสนเฮือนกระทําเดือนใดก็ได ยกเวน

เดือน 9 เดือน 10 เพราะถือกันวาผีเรือนจะไปเฝ าเทวดา จึงไมอยูบาน โดยปกติแลวมักทํากันในระยะที่วางจาก

งานทํานา และในเดือน 5 ไมนิยมทําเพราะเป็นชวงหน าแลง ไมคอยมีความอุดมสมบูรณ (ธันวดี, 2558)

         ประเภทของการเสนที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต

         การเสนเป็นการแสดงถึงความกตัญูของลูกหลานที่มีตอป ูยาตายาย ผูรูไดจัดแบงประเภทการเสนตางกัน

มากบางน อยบางไมเทากัน ทัง้น้ีเป็นเพราะในแตละทองถิ่นการจัดพิธีเสนเป็นไปตามความเชื่อถือที่ปฏิบัติสืบตอ

กันมาเป็นการเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี ยกตัวอยางเชน (กานตทิตา, 2558)

         1. เสนเรยีกขวญัหรอืเสนขึ้นเสื้อ เป็นการเสนเพื่อใหผูที่กาํลงัเจบ็ปวยใหหายจากอาการปวยไขและเพื่อใหผี

หรือเทวดาชวยนําขวัญผูปวยที่ตกหาย ณ ที่ใดใหกลับมาสูตัว

         2. เสนรับผีมด เป็นพิธีเสนใหผีแมมด หมายถึง หมอหญิงที่ทําพิธี หรือที่เรียกวา “ครูมด” มาอยูดวย เป็น

พิธีการรับมอบหรือครอบครูแกผูรับหน าที่เป็นแมมดคนใหม หลังจากที่คนเดิมไดสอนความรูในเรื่องพิธีการแก
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แมมดคนนัน้แลว

         3. เสนฆาเกือด คือ พิธีฆาแมเดิมของเด็กเมื่อแรกเกิด เพราะแมเดิมจะคอยติดตามเด็กที่เกิดมาทําใหเด็ก

คนนัน้เจ็บปวย แลวก็ตาย จึงตองทําพิธีเสนฆาแมเดิม เด็กคนนัน้จึงจะมาสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

         4. เสนกวัดไกว หรือ เสนกวัดกวาย เป็นพิธีเสนปัดกวาดใหสิ่งที่ชัว่รายออกไปจากเรือนพิธีปัดรังควาน

เน่ืองจากบานนัน้มีคนตายจึงเรียกวา เฮือนฮาย เมื่อจัดศพผูตายไปแลว ตองจัดพิธีเสนกวัดกวายหลังจากเผาศพ

ไปแลว 1 เดือน โดยการเชิญแมมดมาทําพิธีไลสิ่งรายออกไปจากบานเรือใหบานบริสุทธ พนจากเคราะหและจาก

และจากทุกขโศก

         5. เสนปาดตง หรอื เสนป าดตง คอื การนําเครื่องเซนไหวไปใหผีเรอืนของตนกนิทกุ 10 วนั ที่หองกะลอหอ

ง วันที่จัด ป าดตง เรียกวา มื้อ เวนตง เป็นการเซนไหวอยางธรรมดา ตางกับพิธีเสนและพิธีเซนป าดตงขาวใหม

         พิธีแปงขวัญ

         การแปงขวญั หรอื การเรยีกขวญั คอื การเรยีกขวญัของตนเองใหกลบัคนืมา โดยการจดัทาํพธิีออนวอนแถน

หรือผูเป็นใหญในเมืองฟ า ใหปลอยขวัญกลับคืนมา มีการไถขวัญดวยสิ่งแลกเปลี่ยน การขับกลอนเทวดาดวย

เครื่องดนตรีและการไตถามดวยการนับเมล็ดขาวสารหรือทอดไมควําหงาย เป็นตน ชาวไทยทรงดํามีความเชื่อวา

ผีขวัญเป็นผีที่อยูในรางกายของแตละคนเป็นมิ่งขวัญของเรือนรางประดุจดังพี่เลีย้งของรางกาย ตัวอยางผีขวัญ

เชน เด็กเล็ก ๆ ปวดหัว ตัวรอนนอเป็นไข ฝันละเมอไมไดสติขณะที่ปวย หรือเกิดอาการตกใจ จนทําใหถึงกับลม

หมอนนอนเสื่อไปเชนน้ีก็หมายความวาผีขวัญลองลอยไปในที่ตางๆ นอนหลับฝันไมดีแสดงวาผีขวัญไมอยูกับตัว

เที่ยวเตรไปโดยไมรูที่อยูในกรณีเชนน้ีผูนัน้จะตองเรียกขวัญเพื่อใหกลับคืนมาอยูกับตัวเหมือนเดิม

         การแบงขวัญแบงไดเป็น 3 ประเภท คือ

         1) แปงเดก็ เครื่องพธิีไดแกขาวสกุปากหมอ ไขตม โดยหมอขวญัทาํพธิีเรยีกขวญัใหกลบัมาอยูในตวัเดก็ จบ

แลวใชเสนดายผูกขอมือ และใหกินขาวกับไขตมในปานขวัญนัน้

         2) แปงขวญัคนโสดหรอืคนทัว่ไป เครื่องพธิีไดแกขาวสกุปากหมอ ไกตม 1 ตวั เหลา 1 ขวด พธิกีรรมคลาย

การแปงขวัญเด็ก

         3) แปงขวญัผูสงูอายุ เครื่องพธิีไดแกขาวสกุปากหมอ หวัหมูตมสกุ 1 หวั เหลา 1 ขวด หมากพลูบหุรี่ใสปาน

ขวัญ ผูทําพิธีตองเป็นผูไดเรียนรูการแปงขวัญเรียกวาตองมีครูอาจาร จึงจะทําพิธีได

         ขัน้ตอนการแปงขวัญ

         พิธีจะเริ่มตอนเย็น ประมาณ 16.00 น. เป็นตนไป ผูจะเขาพิธีแปงขวัญนัง่ตอหน าผูทําพิธี ญาติพี่น องนัง่

ลอมวงหางๆ หมอขวัญเป็นไดทัง้ชายและหญิง หมอขวัญจะถือหอเสื้อผาของผูเขาพิธีสะพายถุงหลา ถุงหลามีสิ่ง

ตอไปน้ีคือ หอขาว 10 หอ หอปลา 9 หอ และหอไก สวนมืออีกขางหน่ึงถือสวิง 1 ปาก และมืออีกขางหน่ึงถือไตที่

จุดไฟหรือทอนฟืนที่จุดไฟ จากนัน้หมอขวัญจะกลาวเรียกขวัญใหมาอยูกับตัวผูเขาพิธีถาขวัญหายหรือ ขวัญหนี
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ไปจากที่ใด เมื่อขวัญเขามาถึง หมอขวัญจะมอบหอเสื้อผาใหกับผูทําพิธีนัน้ แลวผูกดายที่ขอมือ หลังจากนัน้จัด

เลีย้งอาหารแกญาติที่มารวมพิธีเป็นเสร็จพิธีแปงขวัญ

         พิธีแตงงาน

         การแตงงาน หรือเรียกวา งานกินดอง หรือ งานกินหลอง หมายความวา งานเลีย้งเพื่อความเกี่ยวดองเป็น

ญาติกัน ชายหนุมหญิงสาวเมื่อมีความรักใครชอบพอถึงขัน้แตงงานกัน ฝายชายก็จะสงผูใหญไปสูขอหญิงสาวจาก

พอแมฝ ายหญิง เรียกวา ไปโอโลม สิ่งของที่เตรียมไป คือ หอหมากพลูบุหรี่ 2 ชุด พรอมทัง้หญิงสาว 2 คน ซึ่ง

เป็นผูถือหอหมากพลูนัน้ ทัง้เทาแก และหญิงสาวตองสวมใสเสื้อฮีใหเรียบรอยถูกตองตามประเพณี ถาเจรจาตก

ลง ก็จะนัดหมายทําการหมัน้ หรือจะนัดหมายแตงงานกันก็ได

         ขัน้ตอนการแตงงาน การแตงงานแบงออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ สอง สู สา สง

         1) ขัน้สองหรอืขัน้หมัน้ เมื่อทาํพธิีเสรจ็แลว ฝายชายจะไปเยีย่มฝายหญงิไดเป็นครัง้คราว เรยีกวา “ไปหยาม

หอมะปู” คือ ไปเยี่ยมเยียนหอหมากพลูของหมัน้ของฟากที่บานหญิง หรือวิธีการไปพบกับคนรัก

         2) ขัน้สู คือ การที่ฝ ายชายไปมาหาสูฝ ายหญิง

         3) ขัน้สา คือ ฝายชายไปทํางานรับใชอยูบานฝ ายหญิงเป็นเวลา 1-5 ปี กรณีที่พอแมฝ ายหญิงจะไมเรียก

สินสอดทองหมัน้ ฝ ายชายจึงตองไปอาสาทํางานรับใชพอแมฝ ายหญิงเป็นการทดแทน

         4) ขัน้สง คือ พิธีสงตัวเจาสาวใหเจาบาวในวันแตงงาน

         การไหวพอแมเจาสาว เมื่อเจาบาวไหวพอแมเจาสาว ผูนําไหวเจาบาวจะกลาวนําวา “องปอ เอ นอ ขอยผูลุขม

ตาว แอวไหวเฮา เอาแฝบ เจาเป็นปอขอยนา” แปลวา ทานพอ ขาพเจาผูลูกมาคุกเขาทาวเอวไหวดวยความเคา

รพ ตอไปน้ีทานเป็นพอแมเจาของขาพเจาแลว พอแมของเจาสาวก็จะกลาวใหศีลใหพรวา ขอใหอายุมัน่ขวัญยืน

ทํามาคาขึ้นมีเงินทองะเป็นผัวเมียกันมัน่คง มีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมือง ฝายเจาบาวกลาวรับ อุมใหหัวปัว (พร

) ใสเกลา จะอยูกันจนแกเฒา

         พิธีงานศพ

         ไทยทรงดาํถอืวาการตายเป็นเรื่องสาํคญัมาก เมื่อมีการตาย ญาติพี่น องผีเดยีวกนัจะหยดุทาํงานทกุอยาง เพื่อ

เป็นการไวทุกข และชวยกันจัดการเกี่ยวกับประเพณีงานศพนัน้ เรียกวา “กําบาน กําเมือง” และถือเป็นความโศก

เศราจนกวาจะนําศพไปเผาแลวจึงจะมีการทํางานปกติได ไทยทรงดํามีความเชื่อถือบรรพบุรุษอยางเครงครัดมี

ความเชื่อวาคนตายเป็นผีแลวสามารถใหคุณใหโทษแกแกสามีภรรยา หรือบุตรธิดา ญาติพี่น องได พอแมตายไป

แลวจึงตองเป็นผีประจําบาน เรียกวาผีบานผีเรือน จดชื่อไวในบัญชีประจําบานเรียกวา ปับผีเรือน แตละครัง้ที่มี

การเซนไหวเพื่อเลีย้งผีเรือน ตองอานปับผีเรือนเรียกใหมารับเครื่องเซนนัน้ที่ละชื่อ ผีที่จะเชิญ  ตองเป็นผีที่ตายดี

คือ เจ็บปวยไขตาย แกหมดอายุและตายในบานสวนผีที่ตายนอกบาน หรือ ตายเพราะอุบัติเหตุตางๆ เรียกวาผี
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ตายโหง จึงไมมีรายชื่อที่ปับผีเรือน

         ตามประเพณีดัง้เดิมไมมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เมื่อมีคนตายก็จะนําศพไปเผาที่ป าชา บรรดาญาติพี่น อง

เพื่อนบานจะพากันนุงดําไปบานคนตายรองหมรองไหไวอาลัย สมัยกอนจะตัง้ศพไวเพียง 1 คืน ตอมาได

เปลี่ยนแปลงไปอาจตัง้ศพไว 2 – 3 คืน ตามฐานะ มีการนิมนตพระสงฆมาสวดพระอภิธรรมเทศนแจง ทอดผาบัง

สุกุล ฯลฯ เป็นตน วันเคลื่อนศพไปเผาจะมีพิธีบอกทางผูตายโดยหมอพิธีเรียกวา “เขือย” เขือยจะทําพิธีบอกทาง

เพื่อใหวิญญาณผูตายเดินทางกลับไปบานเกิดเมืองนอน คือ เมืองแถน ไดถูกตอง พอเขือยบอกทางเสร็จใหยกหีบ

ศพหันขวางกับขื่อบาน จากนัน้เป็นพิธีชอนขวัญ ใหลูกหลานเดินรอบศพจากซายไปขวา 3 รอบ แลวเดินออกตรง

ทางออก ระหวางเดินออกตรงทางออกจะมีหญิงชราถือสวิง ซึ่งภายในสวิงมีเสื้อผาของลูกหลานที่เดินวน เดิน

ทําทาชอนไปมาเพื่อชอนขวัญของผูที่เดินรอบไมใหหนีเตลิดไปตามผูตาย เมื่อเดินครบจะมีญาติผูใหญยืนคอยรอ

รับเป็นแถวอยู 2 ขางทาง ตางจับมือถือแขนฉุดออกจากการเดินวนเป็นการรับขวัญใหมาอยูกับตน แลวหยุดพัก

รับประทานอาหารกลางวัน ตอนบายเคลื่อนศพไปป าแฮว (ปาชา) หรือฌาปนสถาน

บทสรุป

         จากการศกึษาคนควา และสอบถามขอมลูจากคนในชมุชนไทยทรงดาํบานทาชาง ตาํบลคลองน้ําไหล อาํเภอ

คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ทําใหทราบวาการดํารงความเป็นปึกแผนของสังคมชาวไทยทรงดําใหมีกรอบของ

จารีตประเพณีที่เป็นแบบแผนในการจัดระเบียบที่ถูกตองดีงามในวิถีชีวิตอยูที่เรื่องของประเพณีที่มีพื้นฐานมาจาก

ความเชื่อในการนับถือผี เป็นความเชื่อแบบวิญญาณนิยมที่มีอิทธิพลสําคัญตอประเพณีทัง้ที่เป็นรูปธรรมและที่เป็น

สัญลักษณแทนแนวความคิดแบบนามธรรม ซึ่งความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเรื่องขวัญ แสดงออกผานทาง

พิธีกรรมในรอบชีวิตตัง้แตเกิดจนกระทัง่ตาย จากความเชื่อที่วาผีแถนเป็นผูสรางมนุษย และใหมีขวัญของแตละ

คน ความเชื่อและพิธีกรรมทําใหชุมชนไทยทรงดํายังคงดํารงอยูหากแตพิธีกรรมบางอยาง ที่สืบทอดมาตัง้แตอดีต

ถูกสังคมสมัยใหมเขามาแทนที่สังคมในแบบเกา เมื่อเด็กรุนใหมใสใจน อยลงและคนเฒาก็เริ่มหยอนยานในเรื่อง

ของประเพณี ประกอบกับชีวิตที่ตองแขงขันในการประกอบอาชีพ ตองการรายไดที่มากกวาเป็นสภาพสังคมที่

ไมใชชีวิตแบบสมัยโบราณ โดยปัจจุบันมีกลุมคณะกรรมการประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดําของชุมชนที่ยังคง

พยายามดํารงและรักษาขนบประเพณีไวใหดํารงอยูเพื่อสืบทอดไปยังรุนลูกหลานตอไปอยางยัง่ยืน

คําสําคัญ : ไทยทรงดํา, ไทดํา, กลุมชาติพันธุ

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=กลุมชาติพันธุ_สังคมและวัฒนธรรมของ

ไทยทรงดํา

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-06
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2087&code_db=610001&code_type=05
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