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เรื่อง ไทยทรงดําบานวังน้ํา ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         อาํเภอคลองขลงุ เป็นอาํเภอที่ตัง้อยูทางทศิใตของอาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร มีระยะทางหางจากตวัอาํเภอเมอืง

42 กิโลเมตร มีพื้นที่ 783.332 ตร.กม. มีจํานวนประชากรที่ไดสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2561 จํานวน 71,358 คน

อําเภอคลองขลุงไดแบงเขตการปกครองยอยออกเป็น 10 ตําบล 101 หมูบาน ไดแก

         1. ตําบลคลองขลุง        6. ตําบลวังแขม         

         2. ตําบลทามะเขือ         7. ตําบลหัวถนน   

         3. ตําบลทาพุทรา          8. ตําบลวังไทร

         4. ตําบลแมลาด            9. ตําบลวังบัว     

         5. ตําบลวังยาง           10. ตําบลคลองสมบูรณ
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         ตําบลวังยางเป็นเขตการปกครองยอยจากทัง้หมด 10 ตําบลของอําเภอคลองขลุง โดยประกอบไปดวย 10

หมูบาน ไดแก หมูบานทาตะครอ, หมูบานน อย, หมูบานคลองยาง, หมูบานเกาะพราว, หมูบานวังยาง, หมูบานวัง

ตะลอม, หมูบานหนองโสน, หมูบานวังน้ํา, หมูบานนิคม, หมูบานแมน้ํากงจีน (จังหวัดกําแพงเพชร, 2562,

ออนไลน)

         บานวังน้ํา เป็นหมูบานที่อยูในสวนปกครองยอยของตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง โดยในอดีตมีสภาพ

ภูมิศาสตรเป็นที่ราบลุมมีน้ําทาบริบูรณเป็นอยางดี ดวยมีลําคลองไหลผานกลางหมูบาน มีถนนหนทางที่เดินทาง

สัญจรไปมาไดอยางสะดวก ลักษณะเชนน้ีจึงมีความเหมาะสมเป็นอยางยิ่งในตัง้ชุมชนและประกอบอาชีพตาง ๆ

โดยเฉพาะเกษตรกรรม จากการที่มีปัจจัยเกื้อหนุนตอการประกอบอาชีพทําใหมีผูคนหลากหลายเขามาจับจอง

พื้นที่เพื่ออยูอาศัยและประกอบอาชีพตามความรูตามความถนัด ชาวไทยทรงดําบานวังน้ําเป็นกลุมชนหน่ึงที่ได

เขามาตัง้บานเรือนในหมูบานแหงน้ีโดยมาจากหลายจังหวัดดวยกัน พรอมทัง้ยังไดนําพาวัฒนธรรมดัง้เดิมแตครัง้

บรรพกาล ที่บรรพบุรุษไดมีการกระทําสืบตอเน่ืองกันมา สานตอลงในหมูบานแหงน้ีอยางเครงครัด ตามความเชื่อ

ดัง้เดิมอีกดวย อยางไรก็ดีวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําบานวังน้ํายังเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่มีเอกลักษณโดดเดน

ทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด นอกจากน้ี วัฒนธรรมชุมชนดังกลาวยังมีประวัติความเป็นมาของการเขาสูแผนดิน

ไทยนับแตครัง้สมัยรัตนโกสินทรตอนตน กระทัง่กระจายตัวกันอยูทัว่ประเทศไทย จากจังหวัดเพชรบุรีลงไปถึง

ภาคใตที่สุราษฎรธานี และเรื่อยขึ้นมาจนถึงภาคเหนือจวบจนหลายภาคของประเทศไทย

ความเป็นมาของบานวังน้ํา

         บานวงัน้ําหรอืหมบูานวงัน้ํา ไดตัง้ขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2492 ตัง้อยูหมู 4 ตาํบลวงัยาง อาํเภอคลองขลงุ

จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ทัง้หมด 6,047 ไร โดยพื้นที่ของหมูบานไดเชื่อมตอกับพื้นที่สวนปกครองยอยตาง ๆ

ดังน้ี ทิศเหนือติดกับหมู 2 บานวังตะลอม ทิศใตติดกับหมู 3 บานหนองโสน ทิศตะวันออกติดกับ หมู 4 บานบึง

ลาดเขต ต.วังแขม ทิศตะวันตกติดกับหมู 7 บานนิคมใหม ระยะทางจากหมูบานวังน้ําถึงตัวจังหวัดกําแพงเพชร

60 กิโลเมตร ระยะทางจากหมูบานวังน้ําถึงอําเภอคลองขลุง 9 กิโลเมตร บานวังน้ํามีลักษณะสภาพทาง

ภูมิศาสตรเป็นเป็นที่ราบลุม มีคลองวังน้ําไหลผานกลางหมูบานยาวตลอดหัว จรดทายหมูบาน บานวังน้ํา มี 3 ฤดู

กาล ฤดูรอนอากาศจะรอนและแหงแลง เริ่มตัง้แตเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ฤดูฝน เริ่มตัง้แตเดือนพฤษภาคม

– ตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตัง้แตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ของทุกปีบานวังน้ํา มีครัวเรือนทัง้หมด 198

ครัวเรือน  มีประชากรทัง้หมด 946 คน แบงออกเป็นประชากร เพศชาย 463 คน คิดเป็นรอยละ 48.94 และเป็น

ประชากร เพศหญิง 483 คิดเป็นรอยละ 51.06

         ลกัษณะทางสงัคมของคนในหมบูานวงัน้ํา คนในหมบูานมกัปลกูสรางบานเรอืนตดิตอระหวางญาติพี่น องอยู

รวมกันเป็นหมูบาน มีการไปมาหาสูกันระหวางญาติพี่น องอยางสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดความรักสามัคคีกันระหวาง

เครือญาติ ครอบครัวมีความอบอุน ประชากรของหมูบานสวนใหญมีสุขภาพแข็งแรงดี ประชาชนของหมูบานใช
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ภาษาทองถิ่น (ภาษาไทยทรงดํา หรือภาษาโซง) ชาวไทยทรงดําในบานวังน้ําสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด มี

โรงเรียน ชาวบานจะนิยมเขาวัดทําบุญทุกวันพระ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวบานวังน้ําจะมีประเพณี

“ไทยทรงดํา” ซึ่งชาวบานจะถือปฏิบัติอยางเครงครัด เน่ืองจากประชาชนในหมูบานเป็น “ไทยทรงดํา” เนน

พิธีการไวผีบรรพบุรุษ ไหวผีเรือนตามความเชื่อ จะทําใหอยูดีมีสุข เจริญกาวหน าทางดานการงาน และอาชีพ

(ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี, 2561, น.1)

         เหตผุลที่เรยีกวาบานวงัน้ําเพราะเน่ืองจากในอดตีหมบูานแหงน้ี มีลาํคลองสาํคญั คอื “คลองเลยีบตะลงุ” ไหล

ผานกลางหมูบานและมีน้ําไหลผานอยูตลอด ครัน้เมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําก็จะไหลบาทวมอยูทัง้สองฟากฝ่ังรวมทัง้

พื้นที่ทัว่ไป เน่ืองจากมีสภาพภูมิศาสตรเป็นพื้นที่ราบลุม ทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก นายแอ  แซรอ ผูใหญ

บานในสมัยนัน้และชาวบานจึงไดรวมใจกันตัง้ชื่อหมูบานแหงน้ีขึ้นมาวา “บานวังน้ํา” อันเป็นผลมาจากการมี

น้ําหลากมาอยูเป็นประจํา นัน่เอง ปัจจุบันหมูบานวังน้ําไดรับพัฒนาถนนหนทางจนไมเหลือพื้นที่ที่เป็นวังน้ําให

เห็นแลว ประชากรในหมูบานแหงน้ีสวนใหญเป็นการอพยพมาจากจังหวัดนครสวรรค สุพรรณบุรี และชัยนาท

โดยมาตัง้อยู 2 ฝ่ังคลองจนกลายเป็นชุมชนใหญ ภาษาที่ใชสื่อสาร คือ ภาษาโซง และนับถือศาสนาพุทธ ประกอบ

อาชีพทํานา ผูใหญบาน/กํานันตัง้แตอดีตถึงปัจจุบัน คือ นายแอ  แซรอ, นายสมบูรณ  โอรักษ, นายพรม  หะนาท,

นายลวน  สิงหรอ และนายอํานวย อินทนู มีวัดประจําหมูบานที่เป็นศูนยรวมจิตใจคือ “วัดวังน้ําสามัคคี” ตลอดจน

ใชเป็นสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจัดกิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังมีโรงเรียนบานวังน้ํา เป็น

โรงเรียนประจําหมูบาน ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ของหมูบาน คือ วิถีวัฒนธรรมไทยทรงดํา เนนพิธีการไหวผี

บรรพบุรุษ พิธีเสนเรือน ซึ่งเชื่อวาจะทําใหอยูดีมีสุข เจริญกาวหน า เชนเดียวกันกับการไหวบรรพบุรุษของคนจีน

นัน่เอง ตลอดจนประเพณีทางพุทธศาสนา และ เทศกาลตาง ๆ สวนภูมิปัญญาทองถิ่นที่นาสนใจ ไดแก การใช

น้ํามันรักษาเรื่องกระดูก (ไทยทรงดํา  บานวังน้ํา  ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง กําแพงเพชร, 2562, ออนไลน) 

ความเป็นมาของไทยทรงดําในประเทศไทย

         ไทยทรงดาํหรอืไทดาํ เดมิทีเป็นกลมุชาตพินัธุตระกลูไท ที่มีถิน่ฐานเดมิอยูในแควนสบิสองจุไท คอืเมอืงเดยี

นเบียนฟู (Dien Bien Phu) หรือ เดี่ยนเบียนฝู (Điện Biên Phủ) (ชื่อเดิม : แถง) เป็นเมืองหน่ึง ในจังหวัด

เดี่ยนเบียน ปัจจุบันไทดําที่เวียดนามอาศัยอยูหนาแนนในจังหวัดซอนลาและไลโจว (เมืองแถง) หรือเดียนเบียนฟู

(ตําแหนงในวงกลม) ซึ่งอยูทางตอนเหนือของเวียนนามมีเขตติดตอกับลาวในปัจจุบัน หางจากกรุงฮานอย

ประมาณ 200 กิโลเมตร ประชากรสวนใหญเป็นชาวไทดําและมีชาวไทขาวซึ่งมีภาษาอยูในตระกูลไท-กะได เชน

เดียวกับไทยสยาม นิยมสรางบานตามบริเวณริมน้ํา ประกอบอาชีพทํานาทําไร เมืองแหงน้ีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง

เน่ืองจากเป็นที่รบยุทธการที่เดียนเบียนฟูระหวางฝรัง่เศสกับเวียดมินห เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1954 (เดีย

นเบียนฟู, 2562, ออนไลน)

         เมอืงเบยีนเดยีนฟูตัง้อยูในแถบแมน้ําดาํและแมน้ําแดง ไทยโซงมชีื่อเดมิเรยีกกนัวา ไทดาํหรอืผูไทดาํ (Black
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Tai) เพราะนิยมใสเสื้อดําลวน ซึ่งแตกตางจากกลุมคนไทยที่อยูใกลเคียงกัน เชน ไทขาวหรือผูไทขาว (White

Tai) นิยมแตงกายดวยเสื้อผาสีขาวและไทแดง หรือผูไทแดง (Red Tai) ชอบใชสีแดงขลิบและตกแตงชายเสื้อสี

ดําเป็นตน คนไทยภาคกลางมักจะเรียกกันวา ลาวทรง ดํา และเหตุที่เรียกเชนน้ีเพราะเขาใจวาเป็นพวกเดียวกัน

กับลาว

         และอพยพมาพรอมกบัลาวกลมุอื่น ๆ ตอมาชื่อเดมิไดหดหายลง คาํวา “ดาํ” หายไป นิยมเรยีกกนัในปัจจบุนั

วา “ลาวทรง” หรือ “ลาวโซง” จนบางครัง้ไมรูวาลาวโซงน้ี คือพวก ไทดํานัน่เอง (ไทยทรงดําเพชรบุรี, 2562,

ออนไลน)

         ไทยทรงดําเป็นกลุมชาติพันธุและเป็นชนชาติไทยสาขาหน่ึง เรียกวา พวกผูไท ซึ่งแบงออกตามลักษณะ สี

ของเครื่องแตงกาย เชน ผูไทขาว, ผูไทแดง และผูไทดํา เป็นตน ผูไทดํานิยมแตงกายดวยสีดําจึงเรียกวา ไทย

ทรงดํา หรือ เรียกไดหลายชื่อ เชน โซง, ซง, ไทยโซง, ไทยซง, ลาวโซง, ลาวซง, ลาวทรงดํา และ ลาวพุงดํา

สวน คําวา “โซง” มีขอสันนิษฐานวานาจะมาจากคําวา “ซวง” ซึ่งแปลวา กางเกง เพราะเน่ืองจากชาวไทยทรง

ดํานิยมนุงกางเกงทัง้ชายและหญิง คนไทยและลาวพวนจึงเรียกวา “ลาวซวง” ซึ่งหมายถึงลาวนุงกางเกง ตอมา

เพีย้นเป็น ลาวโซง เหตุที่เรียกไทยทรงดําวา “ลาวโซง” เพราะคําวา “ลาว” เป็นคําที่คนไทยทัว่ไปใชเรียกคนที่

อพยพมาจากถิ่นอื่น แตชาวไทยทรงดําถือตนเองวาเป็นชนชาติไทย จึงเป็นที่มาและการตัง้ถิ่นฐาน

         การเขามาสูประเทศไทยของชาวไทยทรงดํา เกิดขึ้นจากสงครามสมัยพระเจากรุงธนบุรี (สมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช) กระทัง่เขาสูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ า

จุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) เรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ไทยทรงดําถูก

กวาดตอนกวาดครัวมาอยูที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นอันมาก ในระยะแรกนัน้ชาวไทยทรงดําไดตัง้บานเรือนอยูที่ตําบล

หนองปรง อําเภอเขายอย (สมัยพระเจาตากสินและรัชกาลที่ 1) ตอมาในระยะที่สอง (สมัยรัชกาลที่ 3) โปรดฯ ให

มาตัง้บานเรือนอยูที่ตําบลทาแรง อําเภอบานแหลม ลาวโซงหรือไทยทรงดํา จึงมาตัง้ถิ่นฐานที่ทาแรง เมื่อปี พ.ศ.

2378 - 2381 กอนชาวไทยมุสลิมทาแรงซึ่งถูกกวาดครัวเขามาภายหลังโซง ไทยมุสลิมหรือที่เรียกวา แขกทา

แรง มาสูเพชรบุรีในลักษณะถูกกวาดครัวเขามาอยู ณ เมืองเพชรบุรีในราวปี พ.ศ. 2328 เน่ืองดวยเหตุผลทาง

สงครามเชนกัน อยางไรก็ดี สงครามครัง้นัน้พวกลาวพวนหรือไทยพวน พวกลาวเวียง     หรือไทยเวียง ซึ่งเป็น

ชนชาติไทยดวยสาขาหน่ึง ก็ไดถูกกวาดครัวมาดวยเชนกัน เพชรบุรีจึงประกอบดวย ชนกลุมน อยที่เรียกวา “สาม

ลาว” อันไดแก ลาวโซง ลาวพวน และ ลาวเวียง ปัจจุบันชาวไทยทรงดําไดตัง้ถิ่นฐานกระจัดกระจายกันอยูใน

พื้นที่หลายจังหวัดทัว่ทุกภาคของประเทศไทย เชน สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม

สุพรรณบุรี นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เลย เป็นตน ธรรมชาติของไทยทรงดําหรือลาวโซง ชอบ

ภูมิศาสตรการอยูอาศัยในลักษณะที่ดอนน้ําทวมไมถึง ชอบลักษณะภูมิประเทศ ปาเขาเสมือนถิ่นดัง้เดิมของตน

ลาวโซงกลุมน้ีไมชอบภูมิประเทศที่ทาแรง เพราะมีลักษณะเป็นที่โลงเกินไป จึงไดรวมกันอพยพยายถิ่นฐานบาน
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เรือนไปเรื่อย ๆ สวนใหญเคลื่อนยายมา ตัง้ถิ่นฐานอยูที่สะพานยี่หน ทุงเฟ้ือ วังตะโก บานสามเรือน เวียงคอย

เขายอย ตามลําดับ ลาวโซงนิยม ปลูกบานที่มีลักษณะเป็นแบบเฉพาะของตนเองคือแบบหลังคาไมมีจัว่ หลังคา

ยกอกไกสูง มุงดวยตับตนกกไมใชตับจาก รูปหลังคาลาดคุมเป็นรูปคลายกระโจมคลุมลงมาตํ่าเตีย้จรดฝาดูไกล ๆ

จะดูเหมือนไมมีฝาบานเพราะเน่ืองจากหลังคาคลุมมิดจนมองไมเห็น บานโซงจะไมมีหน าตางเน่ืองจากโซงมาจาก

เวียดนามและลาว อยูตามเทือกเขามีอากาศหนาวเย็นจึงไมนิยมมีหน าตางใหลมโกรก พื้นบานมักปูดวยฟากไมไผ

รองพื้นดวยหนังสัตว นิยมทําใตถุนบานยกสูงเพื่อใชใตถุนบานเป็นที่เลีย้งสัตว

โซงกับการกอสรางพระนครคีรี

         พระนครครีีเขาวงั หรอื อทุยานประวตัศิาสตรพระนครคีรี เป็นสถานที่เทีย่วที่สาํคญัของเพชรบรุีซึ่งถอืไดวา

เป็นสัญลักษณของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเขาสูเมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะไดเห็นโดดเดนเห็นมาแตไกล คือ เขาวัง

ซึ่งมีเจดียและอาคารสีขาวสะอาดเขาวังเป็นโบราณสถาน เกาแกคูเมืองเพชรบุรี ตัง้อยูบนยอดเขาสูง 92 เมตร

เดิมเรียกวา เขาสมนหรือเขาคีรี การกอสรางพระราชวังบนเขาในระยะนัน้ถือเป็นเรื่องยากลําบาก เน่ืองจาก

เครื่องจักรกลเครื่องทุนแรงยังไมมี การแผวถางปรับสภาพยอดเขาทัง้สามยอดใหรานราบมีทางขึ้นลงเชื่อมตอกัน

การลําเลียงอุปกรณเพื่อการกอสรางจําเป็นตองใชแรงงานขัน้พื้นฐานจํานวนมาก ครัง้นัน้พระเจายาศรีสุริยวงศ

(ชวง บุนนาค) ซึ่งขณะนัน้ดํารงตําแหนงพระสมุหกลาโหม ในฐานะแมกองงานใหญในการกอสรางพระราชวังบน

เขา มีทัง้อํานาจทางทหารกําลังไพรพลในการควบคุมดูแลโซงที่ไดกวาดครัวมาไวที่เพชรบุรี อยางไรก็ดี ในสมัย

รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2378-พ.ศ. 2381) โซงอพยพไดออกจากทาแรงไปตัง้ถิ่นฐานใหมที่เชิงเขากิ่ว สะพานยี่หน

เวียงคอย วังตะโก ซึ่งอยูใกลกับเขาสมน จึงถูกกําหนดเกณฑมาเพื่อใชเป็นแรงงานสําหรับกอสรางพระราชวังใน

ครัง้น้ี นับเน่ืองแต พ.ศ. 2401-พ.ศ. 2405 เป็นตนมา

         ทกุเชาจรดเยน็แรงงานโซงมกันิยมนงุกางเกง (ซวง) สีดาํ สวมเสื้อกอมยอมสีครามดาํ เดนิออกจากหมบูาน

สะพานยี่หนมุงตรงไปยังเขาสมน นับวัน นับเดือน นับปี ดวยความซื่อสัตย และจงรักภักดีตอหน าที่ จวบจน

กระทัง่เมื่อพระราชวังบนเขาพระนครคีรีสําเร็จไดเป็นที่แปรพระราชฐาน ทรงงาน รับรองพระราชอาคันตุกะตาง

ประเทศ และเป็นที่พักผอนสวนพระองคแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล ที่ 4 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหบุตรหลานเจาเมืองและคหบดีที่มีชื่อ มารับราชการเป็นมหาดเล็กและโปรดเกลาฯ ใหคัดเลือกโซง

มาเป็นเด็กชาดวย เน่ืองจากทรงเห็นความดีความชอบจากการที่โซงมาเป็นแรงงานกอสราง ชวงกอสราง

พระราชวังพระนครคีรีก็ทําดวยความอดทน (ไทยทรงดําเพชรบุรี, 2562, ออนไลน)

ที่อยูอาศัย/ความเป็นอยู

         เอกลกัษณอยางหน่ึงของวฒันธรรมชมุชนแตละแหงก็คอืตวัสถาปัตยกรรมอนัเป็นที่อยูอาศยัของแตละชาติ

พันธุ เป็นสิ่งแสดงออกทางภูมิปัญญาซึ่งนอกเหนือไปจากความงามแลว การทําใหเกิดความเหมาะสมสอดคลอง
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กับสภาพทางภูมิศาสตรก็เป็นสิ่งสําคัญ เฮือนไทดําหรือบานเรือนไทยทรงดํา แบบดัง้เดิมมักนิยมปลูกบานที่มี

ลักษณะเป็นแบบเฉพาะของตนเอง คือแบบหลังคาไมมีจัว่ หลังคายกอกไกสูงมุงดวยตับตนกกไมใชตับจาก รู

ปหลังคาลาดคุมเป็นรูปคลายกระโจม คลุมลงมาตํ่าเตีย้จรดฝา ดูไกล ๆ จะดูเหมือนไมมีฝาบาน เพราะเน่ืองจาก

หลังคาคลุมมิดจนมองไมเห็น บานโซงจะไมมีหน าตาง เน่ืองจากโซงมาจากเวียดนามและลาว อยูตามเทือกเขา มี

อากาศหนาวเย็นจึงไมนิยมมีหน าตางใหลมโกรก พื้นบานมักปูดวยฟากไมไผ รองพื้นดวยหนังสัตว นิยมทําใตถุน

บานยกสูงเพื่อใชใตถุนบานเป็นที่เลีย้งสัตว แตบางพื้นที่ก็มีเอกลักษณเฉพาะกลุม คือ มีหลังคาทรงโคงรูปกระดอง

เตา มุงหญาคายาวคลุมลงมาเกือบถึงพื้นดินแทนฝาเรือน นอกจากน้ีการยกใตถุนสูงก็เพื่อประโยชนในการเก็บ

สิ่งของเครื่องใช ไวเป็นที่ประกอบการงาน เชน ทอผา ตําขาว มักมีแครไวนัง่นอนและเป็นที่รับแขกในเวลากลาง

วัน เสาเรือนทําดวยไมทัง้ตน มีงามไวสําหรับวางคาน จุดเดนของบานเรือนของไทยทรงดํานอกเหนือจากหลังคา

แลว คือยอดจัว่ประดับดวยไมแกะสลักเป็นกิ่งคลายเขาควายไขวกัน เรียกวา  “ขอกุด”

         ถงึแมวาบานไทยทรงดาํบานวงัน้ําในปัจจบุนั จะนิยมมาใชรปูแบบการผสมผสานระหวางปนูกบัไม บางบานก็

เป็นรูปทรงสมัยใหมไมเหลือเคาโครงความเอกลักษณของไทยทรงดําอยูเลยก็ตามที แตทวาลักษณะที่อยูอาศัยจะ

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร ทุกบานนัน้จะตองมีหองสําหรับบูชาผีเรือนแทบทัง้สิน้ อยางไรก็ตาม นับเป็นความนา

เสียดายอยางหน่ึงที่วา ลักษณะที่อยูอาศัยซึ่งเป็นเอกลักษณของกลุมไทยทรงดําแท ๆ กําลังจะสูญหายไป เฮือน

(เรือน) ไทยทรงดํา มักนิยมทําใหภายในตัวบานเป็นพื้นที่โลงแลวจัดแบงเป็นสวนสําหรับที่นอน ครัว และเป็น

สวนที่ใชสําหรับเซนไหวบูชาผีเรือนโดยกัน้เป็นหอง เรียกวา “กะลอหอง” นอกจากน้ีนิยมทําชานบานยื่นออกจาก

ตัวบาน มีบันไดขึ้นเรือน 2 ทาง มียุงขาวที่สรางเป็นเรือนยกเสาสูงไวขางที่พักอาศัย ไทยทรงดําจะปลูกบานอยู

ใกล ๆ กัน ดวยเหตุปัจจัยหลายประการที่ผลตอวิถีชีวิตความเป็นอยู จนกระทัง่ตอมารูปแบบเรือนไทยทรงดําได

เปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็นและความเหมาะสมตามยุคสมัย ไมวาจะเป็นวัสดุที่เป็นหญาคาที่นํามามุงหลังคา

จะเริ่มหายาก

         ทัง้ยงัไมคงทนแลว ยงัเป็นวสัดุที่งายตอการตดิไฟ เน่ืองจากบานไทดาํปลกูใกลกนัเป็นกลมุ หากเกดิไฟไหม

จะลุกลามไปบานอื่น ๆ ไดรวดเร็ว ลักษณะบานและวัสดุที่ใชไดเปลี่ยนมาเป็นไมเน้ือแข็ง หลังคามีทัง้ที่เป็นสังกะสี

และกระเบื้องมุงหลังคา รวมทัง้การแบงกัน้หองตามลักษณะการใชสอยอยางเรือนไทยทรงดําดัง้เดิมก็ไดมี

ลักษณะผสมผสานระหวางเรือนแบบดัง้เดิมกับเรือนสมัยใหม สวนใหญจะเป็นวัสดุผสมระหวางปูนกับไม บางบาน

ก็ยังคงมีลักษณะของการมีใตถุนบานเพื่อประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ก็ยังคงมีอยู หากแตเพียงไมมีการเลีย้งสัตว

ใตถุนเรือนแลว 

การแตงกาย

         วฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณอยางหน่ึงของชาวไทดาํก็คอืการแตงกาย เน่ืองดวยชาวไทดาํนิยมแตงกายดวยผา

สีดําจึงไดเรียกวาไทดําหรือไทยทรงดํานัง่เอง อยางไรก็ดี เสื้อผาสําหรับการแตงกายของชายหญิงจะแบงเป็น 2
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ประเภท คือ เสื้อผาสําหรับใชในชีวิตประจําวัน และ เสื้อผาสําหรับใสในงานประเพณีหรืองานบุญตาง ๆ ซึ่งสวน

ใหญทัง้ชายและหญิงมักนิยมใชผาฝ ายทอมือยอมครามเขม สําหรับเสื้อผาที่ใสในพิธีกรรมจะจัดทําขึ้นเป็นพิเศษ

มีสีดําตกแตงดวยผาไหมชิน้เล็ก ๆ สวนใหญ ไดแก

         1. เสื้อกอม ผูหญิงไทยทรงดํามักนิยมทําทรงผมป้ันเกลายกสูงเสียบเกลาผมดวยป่ินปักผมเงินรูปตัว U

ปลายแหลมและสวม “เสื้อกอม” ทอจากฝ ายเป็นเสื้อไมมีคอกลมแขนทรงกระบอก ติดกระดุมเงินทรงดอกผักบุง

ถี่หลายเม็ด เสื้อกอมเป็นเสื้อสําหรับใสทํานาหรือไปกินเสน มีลักษณะเป็นเสื้อคอตัง้ ติดกระดุมที่คอ แขนยาว ตัว

เสื้อยาวถึงสะโพก ดานขางทําเป็นซองจะงอยอยูในตัวเสื้อ ตรงเอวติดสาบเสื้อ เวนตรงสาบเสื้อเหนือเอวประมาณ

2 น้ิว ติดกระดุม 13 เม็ด หรือ 15-19 เม็ด เสื้อกอมเป็นเครื่องนุงหมที่มีทัง้หญิงและชาย

         เสื้อกอมผูหญิงจะมีรูปรางและสีคลายคลึงกับของผูชายมีสวนที่แตกตาง คือ แขนทรงกระบอกรัดมือขอมือ

เพื่อใหการสวมใสแนบลําตัว จึงตัดเย็บตอแขนติดกับลําตัว ตอชนตะเข็บตรง ๆ ไมเวาและมีผาแทรกใตรักแร

         เสื้อกอมผูชาย เป็นเสื้อคอตัง้ไมมีปก แขนเสื้อตอตรงไปถึงปลายแขนโดยใชผาทบสองชัน้ ใหเป็นรูปทรง

กระบอกยาวถึงขอมือ การตอแขนเสื้อไมตัดผาใหโคง แตมีวิธีทําแขนใหกวางโดยแทรกผารูปสี่เหลี่ยมไวใตรักแร

ทําใหโคนแขนเสื้อใหญขึ้น ซึ่งทําใหสะดวกในการสวมใสและการเคลื่อนไหว บริเวณชายเสื้อดานขางลําตัวทัง้สอง

ขางแทรกดวยผารูปสามเหลี่ยมตัง้แตเอวถึงสะโพกและติดกระดุมเงินยอดแหลมดําแขนยาวทรงกระบอกแคบผา

หน าตลอด ติดกระดุมเงินมียอดแหลมประมาณ 10 – 15 เม็ด (วิลาวัลย  ปานทองและคนอื่นๆ, 2551, 24-25)

         2. ผาซิ่น เป็นผานุงลายแตงโมและเป็นลายยอดนิยมของไทยทรงดํา สวนใหญมีสีกรมทาเขมจัดจนถึงสีดํา

ยอมดวยสีจากตนฮอมและนิล ลายแตงโมจะมีลักษณะเป็นเสนแถบยาวสีขาวตัดกับสีครามเขมหรือสีดํา การใชผา

ซิ่นเป็นเอกลักษณของหญิงไทยทรงดําในอดีตดัง้เดิม จะนุงผาที่ทอกันขึ้นมาใชเองตัง้แตอดีตถึงยุคปัจจุบัน ทุก

ครัวเรือนผูหญิงจะเป็นผูทอผาขึ้นมาใชเอง เป็นผาฝ ายทอมือประกอบไปดวยเชิงบนซิ่นเป็น "หัวซิ่น" "ตัวซิ่น" เชิง

ลางซึ่งเป็น "ตีนซิ่น" ยอมคราม จนเป็นสีครามเขมเกือบดํา นํามาทอสลับลวดลายเป็นเอกลักษณเฉพาะของลาว

โซง ผูหญิงในชีวิตประขําวันจะนุงซิ่น "ลายแตงโม" หรือ "ลายชะโด" ลักษณะเฉพาะของผาลายแตงโม แบงออก

เป็น 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือหัวซิ่นจะเป็นสีครามไมมีลวดลายกวาง 12 น้ิว สวนที่ 2 จะเป็นลายโดยใชเทคนิค

การทอขัด แตพิเศษที่วาเป็นฝ ายแกมไหม คือ ใชไหมสีแดงเป็นเสนยืนทอเสนพุงดวยฝ ายสีครามสลับสีผาออน

เป็นทางเล็ก ๆ คลายลายบนผลแตงโม เวลาทอเสร็จจะมองไมเห็นไหมสีแดงเลย สวนที่ 3 กวางประมาณ 1 ฟุต

มีลวดลายสีขาวสองสามริว้ เย็บติดเป็นตีนซิ่น ถาสามีตายตองเลาะ  ตีนซิ่นน้ีออกเพื่อไวทุกข

        3. เสื้อฮ ีไทยทรงดาํทัง้หญงิและชาย นอกจากจะมีเสื้อกอมที่เป็นเสื้อสวมใสในเวลาโอกาส ตาง ๆ แลว ก็ยงั

มีเสื้ออีกแบบหน่ึงที่ถือเป็นเสื้อสําคัญและเป็นเสื้อที่จําเป็นตอวิถีชีวิตในวาระโอกาสตาง ๆ ก็คือ “เสื้อฮี”เสื้อฮี หรือ

เสื้อยาวเป็นเสื้อพิธี ตัดเย็บดวยผาฝ ายสีดําหรือครามเขม มีคอกลมและติดกระดุม 2 เม็ด เรียกวา กระดุมนมแมว

ตัวเสื้อมีความยาวถึงสะโพก ใตรักแรเย็บดวยผาไหมเป็นลวดลายสีตาง ๆ โดยมีเพียง 4 สีเทานัน้ คือ สีแดง สี
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เขียว สีขาว สีสม

         ชายเสื้อฮีจะมีการตกแตงดวยลวดลายและไมมีลวดลาย ดานที่ไมมีลวดลายจะสวมใสในเวลาไปงานตาง ๆ

สวนดานที่มีลวดลายไมนิยมสวมใส แตจะเอามาคลุมโลกศพในเวลาที่ตายแลว ดวยเหตุน้ี ชาวไทยทรงดําจึงตอง

มีเสื้อฮีประจําตัวเอง เพื่อใชในงานพิธีตาง ๆ เชน แตงงาน ทําขวัญ งานศพ เสนเรือน เป็นตน เสื้อฮีของผูชายและ

ผูหญิงจะมีความคลายคลึงกัน เพียงแตเสื้อของผูหญิงจะมีการทําจีบยน 2 แหง เพื่อทําใหคอตัง้ขึ้นเรียกวา แอว

แหนบ จะนิยมทําดวยผาแพรดํา ดานในบริเวณรอยตอตะเข็บจะปิดดวยผาหลายสีเป็นแนวยาวใหดูเรียบรอย

นิยมปักลายดอกแกว ลายดอกผักแวน ลายดอกพิกุล ลายตานกแกว ลายหมายํ่า ลายผีเสื้อ และลายหน าเสือ (วิ

ลาวัลย  ปานทองและคณะ, 2551, น.24-25)

        4. เสื้อตก เป็นเสื้อที่ใชสวมใสในงานศพ เฉพาะบุตรผูตายที่เป็นสายเลือดเดียวกันในครอบครัวเทานัน้ เป็น

เสื้อที่ทํามาจากผาฝ ายดิบสีขาว (คลายคลึงกับของคนจีนที่ใสในงานพิธีกงเตก) โดยจะตัดเย็บไมปราณีตใหมาก

นัก เพราะจะใสเวลาที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตเทานัน้ ลักษณะเสื้อจะเป็นแบบคอวี มีแขน เสื้อตกจะไมมี

ลวดลาย รูปแบบเสื้อของชายและหญิงจะเหมือนกัน

        5. เสื้อไท เป็นเสื้อที่ใสไปเที่ยวไปเกีย้วสาว หรือไปรวมงานในพิธีตาง ๆ ที่ตนเองไมไดไปเกี่ยวดองเป็นลูก

หลานหรือเขย เป็นเสื้อขนาดใหญหรือเป็นเสื้อแบบลําลองก็วาได ตัดเย็บและยอมดวยสีครามเขม แขนทรง

กระบอกผาหน าตลอด และติดกระดุมเรียงเม็ดเต็มรูปแบบ ประมาณ 27 เม็ด เรียกวา 3 ซุม รองลงมาคือ 23

และ 21 ใครติดกระดุมถี่ถือวาเป็นคนที่เรียบรอยมีระเบียบในชีวิต

        6. สวงกอม หรือเรียกอีกอยางวากางเกงขาสัน้ ตัดเย็บดวยผาฝ ายสีครามเขม ไมมีการตอขอบเพิ่ม มีความ

ยาวประมาณหัวเขาบริเวณเอวจะเป็นสวนกวาง เวลานัง่จะทบผาไวดานหน าสวงกอมไมนิยมทําลวดลายเป็นผานุง

ที่ทอแบบเรียบ

        7. สวงฮี หรือเรียกอีกอยางวากางเกงขายาว ตัดเย็บดวยผาฝ ายสีครามเขม บริเวณเอวตัดเย็บเป็นผาผืน

เดียวกัน ไมมีการตอผามีความยาวถึงขอเทา ไมนิยมทําลวดลายเป็นผานุงที่ใชสวมใสในงานที่เป็นพิธีการ เชน

พิธีสืบผี พิธีแตงงาน ในกรณีงานศพจะนุงสวงฮีและสวมเสื้อฮีไปรวมงานของญาติที่เป็นพี่น องตระกูลเดียวกัน

เรียกวาผีเดียวกัน (วิลาวัลย ปานทองและคณะ, 2551, น.27)

วัฒนธรรมดานความเชื่อและพิธีกรรม

         ชุมชนชาวไทยทรงดําบานวังน้ํา ปัจจุบันยังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิม ที่ทํากันมาแตครัง้

บรรพบุรุษจากรุนสูรุนกันอยางเครงครัด เพราะไทยทรงดําเชื่อวาหากกระทําตามแบบอยางบรรพบุรุษที่ไดสอนสัง่

กันมานัน้ จะชวยใหเกิดความสมบูรณพูนสุขในครอบครัวทํามาหากินกันไดอยางเจริญรุงเรือง ความเชื่อเรื่องการ

นับถือผี ลวนสะทอนออกมาจากพิธีกรรมเสนเรือน พิธีปาดตง ซึ่งพิธีที่ถือวามีอิทธิพลอยางสูงตอการดําเนินชีวิต

ภายใตวัฒนธรรมไทยทรงดํา สะทอนถึงอุปนิสัยการมีความเคารพนบนอบตอบรรพบุรุษของตน ไทยทรงดําในยุค
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สมัยบรรพบุรุษ ชวงกอนและเขามาสูประเทศไทยนัน้ ตางนับถือเอา “แถน” เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ โดยใน

เวียดนามก็มี “เมืองแถน” ซึ่งหมายถึง เมืองที่นับถือศาสนาแถนหรือเทพแถนนัน่เอง แตภายหลังไดถูกเปลี่ยน

ชื่อไปเป็นเมือง “เดียนเบียนฟู”ชาวไทดําหรือไทยทรงดําเชื่อวา แถน เป็นเทวดาที่อยูบนฟ ามีอํานาจเหนือมนุษย

สามารถดลบันดาลใหเกิดสิ่งดีและสิ่งรายขึ้นได เพื่อใหเกิดสิ่งดีมนุษยจะตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามความ

ประสงคของแถน เพื่อใหแถนเกิดความเมตตาและบันดาลความสุข แมกระทัง่เมื่อเสียชีวิตลงก็ยังมีคํากลาวถึง

การกลับไปสูเมืองแถน อันเป็นเมืองหลังความตายในความเชื่อของไทยทรงดํา

         อยางไรก็ตามความเชื่อของชาวไทยทรงดํานัน้มีมากมายเหมือนกันกับความเชื่อเรื่องแถนของไทดําใน

ประเทศเวียดนาม อยางไรก็ดี ชาวไทยทรงดําบานวังน้ํายังคงมีการรักษาการทําพิธีกรรม ตามความเชื่อดัง้เดิม

ครัน้เมื่อถึงวาระโอกาสตาง ๆ ก็จะมีการกระทํากันในแตละครับครัว อาทิ พิธีเสนเรือน พิธีปาดตง โดยพิธีเสนเรือ

น เป็นการเซนไหวผีบรรพบุรุษ ผีเรือน โดยจะนําเครื่องเซนไหวใสถาดตัง้วางไวมุมเสาหน่ึงของบาน โดยมีการฆา

หมูตัวผู 1 ตัวเพื่อนํามาเซนไหวผีบรรพบุรุษ ป ู ยา ตา ยาย พอ แม พี่ น อง ที่เสียชีวิตไปแลว โดยมีหมอเสน

ทําพิธีเรียกชื่อใหมากินของเซนไหวเมื่อทําแลวเชื่อวาจะอยูเย็นเป็นสุข ความเจริญจะเกิดกับครอบครัว โดยเสน

เรือนจะทําสามปีตอ 1 ครัง้

พิธีเสนเรือน

         จะเริ่มจากเจาภาพจะเชิญผูประกอบพิธีคือ “หมอเสน” มาเป็นผูประกอบพิธีเสนเรือน พรอมกับแจงญาติพี่

น องใหทราบกําหนดวันทําพิธีไหวผีเรือน หรือเสนเรือน และตองตระเตรียมเครื่องใชในการทําพิธีใหเรียบรอย ได

แก เสื้อฮี-สวงฮี สําหรับเจาภาพสวมใสขณะทําพิธีเสนเรือน ปานเผือน (ภาชนะคลายกระจาดขนาดใหญ บรรจุ

อาหารเครื่องเซนผีเรือน) ปานขาว (ภาชนะใสอาหารในหมอเสน) ตัง่กา (เกาอี้หรือ  มานัง่สําหรับหมอเสนนัง่ทําพิธี

ในหองผีเรือน) และอาหารที่เป็นเครื่องเซนตาง ๆ อาทิ หมูจุบ (เน้ือหมู เครื่องในหมูยํา) แกงไกกับหนอไมดอง

เน้ือหมูดิบ ซี่โครงหมู ไสหมู ขาวตมผัดใสกลวย มันเทศตม เผือกตม ออย ขนม ผลไมตาง ๆ ตามฤดูกาล ขาว

เหนียวน่ึง 7 หอ ตะเกียบ 7 คู หมากพลู บุหรี่ และเหลาเป็นตน  เมื่อไดเวลาเซนไหวผีเรือน เจาภาพจะจัดเครื่อง

เซนตาง ๆ บรรจุลงในปานเผือนที่เตรียมไว และยกเขาไปวางไวในหองผีเรือน  ที่เรียกวา “กะลอหอง” ซึ่งเป็น

สถานที่ทําพิธี หมอเสนจะเริ่มเซนไหว ดวยการเรียกหรือกลาวเชิญบรรดาผีเรือนที่เป็นบรรพบุรุษของเจาภาพ

โดยเรียกชื่อบรรพบุรุษตามบัญชีรายชื่อ ที่เจาภาพจดรวมกันไวในสมุดผีเรือน เรียกวา “ป๊ับผีเรือน” หรือ “ป๊ับ”

จนครบทุกรายชื่อเป็นจํานวน 3 ครัง้ โดยในแตละครัง้ หมอเสนจะใชตะเกียบคีบหมูกับขนมทิง้ลงไปในชองเล็ก ๆ

ขางขวาหองผีเรือนทีละครัง้ จากนัน้จึงเซนเหลาแกผีเรือนอีก 2 ครัง้ เพราะการเซนเหลาเป็นสิ่งสําคัญอันไมอาจ

ขาดหรืองดเสียได เพื่อใหผีเรือนไดกินอาหารและดื่มเหลาอยางอุดมสมบูรณ หลังจากเซนไหวผีเรือนเรียบรอย

แลว หมอเสนจะทําพิธีเสี่ยงทายใหแกเจาภาพเรียกวา “สองไก” ดวยการพิจารณาลักษณะของตีนไกในแกงหนอ

ไมเปรีย้วที่เจาภาพนํามาใหและจัดทํานายในลักษณะดังกลาวคือหากตีนไกหงิกงอแสดงวา ไมดีจะมีเรื่องราย เกิด
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ขึ้นอันไดแกการเจ็บปวย การตายหรือการทํามาหากินประสบปัญหาตาง ๆ เป็นตน แตถาตีนไกเหยียดตรง แสดง

วาทุกคนในครอบครัวของเจาภาพจะประสบแตความสุขความเจริญตอจากนัน้ เจาภาพจะทําพิธีขอบคุณหมอเสน

ที่มาชวยทําพิธีเสนเรือน ใหแกครอบครัวของตนเรียกวา "ฟายหมอ" แลวจึงเลีย้งอาหารแขกที่มาชวยงานเป็นอัน

เสร็จพิธี (ไทยทรงดํา บานวังน้ํา ตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง กําแพงเพชร, 2562, ออนไลน)

พิธีปาดตง

         พิธีกรรมน้ีเป็นการเซนไหวผีหรือเลีย้งผีเฮือนหรือผีเรือนดวยอาหารตาง ๆ เป็นประจําในทุก ๆ รอบ 10 วัน

ตามวันที่กําหนดของแตละตระกูล เรียกวา “เวนตง” ครอบครัวผูตาวจะมีวันเวนตง 2 วัน สวนผูน อยจะมีเวนตง

1 วัน ผูที่เป็นผีเฮือนเดียวกันจะมีเวนตงวันเดียวกัน การนับวันของไทยทรงดํา ใน 1 รอบ จะมี 10 วัน ประกอบ

ไปดวย มื่อเตา มื่อกํา มื่อกาบ มื่อฮับ มื่อฮาย มื่อฮวง มื่อเมิง มื่อเป๊ิก มื่อกัด และมื่อขด (มื่อหมายถึง วัน) (วิลา

วัลย  ปานทองและคณะ, 2551, น.27) 

         อยางไรก็ดี ในระบบความเชื่อของคนตระกลูไทดัง้เดมิ จะมีความเชื่อเกีย่วกบัธรรมชาติและบรรพบรุษุคอืมี

การบูชาธรรมชาติและบรรพบุรุษ ตลอดจนมีการบูชาแถนในสถานะเทวดาผูสราง ซึ่งเชื่อวา แถนป้ันหลอคน แถน

สรางโลก  แถนกําหนดชะตาชีวิตผูคน แถนมอบความรูมอบปัญญาใหกับผูคน และเชื่อวาแถนบันดาลสิ่งตาง ๆ

ขึ้นบนโลก ขณะเดียวกันบรรพบุรุษที่ตายไปแลวก็จะขึ้นไปอยูเมืองแถน ตายไปเป็นแถนอยูกับแถนหลวงผูเป็น

ใหญ ดังคํากลาวของไทยทรงดําที่วา “แถนสรางโลกกอเป็นดินกอเป็นฟ ากอเป็นดัง่ดอกเห็ดกอเป็นดินเจ็ดกอนกอ

เป็นหินสามเสากอเป็นน้ําเกาแควปากแตตาวจามนัน้ แถนจึงใหเจ็ดป ูสะกงลงมาแตงแผนดินเมืองลุมมีทุกอันมีทุก

เยี่ยงทุกสิ่งแถนจึงใหเจ็ดปูมาแตงเมืองเป็นบานเป็นเมืองยามนัน้”

พิธีงานแตงงาน

         เมื่อหนุมสาวไทยทรงดําไดตกลงปลงใจตอกันแลว จะสงผูใหญไปสูขอซึ่งเรียกวา ไป “สอง” หรือสอง

ขันหมากน อย ซึ่งมีความหมายเทากับการหมัน้โดยจัดหมากพลูใสกะเหล็บ ผูตาวใช 4 กะเหล็บ ผูน อย 2 กะเหล็บ

ซึ่งฝ ายหญิงจะนําไปแจกญาติของตน เดือนที่ไมนิยมแตงงาน คือเดือน 5 สําหรับวันตองไมใชวันเวนตงของฝาย

หญิง (วันเวนตงคือวันเลีย้งผีประจําบาน) วันแตงงานเจาบาว เจาสาวตองใสเสื้อฮี ผูตาวมีเพื่อนเจาบาว เจาสาว

จํานวน 6 - 8 คน ผูน อยใช 2 - 4 คน ชุดเจาบาวตางจากชุดเพื่อนเจาบาวตองใสเสื้อฮีทุกคน เฉพาะเจาบาวตอง

สวมหมวกงอบ สะพายยามแดงบาขวา สะพายฝักมีดบาซาย ซึ่งใหความหมายวามีความขยันทํามาหากินแข็งแรง

การแตงงานมี ขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ สอง สู สา สง ขัน้สอง คือ การไปจีบสาวสอดสองดวยตนเองวาสาวใดถูกใจ

มักจะใชในโอกาสการเลนการละเลนพื้นบานหรืองานประเพณีตาง ๆ ขัน้สู คือ ฝายชายหมายตาวาจะ ใหหญิงนัน้

เป็นคูครอง ก็จะใหผูใหญไปเจรจาสูขอจากพอแมของสาว ซึ่งตองใชขันหมากพลูและเงิน ทองไปมอบใหฝ ายหญิง

ขัน้สา คือ ฝายชายที่ไดทําการสูขอสาวแลวนัน้เป็นผูที่ยากจนมีเงินทองน อย  หรือทางฝ ายหญิงไมมีพี่น องฝ าย
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ชายจึงชวยทํางานใหกับพอแม ฝ ายชายจะตองนําตัวเองมาอาสา ทํางานรับใชพอแมฝ ายหญิงเป็นการทดแทน

บางรายใชเวลาเป็นปี ในระยะน้ีชายและหญิงอาจอยูกิน ฉันสามีภรรยาไดดวยเป็นบางรายเทานัน้ กรณีที่พอแม

ฝายหญิงไมเรียกสินสอดทองหมัน้ สา คือ อาสา โดยฝายชายตองอยูบานฝ ายหญิง เพื่อชวยทํามาหากิน ตามแต

จะกําหนดเวลาไววากี่ปี แลวจึงนําฝาย หญิงนําไปสูบานของตนซึ่งจะตองทําพิธีแตงเขาผี โดยฝายหญิงออกจากผี

เรือนของฝายตนไปฝากเน้ือฝากตัวใหผีเรือนฝายชายปกป องคุมครองถือวาเป็นการออกเรือนของหนุมสาว ขัน้สง

คือ งานเลีย้งฉลองเพื่อสงตัวเจาสาวไปยังบานเจาบาวเรียกวานัดมื้อสง บรรดาญาติทัง้สองฝ ายจะทําการเลีย้ง

ฉลองกันและกันทัง้สองฝ าย งานสงมักจะเป็นพิธีสําคัญในการแตงงานตามประเพณีไทย ไทดําทัว่ ๆ ไป แตตอง

ใชหมอพิธีดําเนินการเชนเดียวกับประเพณีอื่น ๆ ในการสงตัวเจาสาวนัน้ หมอพิธีจะตองทําขวัญบาวสาวที่บาน

หนุมกอนที่จะเขาเรือนหอดวยการทําขวัญแตงงานสวนใหญ คือการสอนใหรูจักประพฤติปฏิบัติตนใหกับชายหญิง

ที่จะมีชีวิตรวมกันในการครองเรือนเป็นสําคัญ

พิธีงานศพ

         ครอบครัวไทยทรงดําเมื่อผูตายเกิดขึ้นในบานเจาของบานยิงปืนขึ้นฟ า เพื่อสงวิญญาณผูตายไปที่ชอบ ควา

มเป็นจริงคือแจงเพื่อนบานใหรูวามีการตายเกิดขึ้นเมื่อผูชราเสียชีวิตในบานบรรดาญาติพี่น องในหมูบานนัน้จะ

หยุดทํางานและมาชุมนุมแสดงความเสียใจ ศพจะตัง้ไวในบาน หลังจากไดทําความสะอาดและสวมเสื้อฮีประจําตัว

ใหและบรรจุโลงเรียบรอยแลว จากนัน้จะนําศพไปยังป าชา (แฮว) หรือวัดเพื่อทําการเผา เชาวันรุงขึ้นจึงทําการ

เก็บกระดูกหมอพิธีจะนํากระดูกบรรจุลงในภาชนะดินเผามีฝาปิดเพื่อฝังลงใตถุนบานที่สรางขึ้นอยางหยาบ ๆ เพื่อ

อุทิศใหศพ เชน เสื้อผาที่ตัดเย็บเป็นตัวแลว เสื้อฮีและผาทอเป็นผืน ๆ แขวนไวบนเสาหลวงสรางเรือนแกวและ

เสายอดเป็นปลีดอกไมให จากนัน้ที่บานของผูตายจะทําพิธีลางเรือนใหเรือนสะอาด เขาเชื่อกันวาเรือนที่มีคนตาย

จะเป็นเรือนที่ไมสะอาด จึงตองใหแมมดมาทําพิธีรับเคราะหและปลอยไป รุงขึ้นจึงทําพิธีเชิญวิญญาณผูตายเขา

บานเพื่อเป็นผีเรือนประจําบานตอไป

ศิลปะการแสดง

         ไทยทรงดาํบานวงัน้ํา ยงัคงจดังานการละเลนในงานสาํคญัประจาํปีของชมุชนมา โดยมีการ “เลนคอน-ฟ อน

แคน” “ขับไทดํา”ขับรองเพลงพื้นบานไทดําและฟ อนไทดําเพื่อสรางความบันเทิงและความสามัคคี เชื่อมสัมพันธ

ของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมรื่นเริงที่จัดมาอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทอง

ถิ่น โดยปกติจัดขึ้นในชวงเดือนเมษายนของทุกปี ณ สนามโรงเรียนบานวังน้ํา และไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลตําบลวังยาง มาโดยตลอดทุกปี

บทสรุป

         ไทยทรงดาํ เป็นกลมุชาตพินัธุหน่ึงที่มีวฒันธรรมประเพณีเกีย่วพนักบัความเชื่อการนับถอืผีตามธรรมเนียม
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ดัง้เดิม ความเชื่อดังกลาวยังไดสงตอกันมาหลายชัว่คน และมีอิทธิพลอยางสูงในวิถีชีวิตประจําวัน พิธีกรรมตาง ๆ

สะทอนถึงอุปนิสัยการมีความเคารพนบนอบตอบรรพบุรุษของตน ตลอดจนความมีเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรม

ที่โดดเดน ถึงแมวาชาวไทยทรงดําจะตองจากถิ่นฐานดัง้เดิมของตนมาเน่ินนานเทาใด ความผูกพันกับศิลป

วัฒนธรรมดัง้เดิมและประเพณีที่เป็นพิธีกรรมก็ไมเสื่อมคลายลงไปตามกาลเวลา ไทยทรงดําบานวังน้ํา เป็นชุมชน

หน่ึงในตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ที่ไดมีการรวมมือรวมแรงกันอยางเหนียวแนนในการ

อนุรักษและสงเสริมใหมีเผยแพรวัฒนธรรมชุมชนของตนเองสูสาธารณชน เชนเดียวกันกับไทยทรงดําในแตละ

ภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบัน วัฒนธรรมชุมชนของไทยทรงดําบานวังน้ํา ไดมีการจัดตัง้เป็นศูนยวัฒนธรรม

ไทดําบานวังน้ํา ดวยใหประโยชนในดานสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแกหมูบานวังน้ําใหไดรูจักกันโดยทัว่

ไป หนุมสาวคนรุนใหมที่เป็นชาวไทยทรงดําจึงควรภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตน ที่บรรพบุรุษ

ไดกระทําสืบตอกันมาและควรคาแกการสืบตอไป

คําสําคัญ : ไทยทรงดํา, บานวังน้ํา, วัฒนธรรมชุมชน

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

_อําเภอคลองขลุง_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2107&code_db=610004&code_type=03
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