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เรื่อง วัฒนธรรมลาวครัง่

รายละเอียด

         ตําบลแมลาด หมูที่ ๒ บานแมลาดใหญ และหมูที่ ๖ บานหวยน อย ประชากรสวนใหญเป็นลาวครัง่ ที่มี

วัฒนธรรมประเพณีที่นาสนใจประวัติความเป็นมาของลาวครัง่ หมู ๒ บานแมลาดใหญ และหมู ๖ บานหวยน อย

ตําบลแมลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

         ลาวคัง่ หรอืลาวครัง่ ในเขตภาคกลางตอนบนนัน้ มีหลกัฐานประวตัิความเป็นมา พบวาบรรพ บรุษุไดอพยพ

มาจากอาณาจักรเวียงจันทน และหลวงพระบางพรอมกับลาวกลุมอื่น ๆ ไดอพยพเขามาที่ ประเทศไทยดวย

เหตุผลที่ทางการเมืองและเป็นเชลยศึกยามสงคราม อาศัยอยูบริเวณภาคกลางของ ประเทศไทย จากการ

สันนิษฐานลาวครัง่เป็นชื่อของภาษาและกลุมผูมีเชื้อสาย ลาวกลุมหน่ึงซึ่งอาศัยอยู ในภาคกลางของประเทศไทย

เชนในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ฯลฯ ลาวครัง่มักจะเรียกตนเองวา

"ลาวขี้ครัง่" หรือ "ลาวคัง่" ความหมายของคําวา "ลาวครัง่" ยังไมทราบความหมายที่แนชัดบางทานสันนิฐานวามา

จากคําวา "ภูฆัง" ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาที่มีลกัษณะคลายระฆังอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงพระ

บางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นถิ่นฐานเดิมของลาวครัง่

         จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเชื่อแนวาชาวลาวครัง่ถูกกวาดตอนเขามาในประเทศไทยในรัชสมัยพระเจา

กรุงธนบุรีปีพุทธศกัราช ๒๓๒๑ และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลกมหาราชในปีพุทธ

ศกัราช ๒๓๓๔ ไมปีใดก็ปีหน่ึงอยางแนนอน เพราะไทยยกกองทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และกวาดตอน
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ครอบครัวของชาวลาวมาในชวงนัน้ เน่ืองจากลาวแพสงคราม 

         ลกัษณะทัว่ไปของลาวครัง่ คอืมีรปูรางคอนขางไปทางสงูหรอืสนัทดั ทัง้หญงิและชายผวิคอน ขางเหลอืง ตา

สองชัน้ ใบหน าไมเหลี่ยมมากจมูกมีสันผมเหยียดตรง ชอบนุงผาซิ่นคลุมเขา นุงซิ่น มีดอก ลาวครัง่มีเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรม ในการทอผา้เพื่อใชในชีวิตประจําวันและใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะเทศกาลตาง ๆ และ

สามารถรักษาวัฒนธรรมของตนเองไวไดอยางเหนียวแนน

         สรุปความเป็นมาของลาวครัง่ ได ๒ ประเด็น คือ 

         ประเด็นที่ ๑ มาจากชื่อของภูเขา ในอาณาเขตของอาณาจักรหลวงพระบางที่มีรูปรางเหมือนกับระฆัง จึง

ทําใหเรียกชื่อตามนัน้ คือ ลาวภูฆัง และเรียกกันจนเพีย้นกลายเป็นลาวครัง่ 

         ประเดน็ที่ ๒ สนันิษฐานวาสาเหตุที่เรยีกชื่อกลมุของตนเองมาตัง้แตโบราณวา ลาวครัง่ เป็นการเรยีกตามชื่อ

ของครัง่ที่นิยมนํามาใชยอมสีผาใหเป็นสีแดง เพื่อใชในการทอเป็นเครื่องนุงหม

         ในสมยัรตันโกสนิทรตอนตนสงครามระหวางไทยลาว เป็นเหตุใหชาวลาวหลายชนเผาตองถกู กวาดตอนเขา

มาอยูบริเวณภาคกลางของไทย คนกลุมน อยเหลานัน้ก็แยกกันอยูตามกลุมวัฒนธรรมยอยของตน หน่ึงในนัน้ก็

คือชุมชนลาวครัง่ ชาวลาวครัง่อพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ผูนํากลุมลาวครัง่ ไดยาย

ถิ่นฐานจากบานเขากระจิว จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันคืออําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

         คนไทยเชื้อสายลาวครัง่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี และ

พิธีกรรมความเชื่อตาง ๆ โดยไดถือปฏิบัติสืบตอกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทัง้ภาษาที่ใช คือภาษาลาวครัง่

นักภาษาศาสตรไดจัดภาษาลาวครัง่อยูในตระกูลภาษาไท-กะได การแตงกายของคนไทยเชื้อสายลาวครัง่ จะมี

แบบฉบับเป็นของตนเองซึ่งนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่นคือ ฝ ายและไหมที่เป็นวัสดุในการทอ เทคนิคที่ใชมีทัง้

การจกและมัดหมี่ ผาที่เป็นเอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครัง่คือ ผา้ซิ่นมัดหมี่ตอตีนจก ซึ่งมีลายผาเป็น

เอกลักษณเฉพาะทองถิ่น และผาขาวมาหาสีมีลวดลายหลากหลายและสีที่ใชเป็นสีที่ไดจากธรรมชาติ เชน สีเหลือง

นํามาจากหัวขมิน้ สีดํานํามาจากมะเกลือ + เทา (ตะไครน้ํา) สีครามไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก สีแดง

ไดมาจากครัง่ นอกจากจะทอไวเพื่อใชในครัวเรือนแลวยังทอเพื่อการจําหนายเป็นรายไดเสริมจากอาชีพหลัก และ

อาชีพลักก็คือ เกษตรกรรม เน่ืองจากสภาพดินเหมาะแกการเพาะปลูกเป็นอยางมากความสามัคคีของลาวครัง่

ชาวลาวครัง่จะมีความสามัคคีกันอยางมาก ไมวาจะเป็นการชวยเหลือกันไมวาจะเป็นกลุมของเครือญาติหรือเพื่อน

บาน เชน ลงแขกเกี่ยวขาว ทําไร หรือแมแตงานบุญ งานศพ งานรื่นเริงตาง ๆ ชาวบานก็จะมาชวยงานกันเป็น

จํานวนมากตัง้แตเริ่มงานจน งานเสร็จเรียบรอย ชุมชนวัฒนธรรมลาวครัง่บานแมลาด มีเอกลักษณที่โดดเดนใน

ดานการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีของตนเองไวอยาง เหนียวแนนในอดีต อาทิเชน ประเพณีบายศรีสูขวัญ

ตอนรับผูมาเยี่ยมเยือน ภาษาพดู ดนตรีพื้นเมือง อาหารทองถิ่น ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทําขนมจีนโบราณ

ภูมิปัญญาพื้นบานในดานการรักษาดวยสมุนไพร การนวดแผนโบราณ วิถีชีวิตการทํานาปลูกขาวตามฤดูกาล การ
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ผลิตขาวซอมมือ การแตงกายดวยผาทอพื้นบาน การทอผา้ลวดลายที่มีเอกลกัษณคือ ผาขิด ผาจกและผหามัดหมี่

ทอทัง้ผาฝ ายและผาไหม ผา้ทอที่ใชในพิธีทางศาสนา ผาคลุมหัวนาค ผาหอคัมภีร ผา้ทอใชในชีวิตประจําวัน ผา

ซิ่น ผาขาวมา หมอนน อย หมอนเทา ถุงขนมเสน และมีการจดังานประเพณีทองถิ่นที่ได ยึดถือกันมายาวนาน

โดยเฉพาะงานประเพณีสงกรานต "ตอนฮับสังขาร บุญสงกรานตปีใหมไท" ซึ่งถือ ไดวาเป็นงานประเพณีที่สําคัญ

มีศูนยสาธิตวิถีชีวิตชุมชนไดแก การทอผา้ การสีขาวและการตําขาวแบบโบราณ การทา ขา้วกลอง การจักสานไม

ไผ และศูนยแพทยแผนไทย เป็นตน ชุมชนแมลาดก็เหมือนกับชน เผาทัง้หลายในเอเชียอาคเนยที่เชื่อในเรื่องสิ่ง

ศักดิ ์สิทธิ ์ และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติทัว่ไป ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมี อิทธิพลตอวิถีชีวิตความเป็นอยูเป็นอยางยิ่ง เป็นการ

เพิ่มขวัญกําลังใจ และความมัน่ใจในการทํามาหากิน และการดําเนินชีวติของตน ซึ่งชาวบานแมลาดสวนใหญ

ประกอบอาชพีเกษตรกร อาทิ ทาํนา ทาํ สวน ทาํไร เลีย้งสตัว พธิกีรรมตาง ๆ ที่สบืทอดตอกนัมาจนเป็นประเพณี

ลวนสะทอนถึงความตองการในวิถีชีวิต เรื่องน้ําและความอุดมสมบูรณ อันเป็นสิ่งจ าเป็นสําหรับสังคมเกษตร เชน

การเปิดยุงขาว การเรียกขวัญขาว นอกจากนัน้ในแตละชวงเดือนชาวบานยังรวมท าบุญที่วัดตามความเชื่อใน

พุทธ ศาสนาเพื่อสะทอนความตองการความคุมครองจากเทพสิ่งศักดิส์ิทธิ ์และความ ศรัทธา ที่มีตอพุทธศาสนา

เพื่อความสงบสุข ในชีวติของตนเองและครอบครัว เชน พิธีทา บุญกลางบาน วันสงกรานต วันนเขาพรรษา ออก

พรรษา
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