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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดั ด้วยความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ที่ได้ให้ความ
อนุเคาระห์ให้การระดมความคิดเห็น และให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับชุมชนลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว
ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้
ความร่วมมือด้วยดี ในการดาเนินการวิจัย ประสานงานกับลูกบ้าน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สุดท้ายนี้ ขอมอบรายงานวิจัยฉบับนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง
บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง ในอดีตจนถึง
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาด้านต่างๆดังนี้ ด้านการย้ายถิ่นฐานที่อยู่และการสร้าง
บ้านเรือน ด้านครอบครัว ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเลือกคู่ครอง ด้านอาหารการกิน และด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี
ด้านการย้ายถิ่นฐานที่อยู่และการสร้างบ้านเรือน ลาวโซ่งเคลื่อนย้ายคนจากจังหวัดเพชรบุรี
เดินทางมายังอาเภอสองพี่น้อง คนในหมู่บ้านดอนมะนาวมักเป็นเครือญาติกันมาแต่เก่าก่อน และแยก
บ้านขนาดครอบครัวกันออกๆไป บ้านลาวโซ่งในสมัยก่อนจะเป็นบ้านสองชั้น เสาทาด้วยไม้ใหญ่ทั้งต้น
มักเลือกไม้ที่มีง่ามไว้สาหรับวางคาน พื้นบ้านจะเป็นฟากสับที่ทาจากไม้ไผ่หรือไม้แผ่น หลังคาและปีก
นกหัวท้ายบ้านลากลงมาเสมอกันกับชายคามีลักษณะโค้งเป็นกระโจม มุงด้วยแฝกและมีลักษณะยาวลง
มาเสมอพื้นเรือน ผนังบ้านใช้ไม้ไผ่ทุบเป็นฟากกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันลมหนาว ที่ยอดจั่วมีการแกะสลัก
ไม้เป็นกิ่งคล้ายเขากวางไหว้กันเรีย “ขอกุด” ใต้ถุนบ้านมีความสูงเดินลอดได้ บ้านทุกๆหลังจะมีห้องไว้
ห้องหนึ่งเรียก “กะล้อห่อง” อยู่ภายในมุมบ้านด้านใดด้านหนึ่งซึ่งไว้สาหรับผีเรือน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ
เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือพ่อแม่ ที่ล่วงลับไปแล้ว ปัจจุบันรูปแบบบ้านมีการเปลี่ยนไป บ้างทาเป็น
ทรงไทย บ้างทาเป็นบ้านไม้ บ้างทาเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ เพราะฝีมือช่างทาบ้านแบบลาวโซ่งได้หมดไปตาม
กาลเวลา
ด้านครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูกเขย สะใภ้
ลูก หลาน และเหลน หากครอบครัวเป็นเกษตรกรครอบครัวจะเล็กลง จะมีคนชราซึ่งอาจเป็น ปู่ ย่า ตา
ยาย พ่อ แม่ และลูก หากเป็นครอบครัวใหม่ที่แยกตัวออกมาสร้างบ้านอยู่ในระแวงใกล้เคียง จะเป็น
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ครอบครัวขนาดเล็ก มีเพียง พ่อ แม่ และลูก เวลาเปลี่ยนไปครอบครัวจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆต่างคน
ต่างออกไปทางาน และไปศึกษากันต่างถิ่น ลูกหลานจะพร้อมหน้ากันช่วงเทศกาลและงานบุญใหญ่
เท่านั้นเช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เข้าพรรษา และงานแต่งงาน
ด้านการประกอบอาชีพมีอาชีพเกษตรกร ทานาปรัง เลี้ยงวัว ทอผ้า และทาของที่ระลึกส่งขาย
เป็นสินค้า OTOP
ด้านการเลือกคู่ครองในอดีตจะมีการ “ลงข่วง” คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว
จากประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคน ทาให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะกันจนนาไปสู่การแต่งงานในภายหลัง
แต่ในปัจุบันการเลือกคู่ครองได้เปลี่ยนแปลงไป การเลือกคู่ครองมีอิสระมากขึ้นมีการแต่งเข้า คือการ
แต่งกับชาวลาวโซ่งด้วยกันและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิม หรือการแต่งออก คือการแต่งงานกับคนทั่วไปที่
มิใช่ลาวโซ่งและย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
ด้านอาหารการกิน มักกินอยู่อย่างเรียบง่าย ปลูกผักริมรั้ว ปลูกพืชสวนไว้กินเอง เช่น มะเขือ
พริก กะเพรา แตงกวา ฝรั่ง กระถิ่น ชะอม ของใช้มักหาซื้อจากร้านค้าทั่วไป ตลาดนัดที่มีทุกสัปดาห์
อาหารดั่งเดิมที่นิยมทากินกันในครัวเรือนได้แก่ แจ่วปลาร้า แจ่วด้าน แกงหน่อส้ม น้าพริก มัก
ทาอาหารแบ่งปันกันระหว่างเพื่อนบ้าน
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
นับถือผีและวิญญาณ มีความเชื่องเรื่องแถน เมืองฟ้า เน้นการ
ทาความดีในชาตินี้ การทาบุญของลาวโซ่งจะคล้ายคลึงกับชาวไทยพุทธ มีการทาบุญตักบาตรในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา มีพิธีสวด และนิมนต์พระมาประกอบพิธีกรรมควบคู่ไปกับพิธีกรรมของลาว
โซ่ง ทั้งนี้ชาวลาวโซ่งตระหนักดีหากเวลาเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมลาวโซ่งอาจสูญหายไป
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ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ลาวโซ่งในสังคมไทยเป็นกลุ่มคนที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในบริเวณตอนเหนือของประเทศ
เวียดนาม การศึกษาพบว่าบ้านเมืองชาวลาวโซ่งดารงอยู่เนิ่นนาน จนพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ เช่น เมือง
แถง เมืองม่วย และเมืองทัน แต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครองเหมือนเช่น บ้านเมืองของกลุ่มคนตระกูล
ไทย-ลาวโดยทั่วไป การอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาในสังคมไทยเป็นผลจากสภาพความรุนแรงทาง
การเมืองในบริเวณลุ่มน้าโขง ที่รุกรามไปจนถึงบริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนามในระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 ทาให้ชาวลาวโซ่งต้องถูกเทครัว พลัดพรากถิ่นฐานบ้านเกิดเข้ามาสู่อาณาจักรไทย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสร้างความโศกสลดทางสังคมในชุมชนชาวลาวโซ่ง จนปรากฏอยู่ในวรรณกรรม
ชาวลาวโซ่งทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวลาวโซ่งทั้งหลายไม่อาจเดินทางไปร่วมกันฟื้นฟูเมืองขึ้น
ใหม่ได้ เพราะกลุ่มเจ้านายชั้นสูงนั้นถูกชักนาให้หลอมรวมกับกลุ่มเชื้อพระสงศ์สานักล้านช้าง ในขณะ
ที่กลุ่มชาวเมืองทั้งหลายก็ถูกกวาดต้อนมาไว้ที่ที่ห่างไกล กระจายทั่วบริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคกลาง มีการกวาดต้อนชาวลาวโซ่งมาไว้เป็นจานวน
มากที่สุดกว่าบริเวณใดๆ
ในระหว่างแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
5 แก่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องชักนามาให้ทราบประวัติของพวกผู้ไทดาแน่ชัดขึ้นอีกจากหนังสือชีวประวัติ
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นเอกสารยืนยันว่าโซ่ง หรือ ผู้ไตทรงดา นั้นมีถิ่นฐานดั้งเดิม
อยู่ทางภาคกลางของแคว้นสิบสองจุไท ซึ่งมีเมืองแถงเป็นเมืองศูนย์กลาง โดยในหนังสือประวัติของ
ท่านได้ดล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า หัวเมืองฝ่ายเหนือ คือ หลวงพระบางและเวียงจันทน์ ถูกพวกกบฎจีนฮ่อ
รบกวนปล้นสะดมตีชิงราษฎร ได้รับความเดือดร้อนเข้ายึดบ้านเมืองเป็นจราจลนัก พระองค์จึงโปรด
เกล้าฯให้จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี จัดกองทัพขึ้นไปปราบปรามถึงสองครั้ง ครั้งแรกราว พ.ศ.
2428 และครั้งที่สองราว พ.ศ.2430 ได้ปราบปรามพวกกบฎจีนฮ่อทางหัวเมืองฝ่ายเหนือจนสงบราบ
คาบได้อยู่จัดกิจการบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข ในระหว่างนั้นฝรั่งเศสได้ส่งมองซิเออร์ปาวีย์เข้ามา
แทรกแซงกิจการทางการเมืองในบริเวณแหลมอินโดจีน จนแม้แต่ฝ่ายไทยก็กาลังจะเกิดสงครามกับ
ฝรั่งเศส แต่ด้วยเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดาเนินวิเทโศบาย
ทางการเมืองประสบผลสาเร็จ กรณีพิพาทกับฝรั่งเศสจึงเป็นอันยุติไป ถึงกระนั้นทางฝรั่งเศสก็ต้องการ
ครอบครองแหลมอินโดจีนทั้งหมดไว้ในอานาจ จึงเกิดการเจรจาความเมืองกันขึ้นระหว่างเจ้าพระยาสุร
ศักดิ์มนตรีผู้แทนฝ่ายไทย กับมองซิเออร์ปาวีร์ผู้แทนฝรั่งเศส โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้ชี้แจงว่า
แคว้นสิบสองจุไทเป็นพระราชอาณาเขตของสยามมาแต่ก่อน ไม่ใช่เป็นของฝรั่งเศสดังเอกสาร
ชีวประวัติของจอมพลเจ้าพระยาสุรซักดิ์มนตรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณที่ผ่านอารยธรรมดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน มีการพบ
หลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าเดิมสุพรรณบุรีคือ ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิหรือเมือง ”พันธุมบุรี ”
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จังหวัดสุพรรณตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าท่าจีน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร
เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อุทยาน
แห่งชาติพุเตย บึงฉวาก ตลาดเก้าห้อง ตลาดสามชุก หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อีกทั้งยังมีประเพณี
ภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ โดยเฉพาะชาวลาวโซ่งแห่งบ้านดอน
มะนาว อาเภอสองพี่น้อง ซึ่งเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากสิบสองจุไทย ชาว ลาวโซ่ง บ้านดอน
มะนาวยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยังสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ทั้งประเพณีที่
ยึดถือปฏิบัติ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย และการขับกล่อมเพลง ที่ยังคงเป็น ชาวลาวโซ่ง โดย
แท้ควรค่าแก่การรักษาและสืบสานทางวัฒนธรรมลาวโซ่งไว้สืบไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.กกเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง
2.กกเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอนมะนาว
อาเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เฉพาะหมู่ที่ 2 และ 4 ของตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่
คนไทยที่มีเชื้อสายลาวโซ่งในหมู่บ้านดอนมะนาว และคนที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนมะนาว
ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ เก็บข้อมูลช่วงเดือนมกราคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2555 เนื่องจาก
เป็นช่วงที่มีการประกอบพิธีกรรมมากที่สุดซึ่งได้แก่ งานปีใหม่ งานบวช งานบุญสงกรานต์ฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิถีชีวิตลาวโซ่งได้รับการอนุรักษ์และดารงไว้
2. ชุมชนลาวโซ่งสามารถนาแนวทางการศึกษาวิจัยไปใช้ในวางแผนของชุมชนได้
3. ทราบถึงรูปแบบการดาเนินชีวิต พิธีกรรม ประเพณีของลาวโซ่งเพื่อนาความรู้เข้าสู่บทเรียน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพยากรและการพูดคุยกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังนี้

ประวัติศาสตร์ลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลตติยภูมิ
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ข้อมูลปฐมภูมิ

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วิถีชีวิตปัจจุบันของชาวโซ่งบ้านดอนมะนาว
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ลาวโซ่ง หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย
รวมทั้งในตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปหลานชื่อ
เช่น ไทยโซ่ง ลาวทงดา ไทยทรงดา เป็นต้น ในวิจัยเล่มนี้เรียกลาวโซ่ง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอน
มะนาว อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ข้อมูลในการสร้างความเข้าใจ และพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้
1.กกแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
2.กกประวัติลาวโซ่งในประเทศไทย
3.กกบริบทพื้นที่ศึกษา
4.กกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ความหมายของวิถีชีวิต
วิถี ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง สาย แนว ถนน หรือทาง
วิถีชีวิต ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ทางดําเนินชีวิต เช่น
วิถีชีวิตชาวบ้าน
วิถีชีวิตจึงหมายถึง การกระทําตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุข
และประสบความสําเร็จในชีวิต โดยกระทําอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย กระทั่งการกระทํานั้นได้
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิต
รัตนะ บัวสนธ์ และสมบัติ ท้ายเรือดํา (
2544: 3-4) ได้ให้ความหมายว่า วิถีชีวิต หมายถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตประกอบด้วยภูมิหลังเกี่ยวกับครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย
การเดินทาง การใช้เวลาว่าง การศึกษาหาความรู้ การใช้จ่าย ความคาดหวัง
องค์กรอนามัยโลก (
WHO. Health Education Unit, 1986: 118) ได้ให้ความหมายของวิถี
การดําเนินชีวิตว่า หมายถึง แบบแผนของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นไปตามสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และความสามารถในการเลือกแสดงพฤติกรรมนั้น
ซิงเกอร์ (
Walker; Schrist; & Pender. 1987: 76; citing Singer. 1982: 303-315) ให้
ความหมายของวิถีชีวิตว่า เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตหรือแบบแผนของการปฏิบัติของประชาชนใน
เรื่องการทํากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน

6

มท สว
ร.ส พ.
ุวรร
ณภ
ูมิ

คูลบอก
; เอิร์นส์ และมองโกเมอรี่ ( Kulbok; Earis & Mongomery. 1988: 25) ให้
ความหมายว่า วิถีชีวิต หมายถึงการที่บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต ซึ่งบุคคลนั้นได้
เลือกแล้ว โดยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของคนนั้น ในด้านดีหรือไม่ดีก็ได้
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ (2541
: 13) ให้ความหมายวิถีการดําเนินชีวิตว่า หมายถึง แบบ
แผนการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การศึกษา
การทํางาน การใช้เวลาว่าง ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและบุคคลอื่น
จากความหมายดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่า วิถีชีวิต หมายถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตโย
มีแบบแผนของแต่ละตัวบุคคล หรือกลุ่มคนในสังคม ที่ทําซ้ํากันจนเกิดความเคยชินจนเป็นลักษณะ
เฉพาะถิ่นที่อยู่ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
วิถีชีวิตของคนเรามีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจนกลายเป็นกระบวนการ
ปรับตัวเพื่อรักษาดุลยภาพกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับตัวในเชิงพฤติกรรมและการปรับในระดับ
จิตสํานึก ซึ่งมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดแบบแผนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และมีการ
สืบทอดอย่างตือเนื่องจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
วิถีชีวิตของชุมชน เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน วิถีชีวิตแต่
ละชุมชนย่อมแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือการทําหน้าที่ของกลไกทางสังคมที่แฝงไปด้วย ความเชื่อ
ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ ส่วนข้อห้าม ( Taboo) และกฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติก็กลายเป็นบรรทัดฐาน ( Norms) ที่ถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกันมาในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทาน
ปรัมปรา การละเล่น ละคร เพลงพื้นบ้าน ลิเก ลําตัด งิ้ว และอาจมีสัญลักษณ์แทนตัวอักษร แต่สะท้อน
ความเชื่อหรือข้อห้ามได้ชัดเจน โดยอาจอาศัยความเชื่อเรื่องผี และสิ่งเหนือธรรมชาติมาเป็นกลไกใน
การควบคุมพฤติกรรม (วิถีชีวิตชุมชน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุรักษ์ ผอ.สํานักบริการ
วิชาการ และอาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่)
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล (
2542 : 50-51) กล่าวว่า วิถีชีวิตชุมชนเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม
หมายถึง วัฒนธรรมในทางสังคมศาสตร์นั่นเอง ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน พฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์กระทําไม่ว่าจะเป็นการ
แปรงฟัน สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับตลอดจนการเล่นกีฬา ดูโทรทัศน์ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ
วัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา
ศาสนา เป็นต้น วัฒนธรรมจะกําหนดว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตว่า
ควรเป็นอย่างไร ฉะนั้น กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม การพูด การอ่าน การ
เขียน การคิด การทํางาน การเล่น การติดต่อสัมพันธ์กัน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้น
วัฒนธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม
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เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539
: 16) กล่าวถึงวิถีชีวิตชุมชนว่า วิถีชีวิตชุมชนเกิดจากการที่มนุษย์ต้อง
เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดและการดํารงเผ่าพันธุ์ กลุ่ม
ชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาบริเวณที่มีสภาพภูมิศษสตร์และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติแตกต่างกันก็
ย่อมมีวิถีชีวิตในลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันโดยธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็ทําให้มีลักษณะพื้นฐานร่วมกันด้วยเพราะมนุษย์มีการติดต่อสังสรรค์กัน
ระหว่างกลุ่มชนต่างวัฒนธรรมซึ่งย่อมถ่ายเทลักษณะคล้ายคลึงกันได้เช่นกัน จึงอนุมานได้ว่าวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนต่างๆย่อมมีทั้งความแตกต่างและคล้ายคลึงกัน
เสน่ห์ จามริก (2542
: 178) กล่าวว่า วิถีชีวิตชุมชนมีความเป็นมายาวนานในประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ เปรียบเสมือนแผนภาพความเป็นจริงของสัมพันธภาพเชื่อมโยง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม เป็นความรู้ในลักษณะขององค์รวมที่ค่อยๆสะสม
ประสบการณ์และการก่อร่างสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้และการคิดร่วมกันขึ้นเป็นแบบแผนความรู้
และสังคมวัฒนธรรมอันหลากหลาย
เบญจมาศ รื่นสวัสดิ์ (2553
: 11) กล่าวว่า วิถีการดําเนินชีวิต ( The way of life) ของคนใน
สังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีทํางาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ โดย
แนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลทําเป็นตัวแบบแล้วต่อมาคน
ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา
เฉลียว บุรีภักดี
, ม.ป.ป. กล่าวว่า วิถีดําเนินชีวิตทุกด้านของคนทั้งมวลในสังคมซึ่งหมายถึง
วิธีการกระทําต่างๆ ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีทํางาน วิธีพักผ่อน วิธี
แสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจร และขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีแสดงทาง
ความสุขทางใจและหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิตทั้งเครื่องใช้ หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่นํามาใช้เพื่อการ
เหล่านั้น ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ไม่ว่าสิ่ง
(http://www.thaiwisdom.org/p_culture/api/api_1.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557)
จากแนวคิดสามารถสรุปได้ว่า วิถีชีวิตเป็นแบบแผนของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์เกิด
ในสังคมใดก็จะเรียนรู้และซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนอยู่ ดังนั้น วิถีชีวิตในแต่ละสังคมจึง
แตกต่างกัน โดยมีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงอิสรภาพและเสรีภาพในวิถีทางเฉพาะของตนเอง ถึงแม้ปัจจุบัน
การดําเนินชีวิตของมนุษย์จะมีปัจจัยภายนอกมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมก็ตาม แต่ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นก็ยังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตที่มีอยู่เดิม
องค์ประกอบของวิถีชีวิต
ในเมื่อวิถีดําเนินชีวิตของคนทุกคนในสังคม คือการกระทําสิ่งต่างๆ ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้น
นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีทํางาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจร และ
ขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีแสดงความสุขทางใจและหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิตทั้ง
เครื่องใช้ หรือวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่นํามาใช้เพื่อการเหล่านั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ว่าสิ่งของ
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เหล่านั้นจะเป็นสิ่งของที่นํามาจากธรรมชาติหรือคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ก็ตาม ดังนั้นองค์ประกอบ
ของวิถีชีวิตจึงพอจะสรุปได้ดังนี้
1.
กกด้านที่เป็นวัตถุ หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใช้ในการดําเนินชีวิตทั้งที่ได้จากธรรมชาติ
การสืบทอดมาแต่ยุคก่อนๆ และ/หรือประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้มนุษย์ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถและฝีมือความชํานาญในการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา
2.
กกด้านที่ไม่ใช้วัตถุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านคือ
2.1
กกด้านที่เป็นระบบความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมทางสังคม ซึ่งอยู่เบื้องหลัง
พฤติกรรมของมนุษย์หรือเป็นระบบคุณค่า คุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม ตลอดจนส่วนที่
เป็นผลรวมของความรู้ ลักษณะนิสัย แนวคิด และสติปัญญา
2.2
กกด้านที่เป็นเทคนิควิธีการ วิธีการในการดําเนินชีวิต แบบแผนพฤติกรรมซึ่งหมาย
รวมถึง วิธีกิน วิธีอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความหมาย วิธีจราจรและขนส่ง วิธี
อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนวิธีแสวงหาความสุขทางใจ รวมความว่าเป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ต่อ
ร่างกายและจิตใจของตนเอง ต่อมนุษย์ด้วยกัน และต่อธรรมชาติแวดล้อม
ประโยชน์ของวิถีชีวิต
วิถีชีวิตของคนเกิดจากการเรียนรู้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันได้ และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเสมอ
ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากกระบวนการภายในสังคม หรือ เพื่อตอบสนองต่อสิ่ง
เปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก การศึกษาในด้านวิถีชีวิตจึงเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบในชีวิตประจําวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในสังคม
ประวัติลาวโซ่งในประเทศไทย
ลาวโซ่ง หรือ ไทยทรงดํานั้น คือชื่อเรียกของกลุ่มชนชาติเดียวกัน คําว่า “ไทยทรงดํา” เป็นชื่อ
เรียกชนชาติไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นกําเนิดในดินแดน “สิบสอง จุไท ” ดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ
รอยต่อระหว่างประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศจีน ในปัจจุบันดินแดนสิบสองจุไทถูก
ผนึกรวมกับประเทศเวียดนาม ชื่อเรียกชนชาติไทยกลุ่มนี้ ในเอกสารทางประวัติศษสตร์และตํานาน
จากคําบอกเล่าเรียกกันหลายชื่ออาทิ ลาวโซ่ง ไทดํา ไทยทรงดํา ไทยโซ่ง ลาวซ่วงดําและลาวทรง
ดํา ซึ่งสรุปแล้วชื่อเรียกต่างๆ ดังกล่าว หมายถึงชนชาติไทยทรงดํากลุ่มเดียวกัน
กาเนิดชนชาติไทยทรงดา
การกําเนิดชนชาติไทยทรงดํา มใศรีบุษรา (
ตํานานที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารล้านช้างว่า

2530) นักวิชาการเกี่ยวกับไทยทรงดํา ได้อ้าง
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“เรื่องราวกําเนิดไทยทรงดําที่ปรากฏในพงศาวดารล้านช้างกล่าวไว้ว่า กําเนิดจากผู้ใหญ่ 3
คน ชื่อ ปู่ลางเชิง ขุนเด็กและขุนคาน สร้างบ้านเรือนอยู่ในที่ลุ่ม (หมายถึงดินแดนสิบสองจุไท) เวลาได้
ข้าวได้ปลาไม่ได้เซ่นไหว้บอกกล่าวแก่ผี ผีจึงโกรธบันดาลให้น้ําท่วมบ้านท่วมเมือง คนทั้งสามและ
ครอบครัวต้องต่อแพอยู่ในน้ํา จึงรอดมาได้ ต่อมาขุนทั้งสามจึงนําแพทวนน้ําขึ้นไปเมืองสวรรค์ไปเฝ้า
“พระยาแถน” เพื่อฟ้องร้องว่าผีทําน้ําท่วม
เมื่อคนทั้งสามขึ้นไปบนเมืองสวรรค์
“พระยาแถน” คือเทพเจ้าองค์ใหญ่ ก็กรุณาให้ที่อยู่อย่าง
สบาย แต่พวกนี้ไม่เคยอยู่บนสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าทําอย่างไรจะเหาะเหินเหมือนพวกเทวดาก็ทําไม่ได้
แทนที่จะมีความสุขกลับเบื่อหน่ายจึงพากันไปเฝ้า “พระยาแถน” ขออนุญาตลงไปอยู่เมืองมนุษย์อย่าง
เดิม “พระยาแถน” ก็อนุญาตให้กลับและให้ควายมาด้วย คนทั้งสามก็ลงจากสวรรค์และมาอยู่ที่แห่ง
หนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า นาน้อยหรือนาบ่อนน้อย ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็เลยมีควายช่วยแรงงานในการทํานา
ส่วนสถานที่นาน้อยหรือนาบ่อนน้อย นั่นคือ “เมืองแถง”
ต่อมามีผลน้ําเต้าใหญ่ผลหนึ่ง เกิดขึ้นที่บ้านนาย้อยหรือ
“เมืองแถง ” ใหญ่เหลือประมาณ
เมื่อเติบโตเต็มที่ก็ได้ยินเสียงผู้คนในนั้นจํานวนมาก พ่อขุนทั้งสามจึงเอาสิ่วไปเจาะน้ําเต้าผลนั้น คนก็
ไหลออกจากรูที่เจาะเป็น 5 สาย ไหลออกตั้งสามวันสามคืนเป็นจํานวนคนมากมายเหลือที่จะนับและ
ต่างแบ่งสายต่างแบ่งเชื้อแยกกันไป เมื่อคนออกจากลูกน้ําเต้ามากมายเช่นนั้น ปู่ลาเชิง ขุนเด็ก และ
ขุนคาน ก็พยายามช่วยเหลือสนอให้ทําไร่ทํานา ทอผ้าซิ่น ให้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวผัวเมีย แต่ขุน
ทั้งสามไม่สามารถควบคุมคนมากมายเหล่านั้นให้อยู่กันอย่างเรียบร้อยและสงบได้ ทั้งสามคนต้องพา
กันไปขึ้นสวรรค์ รบกวน “พระยาแถน” ขอความช่วยเหลืออีกครังหนึ่ง “พระยาแถน” ได้ส่งเทวดาลง
มากลายเป็นมนุษย์ 2 คน มาช่วยบริหารบ้านเมืองแต่ไม่สําเร็จ จึงส่งเทวดามาให้อีกองค์หนึ่งลงมา
เป็นมนุษย์ชื่อ “ขุนบอลม” (ที่เราเรียก ขุนบรมหรือพ่อขุนบรม) ลงมาพร้อมอาญาสิทธิ์จะลงโทษคนผิด
และให้เทวดาอีกหลายองค์ลงมาเป็นมนุษย์มาทําหน้าที่เป็นมุขมนตรี แบ่งหน้าที่บริหารบ้านเมือง
ในการบริหารบ้านเมืองของ
“ขุนบรม” “พระยาแถน” ได้ส่ง “พระวิษณุกรรม” มาช่วยสร้าง
บ้านสร้างเมืองให้ แต่งไร่แต่งนา ปลูกลูกไม้หัวมัน สอนการทอผ้าให้ดีกว่าแต่ก่อน สอนให้รู้จักพืช
พันธุ์ที่เป็นยารักษาโรค และสอนการดนตรี นอกจากนั้น “พระยาแถน ” ยังได้ส่งนางเทพอัปษร 2
องค์ มาเป็นชายาของ “ขุนบรม” เมื่อได้ช่วยเหลือมนุษย์มากมายอย่างนี้แล้ว “พระยาแถน ” ก็บอก
“ขุนบรม” ว่า ต่อไปนี้ไม่ให้มารบกวนอีก เพราะทําทุกอย่างให้แล้ว ไม่ยอมให้มนุษย์ขึ้นมารบกวน
เทวดาอีกต่อไป
ต่อมา
“ขุนบรม” มีลูกมีหลานขยายอาณาเขตตั้งบ้านเรือนไปทั่วแผ่นดิน ตั้งอาณาจักรใหม่ 6
อาณาจักรขึ้นมา ถ้าถือตามตํานานในพงศาวดารของล้านช้าง ตามกล่าวอ้างมาก็หมายความว่า “ไทย
ดํา” เป็นต้นตระกูลของ ไทยหัวพันทั้งห้าทั้งหก ไทยลาว ไทยสยาม ไทยล้านนา (ม .ศรีบุษรา, 2530 :
1-10)
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นอกจากตํานานในพงศาวดารล้านช้างที่กล่าวถึง
“ขุนบรม” เป็นต้นกําเนิดของไทยดําแล้ว
พระมหามนตรี ขนฺติสาโร (2548) เป็นผู้หนึ่งที่ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิด ชน
ชาติไทยทรงดํา ได้กล่าวถึงการกําเนิดชนชาติไทยทรงดําและการสร้างอาณาจักรว่า “จุดกําเนิดของ
อาณาจักรไทยทรงดํา ได้เริ่มต้นจาก “ท้าวสรวง อพยพมาจากอาณาจักรน่านเจ้า ปัจจุบันคือมณฑลยู
นานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตั้งหลักแหล่ง ณ เมืองลอ ต่อมาเมื่อท้าวสรวงได้มีบุตรชาย
หนึ่งคน จึงตั้งชื่อว่า ท้าวลอ ตามชื่อเมืองที่ปกครองอยู่เมืองลอในสมัยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองของไทยดํา ทุกเมืองที่อยู่ในอารักขาต้องขึ้นกับเมืองลอทั้งหมด ต่อมาท้าวลอได้เป็นใหญ่และ
มีบุตรชาย 7 คน คือ 1.ปู่ตาดุก 2.ปู่ตาเหลา 3.ปู่ลอบลี่ 4.ปู่ลับลี่ 5.ปู่ล่างง่าง 6.ปู่ล่างกว้าง 7.ปู่
ล้านเจื้อง
ท้าวลอ ได้จัดการปกครองแบ่งให้ลูก 6 คน ปกครองเมือง 6 เมือง ยกเว้น
“ล้านเจือง ” ลูก
คนสุดท้ายที่ไม่มีบ้านเมืองปกครอง ล้านเจื้องจึงขออนุญาตต่อท้าวลอผู้เป็นพ่อ ขอกําลังพลและ
เสบียงอาหารพร้อมอาวุธ ออกตระเวนตีตามหัวเมืองน้อยใหญ่ เพื่อขยายอาณาเขตเมืองลอให้กว้าง
ขวางมากยิ่งขึ้น ตีได้เมืองไหนถ้ายังไม่ถูกใจหรือเล็กไปล้านเจื้องก็มอบให้ขุนทหารที่ไว้ใจปกครองแทน
ส่วนตัวก็ตีหัวเมืองไปเรื่อยๆ เพื่อหาที่ตั้วเมืองมาให้ได้ จนกระทั่งยกไพร่พลมาถึงภูฟ้า ได้ยินคนพูด
ทั่วไปว่ามีเมืองหนึ่งเป็นทุ่งนากว้างขวางสุดลูกหูลูกตา มีแม่น้ําไหลผ่านกลางทุ่งนาจากเหนือไปใต้
ล้านเจื้องได้ยินเช่นนั้นจึงสั่งให้ทหารลงมาจากภูฟ้ามาถึงทุ่งกว้างแห่งนั้น ล้านเจื้องเห็นแล้วพอใจมาก
จึงสั่งไพร่พลสร้างบ้านสร้างเมือง ณ ทุ่งกว้างแห่งนั้น ล้านเจื้องเมื่อสร้างเมืองเสร็จก็ขึ้นปกครองเมือง
และตั้งชื่อว่าเมืองแถง และประกาศยกเมืองแถงเป็นเมืองหลวง ทุกเมืองที่อยู่ในบริเวณอาณาจักร
เมืองแถง ต้องขึ้นต่อเมืองแถงและส่งส่วย ส่งบรรณาการให้แก่เมืองแถง นับตั้งแต่นั้นมาเมืองแถงจึง
เป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นสิบสองจุไท (พระมหามนตรี ขนฺติสาโร, 2548 : 47-48)
นอกจากตํานานและประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวมา กิเลนประลองเชิง ได้กล่าวถึงประวัติชนชาติ
ไทยซึ่งมีบางส่วนเกี่ยวพันถึงชาวไทยทรงดํา ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ.2550 ความว่า
“ทฤษฎีเรื่องชนชาติไทยสมัยจอมพล ป. พิบู,สงคราม เผ่าไทยเริ่มต้นแถวภูเขาอัลไต เมือง
จีน ที่มั่นสุดท้ายคือ อาณาจักรหนองแส อาณาจักรเดียวกันนี้ลาวเรียกว่า “อาณาจักรแถน ” จีน
เรียกว่า “น่านเจ้า” พงศาวดารลาวเขียนไว้ว่า กษัตริย์น่านเจ้าองค์แรงชื่อ “พี่ล่อโก๊ะ ” ไทยเรียกว่า
“ขุนบรม” ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.1272 อายุ 32 พรรษา อยู่เมืองแถน 8 ปี ก็ไปตั้งเมืองใหม่อยู่
เหนืองหนองแส 20 ลี้ เรียกว่า “เมืองต้าหอ ” ส่วนเมืองแถนก็มอบให้โอรสองค์ใหญ่ชื่อ “ขุนลอ”
ปกครองแทน ขุนลอองค์นี้แหละที่ยกไปตีเมืองของพวกข่า ตั้งเป็นเมืองหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์
แรกของล้านช้างหรือลาวปัจจุบัน ขุนบรมมีมเหสี 2 องค์ มีโอรสรวมกัน 7 พระองค์ ดินแดน
อาณาจักรหนองแสติดกับจีน ขุนบรมเคยส่งราชฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าจงเหม็งฮ่องเต้
รบกันก็บ่อยจีนใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า ขุนบรมก็วางแผนถอยระยะยาว ประวัติศาสตร์ลาวเขียนว่า
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ทรงแต่งตั้งโอรสเจ็ดองค์ไปครองเมือง 7 เมืองฯลฯ ทฤษฎีนี้อาณาจักรน่านเจ้า เป็นต้นตระกูลไทยทุก
แขนง ตั้งแต่ไทยใหญ่ (ชาน) ไทยลาว ไทยอาหม ไทยสิบสองจุไท (ไทยดํา -ไทยขาว) ในแคว้นตังเกี๋ย
และไทยในปัจจุบัน (กิเลน ประลองเชิง ไทยรัฐรายวัน, 11 มกราคม 2450 : 3)
จากตํานานและประวัติศาสตร์การเกิดชนชาติไทยทรงดําที่นักวิชาการได้กล่าวอ้างถึง แม้จะมี
บางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกัน แต่ชื่อบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามตํานานและประวัติศาสตร์
ดังที่ได้กล่าวมาล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลเกี่ยวกับชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยทรงดําทั้งสิ้น อาทิเช่น ความ
เชื่อเรื่องผีและเทวดา ความเชื่อเรื่องพระยาแถน ความเชื่อเรื่องขุนบรม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จาก
ตํานานและประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการกล่าวอ้างถึงก็เป็นการยืนยันได้ว่า ไทยทรงดําเป็นชนชาติไทย
กลุ่มหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและมีถิ่นกําเนิดในดินแดนสิบสองจุไท
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สภาพภูมิประเทศดินแดนสิบสองจุไท
ดินแดนสิบสองจุไทในอดีตถูกเรียกขานว่าเป็นดินแดนแห่งขุนเขาหมื่นยอด เพราะพื้นที่
ทั้งหมดร้อยละ 90 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสูงเสียดฟ้า ภูมิประเทศสิบสองจุไททั้งแคว้น มีพื้นที่
ราบเรียบเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ที่พลเมืองใช้ทําการเกษตร ทําไร่ทํานาได้เต็มพื้นที่ มีอยู่เพียงสี่ทุ่งนา
เท่านั้นคือ ทุ่งเมืองลอ ทุ่งเมืองถนน ทุ่งเมืองเติ๊ก และทุ่งเมืองแถง ในบรรดาทั้งสี่ทุ่งนี้ทุ่งเมืองแถง
นับว่าใหญ่ที่สุด และนอกจากกลุ่มทุ่งทั้งสี่นี้แล้ว พื้นที่ที่เหลือไม่ใหญ่พอที่จะเรียกทุ่งเพราะเป็นพื้นที่
ราบตามช่องหุบเขา พื้นที่ทํานาในพื้นที่ราบทั้งสี่ทุ่งนี้ เป็นผืนแผ่นดินอันอุดมยิ่ง เนื่องจากป่าเขา
กว้างใหญ่ที่อยู่รอบๆเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร มีแม่น้ําแดงและแม่น้ําดําเป็นแม่น้ําสายหลัก มีสายน้ํา
ไหลกระจายไปเป็นห้วยหนองคลองบึงที่ส่งน้ํามาหล่อเลี้ยงผู้คนและเอื้ออํานวยประโยชน์ในการทํานา
ปลูกข้าวได้เป็นอย่างดี (พระมหามนตรี ขนฺติสาโร, 2548 : 47)
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยทรงดาในดินแดนสิบสองจุไท
1. คติความเชื่อกับวิถีชีวิต
วิถีชีวิตชาวไทยทรงดํามีความชื่อเรื่องผีและเรื่องขวัญ โดยเชื่อว่าสิ่งต่างๆในโลก อยู่
ภายใต้อํานาจของผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมต่างๆ จึงมี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผีประเภทต่างๆ (ผีในที่นี้ความหมายเดียวกับเทพยดาที่ให้
ความคุ้มครองรักษาหรือให้โทษ) การนับถือผีของไทยโซ่งมีทั้งผีดีและผีร้าย ที่สามารถจะบันดาลให้
ชีวิตและครอบครัวเป็นไปตามความพอใจของผี (เรณู เหมือนจันทร์เชย, 2542 : 35)
ผีที่ไทยโซ่งถือว่ามีความสําคัญและอยู่ใกล้ชิดมากที่สุด คือผีบรรพบุรุษซึ่งเรียกว่าผีเฮือน
หรือผีเรือน ซึ่งเปรียบประดุจศาสนาประจําตัวที่เป็นที่ยึดมั่นทางใจ และเชื่อว่าหากกระทําสิ่งไม่ดี ผี
เรือนจะลงโทษ ผีบ้านผีเมืองไทยโซ่งเชื่อว่า เมืองแต่ละเมืองมีผีสิงสถิตอยู่เพื่อดูแลรักษาคนใน
บ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข แถนหรือผีฟ้าเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าหรือสวรรค์ มีอํานาจเหนือชีวิจมนุษย์
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ทั้งหลายสามารถดลบันดาลให้บังเกิดความเป็นไปได้ทั้งทางดีและทางร้าย ต่อคน สัตว์และพืชต่างๆ
ดังนั้นเมื่อเกิดเจ็บป่วยหรือเคราะห์ร้าย จึงทําพิธีขอร้องให้แถนหรือผีฟ้า ช่วยเหลือหรือผู้คนต้อง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามความประสงค์ของแถนหรือผีฟ้า เพื่อให้แถนหรือผีฟ้ามีความเมตตาและ
บันดาลให้เกิดความสุขแก่ตนได้ ผีป่าผีเขาไทยโซ่งเชื่อกันว่าในป่าไม้ ภูเขา ลําธาร แม่น้ํา และสิ่ง
ธรรมชาติต่างๆ มีผีสิงสถิตอยู่ หากคนเราทําการละเมิดหรือทําไม่ถูกใจผีแล้ว อาจจะมีภัยจากผีที่สถิต
อยู่ในสิ่งเหล่านั้น หรือทําให้ตนเจ็บป่วยไข้ได้ ดังนั้นไทยโซ่งจึงระมัดระวังตนในการตัดไม้ เดินป่า และ
ใช้แม่น้ําลําธารต่างๆ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและกระทบกระเทือนถึงผีต่างๆ ในการทําเกษตรจะมีผี
อยู่ในไร่ในนาและพืชผลทางการเกษตร เช่น ผีนา เป็นผีดูแลนาจึงมักจะทําศาลนา สําหรับเซ่นไหว้
เมื่อเริ่มทํานา และตอนเกี่ยวข้าวทําพิธีเรียกว่าป๊าดตงนา ผีประจําเมล็ดข้าวหรือแม่โพสพ จะทําพิธี
ให้ตอนข้าวออกรวงอัญเชิญมาประจํายุ้งฉางเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้ว มีข้อห้ามหลายประการมิให้
ละเมิดแม่โพสพ เช่น ห้ามนอนหน้ากระล่อม (กระพ้อม) ห้ามใส่รองเท้าเดินเข้าไปลานนวดข้าว เวลา
กินข้าวห้ามเคาะจานข้าว
ความเชื่อเรื่องขวัญของไทยโซ่ง ได้อธิบายถึงการสร้างรูปกายการกําหนดชะตาชีวิตการลงมา
เกิดและขวัญภายหลังการตาย ไทยโซ่งเชื่อว่าแถนเป็นผู้สร้างมนุษย์ การเกิดการตายอยู่ใต้บัญชาการ
ของแถน โดยมีแถนแนนเป็นผู้ควบคุมการสร้างมนุษย์ และขวัญของแต่ละคนแถนขาดเป็นผู้กําหนด
ชะตาชีวิตและส่งให้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ร่างกายของมนุษย์มีขวัญประกอบอยู่ในอวัยวะสําคัญต่างๆ
รวม 32 ขวัญ ขวัญในร่างกายของคนเรานั้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายมีชิวต
เคลื่อนไหวและทํางานต่างๆได้ขวัญเหล่านี้อยู่ในร่างกายของคนปกติ จะมีจิตใจปกติและสุขภาพ
สมบูรณ์ หากมีขวัญอันเป็นไปในทางไม่ดีแล้ว ผู้เป็นเจ้าของขวัญนั้นจะแจ็บไข้อยู่ไม่เป็นปกติสุข
ดังนั้นเมื่อเจ็บป่วยจึงมักทํา พิธีสู่ขวัญหรือเรียกขวัญ ของคนผู้นั้นให้กลับมาอยู่ร่างกายตามเดิม เมื่อ
คนตายไปแล้วขวัญที่อยู่ในร่างกายซึ่งเรียกว่าขวัญกกขวัญต้น ก็จะออกจากร่างกายแยกย้ายไปอยู่
สถานที่ต่างๆ ได้แก่ ขวัญหัว ที่อยู่บริเวณศีรษะจะไปอยู่กับลูกหลานที่กะล่อหอง อันเป็นที่สถานที่จัด
ไว้ในบ้าน เพื่อให้ขวัญของพ่อแม่มาอาศัยอยู่ที่บ้าน ให้ลูกหลานกราบไหว้ต่อไป ขวัญปลายหรือเงา
จะไปอยู่ป่าช้าหรืออาจกระจัดกระจายไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆในจักรวาล ขวัญที่ออกร่างกายคนนั้น
จะถูกส่งไปยังสถานที่ต่างๆ โดยหมอ (ชาย) หรือมด (หญิง) เช่นคนตายในกรณีที่เป็นชนชั้นสามัญจะ
ทําพิธีส่งขวัญผู้ตายกลับไปเมืองฟ้า พวกเจ้านายเมื่อตายขวัญจะกลับไปอยู่เมืองพาน เมืองฟ้า (เรณู
จันทร์เหมือนเชย, 2542 : 35,41-42)
จากการนับถือผีและความเชื่อเรื่องขวัญ จึงได้ก่อให้เกิดพิธีกรรมและจารีตประเพณีต่างๆ ใน
วิถีชีวิตชาวไทยทรงดํา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าที่เด่นๆ เช่น
พิธีเสนเรือน เป็นการบูชากราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในพิธีจะมีการกล่าวขานเรียก
หาบรรพบุรุษของแต่ละครัวเรือนย้อนกลับไปไกลถึง 6 ชั่วคน มารับเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบไปด้วย
เนื้อหมูและเครื่องดื่มสุรายาเมาต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล

13

มท สว
ร.ส พ.
ุวรร
ณภ
ูมิ

พิธีหน่องก๊อ จะกระทําทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมเยียนถึงบ้าน ก่อนที่เจ้าของบ้านจะจัดอาหาร
เครื่องเดื่มเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่นมเยียนจะต้องนําอาหารและเครื่องดื่มบางส่วนมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษซึ่งมี
ที่บูชาในกระล่อหอง เพื่อทําความเคารพและบอกกล่าวแก่บรรพบุรุษทุกครั้ง
และนอกจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว ชาวไทยทรงดําจะมีการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นดิน แหล่งน้ํา ฤดูกาล บริเวณเรือกสวนไร่นา และเมล็ดข้าว แลการสู่ขวัญเพื่อรักษา
โรคต่างๆตลอดจนมีพิธีป๊าดตงข้าวใหม่ เพื่อบอกเล่าบรรพชนถึงผลของการทํานาในแต่ละปี
การปฏิบัติตามประเพณี พิธีกรรมตามความเชื่อที่เกี่ยวกับการนับถือผีและขวัญนั้น เป็นสิ่งที่
ไทยโซ่งทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่และพร้อมใจกันที่จะปฏิบัติโดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นสิริมงคลแก่ผู้
ปฏิบัติในสังคมไทยโซ่ง นอกจากปฏิบัติตามหน้าที่แล้วพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการนับถือผีนั้นยังมี
วัตถุประสงค์อย่างอื่นที่แฝงอยู่ด้วยเช่น
1. เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
2. ทําให้เกิดความสบายใจ มีกําลังใจที่ดี เป็นการรักษษสุขภาพจิต เช่น การบนบาน
ศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ
3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องที่ถือผีเดียวกัน หรือญาติคนอื่นๆ ทั้งที่อยู่
ในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านได้มาพบปะสังสรรค์กัน
4. ทําให้ไทยโซ่งในหมู่บ้านมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให้หมู่บ้าน
ร่มเย็นเป็นสุข เพราะไทยโซ่งทุกคนต่างมีความเชื่อและยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน
5. การจัดประเพณี พิธีกรรม เป็นการดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่ง แสดงให้
เห็นว่าไทยโซ่งได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตที่มีผีเข้ามาเกี่ยวข้อง (เรณู เหทือนจันทร์เชย, 2542
: 144-145)
2. สภาพสังคมและสถาบันครอบครัว
ในทางสังคม ชุมชนไทยโซ่งประกอบด้วยครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน ไทยโซ่งมีการ
จัดลําดับชั้นทางสังคม โดยใช้วงศ์ตระกูลหรือครอบครัวเป็นเกณฑ์และแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น ชนชั้นผู้
ท้าว หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกิดในตระกูลผู้ท้าวซึ่งไทยโซ่งเชื่อว่าผู้ท้าวเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจาก
เจ้าหรือขุนบรม หรือผู้ปกครองเมืองในสมัยก่อน ชนชั้นผู้น้อย หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกิดใน
ตระกูลสามัญชน ซึ่งไทยโซ่งเชื่อกันว่าเป็นตระกูลที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ท้าว ไทยโซ่งทุกคน
ทราบดีว่าใครเป็นผู้ท้าวหรือผู้น้อยโดยดูจาก “สิง” (หมายถึงตระกูลของกลุ่มบุคคล) ถ้าอยู่ในสิงลอก
ลุ่มบุคคลนั้นเป็นผู้ท้าว ถ้าอยู่ในสิงเรือง สิงลู สิงกวางและสิงตอง ถือว่าเป็นผู้น้อย การจัดลําดับของ
ชนชั้นจะเคร่งครัดกันมากในดินแดนสิบสองจุไท (เรณู เหทือนจันทร์เชย, 2542 : 26-27)
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การสร้างสถาบันครอบครัวของชาวไทยทรงดํา ไม่ว่าจะอยู่ชนชั้นผู้ท้าวหรือชนชั้นผู้น้อย จะ
เริ่มต้นจากการยินยอมให้ชายหนุ่มและหญิงสาวแต่งงานกันด้วยความสมัครใจมีอิสรเสรีโดยไม่มีการ
คลุมถุงชน ด้วยการมีประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคน และลงข่วงในหมู่บ้านเป็นสื่อชักนํา
ประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคนหรือลงข่วง เป็นประเพณีการละเล่นของชาวไทยทรงดําในฤดูแล้ง
หลังจากเสร็จสิ้นการทํานาในรอบปี การละเล่นอิ้นกอนคล้ายกับการเล่นลูกช่วงของคนไทย ส่วนการ
ฟ้อนแคนเป้นการละเล่นในทางบันเทิงมีขับร้องลํานําคลอเสียงแคนตอบโต้ไปมาระหว่างชายและหญิง
ส่วนประเพณีลงข่วงคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว จากประเพณีอิ้นกอน
ฟ้อนแคน ประเพณีลงข่วงนี้เองทําให้ชายหนุ่มหรือหญิงสาวชาวไทยทรงดํา ได้มีโอกาสพบปะทํา
ความรู้จักซึ่งกันและกัน จนนําไปสู่การตกลงแต่งงานกันในภายหลัง (สามเรือง แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
ถึงแม้ประเพณีไทยทรงดําจะไม่ปิดกั้นการหาคู่ครองโดยผ่านประเพณี อิ้นกอนฟ้อนแคน และ
การลงข่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มและหญิงสาวมีโอกาสได้พบปะและศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน
แล้ว แต่ชายหนุ่มและหญิงสาวที่จะแต่งงานกันตามประเพณี ฝ่ายหญิงจะต้องมีคุณสมบัติเก่งในงาน
บ้านงานเรือนเป็นอย่างดี เช่นการประกอบอาหาร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า ย้อมผ้า ปักผ้า ส่วนฝ่าย
ชายต้องมีคุณสมบัติขยันขันแข็งในการทํานา การจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน (ขวัญยืน ทอง
ดอนจุย : สัมภาษณ์)
ภายหลังการแต่งงานของชายหนุ่มและหญิงสาวชาวไทยทรงดําแล้ว ในเบื้องต้นจะต้องอยู่
ร่วมกับครอบครัวคู่สมรสของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามแต่จะตกลงกัน ดังนั้นโครงสร้างของครอบครัวชาว
ไทยทรงดําจึงประกอบไปด้วยปูย่าหรือตายาย ลูกเขยหรือลูกสะใภ้ และลูกหลานเหลนที่เกิดมาใน
ภายหลังจากโครงสร้างของสถาบันครอบครัวดังกล่าว นอกจากสมาชิกภายในครอบครัวจะรู้เห็นและ
ศึกษาการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อจากผู้อาวุโสในครัวเรือนแล้ว ผู้อาวุโสในแต่ละครัวเรือนยังมี
หน้าที่ถ่ายทอดคําสั่งสอนหรือแนวปฏิบัติในวิถีชีวิตที่ล้วนแล้วแต่แฝงด้วยคติธรรมความดีความงาม ใน
การอยู่ร่วมกันในครัวเรือนและการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยทรงดํา คําแนะนําหรือคําสั่งสอนดังกล่าว
ได้ประพฤติปฏิบัติและมีพัฒนาการมานานนับพันปี จนได้กลายมาเป็น “ปรัชญาการดํารงชีวิตของชาว
ไทยทรงดํา” ในดินแดนสิบสองจุไท
3. ปรัญชาการดํารงชีวิตกับวัฒนธรรมการแต่งกาย
เรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาการดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดํา วิศรุต อินแหยม ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สํานักงานการท่องเที่ยวภาคกลางเขต 1 (2550) ซึ่งสืบเชื้อสายชาวไทยทรงดําในจังหวัดราชบุรี ได้
ทําการศึกษาจากคําบอกเล่าของคุณพ่อบุญธรรม อินแหยม คุณลุงบัว ณ จินดา คุณอาสม มียอด
และจากเอกสารซึ่งจดบันทึกด้วยภาษาไทยทรงดําจากบรรพบุรุษของคุณปู่พวง คุณย่าเหลา อินแหยม
คุณตาถิน คุณยายมั่น แต่งศรี คุณปู่ก่ํา จอมบุญ ฯลฯ ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการดํารงชีวิต
ของชาวไทยทรงดํา วิศรุต อินแหยม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้
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จากการที่ชาวไตดํา หรือผู้ไตในอดีต มีความเชื่อนับถือวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
และเชื่อว่าแถนซึ่งเป็นเทวดามีอํานาจบารมีกําหนดให้มนุษย์เกและตายได้ ชีวิตมนุษย์ทุกคนหนีความ
ตายไม่พ้น และชีวิตหลังความตายขวัญซึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์จะถูกส่งไปในที่ต่างๆตามแต่
พฤติกรรมของแต่ละคนในขณะดํารงชีวิตอยู่
ด้วยความเชื่อเหล่านี้ปรัชญาการดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําจึงถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลานในครอบครัวสืบทอดต่อกันมาว่าชีวิตคือธรรมชาติ ชีวิตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ธรรมชาติและจะได้รับผลจากการดําเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ และธรรมชาติของชีวิตคือความไม่
แน่นอนแต่สิ่งที่แท้แน่นอนของชีวิตคือความตายที่ทุกคนหนีไม่พ้น
ดังนั้นบรรพบุรุษของชาวไทยทรงดําจึงต้องการให้ลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ ดํารงชีวิตตั้งมั่นอยู่
ในความไม่ประมาท สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดในยามมั่งมี และไม่ตีโพยตีพายในยามขัดสน
การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชนจะต้องรักและสามัคคี ปรัชญาการดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดํา
ดังกล่าว นอกจากลูกหลานจะได้รับคําสั่งสอนจากผู้อาวุโสในครอบครัวแล้ว บรรพบุรุษของชาวไทย
ทรงดํายังได้สร้างวัฒนธรรมการแต่งกายที่สอดคล้องกับปรัชญาการดํารงชีวิตด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาที่
แยบยลคมคาย เพื่อการดํารงอยู่ร่วมกันของชาวไทยทรงดําอย่างยั่งยืน
สืบเนื่องจากชาวไทยทรงดํายึดถือความตายเป็นที่ตั้ง ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ บรรพบุรุษ
ของชาวไทยทรงดําจึงกําหนดให้ชาวไทยทรงดําแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดําเป็นสีพื้นทั้งชายและหญิง
เพราะสีดําเป็นสีแห่งความตาย เป็นสีแห่งความโศกเศร้า การที่บรรพบุรุษกําหนดให้แต่งกายด้วย
เสื้อผ้าสีดํา เพื่อต้องการให้ชาวไทยทรงดํามีมรณานุสติอยู่ตลอดเวลา ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทเร่ง
ทําความดีตามประเพณีแลคตินิยมของชนเผ่าอย่างเคร่งครัดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อชีวิตหลังความ
ตายจะมีความสุขและสิงสถิตอยู่ในภพภูมิที่ดี
นอกจากการกําหนดให้ชาวไทยทรงดําแต่งกายด้วยสีดําเป็นสีพื้นดังกล่าวแล้ว รูปแบบการ
แต่งกายของหญิงและชายชาวไทยทรงดํายังแฝงไว่ด้วนคติธรรมที่ล้ําลึกอย่างคาดไม่ถึง
การแต่งการของชาวไทยทรงดําแต่โบราณ จะเริ่มจากผ้าที่ทอขึ้นมาเอง มีการย้อมเป็นสีดํา
หรือสีน้ําเงินแก่ด้วยต้นคราม เปลือกไม้และขี้เถ้าจากไม้ แล้วมีการนํามาหมักดินโคลนเพื่อความคงทน
ของสีที่ย้อม การแต่งกายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชุดที่ใช้ในชีวิตประจําวันและชุดที่สวมใส่ใน
พิธีกรรมต่างๆ
ชุดที่ใช้ในชีวิตประจําวันผู้ชายสวมเสื้อทรงกระบอกแขนยาวรัดรูป ผ่าหน้าอกตลอดติด
กระดุมเงินยอดแหลมลวดลายดอกผักบุ้ง ใส่กางเกงขาสั้นหรือยาวปลายขาแคบเรียว มีกระเป๋าคาดเอว
ทับนอกเสื้อ สําหรับใส่ชของประจําตัว เช่น ยาเส้น หมากพลู ฯลฯ และชุดที่ใช้ในชีวิตประจําวันของ
ผู้หญิง นุ่งซิ่นลายแตงโมพื้นสีดํา สวมเสื้อก้อมเป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อเย็บเข้ารูปคอตั้งผ่า
หน้าอกตลอด ติดกระดุมลายผีเสื้อ มีผ้าเปียวสําหรับโพสศีรษะ สะพายกระเหล็บ (กระเหล็บเป็นเครื่อง
จักสานชนิดหนึ่งสําหรับใส่ของใช้ส่วนตัวฯลฯ ส่งนเสื้อที่ใช้สวมใส่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของ
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ชาวไทยทรงดําเรียกว่าเสื้อฮี ชาวไทยทรงดําทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะต้องมีเสื้อฮีเป็นสมบัติส่วนตัว
เพราะเสื้อฮีจะต้องสวมใส่ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเสนเรือน ตลอดจนสวมใส่ให้กับ
เจ้าของในขณะที่วายชนม์ไปแล้ว วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยทรงดําที่ได้กล่าวมาพอสังเขป
ล้วนแล้วแต่แฝงด้วยปริศนาธรรมที่มีความหมายถึงปรัชญาการดํารงชีวิตทั้งสิ้น โดยผ่านกระบวนการ
ทอผ้าซิ่นและพฤติกรรมการสวมเสื้อมฮี ดังนี้
จากการที่วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําได้มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาไว้อย่างชัดเจน
ฝ่ายสามีเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวในการทําไร่ทํานา หาของป่าและล่าสัตว์ ฝ่ายสามีจําเป็นต้อง
เดินทางออกนอกบ้านเสี่ยงภัยต่างๆนานา เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้าย และภัยจากมนุษย์ด้วย
กันเอง ฝ่ายภรรยาซึ่งอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน มีหน้าที่ทํางานในครัวเรือและการทอผ้า เย็บปักถัก
ร้อยต่างๆในระหว่างที่สามีไปทํางานนอกบ้าน จึงเป็นธรรมดาอยู่ที่ฝ่ายภรรยาจะต้องห่วงหาอาทรเกรง
ว่าสามีจะได้รับอันตราย จากความกังวลและความห่วงหาอาทรของภรรยานี้เอง บรรพบุรุษของชาว
ไทยทรงดําได้สอดแทรกปรัชญาการดํารงชีวิตโดยใช้กระบวนการทอผ้าซิ่นที่หญิงชาวไทยทรงดําใช้สวม
ใส่อย่างแยบยลเสมือนหนึ่งเป็นคําเตือนให้คู่สามีภรรยามีหลักคิดในการดํารงชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่
แน่นอน โดยกําหนดให้ผ้าซิ่นที่หญิงไทยทรงดําสวมใส่นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน และในแต่ละส่วน
จะมีคําอธิบายถึงสัจธรรมของชีวิตไว้ดังนี้
ผ้าซิ่นส่วนที่
1 เป็นผ้าสีดําไม่มีลวดลายที่อยู่ด้านบน มีความหมายว่า ชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิด
มาและดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดิน เติบใหญ่ก็ด้วยพืชพรรณธัญญาหารที่ได้จากดิน เลือดในร่างกายทุก
หยาดหยดก็ได้จากน้ําที่มาจากดิน ลมหายใจก็ได้จากดิน และสุดท้ายทุกคนต้องตายและกลับ
กลายเป็นดิน
ผ้าซิ่นส่วนที่
2 เป็นส่วนที่ต่อจากส่วนที่ 1 อยู่ตรงกลางมีลวดลายที่เรียกว่าลายแตงโม ในส่วน
นี้เป็นการสื่อสารความหมายของการดํารงชีวิตคู่ มีปรัชญาแห่งความรักของชายหญิง บ่งบอกและสั่ง
สอนให้หญิงชาวไทยทรงดําดําเนินชีวิตอยู่ในทางสายกลาง ทุกสิ่งที่เกิดแล้วต้องมีดับเป็นไปตาม
ธรรมชาติ เกิดมาคนเดียวก็จะต้องไปหรือเหลือตัวคนเดยวเช่นกัน
ผ้าซิ่นส่วนที่
3 หรือตีนซิ่นที่อยู่ล่างสุดเย็บต่อจากตัวผ้าซิ่น ในส่วนตีนซิ่นนี้สื่อความหมายถึง
การดํารงชีวิตคู่จงอย่าหลงใหลในความสุขหรือยึดติดกับความทุกข์จากการใช้ชีวิตคู่ ขอให้หญิงชาว
ไทยทรงดําจงยึดถือในทางสายกลาง และพึงระลึกเสมอว่าชีวิตต้องกลับกลายไปเป็นดินเช่นเดิม
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ปรัชญาการดํารงชีวิตที่บรรพบุรุษได้สั่งสอนผ่านการทอผ้าซิ่นเป็นคําสั่งสอนที่เน้นให้ชาวไทย
ทรงดําในแต่ละครัวเรือนตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของชีวิต แต่ในทางสังคมโดยภาพรวม บรรพบุรุษได้สั่ง
สอนผ่านการสวมใส่เสื้อฮีในงานพิธีกรรมต่างๆ
เสื้อฮีเป็นเสื้อที่ชาวไทยทรงดําทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะต้องมีไว้ประจําตัว เพราะเป็นเสื้อที่
ต้องสวมใส่ในพิธีกรรม เช่น งานแต่งงาน งานเสนเรือน และสวมใส่ให้เจ้าของของเสื้อเมื่อเสียชีวิตลง
เสื้อฮีเป็นเสื้อที่มีสีดําเป็นพื้น ตัดเย็บด้วยความประณีต หญิงและชายชาวไทยทรงดําจะมีเสื้อฮีที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน เสื้อฮีของฝ่ายหญิงเป็นเสื้อที่ถูกออกแบบมาให้สามารถสวมใส่ได้ทั้งสองด้าน
ด้านหนึ่งนั้นบนตัวเสื้อและขอบชายเสื้อด้านล่างจะปักและเย็บด้วยเส้นไหมมีลวดลายต่างๆสวยงาม
ละเอียดประณีต ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นจะปักลวดลายด้วยเส้นไหมที่มีสีสันสวยงามน้อยกว่าอีกอด้าน
หนึ่ง ในการสวมใส่เสื้อฮีในพิธีกรรมเสนเรือน งานแต่งงาน เจ้าของเสื้อจะสวมใส่เสื้อฮีด้านที่มีสีสัน
สวยงามน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งออก อวดสายตาแก่คนทั่วไป ส่วนด้านที่มีสันสวยงามที่สุดจะสวมใส่ไว้
ภายในและจะสวมใส่ออกอวดสายตาแก่คนทั่วไปได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเสื้อได้เสียชีวิตลง ลูกหลานและ
ญาติพี่น้องจะจัดดารสวมใส่ให้กับศพของเจ้าของเสื้อฮี แต่ลักษณะเสื้อฮีของฝ่ายชาย จะตัดเย็บ
สําหรับสวมใส่ได้เพียงด้านเดียว ด้านในของเสื้อขอบชายเสื้อด้านล่างจะปักเย็บลวดลายรวบตัวเสื้อ
เป็นลายดอกจันทร์ และใต้วงแขนเสื้อด้านนอกทั้งสองข้างจะปักเย็บเรียกว่าซอนเสื้อ และมีการปัก
เย็บลายขอกุดเสริมแต่งให้สวยงามด้วยสีฉูดฉาด การสวมใส่เสื้อจะสวมใส่เพียงด้านเดียว และลาย
ดอกจันทร์ซึ่งปักเย็บอย่างสวยงามด้านในขอบชายเสื้อ เวลาสวมใส่เสื้อจะไม่มีใครได้เห็น
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ภาพ 2 เสื้อฮีของหญิงและชายชาวไทยทรงดาหรือลาวโซ่ง
พฤติกรรมการสวมใส่เสื้อฮีดังกล่าว เป็นปริศนาธรรมที่บรรพบุรุษได้อธิบายว่า การสวมใส่
เสื้อฮีในพิธีกรรมแต่งงานและเสนเรือนของฝ่ายหญิงที่สวมใส่ด้านที่สวยงามที่สุดไว้ด้านในมิให้คนอื่นได้
เห็นและการสวมใส่เสื้อฮีของฝ่ายชายที่ซ่อนลายดอกจันทร์ที่ปักเย็บอย่างสวยงามไว้ที่ขอบชายเสื้อด้าน
ในเวลาสวมใส่เสื้อจะไม่มีครเห็นเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นคติเตือนใจลูกหลานให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคน
อ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวด มีของดีต้องเก็บซ่อนไว้ภายใน เปรียบเสมือนคมมีดที่อยู่ในฝัก และในอีก
ความหมายหนึ่งหมายถึงการทําความดีให้แก่สังคม ไม่ต้องโอ้อวดใคร เทวดา ฟ้าดินและแถน จะรู้และ
มองเห็นสิ่งดีและไม่ดี รู้อยู่แก่ใจของผู้กระทํา การทําความดีความงามย่อมปรากฏในภายหลัง และ
เมื่อชาวไทยทรงดําสิ้นลมหายใจร่างที่ไร้วิญญาณของฝ่ายหญิงก็จะถูกแต่งกายด้วยเสื้อฮีด้านที่สวยงาม
ซึ่งเคยซ่อนไว้ภายในและนํามาอยู่ด้านนอก ส่วนร่างที่ไร้วิญญาณของฝ่ายชายจะสวมใส่เสื้อฮีตามปกติ
ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งรําลึกถึงความดีความงามของผู้วายชนม์ที่ได้กระทําเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ให้
ลูกหลานได้รับรู้เพื่อให้เกิดความเคารพนับถือ และได้รับการเซ่นไหว้จากลูกหลานไปอีกนานแสนนาน
(วิศรุต อินแหยม : สัมภาษณ์)
นอกจากการแต่งกายตามวัฒนธรรมที่แฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมดังกล่าว ชาวไทยทรงดํายังมี
วัฒนธรรมการแต่งกายที่บ่งบอกถึงสถานภาพของผู้หญิงไว้อย่างชัดเจน เช่น หญิงสาวที่ยังโสดจะนิยม
ใช้ผ้าคาดอก (ผ้าฮ้างนม) เป็นสีอ่อนเย็นตา เช่นสีตองอ่อน เหลืองอ่อน หรือสีอื่นที่สดใส ส่วนหญิงสาว
ที่แต่งงานแล้วจะใช้ผ้าคาดอกสีดําสีเดียวซึ่งเรียกว่าผ้าเปียว (ขวัญยืน ดอนทองจุย : สัมภาษณ์)
การแต่งกายที่แบ่งแยกสถานภาพของผู้หญิงอาจจะถือได้ว่าเป็นการจัดระเบียบสังคม ที่
ป้องกันมิให้ชายชาวไทยทรงดําในและนอกหมู่บ้านกระทําการล่วงละเมิดผู้หญิงที่มีเจ้าของซึ่งแต่งงานมี
ครอบครัวแล้ว
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4.การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
“ในการดํารงชีวิตเพื่อให้เป็นไปตามจารีตประเพณีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การนับถือเทวดา
และผีของชาวไทยทรงดํา จะมีเพียงศาลเจ้าไม่ใหญ่โตนักที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน หรือศาลเจ้าที่ตั้งในรั้วหรือ
แปลงนา ส่วนในบ้านนั้นมี “ กระล่อหอง ” เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพชนเท่านั้น จะไม่มี
ศาสนาถานที่มีลักษณะเป็นวัด , เป็นโบสถ์ที่ใหญ่โตสวยงามเหมือนศาสนาอื่นๆ และที่สําคัญ ชาวไทย
ทรงดําไม่มีนักบวช , นักพรต เป็นนํานําทางจิตวิญญาณ แต่ในสังคมชาวไทยทรงดําได้แบ่งกลุ่มบุคคล
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ
กลุ่มแรกเรียกว่า “ ผู้ฮีต ” ( ปราชญ์ท้องถิ่น ) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ จารีตประเพณี
วัฒนธรรมและได้มีการศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อเป็นเจ้าพิธีในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อ
ของชนเผ่า และจะเป็นผู้อธิบายและให้ความหมายในปรัชญาการดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดํา ที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ
กลุ่มที่สอง เรียกว่า “ ผู้ครอง ” หมายถึงบุคคลทั่วไปที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมของชนเผ่า ภายใต้คําแนะนําของ “ ผู้ฮีต ”
จากการแบ่งกลุ่มบุคคลในสังคมชาวไทยทรงดํา ซึ่งมีทั้ง “ ผู้ฮีต ” และ “ ผู้ครอง ” อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นวิธีการจัดการองค์ความรู้ของชาวไทยทรงดําสามารถดํารงวิถีชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพจน
เป็นผลให้ชาวไทยทรงดําสามารถดํารงวิถีชีวิตที่เป็นรูป และมีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่ามานานนับพันปี
5. ตัวอักษรของชาวไทยทรงดํา
ชาวบ้านไทยทรงดําในดินแดนสิบสองจุไทย มีการประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้เอง
“ มีพยัญชนะ
34 ตัว มีสระและเครื่องหมายต่างๆ 18 รูป ( วิศรุต อินแหยม สัมภาษณ์ ) อักษรไทยทรงดําจัดอยู่ใน
ตระกูลภาษาไทย กลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับ ภาษาไทย และภาษาลาว มีลักษณะดังนี้
วิธีเขียนเป็นคําและข้อความ จะวางสระไว้รอบพยัญชนะ คือวางข้างหน้าบ้าง ข้างหลังบ้าง
ข้างล่างบ้าง เช่น
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นอกจากมีการใช้อักษรไทยทรงดําเป็นของตนเองแล้ว ชาวไทยทรงดํายังมีการประดิษฐ์ปฏิทิน
ขึ้นใช้เอง โดยกําหนดวันในปฏิทินเป็นรอบละ 10 วัน มีชื่อเรียกวันต่างๆ และมีรูปแบบการเขียนเป็น
อักษรดังนี้

การกําหนดวันต่างๆ ดังกล่าวชาวไทยทรงดําใช้กําหนดฤกษ์ยามในการไถนา เกี่ยวข้าว
แต่งงาน เสนเรือน พิธีปลงศพและพิธีกรรม อื่นๆในวิถีชีวิต
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จากการที่ชาวไทยทรงดําในดินแดนสิบสองจุไท มีวิถีชีวิตอยู่ในกรอบของจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและปรัชญาการดํารงชีวิตตลอดจนมีตัวอักษรไทยทรงดําและสามารถกําหนดปฏิทินขึ้นใช้
เองได้ แสดงให้เห็นว่า ชนชาติไทยทรงดําเป็นชนชาติที่มี อารยธรรม มีพัฒนาการมานานนับพันปี
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ลักษณะบ้านเรือนของชาวไทยทรงดํา
ลักษณะจะเป็นบ้านสองชั้น เสาบ้านทําด้วยต้นไม้ทั้งต้น เป็นไม้เนื้อแข็ง เลือกเอาต้นไม้ที่มีง่าม
ไว้สําหรับวางคาน พื้นบ้านจะเป็นฟากสับที่ทําด้วยไม้ไผ่หรือไม้แผ่น หลังคาและปีกนกหัวท้าย บ้านลาก
ลงมาเสมอกันกับชายคาบ้าน และมีลักษณะโค้งเป็นกระโจมมุงด้วยแฝกและมีลักษณะยาวลงมาเสมอ
พื้นเรือน ผนังบ้านใช้ไม้ไผ่ทุบเป็นฝากกั้นอีกชั้นหนึ่ง ที่ยอดจั่วมีการแกะสลักไม้เป็นกิ่งคล้ายเขากวาง
ไขว้กันเรียกว่า “ ขอกุด ” เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชาวไทยโซ่ง โดยเฉพาะใต้ถุนบ้านเปิด
โล่ง มีความสูงเดินลอดได้อย่างสบาย บันไดบ้านทอดขึ้นทางหน้าบ้าน และหลังบ้าน (เอกสารเผยแพร่
ตําบลดอนมะนาว, 2544:3)

ภาพ 3 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบ้านไทยทรงดาในดินแดนสิบสองจุไท
การเมืองการปกครองในดินแดนสิบสองจุไท
ดินแดนสิบสองจุไท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศจีน เวียดนาม และลาว “ จากชื่อสิบ
สองจุไท” คําว่า “ จุ ” มาจากคําว่า “ จู ” หรือ “ เจา ” ของไทยดําแปลว่า “ แขวง ” หรือจังหวัด
ดังนั้นคําว่า สิบสองจุไทคงหมายว่าดินแดนของ “ ผู้ไทย ” สิบสองเขตสิบสองเมือง ซึ่งตรงกับ
ประวัติศาสตร์ที่ ระบุว่า ดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วยเมืองของผู้ไทยดํา 8 เมือง ได้แก่ เมืองแถง เมือง
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ควาย เมืองดุง เมืองม่วย เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวัด เมืองซาง และเป็นเมืองของผู้ไทยขาว 4 เมือง
ได้แก่ เมืองไล เมืองเจียง เมืองมุน เมืองบาง ” (ม.ศรีบุษรา,2530: 14-15)
จากสภาพที่ตั้งซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อของ 3 ประเทศ ดินแดนสิบสองจุไทจึงมีสภาพคล้อย รัฐกัน
ชน “ เวลาจีนยกพลโยธามาปราบญวนก็ต้องเดินทัพผ่านดินแดนสิบสองจุไท ญวนไปรบจีนบางครั้งก็
ปะทะกันดินแดนนี้ ไทยดําซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นจึงต้องพลอยเดือดร้อนไปกับเขาด้วยในพื้นที่บางแห่ง
ราษฎร เข้าไปทํามาหากินในดินแดนจีนก็มี ในดินแดนของญวนก็มี ในดินแดนลาวก็มี มีผู้ปกครอง
ดินแดนสิบสองจุไทจึงต้องส่งเครื่องบรรณาการ และส่งส่วยให้ทั้งสามฝ่ายด้วย จนได้ชื่อว่า “ เมืองสาม
ฝ่ายฟ้า ” ( ถวิล เกสรราช, 2548: 50 )
จากสภาพที่เป็น “ เมืองสามฝ่ายฟ้า ” ดินแดนสิบสองจุไทจึงเป็นดินแดนที่ขาดความมั่นคง ได้
ถูกรุกรานจากประเทศมหาอํานาจที่อยู่ข้างเคียงตลอดมา ซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า
“ ชั้นเดิมแว่นแคว้นสิบสองจุไทนั้น ขึ้นอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้า แล้วภายหลังจึงขึ้นแก่
อาณาจักรโยนกเชียงแสน เมื่ออาณาจักรโยนกเชียงแสนถูกทําลายลง จึงมาขึ้นแก่แคว้นหิรัญเงินยาง
แคว้นนี้ภายหลังมาเป็นอาณาจักรล้านนา ต่อมาภายหลังจึงขึ้นอยู่กับอาณาจักรสุโขทัยในรัชกาลพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช ครั้งอาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอํานาจลงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น แว่นแคว้นสิบ
สองจุไทได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ติดกับพม่าและจีนเรียกว่า “ แคว้นสิบสองปันนา ” ส่วน
ที่ติดกับจีนและเวียดนามยังคงเรียกว่า “ แคว้นสิบสองจุไท ” ตามเดิม และต่อมาในปี พ.ศ.2255
แคว้นสิบสองจุไท ได้ตกเป็นเมืองขึ้นแก่หลวงพระบาง ” ( ม.ศรีบุษรา, 2530: 15-16 )
ครั้นต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ขยายอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
ประเทศลาวได้ทั้งหมด ดินแดนสิบสองจุไท ซึ่งเคยอยู่ในความปกครองของประเทศลาว จึงตกอยู่
ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทยไปโดยปริยาย ตั้งแต่นั้นมา
ภายหลังจากดินแดนสิบสองจุไทได้ถูกผนึกรวมอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยทรงดํา และราชอาณาจักรไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนนําไปสู่การอพยพของชาว
ไทยทรงดําบางส่วนเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี และต้นกรุงโกสินทร์
ในสมัยกรุงโกสินทร์ ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียกําลังตกอยู่ในยุคล่าอาณานิคมของประเทศ
มหาอํานาจ คืออังกฤษและฝรั่งเศส ทั้งสองประเทศนี้ได้สร้างอิทธิพลใช้กําลังทหารรุกราน เป็นผลให้
อังกฤษได้ยึดครอง มลายู พม่า อินเดีย ส่วนฝรั่งเศสได้ยึดครอง ลาว เขมร และเวียดนาม ผลจากที่ลาว
ถูกยึดครองไปด้วย ทําให้ดินแดนสิบสองจุไทได้อยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2431 เป็น
ต้นมา
ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง พลเมืองในชาติต่างๆที่ตกเป็นอาณานิคมได้ก่อ
กระแสเรียกร้องเอกราช ขอปกครองตนเอง ที่เป็นผลให้เขมร ลาว ญวน ได้รับเอกราช แต่ดินแดนสิบ
สองจุไท ซึ่งมีความพยายามที่จะขอเป็นรัฐเอกราชปกครองตนเองเยี่ยงประเทศอื่นๆในบริเวณเดียวกัน
ไม่สามารถกระทําได้ และในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเรียกร้องเอกราช ดินแดนสิบสองจุไท กลับตก
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อยู่ภายใต้การยึดครองของ “ เวียดมินทร์ ” ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ในประเทศเวียดนาม และทําให้ “
เมืองแถง ” ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเวียดนามว่า “ เมืองเดียนเบียนฟู ”
ครั้นต่อมาประเทศเวียดนามได้รับเอกราชแล้วกลับถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน คือ ประเทศ
เวียดนามเหนือ ซึ่งมีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ และเวียดนามใต้ ซึ่งมีการปกครองในระบบเสรี
ทุนนิยม ดินแดนสิบสองจุไท จึงมีถิ่นที่ตั้งในประเทศเวียดนามเหนือ จําเป็นต้องอยู่ภายใต้การปกครอง
ในระบบคอมมิวนิสต์ไปโดยปริยาย และในขณะนั้นเองได้มีชาวไทยทรงดํากลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่อาจทนอยู่กับ
การปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือได้ จึงได้รวบรวมผู้คนจํานวนหนึ่งอพยพออกจาก
ดินแดนสิบสองจุไท เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศลาวและประเทศเวียดนามใต้ การอพยพของชาวไทยรท
รงดํากลุ่มนี้ถือได้ว่า เป็นการอพยพของชาวไทยทรงดํากลุ่มสุดท้ายที่ออกจากดินแดนสิบสองจุไท
“ ชาวไทยทรงดํากลุ่มที่อพยพเข้าอยู่ที่ประเทศลาวได้อาศัยอยู่ในประเทศลาวได้เพียง 20 ปี
แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ชนเผ่าไทดํากลุ่มนี้ต้องอพยพลี้ภัยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อประเทศลาวถูกขบวนการ
ประเทศลาวเข้ายึดอํานาจการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ไทดําจึงต้องอพยพเข้าสู่ประเทศที่สาม เช่น
อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่นั้นมาแผ่นดินสิบสองจุไทจึงหายไปจาก
แผนที่โลกและเลือนหายไปจากความทรงจําของชาวโลก นับแต่นั้นมา ” ( พระมหามนตรี ขนติสาโร ,
2548:49 )
ชาวไทยทรงดาในประเทศไทย
การอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
การอพยพของชาวไทยทรงดําเข้าสู่ประเทศไทยมีหลายครั้ง
“ เรณู เหมือนจันทร์เชย ”
นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นําเสนอใน
งานวิจัยมีความว่า
ไทยโซ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้งด้วยเหตุผลทางสงครามโดยอพยพผ่านลงมาทาง
เวียดนามเหนือ ลาวและเข้าสู่ประเทศไทย ในที่สุด ( อัญชุลี บูรณะสิงห์ , 2531:15 ) การอพยพเริ่ม
ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ปี พ.ศ. 2322 สาเหตุของการอพยพเนื่องจากต้นแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เจ้านครเวียงจันทร์ได้กระทําการหมิ่นพระบรมราชานุภาพ จึง
ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็น
สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก กําหนดให้กองทัพหลวงพระบางยกเอากําลังไปตีเมืองม่วย เมืองทันต์ (
ญวน เรียกว่า เมืองซือหงี ) ซึ่งเป็นเมืองของผู้ไทยรงดําตั้งอยู่ริมเขตแดนเมืองญวนเหนือ แล้วกวาดต้อน
ครอบครัวลาวเวียงจันทร์ และลาวทรงดํามายังประเทศไทย ให้ลาวเวียงจันทร์ตั้งบ้านเมืองอยู่สระบุรี
ราชบุรี และจันทบุรี ส่วนลาวทรงดําให้ตั้งบ้านเมืองอยู่เพชรบุรี ( สิริ พึ่งเดช
, 2519 :39-40 )
สันนิษฐานว่าอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองปรง ( หรือหมู่บ้านหนองเลา ) อําเภอเขาย้อย ( อัญชุลี บูรณะ
สิงห์, 2531:16 )
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ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประมาณปี พ.ศ.2335 เจ้าเมืองแถง
เมืองพวน เกิดแข็งข้อต่อเจ้าเมืองเวียงจันทน์ ดังนั้นเจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงยกกองทัพไปตีเมืองทั้งสองไว้
ได้ และกวาดต้อนลาวทรงดํา ลาวพวน ส่งมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่กรุงเทพฯ และทรงโปรดให้
ลาวทรงดําไปตั้งบ้านที่หนองปรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ส่วนลาวพวนโปรดให้ไปตั้งบ้านเรือน
ที่กรุงเทพฯ ( นําพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532:25 ) ต่อมาในรัชกาลที่สาม หัวเมืองบางเมืองที่ขึ้นต่อเมือง
หลวงพระบางแข็งเมือง กระด้างกระเดื่อง ในปี พ.ศ.2371 พระบาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แม่ทัพยกกองทัพไปปราบเมืองแถง และได้ครอบครัวลาวทรงดํามาไว้ที่
เพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ( อัญชุลี บูรณะสิงห์, 2531:16 )
ในปี พ.ศ. 2379 เมืองหึม ( ฮึม ) เมืองคอย เมืองควร แข็งข้อต่อเมืองหลวงพระบาง เจ้า
ราชวงศ์แต่งให้ท้าวพระยาคุมกองทัพขึ้นไปปราบได้ลาวทรงดําส่งมาไว้ที่เพชรบุรี และในปี พ.ศ.2381
เจ้าเมืองหลวงหระบาง และเจ้าเมืองวังจันทน์เกิดการวิวาทกัน และได้ลงมากรุงเทพฯ ลาวทรงดําที่
นํามาไว้ในจังหวัดเพชรบุรีในรัชกาลที่ 3นี้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ( สมทรง บุรุษพัฒน์ , 2524:7 ) แต่พวกลาวทรงดําไม่ชอบภูมิประเทศแถบนั้น เพราะเป็น
หมู่บ้านชายทะเล ดังนั้นในเวลาต่อมาจึงได้อพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยมาเรื่อยๆจนถึง อําเภอเขาย้อย ซึ่ง
มีภูมิประเทศเป็นที่ดอน น้ําไม่ท่วม มีป่าเขาเหมือนถิ่นฐานเดิม จึงได้มีการตั้งบ้านเรือนอยู่อย่าง
หนาแน่นจนถึงปัจจุบัน ( นําพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532:27 )

ภาพ 4 แผนที่แสดงถิ่นกาเนิดและเส้นทางอพยพของชาวไทยทรงดาเข้าสู่ประเทศไทย
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2407 เกิดการระส่ําระสายขึ้นในตังเกี๋ย สิบสองจุไท และลาวเหนือ พวกจีน
ฮ่อยกกองทัพบุกเข้ามาก่อกวนในดินแดนแถบแม่น้ําดํา แม่น้ําแดง และแถบที่ราบสูงทรานนินท์ พวก
จีนฮ่อแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามสีธง เช่น จีนฮ่อธงแดง จีนฮ่อธงเหลือง จีนฮ่อธงดํา กองทัพจีนฮ่อได้
บุกเข้าโจมตีหัวเมืองต่างๆ กองทัพหลวงพระบางไม่สามรถต่อต้านได้ ทําให้จีนฮ่อธงเหลืองยึดได้เมือง
เชียงคํา หลังจากนั้นกองทัพจีนฮ่อยังเคลื่อนกําลังลงไปทางใต้มุ่งเมืองเวียงจันทน์ และหนองคาย เจ้า
เมืองเวียงจันทน์และเจ้าเมืองหนองคายได้ขอความช่วยเหลือมาทางกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2421
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้กองทัพยกขึ้นไปปราบกบฏจีนฮ่อร่วมกับหัวเมือง
ฝ่ายเหนือในที่สุดก็ปราบจีนฮ่อได้ แต่ปัญหาการปราบจีนฮ่อก็ไม่สามารถยุติได้ เพราะจีนฮ่อก็ยังรุกราน
หัวเมืองในแคว้นสิบสองจุไทอีกโดยเฉพาะเมืองแถง เมืองไล ดังนั้นในปี พ.ศ. 2428 กองทัพจาก
กรุงเทพฯโดยการนําของพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่ได้ยกขึ้นไปปราบจีนฮ่ออีกครั้งหนึ่งและตั้งกองทัพไทย
อยู่ในบริเวณนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งด้วย
เมื่อพระยาสุรศักดิ์มนตรีปราบจีนฮ่อเสร็จสิ้นแล้ว จึงยกทัพกลับกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2430
พร้อมทั้งนําหัวหน้ากบฏจีนฮ่อ อุปราช และบุตรของผู้ครองนครหลวงพระบางมากรุงเทพฯ พระองค์ยัง
ได้กวาดต้อนลาวทรงดําและนํา คําสิง ซึ่งเป็นบุตรเขยของเจ้าเมืองไล แห่งแคว้นสิบสองงจุไทมาด้วย
ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการกวาดต้อนลาวทรงดําแห่งแคว้นสิบสองจุไทและให้ไปอยู่ที่เพชรบุรี (เรณู
เหมือนจันทร์เชย, 2542: 10-13 )
จากการที่ชาวไทยทรงดําได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเหตุผลทางสงคราม ซึ่งเกิดจากการถูก
รุกรานและการขัดแย้งกันเองในดินแดนสิบสองจุไท ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2322 ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึงครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปีพ.ศ.2430 แสดงให้เห็นว่าชาวไทยทรงดําได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยมา
อย่างต่อเนื่องหลายระลอกตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี ผลจากการอพยพดังกล่าว จึงทําให้จังหวัด
เพชรบุรีเป็นแผ่นดินแม่ของชาวไทยทรงดําทั้งมวลในประเทศไทย
ชาวไทยทรงดาในจังหวัดเพชรบุรี
เมืองเพชรบุรีในสมัยนั้น มีภูมิประเทศบางส่วนเป็นที่ดอนและป่าเข้ามาก อันเป็นสภาพ
ภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกับดินแดนสิบสองจุไทซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวไทยทรงดํา การอพยพของชาว
ไทยทรงดําแต่ละครั้งที่เข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เอกา
สารทางราชการระบุจํานวนไว้ไม่แน่นอน แต่ในสมัยรัชกาลที่ 3 บาทหลวงปาเลอกัวซ์ นักบวชชาว
ฝรั่งเศสที่ได้ยืนยันว่า “ กลุ่มชาวไทยดําเป็นกลุ่มชนใหญ่กลุ่มหนึ่งในประเทศไทย ในอันดับที่เด่นชัดเลย
ทีเดียว ได้ระบุว่ามีประชากรไทยดําและกะเหรี่ยงได้รวมกันแล้วประมาณ 50 ,000 คน ( มนู อุดมเวช.
2547: 13 ) จํานวนประชากรไทยดําเกือบห้าหมื่นคนจะมีอาชีพทํานาเป็นหลัก ”
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ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทางด้านการปกครองชุมชนลาวในหัวเมืองชั้นใน ไม่ว่าจะเป็น
ลาวทรงดําหรือลาวกลุ่มอื่นๆ ราชสํานักไทยในสมัยนั้นใช้นโยบายแบบเดียวกับการปกครองไพร่ คือได้
แบ่งคนในสังคมออกเป็นมูลนายกลุ่มหนึ่งกับพวกที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกมูลนายอีกกลุ่มหนึ่ง
มูลนายลาวมีตําแหน่งเป็นขุนนางของราชสํานักไทยแต่มักแต่งตั้งขึ้นจากพวกลาวด้วยกันเอง แต่ต้องอยู่
ภายใต้กํากับของขุนนางไทยระดับสูงขึ้นไปอีกเป็นทอดๆ ตําแหน่งของมูลนายลาวมีหลายระดับ
อย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาลสมเด็จพรระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดเพชรบุรีเคยมีมูลนาย
ลาวทรงดํา หน้าที่ของมูลนาย ลาวทรงดําโดยทั่วไปก็อย่างเช่น ปกครองดูแลลาวในสังกัดให้อยู่ประจํา
ที่ ทําบัญชีไพร่ เก็บส่วย และเกณฑ์แรงงานไพร่ตามหมายของทางราชการ ( เอกสารเผยแพร่ตําบล
ดอนมะนาว. 2543:7 )
และข้อมูลอีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ปกครองชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี
“
อาจารย์เหรียญเพชร ตาลวันนา ” อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดเพชรบุรี ( เบ็ญจมเทพ
อุทิศ ) ซึ่งมีมารดาสืบเชื้อสายมาจากไทยทรงดําเป็นหลานปู่ของ “ หลวงไชยภักดี ” ( พอน )โดยตรงได้
บันทึกความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องนี้ความว่า
“ครั้งนั้นมีโซ่งตระกูลหนึ่ง ซึ่งถูกทางการให้อพยพมาจากดินแดนสิบสองจุไท และทางการ
กําหนดให้มาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโซ่งตระกูลนี้เป็นบุตรหลานของพระยาเถิน พวกโซ่งเรียกว่า
เพี้ยหรือท้าวเพีย เป็นหัวหน้าคุมพวกโซ่งมา ฯลฯ สมัยนั้นโซ่งหลายตําบลขึ้นกับเพี้ยบ้านสะพานยาย
หน เพี้ยมีอํานาจแต่งตั้ง นายกอง นายหมวด ควบคุมพวกเลกที่ขึ้นอยู่ในสังกัด พวกเลกเป็นสังกัดถึงเวร
ของใครก็ต้องมารับราชการปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านของเพี้ย เรียกกันว่ามาเข้าเดือน เล่ากันมาว่าที่บ้านของ
เพี้ยนั้นต้องใช้ข้าวสารเลี้ยงคนในบ้านถึงวันละ 1 ถัง เพี้ยคนนี้ได้รับบรรดาศักดิ์ ( สัญญาบัตร ) เป็น
หลวงไชยภักดี ( นามเดิมท่านชื่อ พอน หรือ ผ่อน ) เป็นหัวหน้าของโซ่งในจังหวัดเพชรบุรี หลวงไชย
ภักดีเคยไปราชการสงครามที่เมืองญวน ( ในรัชกาลที่ 3 ) ด้วยหลวงไชยภักดี เป็นผู้ที่มีความสุจริตและ
ยุติธรรมโอบอ้อมอารี จึงเป็นที่รักใคร่ของพวกโซ่งทั่วไปในสมัยนั้น ท่านได้อยู่มาจนชราอายุประมาณ
70 ปีเศษ จึงได้ป่วยลงถึงแก่กรรม บุตรชายคนโตชื่อนุต ( ท่านมีบุตรชาย 2 คน ) ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นหลวงไชยภักดี ( นุต ) ชื่อสันได้รับที่หลวงไชยภักดีคนสุดท้ายของโซ่งตระกูลนี้ เพราะ
ต่อมาบ้านเมืองได้เปลี่ยนระเบียบการปกครองไปตามกาลสมัย ตําแหน่งหัวหน้าโซ่งก็เป็นอันสิ้นสุดลง (
เหรียญเพชร ตาลวันนา. 2507:93-94 )
ชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี ดํารงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ได้รับความเป็นอยู่ที่สุขสบายตามอัตภาพและมีอิสรเสรีในการ
ดํารงชีวิตตามแบบแผนของวัฒนธรรม จารีตประเพณีและคติความเชื่อต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษดั้งเดิมจากแคว้นสิบสองจุไท และมีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์สํานักไทยมาตลอด เช่น ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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“ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สร้างพระราชวัง
พระนครคีรีขึ้นบนเขาวังเป็นที่พักแรมก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้บุตรหลานของเจ้าเมืองเก่าและ
คหบดีมีชื่อมารับราชการมหาดเล็ก และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เลือกพวกโซ่งมาเป็นเด็กชา ซึ่งมีหลวง
ไชยภักดีเป็นหัวหน้า ( เมื่อเด็กชาผู้ใดถึงแก่กรรมก็ให้ลูกหลานของผู้นั้นมาเป็นเด็กชาต่อไป ) เด็กชา
เหล่านี้เป็นพวกบ้าน สะพานยายหน เวียงคอย วังตะโก และหนองพลับฯ เป็นต้น มีหน้าที่รับใช้ใน
พระราชวังตลอดจนหามพระคานขึ้นลงเขาวัง พระเจ้าลูกยาเธอที่ยังทรงเยาว์ก็ได้ทรงคอพวกเด็กชาขึ้น
ลงเขาวังเป็นการสนุกด้วย ทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้พวกเด็กชารุ่นเก่าๆ เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของเจ้านายหลาย
พระองค์สมัยนั้น ตลอดมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงพระเมตตา
ใช้สอยใกล้ชิดสนิทสนม เช่น นายไหม นายแย้ม เป็นต้น นายแย้มถึงได้กับพระราชทานภรรยาคนหนึ่ง
ซึ่งก็ได้มีบุตรหลานอยู่จนถึงทุกวันนี้ พวกเด็กชานี้นอกจากเวลาเสด็จต้องมารับราชการตามหน้าที่แล้ว
ก็ยังมีหน้าที่มาเข้าเฝ้ารักษาของในพระราชวังพระนครคีรีอีกด้วย
” ( เหรียญเพชร ตาลวันนา.
2507:93-94 )
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดปรานเสด็จไปเพชรบุรี
ที่นั้นเป็นที่ประทับแรมอิริยาบถ และเพื่อรับรองแขกเมืองด้วย พ.อ. ( พิเศษ ) สมหวัง อะมะวัลย์ ได้
รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระเมตตาแก้ชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี
มีความว่า
“ พระองค์เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีหลายครั้งนับตั้งแต่เถลิงถวัลยราชสมบัติ และเกือบทุก
ครั้งจะทรงโปรดให้ชาวไทยทรงดําได้ทูลถวายสิ่งของต่างๆ และเสด็จหมู่บ้านชาวไทยทรงดําเสมอเท่าที่
สืบค้นหาหลักฐานได้มีดังนี้ ”
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2418 เวลาบ่าย 4 โมงเศษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จออกที่นั่งเพชรภูมิ ไพโรจน์ หลวงพิพิธภักดี นําพวกลาวทูลเกล้าถวายสิ่งของต่างๆแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุนธนศักดิ์แจกเงินแก่พวกลาวตามสมควร ( พวกลาวที่กล่าวถึงน่าจะ
หมายถึงลาวโซ่ง, ผู้รวบรวม )
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2429 เวลาบ่าย 5 โมง เสด็จทอดพระเนตรการจัด
“
รันแทะ ” ของราษฎร ซึ่งจะแข่งขันถวายให้ทอดพระเนตร รันแทะ นั้นเตรียมไว้มาก ทอดพระเนตรอยู่
จนถึงค่ําจึงเสด็จขึ้น เวลายามครึ่งเสด็จออกที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เจ้านายข้าราชการเฝ้าโปรดให้มีลาว
ทรงดําขับแคนถวายอยู่จน 5 ทุ่มเศษ โปรดเกล้าพระราชทานรางวัลผู้ชายขับ 3 คน เป่าแคน 2 คน
ผู้หญิงเป่าแคน 2 คนผู้หญิงขับ 2 คนๆละ 6 บาท ลาวที่มาด้วยอีกเป็นจํานวนมากคนละ 2 เฟื้อง แล้ว
เสด็จขึ้น
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2452 เวลาบ่ายเสด็จประพาสบ้านลาว ตําบลสะพานยี่หน ไป
ทางไร่ส้มเวียงคอย มีพลับพลาที่ปลูกไว้รับ และพวกลาวผู้หญิงดีดผ้า ปั่นผ้าได้ดูบนเรือน การที่จะ
อธิบายถึงลาวทรงดํานี้ ดูเหมือนจะจืดไปเสียแล้วเพราะใครๆก็ได้พบเห็น
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ครั้งที่ 4 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2453 เวลาพลบค่ําเสด็จโดยรถยนต์ประพาสบ้านลาวเวียง
คอย แลทอดพระเนตร “ ลงขวง ” และรับของถวายจากพวกลาวทรงดํา เสด็จแล้วกลับพระนครคีรี 2
ทุ่ม ( พ.อ.(พิเศษ) สมหวัง อะมะวัลย์.2547:60-61 )
สภาพสังคมของชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี ยังคงความเหนียวแน่นในระบบเครือญาติ
การประ กอบพิธีกรรมทางความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี และเรื่องขวัญ วัฒนธรรมการแต่งกายยังคงรูป
แบบเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษดินแดนสิบสองจุไท ประเพณี “ อิ้นกอนฟ้อนแคน ”
และ “ ลงข่วง ” ซึ่งเป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ชักนําให้หนุ่มสาวชาวไทยทรงดําเข้าสู่พิธีแต่งงาน สร้าง
สถาบันครอบครัวเพื่อสืบทอดวิถีชีวิตเพื่อชนเผ่า ยังคงดําเนินการไปได้ด้วยดี และการฟ้อนรําแคนยังคง
อยู่และสร้างความอภิรมย์ให้แก่ชาวไทยทรงดําที่พลัดบ้านพลัดเมืองมา แต่การแบ่งชนชั้นระหว่าง “
ชนชั้นผู้ท้าว ” และ “ ชนชั้นผู้น้อย ” ได้ถูกยกเลิก ชาวไทยทรงดํามีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันใน
ระบบปกครอง มูล นาย และ ไพร่ แต่ในทางระบบชนชั้นของชาวไทยทรงดําจะเหลือเพียงพิธีกรรมที่
ต้องปฏิบัติตามประเพณี ของบรรพบุรุษเท่านั้น
การใช้ตัวอักษรของไทยทรงดําการกําหนดวันต่างๆในปฏิทินซึ่งได้สืบทอดและปลูกฝังจาก
ดินแดนสิบสองจุไท ชาวไทยทรงดําให้จังหวัดเพชรบุรีได้มีการนํามาใช้ในวิถีชีวิตอย่างมั่นคง เช่น การ
จดบันทึกรายชื่อพี่น้องปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นอักษรไทยทรงดํา ( ปั๊บผีเฮื่อน ) เพื่อใช้ในพิธี
เสนเรือน ( พิธีไหว้บรรพบุรุษ ) การจดบันทึกคําสาธยายบทบวงสรวงบรรพบุรุษและเทพยดาฟ้าดิน
การจดบันทึกบทขับร้องลํานํา การจดบันทึกประวัติศาสตร์ชาวไทยทรงดํา และใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างชุมชนไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ และมีการใช้ปฏิทินของชาวไทยทรงดํา ในการ
กําหนดฤกษ์ยามเกี่ยวกับการทํานา ( แฮกนา ) การไถนา การทําขวัญข้าว การบูชาแม่โพสพ การ
กําหนดฤกษ์ยามเกี่ยวกับพิธีแต่งงาน พิธีกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
การดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี มิได้ดํารงอยู่โดดเดี่ยว แต่เป็นการดํารงอยู่
ร่วมกับชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น กลุ่มคนไทยดั้งเดิม กลุ่มลาวเวียง ลาวพวน ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ และ
ประการสําคัญ พระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะ จากการที่ชาวไทยทรงดํา มี
ความสัมพันธ์อันดีกับราชสํานักไทย และชุมชนชาติพันธุ์อื่นในบริเวณใกล้เคียง ได้ก่อให้เกิดพัฒนาการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมรอบข้างจึงนําไปสู่การยอมรับพุทธศาสนาเข้ามาในวิถีชีวิต
“ การดําเนินชีวิตในจังหวัดเพชรบุรี ชาวไทยทรงดําบางส่วนยังได้นับถือพุทธศาสนา
เช่นเดียวกับการนับถือผี ประกอบกับการนับถือผีนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับหลักปฏิบัติของพุทธศาสนา
ตรงกันข้ามกับผสมผสานเข้าด้วยกันได้ และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมดั้งเดิม ไทยโซ่ง
บางส่วนในจังหวัดเพชรบุรีได้ปฏิบัติทั้งหมด ไม่แบ่งแยกว่าพิธีกรรรมใดเป็นพุทธเป็นผี เนื่องจากเชื่อว่า
พิธีกรรมเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ” ( เรณู
เหมือนจันทร์เชย.2545:146 )
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นอกจากนั้นชายฉกรรจ์ของชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี ได้แสดงความกล้าหาญเข้า
ร่วมกับกองทัพไทย เคยไปรับราชการที่สงครามญวน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 และในปี พ.ศ. 2428 ในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อยกกองทัพเข้ามา
ก่อกวนในดินแดนสิบสองจุไท ในขณะนั้นราชอาณาจักรไทยถือว่าในดินแดนสิบสองจุไทอยู่ในอารักขา
รัชกาลที่ 5 จึงได้ส่งพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นแม่ทัพใหญ่นํากําลังไปปราบพวกจีนฮ่อ กองทัพไทยส่วน
หนึ่งเป็นชายฉกรรจ์ชาวไทยทรงดําที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ผลจากการเข้าร่วมในราชการสงคราม
ทั้ง 2 ครั้งนั้น เกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญของทหารไทยเชื้อสายไทยทรงดํา ได้ถูกจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้
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การอพยพย้ายถิ่นฐานชาวไทยทรงดา
การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทยทรงดําที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีมี 2 ยุค ยุคแรกเป็นการย้าย
ถิ่นฐานในตัวจังหวัดเพชรบุรี ยุคหลังเป็นการย้ายถิ่นฐานออกจากจังหวัดเพชรบุรีไปสู่จังหวัดอื่น ทั้งใน
ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือตอนล่าง
การย้ายถิ่นฐานของชาวไทยทรงดําภายในจังหวัดเพชรบุรีได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2350 ถึงปี
พ.ศ.2400 สาเหตุการย้ายถิ่นฐานภายในจังหวัดเพชรบุรี น่าจะมาจากสาเหตุหลักคือ การหาที่อยู่อาศัย
และหาแหล่งทํามาหากินอาชีพทํานาปลูกข้าวที่เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตที่เคยชินมาจากดินแดนสิบ
สองจุไท ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวชาวไทยทรงดําไม่สามารถย้ายถิ่นฐานออกจากจังหวัดเพชรบุรีได้
เนื่องจากติดขัดที่ระบบมูลนายและไพร่ที่ทางราชการสํานักไทยวางกฎเกณฑ์ไว้เคร่งครัด
การย้ายถิ่นฐานออกจากจังหวัดเพชรบุรีในยุคหลัง ได้มีการสันนิฐานว่าน่าจะมาจากสาเหตุ
หลัก 2 ประการ
ประการแรกชาวไทยทรงดําบางส่วนมีความปรารถนาที่จะย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่ถิ่นฐานเดิม ณ
ดินแดนสิบสองจุไท จึงพยายามอพยพจากจังหวัดเพชรบุรีเมื่อมีโอกาสที่จะทําได้ การอพยพจึงอพยพ
ขึ้นไปทางทิศเหนือ และแวะพักไปตามรายทางเพื่อทําการเกษตรสะสมเสบียงกรัง และจุดหมาย
ปลายทางคือดินแดนสิบสองจุไท แต่กาลเวลาผ่านไปนานหลายปีทําให้ล้มเลิกความตั้งใจเดิมไปในที่สุด
ส่วนประการหลัง การย้ายถิ่นฐานการออกจากจังหวัดเพชรบุรี สาเหตุที่สําคัญคือปัญหาที่ดิน
ทํากินมีจํานวนน้อยลงซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรไทยทรงดําในจังหวัด
เพชรบุรี และประกอบกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวไทยทรงดํา อพยพออกจากจังหวัด
เพชรบุรี อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจที่ปรากฏเด่นชัดได้ขึ้น “ สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนนโยบายด้านการค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง และของ
โลก โดยการสนับสนุนให้มีการค้ามากขึ้น ในปี พ.ศ.2395 สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งประเทศ
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อังกฤษ ได้ส่ง “ เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ” มาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย และทําสนธิสัญญาการค้าขึ้น
เรียกว่า “ สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ” ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยอย่างใหญ่หลวง
โดยเฉพาะการค้าข้าวกับต่างชาติ ทําให้ข้าวมีราคาสูงขึ้น นับเป็นการริเริ่มยกระดับเศรษฐกิจของ
ชาวนา จนในที่สุดข้าวก็เป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศ การผลิตข้าวได้ขยายตัวเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโรงสีตั้งอยู่แถบลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําท่าจีนหลายโรง ” ( มูลนิธิข้าวไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์.2547:101 )
จากการค้าข้าวซึ่งเคยอยู่ในวงแคบๆ เพียงไม่กี่ประเทศไปสู่การค้าขายข้าวระดับโลก และการสีข้าวมี
การพัฒนาไปสู่การใช้เครื่องจักรเยี่ยงประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย ทําให้วงจรการค้าข้าวต้องการ
ข้าวเปลือกในปริมาณเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว จึงได้ก่อให้เกิดกระแสการขยายพื้นที่การทํานาระบาดไปทั่ว
ในเขตภาคกลาง และในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ “ ข้าวได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศ
และได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นสินค้านําหน้าสินค้าประเภทอื่นๆอัตราการขยายตัว
ของการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศเขยิบสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าพอใจ ” ( สุวิทย์ ไพทยวัฒน์. 2521 :
162 ) แต่ในการปกครองประเทศไทย แต่เดิมปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฏรในระบบไพร่และมูลนาย
ซึ่งระบบการปกครองดังกล่าวการทํานาปลูกข้าวของคนไทย จึงเป็นการทํานาในลักษณะพอมีพอกิน
เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น เพราะในแต่ละปีคนไทยจะต้องสละเวลาทํางานให้กับราชการในรูปแบบการ
ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร การถูกเกณฑ์ไปทํานาในระบบศักดินาและการแรงงานให้กับทางราชการ ซึ่งการ
ปกครองในระบบไพร่และมูลนายเป็นอุปสรรคอันสําคัญยิ่งของการเพิ่มผลผลิตข้าวส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ “รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่า ระบบไพร่และมูลนาย ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในขณะนั้น พระองค์จึงทรงดําเนินการเลิกทาส เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกรมทหารหน้าขึ้นในปี พ.ศ. 2423
โดยประกาศรับพวกไพร่มาเป็นทหารด้วยความสมัครใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2431 ทรงโปรดเกล้าให้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติทางทหาร ซึ่งมีผลให้ไพร่ทั้งหลายหลุดพ้นจากการถูกบังคับ
” (สุวิทย์
ไพทยวัฒน์ .2521 : 188-9) การยกระบบการเลิกไพร่ และมูลนายดังกล่าว ทําให้ไพร่ทั่วประเทศซึ่ง
รวมถึงชาวไทยทรงดําในจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม มีอิสรเสรีในการทํามา
หากินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจึงได้คิดย้ายถิ่นฐานเพื่อหาแหล่งทํานาปลูกข้าว สอดคล้องกับ
นโยบายของราชสํานักที่ต้องการเพิ่มปริมาณผลิตข้าวจําหน่ายออกสู่ต่างประเทศด้วยเหตุดังกล่าวจึง
เป็นแรงจูงใจให้ชาวไทยทรงดํา อพยพย้ายถิ่นออกจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่นั้นมา
แต่ถึงแม้จะมีการยกเลิกระบบไพร่อย่างเด็ดขาดในปี พ.ศ.
2431 ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวไทยทรงดํา
อพยพออกจากจังหวัดเพชรบุรี อย่างขนานใหญ่ก็ตาม แต่ก่อนหน้านั้นประมาณ ปี พ.ศ.2400 ชาวไทย
ทรงดําบางกลุ่ม ได้มีการเคลื่อนไหวย้ายถิ่นฐานออกจากจังหวัดเพชรบุรีบ้างแล้วเป็นกลุ่มย่อย เช่น เริ่ม
อพยพไปท้องถิ่นห่างไกลถึงจังหวัดสุพรรณบุรี (มนู อุดมเวช . 2547 : 224) และหลังจากนั้น “ การ
ย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ของชาวไทยทรงดําจากจังหวัดเพชรบุรีได้เริ่มต้น อย่างเช่นพระราชหัตถเลขา พ.ศ.
2438 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีถึงกรมหมื่นดํารงรานุภาพ
(พระยศใน
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ขณะนั้น) ก็มีการกล่าวถึงจํานวนชาวลาวทรงดํามากกว่า 700 คน พากันอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี
มาอยู่ที่บ้านโพธิ์หักและโคกคลั่ง (ปัจจุบันเรียกบ้านดอนคลั่ง ) แขวงเมืองราชบุรี สาเหตุเพราะ
เดือดร้อนต้องเสียเงินค่าราชการและถูกเกณฑ์ทํานาหลวง และอีกตัวอย่างหนึ่ง จากประวัติศาสตร์
บอกเล่าของชาวบ้านทรงดําบ้านเกาะแรดตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่กล่าวว่า
บรรพบุรุษของพวกตนเดินเท้าอพยพ เพื่อหาที่ทํากินใหม่ จากบ้านบ่อหลวงเมืองเพชรบุรีเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ.2441” (เอกสารเผยแพร่ตํานานบ้านดอนมะนาว. 2543 : 8) และจากการศึกษาค้นคว้าของ
“มนู อุดมเวช” (2547) การย้ายถิ่นฐานของชาวไทยทรงดําออกจังหวัดเพชรบุรี สรุปได้ดังนี้
พ.ศ.
2400 เริ่มอพยพไปยังท้องถิ่นห่างไกล เช่น สุพรรณบุรี
พ.ศ.
2420 มีการอพยพไปทางนครปฐม
พ.ศ.
2440 เกิดกระแสอพยพครั้งใหญ่จากเพชรบุรี ไปชุมพร ราชบุรี นครปฐม
สุพรรณบุรี นครสวรรค์ และมีการอพยพจากราชบุรี ไปนครสวรรค์
พ.ศ.
2460
มีการอพยพกันมากอีกครั้งหนึ่ง จากนครปฐม สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ไป
ยังนครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก
พ.ศ.
2469-2475 อพยพเป็นครั้งคราวไปสุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก กาญจนบุรี
นครปฐม นครสวรรค์
พ.ศ.
2480-2510 มีการอพยพเป็นระยะๆ
(มนู อุดมเวช.2547:224)
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ภาพ 5 ตราสัญลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : http://www.suphanburi.go.th/Logo_suphanburi.php (ออนไลน์)
ตราประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นภาพยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระ
มหาอุปราชแห่งพม่า ที่มาคือเมื่อครั้งสงครามยุทธหัตถีที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํา
ศึกกับพระมหาอุปราชแห่งพม่า ณ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดีย์ ด้วยพระปรีชสามารถ
พระองค์ทรงมีชัยเหนือฝ่ายศัตรู และถือเป็นมหาวีรกรรมคชยุทธ์อันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้ไทยได้รับ
อิสรภาพและที่แห่งนี้ได้รับการจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วย สงครามยุทธหัตถีจึงได้รับการเชิดชูให้
เป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี (สายน้ํา เสฏฐพงศ์,2542,หน้า9-11)
คาขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรื่องเกษตรกรรม สูงล้ํา
ประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
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ภาพ 6 ธงประจาจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : http://www.suphanburi.go.th/Flag_suphanburi.php (ออนไลน์)
ธงมี 2 สี แถบขอบบนและขอบล่างเป็นสีน้ําเงิน แถบกลางใหญ่เป็นสีแสด ตรงกลางมีตรา
ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่มฃในรูปวงกลม

ดอกไม้ประจาจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ 7 ดอกสุพรรณิการ์
ที่มา : http://www.submanao.org/e-book-teacher/thiti2/15.htm (ออนไลน์)
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ภาพ 8 ต้นมะเกลือ
ที่มา : http://cocon.exteen.com/20050908/entry (ออนไลน์)

(หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุพรรณบุรี,2544,หน้า183) กล่าวว่า ต้นมะเกลือ เป็น
ไม้มงคลได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะของต้นมะเกลือเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร หรืออาจสูงถึง 30 เมตร ลํา
ต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป แตกกิ่งก้านสาขาทุกส่วนของลําต้น เปลือกนอก
เป็นสีดําขรุขระ เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น เช่น ผลมะเกลือนํามาใช้ย้อมผ้า ย้อมเครื่องมือทํา
ประมง ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ลําต้นใช้ทําไม้ถือกบ (ใสไม้) ทําเครื่องตกแต่งบ้าน เปลือกใช้ผสม
เครื่องดื่มกันบูด ไม้ใช้ทําตะเกียบ ทําลูกคิด
ความเป็นมาของจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณที่ผ่านอารยธรรมดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน มีการพบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 3,500-3,800 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุดสัมฤทธิ์ และยุคเหล็ก สืบทอดมา
จนถึงสมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวิดี ทวารวดี และศรีวิชัย
จากหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าเดิมสุพรรณบุรีคือ ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือเมือง
“พันธุมวดี ” สร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราชที่ 1,420-1,425 ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้า
สุพรรณบุรีหรือแม่น้ําท่าจีนแถบตําบลรั้วใหณ่ไปจรดตําบลพิหารแดง
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เมื้อสิ้นยุคพันธุมบุรี พระเจ้ากาแตผู้มีเชื้อสายไทยพม่าได้ย้ายเมืองมาอยู่ทางฝั่งขวาของ
แม่น้ํา และโปรดให้ชนกลุ่มมอญน้อยไปสร้างวัดสนามไชยและบูรณะวัดป่าเลไลยก์ พร้อมเชิญชวนให้
ข้าราชการ 2,000 คนบวช เมืองพันธุมวดีจึงได้รับการขนานนามใหม่ว่า “เมืองสองพันบุรี”
ครั้นถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองทรงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ทางฝั่งใต้หรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่า
จีน และเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองอู่ทอง ” จนถึงสมัยขุนหลวงพะงั่ว มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น
“สุพรรณบุรี” และใช้นามนี้เป็นชื่อเมืองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ความสําคัญของสุพรรณบุรีถูกลดลงกลายเป็นเมือง
ลูกหลวงและเมืองหน้าด่านที่ผ่านประวัติศาสตร์การศึกสงครามมานับครั้งไม่ถ้วน ในที่สุดสุพรรณบุรีก็
กลายเป็นเมืองร้างจวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังที่กวีเอกสุนทรภู่ได้พรรณนาไว้อย่างชัดเจน
ถึงสภาพของเมืองสุพรรณบุรีในนิราศสุพรรณ เมื่อปีพุทธศักราช 2379 ว่า
ตะวันเห็นหาดหน้า ท่ามี
เมืองสุพรรณบุรี รกร้าง
ศาลดังฝั่งนที ที่หาด ลาดแฮ
โรงเหล้าเขาต้มค้าง ขอบคุ้งหุงสุรา
วัดกระไกรใกล้บ้าน ศรีประจัน
ถามเหล่าชาวสุพรรณ เพื่อนชี้
ทองประศรีที่สําคัญ ข้างวัด แคแฮ
เดินสนุกทุกวันนี้ รกเรื้อเสือคะนอง
สภาพเมืองร้างของสุพรรณบุรีดําเนินมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 จึงเริ่มมีผู้คนเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นชุมชนเล็กตามสองฟากฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรีจนกลับมา
เป็นชุมชนใหญ่อีกครั้ง และมีการย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําสุพรรณบุรีในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ถึงวันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน จากลายเป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพสูงอีกแห่งหนึ่งในภาคกลาง และมีแนวโน้มการขยายอย่างไม่สิ้นสุด
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ที่เส้นละติจูด
(Latitude) 14องศา 4ลิปดา ถึง 15องศา 5 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูด (Longitude) ที่ 99 องศา
17ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดาตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
พ
ระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลาง 3-10 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ
5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,348,755 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทาง
หลวง หมายเลข 340 ประมาณ 107 กิโลเมตร โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร(หนังสือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญาจังหวัดสุพรรณบุรี,2544,หน้า2)
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การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรีมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อําเภอ 110 ตําบล 977 หมู่บ้าน
ประกอบไปด้วยอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอศรีประจันต์ อําเภอสามชุก
อําเภอดอนเจดีย์ อําเภออู่ทอง อําเภอบางปลาม้า อําเภอสองพี่น้อง อําเภอด่านช้างและอําเภอ
หนองหญ้าไซ

ภาพที่ 9 แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มา : http://www.suphanburi.go.th/map.htm (ออนไลน์)
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ตาบลบ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ 10 แผนที่ตาบลดอนมะนาว
ที่มา : http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl

ที่ตั้ง
ตําบลดอนมะนาว อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสองพี่น้อง ไปทางทิศใต้ประมาณ
13 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนบางลี่-วัดไผ่โรงวัว และแยกเข้าถนนดอนกลางวัดศรีเฉลิมเขต
เนื้อที่

พื้นที่ทั้งหมดมีจํานวน 34 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิน 19,750 ไร่ เป็นที่
พักอาศัย 1,500 ไร่
ภูมิประเทศ
พื้นที่ทั้งหมด จํานวน 21
,250 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 49 กิโลเมตร อยู่
ห่างจากที่ว่าการอําเภอสองพี่น้องประมาณ 10 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่ม มีน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก มีคลองชลประทานผ่าน ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เช่น ทํานา
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ประวัติความเป็นมา
ตําบลดอนมะนาว ประชากรส่วนใหญ่ เป็นคนเชื้อสายลาวโซ่ง ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัด
เพชรบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2425 ซึ่งแต่เดิมมีต้นมะนาวขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเป็นที่มาของตําบลดอน
มะนาว ในปี 2529 แยกออกจากตําบลทุ่งคอก มีจํานวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อ ตําบลเนินพระปรางค์ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ตําบลห้วยม่วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลบางเลน ตําบลเนินพระปรางค์ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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จานวนหมู่บ้าน 7 หมู่
จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะนาว เต็มทั้ง
หมู่ที่
1 บ้านหัวทราย บ้านหัวหว้า บ้านไผ่บ่อยา
หมู่ที่
2 บ้านดอนมะนาว
หมู่ที่
3 บ้านไผ่วัดชี บ้านแหลมคาง
หมู่ที่
4 บ้านดอนมะนาว
หมู่ที่
5 บ้านหนองนา
หมู่ที่
6 บ้านวัดศรีเฉลิมเขต
หมู่ที่
7 บ้านสระพังเขิน

7 หมู่บ้าน

ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎณ จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2551 ตําบลดอน
มะนาว
จํานวนประชากรทั้งสิ้น
5,097 คน
จํานวนครัวเรือน
1,452 ครัวเรือน
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ
อาชีพรับจ้างและค้าขาย ตามลําดับ

90 ของผู้มีงานทําประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็น

39

อาชีพที่ทํารายได้ให้กับประชากรภายในตําบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยม
ปลูกได้แก่ ข้าว อ้อย มะขามเทศ ฯลฯ
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว
ด้านอุตสาหกรรม ภายในตําบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานทําเสาคอนกรีต
โรงงานทําหินอ่อน และอื่นๆ

2 แห่ง
- แห่ง
แห่ง
1
แห่ง
2 แห่ง
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สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียน/สถาบันขั้นสูง
ศูนย์ข้อมูลประจําตําบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สํานักสงฆ์
มัสยิด
โรงเจ
โบสถ์
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลรัฐ
สถานีอนามัยประจําตําบล
สถานพยาบาลเอกชน
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนโบราณ
สถานบําบัดยาเสพติด
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตํารวจ
สถานนีดับเพลิง
ที่พักสายตรวจ

3 แห่ง
- แห่ง
1
แห่ง
- แห่ง
- แห่ง
1 แห่ง
- แห่ง
1
แห่ง
1
แห่ง
- แห่ง
100

- แห่ง
- แห่ง
1 แห่ง
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การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ทั้งภายในตําบลและระหว่างตําบล มีความสะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตําบลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเส้นทางที่สําคัญภายในตําบล
ดังนี้
ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
321 ผ่านตําบลดอนมะนาว ตําบลทุ่งคอก
ถนนทางหลวงชนบท สพ
.3020 ผ่านตําบลดอนมะนาว ตําบลเนินพระปรางค์
ถนนลาดยางโยธาธิการ สายบ้านสระพังเขิน
ถนนหินคลุก หมู่ที่
1-7 ทุกหมู่บ้าน
การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จํานวนมากกว่า 15 ตู้ในหมู่บ้าน
การไฟฟ้า
ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้งหมู่บ้าน จํานวน
7 หมู่บ้าน
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย จํานวน
2 แห่ง
บ่อน้ําดื่ม จํานวน
- แห่ง
บ่อโยก จํานวน
– แห่ง
อื่นๆ จํานวน
25 แห่ง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มยุรี วัดแก้ว (2521: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง อําเภอเขา
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาพิธีกรรม 3 พิธีกรรม ได้แก่ พิธีเสนเรือ พิธีแต่งงาน และพิธีศพ พบว่า
การจัดระเบียบสังคมในระดับครอบครัวใช้ระบบเครือญาติเป็นเกณฑ์ โดยมีความคิดเรื่องผีเดียวกันเป็น
สัญลักษณ์ร่วมกัน และการจัดลําดับเครือญาติเป็นแบบฝ่ายเดียวโดยถือฝ่ายพ่อเป็นสําคัญ สําหรับ
แนวคิดในเรื่องชุมชนลาวโซ่งขึ้นอยู่กับระดับเครือญาติซึ่งประกอบด้วยญาติทางสายโลหิตและญาติ
ทางการแต่งงาน ได้แก่ พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ ลูกสะใภ้ หลานสะใภ้ ซึ่งถือว่าเป็นญาติผีเดียวกัน นอกจากนี้
ชุมชนลาวโซ่งยังจัดลําดับชนชั้นทางสังคมโดยใช้วงศ์ตระกูลหรือครอบครัวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนชั้น
ซึ่งแบ่งออกเป็นชนชั้นผู้ท้าว และชนชั้นผู้น้อย แต่งหนุ่มสาวโซ่ง 2 ชนชั้นนี้สามารถแต่งงานกันได้
ยังผลให้สถานภาพของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ โดยยึดถือชนชั้นทางสามีเป็นหลัก
สุมิตร ปิติพัฒน์ บัณฑร อ่อนดํา และพูนสุข ธรรมาภิมุข (
2521: 23) ได้ศึกษาวิถีชีวิตของลาว
โซ่งที่หมู่บ้านดอยทราย ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และรวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือ
“ลาวโซ่ง” โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ความเชื่อของลาวโซ่ง ในเรื่องประวัติความเป็นมา ลักษณะของชุมชนสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
แบบแผนในการดําเนินชีวิต ประเพณีและพฤติกรรมตามความเชื่อของลาวโซ่งที่สะท้อนออกมาในวิถี
ชีวิตลาวโซ่งในเขตอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะความเชื่อเป็นแบบ
Animism (ความเชื่อที่เกี่ยวกับผีและสิ่งเหนือชีวิต) ซึ่งเชื่อว่า สิ่งต่างๆในโลกอยู่ใต้อํานาจของปีและวิ่ง
ที่เหนือธรรมชาติ กล่าวคือ วิถีชีวิตและพิธีกรรมของลาวโซ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องของผีและสิ่งที่อยู่
เหนือธรรมชาติ ที่สามารถบงการให้เกิดความเป็นไปทั้งในทางด้านที่ดีและไม่ดีแก่คนในสังคม ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันลาวซางได้หันมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็ตาม แต่ก็มิได้ละเลยความเชื่อในเองของผีและสิ่ง
เหนือธรรมชาติ และยังนํากลับมาผสมผสานกับพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างกลมกลืนกับวิถีชีวิตของ
กลุ่มตน
นําพวัลย์ กิจรักษ์กุล (
2532: 195) ได้วิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานประชากร
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาวโซ่งในจังหวัดนครปฐม พบว่ารูปแบบการกระจายเป็นแบบรวมกลุ่มใน
แนวเหนือใต้ การตั้งถิ่นฐานหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านที่ทํานาจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งน้ําธรรมชาติ ส่วน
หมู่บ้านที่ทําไร่ ทําสวน การตั้งถิ่นฐานจะกระจายในพื้นที่การเกษตรของแต่ละครอบครัว การประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่เป็นด้านเกษตรกรรม รับจ้าง หัตถกรรม เป็นต้น ในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมของ
ลาวโซ่งนั้น ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ การสร้างที่อยู่อาศัย ความเชื่อเรื่องผี และวิญญาณ
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่วัฒนธรรมดังกล่าวจะเป็นในลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย
รัชพล ปัจพิบูลย์ (
2538: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้า
ของชาวไทยทรงดํา ในเขตอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ชาวไทยทรงดํามีกระบวนการ
ถ่ายทอดการทอผ้าสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในกระบวนการสอนการทอผ้าได้มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ทําให้สามารถสอดแทรกความรู้ด้าน
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีพได้อักด้านหนึ่ง ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการถ่ายทอด ได้แก่ พ่อแม่
และญาติพี่น้องที่มีความรู้ เป็นผู้ให้การถ่ายทอดต่อบุตรหลานจนสามารถปฏิบัติเองได้ เพื่อจะได้มีผ้า
ทอของไทยทรงดําไว้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมของชุมชน วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทอ
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ผ้า ประกอบด้วย ค่านิยม ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆซึ่งในการประกอบกิจกรรมเหล่านี้ จําเป็นต้อง
ใช้ผ้าที่ทอเองมาประดิษฐ์เป็นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
จะนําผ้าที่ซื้อตามท้องตลาดมาใช้แทนไม่ได้ จึงทําให้เกืดความจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดการทอผ้า
สืบต่อกันมา มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําได้
วิลาวัลย์ ปานทอง, วรวรรธน์ ศรียาภัย, กรรณิการ์ รักษา, ภูเนตุ จันทน์จิต แสน ไชยบุญ
(2549: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดํา โดยพื้นที่ศึกษาตําบลหนองปรง อําเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาด้านวัฒนธรรม 4 ประเด็น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การ
แต่งกาย และความเชื่อและพิธีกรรม ด้านภาษาศึกษา 5 ประเด็น คือ ระบบเสียง ระบบคํา ระบบ
ประโยคและวลี ภาษิตและสํานวน และสัมพันธสาร ผลการวิจับพบว่า วัฒนธรรมด้านต่างๆทั้ง 4 ด้าน
ล้วนเป็นเอกลักษณ์ประจํากลุ่มชาติพันธุ์ ด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างเป็น “ทรงหลังเต่า” หลังคามุง
ด้วยหญ้าคา ฝาและพื้นใช้ไม้ไผ่เอามาทําเป็นฟากสับ การก่อสร้างจะไม่ใช้ตะปู แต่ใช้ไม่สลัก ลิ่ม และ
หวายเป็นเครื่องผูกยึด ต่อมาบ้านก็จะพัฒนาไปตามยุคสมัย ด้านอาหารการกิน มีอาหารทั้งคาวและ
หวาน อาหารคาวมีปลายประเภท ได้แก่ ประเภทยํา ประเภทแกง ประเภทแจ่ว มีเครื่องเทศ และ
อาหารหวาน ด้านการแต่งกายจะแต่งด้วยชุดสีดํา โดยสวมใส่ทุกโอกาส ด้านความเชื่อและพิธีกรรม
ความเชื่อในเรื่องผีเป็นความเชื่อสําคัญที่ก่อให้เกิดพิธีกรรมต่างๆ ผีมีอํานาจสูงสุดในแผนดินแถน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นเทพเทวดา ส่วนผีที่คอยปกป้องรักษาลูกหลานเรียกว่าผีบรรพบุรุษ ด้านภาษา ภาษาไทยทรง
ดํามีหน่วยเสียงพยัญชนะ 19 หน่วยเสียง ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นได้ทุกหน่วยเสียง เป็นพยัญชนะ
ท้าย 9 เสียง หนาวยเสียงสระมี 21 หน่วยเสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 หน่วยเสียง สระประสม 3
หน่วยเสียง ส่วนระบบพยางค์มีโครงสร้าง 5 แบบ
ธงชัย ลุมเพชร (
2554: บทคัดย่อ) ได้ทําวิจัยเรื่องวิถีชีวิตไทยทรงดํา ตําบลบ้านดอน อําเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ชาวไทยทรงดําอยู่กันอย่างเป็นครอบครัว
ใหญ่ มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการทํานาเป็นหลัก มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เวลาว่างจากการทํางานชาวไทยทรงดําจะออกไปดูไร่นา คน
สมัยก่อนจะใช้เวลาว่างในการจักสานทําเครื่องใช้ไม้สอยไว้ใช้ในครัวเรือน ใช้จ่ายอย่างประหยัด อยู่ใน
แบบวิถีไทยทรงดําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดํา ด้านพฤติกรรม พบว่า ชาวไทยทรงดําโดยนิสัย
เป็นคนรักสงบ อยู่กับแบบพี่น้อง มีการช่วยเหลือกัน มีการจัดงานประเพณีการละเล่นของไทยทรงดํา
เป็นประจําทุกปี มีกิจกรรมร่วมกัน มีการไปมาหาสู่กัน มีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย การร่วมแรงร่วมใจ
ทําให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะของชาวไทยทรงดํา ด้านวัฒนธรรมพบว่าชาวไทยทรงดํามี
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีพิธีเสนเรือน พิธีการแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธี
งานศพ ชาวไทยทรงดํามีวัฒนธรรมการแต่งกาย การไว้ทรงผมปั้นเกล้า มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของไทยทรงดํา
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ในการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง
บ้านดอน
มะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) เพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาว
โซ่ง บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยมีขั้นตอนวิธีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.กกวิธีการศึกษา
2.กกกลุ่มประชากร
3.กกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
4.กกเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
5.กกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.
กกการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
3.1กกวิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (
Mixed Methods Research) ซึ่งมีขั้นตอนใน
การดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.
กกศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาจากหนังสือ วารสาร ตารา
เอกสารทางวิชาการ สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงศึกษาจากงานวิจัย สาระนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวข้อง
2.
กกการศึกษาภาคสนาม (Field Study) การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ใช้
แนวคาถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์และการสังเกต
สถานการณ์
3.2กกกลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากประชาชนที่เป็นชาวลาวโซ่ง
ซึ่งได้แก่ประชาชนลาวโซ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาทางพิธีกรรม
และศาสนพิธี ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนมะนาว เฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ 4 ของ
ตาบลดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 22 ราย
3.3กกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกผู้ให้
ข้อมูลที่สาคัญจากกลุ่มประชากรอย่างเฉพาะเจาะจง ให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ประชาชนลาวโซ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต.
จานวน 12 ราย
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กลุ่มที่ 2 ปราชญ์ชาวบ้าน
กลุ่มที่ 3 ผู้นาทางพิธีกรรมและศาสนพิธี
กลุ่มที่ 4 ตัวแทนกลุ่มอาชีพ จานวน 5 ราย
รวมผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 22 ราย

จานวน 3 ราย
จานวน 2 ราย

3.4กกเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ใช้แบบการสัมภาษณ์และการสังเกต
สถานการณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มา
สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์และการสังเกตสถานการณ์
ขั้นตอนที่ 3 นาเครื่องมือไปทดสอบก่อนนาไปใช้งานจริงในภาคสนาม
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3.5.กกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตสถานการณ์ของผู้ให้ข้อมูลที่
สาคัญ
3.6กกการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยผู้วิจัยจะทาการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยการพรรณนา เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง
บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง
บ้านดอน
มะนาว อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง และการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอนมะนาว อําเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี มีผลการศึกษาดังนี้
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ด้านประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนลาวโซ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
จากการที่ชาวไทยทรงดําหรือลาวโซ่งได้เริ่มทยอยอพยพออกจากจังหวัดเพชรบุรี ไปสู่ภูมิภาค
อื่นๆทั่วประเทศไทย และชาวลาวโซ่งบางส่วนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรี การอพยพ
เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่มีการทยอยอพยพเข้ามาหลายครั้ง
“ประมาณปี พ.ศ.2400 ชาวไทยทรงดําอพยพเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรก มาตั้งถิ่นฐาน ที่
บ้านดอน อําเภออู่ทอง ” (มนู อุดมเวช .2547 : 37) หลังจากนั้นปีใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
สันนิษฐานว่าน่าจะก่อนปี พ.ศ.2440 ได้มีชาวไทยทรงดําเริ่มมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดอนมะเกลือ อําเภออู่
ทอง บ้านดอนตะโก อําเภอบางปลาม้า บ้านบางกุ้ง บ้านบางหมัน อําเภอเมืองสุพรรณบุรี และบ้าน
ดอนมะนาว อําเภอสองพี่น้อง เป็นกลุ่มแรกๆและภายหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 มีการอพยพของชาว
ลาวโซ่งเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกหลายครั้ง บางส่วนได้ตามอพยพมาอยู่กับญาติพี่น้องที่มาก่อนหน้า
นั้นแล้ว บางส่วนได้อพยพไปอยู่ในอําเภอต่างๆอีกหลายระลอก ดังปรากฏชุมชน ลาวโซ่ง ในจังหวัด
สุพรรณบุรีดังนี้
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี มีชุมชนลาวโซ่งที่บ้านบางกุ้ง บางหมัน บ้านไผ่แปลกแม่
อําเภอบางปลาม้า มีชุมชนลาวโซ่งที่บ้านดอนโก
อําเภออู่ทอง มีชุมชนลาวโซ่งที่บ้านดอนมะเกลือ สระยายโสม บ้านยาง บ้านดอน บ้านคนธี
บ้านโคกสําโรง บ้านห้วยทํานบ ฯลฯ
อําเภอสองพี่น้อง มีชุมชนลาวโซ่งที่บ้านดอนมะนาว บ้านหนองนา และบ้านลาดมะขาม
ชุมชนลาวโซ่งในอําเภอต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่าว เป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งต่อชาวลาวโซ่งในชุมชนเหล่านี้บางส่วนได้อพยพไปอยู่ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
บ้านน้ําเรื่อง อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย และบางหมู่บ้านของอําเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี
และต่อมาภายหลังปี พ.ศ.2505 ได้มีชาวลาวโซ่ง ได้อพยพจากหมู่บ้านเดิมไปสู่อําเภออื่นๆใน
จังหวัดสุพรรณบุรี เช่นได้ปรากฏชาวลาวโซ่งที่บ้านทัพหลวง บ้านดอนกลาง อําเภอหนองหญ้าไซ และ
กระจายไปอีกหลายหมู่บ้านในเขตท้องที่อําเภอด่านช้าง
การตั้งถิ่นฐานของชาวลาวโซ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ในระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่มักจะเลือกทําเล
ที่ตั้งที่ดอนใกล้ของชายปุา เพื่อหักล้างถางพงให้กลายเป็นไร่นา และเลือกอาชีพทํานาปลูกข้าวและ
เลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มอยู่กันเป็นชุมชนไทยทรงดําทั้งหมู่บ้าน และไม่นิยมที่แทรกตัวอยู่ร่วมชุมชนอื่นเป็น
รายครอบครัว
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การดํารงชีวิตของชาวลาวโซ่งในจังหวัดสุพรรณบุรียังคงยึดแบบแผนที่ได้รับการถ่ายทอดมา
จากจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของชาวลาวโซ่งทั้งมวลในประเทศไทย วัฒนธรรม ประเพณี และ
พิธีกรรมต่างๆในชุมชาวลาวโซ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะตัวของชนเผ่า ซึ่งผิดแผก
แตกต่างไปจากวัฒนธรรมชุมชนอื่นๆซึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรม ก็มิได้เป็นอุปสรรคแก่ชุมชน ลาว
โซ่งในการอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมชุมชนอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ประการใด
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กาเนิดชุมชนลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความเป็นมาบ้านดอนมะนาว
ชุมชนลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว ได้กําเนิดเป็นชุมชนในระหว่างปี พ.ศ.2400-2420 แต่จะเป็นปี
ใดไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างชัดเจน ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตรงกับปลายรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงครองราชย์ 2394-2411) และตรงกับต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทรงครองราชย์ 2411-2453) หรือประมาณร้อยกว่าปีที่
ผ่านมา
จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น มีการปกครองในระบบ “กินเมือง ” ระบบ “กินเมือง ” เป็น
ประเพณีการปกครองดั่งเดิมของประเทศไทยซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
(สํานักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี 2542 : 474) ระบบการปกครองดังกล่าว เป็นการปกครองที่มีศูนย์รวมอํานาจอยู่ที
พระมหากษัตริย์ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เจ้าเมืองในแต่ละเมืองมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดทําหน้าที่ “ต่างพระเนตร พระกรรณ ” จังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น จึงยังไม่มีการกระจาย
อํานาจการปกครองในรูปแบบของหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
สภาพพื้นที่ของอําเภอสองพี่น้องในขณะนั้น (ก่อนจัดตั้งเป็นอําเภอ เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองนครชัยศรี “สภาพภูมิประเทศทั่วไปทางทิศ
ตะวันออก ตั้งแต่แม่น้ําท่าจีนมาจนถึงคลองสองพี่น้อง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลําคลองสองพี่
น้อง และลําคลองสาขาอยู่มากมาย ทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอนค่อนข้าสูงเป็นที่ตั้ง
ของปุาโปุงลาน และปุาทุ่มคอกปุาผืนใหญ่ทั้งสองปุานี้มีอาณาเขตเชื่อมโยงกับปุาที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง
กาญจนบุรี (สกุณา ฉัทดิลก , 2541 : 39)
บริเวณบ้านดอนมะนาวในปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ในอดีตก่อนชาวลาวโซ่งจะอพยพเข้ามาอยู่ตั้ง
ถิ่นฐาน ชาวบ้านพื้นเมืองเดิมเรียกว่า “บ้านหัวทรายใหญ่ ”ตั้งอยู่ห่างจากอําเภอสองพี่น้อง (ปัจจุบัน )
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ในเขตปุาโปุงลานและปุาทุ่งคอก สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ดอนน้ําท่วมไม่ถึง สภาพพื้นที่เป็นที่ปุาดงดิบมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีต้นไม้
ชนิดต่างๆขึ้นปะปนแทรกตัวอยู่ทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง “บ้านหัวทรายใหญ่ ”ปรากฏว่ามีสถานที่ 3
แห่งที่ชาวบ้านพื้นเมืองดั่งเดิมเรียกว่า “บ้านไผ่ -บ่อยา” “บ้านไผ่โรงโขน ”ซึ่งสถานที่เหล่านี้รวมทั้ง
“บ้านหัวทรายใหญ่”ก่อนที่ชาวบ้านทรงดําจะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานไม่ปรากฏว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ จะมี
เพียงชื่อเรียกสถานที่เท่านั้น
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ตานานการอพยพเข้สู่ “บ้านหัวทรายใหญ่” (ดอนมะนาว)
การอพยพเข้าสู่บ้านหัวทรายใหญ่ หรือบ้านดอนมะนาวในปัจจุบัน ของชาว ลาวโซ่ง ได้มี
ตํานานการบอกเล่าที่ถ่ายทอดมาถึงลูกหลานชาว ลาวโซ่ง รุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งตํานาน ได้ บอกเรื่องราว
เหล่านี้มิได้พูดเพียงการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านหัวทรายใหญ่เท่านั้นแต่ได้เกี่ยวโยงถึงต้นตระกูล
ที่อพยพมาจากดินแดนสิบสองจุไทและมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการอพยพพอสังเขป ซึ่งเรื่องราว
เหล่านี้ “นายแพง ทองเชื้อ” และ “นางขวัญยืน ทองดอนจุย”ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“ตั้งแต่เกิดมาพอจําความได้ปูุย่าตายายได้เล่าให้ฟังว่า ชาวลาวโซ่ง ซึ่งเป็นต้นตระกูลได้อพยพ
มาจากสอบสองจุไท จะเป็นปีใดไม่ทราบชัดเจน การอพยพในครั้งนั้นเดินทางมาจากสิบสองจุไทผ่านมา
ทางประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือ และได้พบกับแม่น้ําสายหนึ่ง ต่อมาจึงรู้ว่าแม่น้ําสาย
นั้นชาวบ้านเรียกว่า “แม่น้ําน่าน ” และสถานที่พบแม่น้ําน่านในครั้งนั้นจะอยู่ในจังหวัดใดก็ไม่รู้ รู้แต่
เพียงว่ามีน้ําน่านไหลผ่านในขณะที่ผู้อพยพเตรียมจะล่องแพเป็นขบวนใหญ่ตามแม่น้ําน่าน
หญิงผู้
อพยพชาวลาวโซ่งคนหนึ่งซึ่งท้องแก่ครบกําหนดคลอดบุตรได้คลอดบุตรออกมาเป็นเพศชาย ณ ริมฝั่ง
แม่น้ําน่านนั่นเอง พ่อแม่จึงตั้งชื่อว่า “เด็กชายน่าน ” เพื่อเตือนความทรงจําว่าครั้งหนึ่งชาว ลาวโซ่ง ได้
อพยพผ่านมา ณ บริเวณแห่งนี้ หลังจากนั้นการล่องแพขบวนใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้น ผู้อพยพได้ล่องแพตาม
แม่น้ําน่านลงมาทางใต้จนเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ และล่องแพตามแม่น้ําเจ้าพระยา
ผ่านชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา จนถึง กรุงเทพฯ และออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการและ
สมุทรสงคราม และขึ้นบกที่ชายฝั่งทะเล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี “ (แพง ทองเชื้อ :
สัมภาษณ์)
ซึ่งเส้นทางการอพยพของชาวลาวโซ่งกลุ่มนี้ได้มีการกล่าวถึงเส้นทางอพยพที่ใช้แม่น้ําน่านและ
แม่น้ําเจ้าพระยา ออกสู่อ่าวไทยและลัดริมชายฝั่งไปถึงจังหวัดเพชรบุรี เส้นทางดังกล่าวแตกต่างจาก
เส้นทางอพยพของกลุ่มลาวโซ่ง อื่นๆที่เดินทางมาจากดินแดนสิบสองจุไท ผ่านประเทศลาวและเข้าสู่
ประเทศไทยทางภาคอีสาน ผ่านนครราชสีมา ผ่านกรุงเทพ ราชบุรี แล้วจึงเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจ
สันนิษฐานว่าเส้นทางอพยพทางแม่น้ําน่านและแม่น้ําเจ้าพระยา อาจจะเป็นเส้นทางอพยพของชาวลาว
โซ่งอีกเส้นทางหนึ่ง ที่ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์
ครั้นต่อมา “เด็กชายน่าน” ซึ่งได้ถือกําเนิด ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ําน่านได้เติบโตใหญ่ที่จังหวัด
เพชรบุรี ประกอบอาชีพทํานาทําไร่ เช่นเดียวกับครอบครัวลาวโซ่งคนอื่นๆแต่งงานมีลูกหลายคน และ
อยู่ต่อมาจนถึงวัยชรา ผู้คนจึงเรียกว่า “ปูุน่าน”
“ปูุน่าน” มีลูกสาวลูกชายรวม 8 คน นายแพง ทองเชื้อ ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาจากปูุ
น่าน ได้ลําดับเป็นลูกของปูุน่านจากคําบอกเล่าของของปูุย่าตายายมีดังนี้ 1) นางก่ํา 2) นายมวล 3)
นายเมียน 4) นายค้ํา 5) นางคิ้ม 6) นางขอ 7) นายโน 8) นายเซี้ยง และบรรดาลูกของปูุน่านคนนี้เองที่
ลูกคนที่ 3 ชื่อว่า นายเมียนเป็นคนลาวโซ่ง คนหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่เป็นผู้เดินทางมาจากอําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานทําไร่ทํานาที่บ้านดอนโก ซึ่งหมู่บ้านนี้ในสมัยนั้นตั้งอยู่ในเขตเมือง
สุพรรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางปลาม้า “นายเมียน ”ได้อพยพไปอยู่ที่สุพรรณบุรีได้ 2-3 ปี
ปรากฏว่าผลผลิตข้าวได้ดี ชาวลาวโซ่งกลุ่มนี้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าก็มีเสียงร่ําลือไปถึงชาวลาวโซ่งคนอื่นๆ
ในจังหวัดเพชรบุรีว่า เมืองสุพรรณบุรียังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่อีกมาก ดินดีใกล้แหล่งน้ําและมีปุาไม้
ภูเขาอยู่ประปราย สามารถบุกเบิกทํามาหากินได้อีกหลายครอบครัว จากคําร่ําลือนี่เอง เป็นเหตุให้
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นายมวล ซึ่งเป็นลูกคนที่ 2 ของ ปูุน่าน เดินทางเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีไปพบกับนายเมียนที่เป็น
น้องชายเพื่อสํารวจหาแหล่งทํากิน และด้วยเหตุบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบ ในปีที่นายมวลเดินทางมา
อยู่กับน้องชายที่บ้านดอนตะโก ปีนั้นฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้ง ทําให้
ครอบครัวของนายเมียนทํานาไม่ได้ผล ได้ข้าวเปลือกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา จนเกิดความอดอยากและ
เป็นเหตุให้ขาดแคลนข้าวเปลือกที่จะใช้ทําเป็นพันธุ์ข้าวปลูกทํานาในปีถัดไป นายมวล จึงคิดว่าถ้าหาก
มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดอนโกนี้ อนาคตภายหน้าลูกหลานจะทํามาหากินลําบาก และได้เล่าให้ลูกหลานฟัง
ว่า บริเวณเมืองสุพรรณบุรีในขณะนั้นยังเป็นเมืองสูญพันธุ์ (ล้อเลียนชื่อเมืองสุพรรณบุรี ) ซึ่งหมายถึง
เมืองที่อากาศแห้งแล้งทํานาไม่ได้ข้าวไว้กินและจะทําให้พันธุ์ข้าวปลูกหมดไป
หลังจากนั้นนายมวล ได้เดินทางจากบ้านดอนโก ออกสํารวจพื้นที่อีกหลายแห่งและเดินทางลง
สู่ทางทิศใต้ และได้พบพื้นที่บริเวณ “บ้านหัวทรายใหญ่” คือหมู่บ้านดอนมะนาวในปัจจุบันดูทําเลที่ตั้ง
แล้วมีความพึงพอใจมาก และตัดสินใจจะย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณนี้ (แพง ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
“ภายหลังจากกลับไปจังหวัดเพชรบุรีไม่นาน “นายมวล” ได้ย้อนกลับมาที่บ้านหัวทรายใหญ่
มาพร้อมกับ “นายโป” มากันลําพังเพียง 2 คน นายมวลและนายโปเริ่มช่วยกันถากถางที่บริเวณปุาจน
กลายเป็นที่นาทํานาได้หนึ่งแปลง มีการทดลองทํานาขึ้นปรากฏว่าได้ข้าวมากมาย นายมวลและนายโป
จึงตัดสินใจที่จะอพยพครอบครัวมาอยู่ที่บ้านหัวทรายใหญ่อย่างถาวร”
หลังจากนั้น นายมวล และครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วย ลูกเมียและพี่น้องท้องเดียวกันอีก
หลายคน ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านหัวทรายใหญ่พร้อมกับครอบครัวของ “นายโป” และได้เริ่มปรับปรุง
สภาพพื้นดินที่ให้เตียนเพื่อทําให้เป็นแปลงนา ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทําให้การทํานาได้ผลดี จน
เล่าลือไปถึงครอบครัว ลาวโซ่ง ในจังหวัดเพชรบุรี ครั้นต่อมาไม่นานได้มีครอบครัวของ “นายเสา”ได้
อพยพตามมาสมทบและปักหลักทํามาหากิน ณ บริเวณนั้น การอพยพของครอบครัวนายเสา นายส่าง
แสงอรุณ อายุ 83 ปี ซึ่งเป็นหลานปูุของนายเสา ได้เล่าให้ฟังว่า นายเสา เป็นลาวโซ่งอยู่จังหวัดเพชรบุรี
ตามประวัติ นายเสา มีเมียเป็นคนพวนเมืองเพชรมีวิชาอาคมทําให้หนังเหนียวไม่กลัวมีด ไม้และปืน จึง
เป็นคนกล้าไม่กลัวใคร นายเสา ได้อพยพมาพร้อมทั้งลูกเมียเป็นครอบครัวใหญ่
นอกจากลุ่มครอบครัวของนายมวล นายโป และนายเสาแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียง
หลังจากนั้น ได้มีกลุ่มครอบครัวของ นายจ๊อด ได้อพยพมาด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง "ภาพพื้นที่บ้านหัวทราย
ใหญ่ (บ้านดอนมะนาว)ในตอนนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า บ้านหัวทรายใหญ่ตั้งอยู่ติดกับหัว
ชายปุา ซึ่งมีสัตว์ปุามากมายหลายชนิด เช่น เสือ กระทิง หมูปุา เก้ง กวาง และหมี ชาวบ้านที่อพยพ
ต้องปลูกบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะบางทีจะพบเห็นเสือเดินออกจากปุา มาเพ่นพ่านในหมู่บ้าน
ชาวบ้าน ต้องคอยระแวดระวังภัยช่วยกันดูแลแต่การตั้งบ้านเรือนในเขตปุา มีผลดีอยู่ส่วนหนึ่งคือการ
หาอาหารจะทําได้ง่ายเพราะมีปลาในห้วย หนอง คลองบึงชุกชุมและปุายังมีแหล่งอาหารอีกมากมาย
การทํามาหากินจึงไม่อดอยากเพราะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ นอกจากนั้นการหาไม้มาปลูกสร้าง
บ้านเรือนหรือทําเครื่องมือในการทํานา เช่นการทําคันไถก็หาไม้ได้ง่ายและการจักสานเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือนก็สะดวกสบายยิ่งเพราะมีต้นไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่นเกือบทั่วบริเวณ
สภาพบ้านหัวทรายใหญ่ตอนนั้นผู้คนไม่มากมาย การปกครองหมู่บ้านจะดูและกันเอง การหักล้างถาง
พงเพื่อทําที่อยู่อาศัยหรือทําพื้นที่เป็นนาเป็นไร่ของใครจะอยู่ตรงไหนก็ตกลงกันเอง อย่างบ้านหัวทราย
ใหญ่ตอนที่ นายมวล กับ นายโป อพยพเข้ามาครั้งแรก ทั้งสองคนนี้เป็นพี่เขยกับน้องเมียก็ตกลงกันว่า
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ที่ดินบ้านหัวทรายใหญ่ ฟากตะวันออก (บริเวณหมู่ 2 บ้านดอนมะนาวในปัจจุบัน) ครอบครัวและญาติ
พี่น้องของนายมวลจะเป็นผู้ครอบครอง และที่ดินบริเวณบ้านหัวทรายใหญ่ฟากฝั่งตะวันตก (บริเวณหมู่
4 บ้านดอนมะนาว) ครอบครัวญาติพี่น้องของ นายโป จะเป็นผู้ปกครอง
ในส่วนผู้อพยพเข้ามาใหม่ ก็จะหักล้างถางพงถัดจากบริเวณนั้นออกไปเรื่อยๆในสมัยนั้นเป็นที่
ปุา ยังไม่มีกฎหมายห้ามใครจะจับจองตรงไหนมีกําลังคนในครอบครัวก็บุกรุกถากถางปุาได้ตาม
อําเภอใจทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกําลังแรงงานของคนในครอบครัว
จากจํานวน ผู้อพยพชาวลาวโซ่ง ได้เพิ่มมากขึ้นการหักล้างถางพงบริเวณเขตปุาก็ขยายพื้นที่
ออกไปอย่างกว้างขวางจนเกิดพื้นที่แปลงนาขยายอาณาเขตออกไปถึงบ้านหนองนาซึ่งอยู่ถัดจาก บ้าน
หัวทรายใหญ่ไม่ไกลมากนัก และอีกฟากหนึ่งถัดจากบ้านหัวทรายใหญ่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผู้
อพยพชาวไทยทรงดําได้ขยายอาณาเขตแปลงนาไปจนถึงลาดมะขาม พอคนโซ่งจับจองพื้นที่และขยาย
เขตทํานาไปไกลขนาดนั้นการรวมกลุ่มอยู่อาศัยที่ บ้านหัวทรายใหญ่มันไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทํานา
แบบไปเช้ากลับเย็นกลุ่มที่มีที่นาในแถบบ้านหนองนาและบ้านตลาดมะขามจึงไปรวมกลุ่มกันตั้งเป็น
หมู่บ้านไทยทรงดําอพยพมาอยู่ใหม่อีกจํานวนมากบ้านหัวทรายใหญ่ บ้านหนองนา และบ้านลาด
มะขามเป็นการรวมกลุ่มอยู่ร่วมกันของชาว ลาวโซ่ง ในแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
แทรกตัวมาอยู่ปะปนจึงทําให้สังคมชาวไทยทรงดําหรือสังคมลาวโซ่ง ในแต่ละหมู่บ้านดังกล่าวมีวิถีชีวิต
ที่เป็นรูปแบบเฉพาะชนเผ่า และดํารงอยู่อย่างมั่นคงตามสภาพสังคมในขณะนั้น “คนไทยทรงดําที่
อพยพมาอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดมาเป็นครอบครัวซึ่งมีทั้ง ผู้สูงอายุ หนุ่มสาววัยทํางาน และลูกๆหลานๆที่
ติดตามมา และแต่ละครอบครัวมักมีความเกี่ยวพันกันในฐานะญาติพี่น้อง จากการอพยพมาร่วมกันเป็น
ครอบครัว และรวมตัวอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่จึงทําให้การสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นไป
อย่างมั่นคง ไม่มีการละเลยจารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจากดินแดนสิบสองจุไท
และสืบต่อมาจากจังหวัดเพชรบุรี”
“ในกลุ่มผู้อพยพเข้ามาอยู่ ณ บ้านหัวทรายใหญ่ในครั้งนั้น จึงมีผู้รู้เกี่ยวกับอักษรไทยทรงดําผู้รู้
เกี่ยวกับพิธีกรรมตามจารีตประเพณีซึ่ง เรียกกันว่า “ผู้ฮีต” ซึ่งเป็นผู้คอยดูและอบรมสั่งสอนให้แก่ “ผู้
ครอง”ซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปประพฤติปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของชนเผ่าอย่างเคร่งครัดและวัฒนธรรมที่
สําคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยทรงดํา คือ วัฒนธรรมการแต่งกายในกลุ่มผู้อพยพมีผู้รู้ชํานาญ
เกี่ยวกับการปลูกฝูาย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า ย้อมผ้า ปักผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า มาช่วยฝึกสอน
ให้ลูกๆหลานๆ” ผลจากการที่ชาวไทยทรงดําเป็นผู้อพยพมาอยู่ ณ บ้านหัวทรายใหญ่มีต้นทุนจาก
จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม อันเข้มแข็งได้ส่งผลให้วิถีชีวิตชาวไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่ ได้
เริ่มต้นด้วยความมั่นใจในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีของตนเองในการอยู่ร่วมกันของชาว
ไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่ในครั้งกระนั้น ถึงแม้สภาพบ้านหัวทรายใหญ่จะเป็นบ้านปุา กฎหมายของ
บ้านเมืองยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองและดูแลอย่างใกล้ชิดได้ตามสภาพการปกครองในสมัยนั้น แต่
ชาวไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่ในฐานะผู้อพยพก็ได้อาศัยของกรอบจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ที่
ได้รับการปลูกฝังจากดินแดนสิบสองจุไท เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมปกครองดูแลและ
พึ่งตนเองในทุกๆด้าน
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ตานานชื่อเรียก บ้านไผ่บ่อยา บ้านไผ่วัดชี บ้านไผ่โรงโขน
ในการก่อตั้งชุมชนไทยทรงดําที่บ้านหัวทรายใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาบริเวณที่ติดต่อกับบ้านหัว
ทรายใหญ่ ซึ่งได้ปรากฏมีชื่อเรียกสถานที่ใกล้เคียงอีก 3 ชื่อ คือ บ้านไผ่บ่อยา บ้านไผ่โรงโขน บ้านไผ่
วัดชี ตํานานการเกิดชื่อเรียกสถานที่ 3 แห่งดังกล่าวเป็นตํานานโบราณปรัมปราที่ชาวพื้นเมืองคนไทย
ดั่งเดิมที่อยู่ไม่ไกลจากระแวงนั้นได้เล่าให้คนรุ่นหลังฟังและสืบทอดคําบอกเล่ารุ่นมาอย่างต่อเนื่อง และ
ต่อมาชาวไทยทรงดําที่บ้านหัวทรายใหญ่ได้รับรู้ตํานานเหล่านี้และได้เล่าให้ลูกหลานฟังมาโดยตลอด
จากคําบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในตํานานโบราณ ทําให้ชาวไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่เชื่อว่า บริเวณที่
เรียกว่า “บ้านไผ่บ่อยา” ซึ่งบริเวณติดต่อบ้านหัวทรายใหญ่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผลต่อวิถีชีวิต
ของชาวไทยทรงดํา “บ้านหัวทรายใหญ่ ” ไปโดยปริยายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านซึ่งตํานานเล่าขานถึง
ความเป็นมาของชื่อบ้านไผ่บ่อยา บ้านไผ่วัดชี และบ้านไผ่โรงโขนมี 2 ตํานานล้วนเกี่ยวพันไปถึงพระ
เจ้าอู่ทองซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเมืองสุพรรณบุรี และภายหลังได้สถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรี
อยุธยา
ในตํานานแรกได้รับคําบอกเล่าจากชาวไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่ (บ้านดอนมะนาว ) ซึ่งไป
สอดคล้องกับเรื่องพระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่าที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือ เรื่อง “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวิ
ติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุพรรณบุรี” (2542) เรื่องราวในตํานานแรกมีดังนี้
“ในอดีตกาลที่ผ่านมา มีชายสองคนเป็นสหายกันเมื่อเรียนวิชาจากสํานักพระเจ้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็สัญญากันว่าจะช่วยเหลือกันและกันแม้กระทั่งชีวิตแล้วจึงเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่าง
ทางที่เดินทางมาด้วยกันนั้น บังเอิญพบบ่อทองเข้า หลังจากตกลงวิธีจะช่วยเหลือกันดีแล้ว ชายผู้หนึ่งก็
กระโดดลงไปในบ่อทองอีกคนหนึ่งก็ช่วยดึงขึ้นจากบ่อชายคนนั้นก็ปรากฏมีร่างชุบทองอร่ามตาแล้วอีก
คนหนึ่งก็กระโดดลงไปบ้าง ชายที่มีร่างกายเป็นทองคิดแล้วว่าถ้าเพื่อนเรามีร่างกายเป็นทองเหมือนเรา
ไซร้คนทั้งหลายเห็นเราก็ไม่อัศจรรย์ เราจะทิ้งเพื่อนผู้นี้แล้วหนีไปทําให้เราเป็นคนอัศจรรย์แต่เพียงผู้
เดียว แล้วเขาก็ปล่อยให้เพื่อนจมอยู่ในบ่อทองแห่งนั้นส่วนตัวเขาพอกลับถึงบ้านก็ได้รับการยกย่องว่า
เป็น “พระเจ้าอู่ทอง”
“ต่อมามีฤาษีวิเศษมายังบ่อทองแห่งนั้นเห็นในบ่อทองเป็นฟองผิดปกติจึงตรวจค้นดูพบศพชาย
ผู้นั้นก็ชุบให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วถามความเป็นไปพอฤาษีทราบความจึงอนุญาตให้ขอเป็นอะไรก็ได้อย่าง
หนึ่งตามแต่จะปรารถนา วิญญาณชายผู้นั้นตอบว่า “ข้าพเจ้าขอเป็นห่าตามล้างตามล่าเพื่อนให้จงได้ ”
พระฤาษีจึงให้เป็นห่าตามที่ปรารถนาแต่ให้เดินทางติดตามเพื่อนไปได้เพียงวันละ
“ย่างนกเขา "
(หมายถึงตามได้เพียงระยะทางที่นกเขาเดินวันละหนึ่งก้าว)ห่าตัวนี้ติดตามด้วยความพยายามในที่สุดก็
ทันเข้าจนได้จึงเกิดโรคห่าลงเมือง “อู่ทอง”จนพระเจ้าอู่ทองต้องอพยพข้ามทุ่งไปอยุธยา (วัฒนธรรมฯ
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจ.สุพรรณบุรี.2542:139)
“เส้นทางเดินทัพของพระเจ้าอู่ทองหนีโรคห่าจะไปอยุธยาได้เดินทางผ่านสถานที่หนึ่งมีผู้คนล้ม
ตายเป็นจํานวนมาก จึงได้แวะพักรักษาผู้คนด้วยสมุนไพรที่หาได้ในปุาและได้มีการต้มยาในบริเวณนั้น
สถานที่นั้นจึงได้เรียกว่า “บ้านไผ่บ่อยา”ครั้นเมื่อโรคห่าสงบลง จึงได้มีการจัดงานทําบุญทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้ที่ล้มตายไป ณ บริเวณนั้นในการจัดงานครั้งนั้นมีคนเดินทางมาจากทั่วสารทิศประกอบไปด้วย
ชาวบ้านสมณะชีพราหมณ์และนักแสดงการละเล่นต่างๆเหล่าสมณะชีพราหมณ์ได้ถูกจัดให้ตั้งที่แห่งนั้น
จึงได้ชื่อว่า “บ้านไผ่วัดชี ”ส่วนกลุ่มนักแสดงการละเล่นต่างๆได้ถูกจัดตั้งที่พักให้อยู่ด้านทิศ
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ตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ชื่อว่า “บ้านไผ่โรงโขน ”ตั้งแต่นั้นมา (แพง ทองเชื้อ ,แส แสงอรุณ ,ขวัญยืน
ทองดอนจุย)
ส่วนตํานานในเรื่องที่สองซึ่งเกี่ยวกับบ้านไผ่บ่อยา บ้านไผ่วัดชี และบ้านไผ่โรงโขน สอดคล้อง
กับประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงการตั้งอาณาจักรกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลง พระเจ้าอู่ทองที่ปกครอง
เมืองอู่ทองเขตสุพรรณบุรี เริ่มมีอํานาจมากขึ้นในขณะนั้นกษัตริย์พม่าเกรงว่าพระเจ้าอู่ทองจะมีอํานาจ
มากขึ้นสามารถครอบครองพื้นที่ของไทยได้ทั้งหมดจึงยกกองทัพมาตีเมืองอู่ทองโดยเข้ามาทางด่าน
เจดีย์สามองค์พระเจ้าอู่ทองได้ยกกองทัพไปสกัดกั้นกองทัพพม่าและเกิดการสู้รบกันที่ บ้านทับกระดาน
ในขณะที่เกิดการสู้รบกันขึ้นได้เกิดโรคระบาดร้ายแรง คนโบราณเรียกว่าโรคห่าเหล่าทหารของกองทัพ
พม่าและกองทัพพระเจ้าอู่ทองต่างติดโรคห่ากันทั้งสองกองทัพทําให้สงครามสงบลงเพราะต่างฝุายต่าง
ยกกองทัพกลับประเทศ พระเจ้าอู่ทองได้พาทหารมาพักรักษาโรคห่าที่บริเวณปุาใกล้กับ บ้านทับ
กระดานสถานที่แห่งนั้นจึงได้ถูกเรียกชื่อว่า “บ้านไผ่บ่อยา ” ครั้นเมื่อโรคห่าสงบลงพระเจ้าอู่ทองจึง
เดินทางจากที่นั่นไปเพื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจของบ้านเมืองแล้ว พระเจ้า
อู่ทองจึงได้กลับมาที่ “บ้านไผ่บ่อยา ”อีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดงานทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารและ
ชาวบ้านที่ตายในสงครามและตามด้วยโรคห่าการจัดงานในครั้งนั้นเป็นการจัดงานมีผู้มาร่วมงานกันทั่ว
สารทิศ ส่วนหนึ่งของผู้มาร่วมงานประกอบไปด้วยสมณะชีพราหมณ์ต่อมาภายหลังบริเวณนั้นชาวบ้าน
เรียกว่า “บ้านไผ่วัดชี”ส่วนสถานที่พักของนักแสดงการละเล่นต่างๆต่อมาภายหลังบริเวณนั้นชาวบ้าน
เรียกขานกันว่า”บ้านไผ่โรงโขน” (ประสิทธิ์ แสงทอง:สัมภาษณ์)
จากตํานานเกี่ยวกับที่มาของชื่อบ้านไผ่บ่อยา บ้านไผ่วัดชี และบ้านไผ่โรงโขน ดังกล่าว ชาว
ไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับบริเวณที่เรียกว่า บ้านไผ่บ่อยาบริเวณนั้นจึงได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชาวไทยทรงดําบ้านหัวทรายใหญ่เพราะเชื่อว่าบริเวณนั้นเป็นที่สิงสถิตของ
ดวงวิญญาณต่างๆที่ได้ล้มตายลงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทางคอยปกปักรักษาจึงไม่มีใครเข้าถากถาง
หรือทําที่บริเวณนั้นให้เป็นไร่เป็นนามาตราบเท่าทุกวันนี้และผู้คนชาวไทยทรงดําที่อยู่ในบริเวณบ้านหัว
ทรายใหญ่จะพร่ําและบอกลูกหลานอยู่เสมอว่าบริเวณบ้านไผ่บ่อยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ในการนําวัว
ควายไปเลี้ยงและล่าสัตว์ จะต้องสํารวมกิริยาไม่พูดจาโอหังดูหมิ่นสถานที่มิฉะนั้นจะเกิดอาเพศต่างๆ
นาๆ อนึ่งบริเวณที่เรียกว่า “บ้านไผ่วัดชี ”ในปัจจุบันได้กลายเป็นบ้านไผ่วัดชีหมู่ 3 ตําบลดอนมะนาว
บริเวณที่เรียกว่า “บ้านไผ่โรงโขน”ในปัจจุบันกลายเป็นบ้านไผ่โรงโขนหมู่ 5 ตําบลเนินพระปรางค์อยู่
ในเขตอําเภอสองพี่น้องทั้ง 2 หมู่บ้านและบริเวณที่เรียกว่า “บ้านไผ่บ่อยา” ได้เป็นที่สาธารณประโยชน์
ของหมู่บ้านได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าพ่ออู่ทองให้คนทั่วไปได้เคารพกราบไหว้บูชา
กาเนิดชื่อ “บ้านดอนมะนาว”
ภายหลังจากการอพยพตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณ บ้านหัวทรายใหญ่ และได้เป็นหมู่บ้านไทยทรง
ดําขึ้นมา คนทั่วไปและชาวไทยทรงดําที่อยู่ในละแวกเดียวกันได้เรียกขานคนไทยกลุ่มนี้ว่า “โซ่งบ้านหัว
ทรายใหญ่ ” คาดว่าชื่อนี้คงจะเรียกขานกันมาอีกหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดปรากฏการณ์
ประหลาดๆขึ้นที่บ้านหัวทรายใหญ่จึงได้เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านหัวทรายใหญ่เป็น
บ้านดอนมะนาว
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เรื่องราวการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว นายแส แสงอรุณ และนางขวัญยืน ทองดอนจุยได้ให้
สัมภาษณ์มีความว่า
“มีอยู่วันหนึ่ง นายแต้ม ซึ่งเป็นน้องเมียของ นายโป ได้ไปตัดไม้ไผ่เพื่อจะนํามาจักสาน
เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่บริเวณดงไผ่ใกล้หมู่บ้าน (บริเวณสถานีอนามัยในปัจจุบัน ) ในขณะที่
ตัดต้นไผ่ได้ตามจํานวนที่ต้องการแล้วได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นภาพของดงไผ่หายวับไปกับตา
นายแต้ม เห็นเป็นภาพสระน้ําขนาดใหญ่มีความสวยงามรอบๆบริเวณสระน้ํามีต้นมะนาวขึ้นเต็มไปหมด
และเห็นต้นมะนาวสูงใหญ่เด่นขึ้นมาอยู่ต้นหนึ่ง เท่ากับขนาดคนโอบมีผลมะนาวเต็มต้นภาพที่ นาย
แต้ม เห็นเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบริเวณนี้ นายแต้ม ตกใจนึกไม่ถึงว่าภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้
อย่างไรในเมื่อเป็นเวลากลางวันแสกๆและด้วยความกลัวจึงหาทางเดินออกจากบริเวณนั้นแต่จะเดินหนี
อย่างไรก็จะเดินหนีไม่พ้นออกมาได้จึงได้ตัดสินใจนั่งลงเหลาตอกไม้ไผ่และทําไม้คานไม้ไผ่หนึ่งอันใน
ระหว่างนั้นได้บ้วนน้ําหมากไว้ข้างตัวกองใหญ่เวลาผ่านไปนานเท่าใดก็ไม่รู้ นายแต้ม รู้สึกตัวมาอีกครั้ง
หนึ่งภาพสระน้ําและต้นมะนาวใหญ่ได้หายวับไปกับตาและพบว่าตัวเองนั่งอยู่โคนกอไผ่มีกองบ้วนน้ํา
หมากอยู่ข้างๆบริเวณนั้น นายแต้ม จึงนําเรื่องที่ได้พบเห็นไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังต่อมาชาวบ้านจึง
พร้อมกันได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านดอนมะนาว”ตามนิมิตที่นายแต้มได้พบเห็นด้วยตัวเอง และชาวบ้าน
ไทยทรงดําที่หมู่บ้านจึงมีความเชื่อว่าบริเวณบ้านหัวทรายใหญ่และบ้านไผ่บ่อยา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน
อาจจะเป็นเมืองลับแลเป็นที่อยู่อาศัยของพวกวิญญาณต่างๆในอีกมิติหนึ่งทับซ้อนกับมิติที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อดั่งเดิมเกี่ยวกับเรื่องผีและเทวดาและบางครอบครัวได้สั่งสอน
ลูกหลานได้กระทําแต่ความดีอย่าคดโกงเอาเปรียบเพื่อนบ้านและยึดมั่นในศีลธรรมเพราะดวงวิญญาณ
ต่างๆที่สิงสถิตอยู่ในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงจะรู้หมดว่าใครเป็นครอบครัวใดมีพฤติกรรมอย่างไรถ้า
ใครทําไม่ดีจะส่งผลให้เป็นไป ต่างๆนาๆ
จากการที่ชาวไทยทรงดํา บ้านหัวทรายใหญ่ ได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านดอน
มะนาวตามนิมิตของ นายแต้ม แล้วก็ตามแต่ชาวไทยทรงดําในละแวกเดียวกันหรือในเขตเมือง
สุพรรณบุรีก็ยังคงติดปากเรียกขานชาวไทยทรงดํากลุ่มนี้ว่า คนโซ่งบ้านหัวทรายใหญ่ มาโดยตลอดแต่
ถึงอย่างไรก็ตามชื่อ บ้านดอนมะนาว ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในสารบบของทางราชการมาตราบเท่าทุกวันนี้
กาเนิดอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการกําเนิดชุดไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว ตั้งแต่ปีพ .ศ.2400-2420 ซึ่งในขณะนั้นเมือง
สุพรรณบุรีอยู่ในการปกครอง ระบบกินเมือง ซึ่งเป็นประเพณีการปกครองดั่งเดิมของประเทศไทยและ
ได้สืบทอดมาจนถึงสมัยนั้น ในการดํารงอยู่ขอชาวไทยทรงดําบ้านดอนมะนาวเป็นการดํารงอยู่อย่าง
พึ่งตนเองในทุกด้านเนื่องจากการปกครองเมืองสุพรรณบุรีในระบบดังกล่าวไม่สามารถสอดส่องดูแล
ความเป็นอยู่ของราษฎรได้อย่างทั่วถึง
ครั้นต่อมาหลังจากนั้นประมาณ 25-30 ปี “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบบกินเมือง ซึ่งเป็นแระ
เพณีปกครองดั่งเดิมไปสู่การจัดราชการบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลาง
อํานวยการปกครองประเทศต่อมาได้จัดตั้งราชการส่วนภูมิภาค ให้มีฐานะเป็นตัวแทนหรือหน่วยงาน
ประจําท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการจัดรูปแบบการปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล ” ซึ่ง
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ถือได้ว่าเป็นระบบการปกครองอันสําคัญยิ่งในการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วน
ภูมิภาค และการจัดระบบการปกครอง “มณฑลเทศาภิบาล ”ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2437เป็นต้นมา
(สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี.2548:474)
“ในการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลดังกล่าว ในปี พ.ศ.2438 จังหวัดสุพรรณบุรีได้ถูก
กําหนดให้อยู่ในเขตปกครอง “มณฑลนครชัยศรี” การกําหนดเขตการปกครองของมณฑลนครชัยศรี
ในครั้งนั้นได้กําหนดให้ลุ่มน้ํานครชัยศรี (ท่าจีนตอนล่าง ) เป็นเขตปกครองประกอบไปด้วย เมือง
สุพรรณบุรี เมืองนครชัยศรี และเมืองสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรีในยุคนี้แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 4 อําเภอในเบื้องต้นและได้มีการปรับปรุงเขตปกครองอําเภอต่างๆภายหลังดังนี้
อําเภอพิหารแดง (ต่อมาเปลี่ยนเป็นอําเภอท่าพี่เลี้ยง, อําเภอเมืองฯ ตามลําดับ)
อําเภอบ้านทึง (ต่อมาเปลี่ยนเป็นอําเภอนางบวช , อําเภอสามชุก , และอําเภอเดิมบางนาง
บวช ตามลําดับ)
อําเภอสองพี่น้อง (ต่อมาแยกพื้นที่บางส่วนไปตั้งอําเภอจระเข้สามพัน และเปลี่ยนเป็นอําเภอ
อู่ทอง ตามลําดับ)
อําเภอบางปลาม้า
“อําเภอสองพี่น้อง ได้เริ่มตั้งเขตการปกครองเป็นอําเภอเมื่อปี พ.ศ.2439 (ภายหลังการ
อพยพของชาวไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว ) ในระยะแรกที่ว่าการอําเภออาศัยบ้านหลวงบุรีเทพ
(เอี่ยม สถาปิตานนท์) ซึ่งเป็นนายอําเภอคนแรก ต่อมาหลวงบุรีเทพได้ยกที่ดินส่วนตัวที่บ้านปากคอก
ฝั่งตะวันตกของคลองสองพี่น้อง ให้ทางการจัดสร้างที่ว่าการอําเภอ ภายหลังหลวงบุรีเทพได้เลื่อน
บรรดาศักดิ์เป็น “พระยาอุภัยภาติเขตต์” (วัฒนธรรมฯ เอกลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี.2542:9)
ในปี พ.ศ.2443 จึงได้มีการแยกพื้นที่
อําเภอสองพี่น้องขณะนั้นมีพื้นที่กว้างขวางมาก
บางส่วนออกไปตั้งเป็นอําเภอใหม่ชื่อว่า อําเภอจระเข้สามพัน ต่อมาอําเภอจระเข้สามพันได้ถูกเปลี่ยน
ชื่ออีกครั้งหนึ่งว่า “อําเภออู่ทอง” มาตราบเท่าทุกวันนี้ (สกุณา ฉันทดิลก.2541:41)
ภายหลังจากการก่อตั้ง “อําเภอสองพี่น้อง ” ตามนโยบายปฏิรูปการปกครองของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 จึงส่งผลให้ชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว
ตั้งอยู่ในเขตปกครองอําเภอสองพี่น้องตั้งแต่นั้นมา
พื้นที่อําเภอสองพี่น้องซึ่งเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เอื้ออํานวยประโยชน์ในการทํามาหากิน
ของประชากร จึงได้เกิดชุมชนมาแต่ครั้งโบราณกาล ภายหลังจากการสถาปนาพื้นที่นี้เป็นเขต
ปกครองระดับอําเภอ ชุมชนต่างๆจึงมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
“ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้นก็มีที่นับถือศาสนาคริสต์จํานวนหนึ่ง
ประชากรแต่ละชาติพันธุ์มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หมู่บ้าน มีวิถีชีวิตและอาชีพต่างกัน หมู่บ้านชาวไทย
เก่าแก่ดั้งเดิม มักตั้งอยู่ริมแม่น้ําลําคลอง เช่น บ้านสองพี่น้อง บ้านบางพลับ และบ้านกุ่ม ฯลฯ
ส่วนหมู่บ้านกลุ่มพูดภาษาลาว เช่น บ้านดอนมะนาว บ้านหนองนา ล้านลาดมะขาม บ้านทุ่งเข็น
บ้านวังตะกู จะอยู่บนที่ราบสูงห่างจากแม่น้ําลําคลอง นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านคนญวน นับถือศาสนา
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คริสต์อยู่ริมคลองสองพี่น้อง และมีกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วกระจัดกระจายปะปนไปอยู่ตามหมู่บ้านและ
ตลาดบางลี่”
“บางลี่ คือ ชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น้ําท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี และมี
ความสําคัญกับเศรษฐกิจของอําเภอสองพี่น้อง เนื่องจาก “บางลี่” เป็นศูนย์กลางเส้นคมนาคมขนส่ง
สินค้าทั้งทางบกและทางน้ํา ทางบกเป็นเส้นทางลําเลียงของปุาพืชไร่จากอําเภอใกล้เคียงในจังหวัด
สุพรรณบุรี และบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี และบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี และทางน้ํา
อาศัยคลองสองพี่น้องและแม่น้ําท่าจีน
สามารถติดต่อการค้าไปไกลถึงนครชัยศรี
นครปฐม
สมุทรสาคร และเชื่อมโยงไปถึงกรุงเทพมหานคร” (สกุณา ฉันทดิลก.2541:45-46)
จากการเริ่มต้นก่อตั้งชุมชนไทยทรงดํา “บ้านหัวทรายใหญ่ ” และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ
เป็น “บ้านดอนมะนาว” ในครั้งนั้นได้ส่งผลให้กําเนิดชุมชนไทยทรงดําอีก 2 หมู่บ้าน คือชุมชนไทย
ทรงดําบ้านหนองนา และบ้านลาดมะขาม ครั้นต่อมาได้มีการจัดตั้งอําเภอสองพี่น้องขึ้นมาในพื้นที่
จึงทําให้อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมีชุมชนไทยทรงดํา 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนมะนาว
บ้านหนองนา และบ้านลาดมะขาม ชุมชนไทยทรงดําเหล่านี้ดํารงอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมชุมชนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาตราบเท่าทุกวันนี้
วิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดาบ้านดอนมะนาว
จากการเริ่มต้นกําเนิดชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะนาวนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2400-2420 จนถึง
ปัจจุบัน มีระยะเวลายาวนานมากว่าร้อยปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ประเทศไทยมีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง จึงส่งผลให้วิถีชีวิตไทยทรงดํา บ้าน
ดอนมะนาว จึงต้องตกอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการศึกษาถึงวิถีชีวิตชุมชนไทย
ทรงดําบ้านดอนมะนาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จําเป็นต้องศึกษาถึงวิถีชีวิตในแต่ละช่วงระยะเวลาที่
ส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย
ดังนั้นในการศึกษาถึงวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะนามจึงได้มีการศึกษาตามช่วง
ระยะเวลาดังต่อไปนี้
ช่วงระยะเวลาที่ 1 วิถีชีวิตชมชนฯ เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึง พ.ศ.2475
ช่วงระยะเวลาที่ 2 วิถีชีวิตชุมชนฯ ระหว่างปี พ.ศ.2476-2500
ช่วงระยะเวลาที่ 3 วิถีชีวิตชุมชนฯ ระหว่างปี พ.ศ.2501-ปัจจุบัน
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว อําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีดังนี้
วิถีชีวิตชุมชนฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปี พ.ศ.2475
จากการที่กลุ่มครอบครัวของ “นายมวล” “นายโป” “นายเสา” และกลุ่มครอบครัวของ
“นายจ๊อด” เป็นกลุ่มครอบครัวแรกๆในรุ่นบุกเบิกก่อตั้งชุมชนไทนทรงดํา “บ้านห้วยทรายใหญ่ ”
และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ “บ้านห้วยทรายใหญ่” เป็นชื่อ “บ้านดอนมะนาว” ในช่วงเวลานั้นได้
มีชาวไทยทรงดําจากจังหวัดเพชรบุรีอพยพเข้ามาสมทบตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านดอนมะนาวอย่างต่อเนื่อง
จนบ้านดอนมะนาวได้กลายเป็นชุมชนไทยทรงดําที่มีขนาดใหญ่ในอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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สภาพที่ตั้งบ้านดอนมะนาวในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นบ้านปุาห่างไกลความเจริญ
สภาพภูมิ
ประเทศทั่วไปเป็นท้องถิ่นทุรกันดาร กฎหมายของบ้านเมืองไม่สามารถเข้ามาดูแลได้อย่างทั่วถึง ชาว
ไทยทรงดําแต่ละคนแต่ละครอบครัวที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานต้องพึ่งตนเองในทุกด้าน แต่ก็มีวิถีชีวิต
อยู่ร่วมกันด้วยกรอบของจารีตประเพณี และทุกครอบครัวต้องร่วมกันปกปูองภัยพิบัติต่างๆที่จะเข้ามา
ทําลายความสงบสุขของชุมชน ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าววิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะนาวมี
ดังนี้
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ลาวโซ่งในอดีต
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนและจารีตประเพณี
ในการอพยพเข้ามาอยู่ ณ บ้านดอนมะนาวของชาวไทยทรงดํา ในรุ่นบุกเบิก แต่ละ
ครอบครัวมี “ต้นทุนทางจารีตประเพณีและวัฒนธรรม” ที่ได้รับการปลูกฝังมาจากดินแดนสิบสองจุ
ไทและได้สืบสานต่อมาจากจังหวัดเพชรบุรี ชาวไทยทรงดําบ้านดอนมะนาวในยุคนี้จึงมีวิถีชีวิตที่
เป็นไปตามแบบแผนของจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด
“การสร้างบ้านเรือนของคนโซ่งดอนมะนาวในยุคแรกๆ ปูุ ย่า ตา ยาย ได้เล่าให้ฟังว่า ทุก
ครอบครัวจะปลูกบ้านเป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนเปิดโล่ง รูปทรงส่วนใหญ่คล้ายบ้านคนโซ่งในดินแดนสิบสอง
จุไท เสาบ้านและส่วนประกอบของบ้านเป็นไม้เนื้อแข็ง สมัยนั้นไม้เนื้อแข็งหาได้ไม่ยาก เพราะบ้าน
ดอนมะนาวตั้งอยู่ติดขอบชายปุาใหญ่ หลังคาบ้านเรือนมุงด้วยแฝก และบ้านทุกหลังของคนโซ่งจะมี
การกั้นห้องไว้ห้องหนึ่งเรียกว่า “กระล่อหอง” เพราะคนโซ่งเชื่อว่า “ขวัญหัว ” ซึ่งเป็นดวงวิญญาณ
ของบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว จะสิงสถิตอยู่ใน “กระล่อหอง” ดวงวิญญาณของบรรพชนดังกล่าวจะ
เรียกว่า “ผีเฮือน” ก็ได้

ภาพ 11 เรือนลาวโซ่ง
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“ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านนอกจากเครื่องครัวและเครื่องแต่งกายแล้ว เกือบทุกบ้านส่วน
ใหญ่จะมีอุปกรณ์หมักเหล้า หรือต้มเหล้า และมีเครื่องจักสานชนิดต่างๆ เช่น “ปานเผือน” สําหรับ
วางเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีเสนเรือน “กระเหร็บ ” สําหรับใส่ของใช้เพื่อการเดินทางของหญิงชาวโซ่ง

มท สว
ร.ส พ.
ุวรร
ณภ
ูมิ

“แอ๊บข้าว” สําหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกเพื่อเป็นเสบียงสําหรับการเดินทางไปทําไร่ทํานานอก
บ้านและทุกบ้านต้องมี “กี่พุ่ง” สําหรับการทอผ้า “เครื่องปั่นฝูายและเส้นไหม ” และอุปกรณ์การ
เลี้ยงไหม”

ภาพ 12 เครื่องจักสาน

ภาพ 13 การทอผ้า
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“และในบริเวณบ้านจะต้องมียุ้งข้าวปลูกแบบยกพื้นใต้ถุนโล่งมีศาลเจ้าที่เจ้าทาง มีคอกควาย
และเล้าหมูเล้าไก่ มีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค และมีการปลูก
ฝูายปลูกต้นหม่อนเพื่อใช้เลี้ยงไหม ปลูกต้นครามเพื่อใช้ย้อมผ้า ปลูกต้นนุ่นเพื่อนําใยนุ่นมาทําเป็นที่
นอนและหมอนตามรูปแบบของคนโซ่ง และทุกบ้านจําเป็นต้องปลูก กล้วย อ้อย ถั่ว งา หัวเผือก
หัวมัน พืชผักผลไม้เหล่านี้ คนโซ่งจะนํามาทําเป็นขนมเพื่อใช้ในพิธีเซ่นไหว้ต่างๆตามประเพณี ซึ่งคน
โซ่งโบราณได้เรียกชื่อขนมเหล่านี้เป็นคํากลอนเพื่อให้ลูกหลานได้จดจําและท่องจําขึ้นใจ เช่น เผือกหัว
สัน มันหัวซ่อง อ้อปล้องสั้นลําถีกินหวาน มีข้าวต้มมัด กลีบกลมขนมกลีบกลับ มีทั้งถั่วตัดงาเจียง
และกล้วยหวีงาม ” (ขวัญยืน ทองดอนจุย , ส่าง แสงอรุณ , แพง ทองเชื้อ , แส แสงอรุณ :
สัมภาษณ์)
จากลักษณะการสร้างบ้านเรือนยุ้งข้าว การปลูกพืชผักต่างๆการสร้างเครื่องมือและการจัก
สานเครื่องใช้สอยในครัวเรือน ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันถึงวิถีชีวิตและจารีตประเพณีที่บรรพชนได้
วางรากฐานไว้อย่างมั่นคง ในการอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านดอนมะนาว สิ่งของเหล่านี้คนโซ่ง
จําเป็นต้องทําขึ้นมาหรือสืบเสาะหามาให้ได้อย่างครบถ้วน เพราะเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตให้
เป็นไปตามจารีตประเพณี ครอบครัวใดทําอะไรเป็นหรือทําอะไรได้ต้องช่วยกันคิดค้นรื้อฟื้นขึ้นมา คน
โซ่งดอนมะนาวในรุ่นบุกเบิกมีภูมิปัญญา รู้จักดัดแปลงปรับสภาพวิถีชีวิตปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกัน
สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นบ้านปุาห่างไกลความเจริญ
“อย่างเรื่องการสร้างบ้านเรือนและการสร้างยุ้งข้าว
ต้องทําเป็นสองชั้นใต้ถุนเปิดโล่ง
เพราะว่าลักษณะพื้นที่บ้านดอนมะนาวถึงแม้จะตั้งอยู่ติดขอบปุาเป็นที่ราบสูงส่วนใหญ่ แต่สภาพพื้นที่
ของอําเภอสองพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่ม ในทุกปีจะมีฤดูน้ําหลากเป็นเวลาหลายเดือนลักษณะ
บ้านและยุ้งข้าวจึงต้องปลูกแบบนั้น เพื่อปูองกันน้ําหลากซึ่งบางปีจะมีน้ําหลากเข้ามาในหมู่บ้าน”
“และการที่บ้านทุกหลังของคนโซ่งต้องมี “กระล่อหอง” เป็นที่อยู่ของ “ผีเฮือน” ทุกบ้าน
ถือว่า “กระล่อหอง” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้รําลึกถึงบรรพชนและคําสั่งสอน
ที่ได้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “ผีเฮือน” ซึ่งสิงสถิต
อยู่ใน “กระล่อหอง” อาทิเช่น
“พิธีเสนเรือน คือ พิธีเซ่นไหว้บรรพชนย้อนหลังกลับไป 6 ชั่วคน ภาชนะที่รองรับ
เครื่องเซ่นไหว้ คือ “ปานเฮือน” ซึ่งเป็นเครื่องจักสานที่ทําขึ้นเอง และเครื่องเซ่นไหว้กําหนดไว้เลย
ว่าต้องมีเหล้าหมักหรือเหล้าต้มกลั่น เนื้อหมู และขนมหวานดังที่ได้กล่าวมา เช่น เผือกหัวสัน มัน
หัวซ่อง อ้อยปล้องสั้นลําถีกินหวาน ข้าวต้มมัดกลับกลม ขนมกลีบกลับ ถั่วตัดงาเจียงและกล้วยหวี
งาม พิธีเสนเรือนทุกครอบครัวจะต้องทําทุก 3 ปี และในพิธีนี้จะมีการเชิญญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูล
มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้า”
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ภาพ 14 พิธีเสนเรือน

“พิธีหน่องก๊อ คือ พิธีบอกเล่า “ผีเฮือน” ที่สิงสถิตอยู่ใน “กระล่อหอง ” จะต้องกระทํา
ทุกครั้งที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือค้างพักแรมในบ้าน คนโซ่งจะต้องนําเครื่องดื่มสุราอาการไปเซ่นไหว้บอก
เล่า “ผีเฮือน” ให้รับรู้ถ้ามีผู้มาเยี่ยมเยือนคนใดหรือกลุ่มใด กระทําการจนเกิดความไม่สงบในบ้าน
คนโซ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ดูถูกดูหมิ่นไม่เกรงใจ “ผีเฮือน” ถือว่า “ผิดผี ” บางกรณีอาจจะต้อง
จ่ายค่าทําขวัญหรือทําพิธีแปลงขวัญให้แก่เจ้าของบ้าน”
“พิธีแต่งงาน พิธีนี้มีรายละเอียดและขั้นตอนมากมาย มีพัฒนาการและปรับเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน และถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญที่สุดของพิธีแต่งงานคือ การมีพิธีเซ่น
ไหว้บรรพชรใน “กระล่อหอง” เพื่อบอกเล่าให้บรรพชนได้รับรู้ เสมือนหนึ่งเป็นสัญญาประชาคมที่
ประกาศให้โลกมนุษย์ และโลกของวิญญาณให้รับรู้กันอย่างถ้วนหน้า”
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ภาพ 15 พิธีแต่งงาน
“พิธีปฺาดตงข้าวใหม่” คือพิธีที่นํา “ข้าวเม่า” และ “ข้าวฮาง” ซึ่งทําจากข้าวที่เก็บเกี่ยวได้
ครั้งแรกในรอบปี (ข้าวเบา) มาเซ่นไหว้ “ผีเฮือน” เพื่อบอกเล่าให้รู้ว่า ขณะนี้การทํานาที่ผ่านมาใน
รอบปีลูกหลานมีข้าวไว้กินแล้ว จึงมาบอกเล่าปูุย่าตายายให้รับรู้ไว้
“จากพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “ผีเฮือน” ดังกล่าว เครื่องดื่มสําหรับการเซ่นไหว้จะเป็นเหล้า
หมักหรือเหล้าต้มกลั่น คนโซ่งดอนมะนาวในรุ่นแรกๆจะมีความชํานาญในการหมักเหล้าหรือต้มกลั่น
เหล้า เพราะเหล้าคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เพราะเหล้าจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แลเหล้า
เป็นกระสายยาในการรักษาโรคและเป็นส่วนประกอบสําหรับการดองยา เพื่อให้หญิงชาวไทยทรงดําใช้
อยู่ไปภายหลังการคลอดบุตร”
“ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกาย คนโซ่งดอนมะนาวในรุ่นแรกๆ เกือบทุก
หลังคาเรือนจะต้องทอผ้า ย้อมผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตนเองเพื่อทํา เสื้อฮี ผ้าซิ่นลายแตงโม ผ้า
เปียว ฯลฯ เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันและในพิธีกรรมต่างๆ และในส่วนของผ้าไหมและเส้นไหมมี
ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผ้าฝูาย เพราะเส้นไหมและผ้าไหมมันเกี่ยวข้องกับคนโซ่งตั้งแต่เกิดจน
ตาย เริ่มตั้งแต่เอาเส้นไหมมาย้อมเป็นสีฉูดฉาดเพื่อปักลวดลายต่างๆลงบนผืนผ้าทําเป็นเสื้อฮีและผ้า
เปียว เวลาคนโซ่งตายจะต้องมีชิ้นส่วนของผ้าไหมรองรับร่างกายของผู้ตายทุกคน วัฒนธรรมการแต่ง
กายของคนโซ่งดอนมะนาว ซึ่งไม่เหมือนใครในละแวกนี้ ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านจึงต้องปลูกฝูาย
ปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหม และมีอุปกรณ์ทอผ้า ย้อมผ้า
ในทางคติความเชื่อของคนโซ่งดอนมะนาวในรุ่นแรกๆซึ่งนอกจากจะมีการนับถือ
“พญา
แถน” “ผีเฮือน” และเจ้าที่เจ้าทางในบริเวณบ้านแล้ว ยังนับถือและผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น
อย่างเหนียวแน่น ในการเริ่มต้นก่อตั้งหมู่บ้าน คนโซ่งดอนมะนาวให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เป็น
อย่างมาก
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“อย่างเรื่องบ้านไผ่บ่อยา ซึ่งมีตํานานเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่คนโซ่งดอนมะนาวเราไม่ดูถูก
แถมยังให้ความสําคัญและให้ความเคารพนับถือสถานที่บริเวณนั้นมาโดยตลอด เรื่องการเปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้านจากชื่อบ้านหัวทรายใหญ่มาเป็นชื่อบ้านดอนมะนาว คนโซ่งดอนมะนาวเชื่อว่าเป็นนิมิตของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ คนโซ่งในหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มี
การจัดตั้งศาลประจําหมู่บ้านขึ้นมา ณ บริเวณ “บ้านบน” (บ้านดอนมะนาวฟากทิศตะวันตก ) ซื่อ
ศาลเจ้าพ่อโยเซีย, เจ้าพ่อส้มจีน, ศาลเจ้าพ่อทองดําทองขาว และบริเวณ “บ้านล่าง” (บ้านดอน
มะนาวฟากทิศตะวันออก ) ชื่อศาลเจ้าพ่อทองคํา ศาลศักดิ๋สิทธิ์ประจําหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านบน
และบ้านล่างดังกล่าว เป็นที่เซ่นไหว้บูชาประจําปีก่อนทําไร่ทํานา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อขอให้
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และโรคภัยต่างๆ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนโซ่งดอนมะนาว ” (ส่าง
แสงอรุณ, ขวัญยืน ทองดอนจุย, แพง ทองเชื้อ, พลอย ทองเชื้อ:สัมภาษณ์)
ในการอพยพมาอยู่บ้านดอนมะนาวในระยะแรกๆในคราวใดที่มีผู้คนในหมู่บ้านล้มตายลงด้วย
เหตุใดก็ตาม จะเป็นประเพณีเลยว่าผู้คนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนจะต้องหยุดกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า ทําไร่ทํานาหรือกิจกรรมอื่นๆ และต้องไปช่วยงานศพอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา ในการไปช่วยงานศพต่างแบ่งแยกหน้าที่ร่วมกันทําตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน
“งานศพของคนโซ่งดอนมะนาว พวกเรายังคงทําตามประเพณีตั้งศพเพื่อทําพิธีกรรมต่างๆบน
บ้าน คนมาช่วยงานใครถนัดอะไรก็ช่วยกันทํา อย่างพวกคนหนุ่มสาวก็ช่วยหาฟืน ตักน้ํา หุงข้าวทํา
ครัว อย่างผู้ชายที่มีความรู้ก็ช่วยกันทําเครื่องประกอบพิธีงานศพ ส่วนผู้หญิงมีอายุก็ช่วยงานเย็บปัก
ถักร้อยซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีงานศพและสถานที่ปลงศพ (ปุาช้า ) ของคนโซ่งดอนมะนาวในสมัยนั้น
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (ในปัจจุบันอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับวัดดอนมะนาว ) งานศพของคน
โซ่งดอนมะนาวในยุคแรกๆเป็นพิธีศพตามรูปแบบของชาวไทยทรงดําล้วนๆที่สืบทอดมาจากดินแดนสิบ
สิงจุไท (ส่าง แสงอรุณ, พลอย ทองเชื้อ, แพง ทองเชื้อ:สัมภาษณ์)
จากการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของจารีตประเพณีอย่างมั่นคงของคนโซ่งดอนมะนาว
เป็นผลจากการมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ต้นทุนทาง
วัฒนธรรมดํารงอยู่อย่างมั่นคง คือ การมีภาษาเขียนและมีปฏิทินที่กําหนดขึ้นใช้เอง ตัวอักษรซึ่งเป็น
ภาษาเขียน เป็นเครื่องมือสําคัญในการบันทึกราละเอียดต่างๆในพิธีกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้สร้าง
“ผู้ฮีต” (ปราชญ์ชุมชน) ให้เป็นผู้รู้ในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม และ “ผู้ฮีต ” คือผู้ถ่ายทอดให้
“ผู้ครอง” ซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปได้ประพฤติตามคําสั่งสอนของบรรพชน
วัฒนธรรมข้าว และระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน
ในการอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านดอนมะนาวของคนโซ่งวัตถุประสงค์หลักอัน
แท้จริง คือ การหาที่ดินเพื่อทํานาปลูกข้าว เพราะข้าวคืออาหารหลักสําหรับหล่อเลี้ยงผู้คนให้
ดํารงชีวิตอยู่ได้ ข้าวที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ยังสามารถขายหรือนําไปแลกกับทรัพย์สิน
สิ่งของเพื่อการดํารงชีวิต ข้าวจึงเป็นที่มาของอาหารและรายได้สําหรับการดํารงอยู่ของคนโซ่งดอน
มะนาว และผลผลิตข้าวในแต่ละปีคือตัวชี้วัดความมั่นคงของครัวเรือนและชุมชน
ด้วยความสําคัญของข้าวดังที่ได้กล่าวมา ในการทํานาปลูกข้าวของคนโซ่งบ้านดอนมะนาว
จึงมีแบบแผนการดําเนินชีวิตที่เรียกว่า “วัฒนธรรมข้าว ” ซึ่งหมายถึงมีการจัดระเบียบสังคมที่
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เอื้ออํานวยในการร่วมกันทํานาปลูกข้าวที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความ
เชื่อ ค่านิยม ประเพณี พิธีกรรม เพลงร้องการละเล่นการแสดง จึงทําให้ “วัฒนธรรมข้าว ” ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมชุมชน” ที่ช่วยให้คนโซ่งดอนมะนาวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาหลายชั่ว
อายุคน
“คนโซ่งดอนมะนาวในสมัยก่อนทุกบ้านมีอาชีพทํานาปลูกข้าว สมัยนั้นทํานาปลูกข้าวปีละ
ครั้งเดียว เครื่องมือทํานาจะมีคันไถและต้องอาศัยแรงควายช่วยในการไถนาและนวดข้าว การทํานา
ต้องกะจังหวะให้พอเหมาะพอควรกับฤดูฝน ฤดูน้ําหลาก นอกจากแรงควายที่ช่วยทํานาแล้วนอกนั้น
พวกเราต้องใช้แรงกายถาโถมเข้าใส่ทั้งสิ้น มันจึงจะได้ข้าวในแต่ละปีมาเก็บไว้ในยุ้งข้าว เพื่อเลี้ยง
ครอบครัว”

ภาพ 16 การทานา

“คนโซ่งทํานาที่บ้านดอนมะนาว ก็คล้ายๆกับคนไทย คนลาวในหมู่บ้านอื่นๆที่ใกล้เคียง การ
ทํานาจะเริ่มต้นประมาณต้นเดือนหกไทย ก่อนจะเริ่มทํานาจะมีการกําหนดฤกษ์ยามนัดหมายพร้อม
กันทั้งหมู่บ้านจัดทําพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อประจําหมู่บ้าน เช่น ศาลเจ้าพ่อ
ทองดําทองขาว , ศาลเจ้าพ่อโยเซีย , เจ้าพ่อส้มจีน และศาลเจ้าพ่อทองคํา เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้การทํานาราบรื่นมีฝนฟูาตกลงมาตามฤดูกาล หลังจากนั้นในวันต่อมา จะมี
การเซ่นไหว้ที่ศาลเจ้าที่เจ้าทางที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้าน เพื่อขอน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์ประพรมคันไถและ
อุปกรณ์ทํานา คอกควาย เล้าหมู เล้าไก่ เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางช่วยคุ้มครองให้ ควาย
ในคอก หมู ไก่ในเล้าให้อยู่ดีมีสุขไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายแข็งแรงในระหว่างการทํานาในแต่ละ
ปี หลังจากนั้น บางบ้านอาจจะมีพิธี “แฮกนา” เพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้ตนเองเอาฤกษ์เอาชัย
เสียก่อน ส่วนวันที่จะไถนาและทํานาจริงๆเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศ”
“เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศในเดือนหกของแต่ละปีนั้นไม่มีความแน่นอน อาจจะมีฝนตกลง
มาช้าหรือเร็ว หรืออาจจะมีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าว พวกเราต้อง
หมั่นสังเกตสภาพดินฟูาอากาศ ถ้าหากฝนทิ้งช่วงยาวนานเกินไป จะมีการบนบานศาลกล่าวสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ ดลบันดาลให้ฝนฟูาตกลงมาเพื่อจะเริ่มต้นทํานาปลูกข้าว และถ้าหากมีฝน
ตกลงมาแล้วการไถนาเพื่อหว่านข้าวหรือดําข้าวต้องรีบทํากันทุกบ้าน ถ้าหากบ้านใดมีคนในครอบครัว
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น้อย ญาติสนิทและเพื่อนบ้านจะต้องระดมแรงงานช่วยกัน เพื่อให้ครอบครัวนั้นๆไถนาหว่านข้าวหรือ
ดําข้าวให้เสร็จทันกับการมาเยือนของฝนต้นฤดู ในการช่วยกันดังกล่าวเป็นประเพณีที่ไม่มีการรังเกียจ
เดียดฉันท์หรือคิดว่าใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
“ภายหลังจากเสร็จสิ้นการไถนาหว่านข้าวหรือดําข้าวแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่รอคอยการ
เจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งในช่วงระยะเวลานั้นเป็นช่วงกลางฤดูฝน โดยธรรมชาติของอําเภอสองพี่
น้อง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ในช่วงกลางฤดูฝนจะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูน้ําหลากซึ่งเกิดขึ้นที่
บ้านดอนมะนาวและพื้นที่อําเภอสองพี่น้องเป็นประจําทุกปี ในฤดูน้ําหลากดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับ
การเลี้ยงควาย ซึ่งมีอยู่ทุกครอบครัวในหมู่บ้าน เนื่องจากในฤดูน้ําหลากไม่มีพื้นที่สําหรับให้ควายหา
หญ้ากินเองได้ จึงทําให้บรรดาหัวหน้าครอบครัวของชาวโซ่งจะต้องรวมกลุ่มกันต้อนฝูงควายเพื่อหนีน้ํา
หลากในหมู่บ้าน ไปเลี้ยงควายในที่ดอนซึ่งน้ําท่วมไม่ถึง ในระยะแรกคนโซ่งดอนมะนาวได้ร่วมกัน
ต้อนฝูงควายไปเลี้ยงที่ปุา “บ้านทับยายคุด ” ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก ในระหว่างที่เลี้ยง
ควายในบริเวณปุาซึ่งเป็นที่ดอน แต่ละคนที่ไปจะต้องมีแผนงานอยู่ในใจของตนเอง บางคนเกี่ยวหญ้า
แฝกเพื่อนํามาซ่อมแซมหลังคาบ้าน ซ่อมยุ้งข้าว บางคนจะหาตัดไม้เนื้อแข็งนํามาใช้สอย เช่น
ซ่อมแซมบ้านหรือสร้างเครื่องใช้ต่างๆ บางคนตัดไม่ไผ่มาเหลาเป็นตอก เพื่อทําเครื่องจักสานใช้ใน
ครัวเรือน และบางคนเข้าปุาล่าสัตว์เพื่อทําเนื้อเค็มตากแห้งเก็บไว้เป็นอาหารในครัวเรือน
และ
หลังจากฤดูน้ําหลากผ่านพ้นไปทุกคนจะรวมกลุ่มต้อนฝูงควายกลับหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการเก็บเกี่ยว
ข้าวในทุ่งนาต่อไป”

ภาพ 17 ยุ้งข้าว
“ครั้นต่อมาประมาณกลางเดือนสิบสองหรือใกล้ๆเดือนอ้ายของไทยใกล้จะหมดฤดูฝน ต้น
ข้าวในนาจะมีลักษณะต้นเริ่มกลมใกล้จะออกรวง คนโซ่งดอนมะนาวเชื่อว่า “ข้าวคือแม่โพสพ” เป็น
เทวดาผู้หญิง การที่ต้นข้าวเตรียมออกรวงข้าว จะมีสภาพเหมือนผู้หญิงมีครรภ์ที่เตรียมคลอดบุตร
การเอาใจหญิงที่มีครรภ์คือการสรรหาอาหารคาวหวานและผลไม้รสเปรี้ยวบํารุงร่างกาย ด้วยความ
เชื่อเรื่องนี้เองจึงนําไปสู่การมีพิธีกราวไหว้แม่โพสพหรือต้นข้าวในทุ่งนา ด้วยอาหารคาวหวานและ
ผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะขาวฝัก มะขามปูอม เครื่องแปูงหอม ของหอม กระจก หวังว่าแม่โพสพ
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อิ่มหนําสําราญแต่งตัวสวยงาม จะได้ให้กําเนิดรวงข้าวออกมาอย่างอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมนี้ต้องทําทุก
ปี”
หลังจากนั้นอีกไม่นาน จะมีข้าวบางส่วน (ข้าวเบา) เริ่มออกรวงแต่ยังไม่แก่จัด คนโซ่งดอน
มะนาวจัดให้มีพิธี “ปฺาดตงข้าวใหม่” โดยการเกี่ยวข้าวบางส่วนขึ้นมาข้าวที่เกี่ยวได้จะแบ่งเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกจะนํามาตําเป็น “ข้าวเม่า” อีกส่วนที่เหลือนํามาตํากะเทาะเปลือกข้าวให้ออกมาเป็น
ข้าวสารเรียกว่า “ข้าวฮาง” เมื่อได้ข้าวเม่าและข่าวฮางมาแล้วคนโซ่งดอนมะนาวจะนําข้าวเม่ามาทํา
ขนม ส่วนข้าวฮางจะนํามาหุงหาเป็นอาหาร นําไปเซ่นไหว้บรรพชนใน “กระล่อหอง” เพื่อบอกเล่า
ให้ดวงวิญญาณของบรรพชนได้รับรู้ว่า ขณะนี้ในปีใหม่ลูกหลานมีข้าวไว้กินแล้วปีต่อไปลูกหลานจะไม่
อดอยาก ส่วนข้าวเม่า ข้าวฮางที่เหลือจะนํามาจัดเลี้ยงกินกันเองในหมู่ญาติที่สนิทในครอบครัว การ
มีพิธี “ปฺาดตงข้าวใหม่ ” คือการเฉลิมฉลองแสดงความยินดี ที่ในไม่ช้าจะมีข้าวนาปีมาหล่อเลี้ยง
ครอบครัว”
“และหลังจากนั้นอีกไม่นานทั่วท้องทุ่งบ้านดอนมะนาว ข้าวจะสุกมีสีเหลืองทอง สีของรวง
ข้าวจะเหลืองอร่ามไปทั่วท้องทุ่ง ลมหนาวที่โชยพัดมาจากทิศเหนือเริ่มสัมผัสผิวกายทุกคน กลิ่นไอ
ของความหนาวเริ่มเข้ามาเยี่ยมเยียน น้ํามรท้องทุ่งนาเริ่มทยอยลดระดับลงมา คนโซ่งดอนมะนาวจะ
เริ่มเตรียมการเกี่ยวข้าว ก่อนการเกี่ยวข้าวจะมีพิธีขอขมาแม่โพสพมิให้ถือโทษโกรธเคืองในการพราก
แม่โพสพจากท้องทุ่งนามาเป็นอาหารเพื่อการยังชีพของผู้คน ในพิธีขอขมาแม่โพสพมีเพียงธูปเทียน
ดอกไม้ กราบไหว้และขอขมาแม่โพสพที่บริเวณทุ่งนา หลังจากนั้นจึงมีการระดมผู้คนช่วยกันเกี่ยวข้าว
ในลักษณะการลงแขกเอาแรงกัน นาของใครเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะไปช่วยเกี่ยวข้าวในนาของคนอื่น
ต่อไป”
“ข้าวที่เกี่ยวได้ทั้งหมดจะนํามาสู่ลานนวดข้าว ในการนวดข้าวจะใช้แรงกายของควายช่วย
เหยียบย่ําเพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดร่วงจากต้อนข้าวได้ง่ายขึ้น
หลังจากนั้นจะมีการทยอยนํา
ข้าวเปลือกขึ้นใส่ยุ้งข้าวเปลือกที่จะนําไปใส่ในยุ้งข้าว คนโซ่งและครอบครัวจะมีการทําธงปักกอง
ข้าวเปลือก มีการจัดตั้งขบวนแห่แหนข้าวเปลือก จะมีเสียงโห่ร้องแสดงความยินดี ซึ่งเป็นการทํากัน
ในครอบครัวเท่านั้น และข้าวเปลือกหาบสุดท้ายที่จะนําไปเก็บในยุ้งข้าวจะมีพิธีรับขวัญแม่โพสพ ให้
มาอยู่ในยุ้งข้าวช่วยเหลือผู้คนไม่ให้อดอยาก”
“ในการได้มาซึ่งข้าวเปลือกในแต่ละปี คนโซ่งดอนมะนาวจะนําเก็บไว้ที่ยุ้งข้าวที่เก็บไว้จะ
จัดสรรปันส่วนออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะกันไว้เป็นอาหารสําหรับครัวเรือนให้พอยังชีพตลอดปี
ส่วนที่สองจะเตรียมพันธุ์ข้าวปลูกสําหรับปีต่อไป
และส่วนที่สามจะเก็บข้าวไว้ขายหรือนําไป
แลกเปลี่ยนกับเกลือ พืชผักผลไม้ต่างถิ่น และข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นซึ่งจะมีพ่อค้านํามาแลกเปลี่ยน
ในหมู่บ้าน
“และในส่วนของข้าวเปลือกที่คนโซ่งเก็บไว้กินเองนั้น จะทยอยนําออกมาตําหรือกะเทาะ
เปลือกด้วยเครื่องโม่สีข้าว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทํากันขึ้นมาเอง ตอนนั้นยังไม่มีโรงสีข้าวอย่างเช่น
ปัจจุบัน” (ส่าง แสงอรุณ, แส แสงอรุณ, พลอย ทองเชื้อ, แพง ทองเชื้อ, ขวัญยืน ทองดอนจุย :
สัมภาษณ์)
ในการทํานาปลูกข้าวของคนโซ่งดอนมะนาวซึ่งทํานาปีละครั้งเดียว วงจรการทํานาจะเริ่มต้น
ในเดือนหกไทยหรือประมาณเดือนพฤษภาคม และจะเสร็จสิ้นภายในไม่เกินเดือนสี่ไทยหรือประมาณ

64

เดือนมีนาคม ในปีถัดไป การจัดสรรข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งข้าวดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือ การ
จัดสรรผลผลิตข้าวในระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันเพื่อประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการดํารงชีวิต
และการลงทุนทํานาในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าคนโซ่งดอนมะนาว
สมัยก่อนเกือบจะไม่มีการใช้จ่ายเงินแต่ประการใด เพราะทุกครอบครัวมีข้าวจากนาปีไว้กินเป็นอาหาร
หลักแล้ว อาหารอื่นๆเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา จะหาได้จากแหล่งน้ําธรรมชาติในหมู่บ้าน ซึ่งสัตว์น้ํา
เหล่านี้ได้มีการนํามาดัดแปลงทําเป็นปลาเค็มตากแห้ง
ปลาร้า กะปิ น้ําปลา ทําไว้กินเองใน
ครอบครัว โดยไม่ต้องซื้อหามาจากภายนอกหมู่บ้าน และแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มตามวัฒนธรรมของ
ชนเผ่า คนโซ่งดอนมะนาวจะทํากันเอง ครอบครัวไหนทําอะไรเป็นก็จะนํามาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
ระหว่างคนโซ่ง และแรงงานที่ช่วยกันของคนในหมู่บ้าน เช่น การช่วยกันลงแรงไถนา เกี่ยวข้าว จะ
เป็นการลงแรงกันโดยไม่คิดค่าจ้าง ซึ่งระบบเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นระบบเศรษฐกิจในสังคมเกษตร ที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทรมีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นพื้นฐาน อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีโดยมี
กรอบของจารีตประเพณีเป็นตัวกํากับดูแล
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ประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคนและการสร้างสถาบันครอบครัว
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทํานาในแต่ละปี ในช่วงเดือน 4 เดือน 5 หรือต้นเดือน 6
เป็นช่วงระยะเวลาที่คนโซ่งดอนมะนาวจะมีเวลาว่าง หนุ่มโซ่งจะตระเวนเที่ยวไปตามหมู่บ้านโซ่งอื่นๆ
ที่อยู่ในละแวกเดียวกันหรือหมู่บ้านที่อยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก เช่น หมู่บ้านโซ่งบ้านหนองนา บ้าน
ลาดมะขาม บ้านดอนมะเกลือ บ้านดอน บ้านยาง หรือหมู่บ้านโซ่งในเขตอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ส่วนกลุ่มสาวโซ่งดอนมะนาวก็จะรอรับการมาเยือนของหนุ่มโซ่งต่างถิ่นเช่นเดียวกัน
ในการตระเวนเที่ยวของหนุ่มโซ่งการรอรับหนุ่มโซ่งจากหมู่บ้านอื่นของคนโซ่งดอนมะนาวจะมีกิจกรรม
ที่ทําร่วมกันเป็นประเพณีสําคัญที่สืบทอดมาจากดินแดนสิบสองจุไทคือการเล่น “อิ้นกอนฟูอนแคน ”
และการ “ลงข่วง” ทั้งสองประเพณีนี้เป็นการละเล่นในฤดูแล้งหมดภารกิจในการทํานาแล้ว การมี
ประเพณีดังกล่าวบรรพชนคนโซ่งต้องการให้ชาวหนุ่มและหญิงสาวได้มีโอกาสพบปะศึกษานิสัยใจคอซึ่ง
กันและกัน เพื่อจะนําไปสู่การแต่งงานมีคู่ครองในภายหลัง ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวถึงกับมีคํากล่าว
ในหมู่บ้านคนโซ่งด้วยกันเองว่า “บ่เคยอิ้นกอนฟูอนแคน บ่แม่นผู้ลาว” ซึ่งมีความหมายว่า หนุ่มโซ่ง
คนใดไม่เคยเล่นอิ้นกอนฟูอนแคนก็ไม่ใช่คนลาวโซ่ง
“ในการเดินทางไปเล่น “อิ้นกอนฟูอนแคน ” ของหนุ่มโซ่งในต่างหมู่บ้านจะไปเป็นกลุ่ม
เรียกว่า “ฝูงกอน” จะมีคนหนุ่มตั้งแต่ 8-9 คนขึ้นไปและมีผู้อาวุโสซึ้งเป็นหมอขับ 1 คน และ
หมดแคน 1 คน เมื่อเดินทางไปต่างถิ่นและถึงกลุ่มบ้านใดที่มีสาวโซ่งอยู่ร่วมกันหลายคน ถึงแม้จะไม่
เคนรู้จักกันมาก่อน “ฝูงกอน” จะยืนรวมกลุ่มกันอยู่หน้าบ้านมีการเปุาแคนปรบมือให้จังหวะร้องรํา
ทําเพลงที่สนุกสนานเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กลุ่มสาวๆได้รับรู้ว่ามีหนุ่มโซ่งมาจากต่างบ้าน ต้องการ
มาเล่น อิ้นกอนฟูอนแคน เสมือนหนึ่งเป็นการขออนุญาตเจ้าของบ้าน ถ้าหากบ้านใดไม่พร้อมก็จะ
บอกเลยว่าไม่ว่าง แต่ถ้าบ้านใดพร้อมก็จะออกมาต้อนรับเชื้อเชิญให้ “ฝูงกอน” เข้ามาพักผ่อนใน
บ้านพร้อมเลี้ยงข้าวปลาอาหาร และเชิญชวนสาวโซ่งบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมต้อนรับ ” (พลอย
ทองเชื้อ สัมภาษณ์)
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“ครั้นพอแดดร่มลมตกในยามเย็นเมื่อทุกฝุายพร้อมแล้วหนุ่มสาวโซ่งก็จะสนุกสนานรวมกลุ่ม
เล่น “อิ้นกอน” ซึ่งคล้ายๆกับการโดยลูกช่วงของคนไทย และหลังจากนั้นจะมีการฟูอนแคนรําแคน
ตามวัฒนธรรมที่เคยมีมาจากดินแดนสิบสองจุไท ในการฟูอนแคนรําแคนมีการร้องเพลงคลอเสียงแคน
ตอบโต้กันไปมาระหว่างฝุายชายและฝุายหญิงเนื้อหาของเพลงแต่ละบทเต็มไปด้วยปฏิภาณไหวพริบ
ในทางภาษาเชิงกวี ที่กล่าวถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในชีวิตประจําวัน และมีการออดอ้อนขอความรัก
ประชดประชันกันไปมาทั้งสองฝุาย บทเพลงที่ใช้ร้องตอบโต้กันดังกล่าวมีการสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นและ
เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานก็จะนําบทเพลงในทํานองเดิมมาเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องบางตอนให้สอดคล้องกับชื่อ
หมู่บ้านและวิถีชีวิตตามสภาพของท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัย
บทเพลงที่คนโซ่งดอนมะนาวใช้ในการ “ฟูอนแคนรําแคน ” บางบทบางตอนได้แปลออกมาเป็น
ภาษาไทยมีเนื้อหาดังนี้
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บทเพลงถามข่าวผู้มาเยือน
(
หญิง) เจ้าหนุ่มเอย...สูมาทางน้ําหรือมาทางนา ถ้ามาทางน้ําน้องจะถามข่าวปลา ถ้ามาทางนา
น้องจะถามข่าวเรื่องข้าว พี่น้องที่อยู่ทางบ้านสบายดีหรือไม่
สู...ทําไร่ทํานา ได้ข้าวรวงหนาหรือเปล่า สู..ทํานาได้ข้าวรวงใหญ่จนรวงข้าวค้อมลงมาหรือไม่
ฟูาแดดจะร้อน รวงข้าวใหญ่เท่าแขนหรืออย่างไร
เจ้าหนุ่มเอย...ถ้าได้ข้าวเยอะอย่าเพิ่งขาย ถ้าได้ข้าวหลายอย่าเพิ่งค้า เอาไว้เผื่อน้องบ้าง น้อง
จะไปช่วย..สู..เก็บเกี่ยวบ้างนะ...เจ้าหนุ่มเอย..
(
ชาย) สาวเจ้า..บ้านหัวทรายเอย...พวกเราพากันชวนกันมาข้ามดงแฝก ถือคบจุดไฟมา และยัง
พากันข้ามปุาต้นมะขามใบสร้อยข้ามปุาอ้อยที่กําลังออกดอกสะพรั่ง มาทางน้ําก็ยังพากันมาได้ ทางเป็น
โคลนก็ยังไม่กลัว เหมือนว่าจะลุยไฟมา ข้ามทุ่งหนึ่งทุ่งสองยังมา ข้ามทุ่งสามก็รีบ ยังพากันข้ามปุาต้น
มะพร้าว แล้วก็เสียบปุาต้นไผ่ จนมาถึงบ้านน้องนี่แหละ สาวหัวทรายเอย..
บทขับกลอนฟ้อนแคน (เชิงสนุกสนาน)
1.
สวยจริงโว้ย สวยจริงหวา เทวดาก็สู้ไม่ได้ สวยอย่างนี้อย่ามีผัวเลย เอาไว้ชมเชยเวลาเล่น
แคน
2.
หมอปี่เอย ...อย่าเพิ่งเมื่อยแขน หมอแคนเอย ..อย่าเพิ่งเมื่อยก้อย จะยกสาวน้อยให้หนุ่ม
หมอแคน
3.
สู้เขา...สู้เขา...พวกเราสู้เขา ถ้าสู้ไม่ได้กลับบ้านก่อน อีกสิบสองเดือนมาสู่กันใหม่
4.
อย่าถอย...อย่าถอย ไม้จิ้มหอยพวกเราอย่าทิ้ง เอาไว้ไปจิ้มพรุ่งนี้..มะรืนนี้ให้เขาร่ําลือ มะรื่
อง เอาไว้จิ้มก้น เจ้าหนุ่มเอย...
5. สนุกจริงโว้ย สนุกจริงหวา ตั้งแต่แล่นมาไม่เหมือนวันนี้รู้อย่างนี้ เล่นแต่เมื่อวาน
6.
คิ้วโก่งเป็นวงพระจันทร์ กะทิมันๆ น้ําตาลหวานเอย ...แม่คนงามใส่สร้อยเต็มแขน แม่คน
งามแหวนเต็มนิ้วมือเอง...
ชาย สาวหัวทรายมีคนเดียวนี่เหรอ แม่ยอดกระทืออ่อนลง
หญิง สาวหัวทรายมีคนเดียวนี่แหละ จะเอาไปแลกหนุ่ม
ชาย ช่อมะกอกแม่ดอกจําปี ผู้สาวคนสวยไม่ออกมารํา
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หญิง รําอยู่นี่ก็ไม่เห็นเหรอ หลับหูหลับตาก็ว่าเรื่อยไป
"
การเล่นอิ้นกอนฟูอนแคน ซึ่งบทเพลงรําแคนดังตัวอย่างนี้ เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใน
สมัยก่อนมีบทเพลงที่ใช้ขับร้องกันมากมาย เพราะถือว่าแต่ละถิ่นแต่ละหมู่บ้านจะต้องแสดงปฏิภาณ
ไหวพริบผ่านบทร้องเพลงคลอเสียงแคน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักปราชญ์ทาง
ภาษากวีในแต่ละหมู่บ้าน การเล่นอิ้นกอนฟูอนแคนจะเลิกเล่นเมื่อถึงเวลาพลบค่ําใกล้ดึกเมื่อเลิกเล่น
แล้ว "ฝูงกอน" จะมีบทขับร้องแสดงการขอบคุณเจ้าภาพ ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทยมีเนื้อหาดังนี้
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บทกล่าวร่าลา
เรามารักกันที่มีเล่นปี่ไม้แมน รักกันตอนเล่นแคน เรามารักกันคุยกันบนฟากไม้ไผ่ รักกันใน
สวนขิงยังไม่โต รักกันในสวนข่ายังไม่หลง รักกันที่นั่งสายผูกเปล
รักกันที่กี่ทอผ้า ซึ่งน้องทอทุกคืน
เรามาเล่นกันตั้งแต่เช้าจนสาย เล่นแต่เช้าจรดเย็น เล่นจนตะวันลับฟูา
เล่นตะวันแสงแดงลับปุาอ้อย เล่นจนตะวันลับไปกับภูเขา
เรามาเลิกเล่นกันเถอะนะ เลิกกันเหมือนเลิกช้อนปูปลา เลิกกันเหมือนตัวไหม เลิกกินใบ
หม่อน
ประโยคสุดท้ายหมายถึง เป็นการหยุดหรือเลิกชั่วคราวเหมือนจับปลาซึ่งต้องจับปลาตลอดไป
แม้จะหยุดในบางครั้ง เช่นเดียวกัน (ชิน ทองเชื้อ, ธนพร สุขสวัสดิ์ : สัมภาษณ์)
"
ภายหลังจากผ่านการเล่น "อิ้นกอนฟูอนแคน " กันแล้ว ในตอนค่ําค่อนข้างดึกจะมีประเพณี
"วานสาว" โดยเชิญชวนหญิงสาวมานั่งล้อมวงเอาผ้าคลุมศีรษะจนมิดชิดมิให้เห็นหน้า ชายหนุ่มจะเลือก
หญิงสาวเหล่านั้นมาเป็นคู่สนทนาคล้ายๆ กับการเสี่ยงทาง เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการแย่งชิงหรือหึงหวง
หลังจากชายหนุ่มแต่ละคนเลือกคู่สนทนาได้แล้วจะมีการสนทนากันเป็นคู่สองต่อสองในมุมใดมุมหนึ่ง
ของบริเวณบ้านแต่ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เพื่อปูองกันมิให้มีการผิดผี การสนทนากันนั้นจะใช้ระยะ
เวลานานเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองคนหลังจากเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาทุกคนจะแยก
ย้ายกลับบานในตอนดึกหรืออาจจะในวันรุ่งขึ้น (พลอย ทองเชื้อ สัมภาษณ์)
"ก่อนที่ "ฝูงกอน" จะกลับบ้าน ประเพณีของคนโซ่งกลุ่มเจ้าของบ้านและกลุ่มสาวๆ จะต้องมี
การขับและรําแคนล่ําลาบรรดาหนุ่มต่างถิ่นและพร้อมกับอวยพรให้ประสพโชคดี ดังมีเนื้อหาในบท
เพลงดังนี้
เพลงขับอาลาจากหญิงสาว
เจ้าหนุ่มเอย...ขอให้สู่ไปดีอย่ามีปุวยไข้ เดินทางข้ามปุาไม้ไปอย่าเป็นไข้ตัวเหลือง ให้ไปดีมีชัยมี
โชค ข้ามเนินเดินอย่ามีเหตุมีภัยนะถ้าหนุ่มคนใดหล่อขอให้มีเมียเป็นร้อย หนุ่มน้อยขอให้มีไออุ่นเน้อ ...
เดินทางไกลให้มีชัยข้างหน้าให้ได้พบสาวๆ แล้วอย่าลืมสาวหัวทรายเน้อ...
เดินทางกลับเห็นงู สิง เสือ ผ่านทางมาอย่าฆ่านะ บางทีจะเป็น "ผีขวัญ" ของน้องก็เป็นได้ อย่า
ไปฆ่าเขาเลย...(ชิน ทองเชื้อ, ธนพร สุขสวัสดิ์, ขวัญยืน ทองดอนจุย : สัมภาษณ์)
"
หลังจากหนุ่มโข่งกลับบ้านและมีจิตใจรักใคร่สาวโซ่งคนใด ก็จะย้อนกลับไปหาอีกแต่เป็นการ
ไปแบบกลุ่มเล็กๆ ไม่เอิกเกริกเหมือนไปเล่น "อิ้นกอนฟูอนแคน" ในการย้อนกลับไปหาอีกในครั้งนี้จะไป
โดยพละการไม่ได้ หนุ่มโข่งจะต้องให้เกียรติฝุายสาวมีการสอบถามกันก่อนว่ายินดีจะต้อนรับหรือไม่
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วิธีการนี้เรียกว่า "การนําแนว" เมื่อฝุายหญิงสาวอนุญาตจึงจะย้อนกลับไปได้อีก ในการกลับไปอีกครั้ง
หนึ่งเรียกว่า "การลงข่วง" จะมีการนั่งสนทนากันในลานข่วงหญิงสาวโซ่งจะทอผ้าปั่นด้านหรือปักผ้าใน
ระหว่างลงข่วง ฝุายชายอาจจะอยู่ช่วยทํางานให้เจ้าของบ้าน ถ้าหากชายหนุ่มหญิงสาวชาวโซ่งคู่ใดคบ
หาดูใจกันพอสมควรแล้วจะมีการสู่ขอแต่งงานในภายหลัง " (พลอย ทองเชื้อ , สามเรือง แสงอรุณ :
สัมภาษณ์)
ประเพณีการเล่น "อิ้นกอนฟูอนแคน" และประเพณีการ "ลงข่วง" ของคนโซ่งดอนมะนาว เป็น
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่าที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของคนโซ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่มี
มิตรไมตรีให้ความเคารพและเกียรติซึ่งกันและกันระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองประเพณีนี้จึงได้
นําไปสู่การแต่งงานของคนโซ่งด้วยจิตใจที่มั่นคงต่อกัน ซึ่งผลจากการที่คนโซ่งได้เปิดอิสรเสรีให้แก่
ลูกหลานในการเลือกคู่ครองโดยไม่มีการคลุมถุงชนและมิได้หยิบยกเรืองฐานะหรือชนชั้นมาเป็น
อุปสรรคในการเลือกคู่ครองของแต่ละฝุาย แต่ได้มีกระบวนการของจารีตประเพณีเปิดโอกาสให้ทุกฝุาย
ทําความรู้จักกันและศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน จึงได้นําไปสู่การสร้างสถาบันครอบครัวที่อยู่ใน
กรอบของจารีตประเพณีที่ดีงาม
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การดารงอยู่ของคนโซ่งดอนมะนาวในยุคแรกๆ เป็นการดารงอยู่ด้วย "วัฒนธรรมชุนชน "
อันมั่นคงซึ่งมีโครงสร้างที่สาคัญคือ วัฒนธรรมข้าวที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติแวดล้อมด้วยความเคารพ
ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัว การมีสถาบันครอบครัวและการอยู่
ร่วมกันด้วยกรอบของจารีตประเพณีและวัฒนธรรม จึงทาให้ชุมชนคนโซ่งบ้านดอนมะนาวเป็น
ชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้
การจัดระเบียบปกครองบ้านดอนมะนาว
จากการที่ชาวไทยทรงดําได้เริ่มก่อตั้งเป็นชุมชน ณ บ้านดอนมะนาวในครั้งแรกในปี พ.ศ.
2400-2420 ซึ่งในขณะนั้นการปกครองของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังเป็นระบบ "กินเมือง" และต่อมาในปี
พ.ศ. 2439 ได้มีการจัดตั้งอําเภอสองพี่น้องขึ้นมาเป็นผลให้บ้านดอนมะนาวอยู่ในเขตปกครองของ
อําเภอสองพี่น้อง ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาประเทศ
ไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาบที่ 5
ครั้งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระองค์ได้สืบสาน
การพัฒนาประเทศต่อจากพระบรมชนกให้มีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศอื่นๆ
ด้วยการจัด
ระเบียบการปกครองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2456 ได้มีการตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีการใช้
นามสกุลอย่างทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีในการจัดทําทะเบียนราษฎร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
ประเทศ ผลจากการตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นดังกล่าว ทําให้คนโซ่งดอนมะนาวซึ่งแต่เดิมมีการ
ใช้สิง(แซ่) ในการบอกวงศ์ตระกูลที่สืบทอดมาจากบรรพชน เช่น สิงลอ สิงเรือง สิงกวาง ฯลฯ หันมาใช้
นามสกุลเป็นครั้งแรกในยุคสมัยนี้
"
พอทางการประกาศให้ชาวบ้านใช้นามสกุล หลังจากนั้นไม่รู้ว่าเป็นปีไหน คนโซ่งดอนมะนาวก็
มีนามสกุลใช้กันขึ้นมา ในระยะเริ่มแรก "นายมวล" ได้ใช้นามสกุล "ทองเชื้อ " "นายโป" ได้ใช้นามสกุล
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"ออมสิน" "นายเสา" ได้ใช้นามสกุล "แสงอรุณ " และ "นายจ๊อด" ได้ใช้นามสกุล "เนียมเพราะ " การใช้
นามสกุลของคนโซ่งดอนมะนาวในรุ่นแรกๆ จะใช้เพียง 4 นามสกุลนี้เท่านั้น เพราะสมัยนั้นการไป
ติดต่อราชการกับทางอําเภอมันสําบาก คนโซ่งในหมู่บ้านพูดกันแต่ภาษาโซ่ง อ่านเขียนแต่ตัวอักษรโซ่ง
คนที่รู้และอ่านเขียนภาษาไทยหรือพูดภาษาไทยเวลาไปติดต่อที่อําเภอมันหายาก จึงทําให้ญาติพี่น้อง
ของผู้นําหมู่บ้านทั้ง 4 คนไม่ว่าเขยสะใภ้ พ่อดองแม่ดองใช้นามสกุลตามๆ กันไป แต่ต่อมาภายหลังจึงมี
การเปลี่ยนนามสกุลตามความเป็นจริงทางสายญาติ
คนโซ่งดอนมะนาวจึงมีนามสกุลใช้อย่าง
หลากหลายมาตราบเท่าทุกวันนี้" (แพง ทองเชื้อ, แส แสงอรุณ, พลอง ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
นอกจากการตราพระราชบัญญัตินามสกุลดังกล่าวแล้ว ในอีกหนึ่งปีถัดมา "พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้านและตําบล สืบมา
จนทุกวันนี้" (กรมการปกครอง. 2545 : 2)
หลักการสําคัญของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 คือการจัดระเบียบ
ปกครอง หมู่บ้าน ตําบล และกําหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ราษฎรใช้สิทธิ์ปกครองตนเอง
และผู้ใหญ่บ้านจะต้องทําหน้าที่ "ต่างพระเนตรพระกรรณ" ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในหมู่บ้านและเป็น
ผู้ประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน
ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ดังกล่าว
บ้านดอนมะนาวได้ถูกกําหนดให้เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตตําบลทุ่งคอก
คนโซ่งดอนมะนาวจึงได้มี
ผู้ใหญ่บ้านดูแลบ้านดอนมะนาว ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
"
จากคําบอกเล่าของปูุย่าตายายเกี่ยวกับเรื่องผู้นําชุมชนของบ้านโซ่งดอนมะนาว คนเฒ่าคนแก่
เล่าให้ฟังสืบทอดกันมาว่า "นายมวล ทองเชื้อ " ผู้บุกเลิกก่อตั้งบ้านดอนมะนาวได้เคยเป็นถึงกํานัน
ตําบลทุ่งคอก "นายโป ออมสิน " ซึ่งถือว่าเป็นคนบุกเบิกก่อตั้งบ้านดอนมะนาวอีกคนหนึ่ง เคยเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน "นายเสา แสงอรุณ " ซึ่งเป็นคนดอนมะนาวในรุ่นแรกๆ ได้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านและต่อมา
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็จะวนเวียนอยู่ในกลุ่มลูกหลานของ "นายมวล ทองเชื้อ" "นายโป ออมสิน " "นาย
เสา แสงอรุณ" และ "นายจ๊อด เนียมเพราะ" ส่วนจะลําดับการเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านก่อนหลังของแต่
ละคนไม่มีใครจําได้เพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันผ่านพ้นไปเกือบร้อยปีแล้ว"
"
การเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าสมัยนั้นบ้านดอนมะนาวมันเป็นบ้าน
ปุาห่างไกลความเจริญคนเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นคนเก่ง กล้าหาญ จึงจะคุ้งครองหมู่บ้านได้
ชาวบ้านจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรต้องเข้าถึง เพราะคนโซ่งอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน
บ้านญาติสนิท โดยธรรมชาติของคนโซ่งดอนมะนาวแต่ก่อนมา ถึงจะไม่มีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านอย่าง
เป็นทางการ พวกเราก็มีจิตใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนภายนอกหมู่บ้านจะมาก่อกวนลักเล็กขโมย
น้อยคนในหมู่บ้านเราก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแล พอมีตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเข้ามาคนรุ่นก่อนๆ เข้าไม่ยึด
ติดกับตําแหน่ง ใครพร้อมกว่าก็จะให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ใครไม่พร้อมก็ลาออกไปหาคนพร้อมมาทํางาน
ตําแหน่งเหล่านี้เงินเดือนไม่มากคนที่จะอยู่ในตําแหน่งนี้ต้องเป็นคนเสียสละมีจิตใจช่วยเหลือคนอื่น รัก
ความยุติธรรมและต้องเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน คนโซ่งดอนมะนาว
จึงอยู่ร่วมกันด้วนความสงบในยุคนี้" (ส่าง แสงอรุณ, แพง ทองเชื้อ, แส แสงอรุณ, พลอย ทองเชื้อ :
สัมภาษณ์)
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จากบทบาทของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการของบ้านดอนมะนาวในยุค
นี้ ถึงแม้จะมีกฎหมายรองรับสถานสภาพเพื่อทาหน้าที่
"ต่างพระเนตรพระกรรณ " ให้กับ
พระมหากษัตริย์ ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านแต่ผู้นาชุมชนเหล่านี้ ก็ได้แสดง
บทบาทหน้าที่ในการปกครองลูกบ้านตามกฎหมายบ้านเมือง ผสมกลมกลืนกับกรอบของจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนโซ่ง อาจจะกล่าวได้ว่าผู้นาชุมชนอย่างเป็นทางการในยุคนี้คือ
"ลักษณะของผู้นาชุมชนที่มีจิตสาธารณะในเชิงอุดมการณ์ " เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่ออุทิศเวลา
ให้กับสังคมในหมู่บ้าน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าที่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึง
ส่งผลให้สภาพสังคมในหมู่บ้านเกิดความรักความสามัคคีในลักษณะของ
"สังคมที่มีความ
สมานฉันท์ในเชิงคุณธรรม" ผู้นาชุมชนและชาวบ้านมีความจริงใจซึ่งกันและกัน จนเป็นผลให้เกิด
ความสงบสุขร่มเย็นในหมู่บ้านดอนมะนาวมาเป็นเวลาช้านาน
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ความสัมพันธ์กับชุมชนทั่วไป
ภายหลังจากการก่อตั้งอําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2439 เป็นต้นมา ได้มี
ประชากรจากต่างถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอําเภอสองพี่น้องมากขึ้น ส่วนใหญ่จะมาจับจองที่ดิน
เพื่อทํานาปลูกข้าว เพราะในขณะนั้นข้าวคือสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศ ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจ
อันดับหนึ่งของอําเภอสองพี่น้อง รายได้จากการขายข้าวของเกษตรกรคือรายได้ที่ขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมของอําเภอสองพี่น้องและจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเหตุดังกล่าว "ตลาดบางลี่ " ซึ่ง
เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวจีน จึงได้เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นย่านการค้าที่มีความสําคัญของอําเภอสองพี่น้องใน
ขณะนั้น
"
ในปี พ.ศ. 2465 บางลี่เป็นตลาดไม้ไผ่ โดยบ้านเรือนในชุมชนซึ่งเป็นที่ค้าขายในตัว ยังปูพื้น
ด้วยไม้ไผ่ลําโตๆ มีลักษณะเป็นบ้านสองชั้น หลังจากนั้นไม่กี่ปีเจ้าของที่ดินรายใหญ่จึงลงมือปลูกสร้าง
ห้องแถวให้เช่าเพื่อทําเป็นย่านการค้า"
"
ตลาดบางลี่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญคือเป็นจุดพบกันระหว่างสินค้าจากหมู่บ้าน
ซึ่งได้แก่ ข้าวเปลือกและของปุารวมทั้งสินค้าที่มาจากกรุงเทพฯ จะมีชาวบ้านทั้งย่านแม่น้ําใช้เรือเป็น
พาหนะมาติดต่อค้าขายและชาวบ้านตามปุาดอนที่อยู่ในเขตอําเภอสองพี่น้อง เขตอําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ใช้เกวียนบรรทุกข้าวเปลือกและของปุาเดินทางมาขายที่นี่
และขากลับจะซื้อสินค้าที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตกลับบ้านไปด้วยทําให้การค้าขายในตลาดบางลี่
เป็นไปอย่างคึกคัก" (สกุณา ฉันทดิลก. 2541 : 5.60)
จากการเจริญเติบโตของตลาดบางลี่ วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวเริ่มเกี่ยวข้องกับย่าน
การค้าของตลาดบางลี่มากขึ้นเป็นลําดับในการเดินทางไปตลาดบางลี่ในหน้าน้ําหรือฤดูน้ําหลากจะ
เดินทางไปทางเรือ ในฤดูแล้วจะเดินทางผ่านทุ่งนาและในการขายผลผลิตข้าวเปลือกถ้าเป็นฤดูน้ํา
หลากพ่อค้าคนกลางจะนําเรือมาบรรทุกข้าวเปลือกถึงในหมู่บ้าน ถ้าในฤดูแล้งคนโซ่งดอนมะนาวจะขน
ข้าวเปลือกใส่เกวียนบรรทุกไปขายให้พ่อค้าที่ตลาดบางลี่ และจากความสําคัญของตลาดบางลี่ดังกล่าว
จึงทําให้วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวจึงผูกพันกับตลาดบางลี่มาโดยตลอด
"
ลูกค้าขาประจําของร้านค้าในตลาดบางลี่ มีทั้งทางแถบแม่น้ําและทางปุาดอน เช่น ทุ่งดอก
ดอนมะเกลือ ดอนมะนาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาวโซ่งที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ผู้หญิงโซ่งสมัยนั้น
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แต่งตัวนุ่งผ้าถุงเป็นทางดําสลับขาว ใส่เสื้อแขนกระบอกติดกระดุมเงิน เกล้าผมมวย เดินเท้าหาบ
กระบุงซื้อของเต็มตลาดบางลี่" (สกุณา ฉันทดิลก. 2541 : 101)
คนโซ่งดอนมะนาว ในสมันนั้นนอกจากต้องเกี่ยวข้องกับตลาดบางลี่แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับ
คนโซ่งหมู่บ้านอื่นๆ ในละแวกเดียวกันและจากการที่บ้านดอนมะนาวมีวัดทางพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ได้
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นในฐานะพุทธศาสนิกชน ในยุคนั้นคนต่างถิ่นเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน
ดอนมะนาวในฐานะของคณะผ้าปุาสามัคคี คณะทอดกฐิน และเริ่มมีการไปมาหาสู่กับหมู่บ้านใกล้เคียง
เพื่อร่วมงานบวชพระก่อนฤดูกาลเข้าพรรษา และเริ่มมีผู้คนเข้ามาเที่ยวงานสงกรานต์ที่บ้านดอน
มะนาว
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วิถีชีวิตชุมชนคนโซ่งบ้านดอนมะนาว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปี พ.ศ. 2475 การ
ดารงชีวิตในช่วงระยะเวลานี้เป็นการดารงอยู่อย่างเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการ
ปกครองภายใต้กรอบของ "วัฒนธรรมชุมชน" และเริ่มมีการปรับตัวยอมรับพระพุทธศาสนาเข้ามา
ในวิถีชีวิต จึงทาให้คนโซ่งดอนมะนาวมีความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ และในกลุ่มคนโซ่งด้วยกันเอง
ซึ่งตั้งถิ่นฐานในอาเภอสองพี่น้อง อาเภอเมืองฯ และอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนคน
โซ่งในอาเภอกาแพงแสง จังหวัดนครปฐม คนโซ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันในเชิงวัฒนธรรมอย่าง
แนบแน่น มีการไปมาหาสู่เพื่อทากิจกรรม "อิ้นกอนฟ้อนแคน" และ "การลงข่วง" จนเกิดตานานรัก
ข้ามหมู่บ้านและร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวในกรอบของจารีตประเพณี วิถีชีวิตของคนโซ่งดอน
มะนาวในช่วงระยะเวลานี้ จึงอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของวัฒนธรรมชุมชน มีอิสรเสรีในการทามาหา
กินและมีความสุขสมบูรณ์ตามอัตภาพ
วิถีชีวิตชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 2476-2500
ภายหลังจากประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2475 เป็นผลให้ประเทศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ มีคณะรัฐบาล
เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
"เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในตอนนั้น ชาวบ้านอย่างพวกเราอยู่บ้านนอกไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย เราเคยทํานามาอย่างไรก็ทําไปเท่าที่เคยทํา ตอนนั้นวิทยุมันก็ไม่มี ไฟฟูาก็ไม่มี พอตกยามค่ํา
คืนก็จุดตะเกียง ตื่นเช้ามาก็ไปทําไร่ไถนาไปตามประสาชาวบ้าน พิธีกรรมต่างๆ ที่เคยทํามาก็ทําไป
ตามนั้นบ้านเมือง มีรัฐธรรมนูญแล้วมันจะดีขึ้นอย่างไร ชาวบ้านไม่รู้สึกไม่รู้เรื่อง เคยอยู่อย่างไรก็อยู่กัน
อย่างนั้น" (ส่าง แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ในระยะแรกๆ ชาวบ้านจะไม่รู้สึกถึงผลแห่งการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง แต่การปกครองดังกล่าวได้เริ่มส่งผลถึงการพัฒนาประเทศและค่อยๆ ขยายการพัฒนาให้
กว้างขวางออกไปตามชุมชนบทในหัวเมือง ซึ่งครอบคลุมถึงการขยายเส้นทางคมนาคมในทางบกแทน
เส้นทางคมนาคมทางน้ําที่มีมาในอดีตระบบการค้าตามย่านชุมชนหัวเมืองมีการติดต่อการค้ากับ
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1. วิถีชีวิตทั่วไป
"
ในตอนนั้นถือว่าบ้านดอนมะนาวก็สงบเรียบร้อยดี มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลหมู่บ้านอย่าง
เป็นทางการ เมื่อถึงเวลาเกณฑ์ทหารประจําปีคนหนุ่ม ลูกหลานคนโซ่งก็ไปคัดเลือกเป็นทหาร
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนจัดการพาไปอําเภอ โจรขโมยลักวัวควายก็มีบ้างแต่ชาวบ้านจะช่วยกันดูแล มีอะไร
ที่ไม่ชอบมาพากล หรือได้ข่าวเรื่องโจรก็จะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบและหาทางปูองกัน ตอนนั้น
ชาวบ้านกับผู้ใหญ่บ้านดูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยู่ด้วยกันเหมือนญาติพี่น้องไม่ถือเขาถือเรา " (ส่าง
แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
จากการปกครองหมู่บ้าน ในสมัยนั้นซึ่งสภาพสังคมยังไม่สลับซับซ้อนมาก เป็นผลให้คนโซ่ง
ดอนมะนาวซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพทํานาปลูกข้าว สามารถดําเนินวิถีชีวิตได้ตามปกติ
"
ในช่วงเวลานั้นเราทํานากันตามปกติที่เคยทํามา พวกเรายังมีการลงแขกช่วยกันไถนา หว่าน
ข้าว ดํานา พอถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็ลงแขกช่วยกัน พิธีต่างๆ เช่น เซ่นไหว้ศาลประจําหมู่บ้าน พิธีทําขวัญ
ควาย พิธีแฮกนา และรับขวัญแม่โพสพ คนโซ่งทํามาโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่จะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ตอนที่ต้อนฝูงควายเข้าปุาในฤดูน้ําหลากตอนนั้นคนเข้ามาอยู่ที่อําเภอสองพี่น้องเริ่มมาก
ขึ้น "ปุาบ้านทับยายคุด " ที่เราเคยต้อนควายหนีน้ําหลาก มีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นสภาพปุา "ทับ
กระดาน" หลังจากนั้นพอมีคนมาอยู่ที่ "ปุาทับกระดาน" เราก็ต้องควายขยับหนีเข้าปุาลึกมากขึ้นทุกที"
"
พอหมดหน้าทํานาแล้วพวกหนุ่มๆ สาวๆ เขาก็พากันไปเล่น "อิ้นกอนฟูอนแคน " และ "ลง
ข่วง" กันตามปกติ ตอนนั้นพอหมดจากการทํานาทุกครอบครัวจะว่าง เขาก็สนุกสนานกันไปตาม
ประเพณีที่เคยทํามา"
"
หลังจากที่ตั้งวัดดอนมะนาวมาหลายปี คนโซ่งบ้านดอนมะนาวเริ่มหันมาสนใจวัดดอนมะนาว
มากขึ้น เริ่มมีการบวชพระในหมู่บ้านเวลางานตรุษและงานตรุษสงกรานต์จะเริ่มมีการเล่นสาดน้ําแบบ
ชาวบ้านทั่วไป ประเพณี "อิ้นกอนฟูอนแคน" กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานสงกรานต์ ประเพณี "ลงข่วง"
ยังคงมีตามปกติ ในระยะนั้นคนโซ่งจะมีเขยหรือสะใภ้มักเป็นคนโซ่งด้วยกันเอง มีการแต่งงานไปอยู่ที่
ต่างหมู่บ้านก็จะไปอยู่ตามหมู่บ้านคนโซ่ง ตอนนั้นคนโซ่งทั่วไปยังแต่งตัวแบบโบราณจะไปไหนมาไหนก็
แต่งตัวแบบคนโซ่ง ไม่มีการอายใคร" (ส่าง แสงอรุณ, แพง ทองเชื้อ, พลอย ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
ในขณะที่วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวดําเนินไปอย่างราบเรียบตามกรอบจารีตประเพณี "วัด
ดอนมะนาวมีการปฏิสังขรณ์พัฒนามาเป็นลําดับ โดยการนําของ "มัคนายกจิตต์ โพธิ์สุวรรณ" ได้มีการ
สร้างอุโบสถ ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2485 พร้อมกับสร้างกุฎิเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นก็มีเจ้า
อาวาสดูแลปกครองวัดสืบต่อกันมาอีกหลายองค์และในราวปี พ.ศ. 2488 ก็ได้เกิดพิธีกรรม มีการ
นิมนต์พระภิกษุมาสวดอภิธรรมหน้าศพเป็นครั้งแรกคือ มีการสวดศพบิดาของ "ผู้ใหญ่วิเชียร ทองเชื้อ"
เพิ่มเติมจากพิธีกรรมงานศพของคนโซ่งดอนมะนาว และหลังจากนั้นมาการมีพิธีสวดศพตามแบบ
พุทธศาสนิกชนก็ได้เริ่มต้นขึ้น และอีกไม่กี่ปีต่อมาวัดดอนมะนาวก็มีเจ้าอาวาสองค์ใหม่ถือว่าเป็นเจ้า
อาวาสองค์ที่ 9 ของวัดดอนมะนาวชื่อ "หลวงพ่อผลอโสโก " ได้ช่วยสร้างความเจริญให้แก่วัดดอน
มะนาว จนมีสถานะมั่นคงไม่เป็นรองวัดใดในละแวกเดียวกัน" (วีรศักดิ์ คงจิ๋วและคณะ 2540 : 2)
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2. กาเนิดโรงเรียนวัดดอนมะนาว
วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวในช่วงระยะเวลานั้น เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดา ที่มีอาชีพ
ทํานาปลูกข้าวเป็นหลัก มีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนมีตัวอักษรและปฏิทินเป็นของตนเอง
การปฏิบัติตนในพิธีกรรมต่างๆ เป็นตามคําแนะนําของ "ผู้ฮีต " ซึ่งเป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความ
เชี่ยวชาญในตัวอักษรและปฏิทินของคนโซ่งเป็นอย่างดี
"
คนโซ่งเราสมันนั้นจะเรียนภาษาโซ่งก็สอนหรือบอกต่อกันมาเรื่อยๆ เพราะ "ผู้ฮีต" ซึ่งเป็นคน
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ต้องรู้ต้องเชี่ยวชาญ ชาวบ้านทั่วไปก็ต้องรู้เช่นเดียวกัน เช่น ในพิธีเสนเรือนเซ่น
ไหว้บรรพชน จะต้องมีการเรียกขานชื่อบรรพชนต้นตระกูลย้อนหลังไปถึง 6 ชั่วคน ดังนั้นทุกบ้านจึง
ต้องมีการจดบันทึกรายชื่อผู้ตายเป็นภาษาโซ่ง (ปั๊บผีเฮีอน ) ยาวเหยียด คนโซ่งรุ่นเก่าจะอ่านเขียน
ภาษาโซ่งได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาษาไทยแทบจะไม่มีผู้อ่านออกเขียนได้เลย เวลามีธุระติดต่อกับทาง
อําเภอก็อาศัยไหว้วานผู้ใหญ่บ้าน" (ส่าง แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
และต่อมาในปี พ.ศ. 2481 จึงได้เกิดโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้านดอนมะนาวเป็นครั้งแรก ถ้าหากจะ
ย้อนกลับไปนับตั้งแต่ก่อตั้งบ้านดอนมะนาวในปี พ.ศ. 2400-2420 จนถึงปี พ.ศ. 2481 ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 70-80 ปีในช่วงระยะเวลานั้น ตัวอักษรโซ่งปฏิทินโซ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของวิถีชีวิต
คนโซ่งดอนมะนาว ให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในการดํารงอยู่ในกรอบจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดมาจากดินแดนสิบสองจุไท
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รัฐบาลไทยในสมัยต่อมาได้มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และที่เน้นมากที่สุดคือการ
ขยายระบบการศึกษาออกไปในทุกพื้นที่
"
บ้านดอนมะนาวเริ่มมีโรงเรียนครั้งแรกตั้งอยู่ในวัดดอนมะนาวอาศัยศาลาการเปรียญของวัด
เป็นโรงเรียน (ส่าง แสงอรุณ : สัมภาษณ์) และโรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
ในสมัย "ขุนอํานวยมงคลราษฎร์ " เป็นนายกอําเภอ เป็นโรงเรียนประเภทอําเภอจัดตั้งขึ้นและใช้
งบประมาณของการประถมศึกษา และการมีโรงเรียนครั้งแรกมีชื่อว่า "โรงเรียนประชาตําบลทุ่งดอก "
โดยมี "นายสังวาล สุนทรวิภาต " เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนเป็นชื่อ "โรงเรียนวัดดอนมะนาว" (อารีย์เนตร มุสิกภูมิ : ข้อมูล)
"
ครั้งต่อมาได้มีการย้ายโรงเรียนจากที่ตั้งอยู่ในวัดดอนมะนาวไปสู่สถานที่ใหม่มีบริเวณ
กว้างขวางกว่าเดิม ซึ่งเป็นสถานที่เคยเป็น "วัดใต้" ในอดีตที่ถูกยุบไปเมื่อ พ.ศ. 2424 พอมาอยู่สถานที่
แห่งใหม่โรงเรียนวัดดอนมะนาว ก็มีการจัดสร้างอาคารเรียนและมีการพัฒนามาตราบเท่าทุกวันนี้ "
(ส่าง แสงอรุณ, พลอย ทองเทชื้อ, ขวัญยืน ทองดอนจุย : สัมภาษณ์)
หลังจากที่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ได้ก้าวเข้าสู่บ้านดอนมะนาวการไปโรงเรียนของเด็กๆ บ้าน
ดอนมะนาวในสมัยนั้น ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เด็กดอนมะนาวต้องปรับตัวตั้งแต่การแต่งกาย
ไว้ทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พลังจากมีโรงเรียนเกิดขึ้นมาคนโซ่งดอน
มะนาวก็พอจะเริ่มอ่านเขียนภาษาไทยขึ้นมาได้บ้าง
แต่หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นยังไม่นิยมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปกลับไป
ประกอบอาชีพทําไร่ทํานาเหมือนเดิม และมีวิถีชีวิตเหมือนเช่นบรรพบุรุษที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมา แต่ถึง
อย่างไรก็ตามการที่โรงเรียนวัดดอนมะนาวเกิดขึ้นมาในหมู่บ้าน ทําให้คนโซ่งดอนมะนาวได้เริ่มต้นก้าว
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เข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้น ภาษาโซ่งและ
ปฏิทินโซ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยจรรโลงให้วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาว ประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมมาเกือบร้อยปี (พ.ศ. 2400-2481)ได้เริ่มกลายเป็นภาษา
ท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยที่ทางราชการในสมัยนั้นยังไม่มีนโยบายส่งเสริมให้ดํารงอยู่ต่อไป
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3. "ศึกปราบเสืออ่อน" วีรกรรมของคนโซ่งดอนมะนาว
ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แต่หลังจากนั้นไม่
นานประมาณ ปีพ .ศ. 2480 กลิ่นไอของสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้คุกรุ่นขึ้นมา และในเวลาต่อมา
สงครามโลกครั้งที่สองก็ได้เกิดขึ้นลุกลามไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย สงครามโลกดังกล่าวได้
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ระหว่างเกิดสงครามได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนไทยซึ่ง
ขาดแคลนปัจจัยการดํารงชีวิตดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่
"
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองและภายหลังสงครามโลกสงบลง พวกเราคนโซ่งบ้านดอน
มะนาวในตอนนั้น เราก็ทํานากันตามปกติมีข้าวกินตลอดปีไม่อดอยาก
เสื้อผ้าที่เราใช้นุ่งห่มใน
ชีวิตประจําวันคนโซ่งดอนมะนาวไม่เดือดร้อนเพราะแต่ไหนแต่ไรมา เราปลูกฝูายปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เอง ทอผ้าใช้เอง ยารักษาโรคเราก็รักษาด้วยพืชสมุนไพรแบบคนโบราณ พวกเราก็อยู่ไปตามประสาคน
บ้านนอกเคยอยู่มาอย่างไรก็อยู่ไปแบบนั้น และตอนนั้นชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนใจด้วยเรื่องอะไรก็ตาม
ก็จะหาทางออกด้วยการไปปรับทุกข์กับพระในวัดดอนมะนาวซึ่งมี "พระอาจารย์ผล อโลโก" เป็นเจ้า
อาวาสแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาราศีของตนเองหรือจะติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักธิ์สิทธิ์ก็จะ
ไปหาคนทรงเจ้าที่อยู่ในหมู่บ้านคือ "นางสาวเพชร ทองเชื้อ" (ส่าง แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
แต่สถานการณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองสงบลง นอกจากความ
เป็นอยู่โดยทั่วไปจะขัดสนขาดแคลนสิ่งอุปโภคและบริโภคในยุคเศรษฐกิจตกต่ําแล้ว ชาวบ้านทั่วไปยัง
ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว เพราะเกิดโจรผู้ร้ายที่เรียกว่า "เสือ" มีหลายก๊ก อาทิเช่น เสือดํา เสือ
ใบ เสือฝูาย เสือมเหศวร และในเขตอําเภอสองพี่น้อง "ตอนนั้นก็มีเสือปล้นดังๆ อยู่หลายคน เช่น เสือ
อุ่น เสือปลอด เสือเมฆ และเสืออ่อน เสือพวกนี้เป็นก๊กเสือ "บ้านทะเลบก " อยู่ในเขตอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มักออกอาละวาดปล้นฆ่าชาวบ้านในย่านอําเภอสองพี่น้องและย่าน
อําเภอกําแพงแสนซึ่งมีเขตติดต่อกัน" (ส่าง แสงอรุณ, แส แสงอรุณ : สัมภาษณ์ ) และในตลาดบางลี่
เองขณะนั้นก็เกิดความหวาดกลัวพวกเสือปล้นต่างๆ ที่มีอยู่หลายก๊ก จึงมีบรรดาชาวบ้านในหมู่บ้าน
รอบๆ ตลาดบางลี่ที่มีฐานะดีจํานวนหนึ่งพากันอพยพเข้ามาอยู่ในตลาดบางลี่ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใหญ่
ใกล้ที่ว่าการอําเภอ และสถานีตํารวจ ด้วยความหวาดกลัวอันตรายจากพวกเสือเหล่านี้ (สกุณา ฉันท
ดิลก. 2541 : 98)
"
ในตอนนั้นพวกเราคนโซ่งก็อยู่อย่างปกติ แต่มีข่าวเรื่องโจรปล้นตามบ้านเรือนหรือปิดล้อม
ปล้นหมู่บ้านในเขตอําเภอสองพี่น้องและเขตยังหวัดนครปฐม คนโซ่งดอนมะนาวหวาดกลัวกันมาก
เพราะตอนนั้นพวกโจรมันปล้นไม่เลือกที่เลือกทางและเลือกเวลา บางครั้งปล้นแล้วยังมีการฉุดผู้หญิงไป
ข่มขืนก็มี แม้แต่กลางวันแสกๆ เวลาชาวบ้านกําลังไถนาอยู่กลางทุ่งนา พวกโจรมันยังปล้นเอาควายไป
ตอนนั้นชาวบ้านดอนมะนาวคิดว่าไม่วันใดวันหนึ่งคงจะถูกโจรปล้นหมู่บ้านแน่ๆ " (ส่าง แสงอรุณ , แส
แสงอรุณ, พลอย ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
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จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องโจรก๊กต่างๆ ออกอาละวาดปล้นฆ่าในพื้นที่
ข้างเคียง ซึ่งวิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวในขณะนั้น มีลักษณะรักสงบ มีความสามัคคีในหมู่บ้านเป็น
พื้นฐาน และมีความเป็นคนจริง คนหล้า คนเสียสละอยู่ในตัวเอง ชาวบ้านดอนมะนาวจึงได้รวมตัว
ร่วมกันปกปูองภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาก่อกวนให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในหมู่บ้าน
"
ตอนนั้นก็มีการรวมตัวพูดคุยกันในหมู่บ้านว่า พวกเราต้องช่วยตัวเองหวังจะไปพึ่งทางราชการ
คงจะไม่ทันการ เพราะมันปล้นฆ่าเป็นรายวันแล้ว พวกเราชาวบ้านดอนมะนาวก็วางแผนปูองกัน
หมู่บ้านมีการจัดเวรยามรอบหมู่บ้านทั้งกลางวันและกลางคืน ถ้าหากมีกลุ่มโจรเข้ามาก็จะส่งสัญญาณ
ให้ชาวบ้านรวมตัวต่อสู้กับพวกโจรและชาวบ้านครอบครัวไหนจะไถนาจะต้องมีญาติพี่น้องหรือเพื่อน
บ้านคอยถือเป็นคุ้มกันในระหว่างไถนา" (ส่าง แสงอรุณ, แส แสงอรุณ, แพง ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
และแล้วสิงที่คนโซ่งดอนมะนาวหวาดกลัวที่สุดในขณะนั้นก็เกิดขึ้นจริง "เสืออ่อน บ้านทะเล
บก" ได้ยกกองกําลังในชุมชนโจรประมาณเกือบ 30 คนปิดล้อมเพื่อปล้นบ้านดอนมะนาวแบบยก
หมู่บ้าน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2491-2493 จะเป็นปีใดไม่มีใครยืนยันได้อย่างชัดเจนเพราะเหตุการณ์
ผ่านมาแล้ว 60 ปี บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ล้มหายตายจากไปเกือบหมดเหลือแต่ความทรงจําที่ได้สืบ
ทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน
ในการยกกองกําลังเข้าปล้นบ้านดอนมะนาวของ "เสืออ่อน ทะเลบก" ในครั้งนั้น จากคําบอก
เล่าของคนดอนมะนาวที่ได้รับฟังสืบทอดมา นอกจาก "เสืออ่อน ทะเลบก" ต้องการทรัพย์สินสิ่งของมี
ค่าจากคนดอนมะนาวเยี่ยงวิสัยโจรแล้ว "เสืออ่อน ทะเลบก " ยังมีความแค้นฝังใจเป็นส่วนตัว ซึ่ง
สันนิษฐานจากคําบอกเล่าน่าจะมีสาเหตุ 2 ประการคือ
ประการแรก "ตอนนั้นพวกโจรทะเลบกมันเป็นชุมโจรใหญ่ที่สุดในย่านนี้ มันยกพวกตระเวน
ปล้นชาวบ้านทั่วไปหมดอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง เหลืออีกเพียงจุดเดียวที่มันเข้าไปปล้น
ไม่ได้คือตลาดบางลี่ เพราะเส้นทางเดินที่จะไปปล้นตลาดบางลี่มันต้องผ่านบ้านดอนมะนาวไปก่อน
และบังเอิญตอนนั้นคนดอนมะนาวเราสามัคคีรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีการจัดเวรยามระวังพวกโจรทั้ง
กลางวันกลางคืน พวกชุมโจรมันไม่กลาผ่านไป ทําให้มันเจ็บใจมากและคิดว่าจะต้องปล้นบ้านดอน
มะนาวให้ได้และประกาสมาโดยตลอด (แพง ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
ประการที่สอง "ก่อนหน้าที่จะมีการบุกปล้นบ้านดอนมะนาวประมาณหนึ่งเดือน มีอยู่วันหนึ่ง
"นายปา" และ "นางนาค" ซึ่งเป็นคนบ้านดอนมะนาวแต่ไปทํานาที่บ้านลาดมะขาม ระหว่างที่ไถนาอยู่
นั้นมีพวกโจรทะเลบกกลับจากปล้นชาวบ้าน ได้จับผู้ชายคนจีนมาคนหนึ่งเป็นตัวประกันในระหว่าง
หลบหนี และพากันเดินทางผ่านมาบริเวณที่ "นายปา" และ "นางนาค" กําลังไถนาอยู่ ด้วยความหิวและ
เดินทางมาไกลกลุ่มโจรและตัวประกันเหล่านั้นแวะมาขอข้าว
"นายปา" และ "นางนาค" กินเพื่อประทังความหิว ทั้งสองคนก็ไม่ขัดขืนแต่หลังจากกินอิ่มแล้วพวก
โจรได้ถือโอกาสปลดสร้อยคอและต่างหูทองคําของ "นางนาค" ไปด้วย นางนาคจึงวิ่งกลับบ้านดอน
มะนาวไปบอกญาติพี่น้องคนดอนมะนาวก็รวมตัวกันมีอาวุธครบมือออกมาไล่จับพวกโจร แต่ไล่ไม่ทัน
พวกโจรหนีไปได้ "เสืออ่อน ทะเลบก" หัวหน้าชุมโจรมีความโกรธแค้นชาวบ้านดอนมะนาวเป็นอันมาก
จึงประกาศไปทั่วว่าจะต้องบุกปล้นบ้านดอนมะนาวให้ได้" (ส่าง แสงอรุณ, แส แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
เหตุการณ์ในการบุกปล้นบ้านดอนมะนาวของ
"เสืออ่อน ทะเล บก " เป็นเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์สําคัญของบ้านดอนมะนาวซึ่งผู้บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในการปล้นครั้งนั้นประกอบไป
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ด้วย นายส่าง แสงอรุณ อายุ 84 ปี นายแส แสงอรุณ อายุ 73 ปี และ นายแพง ทองเชื้อ อายุ 67
ปี
"
ในวันที่ "เสืออ่อน ทะเลบก" ยกพวกบุกเข้าปล้นบ้านดอนมะนาว อยู่ในช่วงที่ชาวบ้านกําลัง
อยู่ในฤดูกาลไถนา วันนั้นอากาศมืดคลึ้มมาแต่เช้า เข้าใจว่าเสืออ่อนคงจะพาพรรคพวกออกจากชุมโจร
แต่เช้ามือและเดินทางมาถึงใกล้เขตบ้านดอนมะนาวประมาณหลังเที่ยงวัน เสืออ่อนมันพาพวกโจรมา
ประมาณเกือบ 30 คน มีทั้งผู้ชายวัยฉกรรจ์เกินครึ่งหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นพวกผู้หญิงซึ่งเป็นลูกเมียพวก
โจรหาบกระบุงตะกร้ามาอีกหลายคน หวังว่าเมื่อปล้นเสร็จพาผู้หญิงที่มาด้วยจะช่วยกันเก็บทรัพย์สิน
สิ่งของที่ปล้นได้กลับบ้าน พวกโจรซึ่งมี "เสืออ่อน" เป็นหัวหน้าเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่มีการถือคบไฟมา
ด้วยและคิดว่าเมื่อถึงบ้านดอนมะนาวจะใช้คบไฟเผาบ้านทันที่ เพื่อให้ชาวบ้านแตกตื่นจะได้ปล้นเอา
ทรัพย์สินง่ายขึ้น"
"
ในระหว่างที่ "เสืออ่อน" พาพรรคพวกเดินทางมาบ้านดอนมะนาว ชาวบ้านที่อยู่ตามรายทาง
ได้รีบมาบอกคนโซ่งบ้านดอนมะนาวให้เตรียมตัว เพราะพวกเสืออ่อนกําลังพาลูกน้องมาบ้านดอน
มะนาวคิดว่าคงจะปิดหมู่บ้านปล้นทุกหลังคาเรือน พอชาวบ้านรู้ข่าวก็บอกต่อๆ กันไป ใครมีปืนผาหน้า
ไม้หรือมีดพร้าที่หยิบฉวยติดมือและคิดว่าจะเป็นอาวุธสู้กับพวกโจรเสืออ่อนได้ ก็ระดมมารวมตัวตั้งเป็น
แนวปูองกันเสืออ่อนกับพวก บริเวณด้านทิศใต้หลังวัดดอนมะนาว ชาวบ้านซึ่งมีการรวบรวมมาสู้กับ
พวกโจรมีหลายสิบคนประกาศสู้ตาย เท่าที่จําได้และบอกเล่ากันต่อมาว่าชาวบ้ารกลุ่มนั้นก็มี ผู้ใหญ่
เทศ ออมสิน, ผู้ใหญ่วิเชียร ทองเชื้อ, นายโฮม แสงอรุณ, นายหมอน (ไม่ทราบนาสกุล ), นายข่า (ไม่
ทราบนามสกุล) และอีกลายคนจําไม่ได้แต่ลูกหลานของเขารู้กันทุกคน และเจ้าอาวาสวัดดอนมะนาว
"อาจารย์ผล" ได้ทราบข่าวก็ขึ้นไปบริกรรมคาถา รัวกลองเพลดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วหมู่บ้านดอนมะนาว
อยู่ตลอดเวลา และโบกธงไมมาเพื่อปัดเปุาลูกปืนมิให้มาถูกชาวบ้านที่รวมตัวกันไปสู้โจรเสืออ่อน พอได้
ยินเสียงกลองจากทางวัดดังอยู่ตลอดเวลาและเห็นอาจารย์ผลยืนโบกธงทุกคนมีกําลังใจฮึกเหิมขึ้นมา
ในทันที"
"
ปรากฏว่าในกลุ่มของชาวบ้านที่รวมตัวไปสู้กับโจร มี "นางสาวเพชร ทองเชื้อ " ซึ่งปกติเป็น
ร่างทรงของเจ้าพ่อที่ชาวบ้านเคารพนับถือวิ่งรวมไปกับกลุ่มของชาวบ้าน ในขณะนั้นร่างทรงของเจ้าพ่อ
แต่งเครื่องทรงเจ้าเต็มยศและมีผู้เล่ากันมาว่า ในขณะนั้นจิตสํานึกของร่างทรงมิใช่เป็นตัวของตัวเองแต่
เป็น "เจ้าพ่อทองดํา" ซึ่งมีศาลอยู่ในหมู่บ้านกําลังประทับทรงร่างของ "นางสาวเพชร ทองเชื้อ" อยู่
"
และในทันที่ที่ "เสืออ่อน" ถือธงนําหน้าลูกน้องปรากฏกายขึ้นที่ปุาละเมาะห่างจากที่ชาวบ้าน
ซุ่มตัวรออยู่ไม่ไกลมากนัก ฝนเริ่มตกลงมาปรอยๆ ความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับชาวบ้านทันที เพราะปืนที่
ชาวบ้าเตรียมติดตัวมาต่อสู้กับพวกโจรส่วนใหญ่จะเป็นปืนแก๊ปใช้ล่าสัตว์ถ้าหากเปียกฝนปืนแก๊ปพวกนี้
จะใช้ไม่ได้ แต่ก็ยังอุ่นใจว่าในกลุ่มชาวบ้านที่มาด้วยกันอีกหลายคนยังพอมีปืนลูกซองติดตัวมาบ้าง และ
ทันทีที่โจรปรากฎกายใกล้เข้าทุกที ชาวบ้านเห็นกลุ่มโจรอย่างชัดเจน ในวินาทีนั้นเป็นวินาที่ที่วิกฤต
ความเป็นความตายของชาวบ้านรออยู่เบื้องหน้าโดยไม่มีใครคาดมาก่อนทุกคนตกตะลึง เมื่อเห็นร่าง
ของ "นางสาวเพชร ทองเชื้อ " ซึ่งขณะนั้นเจ้าพ่อทองดําประทับอยู่ได้วิ่งออกไป ยืนอยู่ระหว่างกลุ่ม
ชาวบ้านและกลุ่มโจร ได้ใช้มีดดาบที่นําติดตัวมาขีดเส้นบนพื้นดินเป็นทางยาว พร้อมกับประกาศเสียง
ดังไปทั่วบริเวณว่า "ไอ้พวกโจรถ้ามันล้ําเส้นนี้เข้ามา พวกมันต้องตาย" พอประกาศดังนั้นแล้วร่างทรงก็
วิ่งกลับมารวมกลุ่มกับชาวบ้านปราฎว่าเจ้าพ่อที่ได้ประทับทรงอยู่ได้ออกจากร่างทรงทันที่ "นางสาว
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เพชร ทองเชื้อ" เมื่อจิตสํานึกกลับมาเป็นตัวของตัวเองในท่ามกลางนาทีวิกฤตขณะนั้น เกิดความตกใจ
ร้องไห้วิ่งกลับบ้านทันที"
"
และแล้วจากนั้นอีกไม่กี่อึดใจ กลุ่มโจรเสืออ่อนก็ระดมกําลังวิ่งเข้าใส่กลุ่มชาวบ้าน และเกิด
เสียงปืนไม่รู้ว่าเป็นฝุายไหนกันแน่ดังขึ้นอย่างกึกก้อง ระดมเคล้าไปกับเสียงกลองเพลที่ "หลวงพ่อผล
อโสโก" ตีดังกระหึ่มอยู่ตลอดเวลา ปรากฎว่าเสืออ่อนซึ่งเป็นหัวหน้าโจรได้วิ่งล้ําเส้นเข้ามาซึ่งเป็นเส้นที่
เจ้าพ่อประทับร่างคนทรงขีดเส้นไว้ ในขณะนั้นชาวบ้านก็ระดมยิงเข้าใส่เสืออ่อน จนเสืออ่อนสิ้นใจตาย
ทันที กลุ่มโจรและกลุ่มชาวบ้านก็ยกพวกเข้าตะลุมบอนกันทันทีตัวต่อตัว กอดรัดฟัดเหวี่ยงแย่งมีดแย่ง
ปืนกันไปมา ที่ปราบโจรได้สําเร็จ สามารถร่วมกันปกปูองภัยพิบัติที่จะมาทําลายชุมชน”
“หลังจากที่การต่อสู่ได้ยุติลง ปรากฏว่าชาวบ้านได้พบร่างของเสืออ่อนนอนตายอยู่คนเดียว
กลุ่มลูกน้องวิ่งหนีเอาตัวรอด มีรอยเลือดหยดเป็นทางอยู่บนเส้นทางที่วิ่งหนีไป คาดว่าลูกน้องเสืออ่อน
คงจะบาดเจ็บหรือล้มตายลงไปบ้าง ส่วนชาวบ้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต”
และในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ของอําเภอสองพี่น้องและตํารวจ ได้มีการมาชันสูตรพลิกศพเสืออ่อน
ตามระเบียบ ปรากฏว่าศพเสืออ่อนไม่มีญาติพี่น้องนํากลับไปบําเพ็ญกุศลปล่อยทิ้งไว้กลางทุ่งหลังวัด
ดอนมะนาวอีกนานหลายเดือน ศพเสืออ่อนได้กลายเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆ เช่น อีแร้ง และต่อมา
“นายทอง โพธิ์สุวรรณ” เกิดมีจิตใจเมตตาคนตายจึงนําร่างของเสืออ่อนซึ่งเหลือเพียงแค่เนื้อติดซี่โครง
ไม่กี่ชิ้น นําไปเผาที่ปุาช้าบ้านดอนมะนาว”
“พอหลังจากนั้นไม่นานทางอําเภอสองพี่น้องได้เห็นคุณงามความดีของคนโซ่งดอนมะนาว จึง
ได้มอบปืนลูกซองให้กับชาวบ้าน และมีพ่อค้าคหบดีอีกหลายคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมอบ
ปืนลูกซองให้กับชาวบ้านอีหลายกระบอก และในเวลาต่อมาชาวบ้านดอนมะนาวและชาวบ้านทั่วไปใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ได้เริ่มนอนตาหลับเพราะทางราชการได้ส่งตํารวจกองปราบจากกรุงเทพฯ มา
ประจําอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องราวของโจรก๊กต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็ปิด
ตํานาน” (ส่าง แสงอรุณ, แส แสงอรุณ, แพง ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
จากเหตุการณ์ “ศึกปราบเสืออ่อน ” ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านดอนมะนาวครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็น
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของบ้านดอนมะนาว ในการเปิด “ศึกปราบเสืออ่อน ” จน
ประสบความสําเร็จ เป็นวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่เป็นคนโซ่งดอนมะนาวทั้งหมู่บ้าน ซึ่งสามารถรวมตัว
กันปกปูองภัยพิบัติ ไม่มีใครคิดหนีเอาตัวรอดทุกคนพร้อมสู้ตายไม่เว้นแม้แค่พระสงฆ์และองค์เจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับร่างทรงให้กําลังใจชาวบ้าน ร่วมกันสู้เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนกล้าคน
จริง คนเสียสละเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทุกคนในหมู่บ้านวีรกรรมของคนโซ่งดอนมะนาวในครั้งนั้น
ยังเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านดอนมะนาว ที่ทุกคนเล่าขานถึงด้วยความภาคภูมิใจมาตราบเท่าทุกวันนี้
4. เริ่มต้นก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสถานการณ์ของประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ การพัฒนา
ประเทศจึงเริ่มต้นขึ้นในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ตลอดจนความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในพื้นที่ชนบท
“พอเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วบ้านเมืองสงบลงในบ้านดอนมะนาว ทุกอย่างมันเริ่ม
เปลี่ยนแปลง มีพ่อค้าคนกลางจากตลาดบางลี่และตลาดอื่นๆ เข้ามารับซื้อข้าวเปลือกถึงในหมู่บ้านโดย
ใช้รถยนต์ในหมู่บ้านมีการตั้งร้านค้าขายข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าสมัยใหม่และอาหารแห้ง อํานวยความ
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สะดวกให้กับชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปซื้อของในตลาดบางลี่ ข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งข้าวส่วนที่เก็บไว้
กินสมัยก่อนเราต้องตําและสีด้วยโม่มือ ตอนนั้นมีโรงสีเล็กมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านรับจ้างสีข้าวให้กับ
ชาวบ้าน วิถีชีวิตเริ่มสะดวกสบายขึ้น” (ส่าง แสงอรุณ, ขวัญยืน ทองดอนจุย : สัมภาษณ์)
ในส่วนของวัดดอนมะนาวในยุคนั้นซึ่งมี “พระอธิการผล อโสโก” เป็นเจ้าอาวาส บทบาทของ
เจ้าอาวาสซึ่งยืนอยู่เคียงข้างชาวบ้านดอนมะนาว “ศึกปราบเสืออ่อน ทะเลบก ” ยังติดตาตรึงใจ
ชาวบ้านอยู่ตลอดเวลา “พระอธิการผล ” จึงเป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มี
บารมีธรรมเป็นที่รู้จักของผู้คนในละแวกนั้น ในกาบริหารวัดดอนมะนาวของ “อาจารย์ผล ” จึงเป็นไป
ด้วยความราบรื่น ทั้งในการปฏิสังขรณ์วัดดอนมะนาวและการนําชาวบ้านเข้าเป็นพุทธศาสนิกชนตาม
รูปแบบประเพณีนิยมในสมัยนั้น
“ตอนนั้นชาวบ้านดอนมะนาวนับถือ “อาจารย์ผล ” มาก ผืนธงนี้อาจารย์ผลใช้โบกไปมา
ระหว่างที่เกิดศึกปราบเสืออ่อนและทําให้ชาวบ้านปลอดภัยทุกคน ผืนธงได้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคน
นําไปดัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแจกจ่ายไปทั่วบ้านดอนมะนาว เพราะเชื่อว่าผืนธงเป็นเครื่องรางของ
ขลังที่ทําให้อยู่ยงคงกระพัน”
“ชาวบ้านดอนมะนาวกับวันดอนมะนาวได้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เวลาอาจารย์ผลหา
ผ้าปุาสามัคคีมาทอดที่วัดเพื่อนําเงินมาปฏิสังขรณ์วัดดอนมะนาว คนโซ่งในหมู่บ้านก็ร่วมกันจัดหา
อาหารเครื่องดื่มมาเลี้ยงและร่วมต้อนรับคณะผ้าปุาสามัคคี หนุ่มๆ ในสมัยนั้นมีการตั้งกองเชียร์เพลงรํา
วงขึ้น มีสาวๆ คนโซ่งออกมารําวงต้อนรับผู้คนที่มาทอดผ้าปุาสามัคคี คนโซ่งดอนมะนาวได้เริ่ม
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเต็มตัว การจัดงานแต่งงานและงานศพได้เริ่มมีพิธีทาง
ศาสนาพุทธเพิ่มเติมเข้ามาควบคู่กับพิธีกรรมดั่งเดิม และมีการบวชลูกหลานเป็นพระภิกษุ มีพิธีทําขวัญ
นาค แห่นาคและจัดงานกินเลี้ยงในงานบวชนาค เหมือนพุทธศาสนิกชนทั่วไป (เติม ทองเชื้อ :
สัมภาษณ์)
แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้การเปลี่ยนวิถีชีวิตคนโซ่งดอนมะนาวได้เริ่มต้น แต่การทํานาปลุกข้าว
การต้อนควายไปเลี้ยงในปุาเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก ยังคงเป็นไปตามปกติ และในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยว
หัวต่อของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกล่าว การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นชนบทของรัฐบาลก็เดินหน้าต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง มีทั้งกาพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอําเภอ จังหวัด การปรับปรุงกฎหมาย
ต่างๆ ขึ้นมาบังคับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในสมัยนั้น
ในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลได้ออกกฎหมาย “พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493” ขึ้นใช้บังคับ ทั่ว
ประเทศ ห้ามมิให้ชาวบ้านทั่วไป ผลิตสุรา ทั้งหมักและกลั่นขึ้นมาเอง มิฉะนั้นจะผิดกฎหมายมีโทษต้อง
ถูกปรับ ถูกจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับ ผลของกฎหมายฉบับนั้นได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตของคน
โซ่งดอนมะนาว เพราะเหล้าหมักหรือเหล้ากลั่นเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมทั่วไป ซึ่งแต่เดิมมานั้นทํา
กันเองได้ในหมู่บ้านโดยอิสรเสรี เมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาทําให้คนโซ่งดอนมะนาวจําเป็นต้องซื้อ
เหล้ากลั่นจากโรงงานในความควบคุมของรัฐบาล แต่ในระยะเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายยังไม่
เคร่งครัดมากนักจึงมีกาทําเหล้าเองได้แต่ต้องระวังพวกสรรพสามิต (ชาวบ้านเรียดหลงจู้) มิให้ล่วงรู้”
ในปี พ.ศ. 2494-2497 ได้เริ่มมีการตัดถนนมาลัยแมนขึ้นมาถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ถนนเส้นนี้ตัดผ่านปุาโปุงลานและปุาทุ่งดอกบางส่วน
และเส้นทางของถนนเฉียดเข้าใกล้ตลาดบางลี่และบ้านดอนมะนาว จึงทําให้ตลาดบางลี่ และบ้านดอน
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มะนาวอยู่ไม่ไกลจากถนน เส้นนี้มากนัก ทําให้การคมนาคมของตลาดบางลี่และบ้านดอนมะนาว
สามารถเชื่อมโยงไปสู่ต่างถิ่นได้สะดวกขึ้น
“พอมีถนนเข้ามาชาวบ้านเรารู้จักหนังขายยากลางแปลง ยาสมัยใหม่เริ่มเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้าน
เริ่มเห็นโลกมากขึ้น เห็นคนบ้านอื่นเขาแต่งตัวทันสมัยสวยงาม มีทรงผมแปลกใหม่เข้ามา “หนุ่มสาวใน
หมู่บ้านเริ่มฝันเห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ มีแต่ความสุขสบายไม่ลําบากลําบนเหมือนกับการ
ทํานา วิทยุเริ่มแพร่ระบาดเข้ามาในหมู่บ้านเสียงเพลงจากกรุงเทพฯ ดังกระหึ่มในท้องทุ่ง การเรียน
หนังสือในโรงเรียนคือวิถีทางหนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่การทํานาเหมือนเดิม ” (ส่าง แสง
อรุณ, ขวัญยืน ทองดอนจุย : สัมภาษณ์)
วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวระหว่างปี พ.ศ. 2476-2500 อยู่ในช่วงระยะเวลาที่เป็นรอยต่อ
ระหว่าง “วัฒนธรรมชุมชน ” ซึ่งได้สืบทอดมาจากดินแดนสิบสองจุไท ” และดํารงอยู่ในบ้านดอน
มะนาวอย่างมั่นคงมาเกือบร้อยปี (พ.ศ. 2400-2500) กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้น
ในช่วงระยะเวลาเกือบร้อยปีที่ผ่านมา “วัฒนธรรมชุมชน ” ของคนโซ่งดอนมะนาว ก็ได้สร้าง
“ทุนทางสังคม ” ขึ้นมาอาทิเช่น การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเคารพโดยไม่คิด
ทําลาย การมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในครัวเรือนและชุมชน การมีวิถีชีวิตในกรอบของจารีตประเพณี
และได้เกิดรูปแบบผู้นําชุมชนที่มี “จิตสาธารณะในเชิงอุดมการณ์ ” ปกครองดูแลลูกบ้าน โดยเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และคนโซ่งดอนมะนาวก็อยู่ร่วมกันด้วยความ
“สมานฉันท์ในเชิงคุณธรรม” มีความจริงใจที่จะร่วมกันจัดระเบียบสังคมในหมู่บ้าน และร่วมกันปกปูอง
ภัยพิบัติต่างๆ ที่มาจากภายนอกชุมชนดังเช่นการเปิดศึกปราบ “เสืออ่อน ทะเลบก”
ผลจากการมี “ทุนทางสังคม” ดังกล่าวได้สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านดอนมะนาวมา
เกือบร้อยปี แต่วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาวนับจากปี
พ.ศ. 2500 เป็นต้นไป กําลังจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เป็นตามสถานการณ์ของบ้านเมืองในยุคนั้น
วิถีชีวิตของคนโซ่งดอนมะนาว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วง
ระยะเวลาที่ประเทศไทยมีกรพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจทุนนิยมได้ทําให้ วิถีชีวิตของคนโซ่งใน
บ้านดอนมะนาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคนหมู่บ้านมีอาชีพหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือจากอาชีพทํานาปรัง จึงทําให้ลักษณะของสังคมในหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมเป็น “สังคมเกษตร” อยู่
ร่วมกันโดยมีกรอบของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมข้าวคอยกํากับดูแล ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ “สังคมทุน
นิยม” เพราะคนในหมูบ้านดอนมะนาวมีลักษณะของอาชีพแตกต่างกันไปตามความถนัด จึงทําให้วิถี
ชีวิตในหมู่บ้านต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดิ้นรนทํามาหากิน เพื่อความอยู่รอดในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ทําให้จิตสํานึกเกี่ยวกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมการแต่งการ กลายเป็นเรื่องล้าสมัยและเสื่อมถอยลง
มาเป็นลําดับจึงเป็นผลให้บ้านดอนมะนาวเกิดสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง
ไม่แตกต่างไปจากหมู่บ้านอื่นๆ ในประเทศไทยการฟื้นฟู “วัฒนธรรมชุมชน” ที่ผ่านมา
จากการเกิดสภาพปัญหาทางสังคมของบ้านดอนมะนาวดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
แต่มีพัฒนาการมาโดยตลอดและได้ปรากฏชัดเจนมาเป็นลําดับ จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานทางราชการ
องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาและคนโซ่งดอนมะนาวบางกลุ่มเกิดความวิตกกังวลว่าในภายภาคหน้า
“วัฒนธรรมชุมชน” บ้านดอนมะนาวจะเสื่อมสลายไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงได้เกิดแนวคิดใน
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การฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมชุมชนและวิถีชีวิตเกษตรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน
จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือร่วมใจของคนโซ่ง ดอน
มะนาวและทุกฝุายที่เกี่ยวของกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมชุมชนและวิถีเกษตร
ธรรมชาติดังกล่าวจึงได้เกินขึ้นและมีพัฒนาการมาเป็นลําดับดังนี้
1. การสร้างบ้านตามแบบสถาปัตยกรรมไทยทรงดา
กิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมของคนโซ่งดอนมะนาว กิจกรรมแรกเกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 25212522 ตอนนั้น “นายเสงี่ยม ภูเขาทอง” เป็นนายอําเภอสองพี่น้อง นายอําเภอมองเห็นการณ์ไกลและ
คิดว่าคนโซ่งดอนมะนาวน่าจะช่วยกันฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนซึ่งกําลังตกต่ําอยู่ในขณะนั้น ให้กลับคืนมา
รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง นายอําเภอ ปลัดอําเภอและชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง จึงมีการปรึกษาหารือกันว่าควรจะ
สร้างบ้านแบบคนโซ่งดังเดิมขึ้นที่วัดดอนมะนาว เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรําลึกถึงบรรพชนคนโซ่งในอดีต
เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง และจะได้นําไปสู่ทางการฟื้นฟู
วัฒนธรรมโซ่งให้คงอยู่ในบ้านดอนมะนาวตลอดไป ชาวบ้านดอนมะนาวหลายคนจึงได้ร่วมใจจัดสร้าง
บ้านโซ่งขึ้นมา และบ้านหลังนี้ตั้งอยู่มาได้อีกสิบกว่าปีก็ผุพังลงไป”
“ต่อมาในปี พ.ศ. 2549-2551 เจ้าอาวาสวัดดอนมะนาวกรรมการวัดและชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง
ได้ร่วมแรงร่วมใจดําเนินการจัดสร้างบ้านไทยทรงดําขึ้นมา 1 หลัง ณ วัดดอนมะนาว เพื่อทดแทนหลัง
เก่าที่เสื่อมสลายไปเมื่อหลายปีก่อนบ้านไทยทรงดําหลังปัจจุบันนี้ นอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อ
รําลึกถึงบรรพชนไทยทรงดํา ยังเป็นที่ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว สําหรับ
อนุชน รุ่นหลังและผู้สนใจศึกษาวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําทั่วไป ซึ่งบ้านไทยทรงดําหลังนี้ได้เปิดอย่าง
เป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551” (ส่าง แสงอรุณ : สัมภาษณ์)

ภาพ 18 บ้านไทยทรงดาตั้งอยู่ในวัดดอนมะนาว อนุสรณ์สถานราลึกถึงบรรพชน
2. การฟื้นฟูภูมิปัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งการของคนโซ่ง
ในอดีตคนโซ่งดอนมะนาวทุกครัวเรือน จะมีการทอผ้า ปักผ้าเพื่อทําเครื่องแต่งกายตาม
วัฒนธรรมของชนเผ่า สําหรับการสวมใส่ในชีวิตประจําวันและการสวมใส่ในงานพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งในแต่
ละพิธีกรรม เช่น งานเสนเรือน งานแต่งงานและงานศพ บรรพชนคนโซ่งได้กําหนดให้มีการแต่งกาย
ตามรูปแบบเฉพาะแต่ละพิธีกรรม ครั้งต่อมาหลังจากที่การแต่งกายตามวัฒนธรรมดั่งเดิมของคนโซ่ง
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ดอนมะนาว ได้สูญหายไปจากชีวิตประจําวัน จะเหลือเพียงการแต่งการแบบดั่งเดิมในงานพิธีเท่านั้น จึง
ทําให้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับทอผ้า ย้อมผ้า ปักลวดลายต่างๆลงบนผืนผ้าและการตัดเย็บเสื้อผ้า ได้เสื่อม
ถอยลงมาและจะเหลือผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เพียงไม่กี่คน
การฟื้นฟูวัฒนธรรมการแต่งกายของคนโซ่งดอนมะนาวได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2537 ได้มี
หน่วยงานของทางราชการอาทิเช่น สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี่น้อง พัฒนาชุมชนอําเภอสองพี่น้อง
และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม “ทอผ้าพื้น
เมืองไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว” โดยมีนางขวัญยืน ทองดอนจุย เป็นประธานกลุ่ม
“ก่อนการจัดตั้งกลุ่มทอผ้า ตอนนั้นคนในหมู่บ้านยังมีการทอผ้าย้อมผ้า ปักผ้าและทําเสื้อฮี
กันเองในบางครอบครัว คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เคยรู้เห็นและทํามาตั้งแต่ครั้งพ่อ แม่ ปูุ
ย่า ตา ยาย แต่คนรุ่นหลังไม่มีใครสนใจหรือใส่ใจเท่าที่ควร พวกเราก็เลยมาคิดกันว่าการจัดตั้งกลุ่มทอ
ผ้าขึ้นมา อย่างน้อยก็เป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายคนโซ่งให้คงอยู่ต่อไป
และในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านกําลังฝืดเคือง จึงคิดกันว่าการทําชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าคนโซ่ง
ออกขายในที่ต่างๆ น่าจะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มช่วยเศรษฐกิจในครัวเรือน พอพวกเราตั้งเป็น
กลุ่มทอผ้าขึ้นมา หน่วยงานของทางราชการก็ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าของพวกเรานําผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ไปขายในเทศกาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และในสุพรรณบุรี เวลาเราเอาของไปขายตามงานต่างๆ เราก็
แต่งตัวแบบคนโซ่ง จึงทําให้คนทั่วไปรู้ว่ามีคนโซ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงทําให้กลุ่มทอผ้าได้กลายเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมชิ้นงานของคนในหมู่บ้านนําออกไปจําหน่าย และเกิดผลพลอยได้ในการเผยแพร่
วัฒนธรรมของคนโซ่งในสุพรรณบุรีให้คนทั่วไปได้รู้จัด (ขวัญยืน ทองดอนจุย , น้อย ทองเชื้อ , แนม
ทองเชื้อ,กรรณิการ์ ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
ภายหลังจากการตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาในปี พ.ศ. 2537 ได้เกิดกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมการ
แต่งการของคนโซ่งในบ้านดอนมะนาวเกิดขึ้นในโรงเรียนวัดดอนมะนาว
“ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนวัดดอนมะนาว ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรื่องผ้าทอโดยจัดทําหลักสูตร “ผ้าพื้นเมืองสืบสานวัฒนธรรม ” สอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน
และในปีพ .ศ. 2545 ได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรโดยร่วมกับกลุ่มทอผ้าไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว
ฝึกอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการทอผ้า ปักลวดลายต่างๆ ลงบนผืนผ้า โดยมีการปฏิบัติการจริง และ
นําไปใช้งานได้จริงและได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายตามวัฒนธรรมของคนโซ่งไปโรงเรียนในทุก
วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ และในปีการศึกษา พ.ศ. 2551 จะริเริ่มทําหลักสูตรการร้องการรําแคนตาม
รูปแบบของคนโซ่งในอดีต” (ครูอารีย์เนตร มุสิกภูมิ : ข้อมูล)
“จากผลงานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงดํา ซึ่งได้ทําการเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกาย
ของคนโซ่งดอนมะนาวให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณทั่วไป สํานักงานกองทุนชุมชน (SIF) จึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มทอผ้าฯ เป็นศูนย์กรเรียนรู้ชุมชนด้านวัฒนธรรมไทยทรงดําในปี
พ.ศ. 2545 ”
(เครือข่ายศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี : ข้อมูล)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มทอผ้าดอนมะนาวได้มีโอกาสต้อนรับ “อาจารย์เนาวรัตน์ พงศ์
ไพบูลย์” ซึ่งเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบัน ท่านได้มาเยี่ยมชมศึกษาเกี่ยวกับ การทอผ้า
โซ่งดอนมะนาวถึง 2 ครั้ง และครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ท่านได้กล่าวชื่นชม “ชิ้นงาน
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“และในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในงาน “สุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและผ้าทอไทย
ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดงานโดยกระทวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี กลุ่มทอผ้าไทยทรงดํา
บ้านดอนมะนาวได้รับพระราชทานรางวัลที่ 3 ในการประกวดผลงานประเภทผลิตภัณฑ์ช้างจาก
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งการได้รับพระราชทานรางวัลในครั้งนั้น พวก
เรากลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาวถือเป็นเกียรติสูงสุด และปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ท่าน มาตราบเท่าทุกวันนี้” (ขวัญยืน ทองดอนจุย : สัมภาษณ์)
บทบาทของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงดําบ้านดอนมะนาวซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของคนโซ่งบ้านดอนมะนาวแล้ว ยังมี
ส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก “โซ่งดอนมะนาว ” โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่
ผลงานของกลุ่มทอผ้าฯ ในการนําผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายในเทศกาลต่างๆ และการเผยแพร่ผลงานของ
กลุ่มทอผ้าฯ ผ่านรายการ “ทุ่งแสงตะวัน ” ทางไทยทีวีสี ช่อง 3 และรายการ “ฟูาใสน้ําใจงาม ” ทาง
ไทยทีวีสี ช่อง 5 ที่ผ่านมา
3. การฟื้นฟู “ฟ้อนแคนราแคน” ของคนโซ่งดอนมะนาว
ในอดีตที่ผ่านมาประเพณี “อิ้นกอนฟูอนแคน” เป็นประเพณีสําคัญประเพณีหนึ่งที่คนโซ่งดอน
มะนาวจะนิยมแล่นกันในฤดูแล้งหลังจากหมดภารกิจในการทํานา บรรพชนคนโซ่งในอดีตกําหนดให้มี
ประเพณีนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มและหญิงสาวชาวโซ่งต่างหมู่บ้าน ได้มีโอกาสพบหระทํา
ความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อจะนําไปสู่การแต่งงานกันในภายหลัง ครั้งต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปการหาคู่ของคนโซ่งดอนมะนาวเปิดกว้างขึ้น จึงเป็นผลให้ประเพณีอิ้นกอนฟูอนแคนหมดความ
จําเป็นลง ทําให้การฟูอนแคนรําแคน ที่เคยมีมาในอดีตได้เสื่อมสลายลงไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508-2510
และต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2535 ชาวโซ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการฟื้นฟู “การฟูอนแคน
รําแคน” ขึ้นมา โดยการรวมกลุ่มคนโซ่งในหมู่บ้านจัดงานรื่นเริงมีการฟูอนแคนรําแคนและเชิญชวนคน
โซ่งจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมงาน โดยมีลักษณะการจัดงานแบบเหย้าเยือนซึ่งกันและกันในกลุ่มคนโซ่ง
การจัดงานฟูอนแคนรําแคนดังกล่าว ได้ระบาดไปทั่วในชุมชนลาวโซ่งจังหวัดราชบุรี นครปฐม และ
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงทําให้คนโซ่งดอนมะนาวมีประเพณีจัดงาน “ฟูอนแคนรําแคน ” ในวันที่ 14
เมษายน ของทุกปี และได้มีการจัดงานขึ้นในวัดดอนมะนาว
การจัดงาน “ฟูอนแคนรําแคน” ของคนโซ่งบ้านดอนมะนาวได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึง
ปัจจุบันต่อเนื่องมาทุกปี งานนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของคนโซ่งในหมู่บ้านและสภาวัฒนธรรมตําบล
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ดอนมะนาว ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมะนาว มีการสืบทอดการจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2539 เริ่มต้นจากประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกคือ กํานันกานต์ ออมสิน และประธานสภา
วัฒนธรรมคนต่อมาคือนายแพง ทองเชื้อ นายพลอย ทองเชื้อ และจนถึงประธานสภาวัฒนธรรม
คนปัจจุบันคือ นายสามเรือง แสงอรุณ
ลักษณะของงาน “ฟูอนแคนรําแคน” มีการขับร้องเพลงการเปุาแคน และการฟูอนแคนตาม
แบบคนโซ่งสมัยก่อน ในงานมีคนโซ่งดอนมะนาวทั้งผู้สูงอายุและลูกหลาน ตลอดจนคนโซ่งจากจังหวัด
เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม มาร่วมงานอย่างคับคั่ง เสียงพูดคุยกันด้วยภาษาโซ่งเสียงเพลงดังอย่าง
กึกก้องคลอไปกับเสียงแคน และการรําแคนด้วยท่วงท่าที่สวยงามอ่อนช้อยตามแบบฉบับของคนโซ่งที่
สืบทอดศิลปะการร่ายรํามาจากบรรพชนในดินแดนสิบสองจุไท ได้หวลกลับมาปรากฎขึ้นที่บ้านดอน
มะนาวอีกครั้งหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ทุกปี
“พอมีงานฟูอนแคนรําแคนเกิดขึ้นมา ทําให้เดือนเมษายนของทุกปีคนโซ่งดอนมะนาวตั้งแต่
คนแก่คนเฒ่าและคนในวัยหนุ่มสาวจะมีจิตใจจดจ่อกับงานฟูอนแคนรําแคนในหมู่บ้าน และตลอดเดือน
เมษายนคนโซ่งดอนมะนาวจะรวมตัวกันไปร่วมงานฟูอนแคนรําแคนแคนตามหมู่บ้านโซ่งต่างๆ ทั้งใน
จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมกับคนโซ่งด้วยกันเอง ”
(กํากับกานต์ ออมสิน, สามเรือง แสงอรุณ, แพง ทองเชื้อ, พลอย ทองเชื้อ : สัมภาษณ์)
ซึ่งผลจากการฟื้นฟู “การฟูอนแคนรําแคน” ของคนโซ่งดอนมะนาว ที่เกิดขึ้นมาในรอบระยะ
กว่าสินปี บทขับร้อยเพลงแคนของคนโซ่งดอนมะนาว ได้ดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในระหว่าง
เทศกาลตรุษสงกรานต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้านดอน
มะนาว
4. การฟื้นฟู “วิถีเกษตรธรรมชาติ” ทานาปรังโดยไม่ใช้สารเคมี
ภายหลังจากการก้าวเข้าสู่ “วิถีเกษตรเคมี ” โดยผ่านกระบวนการทํานาปรังของคนโซ่งบ้าน
ดอนมะนาว ซึ่งได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน วิถีเกษตรเคมีได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงทําให้องค์กรเอกชนมี
ความคิดในการฟื้นฟู “วิถีเกษตรธรรมชาติ” ให้เกิดขึ้นในบ้านดอนมะนาว การฟื้นฟูวิถีเกษตรธรรมชาติ
ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทยทรงดําบ้านดอนมะนาว
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันเพื่อสิทธิชุมชนและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
แนวทางในการฟื้นฟูวิถีเกษตรธรรมชาติดังกล่าวคือ การนําปุยชีวภาพหมักแห้งชนิดผง และ
น้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ นํามาใช้ในการทํานาปรังทดแทนการใช้สารเคมีทุกชนิด และได้มีการจัดทํา
แปลงสาธิตการทํานาปรังด้วยวิธีการดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านลาดมะขาม ตําบลบางเลนและบ้านดอน
มะนาว ตําบลดอนมะนาว หมู่บ้านละ 1 แปลง และได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชน ถึงความเป็นไปได้ ในกาทํานาปรังโดยใช้ปุยชีวภาพแทนการใช้สารเคมี ซึ่ง
ผลจากการวิจัยในครั้งนั้น ยืนยันได้ว่าทํานาปรังด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถทําได้จริง มีค่าใช้จ่ายถูก
กว่าการใช้สารเคมี และผลผลิตข้าวเปลือกที่ได้จากแปลงนาปรังสาธิตไม่แตกต่างไปจากการทํานาปรัง
โดยใช้สารเคมี จากผลของการทดลองทํานาปรังในแปลงนาของนางสาวลําไย แสงอรุณ และนางสาว
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ประทีป สระทองแห้ว ซึ่งเป็นเกษตรกรนาปรังเชื้อสายคนโซ่งบ้านสาดมะขาม ทั้งสองคนได้ให้
สัมภาษณ์ถึงผลการทํานาปรังด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติดังนี้
“พวกเราเคยทํานาปรังใช้ปุยเคมีมากกว่า 20-30 ปี ตอนแรกได้ข่าวว่าสามารถทํานาปรังโดย
ไม่ใช้ปุยเคมีเลยเราไม่เชื่อ ครั้งแรกก็เข้าโครงการทดลองทําแปลงละ 3 ไร่ เสองคนทํา 6 ไร่ ปรากฏว่า
ผลจากการทดลองไปแปลงสาธิตคราวนั้นมันเป็นไปได้จริงๆ ก็เลยขยายผลทําแปลงใหญ่ขึ้น โดยการทํา
ปุยชีวภาพด้วยตนเองทั้งชนิดหมักแห้งและชนิดน้ํา ผลผลิตต่อไร่ได้ไม่แตกต่างไปจากปุยเคมี แมลงศัตรู
ข้าวไม่รบกวนทั้งๆ ที่แปลงนาข้างเคียงต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงตลอด ต้นข้าวเวลาเจอลมแรงๆ ต้นข้าวไม่
ล้ม เมล็ดข้าวมีรวงเต่งสวยงามมาก หลังจากที่ทํานาปรังโดยไม่ใช้ปุยเคมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
เพิ่งรู้สึกว่าทํานาปรังในระบบธรรมชาติ มันมีกําไรเพิ่มมาขึ้นอยู่ได้พึ่งตนเองได้ ถ้าเกษตรกรท่านใด
สนใจจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม ก็ติดต่อไปได้ที่บ้านลาดมะขามหรือที่กกลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว ”
(ประทีป สระทองแห้ว, ลําไย แสงอรุณ : สัมภาษณ์)
“สําหรับบ้านดอนมะนาวหลังจากที่ได้มีการทดลองทํานาปรังโดยไม่ใช้สารเคมีในแปลงสาธิต
ปรากฎว่าได้รับผลดีคล้ายๆ กับทางบ้านลาดมะขาม และผลจากการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยได้เกิด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทํานาปรังโดยไม่ใช้สารเคมีขึ้นมา 1 ชุด องค์ความรู้ชุดนี้เรานําไปขยายผลโดย
ร่วมกับ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” (องค์การมหาชน) แต่การขยายผลยังไม่สามารถสร้างกระแสได้
เท่าที่ควรแต่ถึงอย่างไรก็ตามคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ สถานการณ์เกี่ยวกับราคาปุยเคมี ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคิดว่าการฟื้นฟูวิถีเกษตร
ธรรมชาติด้วยการขยายผลให้มีการทํานาปรังโดยไม่ใช้สารเคมีในบ้านดอนมะนาว คงจะเกิดขึ้นได้แน่ถ้า
หากสถานการณ์เอื้ออํานวยให้” (ขวัญยืน ทองดอนจุย : สัมภาษณ์)
ในการริเริ่มที่จะฟื้นฟู “วิถีเกษตรธรรมชาติ ” ให้กลับคืนสู่บ้านดอนมะนาวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนของคนโซ่งดอนมะนาว และการฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติให้ปลอดจาก
สารพิษที่เกิดจากการทํานาปรัง ถึงแม้ในเบื้องต้นจะยังไม่สามารถสร้างกระแสให้เกษตรกรนาปรังใน
บ้านดอนมะนาว หันมาสนใจฟื้นฟูวิถีเกษตรธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากคนโซ่งบ้านดอนมะนาว และคน
โซ่งบ้านลาดมะขาม คาดว่าในอนาคตองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตดังกล่าวจะมีบทบาทในการฟื้นฟูวิถี
เกษตรธรรมชาติ ให้กลับคืนสู่บ้านดอนมะนาวได้อีกอย่างแน่นอน
ผลจากการฟื้นฟู “วัฒนธรรมชุมชน” และ “วิถีเกษตรธรรมชาติ” ของคนโซ่งบ้านดอนมะนาว
ที่ผ่านมา จนปรากฏร่องรอยให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่คนในหมู่บ้านและ
สาธารณชนทั่วไปได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนโซ่งบ้านดอนมะนาวส่วนใหญ่ที่ยังมีจิตสํานึก
รักและหวงแหน “วัฒนธรรมชุมชน” ของตนเอง และพร้อมที่จะดํารงชีวิตก้าวเดินต่อไปตามเส้นทาง
ของ “วัฒนธรรมชุมชน” บรรพชนได้วางรากฐานไว้อย่างมั่นคง
แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ในภาพรวมของประเทศ
ซึ่งเคยมีอิทธิพลและก่อให้เกิดผลกระทบกับ “วัฒนธรรมชุมชน” ของคนโซ่งดอนมะนาวมาโดยตลอด
ได้เริ่มมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและพร้อมที่จะก่อให้เกิดสภาพปัญหาแก่คนไทยทั้งประเทศมากขึ้น
เป็นลําดับ ซึ่งรวมไปถึงคนโซ่งบ้านดอนมะนาวอย่างไม่มีทางที่จะหลีกหนีพ้นไปได้เลย
ด้วยเหตุดังกล่าว การฟื้นฟู “วัฒนธรรมชุมชน” ของคนโซ่งบ้านดอนมะนาว จะต้องดําเนินการต่อไป
อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ “วัฒนธรรมชุมชน” เป็นเสาหลักและเป็นเครื่องมือสําคัญ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
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สังคมให้แก่คนโซ่งดอนมะนาว ในท่ามกลางกระแสการไหลบ่าของสภาพปัญหาที่เกิดจากระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง
บ้านดอนมะนาว
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง
และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอนมะนาว อาเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี เผื่อนาผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งบ้านดอน
มะนาว ได้ดังต่อไปนี้
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สรุป อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง
บ้านดอนมะนาว
อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วย ด้านการย้ายถิ่นฐานที่อยู่และการสร้างบ้านเรือน
ด้านครอบครัว ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเลือกคู่ครอง ด้านอาหารการกิน และด้านวัฒนธรรม
และประเพณี
ด้านการย้ายถิ่นฐานที่อยู่และการสร้างบ้านเรือน
ครอบครัวดั่งเดิมมักเคลื่อนย้ายจากจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมายังอาเภอสองพี่น้อง คนใน
หมู่บ้านดอนมะนาวมักเป็นเครือญาติกันมาแต่เก่าก่อน และแยกบ้านขนาดครอบครัวกันออกๆไป แต่
ยังสร้างบ้านเรือนใกล้กัน รู้จักกันทั้งหมู่บ้าน เพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาแต่เดิม บ้านลาวโซ่งใน
สมัยก่อนจะเป็นบ้านสองชั้น เสาทาด้วยไม้ใหญ่ทั้งต้น มักเลือกไม้ที่มีง่ามไว้สาหรับวางคาน พื้นบ้านจะ
เป็นฟากสับที่ทาจากไม้ไผ่หรือไม้แผ่น หลังคาและปีกนกหัวท้ายบ้านลากลงมาเสมอกันกับชายคามี
ลักษณะโค้งเป็นกระโจม มุงด้วยแฝกและมีลักษณะยาวลงมาเสมอพื้นเรือน ผนังบ้านใช้ไม้ไผ่ทุบเป็น
ฟากกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันลมหนาว ที่ยอดจั่วมีการแกะสลักไม้เป็นกิ่งคล้ายเขากวางไหว้กันเรีย “ขอ
กุด” ใต้ถุนบ้านมีความสูงเดินลอดได้ บ้านทุกๆหลังจะมีห้องไว้ห้องหนึ่งเรียก “กะล้อห่อง” อยู่ภายใน
มุมบ้านด้านใดด้านหนึ่งซึ่งไว้สาหรับผีเรือน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือพ่อแม่ ที่
ล่วงลับไปแล้ว ปัจจุบันรูปแบบบ้านมีการเปลี่ยนไป บ้างทาเป็นทรงไทย บ้างทาเป็นบ้านไม้ บ้างทา
เป็นกึ่งปูนกึ่งไม้ เพราะฝีมือช่างทาบ้านแบบลาวโซ่งได้หมดไปตามกาลเวลา
ด้านครอบครัว
ลาวโซ่งเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ หากครอบครัวมีฐานะดีประกอบกิจการค้าขายภายในบ้าน
มักประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูกเขย สะใภ้ ลูก หลาน และเหลน หากครอบครัวเป็น
เกษตรกรครอบครัวจะเล็กลง จะมีคนชราซึ่งอาจเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หากเป็น
ครอบครัวใหม่ที่แยกตัวออกมาสร้างบ้านอยู่ในระแวงใกล้เคียง จะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก มีเพียง พ่อ
แม่ และลูก เวลาเปลี่ยนไปครอบครัวจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆต่างคนต่างออกไปทางาน และไปศึกษา
กันต่างถิ่น ลูกหลานจะพร้อมหน้ากันช่วงเทศกาลและงานบุญใหญ่เท่านั้นเช่น สงกรานต์ ปีใหม่
เข้าพรรษา และงานแต่งงาน
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ด้านการประกอบอาชีพ
ลาวโซ่งดอนมะนาวมักประกอบอาชีพเกษตรกร ทานาปรัง เลี้ยงวัว ทอผ้า และทาของที่ระลึก
ส่งขายเป็นสินค้า OTOP
ด้านการเลือกคู่ครอง
การเลือกคู่ของหนุ่มสาวลาวโซ่งในอดีตจะมีการ “ลงข่วง” คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หนุ่มสาว จากประเพณีอิ้นกอนฟ้อนแคน ทาให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะกันจนนาไปสู่การแต่งงานใน
ภายหลัง แต่ในปัจุบันการเลือกคู่ครองได้เปลี่ยนแปลงไป การเลือกคู่ครองมีอิสระมากขึ้นมีการแต่ง
เข้า คือการแต่งกับชาวลาวโซ่งด้วยกันและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิม หรือการแต่งออก คือการแต่งงาน
กับคนทั่วไปที่มิใช่ลาวโซ่งและย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
ด้านอาหารการกิน
การทามาหากินมักกินอยู่อย่างเรียบง่าย ปลูกผักริมรั้ว ปลูกพืชสวนไว้กินเอง เช่น มะเขือ พริก
กะเพรา แตงกวา ฝรั่ง กระถิ่น ชะอม ของใช้มักหาซื้อจากร้านค้าทั่วไป ตลาดนัดที่มีทุกสัปดาห์ อาหาร
ดั่งเดิมที่นิยมทากินกันในครัวเรือนได้แก่ แจ่วปลาร้า แจ่วด้าน แกงหน่อส้ม น้าพริก มักทาอาหาร
แบ่งปันกันระหว่างเพื่อนบ้าน
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
พิธีแต่งงานในสมัยก่อนจะมีคนทาพิธีเรียกว่า “ล่าม” เป็นคนจัดแจงข้าวของเวลาทาพิธีกรรม
เป็นคนบอกกล่าวผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษของฝ่ายเจ้าสาวเกี่ยวกับการมาสู่ขอและขออนุญาตเป็นเขยใน
ตระกูล แต่ล่มในพิธีแต่งงานจะมีด้วยคนทั้งสองฝ่าย เจ้าบ่าวไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเมื่อประกอบพิธี
แต่งงานจะต้องใส่เสื้อฮีให้ถูกต้องตามประเพณี และทาพิธีกราบไหว้ผีเรือนในกะล้อห่องของบ้าน
เจ้าสาว
ผีบ้านผีเรือน คือ ผีปู่ย่าตายายและพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่ได้เชิญขึ้นไปอยู่บนเรือนที่กะล้อ
ห่อง เชื่อกันว่าผีเฮือนสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานและบันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่
ชีวิตของลูกหลาน หากดูแลผีเรือนหรือผีเฮือนดีก็จะคุ้มครองปกป้องรักษา เรามาค้าขายรุ่งเรืองมีเงิน
มีทองใช้ หากดูแลไม่ดีตระกูลจะไม่เจริญทาอะไรก็ไม่รุ่งเรือง โดยจะมีพิธีเสนเรือนกันและมีการเปลี่ยน
ของเซ่นไหว้ทุกๆ 10 วัน หรือ 2-3 ครั้งต่อปี โดยของเช่นไหว่ประกอบไปด้วยชามใส่อาหาร น้า ยาสูบ
ผลไม้
ผีประจาหมู่บ้าน คือ เจ้าพ่อ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านให้
ความเคารพนับถือ มีชื่อเรียกไปตามหมู่บ้าน เป็นที่พึ่งพิงทางใจช่วยปกป้องรักษาคน สัตว์ พืชผล ขจัด
ทุกข์บารุงสุขให้แก่ชาวบ้าน
งานศพ ลาวโซ่งยังมีความเชื่อเรื่องแถนผู้ให้กาเนิดมนุษย์และเมื่อคนในบ้านเสียชีวิตลง จึง
ต้องไปเฝ้าแถนซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฟ้า ดังนั้นจึงต้องพิธีกรรมเพื่อนาพาวิญญาณผู้ตายไปเฝ้าแถน เช่น
พิธีกรรมบอกทางให้คนตาย
การแต่งกายของลาวโซ่งในสมัยกันนั้นจะใช้เสื้อผ้า ผ้านุ่งเป็นสีดาทั้งชายและหญิง เพราะสีดา
เป็นสีแห่งความตาย เป็นสีแห่งความโศกเศร้า เพื่อต้องการให้คนลาวโซ่งมี “มรณษนุสติ” ตั้งมั่นอยู่ใน
ความไม่ประมาท เร่งทาความดีตามประเพณีและคตินิยมอย่างเคร่งครัดในยามที่มีชีวิตอยู่เพื่อชีวิตหลัง
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ความตายจะมีแต่ความสุข ในปัจจุบันลาวโซ่งที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงนุ่มผ้าสีดาอยู่ ส่วนคนรุ่นใหม่จะ
แต่งกายแบบสากลปกติ ยกเว้นแต่จะมีงานบุญใหญ่ จะนิยมนุ่งผ้าดากันเกือบทุกคน
การทาบุญของลาวโซ่งจะคล้ายคลึงกับชาวไทยพุทธ มีการทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา มีพิธีสวด และนิมนต์พระมาประกอบพิธีกรรมควบคู่ไปกับพิธีกรรมของลาวโซ่ง ทั้งนี้
ชาวลาวโซ่งตระหนักดีหากเวลาเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมลาวโซ่งอาจสูญหายไป
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