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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต. เทวราช อ. ไชโย 

จ. อางทอง มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง 

ต. เทวราช อ. ไชโย จ. อางทอง และเสนอแนวทางเบ้ืองตนในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมใหแกชุมชน 

 ผลการวิจัยพบวา  (1) วัฒนธรรมภาษา กลุมชาติพันธุลาวเวียงมีวัฒนธรรมภาษาเปนของตนเอง แตคอยๆสูญ

หายไป เน่ืองจากชุมชนเปนพ้ืนท่ีเปด ติดตอกับคนตางวัฒนธรรมไดงาย นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของ

ภาครัฐสูสังคมชนบท และการกลืนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัว สงผลใหภาษาไทยกลายเปนภาษาในชีวิตประจําวัน

แทนภาษาลาวเวียง (2) วัฒนธรรมการแตงกาย เปนวัฒนธรรมท่ีคอยๆเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ

เกษตรกรรมไปสูแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวกงายตอการซื้อสินคาจากภายนอก และคานิยมดาน

แฟช่ันสมัยใหม (3) วัฒนธรรมท่ีอยูอาศัย เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากท้ังรูปแบบ วัสดุ พ้ืนท่ีใชสอย เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เทคโนโลยีการกอสราง สถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน (4) วัฒนธรรมความ

บันเทิง แคนเปนเครื่องดนตรีท่ีเปนเอกลักษณ แคนสูญหายไปจากวัฒนธรรมลาวเวียงเน่ืองจากนโยบายสรางความเปน

ไทยของรัฐ  ไมมีการสืบทอดจากคนรุนหลัง และคานิยมดนตรีสมัยใหม (5) วัฒนธรรมการบริโภค เปนวัฒนธรรมท่ี

สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน แตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบนิเวศภายใน

ชุมชน การขยายตัวของรานคา วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของคนในชุมชน (6) พิธีกรรมความเช่ือ ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก

การคลายตัวของความเช่ือเรื่องผี ปรับเปลี่ยนพิธีกรรมแบบพระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดให

สอดคลองกับยุคสมัย  

 แนวทางในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียง คือ สรางจิตสํานึกทางชาติพันธุใหแกกลุมชาติพันธุลาว

เวียง สงเสริมใหผูนําชุมชนเปนผูนําทางวัฒนธรรม และ จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรมในชุมชน 

 

คําสําคัญ: กลุมชาติพันธุลาวเวียง, วัฒนธรรม, จังหวัดอางทอง 
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Abstract 

 The research “Changes and Cultural Adaptation of Lao Viang ethnic group in Thewarat Sub 

District, Chaiyo District, Ang Thong Province” aims to study changes and cultural adaptation amongst 

Lao Viang ethnic group in Thewarat Sub District, Chaiyo District, Ang Thong Province, Thailand, and 

find basic courses in restoration and conservation of the community’s cultural heritage.  

The result suggests (1) In language concern, Lao Viang language has lost due to the feature 

of community’s open location, which allows different cultures to access. Moreover, centralization in 

education and cultural domination in a family are critical factors making Thai a common language for 

the Lao Viang. (2) The folks gradually change their costumes in accordance with changes in life style 

– from agricultural to industrial way of life. More convenient transportation to distribute more 

products from the outers and modern fashion fancy are also in account. (3) In local homestead, 

forms, material and space of the house have altered in terms of changes in the environment, 

construction technology and economic status of the folks. (4) In entertainment, “Can”, a local 

areophone made from bamboo, has died from the Lao Viang’s culture due to the government’s 

policy to create centralized identity, together with lack of cultural successor and modern music 

preference. (5) Consumption, which reveals close relationship between the environment and 

people’s life, has changed in proportion to the local conditions; expanding shops and different 

lifestyle. (6) Rituals and belief in ghost are adjusted to Buddhism. Moreover, elaborate details in the 

rituals have adapted to modern life style.  

Proposal to restore and reserve Lao Viang culture is based on concerns about ethnicity 

amongst the Lao Viang. The local headman should be promoted a cultural leader and cultural study 

centre should be established in the community.  

 

Keywords: Lao Viang ethnic group, Cultural, Ang Thong Province 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 รัฐบาลไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในสวนท่ี 4 ยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยในประเด็นของการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และสนับสนุนใหมีการจัดการความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจน

สงเสริมใหสถาบันการศึกษาทําวิจัยรวมกับชุมชน เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการแกไขปญหาและตอบโจทยการพัฒนา

พ้ืนท่ี ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 

65)    

 หากพิจารณาภาพรวมของพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลางของประเทศไทยพบวา มีรากฐานมาจากความเปนพหุ

วัฒนธรรมตั้งแตอดีต มีการอยูปะปนกันระหวางคนกลุมตางๆ และมีการผสมผสาน เปลี่ยนแปลง ปรับตัวระหวาง

วัฒนธรรมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนสังคมเปด ติดตอปฏิสัมพันธกับคนตางวัฒนธรรมไดงาย เชน 

บริเวณพ้ืนท่ีราบลุมริมฝงแมนํ้าสายใหญ เหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานของมนุษย และบริเวณท่ีเปนเสนทางคมนาคมหลัก
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(ฉัตรทิพย นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา, 2541: 193) หรือเปนชุมทางการคาท้ังทางบกและทางนํ้า จังหวัดอางทองเปน

พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีสภาพภูมิศาสตรในลักษณะดังกลาว (สมชาย พุมสะอาด, 2526: 97)   
 พ้ืนท่ีราบลุมแมนํ้าเจาพระยาใน ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทองมีกลุมชาติพันธุท่ีใชภาษาตระกูลไท-กะได (Tai-

Kadai Language Family) (ผณินทรา ธีรานนท, 2557: 4) คือ กลุมชาติพันธุลาวเวียง ตั้งถ่ินฐานอยูรวมกับคนไทย

ทองถ่ินมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (หอสมุด

แหงชาติ, 2375) เน่ืองจากการอพยพหนีภัยสงครามในมาตุภูมิเดิมและการกวาดตอนประชากรโดยรัฐไทยใน

ประวัติศาสตร ประกอบกับนิเวศการตั้งถ่ินฐานในปจจุบันมีความคลายคลึงกับพ้ืนท่ีราบลุมเวียงจันทน สงผลใหกลุมชาติ

พันธุกลุมน้ีตั้งถ่ินฐานถาวร จนกลายเปนพลเมืองไทยแตมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางออกไป (บังอร ปยะพันธุ, 

2541: 84) 

 ปจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมลาวเวียง ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง อยูในภาวะวิกฤติ สุมเสี่ยงตอการสูญหาย

ทางวัฒนธรรมในระยะเวลาอันใกล เพ่ือฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียงในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน จึง

เห็นความจําเปนท่ีตองศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ใน ต.เทวราช 

อ. ไชโย จ. อางทอง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางวัฒนธรรม จะเปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถรวบรวม 

วิเคราะห สังเคราะหองคความรู  สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสูญหาย

วัฒนธรรม ตลอดจนทิศทางการปรับตัวของกลุมชาติพันธุลาวเวียง เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการศึกษารากฐานของชุมชน 

และเปนขอมูลเบ้ืองตนอันนําไปสูการคนหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชนและพ้ืนฐานทางสังคม

วัฒนธรรม 

 การทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงจะเปนพลังสวนหน่ึงท่ีชวยเสริมใหชุมชนสามารถเลือกรับสิ่งใหมจาก

กระแสโลกาภิวัตนมาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ชุมชนจะคอยๆปรับตัวและใชประโยชนจากความเปน

สมัยใหม เพ่ือใหสามารถเคลื่อนไปสูความเปนสมัยใหมไดในอนาคต  โดยไมท้ิงรากเหงาของชุมชนผานสํานึกทาง

ประวัติศาสตรรวมกันของผูคน และมีพลังมากเพียงพอในการพัฒนาชุมชนไปพรอมๆกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ชุมชนลาวเวียงอยางยั่งยืน   

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต. เทวราช อ. ไชโย 

จ. อางทอง 

 2. เพ่ือเสนอแนวทางเบ้ืองตนในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียง ต. เทวราช อ. ไชโย จ. อางทอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตของเน้ือหาการวิจัย 

 ดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมดานภาษา การ

แตงกาย ท่ีอยูอาศัย ความบันเทิง การบริโภค พิธีกรรมความเช่ือ และแนวทางเบ้ืองตนในการฟนฟูและอนุรักษ

วัฒนธรรมลาวเวียง ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อางทอง 

 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมชาติพันธุลาวเวียง ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อางทอง  
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 2. ข้ันตอนการเก็บขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สามารถแบงวิธีวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 

การวิจัยภาคสนามและการวิจัยเอกสาร 

   การวิจัยภาคสนาม เปนวิธีวิจัยหลักท่ีผูศึกษาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังท่ีเปนหลักฐานช้ันตน (Primary 

Sources) และหลักฐานช้ันรอง (Secondary Sources) ซึ่งขอมูลมีลักษณะเปนคําบอกเลา (Oral History) โดยสามารถ

แบงการวิจัยภาคสนามออกเปน 5 วิธี คือ (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เก็บขอมูล

พิธีกรรมและความเช่ือ สังเกตพฤติกรรมและรายละเอียดของพิธีกรรม (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-

Participant Observation) สังเกตพฤติกรรมของผูรวมพิธีกรรม และเปาหมายของการประกอบพิธีกรรม (3) การ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key-Information Interview) เก็บขอมูลวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง การ

เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรม (4) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Information-Interview) เก็บ

ขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชภาษาของกลุมชาติพันธุลาวเวียง การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางวัฒนธรรม (5) การ

สนทนากลุม (focus group) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 การวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาเอกสารท่ีเปนหลักฐานช้ันตน ประเภทจดหมายเหตุ บันทึกบอกเลาตางๆ 

รวมถึงงานท่ีเก่ียวของท่ีปรากฏอยูในงานวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และเอกสารจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ  

 3. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามและขอมูลจากเอกสารมาตรวจสอบความถูกตอง นําขอมูลท้ังสอง

สวนมาทําการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ( 17Historical Approach) และ

นําเสนอขอมูลตอชุมชน เพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกตอง จากน้ันนําเสนอผลการวิจัยดวย

วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต. เทวราช                 

อ. ไชโย จ. อางทอง พบวา  

 1. การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของกลุมชาติพันธุลาวเวียง  

 วัฒนธรรมภาษา กลุมชาติพันธุลาวเวียงมีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตนเอง คือ ภาษาลาวเวียง ซึ่งถูก

จัดอยูในกลุมตระกูลภาษาไท-กะได  (Tai-Kadai Language Family) (ผณินทรา ธีรานนท, 2557: 4) ภาษาลาวเวียง

เปนสําเนียงภาษาถ่ินของกลุมคนท่ีอยูอาศัยบริเวณท่ีราบแมนํ้าโขงบริเวณนครเวียงจันทน  โดยมีหนวยเสียงพยัญชนะ

ท้ังหมด ๒๐ เสียง ไมมีหนวยเสียงพยัญชนะควบ มีเสียงสระ ๒๑ หนวยเสียง และเสียงวรรณยุกตอีก ๖ เสียง ปจจุบัน

ภาษาลาวเวียงสูญหายไปจากสังคมลาวเวียงเน่ืองจาก (1) พ้ืนท่ีริมฝงแมนํ้าเจาพระยา เปนสังคมท่ีมีความเปนพหุ

วัฒนธรรม เน่ืองจากเปนทําเลท่ีตั้งเหมาะสมตอการตั้งถ่ินฐานของมนุษย เสนทางการคมนาคมทางนํ้าเอ้ือตอการติดตอ

คาขายและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางคนกลุมตางๆ (ฉัตรทิพย นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา, 2541: 193) สงผล

ใหพ้ืนท่ีของชุมชนเปนพ้ืนท่ีเปด วัฒนธรรมภาษาท่ีเขามากับการคาและการอยูรวมกันของคนตางกลุมตางภาษา คอยๆ

ผสมกลมกลืนภาษาลาวเวียงจนทําใหมีการหยิบยืมคําภาษาอ่ืนมาใชมากข้ึนเรื่อยๆ และภาษาลาวเวียงถูกลด

ความสําคัญในชีวิตประจําวันจนไมถูกนํามาใชอีก (2) นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของภาครัฐสูสังคม

ชนบท เปนปจจัยสงกระทบตอภาษาดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ภาษากลุมชาติพันธุถูกแทนท่ีดวยภาษาไทย ซึ่ง

ถูกกําหนดใหเปนภาษาราชการ การใชภาษาลาวเวียงในท่ีสาธารณะกลายเปนความแปลกแตกตาง เปนชายขอบของ
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สังคมท่ีถูกหลอหลอมมาจากระบบการศึกษาของรัฐไทยในอดีต กลุมชาติพันธุลาวเวียงจึงอยากปกปดอัตลักษณทาง

ภาษาของตนเอง (เฉลียว พุมปาน, สัมภาษณ, 2561)  สงผลใหภาษาลาวเวียงไมถูกใช และหายไปจากชุมชน เด็กรุน

หลังก็ใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลักและละท้ิงภาษาของบรรพบุรุษไป (3) การกลืนวัฒนธรรม เกิดข้ึนจากการ

แตงงานของคนตางวัฒนธรรม ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการกลืนทางวัฒนธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อภาษาลาวเวียง

ไมใชภาษาสื่อสารภายในครอบครัว สงผลใหภาษาไทยกลายเปนภาษาหลักท่ีใชสื่อสาร สมาชิกใหมภายในครอบครัวจึง

ไมสามารถพูดภาษาลาวเวียงได รวมถึงชาวลาวเวียงเมื่อไมไดใชภาษามาตุภูมิเปนระยะเวลานาน สงผลใหไมคุยเคย และ

ไมสามารถพูดภาษาชาติพันธุของตนเองไดอีก (อาภรณ มะกรูดทอง, สัมภาษณ, 2561) 

 ปจจุบันชาวลาวเวียงใชภาษาไทยในการสื่อสาร ภาษาไทยท่ีชุมชนบานลาวใชสื่อสารกัน แมจะเปนภาษาไทย 

แตก็มีสําเนียงท่ีแสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลการออกเสียงของภาษาไทยทองถ่ิน คือ ภาษาไทยสําเนียงอางทอง ซึ่งจะ

มีลักษณะคลายกับภาษาไทยสําเนียงสุพรรณบุรี ลักษณะการเหนอ เสียงโทจะออกเสียงวรรณยุกตสูงจนเกือบเปนเสียง

วรรณยุกตตรี คําทายวรรคจะมีการลากเสียงยาวกวาคําตนวรรค เสียงสามัญท่ีอยูวรรคทาย จะมีเสียงวรรณยุกตผสมกัน

อยูหลายเสียงตั้งแตเสียงเอกจนถึงเสียงจัตวา (คณะกรรมการฝายประมวลผลและจดหมายเหต,ุ 2542: 51) 

 วัฒนธรรมการแตงกาย  ผูหญิงนุงโจงกระเบน ผาโจงกระเบนมีลักษณะ เปนผาสีพ้ืนเน้ือเกลี้ยง สวมเสื้อแขน

กระบอก สีพ้ืนสดใส ทําจากฝาย และใชสไบสีขาวพาดบา ปลอยชายสไบลงมาดานหนา การแตงกายลักษณะดังกลาวน้ี

นิยมแตงในวันสําคัญ งานบุญ หรือในการประกอบพิธีกรรมประจําป ในวันปกติท่ีตองทํางาน ผูหญิงมักจะสวมเสื้อคอ

กระเชาเน่ืองจากเหมาะสมตอกิจกรรมในชีวิตประจําวันมากกวา สําหรับการแตงกายของผูชาย นุงกางเกงขากวย สวม

เสื้อแขนสั้นท่ีทําจากผาฝาย หรืออาจไมสวมเสื้อเลยก็ได ผูกผาขาวมาท่ีเอว (อาภรณ มะกรูดทอง, สัมภาษณ, 2561) 

 ปจจุบัน กลุมชาติพันธุลาวเวียงไมทอผาเอง ไมมีการปลูกฝาย การแตงกายแบบดั้งเดิมไมเปนท่ีนิยม เน่ืองจาก

ไมตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศ รูปแบบการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมผูสูงอายุท่ีคน

หนุมสาวออกไปทํางานรับจางนอกชุมชน  การพัฒนาเสนทางคมนาคมดวยการถมคลองใหเปนถนนตามนโยบายของรัฐ 

สงผลใหการเดินทางออกนอกชุมชนเพ่ือซื้อสินคาปจจัย 4 สะดวกข้ึน แฟช่ันสมัยใหมตอบสนองและมีความคลองตัวใน

การใชชีวิตประจําวันมากกวาการแตงกายแบบเดิม ราคาไมแพง หาซื้องาย สงผลใหการแตงกายแบบดั้งเดิมในปจจุบัน

ปรากฏเพียงในกลุมผูสูงอายุในวันท่ีมีการประกอบพิธีกรรมเทาน้ัน 

 วัฒนธรรมท่ีอยูอาศัย เรือนของกลุมชาติพันธุลาวเวียงแบบดั้งเดิม ปลูกดวยวัสดุท่ีหาไดตามธรรมชาติ เปน

เรือนใตถุนสูงเพ่ือเหมาะสมกับวิถีชีวิตริมฝงแมนํ้า  ฝาเรือนเปนไมขัดแตะและมุมหลังคาดวยหญาคา ภายในเรือน

ประกอบดวยสวนท่ีพักอาศัย หิ้งบรรพบุรุษ และชานยื่นออกไปสําหรับทําครัว หองนํ้าอยูนอกตัวเรือน มียุงขาวถัดไป

จากตัวเรือน ทําจากไมและยาดวยข้ีควายเพ่ือไมใหเกิดชองวางระหวางซี่ไมไผ (จตุพล อังศุเวช, 2555: 65) ระหวาง

บริเวณบานไมมีรั้ว เปนพ้ืนท่ีเปดกวาง กลุมชาติพันธุลาวเวียงนิยมปลูกเรือนเปนหมู อยูใกลกันภายในระบบเครือญาติ

ในลักษณะครอบครัวขยาย 

 ปจจุบันวัฒนธรรมท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุลาวเวียงเปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีการกอสรางท่ีเขามาใหม ประกอบกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชน

เปลี่ยนไปจากการออกไปทํางานในระบบอุตสาหกรรมและหนวยงานของภาครัฐ จึงนํามาสูการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 

เรือนยกสูงไมจําเปนอีกตอไปเมื่อมีการถมคลองใหกลายเปนถนน วัสดุ รูปแบบและองคประกอบของเรือนเปลี่ยนไป ตัว

เรือนทําจากไมเน้ือแข็ง ปูน และเหล็ก การแบงพ้ืนท่ีใชสอยเปนสัดสวนตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว หลังคามุงดวย

สังกะสีและกระเบ้ือง ไมมีหิ้งผี ไมมีชานสําหรับประกอบอาหาร หองนํ้าสรางอยูในตัวเรือน มีการทํารั้วก้ันรอบบริเวณท่ี
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อยูอาศัยเพ่ือแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (มะลิ ไกรจํานง, สัมภาษณ, 2561) วัฒนธรรมการปลูกเรือนหมู ครอบครัวขยาย ไปสู

ครอบครัวเดี่ยว เมื่อจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีมากข้ึนจนไมสามารถอยูรวมกันท้ังหมดได  

 ปจจัยเรื่องขนาดท่ีอยูอาศัยมีอิทธิพลกํากับการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวของลาวเวียงเปนอยางมาก 

เมื่อครอบครัวมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน บานหลังเล็กเกินไปท่ีจะอยูรวมกันได คูครองคูใหมจึงจําเปนตองแยกตัวออกมาจาก

สมาชิกคนอ่ืนๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายไปสูครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวเดี่ยวท่ีตั้งข้ึนมา

ใหมน้ี ก็สามารถวนกลับไปสูครอบครัวขยายไดอีกเมื่อสมาชิกมีจํานวนมากข้ึนแตความสัมพันธภายในระบบเครือญาติ

ยังคงเดิม ซึ่งหมายความวา ลักษณะครอบครัวของกลุมชาติพันธุลาวเวียงจะมีลักษณะเปนวงกลมหรือมีลักษณะเปนวัฏ

จักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle)  (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557: 67) ท่ีหมุนวนอยูอยางตอเน่ือง ไมไดเปลี่ยนแปลง

ไปจนลักษณะครอบครัวแบบดั้งเดิมลมสลายไปเหมือนครอบครัวในสังคมเมืองขนาดใหญ 

 วัฒนธรรมความบันเทิง “แคน” เปนเครื่องดนตรีชนิดเปา ท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมรวมของกลุมชาติ

พันธุลาวเวียง ทําจากไมท่ีอยูในวงศเดียวกับไผ ปลองยาว ลําขนาดเล็ก แตละลํามีขนาดความสั้น ความยาวของไมท่ี

แตกตางกัน มีเตาแคนท่ีมีลักษณะกลวงใชในการเปา การเปานิยมเปาเดี่ยวและเปาคู การเปาเดี่ยวและเปาคู นิยมเปา

ยามวางจากการทํางานเพ่ือผอนคลาย ไมมีทวงทํานองตายตัว หากเปาเพ่ือการเฉลิมฉลองและประกอบพิธีกรรม 

เรียกวา “รําแคน” หรือ “แหแคน” เปนการเปาแคนมากกวา 2 เตา ประกอบการรวมฟอนรําของสมาชิกในกลุมชาติ

พันธุ (ทรงยศ มะกรูดทอง, สัมภาษณ, 2561) 

 นโยบายของรัฐไทยท่ีพยายามสราง “ความเปนไทย” ใหเปนวัฒนธรรมกระแสหลัก เริ่มกดทับวัฒนธรรมอ่ืน 

สงผลใหการแอวลาวเปาแคนเปนสิ่งตองหาม ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหแคนหายไปจากวัฒนธรรมลาวเวียงในประเทศ

ไทย  ปจจุบัน “แคน” หายไปจากวัฒนธรรม ไมมีสมาชิกในชุมชนสามารถเปาแคนได และเยาวชนรุนหลังก็ไมมีความ

ทรงจําเก่ียวกับเครื่องดนตรีชนิดน้ีอีกเลย กลุมชาติพันธุลาวเวียงนําเครื่องดนตรีท่ีเปนวัฒนธรรมภาคกลางเขามาแทนท่ี

คือ กลองยาว ใชกํากับจังหวะประกอบเพลงในการเฉลิมฉลองและประกอบพิธีกรรมแทนแคน (วิกัลย พงศพนิตานนท

,2534: 53)  หลังทศวรรษ 2535 เครื่องดนตรีและเพลงพ้ืนเมือง ไมเปนท่ีนิยมและถูกแทนท่ีดวยเพลงสมัยใหม ท่ีมี

เน้ือหาและจังหวะตามรสนิยมของคนรุนใหมมากกวา (สุชาติ มาสุวรรณ, สัมภาษณ, 2561)  

 วัฒนธรรมการบริโภค เปนวัฒนธรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน 

การตั้งถ่ินฐานบนพ้ืนท่ีราบลุมและติดกับแมนํ้าสายใหญ อาหารหลักมักจะเปนขาวและปลา ซึ่งสอดคลองกับคําทักทาย

ท่ีคนในชุมชนมักกลาววา “กินขาวกินปลามาหรือยัง” (เฉลียว พุมปาน, สัมภาษณ, 2561) หากพิจารณาตามวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลาวเวียงแลว นิยมบริโภคขาวเหนียวมากกวาขาวเจา แตปจจุบันมีการเปลี่ยนมาบริโภคขาวเจา

เปนหลัก เน่ืองจากสามารถนํามาคาขายแลกเปลี่ยนกับพอคาจีนท่ีเขามาในชุมชนได ขาวเหนียวจึงปลูกนอยลง และไมมี

การปลูกอีกเลยในชุมชน สําหรับปลา กลุมชาติพันธุลาวเวียงจะนํามาหมัก เรียกวา “ปลารา” ซึ่งเปนวัฒนธรรมอาหาร

ของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ทุกครัวเรือนจะหมักปลาไวประกอบอาหาร ตอมาการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสงผลใหระบบ

อุตสาหกรรมเติบโต ทรายแมนํ้ากลายเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในระบบอุตสาหกรรม สงผลใหมีการสัมปทานดูดทรายใน

แมนํ้าเจาพระยาในพ้ืนท่ี ต. เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง ทําใหระบบนิเวศริมนํ้าคอยๆเปลี่ยนไป ปลาหากยากข้ึน คนใน

ชุมชนเลิกหมักปลารา หันไปใชนํ้าปลาท่ีคนไทยทองถ่ินนํามาขายในตลาดแทน (สุชาติ มาสุวรรณ, สัมภาษณ, 2561) 

 นอกจากขาวและปลาราท่ีเปนวัฒนธรรมการบริโภคดั้งเดิมแลว ยังมีอาหารและขนมท่ีเปนอัตลักษณของกลุม

ชาติพันธุลาวเวียงชนิดอ่ืนๆอีก เชน ลาบปลาดิบ อ่ัวพริก ขนมปาด ขนมตม และขาวตมมัดไตหรือขาวตมลาว เปนตน 

ซึ่งอาหารและขนมเหลาน้ีจากท่ีเคยทําบริโภคในชีวิตประจําวัน ปจจุบันกลายเปนอาหารและขนมท่ีทําข้ึนในการ

ประกอบพิธีกรรมเทาน้ัน (สุนีย สุทธิรักษ, สัมภาษณ, 2561) เน่ืองจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนรุนหลัง
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เปลี่ยนแปลงจากการเพ่ิมข้ึนของวัตถุดิบ รูปแบบการปรุง การขยายตัวของรานชําขนาดเล็กในชุมชน ท่ีนําขนมและ

อาหารสําเร็จรูปตามสมัยนิยมเขามาแทนท่ี อีกท้ังข้ันตอนการปรุงอาหารแบบเดิมใชเวลานาน ไมสอดคลองกับสภาพ

สังคมท่ีเรงรีบในการดํารงชีวิตท่ีไมใชสังคมเกษตรกรรมแบบเดิม  คนรุนหลังไมนิยมประกอบอาหารกินเองในครัวเรือน

เน่ืองจากไมมีเวลา ขนมและอาหารในวัฒนธรรมภาคกลางมีความหลากหลาย รสชาติดี หาซื้อไดสะดวก คนท่ียัง

สามารถทําอาหารพ้ืนถ่ินไดสวนใหญเปนผูสูงอายุและลดจํานวนลงเรื่อยๆ ในอนาคตหากไรคนสืบทอด วัฒนธรรม

อาหารเหลาน้ี ท่ีเปนบทสะทอนภูมิปญญาของบรรพบุรุษจะสูญหายไปจากชุมชน กลุมชาติพันธุลาวเวียงแตเดิมไม

บริโภคเน้ือหมูและเน้ือวัว เน้ือวัวเขามาเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารภายหลังเมื่อแขกมุสลิมฝงตรงขามแมนํ้า

เจาพระยาเขามาติดตอคาขายกับคนในชุมชน และชาวจีนท่ีนําสินคาหลายชนิดเขามาขายและแลกสินคากับขาวเปลือก

(สุชาติ มาสุวรรณ, สัมภาษณ, 2561) 

  พิธีกรรมความเชื่อ  

 พิธีข้ึนเรือน  เปนพิธีกรรมท่ีกลุมชาติพันธุลาวเวียงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีต เพ่ือเปนการแสดง

ความเคารพตอผูดูแลเรือน ซึ่งจะมีการจัดพิธีกรรมดังกลาวในวันสงกรานต โดยนําขาวเหนียวแดง มันน่ึง และดอกคูน

มัดดวยสายสิญจน แลวนําไปใหเตาไฟ โองนํ้า เสาเอก เสาโท หิ้งพระ ซึ่งเปนความเช่ือท่ีผสมผสานระหวางแนวคิด

เก่ียวกับผีบรรพบุรุษและผีท่ีอยูในระบบนิเวศการตั้งถ่ินฐานของกลุมชาติพันธุกับพระพุทธศาสนา ปจจุบันพิธีกรรม

ดังกลาวไมคอยปฏิบัติกันแลว เน่ืองจากความเช่ือเรื่องผีคลายตัวลง ถูกแทนท่ีดวยการตั้งศาลพระภูมิแทน 

 พิธีพาดหมาก เปนพิธีกรรมท่ีสําคัญของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ถูกจัดข้ึนประจําทุกป ในเดือน 6 หากปใดมี

เดือน 8 สองหนก็เลื่อนวันประกอบพิธีกรรมจากเดือนพฤษภาคมมาเดือนเมษายน โดยนํากานกลวยมาทําบันได 5 ข้ัน 

พาดท่ีศาลของบรรพบุรุษ นําลูกหมากมาผา ใชใบพลูเต็มใบ หามฉีกหรือซอนใบพลู แลวนํามามวนไมใสไส จากน้ันนํา

ดอกปุยฝาย มายีใหมีลักษณะเปนเสน รัดมวนใบพลูอยางประณีต ปจจุบันตนฝายในชุมชนไมมีแลว จึงใชดายสําเร็จรูป

ท่ีขายในตลาดมารัดมวนใบพลูแทน ระหวางท่ีประกอบการพาดหมากน้ันใหพูดแตเรื่องท่ีเปนสิริมงคล จุดธูป 9 ดอก 

เทียน 1 เลม (สุนีย สุทธิรักษ, สัมภาษณ, 2561) 

 แมพิธีกรรมดังกลาวยังดํารงอยูไดในปจจุบัน แตก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพ่ือใหสอดคลองกับยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนไป เชน ใชดายสําเร็จรูปท่ีขายในตลาดมารัดมวนใบพลูแทนดอกฝาย เน่ืองจากในปจจุบันในชุมชนไมมีตนฝาย

แลว นอกจากน้ันจุดมุงหมายของพิธีกรรมมีความหลากหลายมากข้ึนตามเปาหมายชีวิตของผูเขารวมพิธีกรรมแตละคน

(จวง สุวรรณโชติ, สัมภาษณ, 2561) ในอดีตพิธีพาดหมากถูกจัดข้ึนเพ่ือบวงสรวงบรรพบุรุษท่ีเช่ือวาเปนผูนํากลุมชาติ

พันธุลาวเวียงเขามาตั้งถ่ินฐานเปนครั้งแรก การบวงสรวงจึงเปนไปเพ่ือการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ เพ่ือความ

เปนสิริมงคลตอชุมชน และอํานวยพรตอผลผลิตทางการเกษตร แสดงความเปนหน่ึงเดียวของกลุมชาติพันธุ ปจจุบัน

ภาวะการดิ้นรนทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหการขอพรตางๆมุงไปสูโชคลาภ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวา 

เยาวชนลาวเวียงรุนหลังไมเขาใจแกนแกนของพิธีกรรม และไมเห็นความสําคัญของพิธีกรรมดังกลาวในเชิงวัฒนธรรม 

 2. แนวทางเบ้ืองตนในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียง พบวา (1) การสรางจิตสํานึกทางชาติพันธุ

เปนแนวทางท่ีจะสามารถปูพ้ืนฐานทางความคิด สรางความภูมิใจ และเจตคติท่ีดีตอวัฒนธรรมลาวเวียง ใหแกสมาชิกใน

ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะตองเปนกําลังสําคัญในการฟนฟู อนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมในชุมชนตอไปในอนาคต 

เชน กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยการมีสวนรวมระหวางเยาวชนกับผูสูงอายุในชุมชน 

กิจกรรมทําแผนท่ีเดินดิน ปฏิทินวัฒนธรรม เพ่ือใหเยาวชนเขาใจระบบนิเวศวัฒนธรรมในชุมชน รวมถึงการออกแบบ

หลักสูตรทองถ่ินในรายวิชาท่ีเก่ียวของของสถานศึกษา ท่ีใหความสําคัญกับความเปนลาวเวียงควบคูกับความเปนไทย 

(2) สงเสริมใหผูนําชุมชนตองเปนผูนําทางวัฒนธรรม รวมมือกับปราชญชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับทองถ่ิน 
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วัฒนธรรมจังหวัด และสถาบันการศึกษาท่ีมีผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรม เพ่ือไดรับการสนับสนุน งบประมาณในการจัด

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียงอยางตอเน่ือง เชน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียงยอนยุคประจําป ท่ีควรจัด

อยางตอเน่ืองทุกป เปนการถายทอดความรู ประชาสัมพันธใหคนภายนอกและคนในชุมชนเห็นความงดงามและคุณคา

ทางวัฒนธรรมในทุกๆดาน สมาชิกในชุมชนทุกชวงวัยตองมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวน้ีดวย (3) จัดตั้งศูนยการเรียนรู

ทางวัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน ใหสมาชิกในชุมชนสามารถใชเปนพ้ืนท่ีความรูในการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน การเสวนาเชิงวัฒนธรรมกลุมเล็กๆของคนในชุมชน กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน

โดยปราชญชุมชนใหแกนักเรียน นอกจากน้ันภายในศูนยควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูท้ังหมดท่ีเก่ียวของในรูปแบบ

ของนิทรรศการและงานวิจัยดวย เชน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต ระบบสังคม เศรษฐกิจ เปน

ตน   

 

อภิปรายผล  

 การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียงเกิดข้ึนจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

เปนผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ สอดคลองกับงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทาง

วัฒนธรรมหลายเรื่อง เชน งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเก่ียวกับชีวิต: 

กรณีศึกษาชุมชนลาวโซง จังหวัดนครปฐม (ประธาน เขียวขํา, 2546 ) งานศึกษาพัฒนาการทางประวัตศิาสตรของกลุม

ชาติพันธุลาวเวียง อ. อูทอง จ.สุพรรณบุรี (วรรณพร บุญญาสถิตย, ฉันทัส เพียรธรรม, เทพธิดา ศิลปบรรเลง, 2559) 

งานศึกษาการสืบทอดและอนุรักษดนตรีของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต.ดอนคา อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี (ณัฐพจน โพธ์ิ

เจริญ, 2558) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีเปาหมายสรางระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีชนบท 

ไมวาจะเปน นํ้าไหล ไฟสวาง ทางสะดวก แนวคลองในชุมชนถูกถมใหกลายเปนถนนเพ่ือเช่ือมตอกับเสนทางการ

คมนาคมสูเมืองอางทอง ลวนเปนพ้ืนฐานในการตอบสนองตอการกระจายสินคาพืชพาณิชยสูโรงงานอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนท่ีวิถีการผลิตแบบเดิม วัฒนธรรมการบริโภคไดรับการกระทบกระเทือนจากคานิยมและ

สินคาจากภายนอก  การดิ้นรนในวิถีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สงผลใหเวลาวางในชีวิตประจําวันของกลุมชาติพันธุลาว

เวียงลดนอยลง เน่ืองจากตองเอาเวลาไปทํางาน โดยเฉพาะสมาชิกในกลุมชาติพันธุท่ีเขาสูการเปนแรงงานในระบบ

อุตสาหกรรม พนักงานในหนวยงานตางๆ เปนตน ชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม เชน การเย็บผา การ

ทําอาหาร ดนตรี ถูกแทนท่ีดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งเปนปจจัยท่ีสอดคลองกับกรณีการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ 

 ปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีสงกระทบตอวัฒนธรรมยอยในสังคมไทย คือ การใชภาษากลางในการสื่อสาร

ภายในโรงเรียน ทําใหภาษากลุมชาติพันธุถูกแทนท่ีดวยภาษาไทย ซึ่งถูกกําหนดใหเปนภาษาราชการ การใชภาษาลาว

เวียงในท่ีสาธารณะกลายเปนความแปลกแตกตาง ความพยายามปกปดอัตลักษณทางภาษาของตนเอง สงผลใหภาษา

ลาวเวียงไมถูกใช และหายไปจากชุมชน เด็กรุนหลังก็ใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลัก ซึ่งการสูญหายทางภาษายอย

ผานกระบวนการศึกษาน้ีเกิดข้ึนในหลายกลุมชาติพันธุ เชน ลาวโซง (วิชุพันธ ไทยโพธ์ิศรี, 2553) ญัฮกุร (ศุภิสรา 

ประเสรฐิ, 2551) ชอง (อเนก รกัเงิน, 2551)  
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 ขอเสนอแนะในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมไปทดลองใช (1)จัดกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมทองถ่ินโดยการมีสวนรวมระหวางเยาวชนกับผูสูงอายุในชุมชน กิจกรรมทําแผนท่ีเดินดิน ปฏิทินวัฒนธรรม 

ออกแบบหลักสูตรทองถ่ินในรายวิชาท่ีเก่ียวของของสถานศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางจิตสํานึก ใหเกิดความ

เขาใจและภูมิใจในวัฒนธรรม (2) สงเสริมใหผูนําชุมชนมีบทบาทเปนผูนําทางวัฒนธรรม รวมมือกับหนวยงานตางๆนํา

ชุมชนจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมของตนเองใหเปนท่ีรูจัก (3) นําองคความรูทางวัฒนธรรมจากการวิจัยไปจัดทํา

ขอมูล จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ในลักษณะนิทรรศการ พิพิธภัณฑชุมชน โมเดลทางวัฒนธรรม 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 (1) ควรตอยอดจากงานวิจัยเดิมในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียง 

 (2) ควรศึกษาความสามารถในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

กระบวนการตอไปในอนาคต 
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