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การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง
ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
Changes and Cultural Adaptation of Lao Viang ethnic group in Thewarat
Sub district, Chaiyo District, Ang Thong Province
ดร. พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล 1
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต. เทวราช อ. ไชโย
จ. อางทอง มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง
ต. เทวราช อ. ไชโย จ. อางทอง และเสนอแนวทางเบื้องตนในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมใหแกชุมชน
ผลการวิจัยพบวา (1) วัฒนธรรมภาษา กลุมชาติพันธุลาวเวียงมีวัฒนธรรมภาษาเปนของตนเอง แตคอยๆสูญ
หายไป เนื่องจากชุมชนเปนพื้นที่เปด ติดตอกับคนตางวัฒนธรรมไดงาย นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของ
ภาครัฐสูสังคมชนบท และการกลืนทางวัฒนธรรมภายในครอบครัว สงผลใหภาษาไทยกลายเปนภาษาในชีวิตประจําวัน
แทนภาษาลาวเวียง (2) วัฒนธรรมการแตงกาย เปนวัฒนธรรมที่คอยๆเปลี่ยนแปลงไปจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกรรมไปสูแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมสะดวกงายตอการซื้อสินคาจากภายนอก และคานิยมดาน
แฟชั่นสมัยใหม (3) วัฒนธรรมที่อยูอาศัย เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งรูปแบบ วัสดุ พื้นที่ใชสอย เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เทคโนโลยีการกอสราง สถานภาพทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน (4) วัฒนธรรมความ
บันเทิง แคนเปนเครื่องดนตรีที่เปนเอกลักษณ แคนสูญหายไปจากวัฒนธรรมลาวเวียงเนื่องจากนโยบายสรางความเปน
ไทยของรัฐ ไมมีการสืบทอดจากคนรุนหลัง และคานิยมดนตรีสมัยใหม (5) วัฒนธรรมการบริโภค เปนวัฒนธรรมที่
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน แตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบนิเวศภายใน
ชุมชน การขยายตัวของรานคา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชน (6) พิธีกรรมความเชื่อ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
การคลายตัวของความเชื่อเรื่องผี 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
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
รัฐบาลไดมีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในสวนที่ 4 ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยในประเด็นของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และสนับสนุนใหมีการจัดการความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
สงเสริมใหสถาบันการศึกษาทําวิจัยรวมกับชุมชน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการแกไขปญหาและตอบโจทยการพัฒนา
พื้นที่ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560:
65)
หากพิจารณาภาพรวมของพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทยพบวา มีรากฐานมาจากความเปนพหุ
วัฒนธรรมตั้งแตอดีต มีการอยูปะปนกันระหวางคนกลุมตางๆ และมีการผสมผสาน เปลี่ยนแปลง ปรับตัวระหวาง
วัฒนธรรมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะเปนสังคมเปด ติดตอปฏิสัมพันธกับคนตางวัฒนธรรมไดงาย เชน
บริเวณพื้นที่ราบลุมริมฝงแมน้ําสายใหญ เหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย และบริเวณที่เปนเสนทางคมนาคมหลัก
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(ฉัตรทิพย นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา, 2541: 193) หรือเปนชุมทางการคาทั้งทางบกและทางน้ํา จังหวัดอางทองเปน
พื้นที่หนึ่งที่มีสภาพภูมิศาสตรในลักษณะดังกลาว (สมชาย พุมสะอาด, 2526: 97)
พื้นที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาใน ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทองมีกลุมชาติพันธุที่ใชภาษาตระกูลไท-กะได (TaiKadai Language Family) (ผณินทรา ธีรานนท, 2557: 4) คือ กลุมชาติพันธุลาวเวียง ตั้งถิ่นฐานอยูรวมกับคนไทย
ทองถิ่นมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และเพิ่มจํานวนมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (หอสมุด
แห ง ชาติ , 2375) เนื่ อ งจากการอพยพหนี ภั ย สงครามในมาตุ ภู มิ เ ดิ ม และการกวาดต อ นประชากรโดยรั ฐ ไทยใน
ประวัติศาสตร ประกอบกับนิเวศการตั้งถิ่นฐานในปจจุบันมีความคลายคลึงกับพื้นที่ราบลุมเวียงจันทน สงผลใหกลุมชาติ
พันธุกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานถาวร จนกลายเปนพลเมืองไทยแตมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป (บังอร ปยะพันธุ,
2541: 84)
ปจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมลาวเวียง ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง อยูในภาวะวิกฤติ สุมเสี่ยงตอการสูญหาย
ทางวัฒนธรรมในระยะเวลาอันใกล เพื่อฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียงในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน จึง
เห็นความจําเปนที่ตองศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ใน ต.เทวราช
อ. ไชโย จ. อางทอง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางวัฒนธรรม จะเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถรวบรวม
วิเคราะห สังเคราะหองคความรู สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสูญหาย
วัฒนธรรม ตลอดจนทิศทางการปรับตัวของกลุมชาติพันธุลาวเวียง เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการศึกษารากฐานของชุมชน
และเปนขอมูลเบื้องตนอันนําไปสูการคนหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนและพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรม
การทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงจะเปนพลังสวนหนึ่งที่ชวยเสริมใหชุมชนสามารถเลือกรับสิ่งใหมจาก
กระแสโลกาภิวัตนมาปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ชุมชนจะคอยๆปรับตัวและใชประโยชนจากความเปน
สมัยใหม เพื่อใหสามารถเคลื่อนไปสูความเปนสมัยใหมไดในอนาคต โดยไมทิ้งรากเหงาของชุมชนผานสํานึกทาง
ประวัติศาสตรรวมกันของผูคน และมีพลังมากเพียงพอในการพัฒนาชุมชนไปพรอมๆกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนลาวเวียงอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต. เทวราช อ. ไชโย
จ. อางทอง
2. เพื่อเสนอแนวทางเบื้องตนในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียง ต. เทวราช อ. ไชโย จ. อางทอง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย
ดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมดานภาษา การ
แตง กาย ที่ อยู อาศัย ความบันเทิง การบริโ ภค พิธี กรรมความเชื่อ และแนวทางเบื้อ งต นในการฟ นฟู และอนุ รัก ษ
วัฒนธรรมลาวเวียง ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อางทอง
ดานประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมชาติพันธุลาวเวียง ต.เทวราช อ.ไชโย จ. อางทอง
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2. ขั้นตอนการเก็บขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สามารถแบงวิธีวิจัยออกเปน 2 สวน คือ
การวิจัยภาคสนามและการวิจัยเอกสาร
การวิจัยภาคสนาม เปนวิธีวิจัยหลักที่ผูศึกษาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนหลักฐานชั้นตน (Primary
Sources) และหลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources) ซึ่งขอมูลมีลักษณะเปนคําบอกเลา (Oral History) โดยสามารถ
แบ งการวิ จัย ภาคสนามออกเปน 5 วิ ธี คื อ (1) การสัง เกตแบบมี ส วนรว ม (Participant Observation) เก็ บ ขอ มู ล
พิธี ก รรมและความเชื่ อ สั ง เกตพฤติ ก รรมและรายละเอีย ดของพิ ธี กรรม (2) การสั ง เกตแบบไม มี สว นร วม (NonParticipant Observation) สังเกตพฤติกรรมของผูรวมพิธีกรรม และเปาหมายของการประกอบพิธีกรรม (3) การ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key-Information Interview) เก็บขอมูลวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรม (4) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Information-Interview) เก็บ
ขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชภาษาของกลุมชาติพันธุลาวเวียง การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางวัฒนธรรม (5) การ
สนทนากลุม (focus group) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การวิจัยเอกสาร เปนการศึกษาเอกสารที่เปนหลักฐานชั้นตน ประเภทจดหมายเหตุ บันทึกบอกเลาตางๆ
รวมถึงงานที่เกี่ยวของที่ปรากฏอยูในงานวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และเอกสารจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
3. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามและขอมูลจากเอกสารมาตรวจสอบความถูกตอง นําขอมูลทั้งสอง
สวนมาทําการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ( Historical Approach) และ
นําเสนอขอมูลตอชุมชน เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนําเสนอผลการวิจัยดวย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive analysis)
17

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
เปนสําเนียงภาษาถิ่นของกลุมคนที่อยูอาศัยบริเวณที่ราบแมน้ําโขงบริเวณนครเวียงจันทน โดยมีหนวยเสียงพยัญชนะ
ทั้งหมด ๒๐ เสียง ไมมีหนวยเสียงพยัญชนะควบ มีเสียงสระ ๒๑ หนวยเสียง และเสียงวรรณยุกตอีก ๖ เสียง ปจจุบัน
ภาษาลาวเวียงสูญหายไปจากสังคมลาวเวียงเนื่องจาก (1) พื้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา เปนสังคมที่มีความเปนพหุ
วัฒนธรรม เนื่องจากเปนทําเลที่ตั้งเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย เสนทางการคมนาคมทางน้ําเอื้อตอการติดตอ
คาขายและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางคนกลุมตางๆ (ฉัตรทิพย นาถสุภา, พรพิไล เลิศวิชา, 2541: 193) สงผล
ใหพื้นที่ของชุมชนเปนพื้นที่เปด วัฒนธรรมภาษาที่เขามากับการคาและการอยูรวมกันของคนตางกลุมตางภาษา คอยๆ
ผสมกลมกลื น ภาษาลาวเวี ย งจนทํ า ให มี ก ารหยิ บ ยื ม คํ า ภาษาอื่ น มาใช ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และภาษาลาวเวี ย งถู ก ลด
ความสําคัญในชีวิตประจําวันจนไมถูกนํามาใชอีก (2) นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาของภาครัฐสูสังคม
ชนบท เปนปจจัยสงกระทบตอภาษาดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ภาษากลุมชาติพันธุถูกแทนที่ดวยภาษาไทย ซึ่ง
ถูกกําหนดใหเปนภาษาราชการ การใชภาษาลาวเวียงในที่สาธารณะกลายเปนความแปลกแตกตาง เปนชายขอบของ
ภาคบรรยาย
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สังคมที่ถูกหลอหลอมมาจากระบบการศึกษาของรัฐไทยในอดีต กลุมชาติพันธุลาวเวียงจึงอยากปกปดอัตลักษณทาง
ภาษาของตนเอง (เฉลียว พุมปาน, สัมภาษณ, 2561) สงผลใหภาษาลาวเวียงไมถูกใช และหายไปจากชุมชน เด็กรุน
หลังก็ใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลักและละทิ้งภาษาของบรรพบุรุษไป (3) การกลืนวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากการ
แตงงานของคนตางวัฒนธรรม ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดการกลืนทางวัฒนธรรมไดอยางรวดเร็ว เมื่อภาษาลาวเวียง
ไมใชภาษาสื่อสารภายในครอบครัว สงผลใหภาษาไทยกลายเปนภาษาหลักที่ใชสื่อสาร สมาชิกใหมภายในครอบครัวจึง
ไมสามารถพูดภาษาลาวเวียงได รวมถึงชาวลาวเวียงเมื่อไมไดใชภาษามาตุภูมิเปนระยะเวลานาน สงผลใหไมคุยเคย และ
ไมสามารถพูดภาษาชาติพันธุของตนเองไดอีก (อาภรณ มะกรูดทอง, สัมภาษณ, 2561)
ปจจุบันชาวลาวเวียงใชภาษาไทยในการสื่อสาร ภาษาไทยที่ชุมชนบานลาวใชสื่อสารกัน แมจะเปนภาษาไทย
แตก็มีสําเนียงที่แสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลการออกเสียงของภาษาไทยทองถิ่น คือ ภาษาไทยสําเนียงอางทอง ซึ่งจะ
มีลักษณะคลายกับภาษาไทยสําเนียงสุพรรณบุรี ลักษณะการเหนอ เสียงโทจะออกเสียงวรรณยุกตสูงจนเกือบเปนเสียง
วรรณยุกตตรี คําทายวรรคจะมีการลากเสียงยาวกวาคําตนวรรค เสียงสามัญที่อยูวรรคทาย จะมีเสียงวรรณยุกตผสมกัน
อยูหลายเสียงตั้งแตเสียงเอกจนถึงเสียงจัตวา (คณะกรรมการฝายประมวลผลและจดหมายเหตุ, 2542: 51)
วัฒนธรรมการแตงกาย ผูหญิงนุงโจงกระเบน ผาโจงกระเบนมีลักษณะ เปนผาสีพื้นเนื้อเกลี้ยง สวมเสื้อแขน
กระบอก สีพื้นสดใส ทําจากฝาย และใชสไบสีขาวพาดบา ปลอยชายสไบลงมาดานหนา การแตงกายลักษณะดังกลาวนี้
นิยมแตงในวันสําคัญ งานบุญ หรือในการประกอบพิธีกรรมประจําป ในวันปกติที่ตองทํางาน ผูหญิงมักจะสวมเสื้อคอ
กระเชาเนื่องจากเหมาะสมตอกิจกรรมในชีวิตประจําวันมากกวา สําหรับการแตงกายของผูชาย นุงกางเกงขากวย สวม
เสื้อแขนสั้นที่ทําจากผาฝาย หรืออาจไมสวมเสื้อเลยก็ได ผูกผาขาวมาที่เอว (อาภรณ มะกรูดทอง, สัมภาษณ, 2561)
ปจจุบัน กลุมชาติพันธุลาวเวียงไมทอผาเอง ไมมีการปลูกฝาย การแตงกายแบบดั้งเดิมไมเปนที่นิยม เนื่องจาก
ไมตอบสนองตอสภาพภูมิอากาศ รูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมผูสูงอายุที่คน
หนุมสาวออกไปทํางานรับจางนอกชุมชน การพัฒนาเสนทางคมนาคมดวยการถมคลองใหเปนถนนตามนโยบายของรัฐ
สงผลใหการเดินทางออกนอกชุมชนเพื่อซื้อสินคาปจจัย 4 สะดวกขึ้น แฟชั่นสมัยใหมตอบสนองและมีความคลองตัวใน
การใชชีวิตประจําวันมากกวาการแตงกายแบบเดิม ราคาไมแพง หาซื้องาย สงผลใหการแตงกายแบบดั้งเดิมในปจจุบัน
ปรากฏเพียงในกลุมผูสูงอายุในวันที่มีการประกอบพิธีกรรมเทานั้น
วัฒนธรรมที่อยูอาศัย เรือนของกลุมชาติพันธุลาวเวียงแบบดั้งเดิม ปลูกดวยวัสดุที่หาไดตามธรรมชาติ เปน
เรือนใตถุนสูงเพื่อเหมาะสมกับวิถีชีวิตริมฝงแมน้ํา ฝาเรือนเปนไมขัดแตะและมุมหลังคาดวยหญาคา ภายในเรือน
ประกอบดวยสวนที่พักอาศัย หิ้งบรรพบุรุษ และชานยื่นออกไปสําหรับทําครัว หองน้ําอยูนอกตัวเรือน มียุงขาวถัดไป
จากตัวเรือน ทําจากไมและยาดวยขี้ควายเพื่อไมใหเกิดชองวางระหวางซี่ไมไผ (จตุพล อังศุเวช, 2555: 65) ระหวาง
บริเวณบานไมมีรั้ว เปนพื้นที่เปดกวาง กลุมชาติพันธุลาวเวียงนิยมปลูกเรือนเปนหมู อยูใกลกันภายในระบบเครือญาติ
ในลักษณะครอบครัวขยาย
ป จ จุ บั น วั ฒ นธรรมที่ อ ยู อ าศั ย ของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ล าวเวี ย งเปลี่ ย นแปลงไปและปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีการกอสรางที่เขามาใหม ประกอบกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชน
เปลี่ยนไปจากการออกไปทํางานในระบบอุตสาหกรรมและหนวยงานของภาครัฐ จึงนํามาสูการปรับปรุงที่อยูอาศัย
เรือนยกสูงไมจําเปนอีกตอไปเมื่อมีการถมคลองใหกลายเปนถนน วัสดุ รูปแบบและองคประกอบของเรือนเปลี่ยนไป ตัว
เรือนทําจากไมเนื้อแข็ง ปูน และเหล็ก การแบงพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว หลังคามุงดวย
สังกะสีและกระเบื้อง ไมมีหิ้งผี ไมมีชานสําหรับประกอบอาหาร หองน้ําสรางอยูในตัวเรือน มีการทํารั้วกั้นรอบบริเวณที่
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อยูอาศัยเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มะลิ ไกรจํานง, สัมภาษณ, 2561) วัฒนธรรมการปลูกเรือนหมู ครอบครัวขยาย ไปสู
ครอบครัวเดี่ยว เมื่อจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีมากขึ้นจนไมสามารถอยูรวมกันทั้งหมดได
ปจจัยเรื่องขนาดที่อยูอาศัยมีอิทธิพลกํากับการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวของลาวเวียงเปนอยางมาก
เมื่อครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น บานหลังเล็กเกินไปที่จะอยูรวมกันได คูครองคูใหมจึงจําเปนตองแยกตัวออกมาจาก
สมาชิกคนอื่นๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายไปสูครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวเดี่ยวที่ตั้งขึ้นมา
ใหมน้ี ก็สามารถวนกลับไปสูครอบครัวขยายไดอีกเมื่อสมาชิกมีจํานวนมากขึ้นแตความสัมพันธภายในระบบเครือญาติ
ยังคงเดิม ซึ่งหมายความวา ลักษณะครอบครัวของกลุมชาติพันธุลาวเวียงจะมีลักษณะเปนวงกลมหรือมีลักษณะเปนวัฏ
จักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557: 67) ที่หมุนวนอยูอยางตอเนื่อง ไมไดเปลี่ยนแปลง
ไปจนลักษณะครอบครัวแบบดั้งเดิมลมสลายไปเหมือนครอบครัวในสังคมเมืองขนาดใหญ
วัฒนธรรมความบันเทิง “แคน” เปนเครื่องดนตรีชนิดเปา ที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมรวมของกลุมชาติ
พันธุลาวเวียง ทําจากไมที่อยูในวงศเดียวกับไผ ปลองยาว ลําขนาดเล็ก แตละลํามีขนาดความสั้น ความยาวของไมที่
แตกตางกัน มีเตาแคนที่มีลักษณะกลวงใชในการเปา การเปานิยมเปาเดี่ยวและเปาคู การเปาเดี่ยวและเปาคู นิยมเปา
ยามวางจากการทํางานเพื่อผอนคลาย ไมมีทวงทํานองตายตัว หากเปาเพื่อการเฉลิมฉลองและประกอบพิธีกรรม
เรียกวา “รําแคน” หรือ “แหแคน” เปนการเปาแคนมากกวา 2 เตา ประกอบการรวมฟอนรําของสมาชิกในกลุมชาติ
พันธุ (ทรงยศ มะกรูดทอง, สัมภาษณ, 2561)
นโยบายของรัฐไทยที่พยายามสราง “ความเปนไทย” ใหเปนวัฒนธรรมกระแสหลัก เริ่มกดทับวัฒนธรรมอื่น
สงผลใหการแอวลาวเปาแคนเปนสิ่งตองหาม ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหแคนหายไปจากวัฒนธรรมลาวเวียงในประเทศ
ไทย ปจจุบัน “แคน” หายไปจากวัฒนธรรม ไมมีสมาชิกในชุมชนสามารถเปาแคนได และเยาวชนรุนหลังก็ไมมีความ
ทรงจําเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้อีกเลย กลุมชาติพันธุลาวเวียงนําเครื่องดนตรีที่เปนวัฒนธรรมภาคกลางเขามาแทนที่
คือ กลองยาว ใชกํากับจังหวะประกอบเพลงในการเฉลิมฉลองและประกอบพิธีกรรมแทนแคน (วิกัลย พงศพนิตานนท
,2534: 53) หลังทศวรรษ 2535 เครื่องดนตรีและเพลงพื้นเมือง ไมเปนที่นิยมและถูกแทนที่ดวยเพลงสมัยใหม ที่มี
เนื้อหาและจังหวะตามรสนิยมของคนรุนใหมมากกวา (สุชาติ มาสุวรรณ, สัมภาษณ, 2561)
วัฒนธรรมการบริโภค เปนวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน
การตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบลุมและติดกับแมน้ําสายใหญ อาหารหลักมักจะเปนขาวและปลา ซึ่งสอดคลองกับคําทักทาย
ที่คนในชุมชนมักกลาววา “กินขาวกินปลามาหรือยัง” (เฉลียว พุมปาน, สัมภาษณ, 2561) หากพิจารณาตามวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลาวเวียงแลว นิยมบริโภคขาวเหนียวมากกวาขาวเจา แตปจจุบันมีการเปลี่ยนมาบริโภคขาวเจา
เปนหลัก เนื่องจากสามารถนํามาคาขายแลกเปลี่ยนกับพอคาจีนที่เขามาในชุมชนได ขาวเหนียวจึงปลูกนอยลง และไมมี
การปลูกอีกเลยในชุมชน สําหรับปลา กลุมชาติพันธุลาวเวียงจะนํามาหมัก เรียกวา “ปลารา” ซึ่งเปนวัฒนธรรมอาหาร
ของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ทุกครัวเรือนจะหมักปลาไวประกอบอาหาร ตอมาการพัฒนาเศรษฐกิจที่สงผลใหระบบ
อุตสาหกรรมเติบโต ทรายแมน้ํากลายเปนทรัพยากรที่สําคัญในระบบอุตสาหกรรม สงผลใหมีการสัมปทานดูดทรายใน
แมน้ําเจาพระยาในพื้นที่ ต. เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง ทําใหระบบนิเวศริมน้ําคอยๆเปลี่ยนไป ปลาหากยากขึ้น คนใน
ชุมชนเลิกหมักปลารา หันไปใชน้ําปลาที่คนไทยทองถิ่นนํามาขายในตลาดแทน (สุชาติ มาสุวรรณ, สัมภาษณ, 2561)
นอกจากขาวและปลาราที่เปนวัฒนธรรมการบริโภคดั้งเดิมแลว ยังมีอาหารและขนมที่เปนอัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุลาวเวียงชนิดอื่นๆอีก เชน ลาบปลาดิบ อั่วพริก ขนมปาด ขนมตม และขาวตมมัดไตหรือขาวตมลาว เปนตน
ซึ่งอาหารและขนมเหลานี้จากที่เคยทําบริโภคในชีวิตประจําวัน ปจจุบันกลายเปนอาหารและขนมที่ทําขึ้นในการ
ประกอบพิธีกรรมเทานั้น (สุนีย สุทธิรักษ, สัมภาษณ, 2561) เนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนรุนหลัง
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เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ รูปแบบการปรุง การขยายตัวของรานชําขนาดเล็กในชุมชน ที่นําขนมและ
อาหารสําเร็จรูปตามสมัยนิยมเขามาแทนที่ อีกทั้งขั้นตอนการปรุงอาหารแบบเดิมใชเวลานาน ไมสอดคลองกับสภาพ
สังคมที่เรงรีบในการดํารงชีวิตที่ไมใชสังคมเกษตรกรรมแบบเดิม คนรุนหลังไมนิยมประกอบอาหารกินเองในครัวเรือน
เนื่องจากไมมีเวลา ขนมและอาหารในวัฒนธรรมภาคกลางมีความหลากหลาย รสชาติดี หาซื้อไดสะดวก คนที่ยัง
สามารถทําอาหารพื้นถิ่นไดสวนใหญเปนผูสูงอายุและลดจํานวนลงเรื่อยๆ ในอนาคตหากไรคนสืบทอด วัฒนธรรม
อาหารเหลานี้ ที่เปนบทสะทอนภูมิปญญาของบรรพบุรุษจะสูญหายไปจากชุมชน กลุมชาติพันธุลาวเวียงแตเดิมไม
บริโภคเนื้อหมูและเนื้อวัว เนื้อวัวเขามาเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารภายหลังเมื่อแขกมุสลิมฝงตรงขามแมน้ํา
เจาพระยาเขามาติดตอคาขายกับคนในชุมชน และชาวจีนที่นําสินคาหลายชนิดเขามาขายและแลกสินคากับขาวเปลือก
(สุชาติ มาสุวรรณ, สัมภาษณ, 2561)
พิธีกรรมความเชื่อ
พิธีขึ้นเรือน เปนพิธีกรรมที่กลุมชาติพันธุลาวเวียงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีต เพื่อเปนการแสดง
ความเคารพตอผูดูแลเรือน ซึ่งจะมีการจัดพิธีกรรมดังกลาวในวันสงกรานต โดยนําขาวเหนียวแดง มันนึ่ง และดอกคูน
มัดดวยสายสิญจน แลวนําไปใหเตาไฟ โองน้ํา เสาเอก เสาโท หิ้งพระ ซึ่งเปนความเชื่อที่ผสมผสานระหวางแนวคิด
เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและผีที่อยูในระบบนิเวศการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุกับพระพุทธศาสนา ปจจุบันพิธีกรรม
ดังกลาวไมคอยปฏิบัติกันแลว เนื่องจากความเชื่อเรื่องผีคลายตัวลง ถูกแทนที่ดวยการตั้งศาลพระภูมิแทน
พิธีพาดหมาก เปนพิธีกรรมที่สําคัญของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ถูกจัดขึ้นประจําทุกป ในเดือน 6 หากปใดมี
เดือน 8 สองหนก็เลื่อนวันประกอบพิธีกรรมจากเดือนพฤษภาคมมาเดือนเมษายน โดยนํากานกลวยมาทําบันได 5 ขั้น
พาดที่ศาลของบรรพบุรุษ นําลูกหมากมาผา ใชใบพลูเต็มใบ หามฉีกหรือซอนใบพลู แลวนํามามวนไมใสไส จากนั้นนํา
ดอกปุยฝาย มายีใหมีลักษณะเปนเสน รัดมวนใบพลูอยางประณีต ปจจุบันตนฝายในชุมชนไมมีแลว จึงใชดายสําเร็จรูป
ที่ขายในตลาดมารัดมวนใบพลูแทน ระหวางที่ประกอบการพาดหมากนั้นใหพูดแตเรื่องที่เปนสิริมงคล จุดธูป 9 ดอก
เทียน 1 เลม (สุนีย สุทธิรักษ, สัมภาษณ, 2561)
แมพิธีกรรมดังกลาวยังดํารงอยูไดในปจจุบัน แตก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป เชน ใชดายสําเร็จรูปที่ขายในตลาดมารัดมวนใบพลูแทนดอกฝาย เนื่องจากในปจจุบันในชุมชนไมมีตนฝาย
แลว นอกจากนั้นจุดมุงหมายของพิธีกรรมมีความหลากหลายมากขึ้นตามเปาหมายชีวิตของผูเขารวมพิธีกรรมแตละคน
(จวง สุวรรณโชติ, สัมภาษณ, 2561) ในอดีตพิธีพาดหมากถูกจัดขึ้นเพื่อบวงสรวงบรรพบุรุษที่เชื่อวาเปนผูนํากลุมชาติ
พันธุลาวเวียงเขามาตั้งถิ่นฐานเปนครั้งแรก การบวงสรวงจึงเปนไปเพื่อการแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ เพื่อความ
เปนสิริมงคลตอชุมชน และอํานวยพรตอผลผลิตทางการเกษตร แสดงความเปนหนึ่งเดียวของกลุมชาติพันธุ ปจจุบัน
ภาวะการดิ้นรนทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการขอพรตางๆมุงไปสูโชคลาภ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวา
เยาวชนลาวเวียงรุนหลังไมเขาใจแกนแกนของพิธีกรรม และไมเห็นความสําคัญของพิธีกรรมดังกลาวในเชิงวัฒนธรรม
2. แนวทางเบื้องตนในการฟนฟูและอนุรักษวฒ
ั นธรรมลาวเวียง พบวา (1) การสรางจิตสํานึกทางชาติพันธุ
เปนแนวทางที่จะสามารถปูพื้นฐานทางความคิด สรางความภูมิใจ และเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมลาวเวียง ใหแกสมาชิกใน
ชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะตองเปนกําลังสําคัญในการฟนฟู อนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมในชุมชนตอไปในอนาคต
เชน กิ จกรรมศึกษาประวั ติศาสตรและวัฒนธรรมท องถิ่น โดยการมีสว นรวมระหว างเยาวชนกั บผูสูง อายุใ นชุมชน
กิจกรรมทําแผนที่เดินดิน ปฏิทินวัฒนธรรม เพื่อใหเยาวชนเขาใจระบบนิเวศวัฒนธรรมในชุมชน รวมถึงการออกแบบ
หลักสูตรทองถิ่นในรายวิชาที่เกี่ยวของของสถานศึกษา ที่ใหความสําคัญกับความเปนลาวเวียงควบคูกับความเปนไทย
(2) สงเสริมใหผูนําชุมชนตองเปนผูนําทางวัฒนธรรม รวมมือกับปราชญชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับทองถิ่น
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วัฒนธรรมจังหวัด และสถาบันการศึกษาที่มีผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม เพื่อไดรับการสนับสนุน งบประมาณในการจัด
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียงอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียงยอนยุคประจําป ที่ควรจัด
อยางตอเนื่องทุกป เปนการถายทอดความรู ประชาสัมพันธใหคนภายนอกและคนในชุมชนเห็นความงดงามและคุณคา
ทางวัฒนธรรมในทุกๆดาน สมาชิกในชุมชนทุกชวงวัยตองมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวนี้ดวย (3) จัดตั้งศูนยการเรียนรู
ทางวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน ใหสมาชิกในชุมชนสามารถใชเปนพื้นที่ความรูในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน การเสวนาเชิงวัฒนธรรมกลุมเล็กๆของคนในชุมชน กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
โดยปราชญชุมชนใหแกนักเรียน นอกจากนั้นภายในศูนยควรเปนแหลงรวบรวมองคความรูทั้งหมดที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ของนิทรรศการและงานวิจัยดวย เชน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต ระบบสังคม เศรษฐกิจ เปน
ตน
อภิปรายผล
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวเวียงเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ สอดคลองกับงานศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวทาง
วัฒนธรรมหลายเรื่อง เชน งานศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต:
กรณีศึกษาชุมชนลาวโซง จังหวัดนครปฐม (ประธาน เขียวขํา, 2546 ) งานศึกษาพัฒนาการทางประวัตศิ าสตรของกลุม
ชาติพันธุลาวเวียง อ. อูทอง จ.สุพรรณบุรี (วรรณพร บุญญาสถิตย, ฉันทัส เพียรธรรม, เทพธิดา ศิลปบรรเลง, 2559)
งานศึกษาการสืบทอดและอนุรักษดนตรีของกลุมชาติพันธุลาวเวียง ต.ดอนคา อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี (ณัฐพจน โพธิ์
เจริญ, 2558) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีเปาหมายสรางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชนบท
ไมวาจะเปน น้ําไหล ไฟสวาง ทางสะดวก แนวคลองในชุมชนถูกถมใหกลายเปนถนนเพื่อเชื่อมตอกับเสนทางการ
คมนาคมสูเมืองอางทอง ลวนเปนพื้นฐานในการตอบสนองตอการกระจายสินคาพืชพาณิชยสูโรงงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนที่วิถีการผลิตแบบเดิม วัฒนธรรมการบริโภคไดรับการกระทบกระเทือนจากคานิยมและ
สินคาจากภายนอก การดิ้นรนในวิถีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สงผลใหเวลาวางในชีวิตประจําวันของกลุมชาติพันธุลาว
เวียงลดนอยลง เนื่องจากตองเอาเวลาไปทํางาน โดยเฉพาะสมาชิกในกลุมชาติพันธุที่เขาสูการเปนแรงงานในระบบ
อุตสาหกรรม พนักงานในหนวยงานต างๆ เปน ตน ชีวิตประจํา วันที่ เกี่ยวของกับวัฒ นธรรม เชน การเย็บผา การ
ทําอาหาร ดนตรี ถูกแทนที่ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งเปนปจจัยที่สอดคลองกับกรณีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงกระทบตอวัฒนธรรมยอยในสังคมไทย คือ การใชภาษากลางในการสื่อสาร
ภายในโรงเรียน ทําใหภาษากลุมชาติพันธุถูกแทนที่ดวยภาษาไทย ซึ่งถูกกําหนดใหเปนภาษาราชการ การใชภาษาลาว
เวียงในที่สาธารณะกลายเปนความแปลกแตกตาง ความพยายามปกปดอัตลักษณทางภาษาของตนเอง สงผลใหภาษา
ลาวเวียงไมถูกใช และหายไปจากชุมชน เด็กรุนหลังก็ใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนหลัก ซึ่งการสูญหายทางภาษายอย
ผานกระบวนการศึกษานี้เกิดขึ้นในหลายกลุมชาติพันธุ เชน ลาวโซง (วิชุพันธ ไทยโพธิ์ศรี, 2553) ญัฮกุร (ศุภิสรา
ประเสริฐ, 2551) ชอง (อเนก รักเงิน, 2551)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ขอ เสนอแนะในการฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมไปทดลองใช (1)จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร แ ละ
วัฒนธรรมทองถิ่นโดยการมีสวนรวมระหวางเยาวชนกับผูสูงอายุในชุมชน กิจกรรมทําแผนที่เดินดิน ปฏิทินวัฒนธรรม
ออกแบบหลักสูตรทองถิ่นในรายวิชาที่เกี่ยวของของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการสรางจิตสํานึก ใหเกิดความ
เขาใจและภูมิใจในวัฒนธรรม (2) สงเสริมใหผูนําชุมชนมีบทบาทเปนผูนําทางวัฒนธรรม รวมมือกับหนวยงานตางๆนํา
ชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมของตนเองใหเปนที่รูจัก (3) นําองคความรูทางวัฒนธรรมจากการวิจัยไปจัดทํา
ขอมูล จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ในลักษณะนิทรรศการ พิพิธภัณฑชุมชน โมเดลทางวัฒนธรรม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรตอยอดจากงานวิจัยเดิมในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียง
(2) ควรศึกษาความสามารถในการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมลาวเวียงในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
กระบวนการตอไปในอนาคต
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