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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงค  เพ่ือ

ศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ผูใหขอมูลคนสําคัญ 
ไดแก พระสงฆ ผูนําชุมชน เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ และชมรมลาวคร่ัง จํานวน 20 คน 

ผลการวิจัยพบวา  
1. อัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง ไดแก ประวัติศาสตร ลักษณะครอบครัว  อาชีพ อาหาร การแตงกาย 

ภาษา ศาสนาและความเชื่อ  
2. ประเพณขีองชาติพันธุลาวคร่ัง ไดแก ประเพณีแหธงสงกรานต ประเพณบุีญกลางบาน  
3. แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ไดแก นโยบายสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนนําวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมลาวคร่ังมาพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตําบล
โพรงมะเดื่อ เปนแหล งเรียนรูและแหลงอนุรักษ วัฒนธรรมของชาติพันธุลาวค ร่ัง สนับสนุนทุนวิจัยแก
สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ใน
ชุมชนเทศบาลโพรงมะเด่ือ 
คําสําคัญ: อัตลักษณ, ชาติพันธุ, ลาวคร่ัง 
 
Abstract 

Tis research is Qualitative Research and Participatory Action Research (PAR). The 
purposes of this research were to study The Study of Lao Khrang Ethnic Identities in Phrong 
Madua Subdistrict Muang District Nakhon Pathom Province. The Key Informant used for study are 
20 person including monks, community leader, Phrong Madua municipal district, and Lao Khrang 
Club. 

Major findings were as follows :  
1. The Heritage Study of Lao Khrang Identity include History, family, career , food , dress , 

language, religion and belief.  
2. The traditional of Lao Khrang Ethnic Identities in Phrong Madua Subdistrict Muang 

District Nakhon Pathom Province were Songkran Festival Flags and Bun Klang Ban traditional. 
3. Guidelines for the Conservation of Lao Khrang Identity including promotion encourage 

community lifestyle and culture of Laos Khrang to develop a cultural tourism destination. And 
encourage community development district Prongmadua . A place of learning and culture of 

                                                             
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ .เมือง จ.นครปฐม 73000  
* Corresponding author, E-mail: kiaochaoum@hotmail.com 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 454 
 

ethnic Lao Khrang. Grants to support research institutions and related organizations . To study the 
conservation of Lao Khrang cultural.  
Keyword:  Identities, Ethnic, Lao Khrang 
 
บทนํา 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) หรือเอเชียอาคเนย จัดเปนดินแดนแหงความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ โดยมีชนชาติตางๆ ต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยูท่ัวท้ังภูมิภาค อาทิเชน ชาวไทย ชาวลาว ชาวพมา ชาว
กะเหร่ียง ชาวจาม ชาวลาหู ชาวมูเซอชาวละวา ชาวชวาและชาวมลายู เปนตน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน
ภูมิภาคท่ีอยูทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย โดยอยูระหวางประเทศใหญ 2 ประเทศ คือ จีนกับอินเดีย จึง
ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีนเขามาในระดับท่ีแตกตางกัน เชน ไทยและลาวไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากอินเดียเปนสวนใหญ สวนเวียดนามไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเปนสวนใหญ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีพ้ืนท่ีแบงออกเปน 2 สวนโดยแบงตามภูมิศาสตรคือ สวนท่ีเปนหมูเกาะ ไดแก ประเทศมาเลเซีย 
ฟลิปปนส บรูไน สิงคโปร อินโดนีเซีย และติมอร-เลสเต สวนท่ีเปนภาคพ้ืนทวีป เปนพ้ืนแผนดินใหญอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชียประกอบดวยประเทศเมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา ลาว และไทย  

ประเทศไทยเปนดินแดนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน่ืองจากมีกลุมชาติพันธุตางๆ อพยพจากถิ่น
ฐานเดิมเขามาต้ังรกรากตามชุมชนตางๆ เชน มอญ จีน มสุลิม ญวณ ลาวพวน ลาวเวียง ลาวโซง และลาวคร่ัง แตละ
กลุมชาติพันธุตางก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม (คณะศึกษาศาสตร, 2557)  การ
ยอมรับในพหุวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันและเคารพในสิทธิมนุษยชนซ่ึงกันและกัน จึงทําใหกลุมชาติพันธหลากหลายใน
ประเทศไทย สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกันไดอยางสงบสุข 

จากประวัติศาสตรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ป พ.ศ. 2371 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ัง
เกลาเจาอยูหัว (ร.3) เมื่อคร้ังท่ีปราบศึกเจาอนุวงศได มีกลุมคนลาวท่ีถูกกวาดตอนใหเขามาต้ังถิ่นฐานอยูตามหัวเมือง
นอยใหญ ชาวลาวคร่ังก็เปนกลุมคนลาวท่ีถูกกวาดตอนมาในคร้ังน้ันดวย โดยท่ีมาของชื่อเรียกกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง 
มาจากกลุมคนลาวท่ีมาจากแถบภูเขาท่ีชื่อวา “ภูคัง” ไดอพยพมาดวย จึงทําใหคนท่ัวไป เรียกคนลาวกลุมน้ีวา “ลาว
ภูคัง” ตอมามีการเรียกชื่อผิดเพ้ียนกันไปจากเดิมมากมายหลายชื่อ จากลาวขี้คร่ัง มาเปนลาวคร่ัง  

ประชากรสวนใหญในชุมชนเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ เปนชาวไทยเชื้อสายลาวหรือเรียกวาลาวคร่ัง 
ไดอพยพมาจากแขวงบอแกว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในสมัย ร.3 ชาวลาวคร่ังไดสืบทอด วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของชาติพันธุลาวคร่ัง โดยต้ังบานเรือนอยูในหมู 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ตําบลโพรงมะเด่ือ 
สวนหมูอื่นๆจะเปนชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณีวัฒนธรรมท่ีโดดเดนในพ้ืนท่ีจะเปนวัฒนธรรมประเพณีเก่ียวกับ
ศาสนาและความเชื่อท่ีแสดงออกในรูปของวิถีชีวิต ปจจุบันเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมคน
ในตําบลเพ่ือตอบสนอง ความตองการท่ีจะสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น พรอมน้ีไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในวิถีชีวิตจนเกิดเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ท่ีเขามาสนับสนุนจัดการปญหาในการดําเนินกิจกรรมตางๆเพ่ือจัดการกับปญหาของประชาชนในทุกดาน 
ประกอบดวยการดําเนินการดานเศรษฐกิจ การดําเนินการดานความรูการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การ
ดําเนินการดานการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มี
ประสบการณในการจัดการตนเองมีความพรอมในการเขาสูตําบลสุขภาวะ โดยใชแนวคิดท่ีจะพัฒนาชุมชนโดยการ
ขับเคลื่อนชุมชนโดยชุมชนใหคนในชุมชนมีสวนรวมมุงเนนการพัฒนาความเปนอยูโดยใชชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดังวิสัยทัศนในแผนพัฒนาเทศบาลท่ีวา บริหารจัดการโปรงใส ใชทรัพยากรคุมคา ประชาชนมีสวน
รวม สาธารณสุขบริโภคไดมาตรฐาน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางย่ังยืน มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน โดย
นําหลักของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) มาใชในการบริหารองคกร เนนการใชทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยสรางการมีสวนรวม การเสริมความเขมแข็งภาคประชาชนดวยการหนุนการทํางาน
ของกลุมและแหลงเรียนรู และเชื่อมโยงการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี การพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
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กระบวนการบูรณาการงานรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2559) 

สภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือมีลักษณะเปนท่ีราบลุมท่ัวท้ังบริเวณเปนแผนดินผืนใหญถูก
แบงยอยโดยคลองธรรมชาติ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาพรวมของ
ชุมชนเปนชุมชนชนบทก่ึงเมือง มีหางสรรพสินคาขนาดใหญ มีโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐ ประชาชนรอยละ 80 นับ
ถือศาสนาพุทธ รอยละ19 นับถือศาสนาคริสต และท่ีเหลืออีกรอยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, 2559)  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับลาวคร่ัง ในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยของผูวิจัยหลายทานท่ี
นาสนใจ เชน ญาณภัทร  ยอดแกว (2559) ธิติพงศ   มีทอง (2559) กชพรรณ คมขํา (2557) จิตกวี กระจางเมฆ 
(2557) ไพรินทร สุขพินิจ (2557) เสาวนีย อารีจงเจริญ (2556) รุจี ศรีสมบัติ (2553) สุมาลี ปนทอง (2552) สุพิศ 
ศรีพันธุ (2551) วีรวัฒน วรายน (2550) พระสยาม กาฬภักดี (อหึสโก) (2550) นุจิรา รัศมีไพบูลย (2549) อัญญาพร 
ทองบริสุทธิ์ (2547) พัชราณี วัฒนชัย (2546) วิราวรรณ ชาติบุตร (2546) กนกวรรณ บริสุทธ์ิ และคณะ (2542) 
คนึงนุช มียะบุญ (2537) และ จินดา ชาติวงษ (2529) งานวิจัยเหลาน้ี ศึกษาชาติพันธุลาวคร่ังในดานตางๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองภาษาลาวคร่ัง ภูมิปญญาการทอผาและลวดลายผาทอ เปนตน 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะหอัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรง
มะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมและชาติพันธุลาวคร่ัง 
เพ่ือเปนแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของชาวลาวคร่ัง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ใหแกจังหวัดนครปฐมตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาประเพณขีองชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรง

มะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research – PAR) มีขั้นตอนการวิจัย คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  
2) การศึกษาภาคสนาม ใชวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant  Observation) การจัดกลุม

สนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรูและใชกระบวนการถอดบทเรียน รวมท้ังการเก็บขอมูลจากเร่ืองเลา 
(Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) 
จํานวน 20 คน  ประกอบดวย  หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล โดยได
ดําเนินการรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  รวมเปนระยะเวลา 
12 เดือน 

 
ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) 
การวิจัยคร้ังน้ี มีผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selective)  กลุมตัวอยาง คือ พระสงฆและผูนําชุมชน จํานวน 5 คน  เทศบาลตําบล จํานวน 5 คน  และกลุมชมรม
ลาวคร่ัง จํานวน 10 คน  รวมจํานวนผูใหขอมูลคนสําคัญ ท้ังสิ้น 20 คน 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c%20%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ี ใชแบบสังเกตการณ  แบบสรุปการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยไดสราง และ

พัฒนาเคร่ืองมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
พัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัยใหมีความเหมาะสมท่ีสุด   

 
การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลระดับพ้ืนฐาน โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาสรุปขอความของแตละบุคคล

และรวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจและอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
2. วิเคราะหขอมูลระดับกลุมจากการสนทนากลุมมาสรุปขอความ รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจ 

และอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
3. ขอมูลจากการสังเกตและสังเคราะหเอกสารมาวิเคราะหและตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นท่ี

ศึกษา 
4. วิเคราะหขอมูล โดยแยกแยะออกเปนหมวดหมูเน้ือหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีแบบสามเสา 
5. ประมวลขอมูลแตละหมวดหมู แลวนํามาทําความเขาใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นท่ีศึกษา 
6. นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหาในองคประกอบความสัมพันธและขอสรุปของประเด็น

ท่ีศึกษานําเสนอแบบพรรณนาเน้ือความ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลได ดังน้ี 
 
สวนท่ี 1 อัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  จังหวดันครปฐม 
1. ประวัติศาสตรของชาวลาวคร่ัง 
 จากบทสรุปของการสัมภาษณเจาอาวาสวัดโพรงมะเด่ือและประธานชมรมลาวคร่ัง พบวาชาวลาวคร่ัง 

คือ กลุมคนลาวท่ีเขามากอต้ังบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ มีประวัติเร่ิมกอตั้งชุมชนในปลายรัชสมัย
รัชกาลท่ี 2 มีหลักฐานวาชุมชนต้ังอยูหางจากองคพระปฐมเจดีย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ปจจุบัน
เปนหมูท่ี 7 ตําบลลําพยา (อดีตเรียกวาทุงวัด) ตอมาวัดดังกลาวไดยายไปต้ังบริเวณบานหนองฉมิ (เดิมเรียกวา หนอง
สิม) ชุมชนไดยายวัดไปจากน้ันวัดไดยายท่ีต้ังอีกคร้ังซ่ึงเปนท่ีอยูของวัดในปจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ และมีเร่ืองเลา
บอกตอกันมาวา เดิมชุมชนต้ังชื่อวาบานหัวเข เน่ืองจากมีซากของหัวจระเขอยูในโพรงของตนมะเดื่อ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ รัชฎา สุขแสงสุวรรณ (2547)  พบวา ชาวลาวคร่ัง กลุมคนลาวท่ีถูกกวาดตอนใหเขามาต้ังถิ่นฐาน
อยูในสยามสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ป พ.ศ. 2371 เมื่อคร้ังท่ีปราบศึกเจาอนุวงศได ตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว (ร.3) และอพยพมาคร้ังแรกอยูท่ีบานหนองดินแดง บานโพรงมะเด่ือ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม แลวจึงไดอพยพมาอยูท่ีเขากระจิว จังหวัดสุพรรณบุรี ตอมาจึงอพยพโยกยายมาอยูในเขต
พ้ืนท่ีเมืองชัยนาท เมื่อประกา เดือน 3 พ.ศ. 2427 ชาวลาวคร่ังมีการเคลื่อนยายบานเรือนกันอยูหลายคร้ัง 
จนกระท่ังเขาสูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) มีการปรับเปลี่ยนการปกครองเปน
แบบเทศาภิบาล จึงไดมีชาวลาวคร่ังต้ังหลักแหลงถาวรในจังหวัดนครปฐมในพ้ืนท่ีตางๆ ไดแก อําเภอกําแพงแสน ใน
ตําบลทุงกระพังโหม ทุงขวาง ทุงลูกนก ทุงบัว กระตีบ สระสี่มุม ดอนขอย และสระพัฒนา  อําเภอดอนตูม ในตําบล 
อําเภอนครชัยศรี ในตําบลศรีมหาโพธ์ิ อําเภอบางเลน ในตําบลไผหูชาง และ อําเภอเมือง ในตําบลสามควายเผือก 
เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ (สามารถ, 2557: 1-3) 
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2. ลักษณะครอบครัวของชาวลาวคร่ัง 
 ในอดีต  วิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังเปนครอบครัวขยาย (Extenden Family) จะประกอบดวยครอบครัว

เด่ียวต้ังแตสองครอบครัวมารวมกัน แตครอบครัวขยายท่ีแทจริงจะประกอบดวยสมาชิกสามชั่วอายุคน (หรือมากกวา) 
ท่ีเปนญาติกัน ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูกๆและพ่ีนอง ครอบครัวขยายเกิดจาก ลูกท่ีแตงงานแลวไมออกไปต้ัง
บานใหมเปนของตนเอง แตมีภรรยาหรือสามีมาอยูกับครอบครัวเดิมของตนเอง 

 ในปจจุบัน วิถีชีวิตของชาวลาวคร่ังเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น (Nuclear family) คือ แยกจาก
ครอบครัวขยายไปสรางบานใหม สรางครอบครัวใหม ประกอบไปดวย สามี ภรรยาและบุตร  โดยมักจะสรางบานท่ี
ไมไกลจากญาติของตน จึงทําใหสายสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวยังแนบแนนเปนอยางมาก เน่ืองจากมีการไป
มาหาสูกับญาติพ่ีนองดวยกันตลอด และมีกิจกรรมตางๆรวมกันอยางสม่ําเสมอ  

 
 3. อาชีพของชาวลาวคร่ัง 
  ชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ  สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําสวนผัก ทําฟารม
เห็ดเพ่ือสุขภาพ ฟารมปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน นิยมทําไรนาสวนผสม ยามวางจากทํานา ทําไร ก็จักสาน 
รับจางท่ัวไป นอกจากนี้มีบางสวนท่ีมีอาชีพรับราชการ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
 
 4. วัฒนธรรมอาหารของชาวลาวคร่ัง 
  ชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ จะนําวัตถุดิบในทองถิ่น มาปรุงอาหารพ้ืนบาน ไดแก ขนมจีน นํ้ายาปา สมตํา
ปลารา ลาบหมู ไกยาง ปลาเผา แจว แกงปา แกงบอน แกงค่ัว แกงผํา  ขาวตมมัด แปงจี่ กลวยทอด เปนตน 
นอกจากน้ัน เจาอาวาสวัดโพรงมะเดื่อไดสนับสนุนใหชาวลาวคร่ังในชุมชนสืบทอดภูมิปญญา ทําขนมจีนแบบโบราณ  
โดยใชขาวเจาในชุมชน ซ่ึงชาวลาวคร่ังจะมารวมแรง รวมใจกันตําแปง หมักแปง บีบเสนขนมจีน พรอมนํ้ายาปา 
นํ้ายากะทิ และนํ้าพริกท่ีวัด เพ่ือจัดเปนอาหารในงานบุญ งานประเพณีตางๆของชุมชนดวย 
 
 5. การแตงกายของชาวลาวคร่ัง 
  การแตงกายและวิธีการทอผาของชาวลาวคร่ัง จะนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือ ฝาย และไหม มา
เปนวัสดุในการทอ เทคนิคท่ีใชมีท้ังการจกและมัดหมี่  ผาท่ีเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของชาวลาวคร่ัง คือ ผาซ่ินมัดหมี่ 
ตอตีนจก ซึ่งชาวลาวคร่ังมีเอกลักษณในการทอผาจกท่ีตางจากกลุมอื่นๆ อยางเห็นไดชัด คือ สีท่ีใชเปนสีท่ีไดจาก
ธรรมชาติ และการใชสีท่ีใหความรูสึกรอนแรง เชน สีแดงจากคร่ัง สีสมจากหมากสุก สีเหลืองจากหัวขมิ้น สีดํานํามา
จากมะเกลือ + เทา (ตะไครนํ้า) สีครามไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก และลวดลายผาทอท่ีใหความรูสึก
เคลื่อนไหว โดยชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ จะมีลายผาซ่ินมัดหมี่ ตอตีนจก เหมือนกับชาวลาวคร่ัง ต.บอกรุ อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี เน่ืองจากชางทอผาผูมีความรูมีอายุมากขึ้นและเสียชีวิตไปเปนจํานวนมาก ลูกหลานท่ีไดรับ
การสืบทอด ภูมิปญญาทางดานสิ่งทอมีจํานวนนอยลง จึงทําใหขาดแคลนครูผูถายทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอ ใน
ปจจุบันชาวลาวคร่ังโพรงมะเดื่อ จึงเกิดการสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางดานผาทอ นําชุมชนลาวคร่ังบานโพรง
มะเด่ือ จึงไดสืบสานภูมิปญญาผาทอลาวคร่ัง โดยการสั่งซื้อจากชุมชนลาวคร่ังบานบอกรุ มีลายผาเปนเอกลักษณ
เฉพาะทองถิ่น นอกจากจะทอไวเพ่ือใชในครัวเรือนแลว ยังทอเพ่ือการจําหนายเปนรายไดเสริมจากอาชีพหลักดวย 
  ในชีวิตประจําวัน ชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ  จะแตงตัวตามปกติ แตในชวงเทศกาล หรือในงานประเพณี
ตางๆ เชน วันสงกรานต วันสารท วันเขาพรรษา วันออกพรรษาและวันพระ หรืองานท่ีมีการแสดงออกถึงวัฒนธรรม
ของชาติพันธุลาวคร่ัง  จะมีการแตงกายดวยชุดผาทอลาวคร่ัง  เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมการแตงกายและความสามัคคี
ของชาติพันธุลาวคร่ัง  โพรงมะเดื่อ   
  การแตงกายสําหรับผูชาย  ผูชายจะใสเสื้อมอฮอมหรือเสื้อผาฝาย มีท้ังแขนยาวและแขนสั้น ใส
กางเกงขายาว  มีผาขาวมาลายตาราง คาดเอวหรือพาดบา 
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  การแตงกายสําหรับผูหญิง  ผูหญิงจะแตงกายดวยผาทอจากฝายและไหม สวมเสื้อแขนสั้นและแขน
ยาว หมสไบ และนุงผาซ่ิน ซ่ึงผาซ่ินเปนผาทอมัดหมี่ลายตรง ตอผาซ่ินตีนจก  
  การทํา “ผามัดหมี”่ เปนกรรมวิธีการทอผาอยางหน่ึง ท่ีนําเอาเสนดายมามัดเปนเปลาะๆ ตามลายแลว
นําไปยอมสีใหเกิดสีสัน และลวดลายตามท่ีตองการเรียกวิธีการมัดยอมแบบบานหมี่ ตอมาจึงเหลือเพียง “มัดหมี่” ผา
ท่ีทอจากเสนดายท่ีมัดหมี่ จึงเรียกวา “ผามัดหมี่” ความงดงามและความเปนเอกลักษณของผามัดหมี่ คือ รอยสีท่ี
คอย ๆ ซึมในเน้ือผาท่ีติดกับลวดลาย ทําใหไดลวดลายท่ีแปลกตา เพ่ิมความงดงามและความมีเสนหใหแกผามัดหมี่  
การทอผามัดหมี่สลับการกับทอแบบลายขิด เพ่ือเพ่ิมความงดงามใหแกผาทอมากย่ิงขึ้น เชน ลายแมงงอด ลายอึ่ง 
ลายชาง ลายมา ลายพญานาค ลายดอกแกว ลายดอกจันทร ลายตะเภาหลงเกาะ ลายขอ ลายสิงห ลายคชสีหออง
นอย ลายแมงมุม ลายกาบ ลายหอปราสาท หรือธรรมาสน เปนตน  
  สําหรับการแตงการไปวัด ทําบุญ ถือศีล ฟงธรรมท่ีวัด ผูสูงอายุ ท้ังหญิงและชายจะนุงขาวหมขาว มีผา
สไบเฉียง เรียกวา ผาเบ่ียงโตง ดวย 
 
 6. ภาษาลาวคร่ัง 
  ชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ  ใชภาษาพูดท้ังภาษาไทยและภาษาลาว การใชภาษาลาวคร่ัง จะใชพูดใน
ชุมชนลาวคร่ังดวยกัน สวนภาษาเขียนน้ันจะเขียนเหมือนกับภาษาไทย เน่ืองจากการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรม
ทางดานภาษานอยลง จึงทําใหคนรุนใหมใชภาษาไทยมากขึ้น 
 
 7. ศาสนาและความเชื่อของชาวลาวคร่ัง 
  ชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ  นับถือพุทธศาสนา และมีประเพณีปฏิบัติเชนพุทธศาสนิกชนท่ัวไป คือทําบุญ
ตักบาตร ไปถือศีล ฟงธรรมท่ีวัดตามวันสําคัญตาง ๆ เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ทําบุญถวายสลากภัตรวัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา เมื่อถึงวันพระ ลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ  จะใหความสําคัญกับการไปทําบุญท่ีวัดมาก คนท่ีไม
ไปทําบุญจะถูกมองในแงไมดี นอกจากจะนับถือพุทธศาสนาแลว ยังนับถือผีและมีความเชื่อในอํานาจท่ีเหนือ
ธรรมชาติดวย เชน มีความเชื่อในเร่ืองผีเจานาย ผีเทวดา และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย 
  นอกจากน้ียังมีความเชื่อวา คนมีขวัญอยูในตัว เชน เวลาตกใจก็รองวา ขวัญมาเดอ (ขวัญมาเถอะ) และ
เชื่อในเร่ืองดวงชะตา เมื่อของหายหรือลูกรองไหไมหยุดก็ไปหาหมอดู หมอน้ีทําหนาท่ีหลายอยางเชน ดูฤกษยามใน
การทําพิธีกรรม รดนํ้ามนต สะเดาะเคราะห ดูดวงชะตา ดูของท่ีหายไปวาอยูท่ีใด หรือเด็กรองไหไมหยุดมักจะเชื่อวา
เปนเพราะผีเจานายหรือคุณพระ (คุณพระคลายกับเปนผูคุมครองบานเรือน) หรือบางทีก็อาจเปนเพราะเจาพอ จึง
มักสะเดาะเคราะหดวยการนํากระทงบรรจุเคร่ืองพลีไปท้ิงท่ีทางสามแพรง รดนํ้ามนต นําเอาพระพุทธรูปองคเล็ก ๆ 
ไปใหผีเจานายท่ีวัด หรือสรางพระพุทธรูปไปใหโดยนําไปถวายพระสงฆในวันพระ 8 คํ่าหรือ 15 คํ่า 
 
 สวนท่ี 2 ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 
 ประเพณีและพิธีกรรม ชาวลาวคร่ัง มีความเชื่อในเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ความเชื่อในเร่ืองผีบรรพบุรุษคือ ผี
เจานายและผีเทวดา และสิ่งท่ีอยูเหนือธรรมชาติท่ัวไป จึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลาวคร่ังเปนอยาง
ย่ิง ประเพณีและพิธีกรรมจึงเปนการเพ่ิมขวัญกําลังใจ และความมั่นใจสําหรับการทํามาหากินและการดําเนินชีวิต
ของตน จึงทําใหมีพิธีกรรมตาง ๆ สืบทอดตอกันมาจนเปนประเพณ ีเชน  
  
 1. ประเพณีแหธงสงกรานต  
  ประเพณแีหธงสงกรานตหรือยกธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวคร่ัง ชาวลาว
คร่ังโพรงมะเดื่อ  ไดสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตมากวา 138 ปแลว โดยจะจัดในชวงเดือนเมษายนของทุกป 
หลังจากวันสงกรานตไปแลว 7 วัน ณ วัดโพรงมะเด่ือ  เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมกับวัดโพรงมะเด่ือ  และสํานัก
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วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  จัดงานประเพณีแหธงสงกรานตขึ้น  ซ่ึงปน้ีจัดในระหวางวันท่ี 22-24 เมษายน 2559 
ชาวลาวคร่ังและลาวทรงดําในแตละตําบล แตละจังหวัด เชน นครปฐม สุพรรณบุรี  กาญจนาบุรี ราชบุรี จะกําหนด
จัดงานไมพรอมกัน  เพ่ือใหชาวลาวคร่ังในแตละหมูบานไดไปรวมงานบุญประเพณีแหธงสงกรานตของหมูบานอื่นๆ 
เรียกวา เปนการใชแรงกัน  โดยแตละหมูบานจะเตรียมหาตนธงท่ีทํามาจากตนไผท่ีมีความยาวมากท่ีสุด อาจจะยาว
ถึง 10 เมตร ลิดก่ิงใบออกเหลืองยอดเปนแขนงไวพองาม กอนวันแหธงสงกรานตจะทําการรับขวัญตนธง ผูเฒา ผูรู
ในหมูบาน จะนําขมิ้นมาทาตนธงท้ังลํา ขอศีลใหพรและนําตนธงไปตากแดด สวนหางธงจะมีการตกแตงดวยวัสดุท่ี
เปนผืนเปนแผน เชน พรมหรือผามานหลากสี นํามาเย็บใหติดกัน และทําท่ีแขวนและทําชายธงดวยดอกรักรอยเปน
อุบะตาขายปลายแหลม สําหรับแขวนไวปลายเสาธงใหหอยลงมา ประดับดวยดอกไม มาลัย สวนท่ีผืนธงน้ันอาจจะ
ปกเปนตัวอักษรชื่อหมูบานดวย แลวนํามาแขวนไวท่ีปลายธง  
  การจัดรูปขบวนน้ันแหธงสงกรานต ชาวบานจะนําผาไตรใสพานแวนฟา ตามดวยของใชถวายพระ พุม
ธนบัตรเสียบไมปกกับตนกลวยหรือ ลักษณะเปนพุมผาปา จะมีวงกลองยาวหรือวงดนตรีพ้ืนบานนําหนา มีชาวบาน
แตงตัวสวยงามมาเปนนางรําหนากลองยาวกันอยางสนุกสนาน และปดทายขบวนดวยชายหนุม จํานวน 2-4 คน 
แบกเสาธงไมไผท้ังลํา หรือบางหมูบานจะใชรถกระบะแบกเสาธงมากอนถึงวัดก็ได  ในระหวางท่ีเดินผานจะมีคนดู
สองขางทางและรวมทําบุญกับหมูบานแตละหมูบาน ตามศรัทธา เมื่อถึงบริเวณวัด ผูแบกเสาธงอาจจะเลนกับเสาธง
ทําใหเกิดความสุขสนุกสนาน โดยเลนชักเยอเสาธงไป-มา จับคนขึ้นไปน่ังบนเสาธง แลวโยนท้ังเสาธงและคนใหลอย
ขึ้นไป แลวรับไวใหเกิดความหวาดเสียวแกคนดู เปนตน เมื่อถึงโบสถวัดโพรงมะเดื่อจะวนโบสถ 3 รอบ แลวนําเสาธง
ผูกธงท่ีปลายแลวปกลงหลุม ซ่ึงทางวัดไดเตรียมไวท่ีลานวัด กอนปกลงหลุมมีการจุดประทัดหรือโหรองใหเสียงดัง
สน่ัน แลวนําของสังฆทานถวายพระและพุมธนบัตรถวายพระ ซ่ึงจะเสร็จสิ้นพิธีแหน้ีในเวลาประมาณ 19.00 น. 
จากน้ันจะมกีารมอบรางวัลใหกับสาวงามชาวลาวคร่ังในแตละหมูบานและการแสดงของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในแต
ละหมูบานท่ีมาทําบุญรวมกัน รวมท้ังวงดนตรีโปงลางบนเวทีกลางวัด เพ่ือฉลองธงสงกรานตและผาปาประเพณีแหธง
สงกรานต     
  ในเวลาเชา 8.00 น. มีการทําบุญตักบาตรบนศาลาวัดโพรงมะเด่ือ และกลาวคําถวายผาปาโดยโยง
สายสิญจนจากธงทุกตนท่ีปกไว ปหน่ึง ๆ อาจมีธงถึง 5-9 ตน แลวแตชาวบานแตละหมูบานจะจัดหามารวมประเพณ ี
ในตอนบายชาวบานจะนัดกันทําความสะอาดวัด พัฒนาวัด เสร็จแลวจึงนิมนตพระลงมาท่ีลานวัด เพ่ือใหชาวบานได
สรงนํ้าพระท้ังวัด สวนคนหนุมสาวในหมูบานมีการรดนํ้าของพรจากผูใหญดวย  หลังจากน้ันชาวบานจึงรดนํ้าซ่ึงกัน
และกันเปนการสนุกสนาน ร่ืนเริง 
 
 2. ประเพณีบุญกลางบาน 
  ความเชื่อของประเพณีบุญกลางบาน มาจากการผสานความเชื่อเร่ืองบรรพบุรุษของคนโบราณ เขากับ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา เปนคติความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษ ในการขอบคุณบรรพบุรุษท่ีประทานความอุดมสมบูรณ
จนสามารถเก็บเกี่ยวได และเปนการสะเดาะเคราะหคนในหมูบานท้ังหมด และสอดคลองกับวิถีชีวิตทางเกษตรกรรม
ของคนในชุมชนโพรงมะเด่ือ โดยประสานกับคติทางพุทธศาสนาเถรวาท ดวยการจัดใหมีการทําบุญเลี้ยงพระภิกษุ
สงฆ เพ่ือเปนอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ และเสริมสวัสด์ิมงคลความอุดมสมบูรณของคนในหมูบานหลังฤดูเก็บเก่ียว
และมีความเชื่อวาหากบรรพบุรุษเคยจัดประเพณีงานบุญกลางบานขึ้น ณ สถานท่ีใด ตองมีการกระทําสืบตอใน
สถานท่ีน้ันเปนประจําทุกป หากยกเลิกไมกระทําตอ จะเกิดภัยพิบัติแกหมูบานนั้น 

  ประเพณีบุญกลางบานของชาวลาวคร่ัง นิยมจัดขึ้นในเดือน 6-7 ของทุกป  มักจะประกอบพิธีในวัน
พระแรกของเดือน 7 กอนจะทําพิธีผูชายในหมูบานจะชวยกันนําสายสิญจนไปลอมหมูบาน จัดหาทราย นํ้า ท่ีใชทํา
นํ้ามนตในพิธีในตอนเชา นิมนตพระสงฆจากวัดโพรงมะเด่ือมาเจริญพระพุทธมนตเย็น ชาวลาวคร่ังจะมารวมสวด
มนต ฟงธรรม  จากน้ันชาวบานแตละครัวเรือนจะเตรียมทํากระทงจากกาบกลวยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยม 
ขนาดกวางประมาณ 1 ศอก ยาว 1 ศอก จํานวน  ใบ  เพ่ือนําไปวางตามทิศ 8 ทิศ มีเชือกผูกสําหรับหิ้ว ชางใน
กระทงใสขาวขาว ขาวดํา (ขาวสุกใชดินเขมาหมอยอมขาว)  ขาวแดง (ขาวสุกใชดินหมอและปูนแดงยอม) กับขาว 
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ขนม ผลไม มีขวดนํ้าเล็ก ๆ ใสลงไปดวย และดินปนเปนรูปคนเทาจํานวนคนในครัวเรือนของแตละครอบครัว และ
ปนรูปสัตวเลี้ยงของตน เชน วัว หมู ไก หมา ใสลงไปในกระทงพรอมดวยมีดท่ีใชในการประกอบพิธีไปวางไวบริเวณ
ทางสามแพรงและกลาวคําวา “ตากาลี ยายกาลา ถึงปถึงเดือนก็เอาของมาแลกเปลี่ยน ณ บัดน้ีก็อยามารบกวน ก็
ขอใหอยูเย็นเปนสุข” จากน้ันเดินหันหลังกลับ ไมหันไปมองกระทง พรอมใชมีดทําเปนเคร่ืองหมายกากบาท เพ่ือ
ไมใหสิ่งชั่วรายตามมา เสร็จพิธีแลวชาวลาวคร่ังจะมารับประทานอาหารรวมกัน 
  นอกจากน้ัน ทุกเดือนชาวบานในชุมชน จะไปรวมทําบุญท่ีวัดโพรงมะเด่ือ เปนประจํา เชน วันพระ วัน
มาฆบูชา วันสงกรานต วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ออกพรรษา เปนตน 
 
  สวนท่ี 3 แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 
  แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ในชุมชนเทศบาลโพรงมะเด่ือ ใหมีความเขมแข็ง
และเปนรูปธรรม มีการพัฒนาอยางย่ังยืนน้ัน รัฐบาลและหนวยงานราชการตาง ๆ ควรดําเนินการดังตอไปน้ี 
  1. มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนนําวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลาวคร่ังมาพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เชน การจัดนิทรรศการประวัติศาสตรลาวคร่ัง ตลาดนัดชุมชนลาวคร่ัง 
เปนตน 
  2. สงเสริมการพัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ เปนแหลงเรียนรูและแหลง
อนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม เชน แหลงเรียนรูผาทอลาวคร่ัง แหลงเรียนรูผักพ้ืนบาน 
เปนตน 
  3. สนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จัดต้ังพิพิธภัณฑชาติพันธุลาวคร่ัง เพ่ือการอนุรักษ
วัฒนธรรม เก็บรักษาและดูแลสิ่งของท่ีสําคัญท้ังในดานประวัติศาสตร วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมของชุมชน
เทศบาลโพรงมะเดื่อ 
  4. สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในชุมชน รณรงคใหนักเรียนแตงกายดวยผาพ้ืนเมืองของไทยหรือชุด
ลาวคร่ังในสัปดาหละคร้ัง เพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมใหเด็กและเยาวชนในชุมชน 
  5. สนับสนุนทุนวิจัยแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาวิจัยอยางมีสวนรวมกับ
ชุมชน  รวมท้ังศึกษาแนวทางการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ในชุมชนเทศบาลตําบลโพรง
มะเดื่อตอไป 
  6. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวคร่ัง ในชุมชนเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 
เปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีรวบรวมบริบททางวัฒนธรรม รวมท้ังสภาพปจจุบัน เพ่ือการเรียนรูและเผยแพร
วัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรท้ังในลักษณะฐานขอมูลออนไลน หนังสือและเอกสารควบคูกันไป และควรใหเทศบาล
ตําบลโพรงมะเด่ือ เปนแหลงจัดเก็บฐานขอมูลและดูแลระบบสารสนเทศท่ีสรางขึ้นตอไป   

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะหอัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ชาวลาวคร่ังโพรงมะเด่ือ  สวนใหญนับถือพุทธศาสนา และมี
ประเพณีปฏิบัติเชนพุทธศาสนิกชนท่ัวไป สอดคลองกับงานวิจัยของญาณภัทร  ยอดแกว (2559) ผลการวิจัยพบวา 
ในชุมชนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังตําบลหวยดวน มีการรักษา สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมวิถีพุทธท่ีเขมขนผาน
ประเพณีสําคัญๆ ท่ีเปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง คือ การแหธงสงกรานต การทําบุญกลางบาน และ
สารทเดือนสิบ  

นอกจากน้ัน ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณของชาติพันธุลาวคร่ัง ไดแก ประวัติศาสตร ลักษณะครอบครัว  
อาชีพ อาหาร การแตงกาย ภาษา ศาสนาและความเชื่อ สอดคลองกับงานวิจัยของธิติพงศ มีทอง (2559) 
ผลการวิจัยพบวา กลุมชาวลาวคร่ังท่ีอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยปจจุบันประกอบดวย 2 กลุมใหญ ในทาง
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ประวัติศาสตร  ในชวงของการทําศึกสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ชาวลาวคร่ังท้ังสองกลุมน้ีมีการต้ังถิ่นฐานอยูทางภาค
กลางของประเทศไทย นับต้ังแต นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี จากน้ันจึงมีการขยับขยายพ้ืนท่ีไปยังจังหวัด รอบขาง 
เมื่อประชากรในชุมชนเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ปจจุบันมีชาวลาวคร่ังท่ีต้ังถิ่นฐานในพ้ืนท่ีภาคกลางหลายจังหวัดนับต้ังแต 
ภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนลาง ไดแก พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ นครสวรรค สุโขทัย เพชรบูรณ 
กําแพงเพชร ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี  ตาก กาญจนบุรี นครปฐม   ชาวลาวคร่ังจํานวนมากอพยพมาต้ังถิ่นฐาน
บริเวณท่ีราบลุมภาคกลางนับต้ังแตนครชัยศรี จนกระท่ังท่ีตําบลหวยดวนซ่ึงมีพ้ืนดินอุดมสมบรูณเปนอยูมาก ชาว
ลาวคร่ังในตําบลหวยดวน นิยมสรางบานอยูใกลๆกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงสมาชิกในครอบครัวมักจะสรางบานท่ีไมไกล
จากญาติของตน จึงทําใหมีสายสัมพันธระหวางสมาชิกท่ีแนบแนนเปนอยางมากเน่ืองจากมีการพบปะกันอยูบอยคร้ัง 
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