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The Study of Lao Khrang Ethnic Identities in Phrong Madua Subdistrict
Muang District Nakhon Pathom Province.
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บทคัดยอ
การวิจั ย นี้เป นการวิจั ย เชิง คุณ ภาพ และการวิจัย เชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมี ส วนร วม มีวัต ถุ ประสงค เพื่ อ
ศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูใหขอมูลคนสําคัญ
ไดแก พระสงฆ ผูนําชุมชน เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ และชมรมลาวครั่ง จํานวน 20 คน
ผลการวิจัยพบวา
1. อัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ไดแก ประวัติศาสตร ลักษณะครอบครัว อาชีพ อาหาร การแตงกาย
ภาษา ศาสนาและความเชื่อ
2. ประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ไดแก ประเพณีแหธงสงกรานต ประเพณีบุญกลางบาน
3. แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ไดแก นโยบายสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนนําวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมลาวครั่งมาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตําบล
โพรงมะเดื่ อ เป น แหล ง เรี ย นรู แ ละแหล ง อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมของชาติ พั น ธุ ล าวครั่ ง สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย แก
สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ใน
ชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ
คําสําคัญ: อัตลักษณ, ชาติพนั ธุ, ลาวครั่ง

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
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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 ตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูทั่วทั้งภูมิภาค อาทิเชน ชาวไทย ชาวลาว ชาวพมา ชาว
กะเหรี่ยง ชาวจาม ชาวลาหู ชาวมูเซอชาวละวา ชาวชวาและชาวมลายู เปนตน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน
ภูมิภาคที่อยูทางตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย โดยอยูระหวางประเทศใหญ 2 ประเทศ คือ จีนกับอินเดีย จึง
ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีนเขามาในระดับที่แ ตกตางกัน เชน ไทยและลาวไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากอินเดียเปนสวนใหญ สวนเวียดนามไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเปนสวนใหญ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีพื้นที่แบงออกเปน 2 สวนโดยแบงตามภูมิศาสตรคือ สวนที่เปนหมูเกาะ ไดแก ประเทศมาเลเซีย
ฟลิปปนส บรูไน สิงคโปร อินโดนีเซีย และติมอร-เลสเต สวนที่เปนภาคพื้นทวีป เปนพื้นแผนดินใหญอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชียประกอบดวยประเทศเมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา ลาว และไทย
ประเทศไทยเปนดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม เนื่องจากมีกลุมชาติพันธุตางๆ อพยพจากถิ่น
ฐานเดิมเขามาตั้งรกรากตามชุมชนตางๆ เชน มอญ จีน มุสลิม ญวณ ลาวพวน ลาวเวียง ลาวโซง และลาวครั่ง แตละ
กลุมชาติพันธุตางก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม (คณะศึกษาศาสตร, 2557) การ
ยอมรับในพหุวัฒนธรรมที่แตกตางกันและเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน จึงทําใหกลุมชาติพันธหลากหลายใน
ประเทศไทย สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกันไดอยางสงบสุข
จากประวัติศาสตรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ป พ.ศ. 2371 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว (ร.3) เมื่อครั้งที่ปราบศึกเจาอนุวงศได มีกลุมคนลาวที่ถูกกวาดตอนใหเขามาตั้งถิ่นฐานอยูตามหัวเมือง
นอยใหญ ชาวลาวครั่งก็เปนกลุมคนลาวที่ถูกกวาดตอนมาในครั้งนั้นดวย โดยที่มาของชื่อเรียกกลุมชาติพันธุลาวครั่ง
มาจากกลุมคนลาวที่มาจากแถบภูเขาที่ชื่อวา “ภูคัง” ไดอพยพมาดวย จึงทําใหคนทั่วไป เรียกคนลาวกลุมนี้วา “ลาว
ภูคัง” ตอมามีการเรียกชื่อผิดเพี้ยนกันไปจากเดิมมากมายหลายชื่อ จากลาวขี้ครั่ง มาเปนลาวครั่ง
ประชากรสวนใหญในชุมชนเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เปนชาวไทยเชื้อสายลาวหรือเรียกวาลาวครั่ง
ไดอพยพมาจากแขวงบอแกว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ในสมัย ร.3 ชาวลาวครั่งไดสืบทอด วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนของชาติพันธุลาวครั่ง โดยตั้งบานเรือนอยูในหมู 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ตําบลโพรงมะเดื่อ
สวนหมูอื่นๆจะเปนชาวไทยเชื้อสายจีน ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเดนในพื้นที่จะเปนวัฒ นธรรมประเพณีเกี่ยวกับ
ศาสนาและความเชื่อที่แสดงออกในรูปของวิถีชีวิต ปจจุบันเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมคน
ในตําบลเพื่อตอบสนอง ความตองการที่จะสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น พรอมนี้ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในวิถีชีวิตจนเกิดเปนรูปธรรมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่ เ ข า มาสนั บ สนุ น จั ด การป ญ หาในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆเพื่ อ จั ด การกั บ ป ญ หาของประชาชนในทุ ก ด า น
ประกอบดวยการดําเนินการดานเศรษฐกิจ การดําเนินการดานความรู การศึก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม การ
ดําเนินการดานการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มี
ประสบการณในการจัดการตนเองมีความพรอมในการเขาสูตําบลสุขภาวะ โดยใชแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนโดยการ
ขับเคลื่อนชุมชนโดยชุมชนใหคนในชุมชนมีสวนรวมมุงเนนการพัฒนาความเปนอยูโดยใชชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดังวิสัยทัศนในแผนพัฒนาเทศบาลที่วา บริหารจัดการโปรงใส ใชทรัพยากรคุมคา ประชาชนมีสวน
รวม สาธารณสุขบริโภคไดมาตรฐาน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน โดย
นําหลักของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) มาใชในการบริหารองคกร เนนการใชทรัพยากร
ในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยสรางการมีสวนรวม การเสริมความเขมแข็งภาคประชาชนดวยการหนุนการทํางาน
ของกลุมและแหลงเรียนรู และเชื่อมโยงการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ การพัฒนา สงเสริม สนับสนุน

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 454

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”

กระบวนการบูรณาการงานรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,
2559)
สภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อมีลักษณะเปนที่ราบลุมทั่วทั้งบริเวณเปนแผนดินผืนใหญถูก
แบงยอ ยโดยคลองธรรมชาติ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภาพรวมของ
ชุมชนเปนชุมชนชนบทกึ่งเมือง มีหางสรรพสินคาขนาดใหญ มีโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐ ประชาชนรอยละ 80 นับ
ถือ ศาสนาพุทธ รอ ยละ19 นับถือ ศาสนาคริสต และที่เหลือ อีกรอ ยละ 1 นับถือ ศาสนาอื่นๆ (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, 2559)
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับลาวครั่ง ในประเทศไทยพบวา มีงานวิจัยของผูวิจัยหลายทานที่
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 บริสุทธิ์ และคณะ (2542)
คนึงนุช มียะบุญ (2537) และ จินดา ชาติวงษ (2529) งานวิจัยเหลานี้ ศึกษาชาติพันธุลาวครั่งในดานตางๆ
โดยเฉพาะเรื่องภาษาลาวครั่ง ภูมิปญญาการทอผาและลวดลายผาทอ เปนตน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรง
มะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและชาติพันธุลาวครั่ง
เพื่อ เปนแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของชาวลาวครั่ง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ใหแกจังหวัดนครปฐมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาประเพณีของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีของชาติพันธุล าวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรง
มะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research – PAR) มีขั้นตอนการวิจัย คือ
1) การศึกษาภาคเอกสาร ผูวิจัยเนนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
2) การศึกษาภาคสนาม ใชวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation) การจัดกลุม
สนทนา (Focus Group) สําหรับการจัดการความรูและใชกระบวนการถอดบทเรียน รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา
(Story Telling) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant)
จํานวน 20 คน ประกอบดวย หลังจากนั้น จึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล โดยได
ดําเนินการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 รวมเปนระยะเวลา
12 เดือน
ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant)
การวิจัยครั้งนี้ มีผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซึ่งผูวิจัยใชวิธีเลือ กแบบเจาะจง (Purposive
Selective) กลุมตัวอยาง คือ พระสงฆและผูนําชุมชน จํานวน 5 คน เทศบาลตําบล จํานวน 5 คน และกลุมชมรม
ลาวครั่ง จํานวน 10 คน รวมจํานวนผูใหขอมูลคนสําคัญ ทั้งสิ้น 20 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสังเกตการณ แบบสรุปการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสราง และ
พัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยใหมีความเหมาะสมที่สุด
การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลระดับพื้นฐาน โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปขอความของแตละบุคคล
และรวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจและอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
2. วิเคราะหขอมูลระดับกลุมจากการสนทนากลุมมาสรุปขอความ รวบรวมจัดหมวดหมูทําความเขาใจ
และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
3. ขอมูลจากการสังเกตและสังเคราะหเอกสารมาวิเคราะหและตีความ สรุปและอธิบายตามประเด็นที่
ศึกษา
4. วิเคราะหขอมูล โดยแยกแยะออกเปนหมวดหมูเนื้อหาตามประเด็นและขอบเขตของการศึกษาตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัยและตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีแบบสามเสา
5. ประมวลขอมูลแตละหมวดหมู แลวนํามาทําความเขาใจ ตีความ และอธิบายตามประเด็นที่ศึกษา
6. นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในองคประกอบความสัมพันธและขอสรุปของประเด็น
ที่ศึกษานําเสนอแบบพรรณนาเนื้อความ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลได ดังนี้
สวนที่ 1 อัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
1. ประวัติศาสตรของชาวลาวครั่ง
จากบทสรุปของการสัมภาษณเจาอาวาสวัดโพรงมะเดื่อและประธานชมรมลาวครั่ง พบวาชาวลาวครั่ง
คือ กลุมคนลาวที่เขามากอตั้งบานเรือนในเขตเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ มีประวัติเริ่มกอตั้งชุมชนในปลายรัชสมัย
รัชกาลที่ 2 มีหลักฐานวาชุมชนตั้งอยูหางจากองคพระปฐมเจดีย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 กิโลเมตร ปจจุบัน
เปนหมูที่ 7 ตําบลลําพยา (อดีตเรียกวาทุงวัด) ตอมาวัดดังกลาวไดยายไปตั้งบริเวณบานหนองฉิม (เดิมเรียกวา หนอง
สิม) ชุมชนไดยายวัดไปจากนั้นวัดไดยายที่ตั้งอีกครั้งซึ่งเปนที่อยูของวัดในปจจุบัน คือ วัดโพรงมะเดื่อ และมีเรื่องเลา
บอกตอกันมาวา เดิมชุมชนตั้งชื่อวาบานหัวเข เนื่องจากมีซากของหัวจระเขอยูในโพรงของตนมะเดื่อ ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ รัชฎา สุขแสงสุวรรณ (2547) พบวา ชาวลาวครั่ง กลุมคนลาวที่ถูกกวาดตอนใหเขามาตั้งถิ่นฐาน
อยูใ นสยามสมั ย รัต นโกสิน ทรต อนตน ป พ.ศ. 2371 เมื่ อ ครั้ ง ที่ ปราบศึ ก เจ าอนุ ว งศ ไ ด ตรงกั บ รั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ร.3) และอพยพมาครั้งแรกอยูที่บานหนองดินแดง บานโพรงมะเดื่อ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม แลวจึงไดอพยพมาอยูที่เขากระจิว จังหวัดสุพรรณบุรี ตอมาจึงอพยพโยกยายมาอยูในเขต
พื้นที่เมืองชัยนาท เมื่อประกา เดือน 3 พ.ศ. 2427 ชาวลาวครั่งมีการเคลื่อนยายบานเรือนกันอยูหลายครั้ง
จนกระทั่งเขาสูในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) มีการปรับเปลี่ยนการปกครองเปน
แบบเทศาภิบาล จึงไดมีชาวลาวครั่งตั้งหลักแหลงถาวรในจังหวัดนครปฐมในพื้นที่ตางๆ ไดแก อําเภอกําแพงแสน ใน
ตําบลทุงกระพังโหม ทุงขวาง ทุงลูกนก ทุงบัว กระตีบ สระสี่มุม ดอนขอย และสระพัฒนา อําเภอดอนตูม ในตําบล
อําเภอนครชัยศรี ในตําบลศรีมหาโพธิ์ อําเภอบางเลน ในตําบลไผหูชาง และ อําเภอเมือง ในตําบลสามควายเผือก
เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ (สามารถ, 2557: 1-3)
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2. ลักษณะครอบครัวของชาวลาวครั่ง
ในอดีต วิถีชีวิตของชาวลาวครั่งเปนครอบครัวขยาย (Extenden Family) จะประกอบดวยครอบครัว
เดี่ยวตั้งแตสองครอบครัวมารวมกัน แตครอบครัวขยายที่แทจริงจะประกอบดวยสมาชิกสามชั่วอายุคน (หรือมากกวา)
ที่เปนญาติกัน ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูกๆและพี่นอง ครอบครัวขยายเกิดจาก ลูกที่แตงงานแลวไมออกไปตั้ง
บานใหมเปนของตนเอง แตมีภรรยาหรือสามีมาอยูกับครอบครัวเดิมของตนเอง
ในปจจุบัน วิถีชีวิตของชาวลาวครั่งเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น (Nuclear family) คือ แยกจาก
ครอบครัวขยายไปสรางบานใหม สรางครอบครัวใหม ประกอบไปดวย สามี ภรรยาและบุตร โดยมักจะสรางบานที่
ไมไกลจากญาติของตน จึงทําใหสายสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวยังแนบแนนเปนอยางมาก เนื่องจากมีการไป
มาหาสูก ับญาติพี่นองดวยกันตลอด และมีกิจกรรมตางๆรวมกันอยางสม่ําเสมอ
3. อาชีพของชาวลาวครั่ง
ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําสวนผัก ทําฟารม
เห็ดเพื่อสุขภาพ ฟารมปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน นิยมทําไรนาสวนผสม ยามวางจากทํานา ทําไร ก็จักสาน
รับจางทั่วไป นอกจากนี้มีบางสวนที่มีอาชีพรับราชการ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน
4. วัฒนธรรมอาหารของชาวลาวครั่ง
ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะนําวัตถุดิบในทองถิ่น มาปรุงอาหารพื้นบาน ไดแก ขนมจีน น้ํายาปา สมตํา
ปลารา ลาบหมู ไกยาง ปลาเผา แจว แกงปา แกงบอน แกงคั่ว แกงผํา ขาวตมมัด แปงจี่ กลวยทอด เปนตน
นอกจากนั้น เจาอาวาสวัดโพรงมะเดื่อไดสนับสนุนใหชาวลาวครั่งในชุมชนสืบทอดภูมิปญญา ทําขนมจีนแบบโบราณ
โดยใชขาวเจาในชุมชน ซึ่งชาวลาวครั่งจะมารวมแรง รวมใจกันตําแปง หมักแปง บีบเสนขนมจีน พรอมน้ํายาปา
น้ํายากะทิ และน้ําพริกที่วัด เพื่อจัดเปนอาหารในงานบุญ งานประเพณีตางๆของชุมชนดวย
5. การแตงกายของชาวลาวครั่ง
การแตงกายและวิธีการทอผาของชาวลาวครั่ง จะนําวัสดุจากธรรมชาติในทองถิ่น คือ ฝาย และไหม มา
เปนวัสดุในการทอ เทคนิคที่ใชมีทั้งการจกและมัดหมี่ ผาที่เปนเอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครั่ง คือ ผาซิ่นมัดหมี่
ตอตีนจก ซึ่งชาวลาวครั่งมีเอกลักษณในการทอผาจกที่ตางจากกลุมอื่นๆ อยางเห็นไดชัด คือ สีที่ใชเปนสีที่ไดจาก
ธรรมชาติ และการใชสีที่ใหความรูสึกรอนแรง เชน สีแดงจากครั่ง สีสมจากหมากสุก สีเหลืองจากหัวขมิ้น สีดํานํามา
จากมะเกลือ + เทา (ตะไครน้ํา) สีครามไดมาจากตนครามผสมกับปูนกินหมาก และลวดลายผาทอที่ใหความรูสึก
เคลื่อนไหว โดยชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะมีลายผาซิ่นมัดหมี่ ตอตีนจก เหมือนกับชาวลาวครั่ง ต.บอกรุ อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากชางทอผาผูมีความรูมีอายุมากขึ้นและเสียชีวิตไปเปนจํานวนมาก ลูกหลานที่ไดรับ
การสืบทอด ภูมิปญญาทางดานสิ่งทอมีจํานวนนอยลง จึงทําใหขาดแคลนครูผูถายทอดภูมิปญญาทางดานสิ่งทอ ใน
ปจจุบันชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จึงเกิดการสูญหายของมรดกภูมิปญญาทางดานผาทอ นําชุมชนลาวครั่งบานโพรง
มะเดื่อ จึงไดสืบสานภูมิปญญาผาทอลาวครั่ง โดยการสั่งซื้อจากชุมชนลาวครั่งบานบอกรุ มีลายผาเปนเอกลักษณ
เฉพาะทองถิ่น นอกจากจะทอไวเพื่อใชในครัวเรือนแลว ยังทอเพื่อการจําหนายเปนรายไดเสริมจากอาชีพหลักดวย
ในชีวิตประจําวัน ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะแตงตัวตามปกติ แตในชวงเทศกาล หรือในงานประเพณี
ตางๆ เชน วันสงกรานต วันสารท วันเขาพรรษา วันออกพรรษาและวันพระ หรืองานที่มีการแสดงออกถึงวัฒนธรรม
ของชาติพันธุลาวครั่ง จะมีการแตงกายดวยชุดผาทอลาวครั่ง เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมการแตงกายและความสามัคคี
ของชาติพันธุลาวครั่ง โพรงมะเดื่อ
การแตงกายสําหรับผูช าย ผูชายจะใสเสื้อ มอ ฮอ มหรือ เสื้อ ผาฝาย มีทั้งแขนยาวและแขนสั้น ใส
กางเกงขายาว มีผาขาวมาลายตาราง คาดเอวหรือพาดบา

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 457

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6

“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”

การแตงกายสําหรับผูหญิง ผูหญิงจะแตงกายดวยผาทอจากฝายและไหม สวมเสื้อแขนสั้นและแขน
ยาว หมสไบ และนุงผาซิ่น ซึ่งผาซิ่นเปนผาทอมัดหมี่ลายตรง ตอผาซิ่นตีนจก
การทํา “ผามัดหมี”่ เปนกรรมวิธีการทอผาอยางหนึ่ง ที่นําเอาเสนดายมามัดเปนเปลาะๆ ตามลายแลว
นําไปยอมสีใหเกิดสีสัน และลวดลายตามที่ตองการเรียกวิธีการมัดยอมแบบบานหมี่ ตอมาจึงเหลือเพียง “มัดหมี”่ ผา
ที่ทอจากเสนดายที่มัดหมี่ จึงเรียกวา “ผามัดหมี่” ความงดงามและความเปนเอกลักษณของผามัดหมี่ คือ รอยสีที่
คอย ๆ ซึมในเนื้อผาที่ติดกับลวดลาย ทําใหไดลวดลายที่แปลกตา เพิ่มความงดงามและความมีเสนหใหแกผามัดหมี่
การทอผามัดหมี่สลับการกับทอแบบลายขิด เพื่อเพิ่มความงดงามใหแกผาทอมากยิ่งขึ้น เชน ลายแมงงอด ลายอึ่ง
ลายชาง ลายมา ลายพญานาค ลายดอกแกว ลายดอกจันทร ลายตะเภาหลงเกาะ ลายขอ ลายสิงห ลายคชสีหออง
นอย ลายแมงมุม ลายกาบ ลายหอปราสาท หรือธรรมาสน เปนตน
สําหรับการแตงการไปวัด ทําบุญ ถือศีล ฟงธรรมที่วัด ผูสูงอายุ ทั้งหญิงและชายจะนุงขาวหมขาว มีผา
สไบเฉียง เรียกวา ผาเบี่ยงโตง ดวย
6. ภาษาลาวครั่ง
ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ ใชภาษาพูดทั้งภาษาไทยและภาษาลาว การใชภาษาลาวครั่ง จะใชพูดใน
ชุมชนลาวครั่งดวยกัน สวนภาษาเขียนนั้นจะเขียนเหมือนกับภาษาไทย เนื่องจากการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรม
ทางดานภาษานอยลง จึงทําใหคนรุนใหมใชภาษาไทยมากขึ้น
7. ศาสนาและความเชื่อของชาวลาวครั่ง
ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ นับถือพุทธศาสนา และมีประเพณีปฏิบัติเชนพุทธศาสนิกชนทั่วไป คือทําบุญ
ตักบาตร ไปถือศีล ฟงธรรมที่วัดตามวันสําคัญตาง ๆ เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ทําบุญถวายสลากภัตรวัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา เมื่อถึงวันพระ ลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จะใหความสําคัญกับการไปทําบุญที่วัดมาก คนที่ไม
ไปทําบุญจะถูกมองในแงไมดี นอกจากจะนับถือพุทธศาสนาแลว ยังนับถือผีและมีความเชื่อในอํานาจที่เหนือ
ธรรมชาติดวย เชน มีความเชื่อในเรื่องผีเจานาย ผีเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อวา คนมีขวัญอยูในตัว เชน เวลาตกใจก็รองวา ขวัญมาเดอ (ขวัญมาเถอะ) และ
เชื่อในเรื่องดวงชะตา เมื่อของหายหรือลูกรองไหไมหยุดก็ไปหาหมอดู หมอนี้ทําหนาที่หลายอยางเชน ดูฤกษยามใน
การทําพิธีกรรม รดน้ํามนต สะเดาะเคราะห ดูดวงชะตา ดูของที่หายไปวาอยูที่ใด หรือเด็กรองไหไมหยุดมักจะเชื่อวา
เปนเพราะผีเจานายหรือคุณพระ (คุณพระคลายกับเปนผูคุมครองบานเรือน) หรือบางทีก็อาจเปนเพราะเจาพอ จึง
มักสะเดาะเคราะหดวยการนํากระทงบรรจุเครื่องพลีไปทิ้งที่ทางสามแพรง รดน้ํามนต นําเอาพระพุทธรูปองคเล็ก ๆ
ไปใหผีเจานายทีว่ ัด หรือสรางพระพุทธรูปไปใหโดยนําไปถวายพระสงฆในวันพระ 8 ค่ําหรือ 15 ค่ํา
สวนที่ 2 ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
ประเพณีและพิธีกรรม ชาวลาวครั่ง มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษคือ ผี
เจานายและผีเทวดา และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติทั่วไป จึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวลาวครั่งเปนอยาง
ยิ่ง ประเพณีและพิธีกรรมจึงเปนการเพิ่มขวัญกําลังใจ และความมั่นใจสําหรับการทํามาหากินและการดําเนินชีวิต
ของตน จึงทําใหมีพิธีกรรมตาง ๆ สืบทอดตอกันมาจนเปนประเพณี เชน
1. ประเพณีแหธงสงกรานต
ประเพณีแหธงสงกรานตหรือยกธงสงกรานต คือ ประเพณีทําบุญทอดผาปาของชาวลาวครั่ง ชาวลาว
ครั่งโพรงมะเดื่อ ไดสืบสานประเพณีแหธงสงกรานตมากวา 138 ปแลว โดยจะจัดในชวงเดือนเมษายนของทุกป
หลังจากวันสงกรานตไปแลว 7 วัน ณ วัดโพรงมะเดื่อ เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมกับวัดโพรงมะเดื่อ และสํานัก
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วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแหธงสงกรานตขึ้น ซึ่งปนี้จัดในระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2559
ชาวลาวครั่งและลาวทรงดําในแตละตําบล แตละจังหวัด เชน นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนาบุรี ราชบุรี จะกําหนด
จัดงานไมพรอมกัน เพื่อใหชาวลาวครั่งในแตละหมูบานไดไปรวมงานบุญประเพณีแหธงสงกรานตของหมูบานอื่นๆ
เรียกวา เปนการใชแรงกัน โดยแตละหมูบานจะเตรียมหาตนธงที่ทํามาจากตนไผที่มีความยาวมากที่สุด อาจจะยาว
ถึง 10 เมตร ลิดกิ่งใบออกเหลืองยอดเปนแขนงไวพองาม กอนวันแหธงสงกรานตจะทําการรับขวัญตนธง ผูเฒา ผูรู
ในหมูบาน จะนําขมิ้นมาทาตนธงทั้งลํา ขอศีลใหพรและนําตนธงไปตากแดด สวนหางธงจะมีการตกแตงดวยวัสดุที่
เปนผืนเปนแผน เชน พรมหรือผามานหลากสี นํามาเย็บใหติดกัน และทําที่แขวนและทําชายธงดวยดอกรักรอยเปน
อุบะตาขายปลายแหลม สําหรับแขวนไวปลายเสาธงใหหอยลงมา ประดับดวยดอกไม มาลัย สวนที่ผืนธงนั้นอาจจะ
ปกเปนตัวอักษรชื่อหมูบานดวย แลวนํามาแขวนไวที่ปลายธง
การจัดรูปขบวนนั้นแหธงสงกรานต ชาวบานจะนําผาไตรใสพานแวนฟา ตามดวยของใชถวายพระ พุม
ธนบัตรเสียบไมปกกับตนกลวยหรือ ลักษณะเปนพุมผาปา จะมีวงกลองยาวหรือวงดนตรีพื้นบานนําหนา มีชาวบาน
แตงตัวสวยงามมาเปนนางรําหนากลองยาวกันอยางสนุกสนาน และปดทายขบวนดวยชายหนุม จํานวน 2-4 คน
แบกเสาธงไมไผทั้งลํา หรือบางหมูบานจะใชรถกระบะแบกเสาธงมากอนถึงวัดก็ได ในระหวางที่เดินผานจะมีคนดู
สองขางทางและรวมทําบุญกับหมูบานแตละหมูบาน ตามศรัทธา เมื่อถึงบริเวณวัด ผูแบกเสาธงอาจจะเลนกับเสาธง
ทําใหเกิดความสุขสนุกสนาน โดยเลนชักเยอเสาธงไป-มา จับคนขึ้นไปนั่งบนเสาธง แลวโยนทั้งเสาธงและคนใหลอย
ขึ้นไป แลวรับไวใหเกิดความหวาดเสียวแกคนดู เปนตน เมื่อถึงโบสถวัดโพรงมะเดื่อจะวนโบสถ 3 รอบ แลวนําเสาธง
ผูกธงที่ปลายแลวปกลงหลุม ซึ่งทางวัดไดเตรียมไวที่ลานวัด กอนปกลงหลุมมีการจุดประทัดหรือโหรองใหเสียงดัง
สนั่น แลวนําของสังฆทานถวายพระและพุมธนบัตรถวายพระ ซึ่งจะเสร็จสิ้นพิธีแหนี้ในเวลาประมาณ 19.00 น.
จากนั้นจะมีการมอบรางวัลใหกับสาวงามชาวลาวครั่งในแตละหมูบานและการแสดงของกลุมชาติพันธุลาวครั่งในแต
ละหมูบานที่มาทําบุญรวมกัน รวมทั้งวงดนตรีโปงลางบนเวทีกลางวัด เพื่อฉลองธงสงกรานตและผาปาประเพณีแหธง
สงกรานต
ในเวลาเชา 8.00 น. มีการทําบุญตักบาตรบนศาลาวัดโพรงมะเดื่อ และกลาวคําถวายผาปาโดยโยง
สายสิญจนจากธงทุกตนที่ปกไว ปหนึ่ง ๆ อาจมีธงถึง 5-9 ตน แลวแตชาวบานแตละหมูบานจะจัดหามารวมประเพณี
ในตอนบายชาวบานจะนัดกันทําความสะอาดวัด พัฒนาวัด เสร็จแลวจึงนิมนตพระลงมาที่ลานวัด เพื่อใหชาวบานได
สรงน้ําพระทั้งวัด สวนคนหนุมสาวในหมูบานมีการรดน้ําของพรจากผูใหญดวย หลังจากนั้นชาวบานจึงรดน้ําซึ่งกัน
และกันเปนการสนุกสนาน รื่นเริง
2. ประเพณีบุญกลางบาน
ความเชื่อของประเพณีบุญกลางบาน มาจากการผสานความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษของคนโบราณ เขากับ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา เปนคติความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ในการขอบคุณบรรพบุรุษที่ประทานความอุดมสมบูรณ
จนสามารถเก็บเกี่ยวได และเปนการสะเดาะเคราะหคนในหมูบานทั้งหมด และสอดคลองกับวิถีชีวิตทางเกษตรกรรม
ของคนในชุมชนโพรงมะเดื่อ โดยประสานกับคติทางพุทธศาสนาเถรวาท ดวยการจัดใหมีการทําบุญเลี้ยงพระภิกษุ
สงฆ เพื่อเปนอุทศิ สวนกุศลใหบรรพบุรุษ และเสริมสวัสดิ์มงคลความอุดมสมบูรณของคนในหมูบานหลังฤดูเก็บเกี่ยว
และมีความเชื่อวาหากบรรพบุรุษเคยจัดประเพณีงานบุญกลางบานขึ้น ณ สถานที่ใด ตองมีการกระทําสืบตอใน
สถานที่นั้นเปนประจําทุกป หากยกเลิกไมกระทําตอ จะเกิดภัยพิบัติแกหมูบานนั้น
ประเพณีบุญกลางบานของชาวลาวครั่ง นิยมจัดขึ้นในเดือน 6-7 ของทุกป มักจะประกอบพิธีในวัน
พระแรกของเดือน 7 กอนจะทําพิธีผูชายในหมูบานจะชวยกันนําสายสิญจนไปลอมหมูบาน จัดหาทราย น้ํา ที่ใชทํา
น้ํามนตในพิธีในตอนเชา นิมนตพระสงฆจากวัดโพรงมะเดื่อมาเจริญพระพุทธมนตเย็น ชาวลาวครั่งจะมารวมสวด
มนต ฟงธรรม จากนั้นชาวบานแตละครัวเรือนจะเตรียมทํากระทงจากกาบกลวยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสามเหลี่ยม
ขนาดกวางประมาณ 1 ศอก ยาว 1 ศอก จํานวน ใบ เพื่อนําไปวางตามทิศ 8 ทิศ มีเชือกผูกสําหรับหิ้ว ชางใน
กระทงใสขาวขาว ขาวดํา (ขาวสุกใชดินเขมาหมอยอมขาว) ขาวแดง (ขาวสุกใชดินหมอและปูนแดงยอม) กับขาว
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ขนม ผลไม มีขวดน้ําเล็ก ๆ ใสลงไปดวย และดินปนเปนรูปคนเทาจํานวนคนในครัวเรือนของแตละครอบครัว และ
ปนรูปสัตวเลี้ยงของตน เชน วัว หมู ไก หมา ใสลงไปในกระทงพรอมดวยมีดที่ใชในการประกอบพิธีไปวางไวบริเวณ
ทางสามแพรงและกลาวคําวา “ตากาลี ยายกาลา ถึงปถึงเดือนก็เอาของมาแลกเปลี่ยน ณ บัดนี้ก็อยามารบกวน ก็
ขอใหอยูเย็นเปนสุข ” จากนั้นเดินหันหลังกลับ ไมหันไปมองกระทง พรอมใชมีดทําเปนเครื่องหมายกากบาท เพื่อ
ไมใหสิ่งชั่วรายตามมา เสร็จพิธีแลวชาวลาวครั่งจะมารับประทานอาหารรวมกัน
นอกจากนั้น ทุกเดือนชาวบานในชุมชน จะไปรวมทําบุญที่วัดโพรงมะเดื่อ เปนประจํา เชน วันพระ วัน
มาฆบูชา วันสงกรานต วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ออกพรรษา เปนตน
สวนที่ 3 แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม
แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ในชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ ใหมีความเขมแข็ง
และเปนรูปธรรม มีการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น รัฐบาลและหนวยงานราชการตาง ๆ ควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. มี นโยบายส งเสริม สนับ สนุ น ให ชุม ชนนํ าวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมลาวครั่ ง มาพั ฒ นาเป นแหล ง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เชน การจัดนิทรรศการประวัติศาสตรลาวครั่ง ตลาดนัดชุมชนลาวครั่ง
เปนตน
2. สงเสริมการพัฒนาและสนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ เปนแหลงเรียนรูและแหลง
อนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม เชน แหลงเรียนรูผาทอลาวครั่ง แหลงเรียนรูผักพื้นบาน
เปนตน
3. สนับสนุนใหชุมชนเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ จัดตั้งพิพิธภัณฑชาติพันธุลาวครั่ง เพื่อการอนุรักษ
วัฒ นธรรม เก็บรักษาและดูแลสิ่งของที่สําคัญทั้งในดานประวัติศาสตร วิทยาศาสตร และวัฒ นธรรมของชุมชน
เทศบาลโพรงมะเดื่อ
4. สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในชุมชน รณรงคใหนักเรียนแตงกายดวยผาพื้นเมืองของไทยหรือชุด
ลาวครั่งในสัปดาหละครั้ง เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมใหเด็กและเยาวชนในชุมชน
5. สนับสนุนทุนวิจัยแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยอยางมีสวนรวมกับ
ชุมชน รวมทั้งศึกษาแนวทางการสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ในชุมชนเทศบาลตําบลโพรง
มะเดื่อตอไป
6. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลวัฒนธรรมของชาติพันธุลาวครั่ง ในชุมชนเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
เปนระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่รวบรวมบริบททางวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพปจจุบัน เพื่อการเรียนรูและเผยแพร
วัฒนธรรม โดยมีการเผยแพรทั้งในลักษณะฐานขอมูลออนไลน หนังสือและเอกสารควบคูกันไป และควรใหเทศบาล
ตําบลโพรงมะเดื่อ เปนแหลงจัดเก็บฐานขอมูลและดูแลระบบสารสนเทศที่สรางขึ้นตอไป

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ในเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ชาวลาวครั่งโพรงมะเดื่อ สวนใหญนับถือพุทธศาสนา และมี
ประเพณีปฏิบัติเชนพุทธศาสนิกชนทั่วไป สอดคลองกับงานวิจัยของญาณภัทร ยอดแกว (2559) ผลการวิจัยพบวา
ในชุมชนของกลุมชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน มีการรักษา สืบสานและถายทอดวัฒนธรรมวิถีพุทธที่เขมขนผาน
ประเพณีสําคัญๆ ที่เปนเอกลักษณของกลุมชาติพันธุลาวครั่ง คือ การแหธงสงกรานต การทําบุญกลางบาน และ
สารทเดือนสิบ
นอกจากนั้น ผลการวิจัยพบวา อัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ไดแก ประวัติศาสตร ลักษณะครอบครัว
อาชีพ อาหาร การแตงกาย ภาษา ศาสนาและความเชื่อ สอดคลอ งกับงานวิจัยของธิติพงศ มีทอง (2559)
ผลการวิจัยพบวา กลุมชาวลาวครั่งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยปจจุบันประกอบดวย 2 กลุมใหญ ในทาง
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ประวัติศาสตร ในชวงของการทําศึกสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ชาวลาวครั่งทั้งสองกลุมนี้มีการตั้งถิ่นฐานอยูทางภาค
กลางของประเทศไทย นับตั้งแต นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี จากนั้นจึงมีการขยับขยายพื้นที่ไปยังจังหวัด รอบขาง
เมื่อประชากรในชุมชนเพิ่มจํานวนมากขึ้น ปจจุบันมีชาวลาวครั่งที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนับตั้งแต
ภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนล าง ได แ ก พิ ษ ณุ โ ลก พิ จิ ต ร อุต รดิต ถ นครสวรรค สุ โ ขทั ย เพชรบู รณ
กําแพงเพชร ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี ตาก กาญจนบุรี นครปฐม ชาวลาวครั่งจํานวนมากอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณที่ราบลุมภาคกลางนับตั้งแตนครชัยศรี จนกระทั่งที่ตําบลหวยดวนซึ่งมีพื้นดินอุดมสมบรูณเปนอยูมาก ชาว
ลาวครั่งในตําบลหวยดวน นิยมสรางบานอยูใกลๆกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกในครอบครัวมักจะสรางบานที่ไมไกล
จากญาติของตน จึงทําใหมีสายสัมพันธระหวางสมาชิกที่แนบแนนเปนอยางมากเนื่องจากมีการพบปะกันอยูบอยครั้ง
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