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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจแหล่งชุมชน/หมู่บ้านและศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ข้ อมูลการวิจัยได้ จากการสารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การซักข้ อมูล การเข้ าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ เอกสารท้ องถิ่น และสื่อสังคมออนไลน์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างตั้งหลักแหล่งกระจัดกระจายกันไปมีไม่ต่ากว่า 171 ชุมชน/หมู่บ้าน ใน
เขต 6 จังหวัด ได้ แก่ กาแพงเพชร อุทยั ธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” มีอตั ลักษณ์ท่เี ป็ นการบูรณาการ
จากหลายลักษณะ ได้ แก่ 1) ประวัติความเป็ นมาจากเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน์ประเทศลาวประมาณ 200 กว่าปี มาแล้ ว 2) ผ้ าซิ่นตีนจก
พื้นสีแดง 3) ชื่อเรียกชาติพันธุท์ ่หี ลากหลาย และ 4) เสียงวรรณยุกต์
คาสาคัญ: ชาติพันธุไ์ ทครั่ง ผ้ าซิ่นตีนจกพื้นสีแดง ชื่อชาติพันธุ์ ระบบเสียงวรรณยุกต์
Abstract
This research article aims to survey “Tai Khrang” communities/villages and seek for the identity of “Tai Khrang” ethnicity in the
lower northern region. Research data was collected by surveying, in-dept interviewing, eliciting, participating & observing, as well as
from local documents and social media. The result shows that there are, at least, in 171 communities/ villages located in 6 provinces:
Kamphaeng Phet, Uthai Thani, Nakhon Sawan, Phichit, Phisanulok and Sukhothai. Its identity is found as the integration of various
aspects such as 1) historical background from Luang Prabang and Vientiane about 200 years ago, 2) Teen Chok sarong with the red
lower part, 3) various ethnic names and 4) tonal system.
Keywords: Tai Khrang Ethnicity, Teen Chok Sarong with the Red Lower Part, Ethnic Names, Tonal System

เชื้อชาติจีนสัญชาติไทย เชื้อชาติอนิ เดียสัญชาติไทย ฯลฯ
ดังนั้น ผู้ท่ถี อื สัญชาติเดียวกัน จึงอาจมีลักษณะทางชีวภาพ
คาว่า “ชาติพันธุ”์ ต่างจาก “เชื้อชาติ” และ “สัญชาติ” ดังกล่าวที่แตกต่างกันได้
เชื้อชาติ (Race) คือ ลักษณะทางชีวภาพที่พิจารณาจาก
ชาติพั น ธุ์ (Ethnicity) คือ การมีวัฒ นธรรมเดียวกัน
รูปลักษณ์ เช่ น สีผิว เส้ นผม และดวงตา ที่มีประวัติความ ซึ่งนอกจากจะหมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ ว ยัง
เป็ นมาและบทบาทในสังคมแตกต่างกัน เชื้อชาติไทย จีน หมายรวมถึง วิถีการดาเนินชีวิต ภาษา ความเชื่อ และการ
อินเดีย อังกฤษ ฯลฯ ซึ่งความแตกต่างทางชีวภาพนี้ อาจ สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษสายเลือดเดียวกันด้ วย เช่ น
เป็ นเหตุให้ เกิดความไม่เท่าเทียมกันได้ ในแต่ละสังคม เช่น ชาติพันธุ์ไท เขมร พม่า กะเหรี่ยง ฯลฯ ซึ่งผู้ท่ีอยู่ในกลุ่ม
สังคมหนึ่ งอาจให้ ค วามแตกต่ างระหว่ างคนผิวขาว และ ชาติพันธุเ์ ดียวกันจะมีความรู้สกึ ผูกพัน สามัคคีกลมเกลียว
“คนผิวสี” (คนผิวดาและผิวเหลือง) ในขณะที่อีกสังคม เป็ นหนึ่งเดียว พร้ อมที่จะช่วยกันเสริมสร้ างอัตลักษณ์ของ
ความแตกต่างทางชีวภาพ อาจไม่มีความหมายเท่าใดนัก ชาติพันธุน์ ้นั ๆ
ส่วนคาว่า สัญชาติ (Nationality) คือ การเป็ นสมาชิกหรือ
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” หรือ “ลาวครั่ง” เป็ นชาติพันธุ์ท่ี
ประชาชนของประเทศหนึ่งๆ ตามกฎหมาย ซึ่งอาจเป็ นผู้ท่ี ไม่ชัดเจนเท่าใดนักในเรื่องของชื่อเรียก ชื่อ “ลาวครั่ง” ใช้
อพยพมาจากที่อ่นื เป็ นคนเชื้อชาติอ่นื ที่โอนสัญชาติมา เช่น
บทนา
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เรียกชาติพันธุ์ เนื่องจากมีถ่นิ ฐานเดิมมาจากประเทศลาว
ส่วน “ไทครั่ง” ใช้ เรียกกลุ่มชาติพันธุใ์ นงานวิจัยนี้ เนื่องจาก
เป็ นภาษาตระกูลไทเช่นเดียวกับภาษาไทยและลาว และไม่ดู
เป็ นการแบ่ งแยกจากชาติพั น ธุ์ไ ทอื่น ๆ ในประเทศไทย
งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ระบุช่ ือชาติพันธุ์ “ลาวครั่ง” ไว้
อย่างชัดเจนดังที่ปรากฏในงานวิจัย อาทิ Decha (1987);
Wattanaprasert & Liamprawat (1988); Watcharaporn
(1991); Kamman (1992); Ngawrangsi, Onseng, Singnoi,
and Jiranantanaporn. (1993); Nakorn (2001); Thawornpat
& Chawsuan (2005) และ Burusphat et al. (2011)
เมื่อผู้วิจัยได้ มีการออกสารวจพื้นที่ในเบื้องต้ น พบว่ า
ไม่ใช่ทุกชุมชน/หมู่บ้านเสมอไปที่เรียกตนเองว่า “ลาวครั่ง”
แม้ ว่าจะมีประวัตคิ วามเป็ นมาเหมือนกัน นั่นคือ เดิมทีอพยพ
มาจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์และมีการทอผ้ าย้ อมสี
ด้ วยครั่ง บางชุมชน/หมู่บ้านที่เรียกตนเองว่า “ลาวครั่ง”
ให้ เหตุผลว่า เรียกตามหน่วยงานราชการหรือคนไทยอื่นๆ
บางชุมชน/หมู่บ้านเรียกตนเองว่า “ลาวขี้ค่งั ” และปฏิเสธที่
จะถูกเรียกว่า “ลาวครั่ง” บางชุมชน/หมู่บ้านมีประวัติการ
อพยพมาจากเวียงจันทน์ คราวเดียวกัน แต่เรียกตนเองว่ า
“ลาวเวียง” หรือ “ไทขาว” บางชุมชน/หมู่บ้านก็ถูก “ลาวครั่ง”
หมู่บ้านอื่นเรียกว่า “ลาวกา” เนื่องจากถูกมองว่า พูดเสียง
ดังเหมือนกา หรือยังมีอกี หลายหมู่บ้านที่ไม่ร้ ชู ่ ือชาติพันธุต์ น
รู้แต่เพียงว่า ตนเองเป็ น “ลาวพุทธ” อพยพมาจากประเทศ
ลาวและพูดภาษาลาวแตกต่างจากคนท้ องถิ่น ความไม่ชัดเจน
ดังกล่าวนี้ สอดคล้ องกับที่ Chongkasikit, (2010) กล่าวถึง
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างนี้ไว้ ในแง่มุม
หนึ่งว่า
“กลุ่มชาติพันธุล์ าวต่างๆ ในบางพื้นที่ยังมีความสับสน
เช่น คนไทยเชื้อสายลาวที่บ้านทัพหลวงและบ้ านทัพคล้ าย
อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี กับคนที่บ้านเนินขาม กิ่ง
อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีสาเนียงพูดเช่นเดียวกัน
คือ สาเนียงลาวเวียงแต่กลับคิดว่าตนเองเป็ นลาวคั่งหมือน
กับคนที่บ้านกุดจอก ตาบลกุดจอก กิ่งอาเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีสาเนียงภาษานุ่มนวลแบบลาวคั่ง การ
จะศึกษากลุ่มชาติพันธุล์ าวในสังคมไทยคงต้ องสร้ างเกณฑ์
การจัดแบ่งเผ่าพันธุใ์ ห้ ชัดเจนจึงจะสามารถแยกแยะผู้คน
แต่ละเผ่าพันธุใ์ ห้ ได้ ตรงกับเชื้อสายที่แท้ จริง”
นอกจากนี้ความไม่ชัดเจนก็ยังปรากฏกับกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยดังที่
Burusphat et al. (2011) ได้ กล่าวถึงสาเหตุไว้ ว่า
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“กลุ่มชาติพันธุล์ าวครั่ง ลาวใต้ ไทยพวน ลาวเวียง ใน
บางบริเวณกลุ่มชาติพันธุเ์ หล่านี้ อยู่กันกระจัดกระจายไม่
รวมตัวกันเป็ นชุมชน และมีการแต่งงานข้ ามกลุ่มชาติพันธุ์
ทาให้ ยากต่อการระบุกลุ่มชาติพันธุว์ ่าเป็ นกลุ่มใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุล์ าวครั่ง ลาวใต้ ลาวเวียงที่พูดภาษา
กลุ่มลาวเหมือนกัน ภาษาจึงมีความคล้ ายคลึงกันมาก”
จากความไม่ ชัดเจนในเรื่องชื่อเรียกและความสับสน
ในเรื่องของชาติพันธุ์ของชุมชน/หมู่บ้านที่มีประวัติความ
เป็ นมาและมีการทอผ้ าที่คล้ ายกัน จึงจาเป็ นต้ องมีการวิจัย
เชิงสารวจและสืบหาเหตุผลมาอธิบายสภาวการณ์ดังกล่าว
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อสรุปเชิงวิชาการ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การศึ กษาวิจัยที่ต่อ ยอดออกไป และหน่ วยงานด้ านการ
ปกครองและวัฒ นธรรมท้ องถิ่น ตลอดจนชมรมอนุ รักษ์
สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้ านได้ นาไปใช้ อ้างอิง
ต่อไป
ผู้วิจัยในฐานะตัวแทนภาคการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาที่ร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาภูมิภาคเหนือตอนล่าง มีความตระหนักดีในภารกิจ
ดังกล่ าว จึงได้ ขับเคลื่อนให้ มี โครงการวิจัย “ภูมิปั ญ ญา
ภาษาและการสืบสานภาษากลุ่มชาติพันธุไ์ ทในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง: กระบวนทัศน์ใหม่ในการ ศึกษาภาษาและวรรณกรรม
ท้ องถิ่น” โดยมุ่งศึกษา 1) เอกลักษณ์ภูมิปัญญาทางภาษา
ชาติพั น ธุ์ไทในเขตภาคเหนื อตอนล่ าง โดยเชื่อมโยงกับ
ปริบทสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม 2) สถานการณ์
ภาษาและแนวทางในการสร้ างความร่วมมือกับชุมชนในการ
ธารงสืบทอดภูมิปัญญาทางภาษาท้ องถิ่น และ 3) แนวทาง
ในการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษา
ท้ องถิ่นให้ แก่กลุ่มชาติพันธุไ์ ท สนับสนุนทุนโดยงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปี พ.ศ.2558-2560 ซึ่งถือเป็ นการกระจาย
พื้นที่การศึกษาวิจัยสู่ภาคเหนือ ตอนล่ างอันเป็ นพื้ นที่ท่ีมี
ความหลากหลายทางชาติพันธุไ์ ม่น้อยไปกว่าภูมภิ าคใดใน
ประเทศไทย ตามผลการศึกษาของ Ngawrangsi et al. (1993)
และ Premsrirat, (2004).
บทความวิจัยนี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยดังกล่าวที่
มุ่งศึกษาอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ภูมภิ าคเหนือตอนล่าง
โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) สารวจแหล่งชุมชน/
หมู่บ้าน “ไทครั่ง” ในภูมภิ าคเหนือตอนล่ าง และ 2) ศึกษา
อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมภิ าคเหนือตอนล่าง
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วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยนี้เป็ นทั้งในเชิงสารวจ (Survey Research) และ
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ข้ อมูลการวิจัยเป็ น
ทั้งแบบปฐมภูมแิ ละทุติยภูมิ ข้ อมูลปฐมภูมิได้ จากการออก
ภาคสนามในภูมภิ าคเหนือตอนล่างซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ 9 จังหวัด
ได้ แก่ อุทยั ธานี นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก และสื่อสังคมออนไลน์
ข้ อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสารท้ องถิ่นที่มีผ้ บู ันทึกไว้ ท้งั ที่ตพี ิมพ์
และไม่ตพี ิมพ์เผยแพร่ มีข้นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตามลาดับ ดังนี้
1. สืบ ค้ น (Search) ข้ อ มู ล ที่เกี่ย วข้ อ งกับ ชาติ พั น ธุ์
“ไทครั่ง” และแหล่ งหรือชุมชน/หมู่บ้าน “ไทครั่ง” จาก
การศึ กษาวิจัยที่ผ่านมา เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุค๊ เว็บไซต์ ฯลฯ
2. สารวจ (Survey) ชุมชน/หมู่บ้าน “ไทครั่ง” โดย
เบื้องต้ นเข้ าสอบถามจากเทศบาลตาบล
3. สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Dept Interview) ก านั น
ผู้ใหญ่ บ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้ าน ในแต่ ละชุมชนหมู่บ้าน
เกี่ยวกับชื่อชาติพันธุ์ ประวัติความเป็ นมา และวัฒนธรรม
ผ้ าทอที่ยังดาเนินอยู่
4. ซัก (Elicit) ข้ อมูลเสียงวรรณยุกต์จากผู้บอกภาษา
“ไทครั่ง” ซึ่งอาจจะเป็ นปราชญ์ชาวบ้ านหรือผู้บอกภาษา
รายอื่นที่มีอวัยวะในการออกเสียงครบ สามารถออกเสียงได้
ชัดเจน มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งรู้ภาษา “ไทครั่ง” เป็ นอย่างดี
และเกิดและเติบโตในหมู่บ้าน ไม่ได้ ไปอาศัยอยู่ท่อี ่นื ติดต่อ
กันเกิน 2 ปี เป็ นต้ น โดยเครื่องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลประยุกต์
จากแบบทดสอบเสียงวรรณยุกต์ของ Gedney (1972)
5. เข้ าร่วม (Participate) และสังเกตการณ์ (Observe)
ในกิจกรรมประเพณีและพิธกี รรมต่างๆ ในรอบปี เช่น การ
ทอผ้ ามัดหมี่และตีนจก งานประเพณีประจาปี ฯลฯ เพื่อให้
ได้ ข้อมูลด้ านปริบททางวัฒนธรรมเพิ่มเติม
ผลการวิจยั
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่ แหล่ ง
ชุมชน/หมู่บ้ าน และอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพั น ธุ์ “ไทครั่ง ”
ในภูมภิ าคเหนือตอนล่าง

1. แหล่งชุมชน/หมู่บา้ นกลุ่มชาติพนั ธุ ์ “ไทครัง”
่ ใน
ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ชุมชน/หมู่บ้านของชาติพันธุไ์ ทครั่งในภูมิภาคเหนือ
ตอนล่ าง สารวจพบมีไม่ต่ากว่ า 171 หมู่บ้าน โดยกระจาย
อยู่ ใน 6 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ร้ อยละ 53
อุทัยธานี ร้ อยละ 24 นครสวรรค์ ร้ อยละ 18 พิจิตร ร้ อยละ
2 พิษณุโลก ร้ อยละ 2 และ สุโขทัย ร้ อยละ 1
หมู่บ้านทั้ง 171 แห่ ง มีหรือเคยมีผ้ ูใหญ่ บ้านเป็ น
เชื้อสาย “ไทครั่ง” ปกครองกันเอง มีประวัติความเป็ นมา
เหมือนกันโดยอพยพมาจากประเทศลาวเมื่อสองร้ อยกว่าปี
มาแล้ ว และมีการทอผ้ าซิ่นตีนจกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่ น
โดยการใช้ ย้อมเป็ นพื้นสีแดง “ครั่ง” ใช้ สสี ดตัดกันและมี
ลวดลายคล้ ายกัน แม้ ว่าจะพบว่ามีบางหมู่บ้านไม่ได้ ทอผ้ า
กัน แล้ ว และมี ค นไทยท้ องถิ่น และอีส านเข้ า มาอาศั ย อยู่
ปะปนแต่กม็ ีร่องรอยการทอผ้ าเหลือไว้ ให้ เห็น เช่น ผ้ าซิ่น
ตีนจก กี่ทอผ้ า หรืออุปกรณ์การทอผ้ าอื่นๆ
2. อัต ลัก ษณ์กลุ่ มชาติ พ นั ธุ ์ “ไทครัง่ ” ในภู มิ ภ าค
เหนือตอนล่าง
อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมภิ าคเหนือ
ตอนล่างที่มรี ่วมกัน คือ ประวัตคิ วามเป็ นมา ผ้ าซิ่นตีนจก
ชื่อเรียกชาติพันธุ์ และระบบเสียงวรรณยุกต์
2.1 ประวัติความเป็ นมา
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ “ไทครั่ง”
หลายเรื่ องที่ ผ่ านมา (เช่ น Sattayawattana (1997);
Thawornpat & Chawsuan (2005); Burusphat et al.
(2011) Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology
Centre (2013) ฯลฯ) กล่าวตรงกันว่า ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง”
หรือที่เรียกกันว่า “ลาวครั่ง” มีประวัติการถูกกวาดต้ อนมา
พร้ อมกลุ่มลาวอื่นๆ จากหลวงพระบางและเวียงจันทน์ สืบ
เชื้อสายบรรพบุรษุ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ทางตอนบนของลานา้ โขง
คือ เป็ น “ลาว” แห่ งอาณาจักรศรีสตั นาคนหุต (Wanklau
and Tangtavonsirikun, 1994 as cited in Sattayawattana,
1997) โดยมีผ้ ูสัน นิษ ฐานว่ า เป็ นบริเวณเทือกเขาภูฆัง
(Wongwipak, 1989) ชาว “ไทครั่ ง ” ถู ก กวาดต้ อนเข้ า
ประเทศไทยด้ วยเหตุผลทางสงครามแต่ปลายสมัยกรุงธนบุรี
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 มาอยู่บริเวณเมืองหลวงภาคกลาง
ที่มาของ “ไทครั่ง” ดังกล่าวนี้ สอดคล้ องกับ
ประวัตศิ าสตร์ลาวที่กล่าวว่า การรบของทัพไทย (ทัพสยาม)
สมัยพระเจ้ ากรุงธนบุรีและทัพลาวที่อาณาจักรล้ านช้ าง ซึ่ง
แบ่ งเป็ นอาณาจักรย่ อยๆ เช่ น อาณาจักรล้ านช้ างร่ มขาว
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หลวงพระบางตั้งอยู่ทางเหนือ อาณาจักรล้ านช้ างร่ มขาว
เวียงจั น ทน์ อยู่ ทางเบื้องน้าโขงด้ านตะวัน ตก อาณาจั กร
ล้ านช้ างร่มขาวจาปาศักดิ์ ฯลฯ ในการรบดังกล่าว ทัพไทย
ชนะทัพลาว และได้ กวาดต้ อนชาวลาวรวมถึงเชื้อพระวงศ์
พร้ อมทรั พ ย์ สิ น จ านวนหนึ่ ง ยกไปที่ เ มื อ งบางกอก
(Rattanahong, n.d.)
Chongkasikit, (2010) กล่ าวไว้ ว่า ชาติพันธุ์
“ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่ างเป็ นกลุ่มชาติพั นธุ์ท่ี
ต่อมาภายหลังอพยพจากบริเวณภาคกลาง เช่น นครปฐม
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี กระจายตัวขึ้นมาทามา
หากินบริเวณทางภาคเหนือ ได้ แก่ จังหวัดอุทยั ธานี ชัยนาท
นครสวรรค์ พิ จิตร และกาแพงเพชร และชาว “ไทครั่ง”

ในภูมภิ าคนี้มีสาเนียงเหมือนลาวหล่มสัก ลาวหล่มเก่า ลาว
อุตรดิตถ์ และลาวเมืองเลย
จากการสอบถามปราชญ์ชาวบ้ าน “ไทครั่ง”
อาทิ นายวรวุฒิ ทองสี ข้ าราชการบานาญ บ้ านทัพคล้ าย
ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี นายยศขจร
ขันสิงหา (ตาเทือง) ประธานชมรมลาวคั่ง บ้ านหนองเหมือด
ตาบลแสนต่อ อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
และนายศรีรัตน์ พิลึก อาจารย์ประจาโรงเรียนชุมชนบ้ าน
โคกหม้ อ ตาบลโคกหม้ อ อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ตลอดจนการค้ นคว้ าเอกสารท้ องถิ่นที่ไม่ ได้ ตีพิม พ์ ก็ได้
ความว่า ชาว “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่างก็มาจาก
ประเทศลาวเช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในงานวิจัยข้ างต้ น

รูปที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้ าน “ไทครั่ง” (จากซ้ ายไปขวา) นายวรวุฒิ ทองสี นายยศขจร ขันสิงหา และนายศรีรัตน์ พิลึก
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2558

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมทาให้
สามารถสรุปได้ ว่า ชาว “ไทครั่ง” มีประวัติก ารเข้ ามาใน
ภูมิภาคเหนือตอนล่างโดยแบ่งเป็ น 2 สายหรือเส้ นทาง คือ
1) สายชุมชนบ้ านทัพคล้ าย ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้ านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี ซึ่งมีประวัติมาจากเวียงจันทน์ และ 2) สาย
ชุมชนบ้ านโคกหม้ อ ตาบลโคกหม้ อ อาเภอทัพทัน จังหวัด
อุทยั ธานี ซึ่งมาจากหลวงพระบาง ผู้วิจัยจึงเรียกสายแรกว่า
“ไทครั่ง-เวียงจันทน์ ” และเรียกสายที่สองว่ า “ไทครั่ง หลวงพระบาง” ชาว “ไทครั่ง” ทั้งสองสายนี้ นอกจากจะมี
เส้ นทางการอพยพเข้ าภูมิภาคเหนือตอนล่างแตกต่างกันแล้ ว
ยังมีระบบเสียงวรรณยุกต์ท่แี ตกต่างกันด้ วย (ดังจะได้ กล่าว
ต่อไปในภายหลัง) ซึ่งเป็ นสิ่งสนับสนุนการแบ่งสาย “ไทครั่ง”
ที่สาคัญอีกประการหนึ่งในภูมภิ าคเหนือตอนล่างนี้
2.1.1 เส้นทางสาย “ไทครัง-เวี
่ ยงจันทน์”
จากการสัมภาษณ์ วรวุฒิ ทองสี (25
มกราคม 2559) สรุปความได้ ว่า มีหลักฐานเอกสารเก่า เช่ น
พระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าจุลจักรพงษ์ ได้ เขียนเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้ นไว้ ในหนังสือ “เจ้ าชีวิต” ที่พอจะใช้ เป็ นหลักฐาน
อ้ างอิงถึงการเดิ นทางมาจากเวียงจันทน์ ของชาวบ้ านทัพ
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คล้ าย ได้ ว่า บรรพบุรษุ ของชาวทัพคล้ ายอพยพเข้ าประเทศ
ไทย เมื่อครั้งที่พระพุทธยอดฟ้ าฯ เป็ นทหารเอกของพระเจ้ า
ตากสินยกกองทัพไปปราบเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน์
เมื่อปี พ.ศ.2318 และมาพั กอยู่ ในเมืองหลวงกรุงธนบุรี
เป็ นเวลาประมาณ 10 ปี
เมื่อปี พ.ศ. 2329 พระพุทธยอดฟ้ าฯ
คุมกองทัพขึ้นมาต้ านพม่าทางด้ านทิศตะวันตกและได้ เกณฑ์
ชาวลาวมาด้ วย เพื่อเป็ นทหารแนวหน้ าและเป็ นลูกหาบขน
เสบียงอาหาร โดยเดินทัพมาจากทัพหลวง (สุพรรณบุรี)
มายังทัพละคร ทัพไฟไหม้ ทัพผึ้ง ทัพหมัน ทัพคล้ าย (ใน
สมัยนั้น คือ “ทัพค่าย”) เรื่อยมาจนถึงทัพหลวง ตามลาดับ
(เป็ นที่มาของชื่อหมู่บ้านที่ข้ นึ ต้ นด้ วย “ทัพ”) เมื่อเสร็จทัพ
จึงยกทัพกลับไปเมืองหลวงกรุงธนบุรี แต่ได้ ให้ ชาวลาวอยู่
คอยเป็ นแนวหน้ ากองสอดแนม เพื่ อส่งข่ าวข้ าศึกให้ กับ
กองทัพฝ่ ายไทย เวลาผ่านไปชาวลาวจึงได้ รวมกันเป็ นชุมชน
ที่บ้านทัพคล้ ายในปั จจุ บันและไม่กลับไปยังเมืองหลวงอีก
จึงนับว่า ชุมชนทัพคล้ ายเป็ นชุมชนแรกที่ได้ เข้ ามาตั้งรกราก
ในภูมิภาคเหนือตอนล่างเป็ นเวลากว่า 240 ปี นับจากเมื่อ
ครั้งที่อพยพมาจากประเทศลาว เส้ นทางการอพยพขึ้นมา
ในภูมภิ าคเหนือตอนล่างแสดงได้ ดงั แผนภาพ ต่อไปนี้
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รูปที่ 2 เส้นทางสาย “ไทครั่ง-ลาวเวียง”

ต่ อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2440
ฐานะของชุมชนทัพคล้ ายได้ กลายเป็ นตาบล อยู่ในปกครอง
ของอาเภอบ้ านเชี่ยน จังหวัดไชยนาท (ชัยนาทในปั จจุบัน)
สังกัดมณฑลนครสวรรค์ โดยตั้งชื่อตาบลว่า ทัพหลวง ชาว
เวียงจันทน์ท่มี วี ัฒนธรรมภาษาพูดแตกต่างจากชาวเวียงจันทน์
กลุ่มที่เรียกตนเองว่า “ไทขาว” ได้ พากันออกจาก “ทัพค่าย”
ไปตั้งถิ่นฐานเป็ นหมู่บ้านในที่ต่างๆ โดยรอบ คงเหลือไว้
แต่กลุ่ม “ไทขาว” อยู่ในค่ายเพียงกลุ่มเดียว และในปี พ.ศ.
2468 ได้ มีการตัดพื้นที่ท่เี ป็ นชุมชน “ทัพค่าย” มาสังกัด
อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็ นชุมชนทัพคล้ ายใน
ปัจจุบนั กลุ่มไทขาวก็ถูกเรียกรวมเป็ น “ไทครั่ง” ด้ วยเช่นกัน
นอกจากชื่อหมู่บ้านที่เป็ นเส้ นทางการ
เดินทัพดังกล่าวที่ข้ นึ ต้ นด้ วย “ทัพ” แล้ ว นายวรวุฒิ ทองสี

กล่าวว่า มีหลักฐานอื่นๆ สนับสนุนว่า มีการเดินทัพมาต้ าน
พม่า เช่น มีผ้ ูขุดดินพบ “ดาบ ของ้ าว และหินบดยา” ใน
ท้ องที่ห มู่บ้ านทัพ คล้ าย มีป ระวัติของการมีเสาหงส์ท่ีวัด
ทัพคล้ าย โดยเจ้ าคณะอาเภอบ้ านไร่ ปัจจุบันก็ให้ การยืนยัน
ว่าเคยมี “เสาหงส์” ที่วัดทัพคล้ ายจริง แต่ได้ ผุพังลงไม่ได้ มี
การสร้ างขึ้นมาใหม่ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อเขียนของ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ว่า พม่าเดินทัพไปตั้งค่ายหรือเข้ ายึดได้
ที่ใดก็มกั จะปั กเสาหงส์ไว้ ท่นี ่นั นอกจากนี้ ยังมี “ศาลหลวง
ตายอด” ตั้งอยู่ท่วี ัด ซึ่งนายวรวุฒิ ทองสี ได้ สอบถามนาย
บุญ ทา จัน ทสี และนายพา ทองสี เมื่อปี พ.ศ.2515 ได้
ความว่า ปู่ ย่าตายายเล่าให้ ฟังอีกต่อหนึ่งว่า การเดินทัพใน
ครั้งนั้นมีพระสงฆ์มาด้ วยรูปหนึ่งชื่อยอด ซึ่งปั จจุบันก็ยังคง
เป็ นที่เคารพสักการะของชาวทัพคล้ าย

รูปที่ 3 หลวงตายอด วัดทัพคล้ าย ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ที่มา: อนุเคราะห์ภาพโดย วรวุฒิ ทองสี

2.1.2 เส้นทางสาย “ไทครัง-หลวงพระบาง”
่
ชาว “ไทครั่ ง -หลวงพระบาง” มี
ประวัติการอพยพเข้ าประเทศไทย ด้ วยเหตุผลทางสงคราม
เช่นเดียวกันกับสาย “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” หากแต่มาจาก
เมืองภูฆงั อาณาเขตหลวงพระบาง ในสมัยรัชกาลที่ 2 (Office
of Ethnic Affairs, Department of Social Development

and Welfare, n.d.) โดยเข้ า ประเทศไทยทางด่ า นซ้ าย
จังหวัดเลย ผ่านลงมาทางอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(ด้ วยเหตุน้ ี สาเนียง “ลาวหล่ ม” ที่พูดในอาเภอหล่มเก่า
และหล่ มสักของจังหวัด เพชรบูร ณ์ จึงได้ รับการกล่ าวว่ า
คล้ าย “ไทครั่ง”) เดินทางผ่านพิษณุโลก พิจิตร กาแพงเพชร
อุทยั ธานี ลงไปอยู่บริเวณภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ
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พานักอยู่ท่เี มืองหลวงกรุงธนบุรไี ด้ ระยะหนึ่งก็อพยพกระจาย
ออกไปยังจังหวัดใกล้ เคียงเช่น นครปฐม สุพรรณบุรี ฯลฯ
ต่อมาเมื่อประมาณเกือบ 200 ปี มานี้
ชาว “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ได้ อพยพจากจังหวัดนครปฐม
ขึ้นมาทางภาคเหนือ (ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า สาเหตุการอพยพ
ขึ้นมาทางภาคเหนืออาจจะเป็ นเหตุผลเดียวกันกับชาวไทดา
เพื่อที่จะกลับไปยังถิ่นฐานบ้ านเกิดเมืองนอนที่ประเทศลาว)
โดยพักเป็ นระยะๆ มาที่บ้านกุดจอก ตาบลกุดจอก อาเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ต่อมามีบางส่วนอพยพต่อไป
ที่ชุมชนบ้ านโคกหม้ อ ตาบลโคกหม้ อ อาเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี (ศรี รั ตน์ พิ ลึ ก, สัมภาษณ์ , 11 กุ มภาพั นธ์ 2559)

จากจังหวัดอุทยั ธานีกแ็ พร่กระจายเข้ าจังหวัดนครสวรรค์
ทางอาเภอลาดยาว แม่วงศ์ ท่าตะโก เมือง และบรรพตพิสยั
ต่อมามีส่วนหนึ่งอพยพจากบ้ านเขาหน่อ ตาบลบ้ านแดน
อาเภอบรรพตพิ สัย เข้ าไปในจังหวัดกาแพงเพชรโดยตั้ง
รกรากครั้งแรกๆ ที่ บ้ านหนองเหมือด ตาบลแสนตอ อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี และแพร่กระจายต่อไปยังอาเภอต่างๆ ของ
จังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก (ยศขจร
ขั น สิงหา, สัมภาษณ์ , 4 มิ ถุ น ายน 2559) ดั งแสดงเป็ น
แผนภาพ และภาพหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆ ใน
ภูมภิ าคเหนือตอนล่าง

รูปที่ 4 เส้นทางสาย “ไทครั่ง-หลวงพระบาง”

รูปที่ 5 ชุมชนวัฒนธรรม “ไทครั่ง” บ้ านกุดจอก ที่มาของ “ไทครั่ง” ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

รูปที่ 6 บ้ านต้ นตระกูล “ไทครั่ง” อายุเกือบ 200 ปี ชุมชนบ้ านโคกหม้ อ
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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รูปที่ 7 ยุ้งข้ าว “ไทครั่ง” อายุเกือบ 200 ชุมชนบ้ านดอนเพชร-ดอนหวาย จังหวัดอุทยั ธานี
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559

รูปที่ 8 บ้ านโบราณ “ไทครั่ง” บ้ านหัวถนนกลาง อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

2.2 ผ้าซิ่นตีนจก
นอกจากประวัติความเป็ นมาแล้ ว ชาติพันธุ์
“ไทครั่ง” ทั้งสองสายเป็ นที่ร้ จู ักกันดีในเรื่องของผ้ าทอมือที่
เป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่น ซึ่งไม่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
ชาติพันธุไ์ ทอื่นๆ ในภูมภิ าคเหนือตอนล่าง ผ้ าทอ “ไทครั่ง”
มีความน่าสนใจในเรื่องของความสวยงามประณีต และยังคง

อนุ รักษ์ ล วดลายโบราณเอาไว้ โดยมีค วามโดดเด่ น อยู่ ท่ี
ผ้ าซิ่นตีนจกสีแดงย้ อมด้ วยนา้ ครั่ง และได้ รวมเอากรรมวิธี
ที่หลากหลายอยู่ในขั้นตอนการผลิตผ้ าผืนหนึ่ง ซึ่งมีท้งั ผ้ า
มัดหมี่ ผ้ าตีนจก และการย้ อมจากธรรมชาติคือตัวครั่งที่ให้
สีแดง (Areechongcharoen & Viengsima, 2013)

รูปที่ 9 ครั่งที่ใช้ ย้อมและการเตรียมนา้ ครั่ง
ที่มา: Areechongcharoen & Viengsima (2013)

การทอผ้ าเป็ นความรู้ท่คี ิดค้ นมากับบรรพบุรุษ
ตั้งแต่อพยพมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบาง ประเทศ
ลาว หลังจากที่ได้ ต้ังหลักแหล่งที่บริเวณบ้ านทัพคล้ าย จึง
เลี้ยงครั่งตามที่เคยถนัด และได้ ทาอุปกรณ์การทอผ้ าและกี่
ขึ้นอย่างง่ายๆ เพื่อทอผ้ าไว้ ใช้ ในชีวิตประจาวัน โดยขอเมล็ด

ฝ้ ายจากชนเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งเป็ นชนเผ่าดั้งเดิมที่อยู่ในท้ องถิ่น
มาก่อน (ปั จจุบันกระจายกันอยู่ในตาบลแก่นมะกรูดของ
อาเภอบ้ านไร่) ใช้ เสื้อผ้ าที่สวมใส่ตดิ ตัวมาเป็ นตัวอย่างใน
การฟื้ นฟูฝีมอื จากอดีตถึงปัจจุบนั กว่า 200 ปี มาแล้ ว (วรวุฒิ
ทองสี, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2559)

รูปที่ 10 ลายนาคในผืนผ้ าทอของบ้ านทัพคล้ าย อันเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศลาว
ที่มา: อนุเคราะห์ภาพโดย วรวุฒิ ทองสี
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รูปที่ 11 ชาวกะเหรี่ยงตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559

ปัจจุบนั ชาว “ไทครั่ง” ไม่ได้ ใช้ กรรมวิธยี ้ อมสี
จากครั่งและใช้ ไหมจริงอีกต่อไปแล้ ว แต่จะใช้ สสี งั เคราะห์
และไหมประดิษฐ์หรือผ้ าฝ้ ายสังเคราะห์แทน (สมบุญ สิงห์สม,
สัมภาษณ์, 3 มิถุนายน 2559) มีชุมชน “ไทครั่ง” หลาย
แห่ งได้ รวมตัว กัน เป็ นกลุ่ ม ทอผ้ า ซึ่ ง บางแห่ ง ได้ รั บ การ
สนับสนุ นและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการให้
เป็ นศู น ย์ วัฒ นธรรมผ้ าทอมือ มี การประชาสัม พั น ธ์ทาง
เว็บไซต์ในฐานะสินค้ าโอทอปประจาตาบลหรืออาเภอ หรือ
แม้ กระทั่งเป็ นที่ร้ จู ักในระดับสากล จาหน่ายผ้ าซิ่นไหมใน
ราคาหลักแสน ที่ต้งั กลุ่มหรือศูนย์ทอผ้ าที่สาคัญ อาทิ จังหวัด
อุทยั ธานีท่บี ้ านผาทั่ง (ตาบลห้ วยแห้ ง อาเภอบ้ านไร่) บ้ าน

นาตาโพ (ตาบลบ้ านบึง อาเภอบ้ านไร่) ชุมชนบ้ านโคกหม้ อ
(ตาบลโคกหม้ อ อาเภอทัพทัน) บ้ านดอนหวาย (ตาบลบ่อยาง
อาเภอสว่างอารมณ์) ฯลฯ จังหวัดนครสวรรค์ท่บี ้ านคลองคต
(ตาบลหนองกรด อาเภอบรรพตพิสยั ) จังหวัดพิจิตรที่บ้าน
สระยายชี (ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม) ฯลฯ ผ้ าซิ่น
ชาว “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” และ “ไทครั่ง-หลวงพระบาง”
มีลักษณะลวดลายที่คล้ ายกัน ต่างกันตรงที่ ของ “ไทครั่งเวียงจันทน์” จะมีสสี นั ที่อ่อนนุ่มนวลกว่าและนิยมใช้ สแี ดง
ตุ่นๆ เขียว ฟ้ า และสีออกครีม ในขณะที่ผ้าซิ่น “ไทครั่งหลวงพระบาง” มักเป็ นมัดหมี่ต่อตีนจกใช้ สีสดใสตัดกัน

รูปที่ 12 ผ้ าทอลายโบราณ “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ศูนย์ทอผ้ าบ้ านผาทั่ง
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

รูปที่ 13 ผ้ าซิ่นตีนจก “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ศูนย์ทอผ้ าบ้ านนาตาโพ
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558

รูปที่ 14 ผ้ าทอมือ “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ศูนย์ทอผ้ าชุมชนบ้ านโคกหม้ อ
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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รูปที่ 15 ผ้ าซิ่นมัดหมี่ต่อตีนจก “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” กลุ่มทอผ้ าบ้ านดอนหวาย
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559

รูปที่ 16 ผ้ าซิ่นมัดหมี่ต่อตีนจก “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” กลุ่มทอผ้ าบ้ านคลองคต
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

รูปที่ 17 ผ้ าซิ่นมัดหมี่ต่อตีนจก “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ศูนย์ทอผ้ าบ้ านสระยายชี
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

ชาว “ไทครั่ง” ไม่ ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ยังคง
สืบสานวัฒนธรรมผ้ าทอมือนี้ไว้ แม้ ว่าบางหมู่บ้านจะไม่มี
การทอผ้ าแล้ ว แต่ยังคงเก็บรักษาผ้ าทอไว้ ไม่สญ
ู หาย อีกทั้ง
เมื่อไปอยู่ท่ีใดก็ได้ เผยแพร่ กรรมวิธีการทอผ้ าให้ ชาวไทย

ท้ องถิ่นใกล้ เคียงด้ วย อาทิ ศูนย์ทอผ้ าของชาวไทยท้ องถิ่น
บ้ านเก้ านิ้ว ตาบลดอนกลอย อาเภอหนองขาหย่าง จังหวัด
อุทยั ธานี ที่รับเอากรรมวิธกี ารทอผ้ าจาก “ลาวครั่ง” ไว้ และ
ทอผ้ าจาหน่ายเป็ นรายได้ หลักของกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ

รูปที่ 18 ศูนย์ทอผ้ าของชาวไทยบ้ านเก้ านิ้ว
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559

2.3 ชื่อเรียกของชาติพนั ธุ ์ “ไทครัง”
่
ในภูมิภาคเหนือตอนล่างชาติพันธุ์ “ไทครั่ง”
มีช่ ือเรียกที่หลากหลาย โดยชื่อเรียกมีท้ังที่เป็ นชื่อที่ทาง
หน่วยงานราชการใช้ เรียก ชื่อที่นักวิชาการใช้ เรียก ชื่อที่ชาว
“ไทครั่ง” ใช้ เรียกตนเอง และชื่อที่ชาว “ไทครั่ง” ใช้ เรียก
ชุมชน/หมู่บ้านอื่น เท่าที่มีปรากฏมาทั้งในงานวิจัยอื่นๆ
เอกสารเก่า และคาบอกเล่ าของชาวบ้ านในภูมิภาคเหนือ
ตอนล่างนี้ อย่างน้ อยปรากฏชื่อชาติพันธุน์ ้ ีได้ แก่ “ลาวครั่ง”

“ลาวขี้ครั่ง” “ลาวภูฆัง” “ลาวเวียง” “ไทขาว” “ลาวกา”
“ลาวพุทธ” “ลาวด่าน” และ “ลาวเต่าเหลือง”
2.3.1 “ลาวครัง”
่
การศึกษาภาคสนาม พบว่า ชื่อ “ลาว
ครั่ง” นั้น ทางหน่วยงานราชการ นักวิชาการส่วนใหญ่ และ
คนไทยท้ องถิ่นใช้ รวมเรียกชาติพั นธุ์น้ ี ทั้งสาย “ไทครั่ง เวียงจันทน์” และ “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ซึ่งมีชาว “ไทครั่งหลวงพระบาง” หลายท้ องที่ใช้ เรียกตนเองตามไปด้ วย โดย
ใช้ คาว่า “ลาว” จากสาเหตุการอพยพมาจากประเทศลาว
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เข้ าสู่ประเทศไทย และใช้ คาว่า “ครั่ง” จากการที่เคยใช้ ครั่ง
ย้ อมผ้ าในสมัยก่อน ส่วนคาว่า “ลาวคั่ง” นั้นเป็ นการออก

เสียงในภาษาชาติพันธุน์ ้ ที ่ไี ม่มพี ยัญชนะควบกลา้ คร-

รูปที่ 19 ชมรม “ลาวคั่ง”
ที่มา: อนุเคราะห์ภาพจากนางเรณู ดีพิจารณ์ ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร

จากการเดินทางไปเยือนเมืองหลวง
พระบาง ประเทศลาว ของกลุ่มผู้นาชาว “ไทครั่ง-หลวง
พระบาง” เมื่อวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสืบหา
บรรพบุรุษด้ วยนั้น ไม่พบว่ามีช่ ือ “ครั่ง/คั่ง” ใช้ เรียกกลุ่ม
ชาวลาวที่เป็ นบรรพบุรษุ ของตนแต่อย่างใด มีแต่การเรียก

ชาวลาวที่ราบว่าเป็ น “ลาวลุ่ม” และชาวลาวบนภูเขาว่าเป็ น
“ลาวภู” เท่านั้น ชื่อ “ครั่ง/คั่ง” จึงใช้ กนั เฉพาะในประเทศ
ไทยเท่ านั้ น (ยศขจร ขัน สิงหา, สัมภาษณ์ , 4 มิ ถุน ายน
2559)

รูปที่ 20 บรรดาผู้นา “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” เมื่อครั้งไปเยือนหลวงพระบาง
ที่มา: อนุเคราะห์ภาพจากนายยศขจร ขันสิงหา

บ้ านสระยายชี หมู่ 5 และ 6 ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม
2.3.2 “ลาวขี้ ครัง”
่
ชื่ อ “ลาวครั่ ง ” เป็ นชื่ อ ที่ ช าวไทย จังหวัดพิจิตร (ประดิษฐ์ นาจารย์, สัมภาษณ์, 21 มกราคม
ท้ องถิ่นใช้ เรียกชาว “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” บ้ านกุดจอก 2559) และกลุ่มบ้ านหนองโสนใต้ และบ้ านหนองโสนเหนือ
อย่ างเป็ นเชิงดูถูก มีชุมชน/หมู่บ้าน “ไทครั่ง-หลวงพระ ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (วิเชียร ทาเอี๊ยะ,
บาง” ในภูมิภ าคเหนื อตอนล่ า งที่เรี ย กตนเองว่ า “ลาว สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2558)
ขี้ครั่ง” และปฏิเสธที่จะถูกเรียกว่ า “ลาวครั่ง” เช่ น กลุ่ม

รูปที่ 21 ชุมชน “ลาวขี้ครั่ง” บ้ านสระยายชี
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

2.3.3 “ลาวภูฆงั ”
จากการที่มีประวัติการอพยพมาจาก
บริเวณภูฆัง อาณาจักรหลวงพระบาง ดังที่กล่ าวไว้ ในการ
ศึกษาที่ผ่านมา จึงมีนักวิชาการท้ องถิ่นบางคนมีความคิดที่
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ลาวคัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ ปัญหาความสับสนเรื่อง
ชาติพันธุร์ ะหว่ าง “ลาวครั่ง” และ “ลาวเวียง” ซึ่งมักถูก
เรี ย กรวมกัน ว่ า “ลาวครั่ ง ” แต่ อ ย่ างไรก็ต าม ชาวบ้ า น
โดยเฉพาะชุมชนบ้ านโคกหม้ อไม่เห็นด้ วยจึงไม่ได้ ใช้ เรียก
กันต่อมา (ศรีรัตน์ พิลึก, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559)
2.3.4 “ลาวเวียง”
การศึ ก ษาภาคสนามพบว่ า ชุ ม ชน/
หมู่บ้าน “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ส่วนใหญ่ในอาเภอบ้ านไร่
จังหวัดอุทยั ธานีเรียกตนเองว่า “ลาวเวียง” ตามประวัตกิ าร
อพยพมาจากเวียงจันทน์ เช่น บ้ านทัพคล้ าย บ้ านหนองจอก
ตาบลหนองจอก บ้ านหนองบ่มกล้ วย ตาบลหนองบ่มกล้ วย
บ้ านภูจวง และบ้ านป่ าบัว ตาบลทัพหลวง (สาลี ป้ อมคา,
สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2559) บ้ านผาทั่ง ตาบลห้ วยแห้ ง
(ลี้ ภูริผล, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2559) ฯลฯ บ้ านนา
ตาโพ บ้ านพู ลศุข ตาบลบ้ านบึง บ้ านสน า ตาบลบ้ านไร่
อาเภอบ้ านไร่ (จาปี ธรรมศิ ริ, สัมภาษณ์, 23 มกราคม
2559) ฯลฯ

การค้ นพบนี้ สอดคล้ องกั บ ที่ น าย
วรวุฒิ ทองสี เล่าว่ า เมื่อครั้งตามหาบรรพบุรุษที่ประเทศ
ลาว มีผ้ ูร้ ูอายุ 80 กว่าปี อดีตครูสอนนักเรียนเมื่อครั้งก่อน
จะเกิดสงครามกล่ าวว่ า สาเนียงภาษาพูดอย่ างทัพคล้ าย
เหมือนภาษาลาวที่พู ดที่เวียงจันทน์ ท่านได้ ถามว่ า “กิน
เข้ ามื่อหยัง” นายวรวุฒิได้ ตอบท่านว่า “กินเข้ าเจ้ า” ท่าน
ถามต่อว่า “ส่วนเข้ าเหนียวปลูกเอาไว้ เฮ็ดเหล้ าเฮ็ดเข้ าหนม
กินแม่นบ่อ” นายวรวุฒิ ตอบท่านว่ า “แม่นแล้ ว” ท่านจึง
บอกให้ ฟังว่า บรรพบุรุษของหลานคงอยู่ในเวียงจันทน์ ใน
สมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช เพราะในสมัยนั้นพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชได้ ให้ ผ้ ู ท่ีอ ยู่ ในเวียงวังปลู กเข้ าจ้ าวเอาไว้ กิน
อย่างไทย สาหรับข้ าวเหนียวปลูกเอาไว้ ประกอบพิธกี รรม
คือเอาไว้ ทาขนม เหล้ า ในเทศกาลต่างๆ เมื่อไทยยกทัพมา
เวียงจันทน์ ชาวลาวที่น่ีจึงได้ ถูกอพยพไปประเทศไทยและ
กินข้ าวเจ้ าเป็ นหลัก นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอีกอย่างหนึ่ง
คือเพลงกล่ อมเด็กบ้ านทัพคล้ ายที่ร้องสืบทอดกันมาแต่
ครั้งบรรพบุรุษว่า “อึ่งอ่าง ไปเวียงจันทน์ หาพ่ อหาแม่ เฮา
บ่ ไปดอก ตากแดดก็กระด้ าง ขางไฟก็ขิวควัน ” (วรวุ ฒิ
ทองสี, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2559)

รูปที่ 22 ชาว “ลาวเวียง” และอักษรลาวโบราณ ชุมชนบ้ านทัพคล้ าย
ที่มา: (ซ้ าย) อนุเคราะห์ภาพโดยเรณู ดีพิจารณ์ และ (ขวา) ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

2.3.5 “ไทขาว”
นอกจากชื่อ “ลาวเวียง” แล้ ว ชุมชน/
หมู่บ้านทัพคล้ าย ยังเรียกตนเองว่า “ไทขาว” ด้ วยเช่นกัน
โดยมีหลักฐานที่แสดงการเป็ น “ไทขาว” คือการทอผ้ าลาย
บัวเคีย เมื่อปี พ.ศ.2553 ท่านผู้ร้ ูท่ีเวียงจันทน์ได้ เล่ าให้

นายวรวุฒิ ทองสี เมื่อครั้งไปตามหาบรรพบุรุษที่มีสาเนียง
ภาษาพูดอย่ างทัพคล้ ายที่เวียงจันทน์จึงได้ ร้ ูว่า สาเนียงที่
พูดอย่างทัพคล้ ายนี้ คือ กลุ่มไทขาว ซึ่งเป็ นชนเผ่าหนึ่งใน
กลุ่มลาวลุ่มของประเทศลาว (วรวุฒิ ทองสี, สัมภาษณ์, 25
มกราคม 2559)

รูปที่ 23 นายวรวุฒิ ทองสี ปราชญ์ชาวบ้ านไทขาว และลายบัวเคียในผ้ าห่มเอี้ยห้ า
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
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2.3.6 “ลาวพุทธ”
การศึกษาภาคสนาม พบว่า มีชุมชน/
หมู่บ้าน “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ในอาเภอบ้ านไร่ บางแห่ ง
เช่ น หมู่บ้านในตาบลห้ วยแห้ ง ไม่ร้ ูช่ ือชาติพันธุ์ตนเองว่ า
เป็ นลาวอะไร บอกได้ แต่เพียงว่า “ไม่ใช่ลาวครั่ง ไม่ใช่ลาว
เวียงบ้ านผาทั่ง ตาบลเดียวกัน และพูดคนละสาเนียงกับ
บ้ านนาตาโพ ตาบลบ้ านบึง และลาวตาบลบ้ านไร่ ” รู้แต่
เพียงว่า ตนเองเป็ นลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์เหมือนกัน
นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน จึงเรียกตนเองในภาพรวมว่า
“ลาวพุทธ” (เด่น คนทา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2559) คา
ว่า “ลาว” ในที่น้ ีไม่ได้ หมายถึง “ลาวอีสาน” ซึ่งอพยพมา
ตั้งถิ่น ฐานปะปนกับ “ลาวเวียง” ในอาเภอบ้ านไร่ โดย
เฉพาะที่ตาบลห้ วยแห้ ง คอกควาย และเจ้ าวัด

ในขณะเดียวกันนายวรวุฒิ ทองสี ได้
กล่าวว่า ชาว “ลาวเวียง” หรือ “ไทขาว” บ้ านทัพคล้ าย ก็
ได้ ช่ ือว่าเป็ น “ลาวพุทธ” เช่นเดียวกัน โดยสืบเนื่องมาจาก
เมื่อครั้งที่พระเจ้ าไชยเชษฐาปกครองเวียงจันทน์ ได้ ประกาศ
ให้ ประชาชนนับถือพุทธศาสนาแทนการนับถือผี และถือเอา
พุทธศาสนาเป็ นการประกาศอาณาเขต โดยได้ ส่งกลุ่มไทขาว
จากเวียงจันทน์ไปอยู่ตามแนวชายแดน และให้ เรียกตนเอง
ว่าลาวพุทธนับแต่น้ันเป็ นต้ นมา (วรวุฒิ ทองสี, สัมภาษณ์, 25
มกราคม 2559) สอดคล้ องกับคากล่าวนี้ท่วี ัดทัพคล้ ายก็มี
พระพุทธรูปไม้ ท่ชี าวทัพคล้ ายได้ นาติดตัวมาครั้งอพยพมา
จากประเทศลาว จึงถือเป็ นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งของการ
เป็ น “ลาวพุทธ”

รูปที่ 24 พระพุทธรูปที่วัดทัพคล้ าย
ที่มา: อนุเคราะห์ภาพโดย วรวุฒิ ทองสี

2.3.7 “ลาวกา”
การศึกษาภาคสนาม พบว่า มีชุมชน/
หมู่บ้าน “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” บางแห่ง เช่น ในตาบลห้ วยแห้ ง
อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานีถูกชาว “ไทครั่ง-เวียงจันทน์”
หมู่บ้านตาบลอื่นในอาเภอเดียวกัน เช่น ชาวบ้ านในตาบล
ทัพหลวง เรียกในเชิงดูถูกว่า “ลาวกา” เนื่องจากนิยมใส่
เสื้อผ้ าสีดา ไปเช้ าเย็นกลับและพูดเสียงดังเปรียบเหมือนกา
(สาลี ป้ อมคา, หา ใจนรินทร์, ยุพิน ปรากิม, และประเด็ด
หงษ์ ค า, สัมภาษณ์ , 23 มกราคม 2559) ในขณะเดี ยวกั น
การศึกษานี้กพ็ บว่าชื่อ “ลาวกา” ก็เป็ นชื่อที่ชาว “ไทครั่ง-

หลวงพระบาง” ในจังหวัดกาแพงเพชรและนครสวรรค์ ใช้
เรียก “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ในอาเภอบ้ านไร่ด้วยเช่นกัน
(ยศขจร ขั น สิ งหา, สัม ภาษณ์ , 4 มิ ถุ น ายน 2559) ซึ่ ง
สอดคล้ องกับที่ Thawornpat & Chawsuan (2005) พบว่า
ชื่อนี้ชาวบ้ านในชุมชนบ้ านโคกหม้ อ อาเภอทัพทันใช้ เรียก
ชาวบ้ านทัพหลวง ในอาเภอบ้ านไร่ ที่เวลาพูดมักมีคาลงท้ าย
ด้ วย “ก๊ะล่ะ, ล่อก๊อ” ดังนั้นสรุปได้ ว่าชื่อ “ลาวกา” เป็ นชื่อ
ที่ชาว “ไทครั่ง” เรียกชาติพันธุเ์ ดียวกันแต่คนละสาย หรือ
คนละหมู่บ้านที่มีสาเนียงการพูดแตกต่างกันในเชิงกีดกัน
ไม่รวมพวก

รูปที่ 25 การฟังคาบอกเล่าของชาว “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ตาบลทัพหลวง
ที่มา: ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559
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2.3.8 “ลาวด่าน”
การศึกษาภาคสนาม พบว่ า ชุมชน/
หมู่บ้าน “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” เช่น บ้ านโคกหม้ อ บ้ าน
เกาะพยอม และบ้ านเขาลูกช้ าง ตาบลโคกหม้ อ อาเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี ถูกหมู่บ้านอื่นในอาเภอบ้ านไร่ เรียกว่ า
“ลาวด่าน” เนื่องจากมีเส้ นทางอพยพมาจากหลวงพระบาง
เข้ าสู่ประเทศไทยทางอาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย (วรวุฒิ
ทองสี, สัม ภาษณ์ , 25 มกราคม 2559) ด้ วยเหตุ น้ ี เอง
สาเนียง “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” จึงคล้ ายกับลาวด่านซ้ าย
2.3.9 “ลาวเต่าเหลือง”
จากการศึกษาภาคสนามในภูมิภ าค
เหนือตอนล่างนี้ ไม่พบว่า มีหน่วยงานราชการหรือชุมชน/

หมู่บ้านใด ทั้งที่เป็ นชาวไทยท้ องถิ่นหรือชาว “ไทครั่ง” เอง
ใช้ ช่ ือเรียกว่า “ลาวเต่าเหลือง” ดังที่ปรากฏในการศึกษาวิจัย
ที่ผ่านมาบางงาน เช่น Thawornpat & Chawsuan (2005)
ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภาคกลางแล้ ว พบว่า
ชื่อ “ลาวเต่าเหลือง” ใช้ เรียกชาว “ไทครั่ง” ในอาเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ ว่า ชื่อนี้
อาจเป็ นชื่อที่ชาว “ไทครั่ง” ภาคกลางใช้ เรียก “ไทครั่ง” ใน
ภูมิภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากภูมิภาคนี้เป็ นดินแดนที่มี
“เต่าเหลือง” อาศัยอยู่จานวนมาก โดยปั จจุบนั สามารถพบ
เห็นได้ ง่ายในจังหวัดอุทยั ธานี โดยเฉพาะบริเวณ “หุบป่ าตาด”
อาเภอลานสัก อันเป็ นใจกลางพื้นที่จังหวัดอุทยั ธานี

รูปที่ 26 เต่าเหลืองที่หุบป่ าตาด
ที่มา: (ภาพที่ 1) PreaW Sz (2015) และ (ภาพที่ 2-3) ภาพถ่ายวันที่ 6 มิถุนายน 2559

2.4 ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาชาติพนั ธุ ์ “ไทครัง”
่
ระบบเสียงในภาษาชาติพั นธุ์ “ไทครั่ง” ทั้ง
สองสายในภูมิภาคเหนือตอนล่างทุกพื้นที่มีเสียงพยัญชนะ

(Consonant) 20 หน่วยเสียงสระเดี่ยว 18 หน่วย และหน่วย
เสียงสระควบกลา้ 3 หน่วย ดังแสดง

รูปที่ 27 หน่วยเสียงพยัญชนะและสระภาษา “ไทครั่ง”

ในเรื่องของหน่ วยเสียงวรรณยุ กต์ (Tones)
นั้น ภาษา “ไทครั่ง” แสดงอัตลักษณ์ท่สี ามารถแบ่งแยกจาก
ภาษาชาติพันธุไ์ ทอื่นๆ ซึ่งในภูมิภาคเหนือตอนล่างมี 4-6
เสียง และมีการแตกตัวแตกต่างกันไปในแต่ละท้ องที่ โดย
ปรากฏใน 3 ลักษณะ ได้ แก่
1) วรรณยุกต์ระดับ พบ 3 แบบ ได้ แก่ ต่ า
ระดับ (22) กลางระดับ (33) สูงระดับ (44)
2) วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับสองระดับ พบ 3
แบบ ได้ แก่ ต่า-ขึ้น (24) กลาง-ขึ้น (35) และ สูง-ตก (42)

3) วรรณยุกต์เปลี่ยนระดับสามระดับ พบ 5
แบบ ได้ แก่ กลาง-ขึ้น-กลาง (343) กลาง-ขึ้น-ต่า (342)
สูง-ขึ้น-กลาง (453) กลาง-ตก-กลาง (323) สูง-ตกกลาง (423)
ภาษา “ไทครั่ง” ทั้งสาย “เวียงจันทน์” และ
“หลวงพระบาง” ทุกพื้นที่มีลักษณะการแตกตัวของเสียง
วรรณยุกต์เหมือนกัน ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ของภาษา “ไทครั่ง”
ในภูมิ ภ าคนี้ คื อ A 1-234 และ B 1234 ดั ง แสดงใน
ตารางทดสอบเสียงวรรณยุกต์โดยดัดแปลงมาจาก Gedney
(1972)
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ตารางที่ 1 แสดงอัตลักษณ์ระบบเสียงวรรณยุกต์ “ไทครั่ง” ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
พยางค์เป็ น
พยางค์ตาย
รูปพยางค์
A
B
C
DS
DL
พยัญชนะต้น
ไม่มีรูป
่่
่้
สระสั้น
สระยาว
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
343
กลุ่มที่ 3
342
33/44
กลุ่มที่ 4
หมายเหตุ พยัญชนะต้ นกลุ่มที่ 1: เสียงพยัญชนะที่แทนด้ วยอักษรสูง (ผ ถ ข ฃ ฉ ห ฝ ส)
หรืออักษรต่ามี ห นา (หม หน หง หล หร หว หย หญ) ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
พยัญชนะต้ นกลุ่มที่ 2: เสียงพยัญชนะที่แทนด้ วยอักษรกลาง (ป ต ก จ) ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
พยัญชนะต้ นกลุ่มที่ 3: เสียงพยัญชนะที่แทนด้ วยอักษรกลาง (อ บ ด) ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน
พยัญชนะต้ นกลุ่มที่ 4: เสียงพยัญชนะที่แทนด้ วยอักษรต่า (พ ท ค ฅ ม น ญ ง ฟ ซ ช ว ล ร ย)
ในการเขียนภาษาไทยมาตรฐาน

โดยปกติการจาแนกกลุ่ มย่ อยของภาษาไท
ในทางภาษาศาสตร์จะใช้ เกณฑ์เสียงวรรณยุกต์ 2 เกณฑ์ คือ
1) จานวนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ (Number of Tone) และ
2) รูปแบบการแตกตัวของหน่ วยเสียงวรรณยุกต์ (Tonal
Split) ในการใช้ เกณฑ์รูปแบบการแตกตัวนั้นโดยเฉพาะ
ช่อง B จะพิจารณาว่า มีการแตกตัวที่พยัญชนะต้ นอักษรสูง
(กลุ่มที่ 1) หรือกลาง (กลุ่มที่ 2 และ 3) ซึ่งปกติภาษาใน
กลุ่มลาวจะไม่มกี ารแตกตัว (B 1234) ส่วนช่อง C จะมีการ
แตกตัวเป็ น C 1-234 นี่คอื ลักษณะของภาษากลุ่มกะไดลาว
เป็ นลาวแท้ มสี ายเวียงจันทน์และหลวงพระบาง ภาษาไทครั่ง

จริงๆ แล้ ว มีการแตกตัวอย่างที่กล่ าวมาเพราะเป็ นภาษา
กลุ่มลาวเช่นเดียวกับลาวเวียง อย่างไรก็ตาม ภาษาลาวใน
เมืองไทยปั จจุบันมีการแปรเปลี่ยนไป คือ ช่อง B อาจแตก
เป็ น B 123-4 ดังที่พบในงานวิจัยนี้ด้วยเช่นกัน
ในงานวิจัยนี้พบการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์
“ไทครั่ง” ระหว่างสองสายดังกล่าว นั่นคือ ใน ช่อง C นั้น
ภาษาสาย “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” เป็ นวรรณยุกต์สูงระดับ
44 ในขณะที่สาย “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” เป็ นวรรณยุกต์
สูง-ตก 42 ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 2 แสดงระบบเสียงวรรณยุกต์ “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” และ “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ภูมิภาคเหนือตอนล่าง
พยางค์เป็ น
พยางค์ตาย
รูปพยางค์
A
B
C
DL
DS
พยัญชนะต้น
ไม่มีรูป
่่
่้
สระยาว
สระสั้น
เวียงฯ 44
กลุ่มที่ 1
หลวงฯ 42
กลุ่มที่ 2
343
กลุ่มที่ 3
342
กลุ่มที่ 4
33/44

Gedney (1972) เสนอไว้ ว่า พยัญชนะทั้ง 4 ไทใดมีวรรณยุกต์ครบถึง 20 วรรณยุกต์ งานวิจัยนี้ พบว่า
กลุ่มนี้มีอทิ ธิพลที่อาจทาให้ เกิดการแตกตัวของวรรณยุกต์ วรรณยุกต์ “ไทครั่ง” ภูมิภาคเหนือตอนล่างมีการแตกตัว
ได้ ถงึ 20 วรรณยุกต์ จึงได้ กล่องแบบทดสอบ 20 ช่อง แต่ แปรแตกต่างกันไปดังแสดงในตาราง
เนื่องจากวรรณยุกต์มีการรวมตัวกัน ทาให้ ไม่มภี าษาตระกูล
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ตารางที่ 3 แสดงวรรณยุกต์ “ไทครั่ง” ภูมิภาคเหนือตอนล่างที่แปรแตกต่างกันไป
พยางค์เป็ น
รูปพยางค์
A
B
พยัญชนะต้น
ไม่มีรูป
่่
44
33
24
44
กลุ่มที่ 1
323
35
423
33
44
กลุ่มที่ 2
35
กลุ่มที่ 3

33
44

กลุ่มที่ 4

ภาษาไทครั่งแต่ ละสายในภูมิภาคเหนือตอน
ล่างสามารถจาแนกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ตามเกณฑ์จานวนและ
การแตกตัวในช่อง B และ/หรือ C ดังนี้
2.4.1 วรรณยุกต์ “ไทครัง-เวี
่ ยงจันทน์”
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาสาย “ไทครั่งเวียงจันทน์” แปรแตกต่างกันไปแบ่งได้ ตามจานวนอย่างน้ อย
2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม “ไทครั่ง” 5 วรรณยุกต์ และกลุ่ม
“ไทครั่ง” 4 วรรณยุกต์
2.4.1.1 กลุ่ม “ไทครัง-เวี
่ ยงจันทน์”
5 วรรณยุกต์

C
่้
44
42
44
35
22
33
44
35
33
44
35
42
343

33
44
35

343
342

พยางค์ตาย
DL
สระยาว

DS
สระสั้น

22
35
42
453

22
44
35
42

44
35
42
453
33
44
24
35

35
42
33
44
24

ภาษา “ไทครั่ง-เวียงจันทน์”
ถิ่นที่มี 5 วรรณยุกต์ แบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่มย่อยตามการแตกตัว
ของวรรณยุกต์ ได้ แก่ “ไทครั่ง-บ้ านไร่ ” และ “ไทครั่งห้ วยแห้ ง” ดังนี้
1) กลุ่ม “ไทครั่ง-บ้ านไร่”
พูดในตาบลบ้ านบึงและตาบลบ้ านไร่ อาเภอบ้ านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี มีหน่ วยเสียงวรรณยุ กต์ได้ แก่ 33 44 35 342
และ 453 โดยยังคงแสดงความเป็ นลาวแท้ คือ ไม่ มีการ
แตกตัวในช่อง B 1234 และมีการแตกตัว คือ ช่อง C 1234 ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 4 แสดงเสียงวรรณยุกต์ในภาษา “ไทครัง่ -บ้ านไร่”
รูปพยางค์
พยัญชนะต้น
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

A
ไม่มีรูป
44

พยางค์เป็ น
B
่่
33

342

C
่้
44

พยางค์ตาย
DL
DS
สระยาว
สระสั้น
453

35

35
33

2) กลุ่ ม “ไทครั่ ง -ห้ วย เสียงวรรณยุกต์ ได้ แก่ 22 44 42 423 และ 343 ซึ่งไม่มี
แห้ ง” พูดทั่วไปในตาบลห้ วยแห้ งและตาบลอื่นๆ นอกเหนือ การแตกตัวในช่อง B 1234 แต่มีการแตกตัวคือ C 12-3-4
จากที่กล่าวมาแล้ วในอาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี มีหน่วย ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 5 แสดงหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ไทครั่ง-ห้ วยแห้ ง”
พยัญชนะต้น

รูปพยางค์

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

A
ไม่มีรูป
423

พยางค์เป็ น
B
่่

พยางค์ตาย
C
่้
44

DL
สระยาว

DS
สระสั้น

44
343

42
22
42

44

2.4.1.2 กลุ่ม “ไทครัง-เวี
่ ยงจันทน์” และต าบลหนองจอก อาเภอบ้ านไร่ จังหวัด อุทัยธานี มี
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ได้ แก่ 44 35 343 และ 423 ซึ่งมี
4 วรรณยุกต์
ภาษา “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” การแตกตัว คื อ B 123-4 และ C 123-4 ดัง แสดงใน
ถิ่นที่มี 4 วรรณยุกต์ คือ “ไทครั่ง-ทัพคล้ าย” พูดในตาบล ตาราง
ทัพหลวง โดยเฉพาะที่บ้านทัพคล้ าย ที่ตาบลหนองบ่มกล้ วย
ตารางที่ 6 แสดงเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ไทครั่ง-ทัพคล้ าย”
พยัญชนะต้น

รูปพยางค์

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

A
ไม่มีรูป
423

พยางค์เป็ น
B
่่

พยางค์ตาย
C
่้

DL
สระยาว

35

44

35

44

343

DS
สระสั้น
44

343
33

ตามการแตกตัวของเลียงวรรณยุกต์ ได้ แก่ “ไทครั่ง-โคกหม้ อ”
2.4.2 วรรณยุกต์ “ไทครัง-หลวงพระบาง”
่
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาสาย “ไทครั่ง- “ไทครั่ง-สระยายชี” และ“ไทครั่ง-หนองเหมิด” ดังนี้
1) กลุ่ม “ไทครั่ง-โคกหม้ อ”
หลวงพระบาง” แปรแตกต่างกันไปแบ่งได้ ตามจานวนอย่าง
น้ อย 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม “ไทครั่ง” 5 วรรณยุกต์ และ พูดในตาบลโคกหม้ อ อาเภอทัพทัน และอาเภอใกล้ เคียง
ในจังหวัด อุทัยธานี มี วรรณยุ กต์ได้ แ ก่ 33 44 42 323
กลุ่ม “ไทครั่ง” 4 วรรณยุกต์
2.4.2.1 กลุ่ม “ไทครัง”
่ 5 วรรณยุกต์ และ 343 ซึ่งไม่ มีการแตกตัวในช่ อง B 1234 แต่ มีการ
ภาษา “ไทครั่ ง -หลวง แตกตัว คือ C 1-2-34 ดังแสดงในตาราง
พระบาง” ถิ่นที่มี 5 วรรณยุกต์ แบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่มย่ อย
ตารางที่ 7 แสดงเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ไทครั่ง-โคกหม้ อ”
พยัญชนะต้น
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

รูปพยางค์

A
ไม่มีรูป
323
343

พยางค์เป็ น
B
่่
33

พยางค์ตาย
C
่้
42
44
33

DL
สระยาว

DS
สระสั้น

42

44

44

33

2) กลุ่ ม “ไทครั่ ง -สระ บ้ านหนองโสนเหนือ และบ้ านหนองโสนใต้ ตาบลหนองโสน
ยายชี” พูดที่บ้านสระยายชี หมู่ 5 และ 6 ตาบลเนินปอ ที่ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ได้ แก่
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33 44 24 42 และ 343 ซึ่งซึ่งไม่มีการแตกตัวในช่อง B

1234 แต่มกี ารแตกตัว คือ C 123-4 ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 8 แสดงเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ไทครั่ง-สระยายชี”
พยัญชนะต้น

รูปพยางค์

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

พยางค์เป็ น
B
่่

A
ไม่มีรูป
24

พยางค์ตาย
C
่้
42

DL
สระยาว

33

DS
สระสั้น

42

343

35

44
33

33

3) กลุ่ม “ไทครั่ง-หนอง มีหน่ วยเสียงวรรณยุกต์ ได้ แก่ 33 44 24 42 และ 343
เหมิด” พูดโดยทั่วไปในจังหวัดกาแพงเพชร โดยเฉพาะที่ ซึ่งมีการแตกตัว คือ B 12-3-4 และ C 1-23-4 ดังแสดง
บ้ านหนองเหมิด ตาบลแสนตอ อาเภอขาณุวรลักษบุรี และ ในตาราง
ที่ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 9 แสดงเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ไทครั่ง-หนองเหมิด”
พยัญชนะต้น

รูปพยางค์

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

พยางค์เป็ น
B
่่

A
ไม่มีรูป
24

44

343

33
44

2.4.2.2 กลุ่ม “ไทครัง”
่ 4 วรรณยุกต์
ภาษา “ไทครั่ ง -หลวง
พระบาง” ถิ่นที่มี 4 วรรณยุกต์ คือ “ไทครั่ง-หัวถนน” พูดที่
บ้ านหัวถนนกลาง บ้ านหัวถนนใต้ และบ้ านไดตามุ่ย ตาบล
หั ว ถนน อ าเภอท่ า ตะโก และอ าเภอใกล้ เคี ย ง จั ง หวั ด
นครสวรรค์ วรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง ได้ แก่ 44 42 423

พยางค์ตาย
C
่้
42

DL
สระยาว

DS
สระสั้น

42

35

343

44

และ 343 ซึ่งไม่ มีการแตกตัวในช่ อง B 1234 แต่ มีการ
แตกตัว คือ C 1-23-4 ดังแสดงในตาราง (การนับหน่วย
เสีย งวรรณยุ ก ต์จ ะนั บ เฉพาะพยางค์เป็ นเท่ านั น เพราะ
วรรณยุกต์ท่เี กิดในพยางค์ตายมักเกิดซา้ กับพยางค์เป็ น นั่น
คือ เป็ นเสียงวรรณยุกต์ย่อย (Allotone) ของพยางค์เป็ น
ที่เกิดแบบสับหลีก (Complementary Distribution)

ตารางที่ 10 แสดงเสียงวรรณยุกต์กลุ่ม “ไทครั่ง-หัวถนน”
รูปพยางค์
พยัญชนะต้น
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4

A
ไม่มีรูป
423
343

พยางค์เป็ น
B
่่

พยางค์ตาย
C
่้
42

44

DL
สระยาว

DS
สระสั้น
22

44
42

24

123

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; (10)2

2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณยุกต์และชื่อเรียก
ชาติพนั ธุ ์ “ไทครัง”
่
กลุ่มวรรณยุกต์ท่แี ปรตามท้ องถิ่นและชื่อเรียก
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั ในระดับหนึ่ง
กลุ่มวรรณยุกต์ท้งั สองถิ่น คือ “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” และ
“ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ทุกถิ่นจะยอมรับว่า เป็ น “ลาวครั่ง”
ในขณะที่กลุ่มวรรณยุกต์ “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” จะเรียก
ตนเองว่า “ลาวเวียง” หรือ “ลาวพุทธ” กลุ่มวรรณยุกต์ถ่นิ
“ไทครั่ง-เวียงจันทน์” จะเรียก “ไทครั่ง-ห้ วยแห้ ง” และ

“ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ว่า “ลาวกา” และในทางกลับกัน
ชื่อนี้กลุ่มวรรณยุกต์ถ่นิ “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” ก็ใช้ เรียก
กลุ่ม “ไทครั่ง-เวียงจันทน์” ด้ วยเช่นกัน นอกจากนี้ กลุ่ม
วรรณยุกต์ถ่นิ “ไทครั่ง-โคกหม้ อ” อาจเรียกว่า “ลาวภูฆงั ”
หรือ “ลาวด่าน” กลุ่มวรรณยุกต์ถ่นิ “ไทครั่ง-สระยายชี”
อาจเรียกว่า “ลาวขี้ครั่ง” และกลุ่มวรรณยุกต์ถ่นิ “ไทครั่งทัพคล้ าย” อาจเรียกว่า “ไทขาว” และทุกกลุ่มวรรณยุกต์
ในภูมิภาคนี้ พบว่า บุคคลในภูมิภาคอื่นเรียกอาจจะเรียกว่า
“ลาวเต่าเหลือง” ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

ลาวเต่าเหลือง

X

X
X
X

ลาวด่าน

ลาวพุทธ

X
X
X

ลาวกา

ลาวเวียง

ลาวภูฆงั

x
x
x

ไทขาว

ไทครัง่ -เวียงจันทน์
ไทครั่ง-บ้ านไร่
ไทครั่ง-ห้ วยแห้ ง
ไทครั่ง-ทัพคล้ าย
ไทครัง่ -หลวงพระบาง
ไทครั่ง-โคกหม้ อ
ไทครั่ง-สระยายชี
ไทครั่ง-หนองเหมิด
ไทครั่ง-หัวถนน

ลาวขี้ ครัง่

กลุ่มวรรณยุกต์

ชื่อเรียกชาติพนั ธุ ์

ลาวครัง่

ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวรรณยุกต์ท่แี ปรตามท้ องถิ่นและชื่อเรียกชาติพันธุ์ “ไทครั่ง”

X
X
X
X

X
X
X
X

เต่าเหลือง” ด้ วยเช่นกัน และ 4) ระบบเสียงวรรณยุกต์ท่มี ี
ลักษณะการแตกตัวร่วมกัน คือ ช่อง A 1-234 และ B 1234
บทความวิจัยนี้มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจ คือ พบชุมชน/
อย่างไรก็ตามก็ยังมีความหลากหลายในเรื่องของถิ่นที่มา
หมู่บ้าน “ไทครั่ง” ในภูมภิ าคเหนือตอนล่างอย่างน้ อย 171 ในประเทศลาว ซึ่งทาให้ สามารถแบ่ งเป็ น 2 สาย ได้ แ ก่
หมู่บ้านกระจายอยู่ ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร อุทัยธานี “ไทครั่ง -เวีย งจั น ทน์ ” และ “ไทครั่ ง -หลวงพระบาง”
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย โดยมีอตั ลักษณ์ ความหลากหลายในเรื่องชื่อเรียกชาติพันธุ์ ซึ่งมีถึง 9 ชื่อ
ร่วมกันของชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ที่เป็ นการบูรณาการจาก ได้ แก่ “ลาวครั่ง” “ลาวขี้ครั่ง ” “ลาวภูฆัง” “ลาวเวียง”
ลักษณะ 4 ประการเป็ นอย่ างน้ อย ได้ แก่ คือ 1) ประวัติ “ไทขาว” “ลาวกา” “ลาวพุทธ” “ลาวด่าน” และ “ลาวเต่า
ความเป็ นมาจากประเทศลาวเมื่อสองร้ อยกว่าปี มาแล้ ว 2) เหลือง”
ผ้ าซิ่นมัดหมี่ต่อตีนจกพื้นสีแดง ซึ่งไม่ปรากฏในวัฒนธรรม
นอกจากนี้ “ไทครั้ง” ทั้งสองสาย ก็มีเสียงวรรณยุกต์ท่ี
ไทอื่นๆ ในภูมภิ าคเหนือตอนล่าง 3) ชื่อเรียกที่ทุกถิ่นยอมรับ แตกต่ า งกั น ออกไปอี ก ในแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ ก ระจายอยู่ ใ น
คือ “ลาวครั่ง” และถูกเรียกจากบุคคลถิ่นอื่นๆ ว่ า “ลาว ท้ องถิ่นต่างๆ แสดงได้ ดงั ในรูป
สรุปและอภิปรายผล
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ไทครั่งภูมิภาคเหนือตอนล่าง
วรรณยุกต์ 4 เสียง
ทัพคล้ าย
B 123-4
C 123-4

วรรณยุกต์ 5 เสียง

หัวถนน
B 123-4
C 1-23-4

บ้ านไร่
B 1234
C 1-23-4

ห้ วยแห้ ง
B 1234
C 12-3-4

โคกหม้ อ
B 123-4
C 1-23-4

สระยายชี
B 123-4
C 1-234

หนองเหมือด
B 12-3-4
C 1-23-4

รูปที่ 27 การจาแนกภาษาไทครั่งภาคเหนือตอนล่างโดยใช้ เสียงวรรณยุกต์

จากแผนภูมจิ ะเห็นได้ ว่า “ไทครั่ง-บ้ านไร่” และ “ไทครั่ง
-ห้ วยแห้ ง” ไม่มีการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ในช่อง B
ยังคงรักษาอัตลักษณ์เดิมไว้ ได้ มาก ส่วน “ไทครั่ง-ทัพคล้ าย”
“ไทครั่ง-หั วถนน” “ไทครั่ง-โคกหม้ อ” และ “ไทครั่งสระยายชี” เป็ นลาวที่แปรไปทั้งหมดเนื่องจากมีการแตกตัว
ในช่อง B เพียงแต่มจี านวนวรรณยุกต์ไม่เท่ากัน ส่วน “ไทครั่ง
-หนองเหมิด” มีอตั ลักษณ์ของเสียงวรรณยุกต์ท่แี ตกต่าง
ออกไปไม่เหมือนใคร
ชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในประเทศไทย นอกจากที่พบใน
ภูมิภาคเหนือตอนล่าง กว่าร้ อยชุมชน/หมู่บ้านนั้น หากรวม
กับงานวิจัยของ Burusphat et al. (2011) ซึ่งพบชุมชน/
หมู่บ้าน “ไทครั่ง” กว่า 300 หมู่บ้านในจังหวัดในภูมิภาค
ตะวันตก เช่น กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรบุรี
ก็จะได้ เกือบ 500 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมจังหวัดทาง
ภาคกลางตอนบน เช่น อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท
ลพบุรี ฯลฯ ซึ่งเป็ นทางผ่านของการอพยพจากภาคกลางสู่
ภาคเหนือ อันเป็ นพื้นที่ท่ยี ังไม่มกี ารสารวจถึงจานวนหมู่บ้าน
ที่ชัดเจน จึงนับว่าเป็ นกลุ่มชาติพันธุท์ ่กี ระจายอยู่ท่วั ไปใน
ประเทศไทยนับจากภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคเหนือ
สร้ างความหลากหลายทางภาษาและชาติพันธุไ์ ทในประเทศ
ไทย สอดคล้ องกับที่ Premsrirat, (2004) ได้ กล่ าวเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุ์ ว่าเป็ นทรัพยากร
ลา้ ค่าหรือปั ญหาที่แก้ ไม่ตก เนื่องจากภาษาตระกูลไท (Tai
Language Family) มีจานวน 24 กลุ่ม ภาษา มีผ้ ูพู ดเป็ น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ คือ จานวนร้ อยละ 94 และ
กระจายอยู่ท่วั ทั้งประเทศ
อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ด้ านประวัติท่มี าและ
ผ้ าทอมือนั้น แสดงเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์
และสามารถใช้ เป็ นแนวทางสาคัญในการสืบหาชุมชน/หมู่บ้าน
ของกลุ่มชาติพันธุด์ ังกล่าวในภูมภิ าคเหนือตอนล่าง แม้ ว่า

กลุ่มชาติพันธุ์น้ ีจะมีท่มี าแตกต่างกัน คือ จากเวียงจันทน์
และหลวงพระบาง ทาให้ แตกเป็ นสองสายอย่างชัดเจน คือ
“ไทครั่ง-เวียงจันทน์” และ “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” แต่กม็ ี
ลักษณะการทอผ้ า ที่ถือ เป็ นหนึ่งเดียว และเด่ น กว่ ากลุ่ ม
ชาติพันธุอ์ ่นื ๆ เรียกได้ ว่า มีชาว “ไทครั่ง” อยู่ท่ีใดก็ต้องมี
การทอผ้ าหรือ ผ้ าทอหลงเหลือให้ เห็น อยู่ ณ ที่น้ั น เสมอ
แม้ ว่าบางชุมชนได้ เลิกทอผ้ าไปแล้ วก็ยังมีประวัตหิ รือร่องรอย
การทอผ้ าปรากฏอยู่ จึงสมกับที่ได้ รับสมญานามว่ า เป็ น
“ผู้ให้ ” และ “ผู้สืบทอด” วัฒนธรรมทอผ้ าของบรรพชน
เอเชียอาคเนย์ ดังที่ได้ กล่าวไว้ ใน Sattayawattana (1997)
กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมภิ าคนี้ยังคงรักษาอัตลักษณ์
ทางด้ านภาษาความเป็ นกลุ่มชาติพันธุไ์ ท คือ ระบบเสียง
วรรณยุกต์ไว้ ได้ อย่ างค่ อนข้ างชัดเจน ดังที่เป็ นที่ร้ จู ักของ
ชาวไทยท้ องถิ่นแวดล้ อมว่า ชาว “ไทครั่ง” พูดเสียงสูง ไม่ว่า
จะเป็ นที่ใดหากมีคนถามว่าเป็ นลาวอะไร ก็จะตอบเป็ นเสียง
ค่อนข้ างสูงเหมือนกัน คือ “ลาวคั้ง” /la:w 343 kʰaŋ 44/
การที่งานวิจัยนี้ พบว่ า “ไทครั่ง-หลวงพระบาง” บางถิ่น
ยังอาจเรียกว่ า “ลาวด่ าน” เนื่องจากมีสาเนี ยงคล้ ายกับ
อาเภอด่านซ้ ายนั้น สอดคล้ องกับที่ Brown (1975) ได้ ใช้
ลักษณะการแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์จัดกลุ่มภาษาลาวที่
อาเภอด่านซ้ ายว่าอยู่ในกลุ่มหลวงพระบาง นอกจากนี้ งาน
วิจัยนี้ยังสอดคล้ องกับ Pankhuenkhat (1988). ที่จัดภาษา
ลาวตามการแตกตัวของวรรณยุกต์ในกลุ่ม A 1-234 ดังที่
งานวิจัยนี้ได้ พบว่า ภาษา “ไทครั่ง” ทั้งสองสายก็มอี ตั ลักษณ์
วรรณยุกต์ คือ A 1-234 ด้ วยเช่นกัน อีกทั้งยังพบว่า ภาษา
“ไทครั่ง” ทั้งสองสายมีจานวนเสียงวรรณยุกต์ได้ ท้งั 4 และ
5 เสียง สอดคล้ องกับที่ Pankhuenkhat (1988). ที่พบว่า
ภาษาลาวบางถิ่นมี 4 วรรณยุกต์ และบางถิ่นมี 5 วรรณยุกต์
ด้ วยเช่นกัน
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ผู้วิจัยคาดหวังว่ า งานวิจัยนี้ นอกจากจะสามารถเป็ น
คาตอบหนึ่งของความไม่ชัดเจนหรือข้ อสรุปแนวทางหนึ่ ง
ในเรื่องของชาติพันธุ์ไทครั่งภูมิภาคเหนือตอนล่าง เพื่อให้
นั ก วิ ช าการที่ส นใจตลอดจนชมรมอนุ รั กษ์ แ ละสืบ สาน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้ านได้ นาไปใช้ อ้างอิงในการ
ด าเนิ น การสืบสานและพั ฒ นาภูมิ ปั ญ ญากลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
ต่อไปแล้ ว ยังจะสามารถทาให้ เกิดการศึกษาวิจัยที่ต่อยอด
ออกไป เช่น การนาระบบความแตกต่างด้ านวรรณยุกต์ไป
จัด ทาแผนที่ภาษาชาติพั นธุ์ “ไทครั่ง” ในภูมิภ าคเหนื อ
ตอนล่ าง ซึ่งยังไม่ ได้ มีการปรับปรุงข้ อมูลให้ ทันสมัยจาก
งานวิ จั ย ที่ เ คยท าเมื่ อ ประมาณ 20 กว่ า ปี มาแล้ ว เช่ น
Ngawrangsi et al. (1993) และการศึกษาภาคสนามของ
งานวิจัยนี้พบเอกสารภาษาลาวโบราณมากมาย เช่น ตารายา
สมุนไพร นิทานพื้นบ้ าน เพลงพื้นบ้ าน ฯลฯ ทั้งที่เขียนใน
ใบลานหรือเอกสารเก่า และยังมีปราชญ์ชาวบ้ านที่ยังสามารถ
แปลภาษาลาวโบราณได้ จึงน่าจะเป็ นแหล่งข้ อมูลศึกษาให้ กบั
นักการศึกษาวิจัยด้ านมนุษยวิทยา คติชนวิทยา ภาษาศาสตร์
เภสัชกรรม และอื่นๆ ทั้งในเชิงอนุ รักษ์และพัฒนาต่อไป
นอกจากนี้ วัฒ นธรรมการตั้งบ้ านเรือนและวัด วาอาราม
ประเพณี และผลิตภัณฑ์พ้ ืนบ้ านกลุ่มชาติพันธุ์ “ไทครั่ง”
ในภูมิภาคเหนือตอนล่างที่รวมถึงวัฒนธรรมผ้ าทอที่สวยงาม
โดดเด่ น ซึ่ งได้ รับการพั ฒ นาและปรากฏในรูปของศู น ย์
วัฒนธรรมหลายแห่ งนั้น อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้ อมที่
สวยงาม ซึ่งเป็ นป่ าที่สมบูรณ์ ภูมิประเทศลักษณะภูเขาที่
สวยงาม อีกทั้ง มีถา้ น้ อยใหญ่ มากมาย จึงเป็ นที่น่าสนใจ
มาก หากได้ รับการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาติพันธุเ์ พิ่มขึ้นมาจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป ซึ่งการศึกษา
วิจัยนี้สามารถนาไปศึกษาต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นใน
ด้ านการท่องเที่ยวได้ อกี ทางหนึ่ง
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