
ชนชาติไท 
 

ผูวิจัย :  อานันท   กาญจนพันธุ         
ชื่อเร่ือง :  การประเมินสถานภาพไทศึกษา : การผสมผสานทางชาติพันธุและการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                
ปงบประมาณ :  ๒๕๔๐ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  : ๒๕๔๑   ปท่ีพิมพ :   -        
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานการวจิัยนีอ้ยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา   ผูวิจัยมีวตัถุประสงคเพื่อประเมิน สังเคราะห
ภาพรวมทิศทางการวิจยัไทศึกษาดานการผสมผสานทางชาติพันธุและการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

ผลการวิจัยพบวา มีแนวทางการศึกษา ๕ แนวทางคือ ๑)  ลักษณะด้ังเดิมทางชาติพันธุ  ๒) การ
แลกเปล่ียนและการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ๓) การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคมของกลุมชาติพันธุ   
๔) ประวัติศาสตรการผสมผสานทางชาติพันธุ   ๕)  ความเปนตัวตนทางชาติพันธุ ผลงานการศึกษาสวนใหญ
เปนแนวทางท่ี ๑ และแนวทางท่ี ๒ แสดงใหเห็นวากระแสความคิดของนักวจิัยทองถ่ินและนักวิชาการไทย
บางสวน มุงศึกษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของวฒันธรรมไท ไมสามารถอธิบายความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทภายใตบริบทสังคมท่ีมีกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ อาศัยอยูดวย สําหรับแนวทางท่ี ๓ 
ถึงแนวทางท่ี ๕ มีนักวิชาการไทยสวนนอยท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคม การผสมผสานทาง
ชาติพันธุ การทําใหเปนไท การสรางความเปนตวัตนของกลุมชาติพันธุท่ียังไมสามารถตอบคําถาม
ความสัมพันธท่ีหลากหลายและซับซอนของกลุมชาติพันธุไทกับกลุมอ่ืนๆ ได 

การพัฒนาแนวความคิดใหมเพื่อการวจิัยในอนาคตประกอบดวยวิธีการศึกษาอยางนอย ๓ ประการคือ  
๑) ตองวิจยัภาคสนามดานมานุษยวิทยาอยางเจาะลึก  ๒) ตองเนนการต้ังคําถามวิจัยท่ีมีลักษณะวจิารณ ทา
ทายขอสรุปเดิมๆ  ๓) ใหความสําคัญการวิเคราะหองครวมและการเปรียบเทียบ 
คําสําคัญ (Keyword) :  ไทศึกษา, กลุมชาติพันธุไท, วัฒนธรรมไท 

 
ผูวิจัย  :  ศิราพร  ณ   ถลาง          
ชื่อเร่ือง  :  การประเมินสถานภาพไทศึกษา : คติชาวบานและวรรณกรรม 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนนุสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                    
ปงบประมาณ :  ๒๕๔๐ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  : ๒๕๔๑     ปท่ีพิมพ :   -         
สาระสังเขป    (Abstract): 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจรวบรวม ประเมินองค
ความรู วเิคราะหแนวทางการศึกษาคติชนและวรรณกรรมชนชาติไท ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการวิจยั
ตอไป 

ผลงานวิจัยสรุปวา แนวทางการศึกษาท่ีผานมาแบงเปน ๔  ข้ันตอน คือ ๑) รวมเร่ืองเลาจากผูเฒา และ
รวมตนฉบับวรรณกรรมลายลักษณอักษร  ๒) ปริวรรตเร่ืองเลา วรรณกรรมจากอักษรไตเปนไทย  ๓) 
วิเคราะหคติชน วรรณกรรมท้ังวิทยานิพนธ ผลงานวิจัยของนักวิชาการ  ๔) เปรียบเทียบคติชน วรรณกรรม



ของชนชาติไทกลุมตางๆ สวนองคความรูคติชน วรรณกรรมของชนชาติไทแบงออกเปน ๓ กลุม คือ  ๑) ไท
อาหม ไทใหญ ไทดํา ไทขาว จวง ไมมีท้ังนิทาน ตํานาน ยังไมมีการปริวรรตวรรณกรรมเปนอักษรไทย   ๒) 
ไทล้ือ  ไทเขิน  ลาว  มีการวิจัยบาง มีการรวมนิทาน ปริวรรตวรรณกรรมบาง  ๓) ไทยวนลานนาและไท
อีสาน มีการรวบรวม ปริวรรต วิจัย วิทยานิพนธมาก สวนใหญศึกษาเชิงวรรณคด ีไดแก โครงเร่ือง ตัวละคร 
การดําเนินเร่ือง ฉาก  สุนทรียภาพทางภาษา   มีการเปรียบเทียบวรรณกรรมลานนาและวรรณกรรมอีสานบาง  
ยังขาดการศึกษาคติชนและวรรณกรรมเพ่ือเขาใจชนชาติไทหรือสังคม วัฒนธรรมชนชาติไท 

ทิศทางการศึกษาคติชนและวรรณกรรมของชนชาติไท อาจจัดโครงการศึกษาวิจยัไดแก โครงการ
รวบรวมขอมูลคติชนภาคสนามในดนิแดนชนชาติไทนอกประเทศ    โดยการปริวรรตคติชน วรรณกรรมชน
ชาติไทนอกประเทศ โครงการวิจยัคติชน วรรณกรรมชนชาติไทในบริบททางสังคม  โครงการวิจยั
เปรียบเทียบคติชน วรรณกรรมชนชาติไทกลุมตางๆ โครงการวิจัยเปรียบเทียบสังคม วัฒนธรรมชนชาติไท 
(สหสาขาวิชา) 
คําสําคัญ (Keyword)  : ไทศึกษา, คติไท, วรรณกรรมไท, อักษรไท, คติชนวิทยา 

 
ผูวิจัย : นฤมล   หิญชีระนันทน          
ชื่อเร่ือง :  การประเมินสถานภาพไทศึกษา : ความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรม 
เงินทุน   :  เงินทุนอุดหนุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั                                                                               
ปงบประมาณ : ๒๕๔๐  ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๑   ปท่ีพิมพ  :    -      
สาระสังเขป    (Abstract): 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อประมวล จําแนก ประเมิน
สถานภาพไทศึกษา ดานความเช่ือและพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุไท สําหรับการพัฒนาโครงการวิจยัใน
อนาคต 

ผลงานวิจัยพบวา งานเขียนเกี่ยวกับเร่ืองความเช่ือและพธีิกรรมในประเทศไทยมีท้ังการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานและการศึกษาวจิัยในเชิงวิเคราะห กลุมท่ีมีผูศึกษาไวมากท่ีสุดคือ กลุมไทยในประเทศไทยโดยเฉพาะ
กลุมไทยวน (คนเมือง) ในภาคเหนือของประเทศไทย กลุมไทยสยามในภาคกลางและไทยอีสาน สวนปกษ
ใตก็มีการศกึษาวิจัยอยูมากพอสมควร กลุมล้ือ ลาวโซง และภูไทนัน้มีงานศึกษาวิจยับาง สวนกลุมพวน ยอ 
เขิน การศึกษายังมีอยูคอนขางจํากัด สําหรับกลุมไทนอกประเทศไทยมีนักวิชาการตะวันตกใหความสนใจ
กลุมลาวและกลุมไทดํา ในปจจุบันแนวโนมการศึกษาความเช่ือและพธีิกรรมของไทอาหมและไทล้ือในสิบ
สองปนนา โดยนักวิชาการทองถ่ินนั้นมีเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ 

สวนไทอ่ืนๆ (คํายาง พาเก อายตน คําต่ี  ใตคง  เขิน พวน ไทแดง ไทขาว ยอ จวง กาํ-สุย ฯลฯ) มีงาน
เขียนอยูจํากดั และท่ีผานมาก็มักจะเปนขอมูลพื้นฐานท่ีเรียบเรียงและบันทึกโดยนักวิชาการทองถ่ินซ่ึงเสนอ
รายละเอียดโดยไมเนนท่ีการวิเคราะหเนื้อหาเนื่องจากการวิเคราะหเชิงทฤษฎีหรือการโตแยงโดยใชกรอบ
แนวความคิดท่ีชัดเจนนั้นเปนมรดกของระบบคิดแบบตะวันตก 

ขอคนพบที่สําคัญจากการศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือและพิธีกรรมของกลุมไทหลายๆ กลุมก็คือ การมี 
“มรดกรวมทางวัฒนธรรม” ซ่ึงเปนส่ิงเหลือรอดท่ีแสดงใหเห็นวัฒนธรรมอันเกาแกของไทโบราณ (Survivals 
of the ancient Tai Culture) เชน  ความเช่ือเร่ืองแถน ผีฟา ผีบรรพบุรุษ เส้ือเมือง ใจบานใจเมือง ขวัญ 
พิธีกรรมในการเปล่ียนชวงชีวิต การสักลาย และความเช่ือกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับสัตวบางอยางในตํานาน 
คําสําคัญ (Keyword):ไทศึกษา, ไท--คติความเช่ือ, ไท--ศาสนาและพิธีกรรม, วัฒนธรรมไท 

 



ผูวิจัย : รัศมี  ชูทรงเดช, อมรา  ศรีสุชาติ และ ดวงกมล  อัศวมาส      
ชื่อเร่ือง :  การประเมินสถานภาพไทศึกษา : โบราณคดี 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั                                                                                 
ปงบประมาณ: ๒๕๔๐  ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๑  ปท่ีพิมพ  :   -       
สาระสังเขป    (Abstract): 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา   ผูวจิัยมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลสังเคราะห และ
ประเมินสถานภาพไทศึกษาดานโบราณคดีชนชาติไท สําหรับพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคต 

ผูวิจัยพบวาหลักฐานโบราณคดีท่ีงานวิจยันํามาใชอางอิงเพื่อวิเคราะหตีความใหความหมายตอเร่ืองไท
ศึกษาประกอบดวย ๑) ชาติพันธุจากโครงกระดูกแบบมองโกลอยด (ใต)  ๒) รูปแบบการฝงศพในหมอ/ไห   
๓) พิธีกรรมการขัดฟนและถอนฟนหนา   ๔) ขวานหินขัดแบบมีบา   
๕) หมอสามขา  ๖) ลวดลายแบบสาหนูหคาลานายบนภาชนะดินเผาและเคร่ืองประดับสําริด  ๗)  ศิลปะถํ้า   
๘)  กลองมโหระทึกสําริด   ๙)  หินทุบเปลือกไมเพื่อทําผา   ๑๐)  การปลูกขาว   
๑๑) ตุมหูแบบลิง-ลิง-โอ อันนําไปสูการเสนอแนวคิดทฤษฎีเร่ืองไทศึกษาในดานพลวัต วัฒนธรรมในเขต
พื้นที่ท้ัง ๔ เขต มี ๔ แนวคิดทฤษฎีคือ 

๑) การแพรกระจายวัฒนธรรมและประชากรเน่ืองมาจากการอพยพเคล่ือนยายจากเหนือลงใต  ๒)  การ
แพรกระจายวฒันธรรมและประชากรเน่ืองจากการอพยพเคล่ือนยายจากตะวันตกไปตะวันออก  ๓)  การ
ปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมระหวางภาคพื้นทวีปและหมูเกาะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ๔)  การสรางสรรค
วัฒนธรรมข้ึนเองของกลุมชนท่ีถือกําเนิดบนดินแดนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึง
ปจจุบัน 

การประเมินงานวิจยัท่ีผานมาพบวา งานวจิัยสวนใหญขาดการใชหลักฐานโบราณคดีทุกประเภท ใช
เพียงหลักฐานอยางใดอยางหน่ึง หรือ ๒-๓ ประเภท ทําใหการตีความหมายและวินิจฉัยไมชัดเจน ยังไมมี
งานวิจยัท่ีใชหลักฐานโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรมาวเิคราะหเร่ืองราวความสัมพนัธกับเร่ืองไทศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีท้ัง ๔ เขต 
คําสําคัญ (Keyword):  ไทศึกษา, โบราณคดี, ชนชาติไท, กลุมชาติพันธุ 

 
ผูวิจัย : รัตนาพร  เศรษฐกุล          
ชื่อเร่ือง : การประเมินสถานภาพไทศึกษา : ประวัติศาสตร 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                  
ปงบประมาณ : ๒๕๔๐   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๑    ปท่ีพมิพ :   -         
คําสําคัญ (Keyword):  ไทศึกษา, ประวัติศาสตรไท, วัฒนธรรมไท 
สาระสังเขป    (Abstract): 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเนื้อหางานศึกษา
ประวัติศาสตรไท วิเคราะห ตีความ ประเมิน สังเคราะหสถานภาพไทศึกษาดานประวัต-ิศาสตร  เพื่อพัฒนา
โครงการวิจัยในอนาคต 

ผูวิจัยพบวามีงานศึกษาประวตัิศาสตรไทจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปบทความท่ัวไป งาน
เขียนประวัติศาสตรไทท่ีเผยแพรในปจจุบันเทาท่ีคนหาไดในประเทศไทยและการติดตอกับตางประเทศมี
ลักษณะท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับมาตรฐานทางการศึกษาประวัติศาสตรในประเทศนัน้ๆ และสภาวการณ



ภายในประเทศนั้นๆ เชนกนั นักวิชาการตางประเทศเชน ชาวตะวนัตกและชาวญ่ีปุนจะมีการศึกษาท่ีเปน
ระบบ มีหัวขอการศึกษาท่ีชัดเจนและมีความพยายามท่ีจะกําจัดอคติทางวิชาการ   ในขณะท่ีนกัประวตัิศาสตร
ท่ีเปนปญญาชนทองถ่ินมักมแีรงผลักดันของความรูสึกเชื้อชาตินิยมในการศึกษาและนําเสนอ ประวัติศาสตร
และวัตถุประสงคของการศึกษานั้นจะเนนการสรางความรูสึกเช้ือชาตินิยมเพื่อผลทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม อยางไรก็ตามงานศึกษาประวัติศาสตรท่ีผานมาทั้งหมดนัน้ไมไดมุงเพื่อการสรางองคความรูแตเพียง
อยางเดยีวแตมักมีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือมุงผลประโยชนอ่ืนๆ ดวย 

 แนวโนมในปจจุบันของการศึกษาประวัติศาสตรไทคือ การศึกษาอยางลึกซ้ึงเปนระบบตามแนวทาง
การศึกษาประวัติศาสตรแบบใหม อยางไรก็ตามในขณะน้ียังไมมีการเขียนงานประวัต-ิศาสตรท่ีสมบูรณ
ออกมา งานสวนใหญเปนการศึกษาเฉพาะหัวขอ ปรากฏในรูปของบทความทางวิชาการท่ีตองการการพัฒนา
หรือศึกษาใหลึกซ้ึงตอไป หัวขอในการศึกษาประวตัิศาสตรไทท่ียังขาดการศึกษาอยางลึกซ้ึงและควรไดรับ
การสนับสนุนไดแก ๑) หัวขอประวัติศาสตรไทโดยรวม  ๒) หัวขอประวัติศาสตรเศรษฐกิจไท  ๓) หัวขอ
ประวัติศาสตรสังคมไท  ศึกษาเฉพาะกลุมหรือศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมหรือศึกษาใหเห็นภาพรวมของ
กลุมไทท้ังหมด 

 
ผูวิจัย : ธีระพันธ   เหลืองทองคํา          
ชื่อเร่ือง : การประเมินสถานภาพไทศึกษา : ภาพรวมองคความรูไทศึกษา 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั                                                                                 
ปงบประมาณ : ๒๕๔๐   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๑   ปท่ีพิมพ :    -       
สาระสังเขป   (Abstract) : 

งานวิจยัชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถานภาพไทศึกษาโดยการสังเคราะหภาพรวมองคความรู ๑๑ 
โครงการยอยคือ ๑)  การผสมผสานทางชาติพันธุและการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม  ๒)  คติชาวบานและ
วรรณกรรม  ๓)  ความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรม ๔)  สถาปตยกรรมศิลปกรรม และหัตถกรรม   ๕) ระบบ
การเมืองการปกครอง  ๖) ระบบเศรษฐกจิและระบบนิเวศ  ๗) ภาษาและภาษาศาสตร ๑  ๘) ภาษาและ
ภาษาศาสตร ๒ ๙) โบราณคดี ๑๐) ประวตัิศาสตร ๑๑) กําเนิดไท เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัย
ในอนาคตของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั  

ผลการวิจัยสรุปวา นกัวิชาการไทยสนใจศึกษาเร่ืองไทศึกษาของกลุมชาติพันธุไทเพยีง ๙ กลุมจาก ๗๐ 
กวากลุม คือไทยวน ไทขึน ไทเหนือ ไทล้ือ ไทใหญ ไทอาหม ไทดํา-ไทขาว ลาว และจวง นักวิชาการทองถ่ิน
เนนการรวบรวมขอมูลและเสนอผลวิเคราะหแบบพรรณนา งานวจิัยประเภทลุมลึกมีการพิสูจนประเดน็
ปญหามีนอย นักวิจยัศึกษาคนควาเร่ืองไทศึกษาแบงออกเปน ๔ กลุมคือ ๑) กลุมไทศึกษากระแสหลัก 
ประกอบดวยศาสตรทางประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชนวิทยา ภาษาและวรรณคดี ๒) 
โบราณคดี ๓) ภาษาศาสตร ๔) สถาปตยกรรมศิลปกรรม-หัตถกรรม  องคความรูไทศึกษาแตละดานไม
เทากัน เปนภาพท่ีลางเลือนไมสมบูรณ 

ผูวิจัยเสนอใหมีการสงเสริมการวิจยัดานไทศึกษาเปนโปรแกรมใหญระดับชาติ นักวชิาการ 
กลุมใดสนใจและมีความพรอมในการวิจัย แหลงทุนก็ควรสงเสริมสนับสนุนกอน สวนการวจิัยเร่ืองไทเปน
วิทยานพินธระดับบัณฑิตศึกษานาจะไดรับการสนับสนุนจากแหลงเงินทุนเปนพิเศษ แตควรสรุปผลการวิจัย
เปนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน ๒๐  หนา  
จัดพิมพเผยแพรเปนหนังสือชุดรวมบทความวจิัยไทศกึษา ในสวนนี้ถานิสิตนักศึกษาไมสามารถทําเองได 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยัอาจขอความรวมมือจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยา-นิพนธ 
คําสําคัญ (Keyword): ชนชาติไท, ไทศึกษา, ไท--ศาสนาและพิธีกรรม, กลุมชาติพนัธุไท 



ผูวิจัย : สมพงศ   วิทยศักดิ์พันธุ          
ชื่อเร่ือง : การประเมินสถานภาพไทศึกษา : ภาษาและภาษาศาสตร (๑) 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั                                                                         
ปงบประมาณ : ๒๕๔๐  ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๑   ปท่ีพิมพ :   -         
สาระสังเขป    (Abstract): 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษาผูวจิัยมีวตัถุประสงคเพื่อประมวล วิเคราะห ตีความ 
ประเมิน และสังเคราะหสถานภาพไทศึกษาดานภาษาและภาษาศาสตร ๗ หัวขอ  สําหรับพัฒนาโครงการวิจัย
ในอนาคต 

ผลการวิจัยพบวา 
๑.   การกระจายของภาษาไท-กะได และแผนท่ีภาษา มีองคความรูเกี่ยวกับการกระจาย 

ของภาษาจํานวนมาก แตเปนการศึกษาแบบกระจัดกระจายแบงพืน้ท่ี และมีแผนท่ีอยูบาง แตดวยขอจํากัดทาง
การเมืองและสังคมทําใหงานดานนีย้ังขาดความสมบูรณ 

๒. พจนานกุรมและรายการคําศัพท มีรายการคําศัพทและพจนานกุรมจํานวนหนึ่งยังไมครอบคลุม
จํานวนภาษาไท-กะไดท่ีสําคัญ  และมีปญหาเร่ืองอักษรแทนเสียงท่ีใชแตกตางกนัมาก 

๓. แบบเรียนและคูมือการเรียนภาษา คูมือและแบบเรียนภาษามีนอย และมีเปาหมายเฉพาะกลุมเฉพาะ
ยุคสมัยเกนิไป และเปนแบบเรียนเฉพาะบางภาษาเทานั้น 

๔. ภาษากับวรรณกรรม การศึกษาดานภาษาและวรรณกรรมมีนอยมากดวยขอจํากัดดานภาษา 
๕. การศึกษาแนวนิรุกติศาสตร การศึกษาดานนิรุกติศาสตรยังมีนอยดวยขาดผูรู ผูเช่ียวชาญ 

ดานนี ้
๖. การศึกษาแนวภาษาศาสตรเปรียบเทียบและเชิงประวัต ิ มีผลงานและองคความรูดานภาษาศาสตร

เชิงประวัตแิละเชิงเปรียบเทียบมาก แตยงัเปนองคความรูท่ีอยูระหวางการถกเถียง อภิปราย รอการคนควา
ตอไป 

๗.  ประวัตแิละพัฒนาการของอักษรไท การศึกษาเกีย่วกับพัฒนาการของอักษรไทคอนขางสมบูรณ 
แตการศึกษาคนควาเกีย่วกับพัฒนาการของอักษรไท-กะไดกลุมอ่ืนๆ ยังมีนอยมาก 
คําสําคัญ (Keyword):  ไทศึกษา, ภาษาไท, ภาษาศาสตร, อักษรไท 
 
ผูวิจัย : นันทนา   รณเกียรติ และคนอื่นๆ         
ชื่อเร่ือง  : การประเมินสถานภาพไทศึกษา : ภาษาและภาษาศาสตร (๒)  
เงินทุน   : เงินทุนอุดหนนุสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                   
ปงบประมาณ  :   ๒๕๔๐   ปท่ีวิจัยเสร็จ :    ๒๕๔๑   ปท่ีพิมพ   : -          
สาระสังเขป  (Abstract):  

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสถาน-ภาพไทศกึษา
ทางภาษาและภาษาศาสตรดานเสียง (สัทศาสตรและสัทวิทยา) คําและประโยค(ระบบหนวยคําและ
ความสัมพันธ) ความหมาย (อรรถศาสตร) ภาษาในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (ภาษากับการส่ือสาร) 

ผลการวิจัยพบวา ภาษาท่ีไดมีการคนความากท่ีสุด ไดแก ภาษาในกลุมไท(Tai) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ไทสาขาตะวันตกเฉียงใต (Southwestern Tai)  ภาษาท่ีพบวามีการศึกษามากท่ีสุด 



ไดแก ภาษาลาวและไทยวน (สวนใหญเปนภาษาลาว/ไทยวนทีพ่บในประเทศไทย) ภาษากลุมไทสาขากลาง
และสาขาเหนือพบวามีการศึกษาบาง สําหรับภาษากลุมก๊าํ-สุย กลุมกะได และกลุมท่ียังไมแนนอน พบวามี
ผลงานการศึกษานอยหรือไมมีเลยในบางหัวขอ เชน ภาษาในบริบทสังคมและวัฒนธรรม วธีิการท่ีใชใน
การศึกษาสวนใหญเปนการพรรณนา ผลงานจึงอาจจะยังขาดความลุมลึกเนื่องจากขาดระเบียบวิธีวจิัยที่
เดนชัด ผลงานท่ีพบอาจจะออกมาในรูปของการศึกษาภาษาท้ังระบบหรือลักษณะใดลักษณะหน่ึงของภาษา  

ในแงของแนวคิด/ทฤษฎีท่ีใชในการวิเคราะหข้ึนอยูกับหวัขอท่ีศึกษา กลาวคือในเร่ืองของสัทศาสตร
พบวาผลงานเปนการศึกษาดานสรีรสัทศาสตรเปนสวนใหญ ในเร่ืองของสัทวิทยาพบวาผลงานสวนใหญใช
กรอบทฤษฎีหนวยเสียงในการวิเคราะห ดานคําและประโยคพบวาผลงานสวนใหญใชทฤษฎีไวยากรณแบบ
เนนโครงสราง ในดานอรรถศาสตรพบวาผลงานสวนใหญเปนแนวคิดภาษาศาสตรแบบเนนโครงสราง ใน
เร่ืองของภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ผลงานสวนใหญใชแนวคิดท่ีวาภาษาสะทอนสังคม วัฒนธรรม และ
โลกทัศนของผูพูด รวมท้ังภาษามีการแปรไปตามปจจยัตางๆ  

นอกจากนี้ยังพบวามีกลุมภาษาและภาษาตางๆอีกเปนจาํนวนมากท่ียังไมไดมีการวิจยัศึกษาคนควา 
โดยเฉพาะภาษาในกลุมก๊ํา-สุย กลุมกะได กลุมไทสาขาตะวันตกเฉียงใต ในแงของแนวความคิด/ทฤษฎี
สมควรท่ีจะเร่ิมแนวทางการศึกษาใหตางไปจากผลงานท่ีผานมา 

 
คําสําคัญ (Keyword):ไทศึกษา, ภาษาไท, ภาษาศาสตร--โครงสรางทางภาษา  
 
ผูวิจัย :  สุภางค     จันทวานิช และ วิมาลา  ศิริพงษ                                 
ชื่อเร่ือง: การประเมินสถานภาพไทศึกษา : ระบบการเมืองการปกครอง 
เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                 
ปงบประมาณ: ๒๕๔๐   ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๔๑   ปท่ีพิมพ : -            
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อประมวล วิเคราะห ตีความ 
ประเมิน และสังเคราะหสถานภาพไทศึกษาดานระบบการเมืองการปกครองสําหรับการพัฒนาโครงการวิจยั
ในอนาคต 

ผลการวิจัยสรุปวา การประมวลองคความรูระบบการเมืองการปกครองของชนชาติไทมี ๕ กลุมไดแก 
ไทอาหม ไทใหญ ไทล้ือ ลาว และไทดํา-ไทขาว ผลงานเก่ียวกับกลุมไทอาหม ไทล้ือ มีความสมบูรณมากกวา
กลุมอ่ืน นักวิชาการตางประเทศ นักวชิาการไทย นักวิชาการทองถ่ินมีการศึกษาเร่ืองระบบการเมืองการ
ปกครองท่ีใชกรอบแนวคิดและวิธีการทํางานตางกัน นกัวิชาการตะวันตกมีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติมาก
ท่ีสุด นักวิชาการไทยมีผลงานตีพิมพระดบัชาติ สวนนกัวิชาการไททองถ่ินไมมีผลงานตีพิมพ องคความรู
ระบบการเมืองการปกครองของชนชาติไทประกอบดวยเร่ืองรูปแบบการปกครองเปนบาน-เมือง โครงสราง
ระบบบริหาร ชนช้ันทางสังคม ระบบศักดนิา การจัดการเร่ืองท่ีดิน การกอรูปของรัฐไท 

ขอเสนอแนะวาดวยโจทยวิจยัใหมสําหรับการคนควาในอนาคตคือ ระบบกฎหมายและกฎหมายสําคัญ 
ระบบการปกครองของกลุมชาติพันธุดั้งเดมิและปฏิสัมพันธตอระบบการปกครองของไท ความสัมพันธ
ระหวางบานและเมืองกับศูนยกลางอํานาจการปกครอง ระยะเวลาในประวัติศาสตรการพัฒนาของรัฐไท
ตางๆ การบริหารจัดการที่ดินสวนกลางเพื่อใชประโยชนสวนรวมและสวัสดิการใหผูดอยโอกาส ควรมี
ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยในรูปเครือขายมากข้ึน มีชุดโครงการวิจยัเพื่อใหมีการแลกเปล่ียนขอมูล
และทํางานรวมกัน สนับสนนุใหนักวิชาการไทยและนักวชิาการไทยทองถ่ินมีผลงานตีพิมพเผยแพร เปนตน 



คําสําคัญ (Keyword):  ไทศึกษา, ไท--การเมืองและการปกครอง, กลุมชาติพันธุไท, ชนชาติไท 
 

ผูวิจัย : อรศิริ   ปาณินท และคนอ่ืนๆ         
ชื่อเร่ือง : การประเมินสถานภาพไทศึกษา : สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรม 
เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                                                                 
ปงบประมาณ:  ๒๕๔๐  ปท่ีวิจัยเสร็จ:   ๒๕๔๑  ปท่ีพิมพ  :  -  
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยันี้อยูในชุดภาพรวมองคความรูไทศึกษา ผูวิจยัมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลองคความรู ประเมิน
และสังเคราะหสถานภาพไทศึกษาดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรมของชนชาติไท สําหรับการ
พัฒนาโครงการวิจัยในอนาคตการประเมินสถานสภาพไทศึกษาของสาขาเมืองและชุมชน สถาปตยกรรม 
ศิลปกรรมและหัตถกรรมพบวา ความสนใจในการศึกษาท่ีเนนตามกลุมชาติพันธุของสาขาเมืองและชุมชน
สถาปตยกรรม และศิลปกรรมคลายคลึงกัน คือผูศึกษาเนนความสนใจหลักไปทีก่ลุมชาติพันธุไทยวน  ไท
เขิน  รองลงมาคือ  ไทล้ือ  ไทใหญ  ไท-ลาว  สวนจวง  ไทพาเก  ไทคําต่ีมีนอยมาก แตสําหรับสาขา
หัตถกรรมจะมีความแตกตางไปจากสาขาอื่นๆ เพราะงานสวนใหญเนนไปที่กลุมไท-ลาว  รองลงมาคือไทย
วน ไทเขิน สวนกลุมอ่ืนๆ แทบไมมีการศึกษา สําหรับกลุมไทอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุมชาติพันธุไทท่ีกลาว
ขางตน โดยเฉพาะกลุมกะไดไมปรากฏมีการศึกษาเลย สวนกลุมผูศึกษาหลักคือนักวิชาการไทย กลุม
รองลงมาคือนักวิชาการตะวันออก นอยท่ีสุดคือกลุมนักวิชาการไท สวนนกัวิชาการตะวันตกจะจํากัดอยูใน
แวดวงของนกัวิชาการยุโรป โดยเฉพาะนกัวิชาการฝร่ังเศสท่ีมีมากกวาชาติอ่ืนๆ  ดานกรอบความคิด ทฤษฎี 
และวิธีการศกึษาของท้ัง ๔  สาขามีความแตกตางกันไปตามธรรมชาติของสาขา 

ผลการศึกษาท่ีนาสนใจอีกขอหนึ่ง คือความแตกตางของแนวความคิด ทฤษฎีและวธีิการศึกษาท่ีเห็น
ไดชัดเจนระหวางนักวิชาการตะวันออกกบันักวิชาการตะวันตก พบวานักวชิาการตะวันออกเนนกรอบ
ความคิดดานประวัติศาสตร  โบราณคดี และวัฒนธรรมทองถ่ินเปนหลัก สวนนักวชิาการตะวนัตกเนนกรอบ
ความคิดเชิงการพัฒนา 

ขอเสนอแนะทิศทางกรอบความคิดและวธีิวิจัยท่ีเหมาะสมในอนาคตคือ การศึกษาหลายแนวทาง
รวมกันทุกสาขา เพื่อใหไดการวิจัยท่ีสมบูรณ 
คําสําคัญ (Keyword):  สถาปตยกรรมไทย,   ศิลปกรรมไทย,  หัตถกรรมไทย 

 
ผูวิจัย : นววรรณ   พันธุเมธา และ ห ู เหยฝาง        
ชื่อเร่ือง : การศึกษาวเิคราะหคําศัพทภาษาไทเหนือ 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา                                 
ปงบประมาณ : ๒๕๓๗    ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๐   ปท่ีพิมพ :   -        
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงค เพื่อรวบรวม วิเคราะห จัดระบบคําศัพท ภาษาไทเหนือใหเปน  
หมวดหมูโดยใชขอมูลภาษาไทเหนือจากเมืองลา เมืองขอน จังหวดัใตคง สาธารณรัฐประชาชนจีนผูวจิยั
เสนอผลงานวจิัยเปนพจนานกุรม โดยเรียงคําตามหมวดความหมายจากกรอบความคิดผลงานวิจัยเร่ือง คําไท
เมืองเต๊ิก  ของนววรรณ   พันธุเมธาและคณะ 



ผลการวิจัยสรุปวาคําศัพทภาษาไทเหนือดังกลาว แบงตามหมวดความหมายได ๑๗ หมวดคือ  ๑) 
บุคคล   ๒) รางกายสวนตางๆ และลักษณะ  ๓)  ความเปนไปในชีวติ   ๔)  อาชีพ  ๕) กิริยาอาการ   ๖) 
ลักษณะนิสัยความสามารถและการรับรู    ๗)  ความเช่ือและส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ  ๘) คานิยม  ประเพณีและ การ
บันเทิง   ๙) เส้ือผา  เคร่ืองนุงหม การแตงตัวและการทําความสะอาด  ๑๐) อาหาร  ขนม  และเคร่ืองดื่ม   ๑๑)  
สภาพบานเมืองและท่ีอยูอาศัย  ๑๒)  การพดู    ๑๓) สัตว   ๑๔) พืช   ๑๕) โลก  ๑๖) ส่ิงของเคร่ืองใช  ๑๗) 
หมวดคําอ่ืนๆ  

ศัพทเหลานี้สะทอนใหเหน็โลกทัศน  วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทเหนือ คําศัพทท่ีรวบรวม
ไดนี้จะเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบกบัภาษาไทถิ่นอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของภาษาตระกลูไทตอไป 

ผลการวิจัยดังกลาว ทําใหเขาใจถอยคํา สํานวน ไมวาจะเปนภาษาใดก็ตาม ภาษาไมไดทําหนาท่ีทาง
ภาษาหรือการส่ือสารระหวางมนุษยเทานั้น แตภาษายังทําหนาท่ีทางสังคมคือ บงบอก 
แนวความคิด ความเช่ือ การดําเนินชวีิตของเจาของภาษาดวย ซ่ึงผูวิจยับันทึกไวในบทนํา เพื่อเปนประโยชน
แกผูสนใจท่ีจะศึกษาคนควาตอไป 
คําสําคัญ (Keyword) :  ภาษาไทเหนือ, คําศัพทภาษาไทเหนือ, เมืองลา, เมืองขอน, จงัหวัดใตคง, ยูนนาน,   
                                      สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ผูวิจัย  : นววรรณ   พันธุเมธา, หวาง   เหลือง และ เทพี   จรัสจรุงเกียรต ิ    
ชื่อเร่ือง :  คําไทเมืองเต๊ิก 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา                  
ปงบประมาณ :  ๒๕๓๕   ปที่วิจัยเสร็จ : ๒๕๔๑    ปที่พิมพ :  - 

สาระสังเขป  (Abstract) : 
งานวิจยันี้มีจุดประสงคท่ีจะรวบรวมคําและสํานวนท่ีชาวไทเมืองเต๊ิกใชพูดกัน (เมืองเต๊ิกตั้งอยูริม

แมน้ําเต๊ิก    ซ่ึงอยูระหวางแมน้ําตาวกับแมน้ําดํา จังหวดัเซินลา ทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศเวียดนาม) 
จากรายงานการวิจัยพบวา คําศัพทท้ังหมด แบงเปนหมวดใหญๆ ๑๗ หมวด ไดแก  ๑) คน  ๒) รางกาย

สวนตางๆ และลักษณะ  ๓) นิสัย ความสามารถ ความรูสึก และความคิด  ๔) ความเปนไปในชีวิตและการ
ดําเนินชีวิต  ๕) กิริยาอาการและประสบการณ   ๖)  อิริยาบถ การเคล่ือนไหว การเคล่ือนท่ี และอยูกบัท่ี    ๗) 
กิริยาท่ีเกีย่วของกับผูอ่ืน  ๘)  กิริยาท่ีเกีย่วของกับส่ิงอ่ืน   ๙) ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม   ๑๐) ถอยคํา   
๑๑) สัตว    ๑๒) พืช    ๑๓) โลก  ๑๔) เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ อาหาร ส่ิงปลูกสรางและพาหนะ    ๑๕) 
ส่ิงของเคร่ืองใช   ๑๖) ลักษณะ สภาพ ความสัมพันธ และอาการของส่ิงตางๆ    ๑๗) เวลา 
คําสําคัญ (Keyword) : เมืองเต๊ิก, ชนชาติไท, ประเทศเวยีดนาม, ภาษาไทเมืองเต๊ิก, ภาษาไทขาว 
 
ผูวิจัย  : ประคอง  นิมมานเหมินท และ ตาว  เชิงหวา       
ชื่อเร่ือง :  ลักษณะสังคมและวิถีชีวติคนไทเหนือในเขตใตคง สาธารณรัฐประชาชนจีน : ภาพสะทอนจาก
วรรณกรรม 
เงินทุน :   เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา        
ปงบประมาณ : ๒๕๓๗   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๐  ปท่ีพมิพ  :    -      



สาระสังเขป    (Abstract) : 
วัตถุประสงคของงานวิจยั คือการรวบรวมขอมูลและทําความเขาใจในเร่ืองวัฒนธรรมของชนชาติไท

ในเขตปกครองตนเองใตคงในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอมูลท่ีใชคือวรรณกรรมประเภทนิทานพ้ืนบาน
ประเภทตางๆ ซ่ึงคนใตคงเลาในโอกาสตางๆ เชน ขณะผักผอน ทํางาน นั่งอยูในวดัหลังฟงพระธรรมเทศนา 
ประเภทของนทิานพ้ืนบานใตคง ไดแก นิทานเกี่ยวกับพทุธ-ศาสนา นิทานมหัศจรรย นิทานสัตว นิทานขําขัน 
นิทานชีวติ นิทานอธิบายเหตุ นิทานประจาํถ่ิน เทพปกรณัม และนิทานคติ ประเภทท่ีพบมากท่ีสุด คือนิทาน
พุทธศาสนาท่ีเปนชาดกนอกนิบาต ซ่ึงเรียกเปนภาษาใตคงวา “อาปมอะลอง” 

นิทานพ้ืนบานใตคงสะทอนใหเห็นสังคมท่ีมีชนช้ัน  ซ่ึงมีกษัตริยหรือเจาเมืองเปนผูปกครองแผนดิน
ทําหนาท่ีตัดสินความ กษัตริยบางองคหลงอํานาจ และกดข่ีขมเหงราษฎร นอกจากนั้นนิทานยังสะทอนให
เห็นวา ชนช้ันเศรษฐีมีชีวิตความเปนอยูตางจากคนท่ัวไป ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกขาวเปนหลัก มี
ชีวิตอยูใกลแหลงน้ํา จับปลาเปนอาหาร 

ในดานความคิดและความเช่ือ คนไทใตคงนับถือพุทธศาสนาผสมผสานกับความเช่ือแบบเดิม มี
คานิยม คือนยิมคนท่ีกลาหาญ  ขยัน  ฉลาด  สวนท่ีเกี่ยวกับผูหญิง คนใตคงนยิมผูหญิงท่ีรักนวลสงวนตัว 
ซ่ือสัตยตอสามี พึ่งสามี และทํามาคาขาย เล้ียงครอบครัวได 
คําสําคัญ (Keyword) :  ชนชาติไท, ไทใตคง, ไทเหนือ สาธารณรัฐประชาชนจนี, ไทใตคง--นิทานพ้ืนบาน 

 
 

ผูวิจัย : ประคอง  นิมมานเหมินท และคนอ่ืนๆ        
ชื่อเร่ือง : วัฒนธรรมขาวของชนชาติไท : ภาพสะทอนจากตํานาน นิทาน เพลง 
เงินทุน  : เงินทุนจุฬาฯเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี                                                                   
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สาระสังเขป  (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะรวมและลักษณะแตกตางในดานวัฒนธรรมขาวของชน
ชาติไทท่ีสะทอนจากขอมูลคติชนประเภทตํานาน นิทานพ้ืนบานและประเพณีพิธีกรรม โดยเลือกศึกษาชน
ชาติไท ๖ กลุม เปนกลุมท่ีนบัถือพุทธศาสนา ๔ กลุม ไดแก ลาว ไทล้ือ ไทขึน ไทใตคง และนับถือความเช่ือ
แบบดั้งเดิม ๒ กลุม คือ ไทดาํและไทขาว 

ผลการวิจัยสรุปไดวา วัฒนธรรมขาวมีความสัมพันธกับการจัดระเบียบสังคมของชนชาติไททุกกลุมท่ี
ศึกษา เดิมท่ีดนิท่ัวราชอาณาจักรเปนของพระเจาแผนดิน ตอมาไดแจกแกขาราชการและประชาชน ระบบ
ท่ีดินจึงมีความสัมพันธกับการจัดระเบียบสังคมดานการปกครองและฐานันดรไพรดวย ชนชาติไทท้ัง ๖ กลุม
มีวิถีชีวิตในรอบปท่ีแนบแนนกับกระบวนการผลิตขาวในชวงเวลาของแตละเดือน นอกจากจะใชชีวิตกับการ
ทํานา ยังมีการประกอบพิธีกรรมตางๆ เพื่อใหการปลูกขาวไดผลดี พิธีกรรมสวนใหญมีความเกีย่วของกับ
ความเช่ือดั้งเดมิ แตประเพณทีางพุทธศาสนาก็มีบทบาทในการสรางเสริมกําลังใจในกระบวนการผลิตดวย 
พิธีขอฝนเปนพิธีกรรมเพ่ือแกปญหาเม่ือเกดิฝนแลง เดิมคนไททุกกลุมมีพิธีกรรมขอฝนเปนพิธีกรรมประจําป
ท่ีผูนํามีบทบาทจัดทําข้ึนโดยแฝงอยูในพิธีกรรมไหวผีเมอืงและพิธีข้ึนปใหม   พิธีขอฝนของคนไทมีท่ีมาจาก
รากฐานของความเช่ือดั้งเดิม   คนไทท่ีนับถือพุทธศาสนาไดผสานความเช่ือดั้งเดิมเขากับความเช่ือในพุทธ
ศาสนา คนไทจึงมีพิธีกรรมเพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณหลายอยางซ่ึงมีท้ังท่ีคลายคลึงและแตกตางกัน ชน
ชาติไททุกกลุมมีตํานานวาดวยความเปนมาของขาว โครงเร่ืองของตํานานขาวซ่ึงจัดไดเปน ๒ แบบช้ีใหเห็น
ความสัมพันธของชนชาติไทแยกเปน ๒ กลุม คือ กลุมไทดํา ไทขาว ลาวและไทยอีสาน และกลุมไทล้ือ 



ไทขึน ไทใตคงและไทยวนในลานนา ตํานานขาวนับเปนบันทึกท่ีสะทอนใหเห็นความขัดแยงและการ
ประนีประนอมทางความเช่ือของคนไทในอดีตไดเปนอยางดี คนไททุกกลุมทําขวญัขาวและบางกลุมยังทํา
ขวัญควาย การทําขวัญขาวและการทําขวัญควายนอกจากเปนพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณและสรางขวัญ
และกําลังใจแลว ยังสะทอนใหเห็นวาคนไทมีความสัมพันธกับธรรมชาติและส่ิงเหนอืธรรมชาติอยางใกลชิด  
คําสําคัญ (Keyword) : วัฒนธรรมขาว, ชนชาติไท, ตํานาน, นิทาน, เพลง 
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