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งานคนควาเกี่ยวกับชนชาติไทย

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงอารมณ ฉนวนจิตร

อางอิง: วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง. (2549).
งานคนควาเร่ืองชนชาติไทย. กรุงเทพฯ: สรางสรรคบุค.
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งานคนควาวิจัยเก่ียวกับชนชาติไทย ใช ๒ วิธี ดังน้ี

๑. ทองเที่ยว เขาไปอยูอาศัย สืบสวน สอบสวน 
ดานวัฒนธรรม
- ภาษา 
- สถาปตยกรรม
- การแตงกาย
- ประเพณี
- ศิลปกรรม
- อาชีพ วิถีชีวิต
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๒. ศึกษาคนควาจากเอกสาร โดยผูเขียนทีม่ี
ประสบการณตรงคือไปอาศัยอยูกับคนไทย

ประเทศตางๆ เชน งานคนควาของหลวง
วิจิตรวาทการ ใชเอกสารจาก จีน อังกฤษ 
ฝร่ังเศส อเมริกัน 

งานคนควาวิจัยเก่ียวกับชนชาติไทย 
ใช ๒ วิธี ดังน้ี (ตอ)
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งานคนควาวิจัยของชนชาติไทย
แบงเปน ๒ ภาค ดังนี้

๑. เช้ือชาติไทยทัว่ไป

๒. เช้ือชาติไทยแตละสาขา  เชน 

ไทยลานชาง  ไทยอาหม  ไทยใหญ ฯลฯ
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ชนชาติไทยคือใคร ?

6

ดูจากอะไร ?
 ภาษา

 ขนบประเพณี 

 จารีต  

 วัฒนธรรม
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การเคลื่อนที่ของชนชาติไทยมีวธีิใดบาง ?

๑. โดยการแทรกซึม การเคลื่อนเปนสวนตัว
๒. การอพยพใหญ
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พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ 
มองคนไทยในเรื่องใด?

 ความเจริญรุงเรือง 
มีความกาวหนา สามารถตั้งรัฐได ?

 การรับและดํารงลักษณะทางสังคม 
วัฒนธรรม
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ทานเขาใจความหมายของคําวา 
“ไท” กับ “ไทย” อยางไร ?

• คําวา “ไท” หมายถึง ช่ือตระกูลภาษา 

ใชพูดกันใน SEA

• คําวา “ไทย” หมายถึง ช่ือประชากร 

ภาษา และตัวอกัษรของประเทศไทย
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องคความรูสําคัญวาดวยชนชาติไท 

กลาวถึงเรื่องใด ?

กลาวถงึ ๓ เรื่องดงัน้ี : -
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- สืบสาวไปไกลกวาสุโขทัยจากการคนควาเรื่อง

ชนชาติไทย ของ Professor Hui Kum 

มณฑลยูนนาน กลาววา ชาวเยวในจีนใตใช

ภาษาไทรองเพลง

๑. วัฒนธรรมไทมีประวัติยาวนานมาก
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- ศ.ยรรยง จิระนคร “ชนเผาจวงใน

จดหมายเหตุจีน” (๒๕๔๔)

- ศ.ดร.ชลธิชา สัตยาวัฒนา “สืบสาน

ประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรม

(๒๕๔๔)

๑. วัฒนธรรมไทมีประวัตยิาวนานมาก
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๒. วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขต
อยางกวางขวาง

งานคนควาของของ Prof.Patrick Fitz 

Gerald (1902-1992) มหาวิทยาลัย

แหงชาติออสเตรเลียในหนังสือ “The 

Southern Expansion of Chinese 

People”(1972)
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๒. วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขต
อยางกวางขวาง

งานคนควาของ รศ.ดร.สมพงศ วิทยศักด์ิ

พันธ เร่ืองประวัติศาสตรใหม(๒๕๔๔) กลาว

วา “สังคมไทยมีวัฒนธรรมไทเปนวัฒนธรรม

สําคัญท่ีสุดในบริเวณพมาตอนเหนือตั้งแต

สมัยโบราณถึงปจจุบัน
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วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขตอยางกวางขวาง 
(ตอ)

งานคนควาของ รศ.เรณู ริชาศิลป แปลพงศวดาร

อาหม(๒๕๓๙) ดร.รณี เลิศเลื่อมใส  ศึกษาความเชื่อ

ของชาวอาหม จากคัมภีรโบราณ เสนอไวในหนังสือ 

ฟา-ขวัญ-เมือง (๒๕๔๔) ระบุถึงวัฒนธรรมไทแผเขา

ไปถึงบริเวณตะวันออกของมลรัฐอัสสัม(Upper 

Assam) ในอินเดียเคยเปนราชอาณาจักรอาหม 

ปจจุบันยังคงสวดภาวนาใชภาษาไท มีพงศาวดาร

คัมภีรเปนภาษาไท
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วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขตอยางกวางขวาง (ตอ)

งานคนควาของ ศาสตราจารยคําจอง เปนชาว

ไทดําแหงพิพิธภัณฑชาติพันธวิทยาของ

เวียดนาม และดร.ภัททิยา ยิมเรวัต ใน 

“ประวัติศาสตรสิบสองจุไท”(๒๕๔๔) พบวา 

ชาวไทยที่อยูในดินแดนสิบสองจุไทย หรือไท

ในตังเกี๋ย

17

วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขตอยางกวางขวาง(ตอ)

งานคนควาของศาสตราจารยยรรยง จิระนคร

และ ผศ.ดร. รัตนาพร เศรษฐกุล เขียนหนังสือ 

“ประวัติศาสตรสิบสองปนนา”(๒๕๔๔) 

กลาวถึงประวัติศาสตรสังคม และวัฒนธรรมสิบ

สองปนนา (สิบสองปนนา คือ สวนใตสุดของ

แผนดินใหญในจีนปจจุบัน)
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วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขตอยางกวางขวาง(ตอ)

 งานของศาสตราจารย ดร.ยศ สันตสมบัติ ใน 

”หลักชาง”(๒๕๔๔) เขียนถึงมณฑลยูนนาน

ดานตะวันตก มีไทใหญในจีน
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วัฒนธรรมไทยครอบคลุมอาณาเขตอยางกวางขวาง(ตอ)

งานท่ีรอศึกษาตอท่ีรศ.สุมิตร ปติพัฒน ได

เร่ิมบุกเบิกไวบางแลว ใหศึกษา

ทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน กวางสี 

และกุยโจวมีชนชาติไท แนนอนเรียกชื่อ 

ปูยี จวง กํ้า สุย เกอเหลา
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องคความรูสําคัญวาดวยชนชาติไท(ตอ)

๓. วัฒนธรรมไทสยามหรือไทย เปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมไท 

 ควรมองเรื่องใดระหวางเรื่องตอไปนี้ :-
๑. เร่ืองเชื้อชาติหรือสายโลหิต
๒. ประวัติศาสตรวัฒนธรรมรวมกัน
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การสืบทอดภูมิปญญาไทย

ศ.พิเศษ ดร.เอกวิทย ณ ถลาง 

ไดปาฐกถาชุด “สิรินทร” คร้ังที่ ๒๒ 

เมื่อจันทรที่ ๕ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๐ 

เวลา ๑๔.00 น. ณ หอง ๑๐๕ 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ

จากสมมติฐาน ๒ ประการ คือ
22

๑. ชาติที่มีอารยธรรมตอเนื่องแสดงวา 

คนในชาติมีสติปญญาความรู 

ความสามารถ และมปีระสบการณส่ัง

สมสืบทอด ผานทางประวัติศาสตร 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม
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๒. การเขาใจสาระสาํคัญ และคุณคา

แทของปญญาที่สั่งสมไวเปนรากฐาน

สําคัญของการทําความเขาใจปจจุบัน 
และพฒันาตอเน่ืองจากสูอนาคตเยี่ยง

คนมีศักยภาพ มีพลังทางวัฒนธรรม

อันเปนทุนรอนสําคัญยิ่ง
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ภูมิปญญาไทยใน ๔ หวัขอ
๑. ปญญาระดับสูง เปนปญญาที่เปนปจจัยหลักที่

ทําใหบานเมืองอยูรอดและรุงเรืองได

๒. ปญญาระดับชาวบานที่ดํารงอยูเปนศักยภาพ

๓. ปญหาและวิกฤตการณใหมๆ ที่ทาทายปญญา
๔. ขอควรพิจารณาในการสืบทอดและสรางสรรค

ใหมทางปญญา
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๑. ปญญาระดับสูง ประกอบดวย

•ภาษาไทย รับภาษาบาลี สันสกฤต เขมร 
ฯลฯ ทําใหศัพทคลองตัว ใชไดทุกยุค
สมัย เปนหลักของการสืบมรดกทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ และปญญา

•พุทธธรรมและพุทธศิลป
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• ความเขาใจในสภาพภูมศิาสตรและ
ระบบนิเวศวิทยาของสุวรรณภูมิ

การสรางบาน ริมแมนํ้า

การสรางฝาย การทําเกษตรกรรม
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การขุดคลอง การเลือกสถานที่ๆ มี
แมนํ้ารายรอบเพราะตองการระบายน้ํา

จากที่ราบ เพื่อปองกันนํ้าทวม

ในแตละภูมภิาคมีลักษณะเฉพาะตัว 
คนไทยใชภูมิปญญาสรางสรรคใหความ

แตกตาง และคลายคลึงกันได
28

–การประทะสังสรรคกับโลกตะวันตก
รัชกาลที่ ๑-๓
รัชกาลที่ ๔-๕

ตะวันตกเขามาหวังยึด ร.๕ ปรับปรุง
เปล่ียนแปลง ประเทศขนานใหญ ทรงใหตั้ง 
โรงเรียนในวัดเพราะวัดมีอยูแลวทั่วประเทศ
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๒. ภูมิปญญาระดับชาวบาน

•การใชพืชเปนยา เจ็บปวยที่ไหนหายา

บริเวณนั้น

•เกี่ยวกับเรื่องขาวและอาหาร
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๓. ภูมิปญญาชาวบานรวมกันแกปญหาเศรษฐกิจ

•ตลาดนัด

•รถขายของถงึบาน

๔. ภูมิปญญาเกี่ยวกับขาวและอาหาร
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๕. การประนีประนอมระหวาง “ภูมิปญญาเกา” 
กับ “ภูมิปญญาใหม”

แพทยแผนใหม – แพทยแผนเกา
สัจจะออมทรพัย – สหกรณออมทรัพย
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ปญหาและวิกฤตการณใหมๆ  ท่ีทาทาย

• James LoveLock 2006  วิเคราะหวา โลกมีชีวิต เกิด 

แก เจ็บ ตาย เขียน The Revenge of Gaia : Earth’s 

Climate in Crisis and the fate of 

Humanities(2006)
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ปญหาและวิกฤตการณใหมๆ  ท่ีทาทาย (ตอ)

• อัลกอร จัดทําภาพยนตรเรื่อง 

An Inconvenient Truth

• Thomas  Berry
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ขอควรพิจารณา

•เศรษฐกิจพอเพียง

•พุทธธรรม

•ปรับวิธีคิด

•ไมประมาท
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