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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 มีวัตถุประสงค์

การวิจัยเพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความเป็นพหุชาติพันธ์ุ และความหลากหลายทางชาติพันธ์ุในสังคมลาว
ตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้สังคมลาวตอนใต้เป็นสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ คือ นโยบายการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลลา ว-ไต ที่
ผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆอพยพลงไปตั้งถิ่นฐานรวมกันในอาณาบริเวณลาวตอนใต้ นอกจากนั้นบริเวณลาว
ตอนใต้ยังเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคและภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนอีก
หลายกลุ่ม และเชื่อว่าเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองเดิมมาตั้งแต่ลาวตอนใต้ อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และความหลากหลายทางชาติพันธ์ุยังเกิดขึ้นจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ เนื่องจากลาวตอนใต้เป็นศูนย์กลางการค้า
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีกลุ่มชาติพันธุ์จากภายนอกเดินทางเข้าทำการค้าขาย (2) ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคม
ลาวตอนใต้ในคริสต์ศตวรรษที่  18-19 พบว่า มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่18 คือกลุ่มชาติพันธ์ุลาวและกลุ่มชาติพันธ์ุที่ถูกเรียกรวมว่าข่า (Kha) ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้
ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคและภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนทั้งหมด จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงมีหลักฐานท่ี
สามารถระบุช่ือกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ลาว (Lao) กลุ่มชาติพันธุ์จีน (Chinese 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย (Thai) กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม (Vietnamese) กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (Xuay) กลุ่มชาติพันธุ์ตำปวนหรือ
ดำปวน (Tom Puan or Dombuan) กลุ่มชาติพันธุ์ซุก (Sruk) กลุ่มชาติพันธุ์กะแวต (Khvet) กลุ่มชาติพันธุ์บราว 
(Brao) กลุ่มชาติพันธุ์ระแด (Rade) กลุ่มชาติพันธุ์โบโลเวน (Boloven) กลุ่มชาติพันธุ์สกหรือโสก (Sok) กลุ่มชาติพันธุ์
ยะเหิน (Nhaheun) กลุ่มชาติพันธ์ุแงะ (Gnac) กลุ่มชาติพันธ์ุตะโอ้ย (Ta-Oy) และกลุ่มชาติพันธ์ุจะราย (Charai) แต่ละ
กลุ่มชาติพันธ์ุมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 
คำสำคัญ: กลุ่มชาติพันธ์ุ, ลาวตอนใต้ 
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Abstract 
The research Ethnic Diversity in Southern – Laos Society in the 18th – 19th Century aims to 

study historical background of multiethnicity and ethnic diversity in Southern – Laos society in the 
scope of time between the 18th and 19th century.  

The result suggests as follows; 1) The critical factor in historical background which forms 
the society in Southern – Laos multiethnic society is the policy which strengthens political power of 
the group who speak languages in Laos – Tai family. The course forced different ethnics to relocate 
in the south of Laos, the original location of the groups who spoke Austroasiatic and Austronesian 
languages and were believed the original inhabitant of the place ever since Southern – Laos was 
under influence of ancient kingdoms in South East Asia. The diversity, in addition, results from 
economic factor. As the location was then center of commerce, ethnic groups from other regions 
simply came to the place for trade purpose. 2) According to historical resources, ethnic groups 
surveyed in the 18th century were Lao and Kha, the term which generally covers people speaking 
Austroasiatic and Austronesian languages. It was not until the 19th century that there were 
circumstances to help identify ethnic groups there more elaborately. The list then were; Lao, 
Chinese, Thai, Vietnamese, Xuay, Tom Puan or Dombuan, Sruk, Khvet, Brao, Rade, Boloven, Sok, 
Nhaheun, Gnac, Ta-Oy and Charai, each of which owned their exclusive language and tradition. 
Keywords: ethnic group, Southern – Laos 

 

ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย   

 อุษาคเนย์เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มตั้งถ่ิน
ฐานอยู่ทั้งในฐานะชนพื้นเมืองและผู้อพยพเข้ามาใหม่ ทำให้ภูมิภาคแห่งนี้มีความน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์และ
มานุษยวิทยา จากการค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้น พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุภายในประเทศมากกว่าศกึษากลุ่มชาตพิันธุ์ในต่างประเทศ ส่งผลให้องค์ความรู้เกี่ยวกบั
ประเทศเพื่อนบ้านมีไม่มากนัก โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ลาวเป็นอาณาบริเวณหนึ่งในอุษาคเนย์ที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์สูงมากมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นอย่างช้า โดยเฉพาะพื้นท่ีตั้งแต่ใต้เมืองจำปาสักลงไปจนถึงเมืองอัดตะ
ปือ จรดแนวตะเข็บชายแดนเวียดนามและกัมพูชาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปัจจุบันจาก
การสำรวจใน “The Ethnics Group in Lao P.D.R.” ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลลาว พบว่า ในประเทศลาวมีกลุ่มชาติ
พันธุ์ถึง 68 ชนเผ่า โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามพื้นที่การตั้งถิ่นฐาน คือ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง สำหรับทางด้าน
ภาษาศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ได้ทำการแบ่งภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวออกเป็น 4 กลุ่มตระกูลภาษา ได้แก่ 1. กลุ่ม
ภาษาตระกูลลาว-ไต (Lao-Tai language family) 2. กลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค (Austroasiatic language 
family) หรือ  มอญ -เขมร (Mon-Khmer language family) 3. กลุ่ มภ าษาตระกูลจีน -ทิ เบต  (Sino-Tibetan 
language family)  4. กลุ่มภาษาตระกูลม้ง-อิ้วเมี่ยน (Hmong-Iu Mien language family) โดยกลุ่มชาติพันธุ์ภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติค มีความหลากหลายมากที่สุดถึง 32 กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็ก มีระบบทาง
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในลาวตอนใต้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณแขวงจำปาสัก 
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แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงอัดตะปือ (สูนกางแนวลาวส้างชาด, 2005: c) ปัจจุบันพบอีกหนึ่งตระกูลภาษาคือ 
ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน (Austronesian language family) (จิตร ภูมิศักดิ์, 2562: 425) การศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ
ในลาวตอนใต้ในประวัติศาสตร์ มีการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 งานศึกษาที่มีอยู่ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาเชิงการเมืองและภาพกว้างทางสังคมมากกว่าการศึกษาเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์  ส่งผลให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ เกิดช่องว่างของความรู้เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ใน
สังคมลาวตอนใต้ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในลาวและ
อุษาคเนย์  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังทางประวตัิศาสตร์ของความเป็นพหุชาติพันธ์ุในสังคมลาวตอนใต ้
 2. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธ์ุในสังคมลาวตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความเป็นพหุชาติพันธุ์ และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอน

ใต้ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของลาวตั้งแต่เมืองจำปาสัก

จนถึงเมืองอัดตะปือ  
2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเอกสารที่เป็นหลักฐาน

ช้ันต้น เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุ ใบบอก เอกสารราชการ และบันทึกการเดินทางของชาวตะวันตก รวมถึง
หลักฐานช้ันรองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หนังสือ และบทความ   

3. ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) นำ

ข้อมูลที่ได้จากหลักฐานช้ันต้น (primary sources) และหลักฐานช้ันรอง (Secondary sources) มาทำการตรวจสอบ
ความถูกต้อง นำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนำมาเรียบเรียง เสนอผลการวิจัยด้วย
วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธ์ุในสังคมลาวตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 พบว่า  
 1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของความเป็นพหุชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ 
 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้ลาวตอนใต้เป็นอาณาบริเวณที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ คือ 
  (1) นโยบายการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองของกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาตระกูลลาว-ไต  
 ดินแดนที่ถูกเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างหรือลาวนั้น เดิมเป็นแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาณาจักรโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่เดิมได้รับอิทธิพลเขมร จนกระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้ภาษาตระกูลลาว-ไต เคลื่อนตัวลงมา
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จากตอนเหนือ ดังที่ปรากฏในเอกสารท้องถิ่นลาว (กมวันนะคะดี,1967: 12) กล่าวถึงการผลักดันกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่
ไม่ใช่ลาว ให้ถอยลงไปตั้งถ่ินฐานบริเวณตอนใต้ของลาว แย่งชิงอำนาจกับข่ากันฮางท่ีเมืองซะวาจนได้รับชัยชนะ (สิลา วี
ระวง และอุเทน สักดา, 2510: 7) ลาวกลายเป็นอาณาจักรที่เติบโตขึ้นบริเวณพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือในเมือง
หลวงพระบาง และเริ่มมีนโยบายขยายอำนาจทางการเมือง ด้วยการรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งแต่เหนือจรดใต้ให้อยู่ใน
อำนาจในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดยปลายพระราชอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตอนใต้ไปจนถึงแก่ง หลี่ผี (หอสมุด
แห่งชาติ, 1969: 12) ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าข่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลายตระกูลภาษาถูกจับมาใช้
แรงงาน บางส่วนหลบหนีไปอยู่ตามภูเขาในพื้นที่ต่างๆ บางส่วนถูกผลักดันให้อพยพลงใต้ไปจนถึงนอกกำแพงเมือง
เวียงจันทน์ และใน ค.ศ. 1560 ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของลาว ได้มีการย้ายจากเมืองหลวงพระบางมาที่เมือง
เวียงจันทน์ เกิดการผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ถูกกวาดต้อนมาไว้ใต้เมืองเวียงจันทร์ก่อนหน้านี้ ต้องอพยพลงไปตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ อยู่ปะปนกับชนพ้ืนเมืองเดิมตั้งแต่เมืองจำปาสักไปจนถึงชายแดนเขมร การกวาดต้อนคนกลุ่มต่างๆที่ไม่ใช่
กลุ่มลาว-ไตนี้ ทำให้ลาวใต้กลายเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากกว่าพื้นที่อื่นๆในลาว (เจ้าพรหมเท
วานุเคราะห์และเจ้าราชวงศ์เมืองนครจำปาศักดิ์, 2512: 14) 

 (2) ชนพ้ืนเมืองของลาวตอนใต้  
กลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติค และกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลภาษาออสโตรเนเชียน ส่วนใหญ่เป็น

กลุ่มชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาบริเวณลาวตอนใต้อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากลาวตอนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ
โบราณในอุษาคเนย์ คือ อาณาจักรเจนละ ซึ่งเป็นอาณาจักรเขมรโบราณที่รุ่งเรืองในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-8 บ้านเมือง
ต่างๆในอุษาคเนย์ เป็นเพียงรัฐขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเขมรที่ขยายอำนาจขึ้นไปทางเหนือครอบคลุม
ไปจนถึงเมืองเวียงจันทน์ จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 หลังสิ้นรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาณาจักรเขมร
ค่อยๆเสื่อมอำนาจลง ผู้นำรัฐในพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ อาศัยช่องว่างทางการเมืองสถาปนาอาณาจักรขึ้นใหม่ ส่งผลให้
กระทบกระเทือนต่ออำนาจของเขมรที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างมาก  ปริมณฑลอำนาจเขมรค่อยๆหดลงจากบรเิวณลาวตอนใต้ 
ถอยกลับไปในประเทศกัมพูชา แต่ผู้คนกลุ่มต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไปในบริเวณลาวตอนใต้  ไม่ได้อพยพย้ายตาม
ศูนย์กลางทางการเมืองลงไปด้วย แต่ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำและบนภูเขา กลายเป็นชนพื้นเมืองของลาว
ตอนใต้สืบต่อมา (พระยามหาอำมาตยาธิบดี, 2512: 2) เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน ท่ีมี
ลักษณะเดียวกับพวกจาม ก็มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณลาวตอนใต้เช่นเดียวกัน  

(3) ลาวตอนใต้เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่  
ตลาดในลาวตอนใต้เป็นตลาดการค้าที่มีความสำคัญในพื้นที่ชายแดนลาว เขมร และเวียดนาม เป็นแหล่ง

รวมสินค้าจากที่ต่างๆทั้งในลาวเองและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ของป่า สัตว์ป่า สมุนไพร หนังสัตว์ กระดูกสัตว์ ผลเร่ว 
ขี้ผึ้ง หมามุ้ยจีน ทองคำ ข้าว เป็ด ไก่ ควาย เครื่องปั้นดินเผา เครื่องนุ่งห่ม (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 76)  อาวุธ และ
ทาส (Garnier Francis, 1996: 85) ส่งผลให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ คนลาว คนไทย คนเวียดนาม คนเขมร คน
จีน และชนเผ่าต่างๆอีกหลายกลุ่ม (Harmand. F.J., 1997: 47) ทั้งที่นำสินค้ามาขายและเลือกซื้อสินค้ากลับไป เข้ามา
ใช้พื้นที่ตลาดในการปฏิสัมพันธ์กันทางเศรษฐกิจ ตลาดจึงกลายเป็นพื้นที่ท่ีทำให้ลาวตอนใต้มีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์   
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2. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19  
พงศาวดารและหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของลาว ได้กล่าวถึงการอพยพเข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณลาว

ตอนใต้ของคนลาวใน ค.ศ. 1713 ว่า เกิดปัญหาทางการเมืองในเมืองเวียงจันทน์ ส่งผลให้เกิดการอพยพของคนลาวไป
ตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ีเมืองจำปาสัก จนมีอำนาจเหนือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ สามารถสถาปนาศูนย์กลางทางการปกครองใหม่ได้ที่
เมืองจำปาสัก จากหลักฐานในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มชาติพันธุ์ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกเรียกรวมกันว่าข่า (Kha) ซึ่งหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตร
เอเชียติคและภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนทั้งหมด 

กลุ่มชาติพันธุ์ลาว (Lao) หรือลาวลุ่ม (Laos Lum) ใช้ภาษาลาว ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลลาว-ไต 
และเป็นกลุ่มภาษาที่มีตัวหนังสือ เป็นประชากรส่วนน้อยของลาวตอนใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่มีสถานภาพทาง
สังคมดีกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นชนช้ันปกครอง นิยมตั้งถิ่นฐานปลูกกระท่อมเป็นแนวยาวไปตามบริเวณพื้นที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำสายใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรม ทำการค้าเล็กน้อย มีระบบความเช่ือทางสังคมและ
วัฒนธรรมสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาและนับถือผีควบคู่ไปด้วย 

กลุ่มที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคและภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน หรือ ข่า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
เฉพาะภาษาพูด ไม่มีตัวหนังสือ เป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมลาวตอนใต้ ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองเดิมแต่เมื่อลาวขยาย
อำนาจทางการเมืองลงมา ส่งผลให้ข่ากลายเป็นชนช้ันใต้ปกครอง (พระสุวรรณวงศา, 2512: 4) นิยมตั้งถิ่นฐานใกล้
แม่น้ำสายเล็กและบนพื้นที่สูงในเขตเมืองจำปาสัก เมืองสาละวัน และเมืองอัดตะปือ (สมหมาย เปรมจิตต์, 2549: 45-
52) ปลูกกระท่อมขนาดเล็กติดพื้นทำด้วยไม้ ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ ร่อนทองคำในแม่น้ำ และค้าขาย 
ระบบความเช่ือของข่า ส่วนใหญ่นับถือผี ทั้งที่เป็นผีบรรพบุรุษและจิตวิญญาณที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  จนกระทั่ง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงมีหลักฐานบันทึกของชาวตะวันตกที่เข้ามาสำรวจบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งสามารถระบุช่ือกลุ่ม
ชาติพันธุ์หลายตระกูลภาษา โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติคและภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน ได้แก่ 

กลุ่มชาติพันธ์ุลาว (Lao) หรือ ลาวลุ่ม (Lao Lum)  
กลุ่มชาติพันธ์ุจีน (Chinese) คนจีนมีจำนวนน้อยมากในลาวตอนใต้ สามารถพูดได้ทั้ง ภาษาจีน เป็นภาษาท่ี

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลจีน-ทิเบต ภาษาลาวและภาษาเขมร ทำการค้าเป็นหลัก (Harmand. F.J., 1997: 79)   
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย (Thai) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเข้ามาในลาวตอนใต้มากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจาก

ช่วงเวลาดังกล่าว ลาวตอนใต้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเข้ามาในฐานะผู้ปกครอง 
ข้าราชการ พนักงานเก็บส่วย และพ่อค้า  

กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม (Vietnamese) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณเวียดนามตอนใต้  ใกล้รอย
ตะเข็บชายแดนลาวและเวียดนาม คนเวียดนามเข้ามาในลาวตอนใต้เพื่อทำการค้าเช่นเดยีวกับคนจีน และสามารถพูดได้
หลายภาษา บ้างก็เข้ามาในฐานะทาส (Harmand. F.J., 1997: 79)  

กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (Xuay) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาเป็นของตัวเอง คือ ภาษาส่วย ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค นิยมปลูกกระท่อมบนพื้นที่สูงรอบๆเทือกเขา และใกล้แม่น้ำสายเล็กๆในเขตเมืองจำปา
สัก เมืองสาละวัน และเมืองอัดตะปือ มีความชำนาญในการคล้องช้างและฝึกช้างป่า ประกอบอาชีพด้วยการเก็บของป่า 
โดยเฉพาะผลเร่วที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและผลิตเครื่องจักรสาน (เอเจียน แอมอนิเย , 2539: 36-37) ลักษณะการแต่ง
กาย นิยมนุ่งผ้า หยักรั้งผืนเดียว (เอเจียน แอมอนิเย , 2539: 78) เกล้าผม  นับถือผีบรรพบุรุษและวิญญาณที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ (Garnier Francis, 1996: 84) 
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กลุ่มชาติพันธุ์ตำปวนหรือดำปวน (Tom Puan or Dombuan) เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตร
เอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอัดตะปือและริมแม่น้ำเซกองทางทิศตะวันตก นิยมสร้างที่อยู่อาศัยด้วย
กระท่อมที่ถูกสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิญญาณผู้ลว่งลับไปแล้ว นับถือผีเป็นหลัก  (เอ
เจียน แอมอนิเย, 2539: 85) 

กลุ่มชาติพันธุ์ซุก (Sruk) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอน
เหนือของเมืองอัดตะปือ ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าและปลูกข้าวป่า นิยมสร้างที่อยู่อาศัยด้วยการปลูกกระท่อม ที่ถูก
สร้างให้เสร็จภายในวันเดียวเช่นเดียวกับดำปวน นับถือผีเป็นหลัก (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 85) 

กลุ่มชาติพันธุ์กะแวต (Khvet) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ
แม่น้ำเซริซันและแม่น้ำเซกอง ด้วยการปลูกกระท่อมที่ทำจากไม้ ลักษณะการแต่งกาย ผู้ชายนุ่งผ้าผืนเดียว ตัดผมสั้น 
ปล่อยผมยาวลงมาจากศีรษะด้านหลังเพื่อขมวดเป็นมวยผม สำหรับผู้หญิงสวมผ้านุ่งสีดำ  สวมเสื้อไม่มีแขน เจาะหูเป็น
รูขนาดใหญ่ สวมกำไรแขน ผมขมวดเป็นมวย ประกอบอาชีพด้วยการทำไร่เลื่อนลอยบนภูเขา และเก็บของป่า นับถือผี 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 87) 

กลุ่มชาติพันธุ์บราว (Brao) ช่ือเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง เสียงนกร้อง และบางครั้งก็ถูกเรียกว่า ชนเผ่า
ละแว ใช้ภาษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค แต่เดิมเช่ือว่ามีถิ่นฐานอยู่บริเวณทุ่งไหหิน ต่อมามีการ
อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณเมืองจำปาสัก เมืองอัดตะปือ และรอยต่อบริเวณเขตแดนลาวตอนใต้ เวียนนาม และ
เขมร ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์     

กลุ่มชาติพันธุ์ระแด (Rade) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน (Harmand. F.J., 1997: 
80) ตั้งถิ่นฐานด้วยการปลูกกระท่อมขนาดเล็กในบริเวณเมืองจำปาสักและเมืองอัดตะปือ ลักษณะทางกายภาพ มี
ใบหน้าบึกบึน ผิวคล้ำ ผมหยิก (Lavallée. M.A.. ,1901: 308) ลักษณะการแต่งกาย นิยมไว้ผมยาวขมวดเป็นมวยทั้ง
ชายและหญิง ผู้ชายใช้ผ้าผืนเดียวในการนุ่งห่ม ส่วนผู้หญิงสวมผ้านุ่ง สวมเสื้อไม่มีแขน เจาะหูด้วยก้านไม้ไผ่ และสวม
เครื่องประดับที่ผลิตจากแก้วและเปลือกหอย นิยมเลี้ยงม้า (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 23) นับถือผีเป็นหลัก (เอเจียน 
แอมอนิเย, 2539: 88) 

กลุ่มชาติพันธุ์โบโลเวน (Boloven) (Harmand. F.J., 1997: 35) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ ใช้ภาษาตระกูล
ออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณภูเขาใกล้แม่น้ำและพื้นที่ราบสูงบริเวณเมืองจำปาสัก สร้างที่อยู่อาศัยด้วยการ
ปลูกกระทอ่ม (Harmand. F.J., 1997: 91)    

กลุ่มชาติพันธุ์สกหรือโสก (Sok) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานด้วยการ
ปลูกกระท่อมเป็นแนวยาวบริเวณแม่น้ำเซกะหมาน ในเมืองอัดตะปือ (Harmand. F.J., 1997: 77) ประกอบอาชีพด้วย
การทำเกษตรกรรมและร่อนทองคำในแม่น้ำ     

กลุ่มชาติพันธุ์ยะเหิน (Nhaheun) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
เมืองสาละวันและเมืองอัดตะปือ ปลูกกระท่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ การแต่งกายนิยมนุ่งผ้าผืนเดียว สวมต่างหู ไม่
ตัดฟัน สำหรับผู้หญิงนุ่งผ้าปล่อยชายยาวลงมา และสวมเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ  

กลุ่มชาติพันธุ์แงะ (Gnac) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณ
เมืองสาละวัน และเมืองอัดตะปือ ด้วยการปลูกกระท่อม ใช้หน้าไม้กับลูกธนูดอกเล็กๆเป็นอาวุธ  เครื่องประดับทำจาก
เปลือกไข่ไก่ และช่อขนนก มีความเช่ือเรื่องผีและวิญญาณที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Harmand. F.J., 1997: 79-80)    

กลุ่มชาติพันธุ์ตะโอ้ย (Ta-Oy) เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค ตั้งถ่ินฐานอยู่ใกล้แม่น้ำ
ในเมืองสาละวัน สร้างกระท่อมจากไม้ นับถือผีเป็นหลัก ท้ังที่เป็นผีบรรพบุรุษและจิตวิญญาณที่มีอยู่ตามธรรมชาติ   
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กลุ่มชาติพันธุ์จะราย (Charai) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน หรือกลุ่มภาษาตระกูล
ชวา-มลายู ตั้งถ่ินฐานในพื้นที่สูงตามรอยตะเข็บชายแดนระหว่างเมอืงอัดตะปือ เวียดนาม และกัมพูชา มีภาษาใกล้เคียง
กับพวกจาม นับถือจิตวิญญาณที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Lavallée. M.A.. ,1901: 301) 

 

อภิปรายผล  
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นผลมาจากภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์ของลาว ตั้งแต่เป็นเขตอิทธิพลของรัฐโบราณในอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีใช้ภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติคและภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน ส่งผลให้ชนพื้นเมืองในลาวตอนใต้เป็นกลุ่มจามเก่าและเขมร  
ซึ่งสอดคล้องกับงานที่อธิบายถึงกลุ่มคนในสังคมล้านช้างที่มีกลุ่มชนพื้นเมืองเป็นพวกเชื้อสายเขมรและจาม เช่น งาน
ศึกษาสังคมล้านช้างตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 (ปิยฉัตร สินธุสอาด, 2539) กลุ่มชาติพันธุ์
ข่า-บรู การสร้างและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ ์(สมใจ ศรีหล้า, 2550) ประวัติศาสตร์สังคมลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ระหว่าง 
พ.ศ. 1892-2370 (สุทิน สนองผัน, 2543) ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างลาวลุ่ม-ลาวเทิง : กรณีศึกษาจากตำนาน 
นิทานและพิธีกรรม (บัวริน วังคีรี, 2549) และงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ว่าด้วยชนชาติขอม  (จิตร ภูมิศักดิ์, 2562)  
นอกจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาวตอนใต้จะมีพื้นฐานมาจากความเป็นชนพื้นเมืองเดิมแล้ว ยังเกิดขึ้น
จากนโยบายขยายอำนาจทางการเมืองจากทางเหนือลงมาตอนใต้ของผู้ปกครอง ซึ่งการขยายอำนาจของกลุ่มชาติพันธ์ุที่
มีแบบแผนทางการเมืองมากกว่ามักจะเบียดขับให้กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนต้องถอยออกไป และตั้งถิ่นฐานใหม่
อยู่ร่วมกับกลุ่มเดียวกันที่อพยพไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้อาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งกลายเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาความสำคัญของเมืองร้อยเอ็ดในประวัติศาสตร์ไทย -ลาว (สุทิน สนองผัน, 
ม.ป.ป.) และกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมของชนพื้นเมืองในแขวงอัดตะปือ ราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) 
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24-25 (พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล, 2554) สำหรับเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ลาวตอนใต้มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 (โยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545) และการศึกษาการเกิดขึ้น การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่ตลาดเป็นพื้นที่ดึงดูดผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ให้เข้ามาใน
พื้นที่และการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆได้  (สุทธิพงษ์ พรสวัสดิ์, 
2556) 

 สังคมลาวตอนใต้ในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
และพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกมากที่สุด ซึ่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในสังคมลาว
ตอนใต้นี้ ยังเป็นมรดกทางชาติพันธุ์ท่ีหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลาวตอน
ใต้ เช่น  ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ไพฑูรย์ มีสุกุล , 2559) เศรษฐกิจวัฒนธรรมของชนเผ่าตะ
โอ้ย ในเมืองตะโอ้ย แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อุตมะ แสงอรุณ, 2547) บันดาชนเผ่าใน 
สปป ลาว (สูนกางแนวลาวส้างชาด , 2005) การนับถือผีของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในประเทศไทยและส่วยในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (อุษา หม้อทอง, 2547)  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
(1) นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ 
(2) นำไปใช้เป็นงานนำร่องเพื่อทำการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุในช่วงเวลาต่างๆบริเวณอินโดจีน  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆในลาวเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นภาพกว้างของความเป็นพหุชาติพันธุ์ใน

สังคมลาวท้ังหมด 
(2) ควรศึกษาความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในพื้นที่เวียดนามตอนใต้และกัมพูชา เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์

ของกลุ่มชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมต่างๆในอินโดจีน 
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