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ABSTRACT
The main purpose of this research was to gather data in relation to
the vocabulary in the language of an ethnic group named Lao Wiang,
located in Ban Lao Community, Dhevaraj subdistrict, Chai Yo district,
Angthong province. The informants were Lao Wiang people aged 50 and
over who could still remember and communicate in Lao Wiang language.
This research was conducted under the qualitative method. The data were
collected using 1) participative observation, 2) language and cultural
checklist, and 3) unstructured interview.
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The findings revealed that the traces of Lao Wiang language in Ban
Lao Community were found in the forms of certain words and sounds
belonging to Lao Wiang language. However, these Lao Wiang terms were
typically spoken by some locals in a small group on special occasions. In
addition, Lao Wiang terms seemed to be kept as words and memory rather
than be used for communication in everyday life.
Keywords : The Traces of Language, Lao Wiang, Ban Lao Community

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรวบรวมและการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาด้านคาศัพท์ ของกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาวเวียง ในชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช
อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผู้บอกภาษาเป็นชาวลาวเวียง อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังรู้ภาษา
ลาวเวียงและสามารถสื่อสารได้ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูล
ด้วยการใช้ 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 2. แบบเก็บข้อมูลทางภาษาและวัฒนธรรม และ
3. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า ร่องรอยภาษาลาวเวียงในชุมชนบ้านลาวนั้น ปรากฏในรูป
ของคาศัพท์บางคา และเสียงบางเสียง ซึ่งมีเค้าของความเป็นภาษาลาวเวียงอยู่ คาศัพท์
ภาษาลาวเวียงเหล่านี้ชาวลาวเวียงบางคนใช้สื่อสารกันในกลุ่มย่อย ๆ เฉพาะโอกาสสาคัญ
และอยู่ ใ นรู ป แบบของค าศั พ ท์ แ ละความทรงจ า แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ สื่ อ สารหลั ก ใน
ชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ : ร่องรอยของภาษา, ลาวเวียง, ชุมชนบ้านลาว
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บทนา
ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความเข้าใจของคนในชาติ เป็นรากฐานของ
ความเจริญในด้านต่าง ๆ และเป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นปึกแผ่น ความรุ่งเรืองทางด้าน
วัฒนธรรมที่สาคัญที่สุด แต่ปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของโลก ภัยพิบัติ ธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคร้าย ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต่าซึ่งส่งผลกระทบไป
ทั่วโลก รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย แต่ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยกาลัง
เผชิญอยู่ทุกวันนี้ คือ ปัญหาการถูกกลืนทางภาษา วัฒนธรรม และประเพณี ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงของระบบภาษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่
ได้รับการสืบทอดต่อกันมาซึ่งถือเป็นรากเหง้าอันสาคัญยิ่งนั้นกาลังสูญหายไป หากไม่ได้
รับการจัดเก็บข้อมูลหรืออนุรักษ์ไว้ (ทรงพล ต่วนเทศ, 2555 : 1)
สาหรับประเทศไทย ภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นภาษาถิ่นหนึ่ง
ของภาษาตระกูลไท หรือ ตระกูลไต (Tai family) หรืออาจเรียกว่าตระกูลภาษาค าไต
(Kam – Tai family) ก็ได้ ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งในเอเชีย และเป็นตระกูลภาษา
ที่มีผู้พูดกันค่อนข้างแพร่หลายที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ประเทศส่วนใหญ่ที่พูด
ภาษาตระกูลนี้มี 8 ประเทศด้วยกัน คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า อินเดีย เวียดนาม
กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งชนชาติที่พูดภาษาตระกูลไทยหรือตระกูล
ภาษาไตนี้ต่างถือว่าตนเองเป็นชนชาติไทยด้วยกันทั้งหมด (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2531
: 1 – 2)
จากข้อสังเกตดังกล่าวทาให้สันนิษฐานได้ว่า ประเทศไทยนอกจากภาษาไทยที่มี
ผู้พูดกันมากที่สุดแล้ว ยังมีภาษาไทยถิ่นอื่นอีกเป็นจานวนมาก และภาษาไทยถิ่นหนึ่งที่มี
ความส าคัญเพราะมีผู้พูดมากและกระจายไปในหลายจัง หวัดก็คือ “ภาษาลาว” หรือ
“ภาษาไทยลาว” ซึ่งใช้พูดกันในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และยังคง
มีพูดกันในจัง หวัดต่าง ๆ ในภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย เช่น จัง หวัดราชบุรี
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นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี เพชรบุรี ลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี เป็น ต้ น
(วัลลียา วัชราภรณ์, 2534 : 1) คนลาวในบริเวณนี้อาศัย อยู่ร่วมกันหลายกลุ่มชาติพันธุ์
ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียง ลาวใต้หรือลาวครั่ง
ชุมชนบ้านลาวในตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นชุมชนที่ชาว
ลาวเวียง หรือ ลาวเวียงจันทน์มารวมกลุ่มกันอยู่ที่หมู่ 1 โดยเริ่มแรกนั้นเป็นการอพยพมา
ในช่วงสงคราม บางส่วนตั้งถิ่นฐานอยู่ ตามหัวเมืองในละแวกใกล้ ๆ หนองหาน รวมทั้งที่
ตาบลเทวราชนี้ด้วย ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการบริห าร
จัดการและดูแลโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านสาหรับให้
ลู ก บ้ า นได้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ อาชี พ หลั ก ของชาวลาวเวี ย งในชุ ม ชนนี้ คื อ การท า
การเกษตร การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร เป็นการนาภูมิ -ปัญญาทางด้าน
การเกษตรไปปรับประยุกต์ใช้ มีวัดเยื้องคงคารามและวัดศุขเกษมธรรมมิการามเป็น
ศูนย์กลางทางด้านศาสนา และมีโรงเรียนวัดเยื้องคงคารามเป็นสถานศึกษา
ด้านวัฒนธรรม ชุมชนบ้านลาวมีประเพณีที่เป็นเครื่องแสดงออกทางวัฒนธรรม
คือ ประเพณีบุญเดือน 6 (ขึ้น13 ค่า เดือน 6) เป็นประเพณีเซ่นไหว้ “พ่อศร” หรือ ศร สุ
ริยวงศ์ ทหารที่นากลุ่มชาวลาวเวียงอพยพมายังประเทศไทย ในประเพณีนี้ชาวบ้านจะ
เรี่ยไรเงินเพื่อนามาทาบุญและทาอาหารคาวหวาน อาหารพื้นบ้านของชาวลาวเวียงที่นา
มาร่วมทาบุญ คือ อั่วพริก และซุปดอกโสน มีพิธีกรรมพาดหมากและมีการเข้ า ทรง
แต่ปัจจุบันในส่วนของพิธีกรรมเข้าทรงนั้นไม่มีแล้ว เนื่องจากขาดผู้สืบทอดในพิธี
ด้านภาษาของชุมชนบ้านลาว ชาวลาวเวียงที่นี่ใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสาร
เป็นหลัก ส่วนภาษาลาวนั้นผู้ที่ยังสามารถสื่อสารด้วยรูปประโยคภาษาลาวก็เป็นกลุ่ม
ผู้สูง อายุซึ่ง มีจานวนไม่กี่ค น ส่วนกลุ่มคนที่อายุประมาณ 50 ปีขึ้นไปนั้นจะยัง พอรู้จัก
ภาษาลาวเฉพาะคาศัพท์บางคาเท่านั้น และในกลุ่มเด็กไปจนถึงวัยทางานนั้นแทบจะไม่
รู้จัก และไม่ส ามารถพูดสื่อสารด้วยภาษาลาวได้ นอกจากนั้นเมื่อผู้วิจั ยลงพื้นที่ไปยัง
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม จากการสอบถามและพูดคุยกับครูผู้สอนก็พบว่ามีการจัดการ
เรียนการสอนเฉพาะวิชาพื้นฐานสามัญ ใช้ภาษาไทยกลาง และไม่มีการ-บรรจุหรือพูดถึง
ภาษาลาวเวียงแต่อย่างใด ดังนั้น ภาษาลาวเวียงซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
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กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงจึงมีแนวโน้มที่จะเลือนหายและสูญไป หากไม่ได้มีการเก็บรักษาไว้
ประกอบกับเมื่อสารวจงานวิจัยที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ลาวครั่ง
ยังไม่มีผู้ใดศึกษาชาติพันธุ์ลาวเวียงที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นี้ด้วย
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาร่องรอยภาษาลาวเวียงในชุมชนบ้า นลาว
โดยเลือกเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของคนลาวเวียงในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยให้ชาวลาวเวียง
ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาลาวเวียง ซึ่งการเข้ามามีส่วน
ร่วมของชาวบ้านจะสร้างความตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นลาวเวียงที่แสดงออกผ่าน
ภาษาของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ข้อมูลอันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาติพันธุ์ลาวเวียงที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทองให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูล ทางภาษาด้านคาศัพท์ของคนชาติพั นธุ์ล าวเวียง
ชุมชนบ้านลาว อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(participatory action research) หรื อ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า PAR หมายถึ ง การศึ ก ษาวิจัย
ปรากฏการณ์ทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย 3 ฝ่าย ฝ่าย
แรกคือ กลุ่มผู้ที่อยู่กับปัญหา ได้แก่ แกนนาชุมชนหรือผู้นาชาวบ้าน ฝ่ายที่สอง ปราชญ์
ชาวบ้านหรือผู้บอกภาษาและวัฒนธรรม ฝ่ายที่สามนักวิชาการหรือนักวิจัย ซึ่งในปัจจุบัน
ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนที่มีค นลาวเชื้อสายลาวเวี ยงอาศัย อยู่ ที่ หมู่ 1 บ้านลาว ต.
เทวราช อ. ไชโย จ. อ่างทอง มีประชากร 96 ครัวเรือน จานวนประชากร 364 คน เป็น
คนไทยเชื้อสายลาวเวียง นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลของการวิจัยตาม
ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติตามแผน สังเกตการณ์ เก็บข้อมูล สะท้อนผลในลักษณะการ
เรียบเรียงรายงานผลการวิจัย โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 วางแผน
ผู้วิจัยได้ล งพื้นที่ชุมชนบ้านลาว พูดคุยกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชน และตัวแทน
ชาวบ้านเพื่อเป็นการทาความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน และ
นาเสนอประเด็นการวิจัยอย่างคร่าว ๆ ให้ชุมชนได้รับทราบ และนาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ชุมชนด้านภาษา สัง คม และวัฒนธรรมไปใช้เ ป็น พื้ นฐานในการออกแบบสร้า งแบบ
สัมภาษณ์สาหรับการเก็บข้อมูล โดยแบบเก็บข้อมูลทางภาษาด้านคาศัพท์ แบ่งออกเป็น
10 หมวดคาพื้นฐาน ได้แก่ หมวดเครือ -ญาติ หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย วัสดุที่เป็นผ้า
หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ หมวดอาหารการกิน หมวดประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ หมวด
กิริยา การแสดงอาการ หมวดภูมิศาสตร์และธรรมชาติ หมวดอวัยวะ หมวดสัตว์ และ
หมวดคาบอกวัน เวลา จานวน หมวดละ 10 คาศัพท์ โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้เข้าไปสนทนา
และซั ก ถามกั บ ผู้ บ อกภาษาเพื่ อ ให้ ผู้ บ อกภาษาให้ ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก เสี ย งไว้ ใ นขณะ
สัมภาษณ์
ขั้นที่ 2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ผู้วิจัยทางานร่วมกับผู้นาชุมชนและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลทางภาษาด้านคาศัพท์ โดยมีผู้นาชุมชนเป็นผู้ประสานงานกับตัวแทนชาวบ้านที่จะ
มาเป็นผู้บอกภาษาและมาออกเสียงในคาศัพท์ตามหมวดคาพื้นฐานที่ได้จัดเตรียมไว้ การ
เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์และการสังเกตทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยข้อมูลส่วนหนึ่งได้จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การทา
พิธีพาดหมาก การกวนขนมข้าวปาด เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้วิจัย
กับชาวบ้านไปด้วย
ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบเป็นทางการ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยนาแบบเก็บ
ข้อมูลภาคสนามไปสัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้าน เป็นการทดลองใช้แบบสอบถามกับผู้บอก
ภาษา การลงพื้ น ที่ ค รั้ ง ที่ 2 และครั้ ง ที่ 3 ผู้ วิ จั ย ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการกับวิชาการวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทยของ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

สาขาวิชาภาษาไทย จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่มารวบรวมและแยกข้อมูลเป็น
2 กลุ่ม คือ ข้อมูลทางภาษา และข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องกับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยกับผู้นาชุมชนนาข้อมูลทางภาษาด้านคาศัพท์ที่ได้จัดแยกหมวดหมู่แล้วไป
ตรวจสอบด้วยการสอบทานกับผู้รู้ภ าษาลาวเวียงในชุมชนบ้านลาวอีกครั้ง เพื่อความ
ถูกต้อง

ผลการวิจัย
ชาวลาวเวี ย งในชุม ชนบ้า นลาว หมู่ 1 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จั ง หวัด
อ่างทอง เมื่อแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานบรรพบุรุษก็ยังคงสื่อสารกันด้วยภาษาลาวเวียง แต่ด้วย
ปัจจัยทางสังคมและการรับวัฒนธรรมนอกกลุ่ม ทาให้การ-สื่อสารด้วยภาษาลาวเวียงนั้น
ค่อย ๆ เลือนหายไป จนปัจจุบันชาวลาวเวียงที่บ้านลาวแห่งนี้สื่อสารกันด้ว ยภาษาไทยกลาง มีเพียงบางโอกาส หรือบางคาเท่านั้นที่ยังปรากฏเป็นบางโอกาส และปรากฏเฉพาะ
กลุ่ม ภาษาลาวเวียงจึง เหลือเพี ยงร่องรอยที่ยัง อยู่ใ นความทรงจ าของผู้สูง อายุ อายุ
ประมาณ 60 ปีขึ้นไป และเหลืออยู่ในความทรงจาเป็นบางคนเท่านั้น จึงได้เก็บข้อมูลทาง
ภาษาเพื่อให้เห็นถึงร่องรอยของภาษาลาวเวียงในชุมชนบ้านลาว
1. สถานการณ์การใช้ภาษาลาวเวียงในชุมชนบ้านลาว
ชาวลาวเวียงที่ชุมชนบ้านลาวปัจจุบันใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารเป็นหลัก
ในขณะที่ภาษาลาวเวียงนั้นผู้ที่รู้ภาษาลาวเวียงและเคยสื่อสารด้วยรูปประโยคภาษาลาว
เวียง ก็เป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถสื่อสารให้ข้อมูลได้ ขณะที่กลุ่มคนอายุ 50 ปีขึ้นไป และ
ยังสามารถสื่อสารให้ข้อมูลได้นั้นก็พอรู้จักภาษาลาวเวียงเฉพาะค าศัพท์บางคาเท่า นั้น
ไม่ได้สื่อสารกันเป็นประโยค ส่วนกลุ่มเด็กจนถึง วัยทางานนั้นแทบจะไม่รู้จัก และไม่
สามารถสื่อสารด้วยภาษาลาวเวียงได้ จากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มที่ยัง พอรู้
ภาษาลาวเวียงมักมีคาพูดติดปากคือ “เหมือนภาษาอีสาน” หรือ “เหมือนภาษาไทย” จึง
สันนิษฐานว่าอาจมีการปะปนกันกับภาษาลาวอีสาน นอกจากนั้นยังมีความคลาดเคลื่อน
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ในการ-บอกภาษาของผู้บอกภาษาแต่ละคน แสดงให้เห็นว่าภาษาลาวเวียงนั้ นไม่ใช่ภาษา
ที่ชาวบ้านใช้สื่อสารกันในชีวิตประจาวัน และอยู่เฉพาะในความทรงจาของแต่ละคน
ปัจจัยที่ส่งผลให้ชาวลาวเวียงชุมชนบ้านลาวในปัจจุบันไม่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาลาวเวียงนั้นมีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของไทยที่เข้าไปผสมกลมกลืน
ตลอดจนการไม่กล้าสื่อสารด้ วยภาษาถิ่นเพราะถูกมองว่าเป็นคนต่างถิ่น สถานการณ์
ดัง กล่าวสอดคล้องกับมาตรการหนึ่งในช่วงหลัง เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
(วรรณพร บุญญาสถิต ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิดา ศิลปรรเลง, 2559 : 23) สังคม
ประสบกับภาวะสงครามและเศรษฐกิจ ถดถอย รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูล สงคราม
พยายามรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองด้วยมาตรการอย่างหนึ่ง คือ การส่งเสริมความ
เป็นไทย ด้วยการให้เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลัก เพื่อแสดงถึงความเป็น
ไทยและเป็นวัฒนธรรมประจาชาติ ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเอง ในช่วงเวลาดัง กล่าวพบว่าชุมชนบ้านลาวในหลาย
พื้นที่รู้สึกว่าภาษาถิ่นของตนเองไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักของชาติและไม่ทันสมัย
ทาให้ช าวลาวจานวนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากแต่งงานกับคนไทยมาก่อนหน้านี้
ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนมาสื่อสารด้วยภาษาไทย อีกทั้งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับความ
เป็นไทยด้วย
ไม่เพียงแต่ความรู้สึกเป็นอื่นที่เป็นสาเหตุหนึ่งให้การสื่อสารด้วยภาษาลาวเวียง
ค่อย ๆ ลดน้อยลง สภาพ-สังคม ความเจริญ ตลอดจนการศึกษาก็มีผลต่อการใช้ภาษา
ของชาวบ้านด้วย ดัง จะเห็นได้จ ากการที่ครูอาจารย์โรงเรียนวัดเยื้องคงคารามซึ่ งเป็น
โรงเรียนในชุมชนนั้นมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาพื้นฐานสามัญ ใช้ภาษาไทยกลาง ไม่มีการบรรจุหรือพูดภาษาลาวเวียงแต่อย่างใด ดังนั้น เยาวชนรุ่นใหม่จึงมีแนวโน้ม
ที่จะไม่รู้จักภาษาลาวเวียง ร่องรอยของภาษาลาวเวียงที่ยังหลงเหลืออยู่ในความทรงจาจึง
มีโอกาสที่จะเลือนหายไปในที่สุด
2. ภาษาลาวเวียงในชุมชนบ้านลาว
ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาษาลาวเวียงมารวบรวม
และวิเคราะห์ โดยเทียบกับพจนานุกรม ลาว – ไทย – อังกฤษ ของคณาจารย์ภาควิชา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์, 2543) และ
รายการคาศัพท์ในงานวิจัยเรื่อง “ระบบเสียงภาษาลาวของลุ่มน้าท่าจีน ” ของ กันทิมา
วัฒนะประเสริฐ และ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (2540) มีการเก็บคาศัพท์จากชาติพันธุ์ลาว
เวียงในจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า
ภาษาลาวเวียงที่เก็บได้นั้นมีร่องรอยของภาษาลาว เนื่องจากข้อมูลที่ได้นั้นผู้บอกภาษา
เองในบางครั้งก็มีความไม่แน่ใจ หรือสับสนกับภาษาอีสานและภาษาลาวทั่ว ๆ ไป อีกทั้ง
ข้อมูลที่ได้จากผู้บอกภาษาแต่ละคนก็มีความคลาดเคลื่อนด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
นามาเทียบเคียงกัน ดังตารางต่อไปนี้
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วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

จากการเทียบเคียงกับพจนานุกรมภาษา ลาว – ไทย – อังกฤษ และรายการคา
ภาษาลาวเวียงของชาติพันธุ์ล าวเวียงในบริเวณลุ่มน้าท่าจีน ในจังหวัดชัยนาท จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม พบว่าคาที่เก็บข้อมูลได้จากผู้บอกภาษาชาวลาวเวียงใน
ชุมชนบ้านลาว มีความคล้ายคลึงกับภาษาลาวเวียงในบริเวณลุ่มน้าท่าจีน ในด้านของคา
และเสียงบางประการ เช่น คาศัพท์ที่แตกต่างไปจากคาภาษาไทยกลาง
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คาศัพท์ภาษาไทยกลางที่มีเสียงควบกล้า /r/ , /l/ เมื่อเป็นคาภาษาลาวเวี ยง
จะไม่ปรากฏเสียงควบกล้าเหล่านี้ ทั้งภาษาลาวเวียงของชุมชนบ้านลาว และภาษาลาว
เวียงบริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีน เช่น

ความคล้ายคลึง กันนี้ปรากฏประมาณร้อยละ 50 จากค าศัพท์ 100 ค า จาก
หมวดคาศัพท์พื้นฐานทั้ง 10 หมวดคา ในขณะที่คาภาษาลาวเวียงของชุมชนบ้านลาวที่ไม่
ปรากฏหรือมีความแตกต่างกันนั้น สันนิษฐานว่าอาจมีการกลมกลืนเสียง ประกอบกับ
ได้รับอิทธิพลจากทั้งภาษาอีสานและภาษาไทย ทาให้กลายเป็นคาไทยไปแล้ว สอดคล้อง
กันกับการบอกข้อมูลของผู้บอกภาษาซึ่งมีความคลาดเคลื่อนของเสียงและคาศัพ ท์บางคา
ดังนั้น การปรากฏความคล้ายคลึงกันดังที่กล่าวไปแล้วจึงแสดงให้เห็นว่าภาษาลาวเวียง
ของชุมชนบ้านลาว หมู่ที่ 1 ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีร่องรอยของ
ภาษาลาวเวียงที่หลงเหลืออยู่ในรูปของคาศัพท์และการออกใช้ทั้งในด้านการออกเสียง
และความหมายในการสื่ อสารใกล้เ คี ยงกับ ค าศัพ ท์ ใ นภาษาอี ส าน แม้ จ ะมี ก ารแปร
เปลี่ยนไปแล้วตามปัจจัยต่าง ๆ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาร่องรอยภาษาลาวเวียงที่ปรากฏในชุมชนบ้านลาวนั้น ปรากฏ
ในรูปของคาศัพท์บางคา และเสียงบางเสียง ซึ่ง มีเค้าของความเป็นภาษาลาวเวียงอยู่
คาศัพท์ภาษาลาวเวียงเหล่านี้ชาวลาวเวียงบางคนใช้สื่อสารกันในกลุ่มย่อย ๆ เฉพาะใน
โอกาสส าคั ญ และอยู่ ใ นรู ป แบบของค าศั พ ท์ แต่ ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ สื่ อ สารหลั ก ใน
ชีวิตประจาวัน
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จากผลการศึกษาในด้านของวัฒนธรรม ผู้วิจัยพบว่าชาวลาวเวียงในชุมชนบ้าน
ลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็น
เวลานาน มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ได้แก่ พิธีทาบุญเดือน 6 เป็นการบูชาและเซ่นไหว้
พ่อศร ซึ่ง เป็นบุค คลสาคัญที่ชาวลาวเวียงให้ความเคารพ การประกอบอาหารอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ ขนมข้าวปาด ข้าวต้มมัดไต้ หรือข้าวต้มขี้ไต้ และอั่วพริก
นอกจากนี้ในส่วนของการใช้ภาษาผู้วิจัยพบว่า ชาวลาวเวียงที่ชุมชนบ้านลาวใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นภาษาหลัก ภาษาลาวเวียงของชุมชนบ้านลาวจะเหลือเพียงใน
รูปของความทรงจา คาภาษาลาวเวียงที่รวบรวมได้ก็มีความคลาดเคลื่อนกับภาษาอีสาน
และภาษาลาวในถิ่นอื่น ๆ แต่ก็ยังมีเค้า มีร่องรอยของภาษาลาวเวียงอยู่ ดังจะเห็นได้จาก
รูปค าศัพท์บางค าที่แตกต่างไปจากค าศั พท์ภ าษาไทย รวมทั้ง เสียงพยัญชนะต้ น /r/
ที่กลายเป็นเสียง /l/ เสียงพยัญชนะควบกล้า /r/ และ /l/ ก็ไม่ออกเสียง
ชาวลาวเวียงในชุมชนบ้านลาวที่ยังรู้ภาษาลาวเวียงนั้นเป็นกลุ่มคนสูงอายุ คือ
อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และรู้ภาษาลาวเวียงเป็นบางคน ซึ่งในจานวนนั้นส่วนใหญ่สามารถ
ฟังภาษาลาวเวียงออก แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารเป็นรูปประโยคได้ ขณะที่ชาวลาวเวียงที่รู้
ภาษาในระดับที่พูดสื่อสารเป็นประโยคได้นั้นปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยเพื่อให้ข้อมูล
ได้แล้ว ส่วนเยาวชนชาวลาวเวียงจนถึงกลุ่มวัยทางานก็มีแนวโน้มที่จะไม่รู้จักภาษาลาว
เวียง
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสัง เกตว่าปัจจัยที่ทาให้ภาษาลาวเวียงมีค วามคล้ายกั นกับ
ภาษาอีสานและภาษาไทย จนหลายคามีการกลมกลืนเสียงและกลายเป็นคาไทยไป และ
การที่ภาษาลาวเวียงไม่ได้ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจาวันแล้วนั้น กระทั่งแทบจะไม่เหลือผู้รู้
ภาษาลาวเวียงนั้น น่าจะมาจากการรับวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่
เป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก การไม่กล้าสื่อสารด้วยภาษาถิ่นเนื่อ งจากกลัวว่าจะถูกมองว่า
เป็นอื่น แตกต่างไปจากคนไทย รวมถึง การศึกษาในโรงเรียนของชุมชนบ้านลาวก็ใช้
ภาษาไทยกลาง สอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ไม่มีการสอนภาษาลาวเวียง ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึง
ทาให้ภาษาลาวเวียงของชุมชนบ้านลาว หมู่ 1 ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
เหลือเพียงร่องรอยที่อยู่ในความทรงจาเท่านั้น
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ จดบั น ทึ ก และ
บันทึกภาพเป็นส่วนใหญ่ จึง เล็ง เห็นว่าควรมีการบันทึกในรูปแบบวิดีโ อหรือสื่อมีเดีย
(media) ในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีไว้เพื่อกันการ
สูญหาย และยังสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคคลในชุมชนหรือบุตรหลานของชาวลาวเวียง หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้นต่อไป
2. สาหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาด้านภาษาหรือวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
เวียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้าน-ลาว ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างสื่อการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชาวลาวเวียง หรือ
แม้กระทั่งการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาแม่ (ภาษาลาวเวียง) ในโรงเรียน
วัดเยื้องคงคาราม หรือโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งภาษาและ
วัฒนธรรมให้กับอนุชนรุ่นหลัง
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