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เรื่อง ผมแดง คนไทยเชื้อสายเวียงจันทน ในจังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทคัดยอ

         คนผมแดงในจงัหวดักาํแพงเพชร มีตาํนานเลาวา ไดอพยพยายถิน่มาจากเวยีงจนัทน แตมีหลกัฐานปรากฏ

เรื่องคนผมแดงจากบทพระราชนิพนธเสด็จประพาสตนในรัชกาลที่ 5 ถึงเสนผมสีแดงที่ไมมีใครเหมือน ซึ่งผม

แดงที่ปรากฏน้ีเป็นลักษณะผมแดงแบงออกเป็น 3 ชวงคือ สีเริ่มตนในชวงน้ีผมจะมีสีดํากอน จนถึงอายุประมาณ

หน่ึงผมจึงจะเริ่มเปลี่ยนสี (ขึ้นอยูกับแตละคนดวยวาจะเปลี่ยนเมื่อไร) ชวงที่ 2 ในชวงน้ีผมจะเปลี่ยนสภาพเป็นสี

แดงออกทอง (ความเขม - จางนัน้ขึ้นอยูกับกรรมพันธุ) และชวงที่ 3 ในระยะน้ีจะเป็นสีที่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีที่

เขมขึ้น อาจเป็นสีแดงน้ําตาลโคก หรือสีดํา กอนที่จะแปรสภาพเป็นสีขาวหงอก นอกจากนัน้แลวจากการศึกษา

ของ Arisa JK (2018) ยังบอกอีกวา ผมสีแดงตอกําเนิดนัน้เป็นเผาพันธุที่คอนขางหายาก ซึ่งจะพบมากในแถบยุ

โรป การกลายพันธุของยีน MC1R คือตัวสรางผมสีแดง ซึ่งถาหากทัง้พอ และแมมียีนตัวน้ีแมไมไดมีผมสีแดงก็

ตาม เด็กที่เกิดมาจะมีโอกาสถึง 25% ที่จะมีผมสีแดง (ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนผมแดงในจังหวัดกําแพงเพ

ชร) คนผมแดงผมจะไมเปลี่ยนเป็นสีเทา แตจะจางลงไปตามอายุ กลายเป็นสีทอง และสีเงินขาว (ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาคนผมแดงในจังหวัดกําแพงเพชร) ประชากรผมแดงในโลกมีน อยกวา 2% หรือคิดเป็นประมาณ 140
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ลานคน และที่ประเทศสกอตแลนดมีคนผมแดงมากที่สุดประมาณรอยละ 13 ของประชากร

ขอมูลทั่วไปของคนผมแดงในจังหวัดกําแพงเพชร

         คนผมแดงในจงัหวดักาํแพงเพชรนัน้ มีตาํนานเลาวาอาศยัอยูที่เวยีงจนัทน และไดอพยพเขาสูประเทศไทย

เมื่อเกิดสงคราม โดยธิดาของเจาเมือง (ไมปรากฏชื่อ) ไดหนีมากับทหาร และไดนําพระพุทธรูปมาดวย 2 องค คือ

พระจักรนารายณ และพระนาคปรก ขณะเดินทางผูคนลมเจ็บปวยตายไปเรื่อย ๆ เหลือแตทหารผูถือพระพุทธรูป

ทัง้ 2 องค และเจาหญิงผมสีทอง ตอมาเจาหญิงผมสีทองไดเดินหลงทางไปในป า ไดพบกับนายพรานซึ่งกําลังนัง่

เน้ือ (นัง่บนตนไมเพื่อลาสัตวในเวลากลางคืน) และไดขอขึ้นไปอาศัยอยูดวย แตพรานปาไมใหขึ้นไปเพราะเกรง

วาจะเป็นผีโปงปลอมตัวมา จึงปลอยใหเจาหญิงอยูขางลางและจุดไฟ พอถึงรุงเชาจึงรูวาเป็นคนและไดเกิดความ

รักและเห็นอกเห็นใจกัน ตอมาจึงไดอยูรวมกันเป็นสามีภรรยาจนมีลูกหลานสืบตอกันมา ลูกหลานที่เกิดมาจากทัง้

สองมีผมสีทองออกไปจนสีแดง ซึ่งคนผมแดงไดอพยพมาอยูในบริเวณหมูบานแสนตอ หมูที่ 2 ตําบลแสนตอ

อําเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร (ชมรมประวัติศาสตร, 2563) โดยใชภาษาลาวในการสื่อสาร แต ณ

ปัจจุบัน เริ่มเปลี่ยนแปลงภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาไทย เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับคนไทยทองถิ่นได จน

ภาษาลาวเริ่มคอยๆ หายไปเรื่อยๆ สันติ อภัยราช (2559) ไดกลาวไววา ตนกรุงรัตนโกสินทรมีคนผมแดงอาศัย

อยูประมาณ 20 ครอบครัว หรือประมาณ 16 คน แตตอนน้ีมีบางสวนไปทํางานที่กรุงเทพฯ นอกจากน้ี เรณู

ปัญญาโชติ (การสัมภาษณ, 9 ธันวาคม 2563) ยังบอกอีกวา ในสมัยน้ีไมคอยพบเจอคนที่มีผมสีแดงเดนชัดสัก

เทาไร เน่ืองจากคนผมแดงกระจายตัวและแตงงานกับคนจากที่ตางๆ ทําใหลักษณะสีแดงที่เดนชัดนัน้ คอยๆ หาย

ไป บางคนก็มีผมสีโคก บางคนก็ผมสีดําแตเวลาโดนแดดเป็นสีแดง เมื่อกลาวถึงฐานะของคนผมแดงนัน้ คุณเรณู

กลาววา เมื่อกอนคนที่มีผมสีแดงจะมีฐานะยากจน แตปัจจุบันคนผมแดงมีการปรับตัวประกอบอาชีพและตัง้หลัก

ไดสวนใหญจึงมีฐานะปานกลาง

ความเชื่อและศาสนา

         คนผมแดงในจงัหวดักาํแพงเพชร นับถอืศาสนาพทุธเป็นศาสนาหลกัตัง้แตครัง้กอนที่จะอพยพยายถิน่มายงั

ประเทศไทย โดยเฉพาะพระบางซึ่งมีตํานานการสรางพระบางปรากฏในพงศาวดารหลวงพระบาง ตามฉบับที่มีอยู

ในศาลาลูกขุนกลาววาพระอรหันตชื่อจุลนาคเถร ไดสรางพระบางขึ้นในศักราช 236 ที่เมืองลังกา และไดอธิษฐาน

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค ไวภายในพระบาง ดังน้ี มีพระอรหันตองคหน่ึงชื่อพระจุลนาคเถรอยูเมือง

ลังกาทวีป ประกอบดวยพระไตรปิฎกคิดจะใหพระพุทธ ศาสนารุงเรืองไปตราบเทาถวนถึง 5000 พระวัสสา พระ

องคจึงพิเคราะหดวยเหตุจะสรางรูปพระปฏิมากร จึงใหคนไปป าวรองชาวเมืองลังกาทวีปใหมาพรอมกันแลว ให

ชางป้ันรูปพระพุทธเจายกพระหัตถทัง้สองขึ้นหาม เมื่อพระยากบิลพัสดุ พระยาโกลียกไพรพลมารบกันริมน้ําโร

ทินี ครัน้ป้ันเสร็จแลวคนทัง้หลายก็เอาเงินและทองคํา ทองแดง ทองเหลืองมาใหพระจุลนาคเถรหลอรูปพระปฏิมา
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กร แลวชาวเมืองลังกาก็พากันทําสักการะบูชาตาง ๆ พระจุลนาคเถร พระยาลังกาพรอมกันยกเอาพระปฏิมากร

ขึ้นตัง้ไวในปราสาท ขนานนามตัง้วาพระบาง แลวพระจุลนาคเถรจึงอัญเชิญพระบรมธาตุ 5 พระองค ใสผอบแกว

ขึ้นตัง้ไวบนอาสนะทองตรงพระพักตรพระบาง อธิษฐานวาพระบางองคน้ีจะไดเป็นที่ไหวที่บูชาแกเทพยาดามนุษย

ทัง้ปวงถาวรสืบไปถึง 5000 พระวัสสาก็ขอใหพระบรมธาตุ 5 พระองค เสด็จเขาสถิตอยูในรูปพระบางนัน้ แลว

พระบรมธาตุเสด็จเขาอยูที่พระนลาฏ องค 1 อยูที่พระหนุ องค 1 อยูที่พระอุระ องค 1 อยูพระหัตถเบื้องขวา องค

1 อยูพระหัตถเบื้องซาย องค 1 แลวพระบางก็ทําปาฏิหาริยมหัศจรรยตางๆ ไดมีการสมโภช 7 วัน 7 คืน (ปฐมพง

ษ สุขเล็ก, 2563)

         ในกาลตอมาพระยาศรีจลุราชไดขออญัเชญิพระบางจากพระยาสบุนิราชเจาแผนดนิเมอืงลงักามาประดษิฐาน

เมืองอินทปัตนคร (กรุงกัมพูชา) ตอมาพระเจาฟ างุมผูครองเมืองศรีสัตนาคนหุตลานชางรมขาว ผูเป็นลูกเขยจึง

ขออัญเชิญพระบางไปยังเมืองของตน ครัน้เมื่อเดินทางถึงนครเวียงคํา พระยาเวียงคําขออัญเชิญพระบางไวทําสัก

การะบูชากอน พระเจาฟ าจุมจึงพาไพรพลไปเมืองศรีสัตนาคนหุตลานชางรมขาว

         ในศกัราช 834 (พ.ศ.2015) สมยัพระยาลาน้ําแสนไทไตรภวูนารถเจาเมอืงศรีสตันาคนหตุลานชาง รมขาว ให

ทาวพระยาไปอัญเชิญพระบางจากเมืองเวียงคํามาไวที่วัดเชียงกลางเมืองศรีสัตนาคนหุตลานชาง รมขาว (เมือง

หลวงพระบาง) จึงเป็นจุดเริ่มตนที่พระบางไดประดิษฐานในอาณาจักรลานชาง เหตุการณหลังจากน้ีเป็นการเลา

พระราชพงศาวดาร รวมถึงการกลาวถึงการอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานยังพระอารามตางๆ ที่กษตัริยลานชางมี

พระราชศรัทธาสรางขึ้น

         ในศกัราช 921 (พ.ศ.2102) สมยัพระไชยเชษฐาธริาชลงมาตัง้เมอืงเวยีงจนัทน มชีื่อวาเมอืงจนัทบรุี  ศรีสตั

นาคนหุตลานชางรมขาว แตพระบางยังอยูเมืองศรีสัตนาคนหุตลานชางรมขาว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระ

บางราชธานีศรีสัตนาคนหุตลานชางรมขาว ตามชื่อของพระบาง และในศักราช 1043 (พ.ศ.2224) ทาวนอง

อัญเชิญพระบางลงมาเมืองเวียงจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตลานชางรมขาว (เมืองเวียงจันทน) จนกระทัง่ถูกอัญเชิญ

ไปกรุงธนบุรี จากตํานานหรือพระราชพงศาวดารหลวงพระบางขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระบางทัง้

ในดานความศักดิ ์สิทธิ ์ และระยะเวลานับรอยปีที่พระบางประดิษฐานในอาณาจักรลานชางที่มีความเกี่ยวพันกับ

เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร เป็นที่นาสังเกตวาการเปลี่ยนชื่อเมืองตามนามของพระบาง หรือการอัญเชิญ

พระบางไปพรอมกับการยายเมือง แสดงใหเห็นถึงฐานะของพระบางที่เป็นพระพุทธรูปสําคัญอันมีความศักดิ ์สิทธิ ์

และเป็นตัวแทนหลักชัยของอาณาจักรดวย (ปฐมพงษ สุขเล็ก, 2563)

         นอกจากน้ีคนผมแดงในสมยักอนยงันับถอืศาลเจาพอป ูดาํ ซึ่งเชื่อวาเจาพอป ูดาํเป็นพรานปาที่มีความสามารถ

มาก ปัจจุบันมีพิธีบวงสรวงถูกจัดขึ้นทุกปีในวันสงกรานตและมีการเขาทรงเพื่อทํานายความเป็นไปในหมูบาน แต

พิธีก็เลือนหายไป คนผมแดงในปัจจุบันก็เปลี่ยนมาศรัทธาในหลวงพอโตมากขึ้น 

ลักษณะทางกายภาพที่พบเห็นไดอยางชัดเจน
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         คนผมแดง เป็นคนธรรมดาที่มีผมสีแดงออกทอง โดยจะแดงตัง้แตโคนผมไปจนถงึปลายเสนผม ขนตา ขน

คิว้ ขนแขนก็แดง หรือแมแตหนังศีรษะก็ยังเป็นสีแดงแตก็ใชวาผมจะมีสีแดงเทากันทุกคน บางคนแดงมากบาง

คนก็แดงน อยคละกันไป และไมใชทุกคนที่จะมีผมสีแดง โดยคนที่มีผมสีแดงนัน้จะตองมีพอหรือแมคนใดคนหน่ึง

ที่เป็นคนหัวแดงลูกที่เกิดมาจึงจะเป็นคนหัวแดง บางคนพอแดงแมดําแตลูกก็ไมไดมีผมสีแดง แตที่แน ๆ เมื่อทุก

คนอายุมากขึ้นแลว ผมที่มีสีแดงจะคอย ๆ แปรสภาพเป็นสีน้ําตาลโคกและกลายเป็นสีขาวเหมือนผมหงอกในที่

สุด โดยสีผมจะเปลี่ยนเป็น 3 ชวง ไดแก

         ชวงที่ 1 สีเริ่มตน ในชวงน้ีผมจะมีสีดํากอน จนถึงอายุประมาณหน่ึงผมจึงจะเริ่มเปลี่ยนสี (ขึ้นอยูกับแตละ

คนดวยวาจะเปลี่ยนเมื่อไร)

         ชวงที่ 2 สีแดง ในชวงน้ีผมจะเปลี่ยนสภาพเป็นสีแดงออกทอง (ความเขม - จางนัน้ขึ้นอยูกับกรรมพันธุ)

         ชวงที่ 3 สีหงอก ในระยะน้ีจะเป็นสีที่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีที่เขมขึ้น อาจเป็นสีแดงน้ําตาลโคก หรือสีดํา

กอนที่จะแปรสภาพเป็นสีขาวหงอก

การเสด็จประพาสตนของรัชกาลที่ 5

         พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครัง้เสด็จประพาสตนและพักแรมที่อําเภอขาณุ

วรลักษณบุรี ตอนหน่ึงวา “เวลาบายสี่โมง แวะจอดถายรูปหาดแลวลงเรือชลาประพาสเที่ยวตอไปแวะบานขางฝ่ัง

ตะวันออกถึงบานตาแสนปม เป็นปมไปทัง้ตัวแมไมมีอะไรแดดเผา จึงไดลงเรือตอมาจนเวลายํ่าคํ่าขึ้นที่บานหาด

แสนตอ เดินขามไปวัดสวางอารมณ ตําบลที่เรียกวา แสนตอ เป็นชื่อเมืองขาณุน้ี มีตอมากจริงๆ เรือไดโคนครัง้

หน่ึง เพราะเหตุที่ตลิ่งพังมาก เดินตามถนนฝ่ังตะวันตก แวะเก็บอะไรตออะไรบาง มาจนถึงวัดที่เป็นวัดสรางใหม

เรียกวา วัดหัวเมือง ตัง้แตวัดนัน้จนถึงที่วาการเมือง ซึ่งเป็นเรือนหลังคามุงแฝกทัง้นัน้ที่จอดเรืออยูเหนือที่วาการ

นิดหน่ึง”

         วันที่ 18 สิงหาคม ร.ศ.125 ผานบานแมลาด เสด็จขึ้นที่หาดบานแสนตอ เมืองขาณุ เพื่อหยุดพักเสวยพระ

กระยาหาร (ปัจจุบันคือวัดพรหมประดิษฐ) และไดไปพลับพลาที่วัดน อยวรลักษณ

         อีกตอนหน่ึงคือ “วันที่ 19 วันน้ีตื่นสายไปแลวพระวิเชียรพาคนผมแดงมาใหดูอันลักษณะผมแดงนัน้เป็น

ผมมาแดงอยางออนหรือเหลืองอยางแก ผมที่แดงน้ีมาขางพันธุพอ ถาเป็นผูหญิงไปไดผัวผมดําลูกออกมาก็ผม

ดําไปดวย ผมแดงนัน้เปลี่ยน 3 อยางแรกแดงครัน้อายุมากเขาก็ดําหมนลง แกก็เลยขาวทีเดียว บอกพืชพันธุวา

ทราบวาตัวแมแตเวียงจันทน แตมากอนอนุเป็นขบถจะไดตัง้อยูชานานเทาไรไมทราบ พูดเป็นไทย ประพฤติ

อาการกิริยาก็เป็นไทย เฉพาะมีมากอยูที่เมืองขาณุ ที่กําแพงเพชรน้ีมีแตกระเส็นกระสาย ออกเรือเวลา 3 โมงตรง

เกือบ 5 โมงจึงไดขึ้นเรือเหลือง ทํากับขาว แวะเขาจอดที่ประทับรอนเพราะระยะสัน้ แตจืดไปไมสนุกจึงไดไปจอด

หัวหาดแมลาด ซึ่งมีตนไมรม กินขาวและถายรูปเลน ในที่นัน้ แลวเดินทางตอมาหมายวาจะขามระยะไปนอน

คลองขลุง แตเห็นเวลาเย็น ที่พลับพลาตําบลบางแขมน้ีทําดีตัง้อยูที่หาดและพลับพลาหันหน าตองลม จึงไดหยุด
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พอเวลาบาย 4 โมงตรงอาบน้ํา แลวมีพวกชาวบานลงมาหา เลาถึงเรื่องไปทับเงีย้ว เวลาเย็นขึ้นไปเที่ยวบนบาน

และไปที่ไรระยะทางเวลาวันน้ีสองฝ่ังน้ํา ระยะบานหางลงมีป าคัน่มาก แลดูเหมือนจะไมจับฝ่ังตะวันตก เชน ตอน

ลางๆ มีตะวันตกบางตะวันออกบาง เชน บานบางแขมน้ีก็เป็นบานหมูใหญ อยูฝ่ังตะวันออกราษฎรอยูขางจะขี้

ขลาด กวาตอนขางลาง ไมใครรูอะไรสังเกตตามเรื่องราวที่ยืนเป็นขอไมตองทําอะไร ไมใหตองเสียอะไรมาก ”

(มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ, 2562)

         เมื่อคนผมแดงเขาเฝ า นายออง (ป ูของนางทองคาํ แสนแกว) เลาวา พระพทุธเจาหลวง (พระเจาอยหูวัรชักาล

ที่ 5) ประสงคจะขอไปเลีย้ง แตนายอองอายุประมาณ 3 ขวบ รองไห พระพุทธเจาหลวงตรัสวา รอใหโตกอน

เดี๋ยวจะรองไหตายเสียในวัง แลวพระองคพระราชทานผาแพรใหผืนหน่ึง เพื่อใชเป็นเครื่องหมายของการไป  เขา

เฝ าครัง้ตอไป แตนายออง ไมมีโอกาสเขาเฝ า คนผมแดงในปัจจุบันยังมีอยูหลายครอบครัว พวกเขามีความสุข

และไดรับความชื่นชมและยอมรับในทุกฝ าย ทําใหคนผมแดงภูมิใจในชาติกําเนิดของพวกเขามาก

         จากพระราชนิพนธ เรื่องการเสด็จประพาสตน ทําใหเราไดพบเห็นหลักฐานที่เกี่ยวของกับคนผมแดงตามที่

ปรากฏในบทพระราชนิพนธ แตไมมีหลักฐานใดปรากฏชัดเจนถึงชวงระยะเวลาที่คนผมแดงไดอพยพยายถิ่นฐาน

จากประเทศลาว เขาสูพื้นที่อําเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

         Arisa JK (2018) ไดศกึษาคนผมแดงทัว่ไปบนโลกใบน้ี จากหวัขอการศกึษาคอื “15 ขอเทจ็จรงิของ “คนผม

แดง” เผาพันธุที่คอนขางหายาก และขอมูลนาสนใจที่ซอนอยู” แตในที่น้ีขอยกตัวอยางมาเพียง 10 ขอ คือ

         1. โดยปกติแลวคนผมแดงเกิดมาพรอมกับดวงตาสีน้ําตาล

         2. การกลายพนัธุของยนี MC1R คอืตวัสรางผมสีแดง ซึ่งถาหากทัง้พอและแมมียนีตวัน้ีแมไมไดมีผมสีแดง

ก็ตาม เด็กที่เกิดมาจะมีโอกาสถึง 25% ที่จะมีผมสีแดง (ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนผมแดงในจังหวัดกําแพงเพ

ชร)

         3. โดยเฉลี่ยคนผมแดงมีเสนผมน อยกวาคนผมสีน้ําตาลหรือสีทอง แตผมสีแดงโดยธรรมชาติมีความหนา

มากกวาสีผมอื่นๆ

         4. คนผมแดงสีผมจะไมเปลี่ยนเป็นสีเทา แตจะจางลงไปตามอายุ กลายเป็นสีทอง และสีเงินขาว (ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาคนผมแดงในจังหวัดกําแพงเพชร)

         5. มีโอกาสถนัดมือซายมากกวาคนผมสีอื่น

         6. จากการวจิยัในวารสาร British Journal of Cancer เผยวา ชายผมแดงมีโอกาสเป็นมะเรง็ตอมลกูหมาก

นอยกวา 54%

         7. ดวยความหนาแนนของยูเมลานินในรางกายตํ่า จึงทําใหรางกายของคนผมแดงดูดซับวิตามินดีไดน อย

กวาที่รางกายตองการ แตเรื่องน้ีสามารถชดเชยไดดวยการสรางวิตามินดีเอง หากอยูในสภาพแสงน อย         

         8. ประชากรผมแดงในโลกมีน อยกวา 2% หรือคิดเป็นประมาณ 140 ลานคน และที่ประเทศสกอตแลนดมี
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คนผมแดงมากที่สุดประมาณรอยละ 13 ของประชากร

         9. อดอลฟ ฮิตเลอร ตอตานการสมรสของคนผมแดง เน่ืองจากไมตองการใหเกิดเป็นเด็กประหลาด

         10. ผมแดงสามารถพบไดทุกชนชาติ แตสวนใหญมักพบบอยในคนที่มีเชื้อสายจากยุโรปเหนือ หรือทางตะ

วันตก

         สาํหรบัมนษุยชาติโบราณในแหลมอนิโดจีน นักมานษุยวทิยาไดลงความเหน็วาแตเดมินัน้ ไดแก ชนชาติชวา

และชนชาติละวา หรือลัวะ ชนชาติชวาเป็นตนตระกลู ของคําวา “ลาว” ก็เป็นได (มหาสิลา วีระวงส, 2535, หน า

2) จากงานเขียนของกราน แอแวนส (Grant Evans) อธิบายวาชนชาติลาวมาจากเผาพันธุหรือเชื้อชาติไท (ไต)

ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากดินแดนหน่ึงของเขตกวางสีในภาคใตของประเทศจีน ตอมาถูกจีนรุกรานจึงไดอพยพเคลื่อน

ยายมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตแลวแผกระจายไปทัว่ดินแดนเอเชียอาคเนยปัจจุบัน ดังจะพบเห็นไดตามเขต

ชายแดนภาคใตของจีน ภาคเหนือของเวียดนามและพมา (เมียนมาร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและ

แนนอนไดประกอบเป็นประชาชนสวนใหญของประเทศลาวและประเทศไทย (กราน แอแวนส, 2006, หน า 2)

         ชนชาติลาวถกูจดัอยูในเผาพนัธุมองโกลอยด ซึ่งมีลกัษณะผวิเหลอืง น้ําตาลและน้ําตาลแดง มีรปูรางคอนขาง

เตีย้ถึงสูงปานกลาง รูปศีรษะคอนขางกวาง หน าผากกวางปานกลางถึงกวางมาก จมูกกวางปานกลาง สันตํ่าไม

โดง ตาสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขม เปลือกตาอูมเป็นธรรมดา ผมสีน้ําตาลถึงสีดํามีเสนหยาบและเหยียดตรง เน่ืองจาก

เม็ดสีผิวของรางกายจะมีการสรางขึ้นมาเพื่อปกป องผิว ดังนัน้ชาติที่อยูในเขตรอนที่มีแสงแดด จะทําใหรางกาย

ผลิตเมลานินออกมามากกวา จึงเป็นสาเหตุที่ทําใหมนุษยมีสีผิวที่แตกตางกันตามชนชาติ เชน คนลาวในพื้นที่

นครหลวงพระบางสวนใหญจะมีผิวพรรณขาวกวาคนลาวในภาคอื่นๆ ทําใหชนชาติลาวมีความงามของสีผิวเป็น

เอกลักษณเฉพาะของชนชาติและเผาพันธุ ซึ่งนัน่คือผิวเหลืองหรือขาวเหลือง (วิสิฏฐ คิดคําสวน, 2557, หน า

142-143)

         ดงันัน้ จงึเหน็ไดลกัษณะทางกายภาพของคนลาวที่อยูอาศยัอยูในประเทศลาวมีทัง้สีผวิ เสนผม ความสงูและ

ลักษณะโครงหน าที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาคนผมแดงตามการสันนิษฐานวามีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศลาวนัน้

ลักษณะที่ใกลเคียงกับลักษณะทางกายภาพของคนลาว ตามการศึกษาของวิสิฏฐ คิดคําสวน

คําสําคัญ : คนผมแดง, ชาติพันธุ, กําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ผมแดง_คนไทยเชื้อสายเวียงจันทน_ใน

จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-27

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2119&code_db=610001&code_type=06
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