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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ์ใน
ชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน มีความมุง่หมายเพื่อศึกษาบริบท
ชุมชนไทครัวและพัฒนาการอพยพย้ายถิ่นฐาน รวมถึงศึกษาการสร้างและการปะทะทางชาติพันธุ์
ของชุมชน กับการปรับตัวจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสาน โดยเลือกพื้นที่กรณีศึกษา 
ณ หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู ่12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้าน “ไทครัว” จากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามา 
ตั้งถิ่นฐานภายในจังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นความส าคัญ 
ในการศึกษาภาคสนาม (Field works) เป็นหลัก รวมทั้งใช้วิธีทางมานุษยวิทยา (Anthropology 
Approach) โดยสัมภาษณ์ประวัติชีวิต (Life History) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) 
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานจากทัศนะของคนใน 
(Narrative’s View) และน าเสนอผลการศกึษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า หมู่บ้านเจริญศิลป ์หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 เดิมช่ือบ้าน “หนองโดน” การก่อต้ังครั้งแรก
กลุ่มคนอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 11 ครัวเรือน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2521  
จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “โนนเจริญศิลป”์ และแต่งตั้งมีผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก 
จากการศึกษาพบว่า “ไทครัว” เป็นค าที่ใช้เรียกชื่อกลุ่มบุคคลที่อพยพเคลือ่นย้ายออกจากถิ่นฐาน
ภูมิล าเนาเดิมของตน แล้วอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนใหม่ท าให้ไทครัวมีสถานภาพเป็นคน 
“กลุ่มใหม”่ (guest) ที่เข้าไปขอร่วมอยู่อาศัยกับคน “กลุ่มเก่า” (host) ดังนั้น หมู่ไทครัวจึงม ี
ชาติพันธุ์สัมพันธ์ (Ethnicity) ระหว่างคนสองกลุ่มตลอดเวลา 
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 หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์มีคนอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอย่างถาวร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510  
เป็นต้นมา กลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นการอพยพมาภายในจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ถึงร้อยละ 
67.83 รองลงมาจากจังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร กาฬสินธุ์ บึงกาฬ 
หนองคาย ศรีสะเกษ นครพนม มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวล าภู นครราชสีมา จันทบุรี 
และจังหวัดล าปาง เป็นต้น ปัจจัยส าคัญท าให้ไทครัวอพยพเข้ามาพบว่า หมู่บ้านเดิมมีที่ท ากินดิน
ไม่อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ผลผลิต รวมทั้งการเกิดภัยแล้ง ส่วนปจัจัยดึงดูด
ส าคัญ คือ ในอดีตบริเวณบ้านโนนเจริญศิลป์มีความอุดมสมบูรณ์และกว้างขวาง มีราคาไม่แพง 
มีเงินไม่กี่พันบาท ก็สามารถซื้อที่ดินได้เป็น 100 ไร ่ท าให้มีไทครัวอพยพเข้ามาอยู่เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา หมู่บ้านขยายตัวจากบ้านเรือน 13 หลัง มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
30 กว่าหลังคาเรือน จนถึงปัจจุบันเกือบถึง 300 หลังคาเรอืน 
 ความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์พบว่า มีระบบพึ่งพากัน จากข้อตกลงภายในหมู่บ้านว่า 
เมื่ออพยพเข้ามาใหม่จะได้รบัการแบง่ปันที่ดินให้ปลูกบ้านครัวเรือนละ 1 ไร่ นอกจากน้ียัง
ช่วยเหลือกนัในการท านาด้วยการ “ลงแขกขอแรง” โดยไม่มีจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทน ความสัมพันธ์
ของไทครัวยังถูกเชื่อมด้วยประเพณีงานบุญประทายข้าวเปลือก หรือ “บุญกองข้าว” แต่ผู้อพยพ
มาใหม่ต้องถูก “ประชาคม” จากคนกลุ่มเกา่เสียก่อนจนกว่าได้รับอนุญาตจึงเข้ามาอยู่อาศัยได้ 
การควบคุมทางสังคมอีกอย่างคือ การตรวจสอบว่าเป็น “ผีปอบ” หรือไม่ หรือเคยต้องโทษ
หลบหนีคดีมาหรือเปล่า ดังนั้น ไทครัวที่เปน็แขก (guest) ทุกครัวเรือนต้องถูกสัมภาษณ ์
และซักประวัตคิวามเป็นมาเสียก่อนได้รับฉันทามติจากผู้หลักผู้ใหญ่ (host) คนเก่าเสียกอ่น  
การเข้ามาร่วมอยู่อาศัยจากคนต่างถิ่นจ านวนมากท าให้เกดิการปะทะทางสังคมระหว่างกัน  
คนใหม่มักถูกเหยียดหยามจากคนเก่า จนเกิดความรู้สึกมีฐานะทางสังคมด้อยกว่าคนอื่น ท าให้เกิด
การปรับตัวและอยู่ในหมู่บ้านนานหลายป ีจากการศึกษามีข้อค้นพบว่า การปรับตัวต้องเริ่มตั้งแต่
เข้ามาเป็นสมาชิกในหมู่บ้าน และหลายคนปรับตัวด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์เพื่อเอาไปขอ 
“แลกข้าว” จนกลายเป็นประเพณีขอข้าวของชาวไทครัวและรับรู้ของคนทั่วไป  
 
 
ค าส าคญั : ไทครัว ชาติพันธุ์สัมพันธ ์
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Abstract 

 The research, Tai–kroa : Social Production and Clash of Ethnicity from 
Internal Migration in Upper Isan Region is to study the situation and circumstances 
of Tai Klua, the group of ethnic people who relocated to live in the Northern Esan 
area. The area sampling is Moo Ban Non Jaraunsil, Moo 12, Tumbon Nong Wang 
Tai, Wanonniwat District, Sakon Nakhon. The researcher uses qualitative approach 
and field work study, focusing on anthropology approach and life history of  
key-informants, to explain the migration phenomena in Isan area from the 
narratives’ views by using descriptive analysis. 
 The study shows that 11 families from Ubonratchatani first settled in 
this community and  named it ‘Nong Don’ in 1967 and in 1978 the name has 
changed to ‘Non Jaraunsil’ with the first community leader.  
 ‘Tai-Kroa’ is a word referring to migrants who move away from their 
original living area and relocated in a new community which considered as ‘Guest’ 
while the previous group of people living in the area are ‘Host’. There were 
always causes of conflict between the two groups.  
 Since 1967, there are many groups of migrants living in this area.  
The largest groups of people, 67.83 in percentage, migrated from within Sakon 
Nakhon. Others are from Mukdahan, Ubonratchatani, Amnajareun, Yasothon, 
Kalasin, Bungkan, Nongkai, Srisaket, Nakhon Panom, Mahasarakam, Udontani, 
Nongbualumpoo, Nakhon Ratchasima, Chantaburi and Lampang etc. 
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 The main motivation of migration is to escape from drought. Whilst, 
the area of Non Jaraunsil is abundant, extensive and inexpensive to buy a land. 
This increases the migration rate, from 30 houses in 1971 to 300 houses recently.  
 The research founds the relationship between ethnic groups are relying 
on each other. According to the community agreement, the new coming family 
would be given 1 Rai (approximately 1 acre) to build a house. They would 
gathering for help in the rice field during harvest season called ‘Boon Kong Kao’. 
These agreements would be applied only for the new comer who has never 
committed a crime, never been accused of being a Phi Pop (local haunted ghost), 
and must be guaranteed from the previous hosts.  
 As a mixture of groups, this community is facing social conflicts between 
the guests and previous hosts. The guests are treated unequally and struggle with 
detestation from some hosts. They would hunt and collect food resources from 
the forest to exchange with rice from hosts. This is well known as a Tai Kroa’s 
way of life. 
 
 
Keywords: Tai-Kroa, Ethnicity  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือเรียกกันทั่วไปว่า “ภาคอีสาน”  
มีเนื้อที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมีประชากรมากกว่า 20 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 
เช่นกัน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของภาคอีสานเป็นแอ่งที่ราบขนาดใหญ่ มีทิวเขากั้นเป็น
ขอบสูงชันทางทิศตะวันตกและทิศใต้ แล้วตะแคงลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ าโขง  
การมีทิวเขาเป็นขอบสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ลักษณะเช่นนี้ ท าให้มีการเรียกชื่อภูมิประเทศ
ของภาคอีสานว่า “ที่ราบสูงโคราช” (Khorat Plateau) 
 แนวทวิเขาทางด้านตะวันตกของภาคอีสาน ประกอบด้วย ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขา 
ดงพญาเย็น ส่วนแนวทิวเขาด้านใต้ ประกอบด้วย ทิวเขาสันก าแพงและพนมดงรัก นอกจากนี้ 
ยังมี “ทิวเขาภูพาน” เป็นทิวเขาเตี้ยๆ ทอดผ่านทางตอนในของภาคตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้
และตะวันตกเฉียงเหนือ ท าให้ทิวเขาภูพานแบ่งภาคอีสานออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคอีสานตอนบน 
(Upper Isan Region) หรือ “แอ่งสกลนคร” (Sakon Nakhon Basin) อยู่ทางตอนเหนือและ
ภาคอีสานตอนล่าง (Lower Isan Region) หรือ “แอ่งโคราช” (Khorat Basin) อยู่ทางตอนใต้  
 การตั้งถ่ินฐานในภาคอีสานเริ่มมีการกระจายตัวของชุมชนเกิดข้ึนเมื่อประมาณ  
200 ปีที่ผ่าน มาเม่ือมีกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวอันมีรากเหง้าวัฒนธรรม (Cultural Roots) ร่วมกัน
กับอาณาจักรล้านช้างที่มีผู้คนจากหลวงพระบาง เวียงจันท์และจ าปาสัก อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ภายในภาคอีสานด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การหนีภัยแล้ง ภัยน้ าท่วม ภัยโรคระบาด  
ภัยจากสงคราม รวมทั้งการกวาดต้อนย้ายครัวตามธรรมเนียมการสงครามในอดีต จากการศึกษา
เรื่องการอพยพย้ายถิ่นในดินแดนอีสาน ระหว่างปี พ.ศ. 2321-2453 โดยศึกษาถึงปัจจัย 
ที่มีส่วนผลัก (Push factor) และดึงดูด (Pull Factor) ให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นว่ามีปัจจัยหลาย
ประการที่เกิดจากภายในเช่น ความฝืดเคืองทางด้านเศรษฐกิจและการเอารัดเอาเปรียบของ
ผู้ปกครองในท้องถิ่น ส่วนปัจจัยภายนอกภูมิภาคส่วนใหญ่เกิดจากแรงผลักท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท า
สงครามและนโยบายการเมืองระหว่างรัฐ (ชลิต วิพัทนะพร. 2529 : 111-115)   
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 ส่วนเอกวิทย์ ณ ถลาง (2544 : 32-35) ได้ศึกษาภูมิปัญญาของชาวอีสานทีเ่ป็นหลัก
ให้สามารถจัดตั้งถิ่นฐานหลักแหล่งใหม่ได้ส าเร็จโดยใช้เวลาระหว่าง 20-30 ปีหรือ 40-50 ปีกว่า
ลงหลักปักฐานเป็นปึกแผ่นถึงขั้น “นากว้างป่าแบน” โดยตั้งค าถามว่าในช่วงเวลาแห่งการก่อร่าง
สร้างตัว ณ ถิ่นท าเลใหม่ ชาวบ้านอีสานมีความคิดความเชื่อและกิจกรรมในการด ารงชีพอย่างไร 
และพบว่า ชาวบ้านอีสานมีภูมิปัญญาและศักยภาพในการจัดการกับชีวิตในบริบทสิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมหลายประการเช่น การอพยพแยกจากหมู่บ้านเดิมไปหาแหล่งท ากินใหม่ นิยมรวม
หมู่กันในบรรดาคนสายตระกูลเดียวกันหรือร่วม “ผีปู่ตา” เดียวกันมาก่อน และเมื่อตัดสินใจเลือก
ท าเลอันเหมาะที่ใช้เป็นแหล่งท ากินใหม่แล้ว ชาวบ้านช่วยกันตั้ง “ศาลปู่ตา” ขึ้น ณ หมู่บ้านใหม่ 
ทว่ายังกลับไปบวงสรวงเลี้ยงผีปู่ตาที่บ้านเดิม โดยในเบื้องแรกชาวบ้านไม่ลืมบวงสรวงบูชาเจ้าที่ 
ณ หมู่บ้านที่ตั้งใหม่เสียก่อน เพราะมีความเชื่อว่าในธรรมชาติมีชีวิตและมีเจ้าของที่ถือครองอยู่
ก่อนเสมอ ประเด็นส าคัญคือ ชาวบ้านมีความผูกพัน เคารพนับถืออ านาจของผีบรรพบุรุษพร้อม
กันนั้นก็ไม่ประมาทที่เคารพอ านาจของผีเจ้าที่เจ้าทาง ณ ที่ใหม่ด้วย 
 การตั้งถ่ินฐานในภาคอีสานนั้นมีน้ าเป็นปัจจัยหลักของการด ารงชีพ ในกรณีท่ี 
ไม่สามารถเลือกท าเลใกล้ชิดแหล่งน้ าธรรมชาติ ชาวบ้านร่วมมือกันขุดสระกักเก็บน้ าไว้ใช้  
ส่วนการสร้างบ้านเรือนนิยมอยู่รวมกันเป็นกระจุก โดยเลือกท่ีโคกที่ดอนน้ าไม่ท่วมในฤดูฝน  
ด้วยเหตุนี้การตั้งชื่อหมู่บ้านจึงนิยมตั้งตามลักษณะ ภูมิประเทศเช่น โคกสี โคกล่าม โคกสูง  
โนนสะอาด โนนโจด โนนสังข์ โนนสูง โนนงิ้ว เป็นต้น แต่หากในระยะต่อมาเมื่อชุมชนเกิด 
ความหนาแน่นและมีปัญหาอ่ืนตามมา ชาวอีสานก็สามารถโยกย้ายชุมชนไปตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่
กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิม โดยสมัยที่มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสาน 
(Internal Migration) อย่างเห็นชัดเจนเกิดจากการบุกเบิกที่ดินเพ่ือท าการเพาะปลูกพืชไร่ 
ในช่วงทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา รวมทั้งการอพยพครัวเรือนเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ยังเกิดจากปัญหา
การสร้างเขื่อนอีกด้วย (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์. 2538 : 105-106)  
 การอพยพย้ายถิ่นฐานไปหาหลักแหล่งใหม่ของชาวอีสานมักเป็นการอพยพไปพร้อมกัน
ทั้งครอบครัว โดยขนย้ายเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นเท่านั้น ส่วนตัวเรือนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท า
กิน สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างส่วนใหญ่ขายเพ่ือน าเงินมาลงทุนในถิ่นฐานใหม่ (ยุลาย 
บัวมาตร. 2552 : สัมภาษณ์) การอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ของครอบครัวเหล่านี้ส่วนใหญ่ 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวเครือญาติกับผู้คนที่อาศัยอยู่ก่อน จึงเป็นการเข้าไปอยู่อาศัยใน
ลักษณะครอบครัวของคนแปลกหน้าที่เข้ามาเยือนเป็น “ผู้อาศัย” (Guest) อยู่ปะปนกับครอบครัว
ที่อาศัยอยู่เดิมและมีลักษณะเป็น “เจ้าบ้าน” (Host) โดยทั่วไปแล้วชาวอีสานมักเรียกผู้อพยพ
ครอบครัวในลักษณะเข้ามาเป็นผู้อาศัยนี้ว่า “ไทครัว” ดังนั้นหมู่บ้านใดในภาคอีสานที่มี “ไทครัว” 
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อพยพเข้ามาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากจึงมีลักษณะความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์หรือ “ชาติพันธุ์
สัมพันธ์” (Ethnicity) ที่แตกต่างไปจากหมู่บ้านอ่ืนที่ชาวบ้านมักเกี่ยวดองรวมหมู่กันในบรรดาคน
สายตระกูลเดียวกันหรือร่วม “ผีปู่ตา” เดียวกัน 
 การอพยพย้ายถิ่นฐานของ “ไทครัว” พบมากในเขตภาคอีสานตอนบนแถบบริเวณ
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนครและนครพนม บางหมู่บ้านจึงเกิดปะปนกันทั้งกลุ่มชาติพันธุ์
ไทลาว ไทญ้อ ภูไท โส้ ส่วย เขมรหรือมาจากจังหวัดต่างๆ ทางภาคกลางและภาคใต้ที่มีปัจจัยหลัก
ในการอพยพย้ายถิ่นฐานเนื่องมาจากความยากจนที่เกิดความแห้งแล้ง น้ าท่วมและขาดแคลน 
ที่ท ากิน (จันทร์ โพธิหล้า. 2552 : สัมภาษณ์) และการที่ไทครัวอพยพเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันกับ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน ท าให้เกิดการต่อสู้ขับเคี่ยวกันจนเกิด 
“การสร้างและการปะทะทางสังคมในระหว่างกลุ่มชาติพันธ์” (Social Production and Clash 
of Ethnicity) ที่เข้ามาอยู่ใหม่ในฐานะ “ผู้อาศัย” (Guest) กับผู้อยู่เดิมในฐานะ “เจ้าบ้าน” 
(Host) ภายในระบบสังคมหมู่บ้านเดียวกัน 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาเรื่อง “ไทครัว : การสร้าง
และการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ์ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายใน 
ภาคอีสานตอนบน” โดยใช้กรณีศึกษาบ้านโนนเจริญศิลป์ ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานนิวาส 
จังหวัดสกลนคร และมีค าถามหลักในการวิจัยว่า การอพยพย้ายถิ่นภายในภาคอีสานตอนบน 
มีพัฒนาการเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ “ไทครัว” อพยพย้ายถิ่นแบบสมัครใจและ
อะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ “ไทครัว” อพยพแบบถูกบังคับ และท าไมสมาชิกของ “ไทครัว”  
บางกลุ่มจึงตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เดิม และเม่ือไทครัวอพยพเข้ามาอยู่ปะปนกันมากขึ้นได้เกิด
การต่อสู้ขับเคี่ยวกันจนเกิดการสร้างและการปะทะทางสังคมในระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อย่างไรบ้าง 
มีการต่อสู้และต่อรองอย่างไร รวมทั้งความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มต่างๆ เกิดการปรับตัว
และผสมผสานทางวัฒนธรรมได้อย่างไร การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสามารถชี้ให้เห็นเครื่องมือและกลไก
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็นปรากฏการณ์ส าคัญท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาและการสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ดังรายละเอียด 
ของโครงการวิจัยต่อไปนี้ 
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ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 

 1. เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนและพัฒนาการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในของชุมชน 
ไทครัว 
 2. เพ่ือศึกษาการสร้างและการปะทะทางชาติพันธุ์ของชุมชน รวมถึงการปรับตัว 
จากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในชุมชนไทครัว 

ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

 1. หน่วยงานราชการได้ข้อมูลส าคัญท าให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับ 
หมู่บ้านไทครัวที่การอพยพย้ายถิ่นฐานภายในของชุมชนในภาคอีสานตอนบน 
 2. เกิดความรู้ความความเข้าในปัจจัยหลัก (สาเหตุ) ในการสนับสนุนท าให้เกิดการ
อพยพย้ายถิ่นฐานภายในของชุมชนในภาคอีสานตอนบน 
 3. ผลการศึกษาสามารถน าไปสร้างหลักการทั่วไป (Generalization) เกี่ยวกับ
การศึกษา เรื่อง “การสร้างและการปะทะทางชาติพันธุ์สัมพันธ์” ของชุมชนจากการอพยพ 
ย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน 
 4. ผลการศึกษาน าไปสู่การค้นพบเครื่องมือและกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
และการสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 1. ขอบเขตทางพ้ืนที ่ผู้ศึกษาเลือกพ้ืนทีค่ือ หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ต าบล
หนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแบบ (Model) ในการศึกษา เนื่องจาก
หมู่บ้านดังกล่าวเป็นชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม รู้จักกัน
ทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้าน “ไทครัว” ที่เกิดจาก 
การอพยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสกลนคร ของผู้คนหลากกลุ่มชาติพันธุ์จากหลาย
จังหวัดของภาคอีสาน  
 2. ขอบเขตระยะเวลา ที่ใช้ในการศึกษา 1 ปี หรือ 12 เดือน โดยแบ่งระยะการ
ด าเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะแรกทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจ
สถานภาพเอกสารประมาณ 3 เดือน ระยะที่สอง การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการลงพ้ืนที่ 
เพ่ือการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้ศึกษาเดินทางเข้าออกไปหมู่บ้านหลายครั้ง  
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เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจกับชุมชน เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ระยะที่สาม 
เป็นระยะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน  

กรอบแนวควำมคิดและทฤษฎี 

 การศึกษาเรื่อง ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ์ 
ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน ผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดเรื่อง 
“ชาติพันธุ์สัมพันธ์” (Ethnicity) อาจารย์สุเทพ สุนทรเภสัช (2548 : 77-98) ได้ทบทวนแนวคิด
ระบบความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์หรือ “ชาติพันธุ์สัมพันธ์” (Ethnicity) สรุปว่า ชาติพันธุ์สัมพันธ์
เป็นการต่อสู้ขับเค่ียวระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบสังคมหนึ่ง ในการต่อสู้ดังกล่าว
เน้นความส าคัญของอัตลักษณ์ (Identity) และความแตกต่าง (Distinctiveness) ของตนเอง 
เป็นหลัก โดยมีนักวิชาการจ านวนหนึ่งที่พยายามตีความชาติพันธุ์สัมพันธ์ในแง่ของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่ง (Process in Time) ในแง่ดังกล่าวชาติพันธุ์สัมพันธ์ได้รับการ
อธิบายโดยเกี่ยวพันกับการอพยพหรือการย้ายถิ่น (Migration) โดยนัยดังกล่าวชาติพันธุ์สัมพันธ์
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นขั้นตอนหรือระดับหนึ่งของการปรับตัวของกลุ่มต่อสภาพใหม่ สิ้นสุดลง
ด้วยการที่สมาชิกภายในกลุ่มสามารถผสมกลมกลืน (Assimilation) เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสังคม
ใหม ่แต่ปัญหาของการวิเคราะห์แนวนี้คือ ความไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราสนใจเป็นกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical Process) หรือกระบวนการที่เป็นวัฏจักร (Cyclical Process)  
 แม้เป็นความจริงว่า ชุมชนของผู้อพยพหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นรัฐต้อง
ผ่านกระบวนการของการปรับตัวหรือมีบูรณาการ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลุ่มชาติ
พันธุ์ต้องสูญเสียเอกลักษณ์ของตนไป แต่ก็มีสถานการณ์อีกจ านวนไม่น้อยที่มีลักษณะตรงกันข้าม 
กล่าวคือในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีการจัด
องค์กรของจารีตประเพณีเดิมเสียใหม่ หรือไม่ก็พัฒนาจารีตประเพณีขึ้นมาใหม่บนพ้ืนฐานระบบ
สัญลักษณ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในสังคม หรืออาจใช้บรรทัดฐานหรืออุดมการณ์ในประเพณีดั้งเดิม 
เพ่ือเสริมสร้างความแตกต่างของกลุ่มให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ขณะนั้น เมื่อเวลา
ผ่านไปกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ก็แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในสังคมมากขึ้น 
 การใช้แนวคิดชาติพันธุ์สัมพันธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์จึงสามารถช่วยท า
ให้เรามองเห็นแนวทางของการสร้างและการปะทะทางสังคม (Social Production and Clash) 
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ก่อน (Host) กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เพ่ิงอพยพเข้ามา
อยู่ใหม่ (Guest) ท าให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนหรือการปรับตัวในความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นภายใน (Internal Migration) ในเขตภาคอีสานตอนบน 
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำ  

 วิธีด าเนินการศึกษา ผู้ศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยบูรณาการหลายสาขาวิชาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เน้นการศึกษาภาคสนาม  
(Field works) เป็นส าคัญ และใช้วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา (Anthropology Approach) และ
วิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยสัมภาษณ์ประวัติชีวิต (Life History) 
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants) ในชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์
การอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตามล าดับช่วงเวลา ผู้ศึกษาแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยไว้
ดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูล (Review Literature) จากเอกสารและงานวิจัย รวมทั้งเอกสาร
ที่เป็นประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาส านึกชาติพันธุ์
ของชุมชนจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน   
  2. การศึกษาภาคสนาม โดยการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง 
กล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึก 
  3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์จากกลุ่ม
คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ก่อน (Host) และกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ใหม่ 
(Guest) ภายใต้กรอบ “ส านึกทางชาติพันธุ์” (Ethnicity) ของแต่ละกลุ่มในชีวิตประจ าวันผ่าน
ทัศนะของคนใน (Narrative’ View) ผ่านประวัติบอกเล่าของไทครัว (Oral History) ทั้งในส่วน
ของ “การสร้างและการปะทะทางสังคม (Social Production and Clash) แล้วน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาภาคสนามเป็นส าคัญมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4. การเสนอผลการศึกษา ผู้ศึกษาน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  
Analysis) 
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เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากขนาดของพ้ืนที่และจ านวนประชากรของภาคอีสานที่มีสัดส่วนถึง 1 ใน 3  
ของประเทศไทย ท าให้ “ภาคอีสาน” เป็นพื้นที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 
ที่หลากหลายและสลับซับซ้อนระหว่างอ านาจของกระแสทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
วัฒนธรรมอย่างน้อยสามกระแสคือ กระแสท้องถิ่นนิยม (localism) หรือกระแสภูมิภาคนิยม 
(regionalism) กระแสการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางที่กรุงเทพฯ (modern Thai nation-state 
centralism) และกระแสโลกาภิวัตน์ ต่างเชื่อมโยงและเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ประวัติศาสตร์อีสานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นงานศึกษาวิจัยในภาคอีสานที่ผ่านมา 
จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งทางด้านเนื้อหาและวิธีวิทยา พัฒนา กิติอาษา (2546)  
ได้น าเสนอวิธีวิทยาที่หลากหลายในการศึกษาอีสาน ประกอบด้วย 3 กลุ่มส าคัญ คือ กลุ่มแรก 
เป็นการศึกษาอีสานโดย “คนใน” หมายถึงคนที่มีชีวิตส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมอีสานโดยใช้วิธีศึกษา
แบบดั้งเดิม เช่น เรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ แบบจารอักษรในใบลาน หนังสือผูก และแบบการแสดง
หมอล าหรือการแสดงพ้ืนบ้าน นักเล่าเรื่องส่วนใหญ่จึงมักเป็นพระสงฆ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส หมอล า  
และผู้น าพิธีกรรม นอกจากนี้การศึกษาโดยกลุ่มคนในยังใช้วิธีวิทยาศึกษาแบบสมัยใหม่ เช่น  
การค้นคว้าวิจัย หนังสือ บทความ ฯลฯ โดยนักปราชญ์ ผู้รู้ นักวิชาการ นักวิจัยและข้าราชการ 
ในท้องถิ่นด้วย 
 กลุ่มท่ีสองเป็นการศึกษาอีสานโดย “คนนอก” ที่ใช้วิธีวิทยาของศาสตร์สมัยใหม่
เรียกว่า “ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” จ าแนกเป็นการศึกษาวิจัยทางชาติ
พันธุ์วรรณา (ethnographic research), การวิจัยเชิงส ารวจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(survey research and quantitative analysis), การวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (approaches to local 
history, economic history and socio-economic and cultural changes), การประเมิน
สภาวะชนบทอย่างเร่งด่วนและการวิเคราะห์พื้นที่ (rapid rural appraisal-RRA and agro-
ecosystem analysis), การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนา (qualitative research methods 
for development works) และการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของแหล่งทุน (research 
projects upon the request of the funding agencies)  
 ส่วนกลุ่มที่สามเป็นวิธีวิทยาเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในการ “ต่อรอง” หรือ  
“สร้างพ้ืนที่” ให้กับความเป็นอ่ืนของคนอีสานโดยความร่วมระหว่าง “คนในกับคนนอก” เช่น 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสังกัดองค์กรพัฒนาเอกชนและงานวิจัยท้องถิ่นโดยนักวิจัยในท้องถิ่น เป็นต้น 
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 งานของ พัฒนา กิติอาษา มีความน่าสนใจด้วยการเสนอ “จุดอ่อน” หรือข้อด้อยของ
วิธีวิทยาศึกษาสังคมอีสานที่ผ่านมา ประการแรกมีงานจ านวนมากที่น าเสนอกรณีศึกษา “ท้องถิ่น
นิยม” แบบสุดโต่งใช้ “การศึกษาวิจัยเฉพาะกรณี” มากเกินไปท าให้ขาดการเปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงข้อมูล ประการที่สองคือ “ขาดความเป็นมืออาชีพ” เช่น นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
มีภาระงานมากไม่อาจท าให้ “งานวิจัย” มีคุณภาพ หรือมีจ านวนมากที่ไม่เคร่งครัดในเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย เก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ผลงานวิจัยส่วนมากขาดการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ประการ 
ที่สามจรรยาบรรณของนักวิจัย เช่น ประเด็นส าคัญในท่ามกลางกระแสความขัดแย้งเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากร ประการที่สี่ขาดการพัฒนาและอบรมถ่ายทอดจารีตของวิธีวิทยาแบบต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง ประการที่ห้าขาดการบูรณาการองค์ความรู้ของอีสาน ประการทีห่กอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของการสร้างนักวิจัยท้องถิ่น ประการที่เจ็ดโจทย์วิจัยไม่ตรงกับปัญหาหรือความต้องการ
ของท้องถิ่น ประการที่แปดขาดการสังเคราะห์กลั่นกรองเชิงแนวคิดทฤษฎี ประการที่เก้านักวิจัย
ต่างสังกัดกลุ่มขาดการแลกเปลี่ยนและประการสุดท้ายขาดการน าเสนอแนวคิดหรือทางออก 
 อย่างไรก็ตามงานของพัฒนา กิติอาษาไม่ได้จ าแนก “งานอีสานศึกษา” ออกตาม
ช่วงเวลาแตกต่างจากงานเรื่อง “การส ารวจสถานภาพองค์ความรู้เบื้องต้นจากงานวิจัยเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน พ.ศ. 2500-2545” ของดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ และอัครยา สังขจันทร์ (2547) โดยเสนองานวิจัยในภาคอีสานแบ่งออกได้ 3 ช่วง
คือ 
  ช่วงก่อน พ.ศ. 2500 พบว่า งานเขียนเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้หัวเมืองต่างๆ เรียบเรียงพงศาวดารเมืองขึ้น เช่น การให้เจ้าเมือง
สกลนครเรียบเรียงพงศาวดารของเมืองนครพนมในปี พ.ศ. 2430 ในงานยุคแรกมักเรียบเรียง
เนื้อหาว่าด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในหัวเมืองอีสาน รวมทั้ง
การแต่งตั้งเมืองและเจ้าเมือง ส่วนชาวต่างชาติที่ศึกษาอีสานในช่วงนี้เป็นการศึกษาทางชาติพันธุ์
วรรณาอย่างกว้างๆ 
  งานวิจัยในช่วงที่สองหลัง พ.ศ. 2500-2519 พบว่ามีนักวิชาการทั้งชาวไทย 
และต่างประเทศเข้ามาศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแนวคิดที่ศึกษา
ทางด้านชาติพันธุ์ที่ส่วนใหญ่เป็นนักมานุษยวิทยา เช่น Charles F. Keys และ John B. Murdoch 
เป็นต้น กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มแนวคิดท่ีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอีสาน ส่วนกลุ่มที่สามเป็นกลุ่ม
แนวคิดท่ีศึกษาสภาพการเมืองในอีสาน โดยทั้งสามกลุ่มแนวคิดมีกรอบแนวการศึกษาส าคัญว่า 
“ท าไมจึงมีการต่อต้านรัฐบาลไทยในภาคอีสาน” และเบื้องหลังค าถามมองว่า “คนอีสานส่วนใหญ่



9 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ที่มีลักษณะแตกต่างจากคนไทยในภาคกลางและยังเป็นดินแดนของคนกลุ่ม
อ่ืนๆ เช่น เขมรและเวียดนาม” 
  งานวิจัยช่วงที่สาม พ.ศ. 2520-2545 พบว่า งานวิจัยในภาคอีสานและภาคอ่ืนๆ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเน้นการศึกษาที่ศูนย์กลางอ านาจและชนชั้นน ามาเป็นการศึกษา
เรื่องของท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ ที่กว้างขวาง เกิดการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสังคมวัฒนธรรม
และการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในอีสานอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะอิทธิพลของแนวคิดจากจิตร ภูมิศักดิ์และขบวนการ 14 ตุลาคม 2516-2519 
อันเป็นการเคลื่อนไหวทางความคิดที่น าไปสู่การศึกษาเก่ียวกับท้องถิ่น รวมทั้งในช่วงครึ่งหลังของ
ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาการขยายตัวของการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มีการผลิต
มหาบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึน จึงท าให้ภาคอีสานถูกศึกษาวิจัย 
อย่างจริงจังและขยายตัวเป็นอย่างมาก การศึกษาในช่วงนี้อาจจัดกลุ่มตามเนื้อหาคือ งานศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคอีสาน เช่น ไทลาว ไทญ้อ ไทโย้ย กะเลิง โส้ ภูไท ข่า เขมร ส่วย 
หรือกูย ฯลฯ โดยเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลักโดยใช้ 
กรอบแนวคิด Modernization เป็นกรอบคิดส าคัญ โดยเฉพาะชุดงานของสมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
ที่ศึกษาด้วยตนเองและกับผู้อ่ืนที่ส่งอิทธิพลต่องานของนักศึกษาวิจัย โดยเฉพาะต้นทศวรรษ 
2540 มีงานจ านวนมาก 
 จากการส ารวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานของดารารัตน์ เมตตาริกานนท์และอัครยา สังขจันทร์ โดยเฉพาะในช่วง 
พ.ศ. 2520-2545 สรุปว่า งานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานเน้นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อย เป็นงาน
ที่มีการศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี แนวคิดส าคัญที่ใช้อย่าง “ต่อเนื่อง
และยาวนาน” คือแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (เศรษฐกิจ) และวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิดเรื่อง Modernization เป็นกรอบศึกษาสังคมที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากระบบประเพณี
แบบเดิมไปสู่ระบบทันสมัย นับตั้งแต่การเริ่มมีแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นทางการในปี  
พ.ศ. 2504 เป็นกรอบในการวิจัย ส่วนวิธวีิทยาที่น ามาศึกษากลับไม่มีความหลากหลาย  
ส่วนประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปนั้นดารารัตน์ เมตตาริกานนท์และอัครยา สังขจันทร์ เสนอว่าควรมี
การศึกษา “ประวัติศาสตร์ชายขอบของภูมิภาคอีสาน” ทั้งชายขอบรอบแถบอีสานตอนใต้และ
ชายขอบแม่น้ าโขงใน “ทุกมิติ” รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการทางด้านการเมืองในช่วงหลัง พ.ศ. 2475 
ที่พบว่ายังมีการศึกษากันน้อย นอกจากนี้การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเมืองยังขาดการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนและชาวญวนและการศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ที่ผ่านมาเน้น
เพียงการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่ภาคอีสาน ยังขาดการศึกษาแบบข้ามเส้นพรมแดนทางการเมือง 
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 ในงานกลุ่มใหญ่ของวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านในภาคอีสาน 
ได้แก่ งานของเสรี พงษ์ภิญโญ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
หมู่บ้านก าลังพัฒนา : ศึกษากรณีบ้านหนองเต่า ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” 
(2534) งานของอรุณ เอ้ือสามาลย์ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของหมู่บ้านลุ่มแม่น้ ามูล : ศึกษากรณีบ้านตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์” (2537) งานของสม
ชอบ ภูอินนา เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาวชนบท : ศึกษา 
กรณีบ้านโคกศรี ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ”์ (2537) งานของวราภรณ์  
นวลเพ็ญ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านเขือง ต าบลบ้านเขือง  
กิ่งอ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” (2539) งานของค าสอน สีชมพูเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังจากการมีไฟฟ้าเข้าสู่ชนบทอีสาน ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านก าแมด 
ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร” (2531) และงานของประมวล อยู่สุข เรื่อง  
“การเปลี่ยนแปลงสภาพการตั้งถิ่นฐานและเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแท่น อ าเภอแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2508-2529” (2533) เป็นต้น  
 เนื้อหาของงานทั้งหมดมีความใกล้เคียงกันคือ ชุมชนหมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากสภาพเดิมเช่น ทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการผลิต การบริโภค การลงทุน 
เทคโนโลยี การตลาด ทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวเครือญาติ การศึกษา 
ศาสนา สาธารณสุข โดยมีปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ถนน ไฟฟ้า คลอง
ชลประทาน เทคโนโลยี และการสื่อสารเป็นต้น ส่วนแนวคิดและทฤษฏีมีการใช้ทฤษฎี 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบวัฏจักร (Cyclical Pattern Mode) และมีกรอบแนวคิด 
Modernization เป็นกรอบคิดส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวัฒนธรรมจากงานของสมศักดิ์ ศรีสันติสุขและคณะ (2530) เป็นส าคัญ  
 อย่างไรก็ตามจากงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีการศึกษาเกี่ยวกับ “ไทครัว” โดยเฉพาะ
คือ งาน ของศราวุธ แฝงสีด า (2542) โดยศึกษาถึงสาเหตุที่ไทครัวอพยพครอบครัวเข้ามา 
ตั้งถิ่นฐานที่บ้านดงสวนพัฒนาว่า เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจคือ ชาวบ้านที่มีที่ท ากินไม่เพียงพอ 
มีรายได้ต่ า สมาชิกในครอบครัวมีมากและต้องการเปลี่ยนอาชีพ ส่วนปัจจัยดึงดูดที่ท าให้ไทครัว
อพยพครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านดงสวนพัฒนา มีสาเหตุจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
คือ ที่ดินหาได้ง่ายและราคาถูก จากสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพสิ่งแวดล้อมของบริเวณท่ีตั้ง
หมู่บ้านที่เป็นที่ราบบนเขา จึงเป็นผลท าให้ไทครัวที่อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานส่วนมาก ได้เปลี่ยนวิถี
จาก “ชาวนา” มาเป็น “ชาวไร่” 



11 

 การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย ผู้ไท ญ้อ  
ไทเบิ้ง ไทเลย เขมร และโส้ มีการปรับตัวมารับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเป็นวัฒนธรรมหลัก 
ได้แก่ การบวช การจัดงานศพ ความเชื่อ งานบุญทางศาสนาและมีประเพณีท่ีชาวบ้านปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมสมัยใหม่ ได้แก่ การรักษาการเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังมีการน าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ของตนเองมาปฏิบัติผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ได้แก่ ประเพณีคลอดบุตร ประเพณี 
การแต่งงาน ส าหรับวัฒนธรรมด้านต่างๆ ชาวบ้านมีวัฒนธรรมที่ส าคัญแตกต่างไปจากหมู่บ้าน
อีสานโดยทั่วไป ได้แก่ วัฒนธรรมการประกอบอาชีพ ชาวบ้านประกอบอาชีพท าไร่เป็นอาชีพหลัก 
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงผูกพันอยู่กับการปลูกพืชไร่เป็นส าคัญ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย 
ข้าวโพด เป็นต้น วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาพูด ชาวบ้านยังคงใช้ภาษาพูดดั้งเดิมของตน หรือพูด
ภาษาดั้งเดิมปะปนกับภาษาลาวเมื่อพูดกับคนทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ส่วนวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น 
ศิลปหัตถกรรม การละเล่นดนตรี การพักผ่อนหย่อนใจ การบริโภคอาหาร ที่อยู่อาศัยและการ
ออกแบบตกแต่ง การรวมกลุ่มชาวบ้านและการแต่งกายชาวบ้านมีวัฒนธรรมตามแบบวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว และจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาเห็นความหลากหลาย
ในวิธีวิทยาในอีสานศึกษา แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่าแทบไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ทาง
ชาติพันธุ์ (Ethnicity) ของ “ไทครัว” ในหมู่บ้านที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นภายใน (Internal  
Migration) ในภาคอีสาน 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 “ไทครัว” หมายถึง ค าท่ีใช้เรียกท่ัวไปในภาษาถ่ินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ 
“ภาคอีสาน” ค าว่าไทครัว ประกอบด้วย ค า 2 ค า คือ ค าว่า “ไท” หมายถึง คนหรือบุคคลทั่วไป 
ใช้เรียกเป็นค าสรรพนามแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น “ไทลาว” หมายถึง คนลาว 
หรือกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาว นอกจากนี้ค าว่า “ไท” ยังใช้เป็นค าเรียกของคนหรือบุคคลมาจาก
แหล่งก าเนิดหรือภูมิล าเนา ยกตัวอย่างเช่น “ไทสกล” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากจังหวัด
สกลนคร “ไทอุดร” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น 
 ส่วนค าว่า “ครัว” หมายถึง ครอบครัว ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก นอกจากนี้ยัง
รวมถึง “ครัวเรือน” นอกจากพ่อแม่และลูกแล้วยังรวมถึงญาติพ่ีน้องคนอ่ืนๆ ที่ร่วมอาศัยอยู่ใน 
“ครัวเรือน” เดียวกัน เมื่อรวมค าว่า “ไทครัว” จึงหมายถึง คน, บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล  
ที่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ และอาศัยอยู่รวมครัวเรือนเดียวกัน อย่างไรก็ตามความหมาย
ของ “ไทครัว” ยังผูกติดกับ  “อัตลักษณ์” ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อพยพเคลื่อนย้ายออกจาก
ถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิม แล้วไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่บ้านหรือชุมชนใหม่อีกด้วย 
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 ค าว่า “ไทครัว” ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง กลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานจาก
ภูมิล าเนาเดิม แล้วเข้าไปอยู่อาศัยในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 



 

บทที่ 2 

บริบทและสภาพทั่วไปของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ 

 หมู่บ้านเจริญศลิป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
หากเดินทางจากเมืองสกลนครไปทางอ าเภอพังโคนตามถนนนิตโย หรือทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 22 ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร เมื่อถึงสี่แยกอ าเภอพังโคนให้เลี้ยวขวาไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 222 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรถึงอ าเภอวานรนิวาส จากนั้น
เดินทางต่อตามเส้นทางเดิมไปอีกประมาณ 15 กิโลเมตรถงึต าบลหนองแวงใต้ จากนั้นเลี้ยวขวา 
ไปบ้านวังเย่ียม มองเห็นป้ายวัดป่าสมณวงศ์ บ้านโนนเจริญศิลป์ ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอ 
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปตามถนนลาดยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านวังเยี่ยม-หนองแฝกให้เลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 
อยูท่างด้านซ้ายมือ ส่วนทางด้านขวาเป็นบ้านเรือนทั่วไปของหมู่บ้านวังเยี่ยม แล้วเดินทางต่อไป
ตามทางหลวงชนบทสายเล็กๆ ตามถนนคอนกรีตเข้ามาได้ระยะประมาณ 100 เมตร มองเห็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังเย่ียมแล้วเดินทางต่อไปอีกประมาณระยะทางประมาณ  
3 กิโลเมตร จึงถึงหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์
 ลักษณะสภาพทั่วไปของเส้นทางเข้าหมู่บ้านเจริญศิลป์เปน็ทางคอนกรีตสลับถนน
ลูกรังสายแคบๆ ขึ้นเนินลูกระนาดสูงๆ ต่ าๆ เล็กน้อย บรเิวณน้ีจึงมีส านักสงฆ์ตั้งอยู่ในที่มีลักษณะ
เป็นเนินสูง จากการสังเกตพบว่า พืชพรรณธรรมชาตบิริเวณสองฝั่งถนนนั้น ทางซ้ายมอื
ประกอบด้วย สวนยางพาราและสวนมันส าปะหลัง โดยปลุกสลับที่นาพื้นเล็กๆ เรียงรายไปตาม
ถนนคอนกรีต นอกจากนี้บริเวณคันคูของท้องนา มักปลูกต้นยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม้เติบโตเร็ว  
จึงสามารถน ามาเป็นไม้ใช้สอยของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่วนทางขวามือโดยทั่วไปเป็นทุ่งนา
สลับกับสวนยางพารา ดังนั้นสวนยางพาราและยูคาลิปตัสจึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของพื้นที่
ในระยะไม่กี่สบิปีที่ผ่านมา  
 ส่วนทางเข้าหมู่บ้านเมื่อเข้ามาตามถนนคอนกรีตมาระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
จึงสลับกับถนนดินแดงหรือดินลูกรัง ชาวบ้านเล่าว่า งบประมาณการสร้างถนนคอนกรีตได้รับการ
จัดสรรงบประมาณปีละ 100 เมตรเท่านั้น ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างถนนคอนกรีตตลอดสายไป
จนถึงหมู่บ้านเจริญศิลป์ และถนนลูกรังสีแดงทางเข้าหมู่บ้านยังมีระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร 



14 

ท าให้มีสภาพการใช้งานส าหรับการเดินทางไดเ้พียงประมาณ 60 เปอร์เซน็ตเ์ท่านั้น ชาวบ้านบอก
ว่า ล าบากมากในช่วงฤดูฝน ที่ถนนมักเป็นหลุมเป็นบ่อ และเมื่อถึงช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาว
เย็นและแห้งแล้ง ถนนมักมฝีุ่นเยอะกระจายไปทั่ว ท าให้การเดินทางสัญจรไปมาจึงไม่สะดวกนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ทางแยกบ้านวังเยี่ยม-หนองแฝก เส้นทางเข้าหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ 

 ก่อนถึงหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปยังมีสภาพเป็นเนินสูง บริเวณ
โดยรอบเนินของหมู่บ้านจึงมีต้นไม้ที่เป็นลักษณะของป่าโคกที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
เพราะบริเวณพื้นที่ส่วนใหญโ่ดยรอบของหมู่บ้านเป็นพื้นทีน่า และเป็นนาโคก (นาในพื้นที่สูง) 
ชาวบ้านส่วนมากจึงใชว้ิธีการ “นาด า” มากกว่านาหว่าน และที่ส าคัญพบว่า ปัจจุบันมีการใช้
ปุ๋ยเคมแีละยาฆ่าแมลงในการท านาแทบทกุหลังคาเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ทางเข้าหมู่บา้นโนนเจริญศลิป์ 
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ประวตัิและความเป็นมาของหมู่บ้าน 

 บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 หรือเกือบ 60 ปทีี่มา แต่เดิมชื่อบ้าน “หนองโดน” 
เนื่องจากบริเวณนี้ในอดีตมีหนองน้ าธรรมชาติเล็กๆ และรมิหนองมีต้นกระโดน ชาวบ้านที่มา 
เลี้ยงวัวควายในบริเวณจึงเรียกว่า “หนองโดน” คราวแรกในการก่อต้ังหมู่บ้านมีการย้ายเข้ามา
ไม่กี่ครอบครัว ประกอบไปด้วย 1. ครอบครัวนายพวง แก้วประดับ 2. ครอบครัวนายฮอง  
เรียนชิน 3. ครอบครัวนายสา ค าภริยา 4. ครอบครัวนายเทียม กุค ารักษ ์5. ครอบครัวนายบุญ 
ช่วยสุข และ 6. ครอบครัวนายแดง บุญไพโรจน์ ส่วนใหญ่อพยพมาจากอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2502 โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้บริเวณหนองโดน  
ท าให้ได้อาศัยน้ าในหนองมาบริโภคและอุปโภค ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านของตนเองว่า  
บ้านหนองโดน แต่ยังเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ เริ่มมีสิบกวา่หลังคาเรือนจึงได้เป็นหมู่บ้านฝาก 
อยู่กับบ้านวังเยี่ยม หมู่ 6 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 ภายหลังต่อมาในปี 2521 มีการแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกจากการเป็นบ้านฝาก
ของบ้านวังเยี่ยม ในสมัยของนายอ าเภอสมปรารถ สวะไพบูรณ์ รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่
จากหมู่บ้านหนองโดน มาเป็น หมู่บ้าน “โนนเจริญศิลป”์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ มาจนถึง
ปัจจุบัน และหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด จ านวน 5 คน คอื 1. นายสุบิน ผาคุยค า 
2. นายไกรแก้ว ค าผาย 3. นายสุทัศน์ โพธิ์สาวัง 4. นายทอง ธรรมพิทักษ์ 5. นายสุทัศน์ โพธิ์สาวัง  
ได้ด ารงต าแหน่งเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
ได้ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่ 5 คือ นายสุทธิชัย กว้างขวาง  
 ที่ตั้งและอาณาเขตของหมู่บา้น 
  ที่ตั้งและอาณาเขตของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ ติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี ้
   ทิศเหนือ    ติดต่อ หมู่บ้านวังเย่ียม และหมู่บ้านบะทอง 
   ทิศใต้     ติดต่อ หมู่บ้านหนองแฝก ต าบลนาค า 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อ หมู่บ้านหนองม่วง ต าบลนาค า 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อ หมู่บ้านสุวรรณคีรี ต าบลวานรนิวาส 
  หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู ่12 สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังเยี่ยม โดยต้ังอยู่
ห่างจากหมู่บ้านวังเยี่ยม ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากทางแยกของต าบลหนองแวงใตอ้ีก
ประมาณ 8 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีระยะห่างจากที่ตั้งของอ าเภอค าตากล้าขึ้นไปทางเหนืออีก
ประมาณ 20 กิโลเมตร รวมทั้งห่างจากตัวอ าเภอวานรนิวาสลงไปทางใต ้ระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร  
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ภาพประกอบ 3 แผนที่ที่ตั้งหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์

 ปัจจุบันหมู่บ้านเจริญศิลปม์ีครัวเรือนอาศัยอยู่จ านวน 290 ครัวเรือน ประชากร
จ านวน 1,200 คน ส่วนมากประกอบอาชีพท านา จ านวน 234 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.68 ของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน ที่เหลือมีประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป  
และรับราชการเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน รายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปี มีร้านค้า
ภายในหมู่บ้าน 6 แห่ง 
 นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมกีลุ่มหรือองค์กรในชุมชนต่างๆ ดังนี้ 
  - กองทุนหมู่บา้น มีเงินทุน 2,400,000 บาท จ านวนสมาชิก 165 คน 
  - กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิต มีเงินทุน 230,000 บาท จ านวนสมาชิก 165 คน 
  - กองทุนพัฒนาสตรี มีเงินทุน 76,792 บาท จ านวนสมาชิก 165 คน 
  - กองทุนปุ๋ย มีเงินทุน 111,000 บาท จ านวนสมาชิก 90 คน 
  - กองทุนสงเคราะห์ มีเงินทุน 40,000 บาท จ านวนสมาชิก 59 คน 
  - กองทุนประปาหมู่บ้าน มีเงินทุน 45,000 บาท จ านวนสมาชิก 180 คน 
  - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห ์มีเงินทุน 12,000 บาท จ านวนสมาชิก 210 คน 
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ภาพประกอบ 4 แสดงพื้นที่นา รอบหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 สภาพทั่วไปและร้านค้าในชุมชนบ้านโนนเจริญศิลป ์

 ส่วนทางการศึกษาหมู่บ้านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์จ านวน 1 แห่ง 
และมีโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้านอีก จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์  
เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนทัง้หมด จ านวน 110 คน มคีรูอาจารย์ จ านวน 
8 คน อย่างไรก็ตามจากการส ารวจข้อมูลทางการศึกษาในหมู่บ้าน พบข้อมูลทางการศึกษา ดังนี ้
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  ไม่ได้เรียนหนังสือ    จ านวน  19   คน 
  จบระดับชั้นประถมศึกษา  จ านวน  508  คน 
  จบระดับชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  143  คน 
  จบระดับอนุปริญญา   จ านวน  6     คน 
  จบระดับปริญญาตรี    จ านวน  3     คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญศิลป ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป ์
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 ส่วนทางด้านองค์ความรูท้้องถิ่นเกี่ยวกับทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
(ปราชญ์ชาวบ้าน) ภายในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ ประกอบด้วยปราชญ์ชาวบ้านทางด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
  - แพทยแ์ผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน จ านวน 2 คน 
  - ผู้อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
  - งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม จกัสาน ทอผ้า จ านวน 
2 คน 
  - ผู้มีความสามารถด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธ์ุ การปรับใช้
เทคโนโลยี จ านวน 2 คน 
  - ผู้มีความรู้ด้านความเชื่อ โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ จ านวน 2 คน 
  - ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จ านวน 2 คน 
 ทางด้านศาสนา หมู่บ้านโนนเจริญศิลปม์ีวัดสรีรัตนมงคล เป็นวัดประจ าหมู่บ้าน 
นอกจากนี้ห่างจากหมู่บ้านออกไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ยังมีวัดป่าสมมณวงศ์ 
อีก 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 วัดศรีรัตนมงคล หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์
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ภาพประกอบ 9 วัดป่าสมมณวงศ์ บ้านโนนเจริญศิลป ์

 นอกจากนี้หมู่บ้านยังมสีถานที่ส าคัญในหมูบ่้าน ประกอบด้วย หอกระจายข่าว 
จ านวน 1 แห่ง ศาลากลางหมูบ่้าน 1 แห่ง สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นอีกอย่างละ 1 แห่ง 
รวมทั้งมีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 2 แห่ง บ่อน้ าสาธารณะจ านวน 4 แห่ง บ่อน้ าตื้น จ านวน  
2 แห่ง บ่อน้ าโยก จ านวน 3 แห่ง และมีระบบไฟฟ้าทั้งหมด จ านวน 234 ครัวเรือน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 หมู่บ้านโนนเจริญศิลปม์ีทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนหินลูกรัง จึงมีความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกไรม่ันส าปะหลัง รวมทั้งการท าสวนยางพาราเนินจากมีสภาพอยู่บน 
ที่เนินไม่มีทีลุ่่มน้ าขัง ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าโคก ประกอบด้วย ต้นกุง ต้นชาด ต้นจิกและต้นฮัง 
นอกจากนี้ในอดีตยังมีไม้เบญจพรรณชนิดอื่นๆ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้ตะเคียน ป่าโคก
เหล่านี้ชาวบา้นได้อาศัยเป็นที่เลี้ยงสัตว์ และเก็บของป่า เช่น เห็ด นานาชนิดที่ได้ง่ายโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นล าน้ าส าคัญอยู่ 3 สาย คือ ห้วยลึก  
ห้วยขี้หมู และห้วยย่างเมย เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 10 ล าห้วยย่างเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 ป่าต้นน้ าหว้ยย่างเมย หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์
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ความทรงจ าทางสังคมของชุมชนบ้านโนนเจริญศิลป ์

 การศึกษาสภาพทั่วไปและบริบทของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เนื้อหาส่วนนี้ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ประวัติชีวิต (life history)  
ของปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งในหมู่บ้าน เพือ่ท าความเข้าใจบริบทของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์  
ผ่านความทรงจ าทางสังคม (social memory) จากทัศนะของคนภายใน (narrative’ view)  
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  พ่อทอง กว้างขวาง อายุ 88 ปี เล่าถึงความเป็นมาของบ้านโนนเจริญศิลป์ว่า  
แต่เดมิชื่อ “บ้านหนองโดน” กล่าวคือ มีหนองน้ าและมีต้นกระโดนอยู่ในนั้น บ้านเก่าผู้ใหญ่สุบิน 
ผู้มาตั้งบ้านนี่แหละ ตอนนี้หนองโดนตื้นเขินจนกลายเป็นทุ่งนาไปแล้ว เดิมหนองโดนเป็นหนองน้ า
มีขนาดเล็กกว้างประมาณ 1 ไร่ มีน้ าไม่คุ้มแล้งหรือตลอกทั้งปี ส่วนลักษณะพื้นที่ของบ้านโนน
เจริญศิลป์มีเป็นลักษณะเนินสูง หรือ “โนน” เปลี่ยนช่ือจากหมู่บ้าน “หนองโดน” เป็นหมู่บ้าน 
“โนนเจริญศลิป์” ในสมัยนายอ าเภอสมปราชญ์ สร้างศาล เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2522 สมัยนั้น 
พ่อทองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (อายุประมาณ 30 ปี และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญบ่้านเมื่อปี พ.ศ. 2518) 
และได้รับเงินเดือนประมาณ 600 บาท เวลาประชุมต้องเดินทางไปที่อ าเภอวานรนิวาส อาศัย 
นั่งรถมอเตอร์ไซต์ของผู้ใหญ่บ้านสุบินไปประชุมด้วยกัน  
  สาเหตุที่อพยพโยกย้ายเป็น “ไทครัว” มาอยูบ่้านโนนเจริญศิลป์เนื่องจากพ่อแม่
พามา ขณะนั้นพ่อทองบวชเป็นพระครั้งแรกมาอาศัยอยูท่ี่วัดบ้านโนนงิ้ว ต าบลขัวก่าย อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโนนเจริญศิลป์ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 
เมื่อพ่อทองอยู่ได้ประมาณ 3 ป ีจึงลาสึกจากพระ ออกมาแต่งงานกับแม่จันทร์เพ็ญ กว้างขวาง  
ณ บ้านโนนงิ้ว ส่วนพ่อแม่ของแม่จันทร์เพ็ญพากันอพยพมาจากอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี แต่งงานกับแม่จันทร์เพ็ญได้ไม่นานบ้านโนนง้ิวถูกน้ าท่วม โดยเฉพาะที่นาถูกน้ าท่วม
เป็นประจ าไม่ได้ข้าวเลย จึงชวนครอบครัวหาที่ท ากินใหมแ่ละตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ในปัจจุบนั 
  ก่อนการอพยพพ่อทองได้เดินทางมาดูลาดเลาก่อน พอมาดูแล้วจึงเห็นว่า  
พออยู่ได้ ในนาพอมีน้ าปลูกข้าวด านาพอได้กินอยู่ แต่คราวแรกสิ่งที่กันดารคือ น้ ากิน หลังจาก
หารือกันแล้วจงึตัดสินใจอพยพพาลูกเต้าตัดสินใจมาอยู่ ด้วยการซื้อที่นาประมาณ 70 ไร ่ในราคา 
1,350 บาท โดยการขายมูลเก่า (มรดก) ทีอ่ าเภออ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
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  “สมัยนั้นราคาทองค าบาทละ 400 บาท ตอนอยู่ที่อุบลก็มนีา มีบ้านเรือน  
เมื่อตัดสินใจย้ายจึงเอาเงินเอามาจากพ่อเฒ่าแม่เฒ่า (พ่อตาแม่ยาย) มาซื้อนาที่ เพราะเพ่ินเป็นคน
มีมีเงิน เป็นเจ้าแก่เจ้าแก่เมือง จึงมีมูลหลาย” 
  พ่อทองเล่าว่า พ่อตาแม่ยายก็เป็นคนอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
แล้วพากันย้ายมาอยู่หมู่บ้านโนนงิ้ว ส่วนตัวพ่อทองเมื่อมาอาศัยอยู่ที่บ้านโนนง้ิวได้ 1 ปี จึงย้ายไป
อยู่อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพราะเคยมีญาติพี่น้องจากอ านาจเจริญย้ายมาขายปลาแดก 
ที่โพนพิสัย พอญาติมาพบจึงชวนไปอยู่ด้วยกันดีกว่า ท าให้ตัดสินใจขนเครื่องครัวของใช้ต่างๆ 
ใส่เกวียนเดินทางไปอยู่ที่โพนพิสัย ตอนนี้จึงเหลือลูกหลานอยู่โพนพิสัยและไปมาหาสู่กันอยู่เป็น
ประจ า เวลามีการมีงานจึงแวะเวียนมาพบปะเยี่ยมเยียนกัน โดยเฉพาะเวลาตาทองเจ็บไข้ได้ป่วย 
ลูกหลานมาเยีย่มไม่ได้ขาด 
  ภายหลังจากซื้อที่นาครั้งแรกในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ จึงพากันสร้างบ้านด้วยแรง
ของตัวเอง ก่อนสร้างบ้านเคยอาศัยอยู่เถียงนาของผู้ใหญบ่ิน (ผู้ใหญ่บ้านคนแรก) มากอ่น จากนั้น
ค่อยมาถากไม้สร้างบ้าน  
  “สมัยก่อนเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซาน กะอาศัยถากไม้ ถากเสา โดยต้นไม้กะอยู่ในนามีหลาย 
ไม้รัง ไม้จิก ไมกุ้ง ไม้แดง ไมแ้คน ไม้มะค่า ไม้ยาง ไม้ประดู่ บัก (ตัด) และถากเอาแถวนี้แหละ 
อาศัยพ่ีน้องอาศัยญาติมาช่วยกัน ไม่ได้จ้างเงิน วานกันเลื่อยไม้ ถางไม้ เลื่อยคร่าว ถากเสา ลงแขก 
ละวานกันไป เวียนกันไป ไม่ได้คิดค่าราคา คนที่มาช่วยกันก็เป็น “ไทครวั” ที่มาจากต่างบ้าน 
ต่างเมืองคือกัน ตอนนั้นอาศัยกันอยู่ประมาณ 11 หลังคาก็มาช่วยเหลือกันหมดทุกคน เวลาด านา
เกี่ยวข้าว ขนข้าวขึ้นเล้าก็มาช่วยตักช่วยกันตักแล้วหาบข้าวขึ้นเล้า ช่วยเหลือเวียนกันไปทุกบ้าน” 
  พ่อทองกล่าวว่า แม้นแตญ่าติๆ พี่น้องของเมียที่บ้านโนนงิ้วก็ยังมาช่วยสร้างบ้าน
ด้วยเพราะตนเองเป็นไทครัว อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ท าให้หลายๆ คนจงึมาช่วยเหลือ เมื่อสร้าง
บ้านเสร็จแล้วจึงย้ายออกจากตูบมาอาศัยอยู่บ้านของตัวเอง ตอนนั้นมีลูกถึง 7 คน ลูกบางคน
ยังคงอาศัยเรียนหนังสืออยู่กับญาติทางภรรยาที่บ้านโนนง้ิว ต าบลขัวก่าย ไม่ได้พากันย้ายมา
ทั้งหมด ตั้งแต่พ่อทองย้ายมาอยู่โนนเจริญศลิป์ไม่ได้ออกไปหางานท าที่ไหน อยู่ท าไร่ท านาที่
หมู่บ้านมาโดยตลอด แต่บางครั้งในช่วงฤดูแล้งที่คนจากบ้านกุดจิกมาจ้างเลื่อยไม้ ตอนไปรับจ้าง
เลื่อยไม้ก็อยู่ในป่าบ้านเราน่ีแหละ ตอนนั้นราคาค่าจ้างเลื่อยไม้แผ่นตกวาละ 5 บาทเท่านั้น พอได้
อาศัยเงินมาเอาไปใช้จ่ายภายในครอบครัว ส่วนมากมักซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์ส าหรับใหลู้กไป
โรงเรียนเท่านั้น ส่วนอาหารการกินในหมู่บา้นอุดมสมบูรณ์ อยากกินอะไรก็ไปหาเอา เครื่องใช้ 
ต่างไป ซื้อในตลาดวานรนิวาส โดยลูกทั้ง 7 คน ให้ไปโรงเรียนหมด เรียนหนังสือกันหมดทุกคนจน
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จบชั้นประถมปีที่ 4 พ่อทองอยากให้ลูกๆ ได้เรียนต่อเหมือนกัน แต่ทุนไม่มีลูกๆ จึงเลยจบแค่ ป. 4 
เท่านั้น  
  ไทครัวเมื่ออพยพมาอยู่ที่หมูบ่้านโนนเจริญศิลป์ใหม่ๆ จะได้รับการแบ่งปันที่ดิน
ส าหรับปลูกบ้านให้ครัวละ 1 ไร่ ไม่ได้ใหซ้ื้อ ทั้งนี้เพราะไทครัวกลุ่มแรกๆ เมื่อเข้ามาอยู่ใหม่
ต้องการมีเพื่อนบ้านมาร่วมอาศัยอยู่ด้วยเพื่อความมั่นคงของหมู่บ้าน “เมื่อมีคนมาอยู่เพิ่มมากขึ้น 
ก็จะได้มีก าลังคนในการช่วยเหลือกัน รวมทัง้พัฒนาหมู่บ้านร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น” ดังนั้นหมู่บ้าน
ไทครัวจึงแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ที่มีคนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกนัอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ ่เช่น 
หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทที่ไม่ยอมรับครอบครัวที่เป็น “ไทครัว” ขออพยพย้ายถิ่นเข้ามาขอ
อาศัยอยู่ใหม่ในหมู่บ้าน เพราะเกรงกลัวว่า ไทครัวนั้นจะเป็น “ผีปอบ” 
  พ่อทองเล่าว่า “คนในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ไม่กลัวผีปอบ เพราะได้มีการสอบถาม
ไทครัวก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ว่า เป็นผีปอบผีโพงหรือไม”่ แต่หากภายหลังพบว่า “มีการออกปาก
ว่า เป็นคนอื่นไม่ใช่ตนเอง” (ชาวบ้านเชื่อว่า เมื่อผีปอบเข้าสิงใคร และเมื่อถูกหมอธรรมหรือหมอ
อาคมถามแล้วพูดว่า ตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ที่ไม่ใช่ตัวตนของผู้นั้นแล้ว คนนั้นจึงได้ชื่อว่า  
“ผีปอบ” เข้าสิง) จึงถูกไล่หนีออกจากหมู่บ้านทันที ดังนั้นไทครัวกลุ่มใดก่อนที่จะเข้ามาอาศัยใน
หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ต้องถกู “ประชาคม” จากคนแก่เฒ่าของกลุ่มไทครัวที่มาอาศัยอยู่ก่อนแล้ว 
ต้องถามไถ่กันก่อนว่า กลุ่มไทครัวนั้นเป็นใคร มาจากไหน มีญาติพ่ีน้องอยู่ไหน ใครแนะน าให้
อพยพย้ายมา หรือ “มึงสิเข้ามากินไผ (เข้าสงิ) ในหมู่บ้าน” “บ่แม้นว่า ถกูเนรเทศมาจากบ้านอื่น 
เคยเป็นผีปอบ ผีโพงหรือไม”่ 
  อย่างไรก็ตามพ่อทองได้เล่าเรื่องการไล่ “ผ”ี ในหมู่บ้านโนนเจริญศิลปใ์ห้ฟังว่า  
แต่ก่อนนายพุด ชมพูสาน ไทครัวที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ช่ือว่า เป็น “หมอธรรม” หรือ 
“หมอสอดส่อง” ว่ามีผีปอบทีไ่หนมาสิงคนในหมู่บ้านหรือเปล่า การไล่ผีปอบเริ่มต้นจากอาการ
เจ็บป่วยของคนในหมู่บ้านที่ไม่ทราบสาเหตุ เมื่อญาติพาไปรักษาพยาบาลกับสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลกับหมอปัจจุบันแล้วไม่หาย หรอืหมอไม่ทราบสาเหตุ ท าให้คนในหมู่บ้านมาตั้ง
ข้อสังเกตว่า อาจมีผีปอบเข้าสิง จากนั้นจึงไปตามหมอธรรมหรือพ่อพุด ชมพูสาน มาท าพิธีไล่ผี 
ด้วยการแต่งคาย (เครื่องบูชา) เพื่อให้หมอมา “ส่องดู” ว่า “มันสิมีอิหยังมาเฮ็ด มีผีมาเฮ็ดบ่  
หากมีผีมาเฮ็ดหมอธรรมเพ่ินกะสิกระซิบว่า มีผีเด้อมาเฮ็ดเด้อ” แล้วจึงให้ญาติคนนั้นไปแต่งแก้
คายตามหมอบอก 
  คุณตาทองเล่าว่า เคยเห็นการไล่ปอบ ตอนนั้นตาพุดเป็นหมอไล่ผีปอบและคน 
เป็นปอบ คือ นางบัวสาย ลูกสาวตาทองเอง ปัจจุบันนางบัวสายเป็นภรรยาของผู้ใหญ่สุทัศน์ อดีต
ผู้ใหญ่บ้านคนก่อน “นางบัวสายมันมีอาการป่วยเป็นสะเงอะสะงะ หลงหน้าหลงหลัง กะเลยเอา
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หมอธรรมมาสอ่งและไล่ผีปอบ” หมอเขาก็เลยท าพิธีไล่ผีปอบด้วยการเอาต้น “ล าข่า” มาเป็นแส้
ตีตามร่างกายคนป่วย พร้อมถามว่า “มึงเป็นไผ บอกมาเด๋ียวนี”้ “มึงสิออกจากร่างหรือบ่ออก” 
ถามไปด้วยพร้อมๆ กับการเฆี่ยนตีตามร่างกายของคนป่วย ตอนนั้นคนป่วยถูกตีจนเจ็บปวดและ
ตะโกนว่า “อย่าตีข้อยๆ บ่มีไผ๋มาเข้าดอก อย่าตีข่อย” แต่หมอธรรมก็ยังถามว่า “มึงอยู่ไส มึงชื่อ
ว่าจั่งได๋” 
  ภายหลังตาทองจึงทราบว่า นางบัวสาย ซึ่งเป็นลูกสาวของตนนั้นยังรู้สึกตัวดี  
และมีสติดีอยู่ และร้องบอกว่า อย่าตีข้อยๆ เพราะความเจ็บปวด อย่างไรก็ตามสาเหตุส าคัญ 
ที่ไปเอาหมอธรรม มาไลผ่ีปอบให้กับนางบัวสายก็เพราะว่า หลายคนในหมู่บ้านนั่นพูดต่อๆ กันไป
ว่า ผีปอบเข้านางบัวสาย จึงต้องต้องท าตามเสียงของชาวบ้านที่กล่าวถึง หากไม่เช่นนั้นแล้ว
ครอบครัวของนางบัวสายอาจได้รับการต่อต้านจากผู้คนภายในหมู่บ้านนั่นเอง 
  ดังนั้น ไทครัวที่เป็นแขก (guest) ทุกครัวเรอืนต้องถูกเอามาสัมภาษณ์และประวัติ
ความเป็นมาก่อน ไม่ใช่ว่า เป็นไทครัวจากไหนมาขออยู่ก็ได้ แต่ต้องเอามาคุยกันก่อน ต้องถาม 
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาต้ังถิ่นฐานอยู่เก่าเสียก่อน (host) “ให้ที่ประชุมเขาเห็นดีเห็นชอบว่า รับแล้วเนาะ
คนผู้นี้” ถึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ได้ จากนั้นจึงถามว่า อยากอยู่ตรงไหนก็ให้ไปชี้เอาเลย ไปถาก 
ไปถางเอาเลย การซักถามประวัติหรือผ่านกระบวนการตรวจสอบว่า ไม่เป็น “ผีปอบ” จึงถือว่า  
เป็นกติกาทางสังคมของหมู่บา้นโนนเจริญศลิป์ เป็นการ “ควบคุมทางสังคม” (social control) 
ของผู้คนในหมูบ่้านไทครัวครัวนั่นเอง 
  บ้านโนนเจริญศิลป์เริ่มมีวัด ในปี พ.ศ. 2517 ก่อนหน้าที่หมู่บ้านมีวัด เวลางาน
บุญหรืองานเกี่ยวกับคนตาย ชาวบ้านมักไปนิมนต์พระมาจากบ้านกุดจิก (ห่างออกไปประมาณ  
8 กิโลเมตร) นอกจากนี้ยังนิมนต์พระอาจารย์มหาวีรศักด์ิมาจากวัดโนนสุวรรณ บ้านวังเยี่ยม  
หมู่ 6 สมัยนั้นพระต้องเดินมาท าพิธีในหมู่บ้าน เพราะไม่มีรถต้องเดินอย่างเดียว จากนั้นจึงมี 
พระรูปแรกมาจากจังหวัดมุกดาหาร เข้ามาจ าพรรษาอยู่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงพากันสร้างวัด 
และตั้งช่ือวัดว่า “วัดศรีรัตนมงคล” มาจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์ที่สร้างวัดชื่อ “หลวงตาหนา” 
เดินทางมาจากมุกดาหารเพราะว่า ป่วย จึงย้ายตามหมอยาชื่อ “พ่อใหญ่ลี” เมื่อมีพระย้ายตามมา
กินยากับหมอยาในหมู่บ้าน ชาวบ้านเลยพากันสร้างวัดให้ท่านได้จ าพรรา แต่หลวงตาหนาอยู่ได้
สักประมาณ 1 ปี จึงมรณภาพ ในปีต่อมาจึงมีพระอีก 1 รูปเข้ามาอยู่คือ พระอาจารย์พูล “เพิ่นมา
จ าวัดที่นี่เพราะญาติพี่น้องพากันย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี”้ พ่อทองเล่าว่า เคยมีพระบางรูปเข้ามาอยู่ที่
วัดในหมู่บ้าน แต่ไม่พ้นพรรษาเพราะมีแม่ชีอพยพเข้ามาอยู่ด้วยกัน จากนั้นพากันหลบหนีออกไป
กลางพรรษา “แบกบั้งไฟลักหนีไปเลย เพิ่นว่า มาจากทางอ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แล้วไป
อยู่บ้านโคกอุดม ทางจังหวัดบึงกาฬ แล้วจั่งมาอยู่บ้านโนนเจริญศิลป ์ญาครูองค์นั่นเพิ่มมากับเมีย
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เพิ่นน่ันหนะ มีเณรเข้ามาอยู่พร้อม แต่อยู๋ได้บ่ดน (นาน) เพิ่นกะลักหนีไทบ้านไป” พ่อทองเล่า
พร้อมเสียงหัวเราะชอบใจ  
  พระอาจารย์พูลจ าพรรษาที่วัดศรีรัตนมงคล ได้ประมาณ 1 ปีจึงย้ายกลับไปอยู่
บ้านดอนแดงแล้วถึงมรณาภาพ ต่อจากพระอาจารย์พูล จึงมี “หลวงปู่พัน” ซึ่งเป็นญาติพี่น้อง 
ของพ่อตาแม่ยายคุณตาทอง ย้ายมาจากอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ได้ 1 พรรษา
แล้วกลับไปอยูท่ี่บ้านวานร อ าเภอวานรนิวาส ต่อจากนั้นมี “หลวงปู่สง” อยู่ได้ประมาณ 2-3 
พรรษา แล้วมรณภาพ “ก่อนตายหลวงปู่สงเพิ่นได้บวช “หลวงปู่หน”ู จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัด” 
ปัจจุบันหลวงปู่หนูมีอายุประมาณ 80 กว่าปี และจ าพรรษาอยู่กับพระบวชใหม่ชื่อ “พระบุญ”  
  หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์เป็นหมู่บ้านไทครัวทีต่ั้งขึ้นมาใหม่ ท าให้ปัจจุบันหมู่บ้าน 
ไม่มี “ผีปู่ตา” เวลาท าพิธีกรรมต่างๆ เช่น การแต่งงานจึงไม่ต้องแต่งพาข้าวให้กับผีบรรพบุรุษ  
มีแต่พิธีสูตรสู่ขวัญธรรมดาเท่านั้น พ่อทองบอกว่า หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ไม่มีเรื่องผี ไม่วา่เป็น  
ผีปู่ตา ผีบ้าน หรือผีแจก็ไม่มเีหมือนกลุ่มอื่นๆ ทั่วไปในภาคอีสาน 
  พิธีแต่งงานภายในหมู่บ้านไทครัวปฏิบัติเหมือนหมู่บ้านอื่นโดยทั่วไป คือ ต้องมี
ล่ามไปสู่ขอเจ้าสาว และพ่อทองเคยเป็น “ล่ามดอง”ให้คนในหมู่บ้านหลายครั้ง “ถ้าเขาให้เรา 
เป็นล่าม เราก็พาเขาไปขอสาวละบาดหนิ คนในหมู่บ้านมกัเลือกผู้เฒ่าผูแ้ก่ว่าผู้ได๋สิเป็นล่าม  
เขาสิเบิ่งกริยาท่าทางของผู้เฒ่า ถ้าหากว่า อาวุโสมีความเหมาะสมแล้วกะเอาโลด” “พ่อฮ้าง 
แม่ฮ้าง เพ่ินสิห้าม บ่ให้เอาไปเป็นล่าม พ่อล่ามต้องมีลูกมีเมียครบ ถึงเป็นล่ามได้ ถ้าเป็นพ่อหม้าย
แม่หม้ายเป็นไม่ได”้   
  ค่าสินสอดในการแต่งงาน หรือ “ค่าดอง” ส่วนมากเขามักก าหนดกันแล้วเมื่อว่า 
ที่บ่าวสาวพูดคุยกัน เมื่อแต่งงานแล้วก็แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะเป็น “สะใภ้สู่” หรือ “เขยสู่” 
(ผู้ชายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงหรอืให้ฝ่ายหญิงไปอยู่บ้านฝ่ายชาย) แต่ก่อนแลว้มักเป็น “เขยสู่” คือ 
ฝ่ายชายไปเป็นลูกเขย อาศัยอยู่กับบ้านของฝ่ายหญิง ร่วมกันกับพ่อตาและแม่ยาย แต่ทุกวันนี้
เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ตกลงกัน เมื่อสมัยตาทองแต่งกับยายจันทร์เพ็ญ ตาทองก็เป็น “เขยสู่” 
ไปอาศัยอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่า (พ่อตาแม่ยาย) แต่คุณตาทองบอกว่า “โชคดีเพราะไม่ยุ่งยากอะไร 
ทั้งสองคนได้มอบหมายให้ลูกเขยเฮ็ดเลยทุกอย่าง บ่ต้องให้เกรงกลัวอะไร พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบ่ยากจัก
เม็ด ตื่นเช้าขึ้นมากะบอกว่า “มีหยังกะไปเฮ็ดโลดเด้อลูก” มีทางไปกะไป ไปน าไร่น านากะเอาวัว
ควายไปไถนา บ่ได้ผิดกันจักเทื่อ ถ้าเพ่ินเว้าเฮากะฟัง คั้นพอเพิ่นเว้าขึ้นเฮากะฟังเหตุฟังผล บางที
ฟังแล้วเฮากะเว้าอธิบายอยู่ได๋”  
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  พ่อแม่ของแม่จันทร์เพ็ง (ภรรยาของตาทอง) มีลูกสาวอยู่หลายคน ลูกเขยคนแรก
ได้หย่าร้างกับลูกสาวคนโต มีลูกด้วยกัน 2 คน แล้วแยกทางกันไป ส่วนลูกสาวคนที่ 2 แต่งงาน
แล้วออกเรือนไปอยู่กับสามี (เป็นสะใภ้สู่) เพราะบ้านทางสามีเป็นลูกชายคนเดียว น้องสาวคนที่ 3 
ก็ไปเป็นสะใภ้สู่อยู่กับสามีที่อ าเภอวานรนิวาส และเมื่อพ่อทองแต่งงานกับแม่จันทร์เพ็งจึงได้เข้า
ไปอยู่กับพ่อตาแม่ยาย “อาศยัอยู่เฮือนหลังเดียวกัน” มีน้องสาวของแม่จันทร์เพ็งอีกคนเมื่อ
แต่งงานแล้วก็อยู่บ้านหลังเดียวกัน พออยู่มาได้ประมาณ 3 ปี เขาจึงย้ายออกไป ส่วนการแบ่ง
มรดกก็แล้วแตต่กลงกัน ตาทองได้มรดกเป็น “ควาย” อยู ่4 โต ส่วนที่นาพ่อตาแม่ยาย “เพิ่นให้
ลูกชายหล่า” (ลูกชายคนสุดท้อง) แต่น้องแม่จันทร์เพ็งก็น าเงินมาตอบแทนพี่สาวอยู่ประมาณ 
5,000 บาท เป็นค่าตอบแทนที่น้องชายรับเอาที่นาไป “น้องเพิน่เอาเงินยุนค่านาให้เอื้อย” 
(เอาเงินตอบแทนที่นาให้พี่สาว) ทุกวันนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านโนนง้ิวก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ 
โดยเฉพาะลูกๆ หลานๆ มักเทียวไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ 
  บุญประเพณีของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ซึ่งเป็นหมู่บ้านของไทครัวตั้งขึ้นมาใหม่ 
จากการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนมาต่างถิ่นหลายท้องที่จึงไม่มี “ดอนปู่ตา” สถานที่ศักดิส์ิทธ์ิอันเป็น
หอสิงสถิตของผีบรรพบุรุษ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านต่างบอกว่า เมื่ออพยพพากันย้ายมาเป็น 
“ครัวเรือน” จงึไม่ได้น าเอาผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านเดิมมาอยู่ด้วย แต่ชาวบ้านได้ยึดมั่นเอางาน
บุญประเพณีทางพุทธศาสนาเป็น “แกนหลัก” ในการเช่ือมความมั่นคงของผู้คนในหมู่บา้น 
หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์จึงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งทางพระพุทธศาสนา มีการรักษา  
“ฮีตคอง” บุญประเพณีแบบเดิมอย่างเข้มข้น ทุกๆ เช้าในเริ่มต้นวันใหม่จงึพบชาวบ้านยืนเรียง
รายรอใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เกือบทุกหลังคาเรือน นับว่าเป็นหมู่บ้านที่ยึดถือการท าบุญตัก
บาตรต่อเนื่องเสมอมาไม่เคยขาด 
  นอกจากนี้ชาวบ้านยังยึดถือท าบุญประเพณีตามฮีตคองของเก่า อาทิเช่น  
บุญข้าวสาก บญุข้าวประดับดิน งานบุญเข้าพรรษา และงานบุญออกพรรษา เป็นต้น สว่นงาน 
ฮีตคองอ่ืนที่ไม่ได้ถอืปฏิบัติมา เช่น งานบุญบั้งไฟและงานบุญผะเหวดไม่ได้ท า ส่วนงานบุญ
ประจ าปีที่ขาดไม่ได้คือ “งานบุญประทายขา้วเปลือก” ประจ าเดือนสามได้ท ามาตลอดไม่เคยขาด 
งานบุญใหญ่ของหมู่บ้านจึงเป็นงานบุญประทายข้าวเปลือก หรือ “งานบุญกองข้าว” ซึ่งระยะหลัง
มักท าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทกุปี จากการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุที่ท าหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์
เลือกเอาบุญกองข้าว หรือบุญประทายข้าวเปลือกเป็นบุญส าคัญของหมูบ่้านที่ขาดไม่เนื่อง 
เนื่องจากหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านต้ังใหม่และเปน็หมู่บ้าน “ไทครัว” จึงจ าเป็นต้องท าบุญเพราะ
ต้องการหาเงินรายได้เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน และที่ส าคัญคือ ต้องการกองทุนเพื่อเป็นกองกลางในวัด
ศรีรัตนมงคล โดยเฉพาะเก็บไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าน้ าค่าไฟของวัดตลอดปี ทั้งน้ีชาวบ้านทุก
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หลังคาเรือนจะน าเอาข้าวเปลือกมาบริจาคกองรวมกันไว้ที่วัด จากน้ันจึงขายข้าวได้เงินเท่าไหร่
แล้วน าไปถวายวัดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของวัดต่อไป  
  ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านไทครัว พบได้จาก การช่วยเหลือกันทางสุขภาพ 
ในหมู่บ้านไทครัว เบื้องต้นเห็นได้จากการตอนที่มาตั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่รวมกันใหม่ๆ  ของ 11 
ครอบครัว เวลามีคนเจ็บป่วยมักไปหาหมอรากไม้ หมอสมุนไพรของหมู่บ้านช่ือ ผู้ใหญล่ี พาลึก  
แกจะไปเก็บสมุนไพรในหลายพื้นที่แล้วน ามาเก็บใส่ถุงในใหญ่เอาไว้ ใครป่วยเป็นไข้ไม่สบาย 
จึงไปหา จากนั้นหมอก็ค้นเอารากไม้มาฝนกบัน้ าท าเป็นยาแก้ไข้ ผู้ใหญ่ลีเมื่อมาอยู่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์จะน าเอายาที่เก็บมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่แกอยู่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้
จึงน าถุงยามาด้วย นอกจากน้ีในหมู่บ้านยังมีหมอเป่า หรอื “หมอจอดกระดูก” คือ พอ่ใหญ่พวง 
แก้วประดับ ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่เข้ามาตั้งบ้านโนนเจริญศิลป์ พ่อใหญ่พวงเก่งมาก ใครเป็นอะไรมา
ก็ไม่กลัว ลูกชายขาหักให้แกเป่าจอดให้ไม่นานก็หาย นอกจากพ่อพวงยังมี “พ่อใหญ่ฮอง เรียนชิน” 
เป็นหมอจอดกระดูกเช่นกัน โดยอพยพมาจากอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นคน
กลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้าน พร้อมๆ กับนายพวง ระยะต่อมาเมื่อความเจริญเข้ามาเริ่มสถานี
อนามัยต าบลบ้านวังเย่ียม ท าให้ชาวบ้านจึงรู้จักไปหาหมอ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลวังเยี่ยม ตอนไปสถานีอนามัยบ้านวังเยี่ยมครั้งแรกคุณตาทองมีอายุประมาณ 
50 ป ี“ถึงได้ไปเห็นสถานีอนามัย” 
  ส่วนการศึกษา “ไทบ้านเฮาทั้งเหมิดไปเรียนอยู่โรงเรียนวังเยี่ยม” ถ้าอยากเรียนต่อ
ประถมศึกษาปีที่ 5-7 ต้องไปโรงเรียนที่บ้านหนองแวง ส่วนพ่อทองเรียนได้แค่ประถมศึกษาปีที่ 4 
สมัยก่อนไปเรียนที่บ้านวังเยี่ยมต้องเดินเท้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร หากไปเรียนโรงเรียนต าบล 
ที่หนองแวงต้องเดินทางอีก 9 กิโลเมตร หรือถ้าไปโรงเรียนที่อ าเภอค าตากล้าต้องเดินทางอีก 15 
กิโลเมตร โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป ์ตั้งขึ้นครั้งแรกพร้อมๆ กับวัดเมื่อ ปี พ.ศ. 2522 มีนายไสว 
ศรีท้าว เป็นครใูหญ ่หลังจากตั้งโรงเรียนแล้วเด็กๆ จึงมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียนบ้านของ
ตนเอง จากนั้นไม่มีใครไปเรียนหนังสือที่หมู่บ้านวังเย่ียมอีกเลย อย่างไรก็ตามตาทองบอกว่า  
ก่อนต้ังโรงเรียนในปี 2522 เคยเปิดโรงเรียนที่วัดประมาณ 1 ปี พอสร้างโรงเรียนเสร็จเมื่อปี  
พ.ศ. 2523 จึงพากันย้ายไปสอนอยู่ในโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพประกอบ 12 คุณตาทอง กว้างขวาง อายุ 88 ปี ปราชญ์ชาวบ้านโนนเจริญศิลป์ 



 

บทที่ 3 

“ไทครัว” กับพัฒนาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน 

 การศึกษาเรื่อง ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ ์
ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน เนื้อหาบทนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แบบ
สัมภาษณเ์พื่อเก็บข้อมูลไทครวั จ านวน 171 หลังคาเรือน เพื่อศึกษาพัฒนาการอพยพย้ายถิ่นของ 
“ไทครัว” หมูบ่้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังสัมภาษณป์ระวัติศาสตร์ชีวิต (Live history) จากความทรงจ าของบุคคล 
ในชุมชน (Social memory) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key-informants) ทีอ่พยพย้ายถิ่นมา 
ตั้งภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับวิธีการสัมภาษณป์ระวัติศาสตร์บอกเล่า 
(Oral History) ส าหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาพัฒนาการ
การอพยพย้ายถิ่นมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บา้นใหม่ รวมถึงปัจจัยหรือเหตุผลส าคัญของการย้าย
ออกจากภูมิล าเนาถิ่นฐานที่อยู่เดิม รวมถึงการอธิบายเรื่องราวของบุคคลอันที่เป็นมาของอัตลักษณ ์
และการสร้างความหมายทางสังคมของ “ไทครัว” ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ไทครัวกับความหมายและอัตลักษณ์ทางสังคม 

 “ไทครัว” เป็นค าที่ใช้เรียกทั่วไปในภาษาถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ  
“ภาคอีสาน” ของประเทศไทย ค าว่าไทครวัประกอบด้วยค า 2 ค า คือ ค าว่า “ไท” หมายถึง  
คนหรือบุคคลทั่วไป โดยอาจใช้เรียกเป็นค าสรรพนามแทนบุคคลหรือกลุม่บุคคลท้องถิน่ทั่วไป  
เช่น “ไทลาว” หมายถึง คนลาวหรือกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาว “ไทญ้อ” หมายถึง หมายถึง คนญ้อ 
หรือกลุ่มคนชาติพันธุ์ญ้อ “ไทโย้ย” หมายถึง คนโย้ยหรือกลุ่มคนชาติพันธ์ุโย้ย “ไทโส้” หมายถึง 
คนโส้หรือกลุ่มคนชาติพันธุ์โส้ หรือ “ไทกะเลิง” หมายถึง คนกะเลิงหรือกลุ่มคนชาติพันธุ์กะเลิง 
เป็นต้น นอกจากนี้ค าว่า “ไท” ยังใช้เป็นค าเรียกของคนหรือบุคคลมาจากแหล่งก าเนิดหรือ
ภูมิล าเนา ยกตัวอย่างเช่น “ไทสกล” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากจังหวัดสกลนคร “ไทอุบล” 
หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี หรือ “ไทอุดร” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มา
จากจังหวัดอุดรธานี “ไทขอนแก่น” หมายถงึ คนหรือบุคคลที่มาจากจังหวดัขอนแก่น หรือ  
“ไทสว่าง” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และอาจรวม
ความถึง “ไทบา้น” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากหมู่บ้านหรือชนบท เป็นต้น 
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 ส่วนค าว่า “ครวั” หมายถึง ครอบครัว ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก นอกจากนี้ยัง
รวมถึง “ครัวเรือน” ซึ่งนอกจากพ่อแม่และลูกแล้วยังรวมถึง ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ที่ร่วมอาศัยอยู่ใน 
“ครัวเรือน” เดียวกัน อาทิเช่น ปู-่ย่า ตา-ยาย ลุง-ป้า น้า-อา และลูกหลานฯ เป็นต้น ดังนั้น 
เมื่อรวมค าว่า “ไทครัว” จึงหมายถึง คน, บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีความสัมพันธก์ันทางเครือญาต ิ
หรือเป็นกลุ่มบคุคลที่มีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยอยู่รวมครัวเรือนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ความหมายและความส าคัญของค าว่า “ไทครัว” มักผูกติดอยู่กับ “อัตลักษณ์” ของคน, บุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่พากันอพยพเคลื่อนย้ายออกจากถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิม แล้วไปต้ังถิ่นฐานอยูใ่น
พื้นทีข่องหมู่บ้านหรือชุมชนใหม่ ทีม่ีบริบทสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากภูมิล าเนาเดิม 
รวมทั้งอัตลักษณ์ส าคัญของไทครัวที่แตกต่างจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มบุคคลอื่น 
คือ การน าพาเอาทรัพยากร สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของครอบครัวหรือครัวเรือนเคลื่อนย้ายไปด้วย นอกจากนี้ไทครัวยังมีอัตลักษณ์
ส าคัญอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นกลุ่มคนหรือบุคคล “กลุ่มใหม่” (guest) ที่อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นพา
ครอบครัวหรือครัวเรือน ไปขอร่วมอยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านหรือชมุชน ที่มีกลุ่มบุคคล 
ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ก่อนหรือเป็นกลุ่มดั้งเดิมที่มีฐานะ “เจ้าบ้าน” (host) อยู่แล้ว ดังนั้น ไทครัว 
จึงมีความหมายและอัตลักษณ์ที่มีนัยส าคญัระหว่างชาติพันธุ์สัมพันธ์ของไทครัว “กลุ่มใหม่” 
(guest) ที่เปรียบเสมือนกับแขกผู้มาเยือนกบั “กลุ่มเดิม” ที่มาอาศัยอยู่ก่อนซึ่งเปรียบเสมือน 
กับเจ้าของบ้าน (host) 

พัฒนาการอพยพย้ายถิ่นของไทครัว 

 จากประวัติและความเป็นของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เริม่ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 ตลอดระยะเกือบ 
50 ปทีี่ผ่านมามีพัฒนาการมาจากการอพยพย้ายถิ่นของ “ไทครัว” จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
ในภาคอีสาน แต่ละไทครัวเดินทางมาจากภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีจ านวนสมาชิกใน “ครัวเรือน” 
ไม่เท่ากัน โดยส่วนมากจะมีผู้น าในการอพยพ และมีจ านวนที่ดินท ากินและเอกสารสิทธิ์ ผู้วิจัยได้
เก็บส ารวจข้อมูลจ านวน 171 หลังคาเรือน จากจ านวนทั้งหมด 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 
58.06 ตามรายละเอียดในตารางข้อมูลหมู่บา้นโนนเจริญศลิป์ ดังต่อไปน้ี  
 
 

 



ตาราง 1 แสดงข้อมูลไทครัว บ้านโนนเจริญศิลป์ ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
1/200 นางกรรนิกา คดเกี่ยว บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร  - - 8 พ่อแม่ - - - - - - 
2/211 นางดวงใจ รักษาพล บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 3 พ่อแม่ - - - - - - 
3/9 นางทองตา ชมพู่สาร บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 16 ญาต ิ 16  - - - - 
4/173 นายบุญเหลือ สุวศรี บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 27 พ่อแม่ 8  - - - - 
5/73 นางมุทิตา วาป ี บ.กกโงงใหญ่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร   - - 26 สามีภรรยา 19  - - - - 
6/53 นายลาติน ปรางค์ทอง บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 23 ญาต ิ 40 - - - - - 
7/15 นายค าใหม่ ช่วยสุข บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 14 พ่อแม่ 14 - - - - - 
8/189 นายอนุรักษ์ โพธิ์ศรี  บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 14 พ่อแม่ 9  - - - - 
9/33 นายทองสุข อรุณวัน บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 36 ญาต ิ 30  - - - - 
10/84 นางหลัน วาปี  บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร  - - 22 ญาต ิ 16  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
11/86 นางเพ็ญพักตร์ ภาพชัย บ.สมสะอาด ต.แร่ อ.พังโคน  

จ.สกลนคร  - - 22 สามีภรรยา 15  - - - - 
12/42 นางบัว ผิวพรรณ บ.ไร่ศรีสุข อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  - - 26 พ่อแม่ 32  - - - - 
13/75 นางระเบียบ กัลยา บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 21 พ่อแม่ - - - - - - 
14/10 นางขนิษฐา  สิงหน  บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 12 พ่อแม่ 30  - - - - 
15/157 นางกองสี   โพธิ์ศรี บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 13 สามีภรรยา 12  - - - - 
16/31 นางบุญล้อม แสงเขียว บ.น้อย ต.หนองห้วง อ.ม่วงสามสิบ  

จ.อุบลราชธานี  - - 25 พ่อแม่ 15  - - - - 
17/201 นางมยุรี ศรีประสงค์  บ.แก่นเตา ต.โพนทราย อ.เมือง 

จ.มุกดาหาร  - - 19 ญาต ิ - - - - - - 
18/28 นางเฉิด ทาลึก บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร  - - 28 พ่อแม่ 20 - - - - 
- 
 

19/111 นางโฉมยง กัญญา บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้ อ.
วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 14 พ่อแม่ - - - - - - 

20/113 นายปัญญา  
สิริแสง 

บ.ฝาแฝก ต.ศรีชมพู  
จ.บึงกาฬ  - - 19 พ่อแม่ 8  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
21/104 นางทองค า จงใจ บ.โคกศิลา ต.โคกศิลา อ.สว่างแดนดิน 

จ.สกลนคร  - - 21 พ่อแม่ 23 - - - - - 
22/7 นายอาจ ไขลามเมา บ.กุดจิก ต.นาค า อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 25 ญาต ิ 25 - - - - - 
23/55 นายบุญเพ็ง อุลา บ.หนองตากรวย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 29 สามีภรรยา 24  - - - - 
24/169 นางดวงใจ มาตสุด บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 16 พ่อแม่ 20 - - - - - 
25/6 นายบุญเลิศ กัลยา บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 20 พ่อแม่ 9  - - - - 
26/146 นายเหรียญทอง นามเดช  บ.แวง ต.แวง อ.สว่างแดนดิน  

จ.สกลนคร  - - 21 พ่อแม่ 33  - - - - 
27/66 นายค าแสง กว้างขวาง บ.โนนงิ้ว ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 13 พ่อแม่ 23  - - - - 
28/176 นางชลดา แสนอุบล บ.วังหว้า ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 25 พ่อแม่ 33  - - - - 
29/178 นางวิมล ศรีโพธิ์  บ.โคกก่อง ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 17 แม ่ 13  - - - - 
30/40 นายเลียง สายไสย จ.อุบลราชธานี  - - 18 ญาต ิ 36  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
31/13 นางจอมศรี ศิริภักดิ์  บ.ดอนแดง ต.เดื่อ อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 10 พ่อแม่ 33 - - - - - 
32/36 นางน้อยหนึ่ง เวียงอินทร์ บ.ปลาหลาย ต.วานรนิวาส  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 17 สามีภรรยา 14 - - - - - 
33/118 นายธันวา คุณละ บ.ขัวสูง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 24 สามีภรรยา 45  - - - - 
34/79 นายสมรักษ์ สาลชัย บ.แก้ง ต.กุดเซียงหมี อ.เลิงนกทา  

จ.ยโสธร  - - 
24 
 สามีภรรยา 22  - - - - 

35/149 นางประไพศรี แก้วประดับ บ.โนนงิ้ว ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 

19 
 พ่อแม่ 

10 
  - - - - 

36/192 นางสะอาด กว้างขวาง บ.โนนงิ้ว ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 9 พ่อ 6  - - - - 

37/11 นายกิ้ง ศิริพักต์ บ.โนนงิ้ว ต.เดื่อ อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 29 พ่อแม่ 13  - - - - 

38/112 นายทองเตรียง กัลยา บ.วังเวิน ต.ขัวกาย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 10 พ่อแม่ 19  - - - - 

39/20 นายทองหลาง อรัญสุด อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  - - 18 สามีภรรยา 9  - - - - 
40/142 นายค าบุญ ปัตตาพี บ.โนนคอม ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 25 สามีภรรยา 6  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผูน้ าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
41/166 นายขจร ค าฝาย  บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 16 พ่อแม่ 18  - - - - 
42/94 นายไพชาญ ทักษบุตร บ.โนนงิ้ว ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 17 พ่อแม่ 22  - - - - 
43/70 นายทองค า ค าภริยา บ.สร้างขุนศรี ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 18 พ่อ 30  - - - - 
44/80 นายต้าว ฝั่งซ้าย บ.ค าไผ่ ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย  

จ.หนองคาย  - - 20 ญาต ิ 80  - - - - 
45/96 นายค าผอง กุค าหลัก บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 20 พ่อแม่ 25  - - - - 
46/57 นางล าไย บุตรศิลป์  บ.นาท่อน ต.ไฮย่อง อ.พังโคน  

จ.สกลนคร  - - 17 สามีภรรยา 60  - - - - 
47/136 นางจันทนา พรมสวัสดิ์ บ.โคกศิลา ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์  

จ.สกลนคร  - - 16 พ่อ 15  - - - - 
48/107 นายพุทธา ศิริพักต์ บ.ดอนแดง ต.เดื่อ อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 15 พ่อแม่ 25  - - - - 
49/98 นายทองใส โพธิ์ศรี บ.โคกผักหวาน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 29 พ่อแม่ 9  - - - - 
50/62 นางวาสนา ศรีโยหะ บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 22 พ่อแม่ - - - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
51/5 นายด ารง ค าภริยา บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 18 พ่อ 15  - - - - 
52/100 นายประสงค์ ศรีลาวงศ์ บ.โคกศิลา ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์  

จ.สกลนคร  - - 25 สามีภรรยา 15  - - - - 
53/29 นางหอม นอรมาส บ.หนองแวง ต.พันนา อ.พรรณานิคม 

จ.สกลนคร  - - 21 สามีภรรยา 40  - - - - 
54/115 นายวิไลย์ พาลึก บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 5 พ่อแม่ 18  - - - 
- 
 

55/67 นางค าบุญ สีลาวงศ์ บ.โคกศิลา ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์  
จ.สกลนคร  - - 15 พ่อแม่ 19  - - - - 

56/69 นางรุจี อินธิจักร บ.โคกศิลา ต.ทุ่งแก อ.สว่างแดนดิน  
จ.สกลนคร  - - 20 พ่อแม่ 35  - - - - 

57/93 นายท้อง วาปี บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   - - 29 คน พ่อแม่ 13 - - - - - 

58/43 นายนิตยา แสงประดิษฐ ์ บ.วังเยี่ยม ต.หนองแวงใต้  
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 16 พ่อแม่ 2 - - - - - 

59/184 นางวรรณภา คุณละ บ.ขัวสูง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส 
จ.สกลนคร  - - 17 ญาต ิ 11 - - - - - 

60/194 นางรจนา บัวศรี บ.หนองนาแซง ต.ขั่วก่าย  
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 17 พ่อแม่ 12  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
61/202 นางปราณี เขื่อนพงษ์ บ.ขั่วกาย ต.ขั่วก่าย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 16 พ่อแม่ 6 -   - - 
62/216 นางเปรมฤด ีกุค ารักษ์ บ.หนองสโน ต.พรสวรรค์  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 19 สามภีรรยา 40 -   - - 
63/174 นางอุบล แสงจันตะ บ.โคกก่อง ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร -  - 14 ญาต ิ -  - - - - 
64/44 นายรอนสันต์ เทาโต บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 9 สามีภรรยา 21      
65/22 นางล าไพ เสนจันตะ บ.โคกก่อง ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร -  - 15 แม ่   - - - - 
66/102 นางส ารอง แก้วประดับ บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 4 พ่อแม่ -  - - - - 
67/21 นางวันทอง โพศรี บ.ขั่วกาย ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 28 สามีภรรยา 19 - - - - - 
68/88 นางอดุมพร ศรีพั่ว บ.หนองม่วง ต.นาค า อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร - -  12 ญาต ิ 12 -     
69/18/12 นายสีเทา อินทร์ทิจักร บ.โคกสีลา ต.โคกสีลา อ.สว่างแดนดิน 

จ.สกลนคร  - - 12 
คู่สามี
ภรรยา 37  - - - - 

70/210 นางรุจิรา แสงเขียว บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  
อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร  - - 20 พ่อแม่ 15  - - - - 

38 



ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
71/130 นายทองปาน กัลยา บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 17 พ่อแม่ - - - - - 
- 
 

 
72/63 

นายไพศาล แก้วประดับ จ.อุบลราชธานี 

 - - 17 พ่อแม่ 25  - - - - 
73/77 นายบุญแล รักษาพล บ.สงเปลือย ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร -   13 พ่อแม่ 10  - - - - 
74/191 นางวัลภา ทาส ี บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 22 พ่อ 46  - - - - 
75/127 นายค าพอง  หาดี บ.ชูชาติ ต.พนา อ.พนา จ.อุบลราชธานี  - - 23 ญาต ิ 7  - - - - 
76/205 นางอ าพวัน หมายมี บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 11 พ่อแม่ 20 -     
77/134 นางพวงเพชร แน่นชิด บ.นาค า ต.ลือ อ.พนา จ.อุบลราชธานี  - - 21 ญาต ิ 22  - - - - 
78/58 นายเหวียน นามเดช บ.วังหว้า ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 21 พ่อแม่ 20  - - - - 
79/213 นางดารารัตน์ แสงเขียง บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 15 พ่อแม่ - - - - - - 
80/17 นางพิมพ์พร สีโยหะ บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง   

จ.มุกดาหาร  - - 5 พ่อแม่ 30 - - - - - 
81/172 นายหลง มิ่งแสง บ.นาบัว ต.หนองแวงใต ้อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 13 พ่อแม่ 50  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
82/187 นางนะลอน วาปี บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 13 พ่อแม่ 10  - - - - 
83/17 นางพิมพ์พร สีโยหะ บ.แก่นเต่า ต.โพนทราย อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร  - - 13 พ่อแม่ 50 - - - - - 
84/209 นางบุญรัตน์ สีดา บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร  - - 13 พ่อแม่ 33  - - - - 
85/190 นางบานใจ สีดา บ.โพธิ์ชัย ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 14 พ่อแม่ 35  - - - - 
86/214 นางหลิน บุญเจริญ บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 25 ญาต ิ 19  - - - - 
87/164 นายสมเกียรติ มณเพียน บ.ขี้นาค ต.ลือ อ.พนา จ.อุบลราชธานี  - - 20 พ่อแม่ 18  - - - - 
88/50 นายสมบูรณ์ เรืองลวน บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 13 พ่อแม่ 20  - - - - 
89/82 นางทรงศรี หนูโม บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 26 พ่อแม่ - - - - - - 
90/167 นางร าเพย  บ.หนองสะพัง ต.โพนงาม อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร  - - 24 พ่อแม่ 18  - - - - 
91/87 นางกองสี แก่นวงค์ บ.ป่งเป้า ต.โพนทราย อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร  - - 21 พ่อแม่ 10  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
92/139 นางวราพร วนค าแสน บ.ห้วยโทง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 20 แม ่ - - - - - - 
93/103 นายทองจันทร์ ไฮวัง บ.บะนกทา ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร -   33 ญาต ิ 4  - - - - 
94/117 นายนริน ศรีชาต ุ บ.ล าเพ้อ จ.ยโสธร          - - 25 พ่อแม่ 15  - - - - 
95/64 นายเตรียม ทุมทอง บ.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว  

จ.จันทบุร ี  - - 24 สามีภรรยา   - - - - 
96/65 นายธนวัตร ค าโพช บ.กุดไห ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร -  - 20 พ่อแม่ 32  - - - - 
97/56 นางดอกจันทร์ ศรีลาวงค์ บ.โคกสิลา ต.ทุ่งแก อ.สว่างแดนดิน  

จ.สกลนคร  - - 20 แม ่ 10  - - - - 
98/24 นายอุดร สิงห์ทา บ.หนองสองห้อง ต.นาผือ อ.เมือง  

จ.อ านาจเจริญ  - - 17 ญาต ิ 10 ส.ค. 1/น.ส. 2 - - - 
99/114 นายปรีดา บานไพ บ.แก้งท่าลับ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์   

จ.สกลนคร -  - 17 พ่อแม่ 18  - - - - 
100/165 นางฉวีวรรณ สานโพธิ์คา บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 16 พ่อแม่ 10  - - - - 
101/207 นายสุกัณ จันอ่อน บ.ดงไม้กลอน ต.ไม้ก้อน อ.พนา  

จ.อุบลราชธานี  - - 27 ญาต ิ 25 - - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
102/106 นายสมบูรณ์ โล่ห์ค า บ.โพนเมือง ต.ไม้ก้อน อ.พนา  

จ.อุบลราชธานี  - - 35 ญาต ิ 25  - - - - 
103/151/12 นางประนอม โวหารลึก บ.สมเปือย จ.กาฬสินธุ ์  - - 14 พ่อ 13  - - - - 
104/76/12 นายทองสุข แสนอุบล บ.ดอนแดง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 21 พ่อ 16  - - - - 
105/26/12 นายสมรชัย วาปี บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 11 สามีภรรยา - - - - - - 
106/170 นางบังอร จันทร์อ่อน บ.โพนเมือง ต.ไม้ก้อน อ.พนา  

จ.อุบลราชธานี  - - 18 พ่อ 51  - - - - 
107/163 นางพิมผกา พาพิจิตร บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 5 พ่อแม่ 25  - - - - 
108/171 นายด าริ ต้นกลาง บ.ทุ่งแสกง ต.บ้านขอ จ.ล าปาง  - - 14 สามีภรรยา 20  - - - - 
109/138 นายวิทวัฒน์ ขันติจิตร บ.โพนเมือง ต.โพนเมือง อ.หัวตะพาน 

จ.อุบลราชธานี  - - 16 ญาต ิ 17  - - - - 
110/168 นายบุญธรรม มิ่งแสง บ.นาบัว ต.หนองแวงใต ้อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 17 พ่อแม่ - - - - - - 
111/131 นายบุตรดี แสนวัง  บ.วานรนิวาส ต.วานรนิวาส  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 20 สามีภรรยา 20 - - - - - 
112/142 นายค าบุญ ปัตตพ ี บ.โนนก้อม ต.ธาต ุอ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 24 สามีภรรยา 6  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
113/74 นายหลงมา มิ่งแสง บ.นาบัว ต.หนองแวงใต ้อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 14 ญาต ิ - - - - - - 
114/163/12 นางมาลา ทาสี บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 12 ญาต ิ - - - - - - 
115/12 นางค าเพียร ดวงตะปะ บ.วังเยี่ยม ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 25 พ่อแม่ 26  - - - - 
116/85 นางปราณี  สาวารี บ.สัมพันธมิตร ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.อุดรธานี  - - 16 พ่อแม่ 45  - - - - 
117/219/12 นายถนอม ลือชัย บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 17 ญาต ิ 45  - - - - 
118/154/12 นางลัดดาวัลย์ มาตรสุด บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร -  - 15 พ่อแม่ 30  - - - - 
119/47/12 นางจันทร์ มาตรสุด บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 21 ญาต ิ 30  - - - - 
120/52/12 นางเปลี่ยน พลสีดา บ.หนองเตย ต.พรมสวัสด์ิ อ.พยุห์  

จ.ศรีสะเกษ  - - 20 สามีภรรยา 9  - - - - 
121/49/12 นายกาย คดเกี้ยว บ.นาสีนวล ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก  

จ.นครพนม  - - 25 ญาต ิ 20  - - - - 
122/37/12 นายบุญยิ่ง บุญเจริญ บ.วังเวิน ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 15 พ่อ - - - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
123/186 นางหนูถิน อุทาทอน บ.หนองเตย ต.พรมสวัสด์ิ อ.พยุห์  

จ.ศรีสะเกษ  - - 20 สามีภรรยา 9  - - - 
- 
 

124/45 นางหนูยวน เข็มจักร บ.ไร่ ต.ไร่ขิง จ.อ านาจเจริญ  - - 19 ญาต ิ 50  - - - - 
125/12 นายเผือก แสนอุบล บ.ศรีวิชัย ต.ธาตุทอง อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 23 ญาต ิ 12  - - - - 
126/8 นายปาน ศรีปะด ี บ.โคกก่อง ต.หนองแวงใต้ 

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 15 พ่อแม่ 30  - - - - 
127/137 นายสุทธิชัย กว้างขว้าง บ.โนนงิ้ว ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 22 พ่อแม่ 5  - - - - 
128/60 นางบัวสาย กว้างขว้าง บ.โนนงิ้ว ต.ขั่วกาย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 19 ญาต ิ 6  - - - - 
129/177 นายทองสุก ทยอมใหม ่ บ.ค าทอด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา  - - 15 พ่อแม่ - - - - - - 
130/193 นางเบญจมาศ ศรีขมิ้น บ.โนนเจริญศิลป์ ต.หนองแวงใต้  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  - - 7 พ่อแม่ - - - - - - 
131/158 นายสมชัย อังคณา บ.โคกสูง ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  

จ.มุกดาหาร  - - 17 แม ่ 6  - - - - 
132/1431/2 นายเนียม กุค าหลัก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี  - - 19 พ่อแม่ 7  - - - - 

133/71 นายโจม ฤทธิพันธุ์ บ.โนนแพง ต.ล าธาร อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์  - - 17 สามีภรรยา 33  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดนิ 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
134/2 นายทอง กว้างขวาง บ.นาเมือง ต.นาวัง อ.เมือง  

จ.อ านาจเจริญ  - - 27 พ่อแม่ 7  - - - - 
135/81 นายบน พละ บ.มันปลา ต.กุดเซียงหมี อ.เลิงนกทา 

จ.ยโสธร  - - 25 สามีภรรยา 30  - - - - 
136/23 นายค า บุญกาล บ.หนองแคน ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน 

จ.อ านาจเจริญ  - - 21 พ่อแม่ 35  - - - - 
137/25 นายสุบรรณ ศีลาวงศ์ บ.โนนงิ้ว ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 13 พ่อ 36 - - - - - 
138/181 นายค าใส อินธิบาล บ.หนองแฝก ต.นาค า อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 13 ญาต ิ 10  - - - - 
139/98 นายค าปอง วาปี บ.โนนงิ้ว ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 19 พ่อแม่ 17  - - - - 
140/153 นางบุญสวย กว้างขวาง บ.โนนงิ้ว ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 17 พ่อแม่ 5  - - - - 
141/72 นางเพียร หมายมี บ.วังเวิน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 21 แม ่ 10  - - - 
- 
 

142/36 นายเวียงไชย ปูคะธรรม บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 16 พ่อแม่ 14  - - - - 

143/16 นางหวานใจ แก้วกัณตนา บ.ธาตุ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 24 ญาต ิ 16  - - - - 

45 



ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
144/34 นางล าดวน ต้นสาย บ.นาออม อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  - - 13 พ่อแม่ 26  - - - - 
145/133 นางเกสร  สุขรี่ บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร  - - 18 สามีภรรยา 25  - - - - 
146/125 นางแพง  สีดาวัต บ.สุขสมบูรณ์ ต.เซกา อ.เซกา  

จ.บึงกาฬ  - - 15 พ่อแม่ 20  - - - - 
147/99 นายสมพร ยุติรักษ์ บ.โนนสวรรค์ ต.กลาง อ.เดชอุดม  

จ.อุบลราชธานี  - - 19 พ่อแม่ 8  - - - - 
148/51 นายบุญเนียม กัลยา บ.หนองยาว ต.บุงคา อ.เลิงนกทา  

จ.ยโสธร  - - 20 พ่อ 38  - - - - 
149/123 นายจันทร์โท สีดา บ.โพนงาม ต.โพนงาม อ.ค าชะอี  

จ.มุกดาหาร  - - 17 สามีภรรยา 11  - - - - 
150/142 นายสมัย แสนอุบล บ.หนองแวง ต.หนองแวง  

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  - - 20 พ่อแม่ 12  - - - - 
151/116 นางบัวพา โวหารลึก บ.เหล่างิ้ว ต.นามน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  - - 14 ญาต ิ 23  - - - - 
152/206 นางดวงใจ โพธิ์ค าพก บ.นาซอ ต.นาซอ อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 14 สามีภรรยา 5  - - - - 
153/120 นายถวิล ไชยอ้วน บ.หนองม่วง ต.นาค า อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร -  - 23 สามีภรรยา 22  - - - - 
154/124 นางวรรณา ศรีทิน บ.นาอ่าง ต.นาตาล อ.เต่างอย  

จ.สกลนคร -  - 19 พ่อแม่ 17  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดนิ 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
155/49 นางวาสนา ทาสี บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 25 พ่อแม่ 20  - - - - 
156/119 นางสุดใจ อรุณวรรณ บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 26 ญาต ิ 44  - - - - 
157/32 นายพงศ์สิทธิ์ สานชัย บ.ค าไผ ต.สีชมพู อ.โซ่พิสัย  

จ.หนองคาย  - - 23 ญาต ิ 7  - - - - 
158/132 นางหนูเพียร กัลยา บ.วังเวิน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 19 พ่อแม่ - - - - - - 
159/108 นางมณี ยุติรักษ์ บ.โนนสวรรค์ ต.กลาง อ.เดชอุดม  

จ.อุบลราชธานี   - - 21 ญาต ิ 22  - - - 
- 
 

160/112 นายทองเตรียง กัลยา บ.วังเวิน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 21 พ่อแม่ 9  - - - - 

161/148 นายปัญญา เป้าทอง บ.ขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 24 สามีภรรยา 7  - - - - 

162/135 นายสมคิด ศริีภักดิ์ บ.ดอนแดง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 26 ญาต ิ 8  - - - - 

163/100 นางจันทาตรา บัวศรี บ.โนนงิ้ว ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 24 ญาต ิ 40  - - - - 

164/48 นางวิจิตรา ทาสี บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร  - - 24 พ่อ 30  - - - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที่/
บ้านเลขที ่

ชื่อ – สกุล ภูมิล าเนาเดิม 
ชาติพันธุ์ 

จ านวนคน ผู้น าย้ายถิ่น 
ที่ดิน 
(ไร่) 

เอกสารสิทธิ์ 

ลาว ญ้อ โย้ย สป.ก. นส.3ก นส.4 ภทบ. สทก. 
165/19 นายลบ ระดาฤทธิ์ บ.ศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 27 พ่อแม่ 30  - - - - 
166/105 นายสมคิด ปะวะศีร บ.วังเวิน ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส  

จ.สกลนคร  - - 14 พ่อแม่ 16  - - - - 
167/195 นายพงศักดิ์ ไชยยศ บ.บะนกทา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 12 ญาต ิ 32  - - - - 
168/199 นางวธิดา พรหมดี บ.กุกโง่งใหญ่ ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร  - - 15 พ่อแม่ - - - - - - 
169/212 นายค าผา ฐานดี บ.ห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง  

จ.หนองบัวล าภ ู  - - 13 ญาต ิ - - - - - - 
170/126 นายด้วง สีดาวัตร บ.หนองจิก ต.หนองซ่อง อ.เชียงยืน  

จ.มหาสารคาม  - - 19 พ่อแม่ 31  - - - - 
171/122 นายสมถวิล คุรุบาส ี บ.โนนคอม ต.ธาตุทอง อ.วานรนิวาส 

จ.สกลนคร  - - 21 ญาต ิ 30  - - - - 
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 จากตารางแสดงข้อมูล “ไทครัว” หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ 
อ าเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่เก็บส ารวจภาคสนามด้วยแบบสัมภาษณ์
จ านวน 171 หลังคาเรือน จากจ านวนทั้งหมด 290 หลังคาเรือน หรือคิดเป็นร้อย 58.96 และ
สามารถสรุปรายละเอียดของตาราง ดังต่อไปนี้  
  1. ภูมิล าเนาเดิมของไทครัวทีอ่พยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร ในช่วง
ระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึงปัจจบุันจากจ านวน ข้อมูล 171 หลังคาเรือน 
พบว่า อพยพมาจากภายในจังหวัดสกลนคร จ านวน 116 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.83  
โดยส่วนมากมาจากหมู่บ้าน ของต าบลต่างๆ ในเขตอ าเภอวานิวาส จังหวัดสกลนคร ส่วนไทครัว 
ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 8.77 รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 13 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 7.60  
มาจากจงัหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.92 และจากจังหวัดยโสธร 
จ านวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.92 เช่นกัน นอกจากนี้อพยพมาจากมาจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จ านวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ที่เหลือมาจากมาจากจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวนจังหวัดละ 2 ครัวเรือนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.16 และมาจากจังหวัด
นครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดล าปาง จ านวนจังหวัดละ 1 ครัวเรือนเท่าๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 0.58 จากข้อมูล
ดังกล่าวเบื้องต้นพบว่า ส่วนมากแล้ว “ไทครวั” อพยพโยกย้ายภายในมาจากจังหวัดในภาคอีสาน
เป็นส าคญั มีเพียงจังหวัดจันทบุรีและจังหวดัล าปาง ที่อยู่ตา่งภูมิภาคออกไป และจากการสัมภาษณ์
เพิ่มเติมพบว่า คนเหล่านั้นมาเป็นลูกเขยกับลูกสะใภ้ภายในหมู่บ้านเจริญ จากความสัมพันธ์ที่พบ
เจอกันตอนไปท างานที่กรุงเทพฯ  
  2. ลักษณะทางชาติพันธุ์ของกลุ่มไทครัวหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว จ านวน 160 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.56 รองลงมาเป็นกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ไทญ้อ จ านวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.84 และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย จ านวน 
1 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 0.58 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ ์พบว่า ไทครัวที่บอกว่า ตนเอง
เป็นไทลาวมาจากจังหวัดศรีสะเกษ สามารถพูดภาษาส่วยได้ และเคยมีวธิีวัฒนธรรมกับไทส่วย
ก่อนที่จะอพยพมาอยู่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์
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  3. จ านวนสมาชิกไทครัวที่พากันอพยพมาอยู่หมู่บ้านโนนเจรญิศิลป ์พบวา่ มากทีสุ่ด 
ของจ านวนสมาชิกไทครัวที่อพยพมาด้วยกัน กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ มีสมาชิกจ านวน 11-20 คน 
ในจ านวน 102 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.64 รองลงมามสีมาชิกจ านวนมากกว่า 20 คนขึ้นไป 
จ านวน 63 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.84 และมสีมาชิก จ านวน 1-10 คน จ านวน 6 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ 
  4. ผู้น าในการอพยพของไทครัวพบว่า ส่วนมากพ่อแม่เป็นผู้น าในการอพยพงหรือ
พามาอยู่ที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ มากทีสุ่ดจ านวน 103 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.23 
รองลงมาเป็นญาติพี่น้อง จ านวน 39 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.80 และเป็นสามีภรรยา 
จ านวน 29 ครวัเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.95 ตามล าดับ 
  5. จ านวนที่ดินท ากินของไทครัวหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์พบว่า ไทครัวมีที่ดิน
มากกว่า 20 ไร่ขึ้นไป มีจ านวน 62 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รองลงมามีที่ดิน จ านวน  
11-20 ไร่ จ านวน 49 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.65 มีที่ดินท ากินระหว่าง 1-10 ไร ่จ านวน  
36 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ส่วนที่เหลือไม่ระบุจ านวนที่ดินท ากิน 24 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 14.03 จาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า คนที่มีที่ดนิท ากินมากทีสุ่ดมีจ านวน 80-100 ไร่ 
แต่ปัจจุบันได้แบง่ปันให้ลูกหลานเกือบทั้งหมด มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ยังคงเหลือที่ดินจ านวนมาก
ไว้กับตนเอง  
  6. เอกสารสิทธ์ิของที่ดินไทครัวในหมู่บ้านเจริญศิลป ์มากที่สุดเป็นเอกสาร สปก. 
4-01 จ านวน 115 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมาไม่มีข้อมูลจ านวน 38 ครวัเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ที่เหลือเป็นเอกสารสิทธิ์ นส. 3 กับ นส. 4 จ านวน 5 ครัวเรือนเทา่กัน  
คิดเป็นร้อยละ 2.92 เป็นเอกสาร ภทบ. และ สทบ. จ านวนเท่ากันอย่างละ 3 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 1.75 และเป็นเอกสาร สค.1 และ นส.2 อีกอย่างละ 1 ครัวเรือนเท่าๆ กัน คิดเป็นร้อยละ  
0.58 ตามล าดับ 

ปัจจัยการอพยพย้ายถิ่นผ่าน “ความทรงจ า” ของไทครัว 

 ความทรงจ าในการอพยพย้ายถิ่นของไทครัวหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์ผ่านการเล่าเรื่อง 
“ประวัติชีวิต” (Life) ของไทครัวที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคญั (key-informants) เพื่อให้เขา้ปัจจัย
ส าคัญที่เป็นแรงดึงดูดให้อพยพ รวมทั้งสาเหตุส าคัญที่เป็นแรงผลักดันใหผู้้คนเหล่านี้ต้องละทิ้ง 
ถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิม ผ่านเรื่องเล่าของบุคคลส าคัญต่างๆ ในหมู่บ้าน ดังนี ้
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  1. ประวัติชีวิต และ “ความทรงจ า” ของลุงสมรักษ์ ช่วยสุข  
   คุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุข เล่าประวัติชีวิตและการเป็นไทครัวของตนว่า ลุงเกิด
เมื่อปี พ.ศ. 2498 ปัจจุบันอายุ 62 ปี เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 12 
ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร ประกอบอาชีพ การท านา คุณลุงสมรักษ์ 
ช่วยสุข แต่งงานกับนางเชิด ช่วยสุข ชาวจังหวัดมุกดาหาร มีบุตร-ธิดา 7 คน โดยเป็นผู้ชาย 3 
และผู้หญิง 4 คน แต่เดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปใน แต่ละพื้นที่ เช่น รับจ้างทั่วไป 
อยู่ที่จังหวัดเลย และกรุงเทพฯ ปัจจุบันอยู่กับส่วนลูกชายคนสุดท้องประกอบอาชีพรับจ้าง 
และท านาอยู่ทีห่มู่บ้านโนนเจริญศิลป ์อย่างไรก็ตามบรรดาลูกมักส่งเงินกลับมาให้ตนไว้ให้ใช้ใน
ครอบครัว ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันคุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุขไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร 
เพราะร่างกายไม่แข็งแรงประกอบกับอายุมากแล้ว แตท่ าหน้าที่เลี้ยงหลานให้ลูกชายคนที่ 3  
ส่วนที่นาของคุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุขมีประมาณ 13 ไร ่(ส.ป.ก) จึงมอบให้ลกูชายคนสุดท้อง 
เป็นผู้ท ากินเลี้ยงตนและครอบครัว 
   แต่เดิมบรรพบรุุษพ่อแม่ของคณุลุงสมรกัษ ์ช่วยสุข เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี 
อยู่ที่หมู่บ้านไร่ศรีสุข ต าบล กุดข้าวปุ้น1 อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สาเหตุที่พ่อ
แม่ย้ายออกจากมาจากหมู่บ้านเป็นเพราะดินของหมู่บ้านเป็นดินทราย ปลูกพืชผลทางการเกษตร
ไม่ค่อยได้ผลผลิตและเกิดภัยแล้ง ท าให้พ่อแม่ของตนและชาวบ้านเคลื่อนย้ายออกจากหมู่บ้านเดิม
เพื่อหาที่ท ากินแห่งใหม ่ส่วนเหตุผลหรือปัจจัยส าคัญทีท่ าให้พากันตัดสินใจมาตั้งถิ่นฐานยังบ้าน
โนนเจริญศิลปค์ุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุข บอกว่า  
   “ข่าวลือว่า บริเวณที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ขนาดของหัวปลาใหญ่มาก  
ท าเป็นก้อนเส้าน่ึงข้าวยังได้ ครอบครัวจึงพากันอพยพเดินทางจากหมู่บ้านไร่ศรีสุขมายงั 
บ้านโนนเจริญศิลป์ โดยเดินทางมาตามทางเดินและทางเกวียน อาศัยแวะพักไปเรื่อยๆ ใกลกั้บ
บริเวณแหล่งน้ า หลังจากน้ันเดินทางมาจนถึงหมู่บ้านโนนเจริญศิลป”์  
   สายตระกูลของกลุ่ม 11 ครอบครัวที่มาเป็นกลุ่มบุกเบิกหมูบ่้าน ประกอบด้วย 
ค าภาริยา กว้างขวาง ช่วยสุข ตันอุทา โดยตระกูลเหล่านีส้่วนมากอพยพเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัด
อุบลราชธานี ประเพณีที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติร่วมกันหลักๆ คืองานบุญประทายข้าวเปลือก  
ที่ชาวบ้านทุกหลังต้องน าข้าวสารและเงินเป็นปัจจัยเพื่อน าไปถวายวัด เพื่อให้วัดน าปัจจัยดังกล่าว 
พัฒนาวัด และ เป็นบุญกุศลทีช่าวบ้านได้ท าร่วมกัน ส่วนระบบการปกครองหมู่บ้านในช่วงก่อน
เป็นหมู่บ้าน คือ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล ชาวบ้านเรยีกบ้านโนนเจริญศิลป์ว่า “บา้นฝาก” 

                                                            
1ปัจจุบัน คือ อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 
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ขึ้นบ้านวังเยี่ยม และท าเรื่องแยกออกมาเป็นหมู่บ้านของตน ปัจจุบันผู้ปกครองในหมูบ่้าน คือ 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น  
   ชีวิตในวัยเด็กส่วนมากช่วยพ่อและท านา เกบ็ของป่าและหาสัตว์นานาชนิด 
อาทิเช่น กระรอก กระแต ปลา จากทีก่ล่าวข้างต้นว่าหัวปลามีขนาดใหญ ่ถึงขนาดน ามาท าเป็น
ก้อนเส้าได้นั้นเป็นความจริงเพราะปลามีขนาดใหญ่และมีมากมายในห้วยลึก ซึ่งห้วยลึกเป็นแหล่ง
น้ าที่ส าคัญของชาวบ้านโนนเจริญศิลป ์บรรดาของป่าสัตว์ป่านานาชนิด และปลา น ามากินใน
ครอบครัว ส่วนที่เหลือแม่จะน าไปขายเพราะมีพ่อค้าคนกลางมรับซื้อถึงหมู่บ้านและน าสินค้าไป
ขายต่อที่ตลาดในอ าเภอวานรนิวาส ส่วนหนองโดนเป็นบ่อน้ าส่างที่ชาวบ้านขุดเพ่ือใช้ดื่มกินและ
ใช้ในครัวเรือน  
   ห้วยลึก เป็นแหล่งน้ าที่ชาวบ้านใช้อุปโภค-บริโภค หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้าน  
แต่ปัญหาของห้วยลึกคือระบบน้ าเป็นน้ าไหล เมื่อถึงฤดูร้อนน้ ามีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของชาวบ้านที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2516-2517 ชาวบ้าน
ได้ประชุมหารือถึงแนวทางการกักเก็บน้ าห้วยลึกไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อน และในที่ประชุมให้มีการท า
ฝายชะลอน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า การสร้างฝายชะลอน้ าใช้แรงงานจากชาวบ้าน
ช่วยกันขนดินมาท าฝายจนแล้วเสร็จ 
  2. ประวัติชีวิตและ “ความทรงจ า” ของคุณยายรัสมี มาตสุด 
   ส่วนคุณยายรัสมี มาตสุด เล่าวา่ ตนเองเกิดที่หมู่บ้านศรีวิชัย ต าบลเดื่อศรีคันไชย 
อ าเภอวานรนิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2494 ปัจจบุันมอีายุ 66 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 47 หมู ่12 ต าบล
หนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แต่งงานกับนายจันทร์ มาตสุด ชาวบ้านศรีวิชัย
เช่นกัน มีลูกดว้ยกัน 4 คน จากนั้นพากันอพยพย้ายถิ่นมาอยู่โนนเจริญศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 
ประกอบอาชีพท านาและท าสวนผัก รวมทั้งภายหลังจากท านาเสร็จจึงปลูกข้าวโพดของบริษัท
มอนซานโต้เพื่อขายเมล็ด คณุยายรัสมีบอกว่า ปัจจุบันมีพอกินพอใช้ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากปลูก
พืชผักสวนครัวขายในหมู่บ้าน เช่น ขายพริก มะเขือ ผักหอม ได้ประมาณเดือนละ 5,000 บาท 
คุณยายขายผักพวกนี้ส่งเสียลูกหลานได้เรียนหนังสือ 
   คุณยายเล่าว่ามีที่นาประมาณ 50 ไร่ และส่วนที่ท าไร่อีกประมาณ 20 ไร่  
โดยที่นาซื้อมาจากผู้ใหญ่ฮอง เรียนชิน ซึ่งเป็นไทครัวที่อพยพเข้ามาอยู่ก่อน สมัยก่อนบริเวณ 
รอบหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์เต็มไปด้วยเป็นป่าไม้ ส่วนราคาที่ดินส าหรับท านาและสวนเมื่อปี  
พ.ศ. 2518 จ านวนเกอืบ 100 ไร ่ในราคาเพียง 25,000 บาทเท่านั้น แต่เป็นเอกสารสิทธ์ 
สปก. 4-01 ที่ต่อมาซื้อขายกันไม่ได้แล้ว ส่วนที่ดินส าหรับปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยเมื่อมาอยู่ในปี 
พ.ศ. 2518 ชุมชนตกลงกันให้ครอบครัวละ 1 ไร่ ไม่ได้ซื้อ ใครเข้ามาอยู่กแ็บ่งให้อยู่เลย  
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สมัยคุณยายมาอยู่มีแค่ 10 กว่าหลังคาเรือนเท่านั้นเอง ส่วนที่ดินส าหรับปลูกบ้านของลูกๆ อีก  
4 คนนั้นคุณยายซื้อไว้ไร่ละ 1,000 บาท โดยราคาแตกต่างกันมากในปัจจุบันซึ่งมีราคาแพงไร่ละ
ประมาณ 100,000 บาท ส่วนใหญ่ที่ดินของหมู่บ้านเป็นเอกสารสิทธิ์ สปก. และตอนนีคุ้ณยายได้
แบ่งปันให้ลูกๆ หมดทุกคน 
   ยายรัสมี มาตสุดบอกว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นแรงดึงดูดให้เป็น “ไทครัว” เพราะ
ต้องการเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ แต่เดิมก่อนย้ายมาอยู่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ ที่นาของสามีคือ 
คุณตาจันทร์ ในหมู่บ้านศรีวิชัยมีไม่พอท ากิน เนื่องจากมีพี่น้องมากถึง 10 คน และเมือ่พ่อแม่แบ่ง
ให้แล้วจึงได้ทีน่าท ากินคนละ 7-8 ไร่เท่านัน้  
   “ที่ดินบ้านโนนเจริญศิลปแ์ต่ก่อนมันหลายกว้างขวาง กะเลยพากันตัดสินใจ
ขายที่ดินทางพุ่น ได้เงินมาบ่หลาย แต่พอมาซื้อทางนี้ได้เกือบ 100 ไร่ กะเลยพากันอพยพย้ายมา
อยู่ที่นี”่ ที่รู้จักหมู่บ้านนี้เพราะว่า มีคนจากบ้านศรีวิชัยอพยพมาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้แลว้ จึงได้
ถามข่าวถามคราวเลยทราบว่า “ขี้ดินอยู่พุ่นหลายเด้ ไปอยู่น ากันอยู่เบาะ” ท าใหส้ามีคอื ตาจันทร์
ตัดสินใจมาซื้อที่ดินในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ ตอนนั้นลูกสาวคนโตมีอายุเพียง 2 ขวบ จงึหอบหิ้ว
กันมาอยู่หมู่บ้านนี้ครั้งแรก และหลังจากน้ันพี่น้องตาจันทร์ ต่างพากันขายที่นาในหมูบ่้านศรีวิชัย
แล้วตัดสินใจมาซื้อที่ดินในหมูห่มู่บ้านนี้อีก 2 คน 
   ส่วนพี่น้องที่เหลืออีกบางคนพากันมาดูแต่ยังไม่ได้มาอยู่จริง และบางคนบอก
ว่า “โอ๊ยอยู่บ่ได้ ไฟฟ้าก็ไม่มี น้ าก็อดอยาก” เพราะแต่ก่อนที่หมู่บ้านจะแห้งแล้งขาดน้ าดื่มกิน  
แต่ครอบครัวคุณยายก็อดทนเอา อยู่ต่อมาทางราชการจึงเอาไฟฟ้ามาให้ ส่วนถนนจาก 
เมืองวานรนิวาสมาเป็นแค่ทางเกวียน เมื่อป ีพ.ศ. 2518 เวลาไปถ่ายบัตรประชาชนที่อ าเภอก็ต้อง
เดินไปเพราะมีแต่ทางเกวียน และต้องห่อข้าวไปกินเองด้วย รถยนต์โดยสารก็หาได้ยาก พากันเดิน
ไปประมาณ 8-9 กิโลเมตร ไปถ่ายบัตรประชาชนตอนเช้ามืดกลับมาก็ค่ าพอดี และตอนอพยพพา
กันขน “ครัว” มาจากบ้านศรีวิชัยโดยจ้างรถหกล้อของครูวิบูลย์ ค่าจ้างประมาณ 400-500 บาท 
สมัยนั้นถือว่าแพงมาก 
  3. ประวัติชีวิต และ “ความทรงจ า” ของคุณตากาทอน แสนอุบล 
   คุณตากาทอน แสนอุบล บอกว่า ตนเองอายุ 82 ปี (เกิด พ.ศ.2478) ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขที่ 11/1 หมู ่12 ต าบล หนองแวงใต้ อ าเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร โดยเป็น
กลุ่มชาติพันธ์ุไทลาว ภูมิล าเนาเกิดเดิมอยู่ที่ บ้านโนนเรือ ต าบลแวง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาช้ัน ป.4 จากโรงเรียนบ้านแวง ต าบลแวง2 อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

                                                            
2เดิมต าบลแวงขึ้นกับต าบล พรรณานิคม ซึ่งปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นอ าเภอพรรณานิคม  
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   จนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 นายกาทอน แสนอุบล มีอายุ 24 ปี ไดส้มรถกับ
นางกิ้ง แสนอุบล โดยภูมิล าเนาเดิมของนางกิ้ง แสนอุบล อยู่ที่บ้านโนนเรือ ต าบลแวง อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หลังจากที่แต่งงานครอบครัวของนายกาทอน และ นางกิ้ง มีลูกถึง 
10 คน โดยเป็นผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 5 คน ซึ่งบรรดาลูกๆ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับจ้างและ 
ท านา เพราะจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ชั้น ป.4 จ านวน 4 คน และ จบช้ันประถมศึกษา 
ชั้น ป.6 จ านวน 6 คน   
   ตากาทอนพูดถึงปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้ย้ายมาอยู่บ้านโนนเจริญศิลป์เพราะ  
ที่ท ากินราคาถกู “แต่ก่อนมันเป็นป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงของไทบ้าน ราคาเลยบ่แพง เงินไม่กี่พันบาท 
ก็สามารถซื้อทีด่ินได้เป็น 100ๆ ไร่” แตเ่ดิมพื้นทีก็่ท านาเพื่อเลี้ยงชีพโดยคุณตากาทอน แสนอุบล 
มีที่นาจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 70 ไร่ ปัจจบุันได้แบ่งแยกให้บรรดาลูกหมดแล้วคนละ 7 ไร่  
และพักอยู่อาศัยกับลูกชายคนสุดท้องกับภรรยาของลูกชาย (ลูกสะใภ้) มีลูกด้วยกัน 1 คน 
เป็นผู้ดูแลอยู่ทกุวันนี้หาอาหารให้ทาน หาเงนิให้ใช้ ซึ่งนายกาทอน แสบอบุล ท าหน้าที่เลี้ยงหลาน
ให้ลูกชายคนสุดท้อง เพราะต้องออกจากบ้านไปท างานรับจ้างทั่วไป ส่วนลูกๆ คนอื่นๆ ได้เดินทาง
ไปรับจ้างที่กรุงเทพฯ หรือท านา บางเดือนได้ส่งเงินมาให้ใช้บ้าง บางเดือนถ้าไม่มีจึงไม่ได้ส่งมาให้  
   จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าเดิมนั้น นายกาทอน แสนอุบล เป็นชาวบ้านจาก 
บ้านโนนเรือ ต าบลแวง อ าเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ความทรงจ ากับสภาพหมู่บ้าน 
โนนเรือ นายกาทอน แสนอุบล ในวัยเด็กได้เล่าว่า ครอบครัวของนายกาทอน แสนอุบล มีพ่ีน้อง
รวมทั้งหมด 8 คน ส่วนตนนั้นเป็นคนที่ 5 สภาพหมู่บ้านของตนมีบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างๆ กัน รอบๆ
หมู่บ้านเต็มไปด้วยทุ่งนาส่วนพื้นที่ป่าแทบจะไม่มี ชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพท านา แต่บาง
คนเมื่อเสร็จสิน้ฤดูกาลท านา มักจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวของตน  
   ตั้งแต่วัยเด็กด้วยสภาพครอบครัวประกอบอาชีพท านา จึงต้องเรียนรู้วิธีการ 
ท านาจากพ่อแม่ และการหาของป่า กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อมาด ารงชีวิตที่ต้องดิ้นรน ท าให้โอกาส 
ในการศึกษาจบเพียงช้ันประถมศึกษา ชั้น ป.4 จนกระทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงได้ตัดสินใจแต่งงาน
กับนางกิ้ง ซึ่งในธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานลูกเขยต้องแต่งเข้าบ้านผู้หญิง จึงท าให้ตนต้อง
ย้ายออกจากบ้านโนนเรือมาท ามาหากนิที่บ้านโน้นงิ้ว ซึ่งเป็นบ้านของภรรยา หลังจากที่แต่งงาน
เข้ามาได้สักระยะหนึ่งภรรยาได้ให้ก าเนิดลูกชาย ท าให้นายกาทอน เเสนอุบล เริ่มมคีวามคิดที่
จะต้องแยกครอบครัวออกมาจากบ้านของพ่อแม่ฝ่ายภรรยา จึงพากันย้ายออกจากที่บ้านพ่อแม่
ภรรยามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ดอนแดง แตก่ารใช้เวลาท ามาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่บ้านดอนแดง  
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อยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 5 ปี ที่อยู่ที่ดอนแดงได้เพียงไม่นานนั้นเป็นเพราะ พื้นที่ในการ
ท านามีน้อย เกรงว่าไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงคนในครอบครัว จนกระทั้งตัดสิ้นใจย้ายมาที่  
“บ้านหนองโดน” 
  4. ประวัติชีวิต และ “ความทรงจ า” ของคุณป้าเกสร สีดา 
   จากค าบอกเล่าของคุณป้าเกสร สีดาว่า เกดิเมื่อปี พ.ศ. 2493 อายุ 67 ปี  
กลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว อยู่บ้านเลขที่ 133 หมู ่12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ประกอบอาชีพท านา สมรถกับนายทัด สีดา (เสียชีวิต) เป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร 
เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว มีบุตร-ธิดา 4 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ท านา และค้าขาย 
ปัจจุบันมีที่ดินท ากินทั้งหมด 18 ไร่ แบ่งเปน็พื้นที่ปลูกข้าว จ านวน 9 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพารา 9 ไร่ 
ยังไม่ได้ผลผลิตเพราะเพิ่งปลูกได้เพียง 3 ปี ซึ่งบรรดาลูกจะส่งเงินกลับมาให้ตนไว้ให้ใช้ในครอบครัว 
ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน 
   ป้าเกสร สีดา ที่อยู่เดิมก่อนเคลื่อนย้ายมาทีบ่้านโนนเจริญศิลป์ คือ  
หมู่บ้านโพนงาม อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร บิดาช่ือ นายที สุคี มารดาช่ือ นางแยง สุคี 
ประกอบอาชีพท านามีพี่น้องด้วยกัน 3 คน ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างที่จะล าบาก เพราะการท านา 
ได้ใช้แรงงานคน และวัว-ควาย ในการปลูก ส่วนข้าวต้องใช้วิธีการต าในครกมอง ไม่ได้มีเครื่องสีข้าว
แบบทุกวันน้ี และลักษณะที่นาล้อมรอบด้วยภูเขา การศึกษาจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 
ป.4 จากโรงเรียนบ้านโพนทราย ตอนอายุ 12 ปี เมื่อจบการศึกษาต้องออกมาท านาช่วยพ่อแม่ 
จนกระทั้งอายุ 20 ปีแต่งงาน มีลูก 4 คน ซึ่งในขณะน้ันยังท ามาหากินอยู่ที่บ้านโพนทราย อ าเภอ
ค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับการแบ่งที่ดินจากพ่อแม่ของตนเอง จ านวน 3 ไร่ นายทัด สีดา 
ผู้เป็นสามีเริ่มมีความรู้สึกว่าที่นามีจ านวนน้อย ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับเลี้ยงครอบครัวจึงได้เดินทาง
ออกมาหาที่ดินไว้ส าหรับท ากินเลี้ยงครอบครัวโดยมีเพื่อนที่รู้จักกันเป็นคนในหมู่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์และมีหลานที่อาศัยอยู่หมู่บ้านหลัก 35 เป็นผู้หาที่ดินให้ และได้ตัดสินใจซื้อที่ดินทีห่มู่บ้าน
โนนเจริญศิลป ์จ านวน 36 ไรใ่นราคา 70,000 บาท 
  5. ประวัติชีวิต และ “ความทรงจ า” ของคุณยายโจม อังคณา 
   จากการพูดคุยกับคุณยายโจม อังคณา บอกวา่ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2497 อายุ 63 ปี 
กลุ่มชาติพันธ์ุไท-ลาว อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ประกอบอาชีพท านาและท าไร่มนัส าปะหลัง มีที่นา 33 ไร่ (ส.ป.ก) สมรถกับนายดี 
อังคณา เป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร อายุ 76 ปี เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว มีบุตร-ธิดา 4 คน  
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โดยเป็นผู้ชาย 3 และผู้หญิง 1 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ปัจจุบันอยู่กับลูกคนที่ 2 คือ
นางปัญญา มณเทียน อายุ 44 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างและท านา รายได้ของครอบครัวขึ้นอยู่กับ
จ านวนผลผลิต   
   คุณยายโจมได้เล่าเรื่องราวของตนเองครั้งก่อนที่จะย้ายมาที่หมู่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ ว่าตนเกิดที่หมู่บ้านวังยุง ต าบลล าภา อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีพี่น้องรวมกัน 4 คน 
จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 จากโรงเรียนท่าแสงโนนแพง หมู่บ้านวังยุง ต าบลล าภา 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ตอนอายุ 12 ปี  
   หลังจากที่จบการศึกษาประถมศึกษา ป.4 พ่อและแม่ได้เคลื่อนย้ายที่ท ากินมา
อยู่กับญาติพี่น้องที่ย้ายมาท ามาหากินก่อนแล้ว ที่หมู่บ้านฝาแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
เมื่อย้ายมาท ามาหากินที่หมูบ่้านฝาแฝก พอ่และแม่ได้ท านาและปลูกมนัส าปะหลัง ท ามาหากิน 
อยู่ที่นั้น 5 ปี และได้เจอกับนายดี อังคณา และแต่งงานและได้แยกออกมาสร้างครอบครัว ท าให้
ตนและสามีเริม่คิดว่าที่ดินที่มีอยู่จ านวน 3 ไร่ ไม่เพียงพอส าหรับเลี้ยงคนในครอบครัวที่จะเพิ่มขึ้น 
จึงตัดสินเริ่มหาที่ท ากินใหม่ โดยกลุ่มของนางเชิด ช่วยสุขเป็นผู้แนะน าใหม้าดูที่ท ากินในหมู่บ้าน
โนนเจริญศิลป ์การเดินทางมาดูพื้นที่ต้องนั่งรถโดยสารมาลงที่บ้านแวง (สภาพถนนหนทางเป็น
ทางด า) และเดินเท้าต่อเข้ามาผ่านหมู่บ้านวังเยี่ยม เมื่อมาดูพ้ืนที่พบว่าพื้นที่ดินส าหรับไว้ให้ตน
และครอบครัวท ากินมีจ านวนมาก อุดมสมบรูณ์ด้วยของป่า ผักหวาน เห็ด สัตว์นานาชนิด  
และได้ท าการซื้อที่ดินจ านวนหนึ่งจากชาวบ้านกุดจิก ซึ่งที่ดินที่ตนซื้อนัน้ เดมิเป็นพื้นที่เลี้ยง 
วัว–ควาย ชาวบ้านกุดจิกจับจองไว้ ส่วนญาติๆ ที่ท ามาหากินที่ หมู่บ้านฝาแฝก ไม่ได้ย้ายออกมา 
เพราะที่ดินท ากินของเขามีจ านวนมาเพียงพอต่อความต้องการที่จะหล่อเลี้ยงครอบครัวได้  
ส่วนที่นาของตนได้ขายคืนให้ญาต ิ

การขยายตัวของหมู่บ้านไทครัว “โนนเจริญศิลป”์ 

 การเพ่ิมขึ้นของไทครัวในช่วงปี พ.ศ. 2514 ที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์
มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการหาท ากินแห่งใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มไทครัวที่เคลื่อนย้ายมาจาก
จังหวัดมุกดาหารและกลุ่มไทครัวสกลนคร ไทครัวจากจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยกลุ่มไทครัวที่มาจาก
จังหวัดมุกดาหารผู้น าหมู่บ้านจับจองพื้นทีอ่ยูท่างทศิตะวันตกของหมู่บ้าน ท าใหห้มู่บ้านเริ่มขยายตัว
จากบ้านเรือน 13 หลัง มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 30 กว่าหลัง ผู้คนเริ่มมากขึ้น จึงท าให้ลุงสมรักษ์ 
ช่วยสุขมีโอกาสรู้จักและแต่งงานกับนางเฉย ผาลึก (นางเชิด ช่วยสุข) ในปี พ.ศ. 2516 และมีลูก
ด้วยกัน 7 คน เมื่อตนแต่งงานกับนางเชิด ช่วยสุข ต้องย้ายครัวออกจากบ้านของพ่อแม่ มาสร้าง
ครอบคัวของตนเอง โดยพ่อแม่ ยกที่ดินจ านวนหนึ่งปลูกบ้านขึ้นมาทางบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน 
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ซึ่งตนและนางเชิด ต้องระวานชาวบ้านมาช่วยกันถางป่าและตัดไม้เลื่อยไม้เพ่ือสร้างบ้านเป็นที่อยู่
อาศัยของครอบครัว  
 “เมือ่ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี น าประเทศเข้าสู่ยุคเงินผัน ท าให้
ผู้คนต้องออกจากหมู่บ้านเพื่อไปรับจ้าง และ หาผลผลิตจากป่า ไปขายเพ่ือหารายได้เข้ามาเลี้ยง
ครอบครัว สังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน เปลี่ยนเป็นซื้อขายกันมากขึ้น” 
 ประมาณปี พ.ศ. 2520 เกิดการขยายตัวของหมู่บ้านอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ผู้คนเข้า
มาอยูม่ากขึน้ บ้านเรือนมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จนท าให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาต ิ
พื้นที่ป่าถูกปรับสภาพเป็นบ้านเรือน ของป่าและสัตว์นานชนิด เริ่มมีจ านวนลดน้อยลง เพราะแต่
ก่อนนั้นหาของป่า สัตว์ป่า หาไว้ส าหรับพอยังชีพส่วนที่เหลือจึงน าไปขาย  
 นายสมรักษ์ ชว่ยสุข เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วง ปี พ.ศ. 2520 ภาระที่ต้องมีค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว จึงท าให้ตัดสินใจเดินทางออกมารับจ้างก่อสร้างกับลุงทม (พี่ชายของนางเชิด ช่วยสุข) 
ที่อ าเภอวานรนิวาส โดยได้รับค่าแรงวันละ 14 บาท (ในชว่งนั้นราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ ราคา 50 
สตางค์) และคา่แรงเพ่ิมขึ้นมาเป็น 40-60 บาทตามเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผูค้นทัง้เก่าและ
ใหม่มาอยู่ร่วมกันย่อมเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันแต่คนในหมู่บ้านไม่มีทะเลาะกัน ส่วนมากคนใน
หมู่บ้านจะทะเลาะวิวาทกับคนอีกหมู่บ้าน หลังจากทะเลาะวิวาทกันต่างฝ่ายต้องมาเจรจาเพื่อยุติ
ปัญหา โดยใหผู้้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และท าพิธีผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญ ซึ่งการผูก
แขนจะมีเงินผกูด้วย (ปรับไหม) เป็นอันจบสิ้นเรื่องการทะเลาะวิวาท   
 จนกระทั้งประมาณปี พ.ศ. 2535-2540 ตนได้เดินทางไปเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือไป
ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง และปี พ.ศ. 2540 มีนายหนา้มาจากอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ชักชวนให้ไปท างานก่อสร้างที่ประเทศสิงค์โปร คนในหมู่บ้านไปพร้อมกับตนประมาณ 
20 คน โดยลงทุนกู้เงินนอกระบบ จ านวน 3 หมื่นบาท ดอกเบ้ียร้อยละ 10 บาท จากนายทุน  
ซึ่งการไปท างานเมืองนอกของตนคาดหวังว่าชีวิตครอบครัวของตนเองจะดีขึ้นมีเงินส่งให้ที่บ้านใช้
จ่ายต่างๆ ที่คดิเช่นนี้เป็นเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลกับแบบสมัยก่อนได้เลือนรางไป เช่น  
การระวานช่วยกันออกแรงท านา ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการจ้างด้วยระบบเงิน แต่การไปท างาน 
ที่ประเทศสิงคโ์ปรตลอดระยะเวลา 4 ปี ตนหาเงินท าได้เพียงใช้หนี้เงินกู้นอกระบบจึงตัดสินใจ 
ไม่เดินทางกลับไปท างานที่ต่างประเทศ กลับมาท าอาชีพรับจ้างก่อสร้างบ้านที่บ้านโนนเจริญศิลป ์
จนร่างกายไม่ไหวจึงเลิกอาชีพผู้รับเหมา 
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 ปัจจุบันการขยายตัวของหมู่บ้านเพิ่มจ านวนมากขึ้นเกือบ 300 หลังคาเรือน ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางการแตง่งานของคนในหมูบ่้านที่น าลูกเขย–ลูกสะใภ้ จากที่อื่นเข้ามาในหมู่บ้าน 
ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะบรรดาลูกหลาน ของชาวบ้านต้องดิ้นรนหาเงิน เพื่อมาใช้ในการด ารงชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไปกาลเวลา สว่นความสัมพันธ์ในหมู่บ้านยังคงเกี่ยวสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ  
ที่เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่พาผู้คนจากบ้านเกิดของตนเคลื่อนย้ายเข้ามาท ามาหากินที่บ้านโนนเจรญิศิลป์
และหมู่บ้านใกล้เคียง 
 ส่วนคุณยายรัสมี มาตสุต การถึงการขยายตัวของหมู่บ้านว่า ตอนย้ายมาใหม่ยังไม่มี
ที่ดินปลูกเรือน คนอาศัยอยู่ก่อนจึงแบ่งให้ครอบครัวละ 1 ไร ่มีแต่ป่าใหม้าถางเอา ก่อนที่จะขน
ของครอบครัวมาเราจึงต้องมาถางป่าก่อน จากนั้นจึงไปหา “ไพรหญ้า” และไม้มาสร้างเรือนอยู่
ชั่วคราว   
 “ขะเจ้าก็ดี๊ดนีะ ไทบ้านอันหนิ พากันมาช่วยจับช่วยบาย (คนละไม้ละมือ) พรึบพรับๆ 
เรือนเหย้าก็เสร็จพักอาศัยได ้อ้ายนอ้งกะมาซ่อยกัน มื่อนัน้ก็ได้ขึ้นอยู่ แต่ยายกะเอาเฮือนน้อยมา
น า ม้างเอามาจากบ้านเก่า ก่อนหน้าน้ีไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ไหน ย้ายออกมาครั้งเดียวจากบ้านศรีวิชัย 
ก็มาอยู่หมู่บ้านนี้เลย” 
 คุณยายรัสมีเลา่ต่อว่า ที่ดินปลูกบ้านตรงนี้ได้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่อพยพเขา้มาอยู่เลย 
ส่วนมากเขาจะแบ่งเป็นล็อกใครล็อกมันอยูแ่ล้ว ตอนนั้นมีบ้านเรือนอยูป่ระมาณ 10 กวา่หลัง 
สาเหตุที่ไมไ่ด้ต้ังเรือนอยู่บริเวณเนินกลางหมู่บ้าน เพราะมีคนอื่นเขาจับจองเอาไว้แล้ว เป็นของ
ใครของมัน ส่วนที่ว่างไม่มีคนอยูเ่ขาก็ให้อพยพมาใหม ่“เขา้อยู่เลย แหล้ว” “แต่ว่าถนนหน้า
บ้านหนิ เป็นถนนเส้นกลางบ้าน” “แล้วก็มอีีก 2 เส้นขนานกับเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลัก” “ถือว่าได้
ที่ดี เหมาะสมอยู่ แต่ว่ามันหลุบลงมาแล้วจากเนิน” “เวลาฝนตกจะน้ าจะโห่งถนนหน้าเฮือน  
เขาคนอ่ืนโนนหมด แต่เจ้าของผัดหลุบ” “บ้านคนอื่นอยูโ่นนหม๊ด ถึงได้ช่ือว่าบ้านโนนเจริญศิลป์
เนาะ” “ตะกี้ชือ่บ้านหนองโดน แล้วกม็ีหนองน้ าเล็กๆ อยูท่างทิศใต้ของหมู่บ้าน” “ตอนนี้กลายเป็น
ที่นาไปแล้ว เขาจกหนองสระใส่ เรียกทุ่งหนองโดน” “แล้วคนเขากะว่ามันบ่ม่วน เลยเปลี่ยนชื่อ” 
ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวง แก้วประดับ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังเยี่ยม พออยู่ได้ 2-3 เข้าก็มาตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านให้ และมีบ้าน 40 กว่าครัวเรือนแล้วจึงต้ังผู้ใหญ่บ้านได้ ตอนอยู่ศรีวิชัยยายรับจ้าง
ทั่วไป ที่ดินน้อย เลยย้ายมานี ่“ตอนน้ีมี 50 ไร่กะเริ่มท านาบ้าง” “กะจ่าว กะถางไปเรื่อยๆ  
จนเป็นไฮ่นา ขยายออกให้กว้างขึ้น” 
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 คุณลุงกาทอน แสนอุบล อธิบายเพ่ิมเติมว่า เมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้ตัดสินใจที่ต้องการ
ย้ายครอบครัวมายังบ้านหนองโดน (ปัจจุบันคือ บ้านโนนเจรญิศิลป์) เพราะมีญาติพ่ีน้อง  
และเพื่อนทีรู่้จกักัน ได้เดินทางเข้ามาอยู่ที่บ้านหนองโดนอยู่ก่อนแล้วโดย นายสังค์ ค าพทิักษ์  
เป็นผู้ชักชวนมาอยู่เพราะบอกว่า บริเวณบ้านหนองโดนมีพื้นที่กว้างขว้าง ราคาที่ดินไม่แพง  
จึงท าให้ตนและครอบครัวตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองโดน ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน 
ทางครอบครัวแสนอุบลจะต้องมีผู้มารับรองว่าเป็นคนที่มีหัวนอนปลายเท้า ไม่เคยต้องคดี  
ถึงจะสามารถย้ายเข้ามาอยู่อาศัยที่หมู่บ้านได้ เมื่อมีคนรับรองและสามารถเข้ามาอยู่อาศัย 
ในหมู่บ้านได้แล้ว จึงท าการซื้อที่ดินจ านวน 70 ไร่ต่อจากนายประยุทธ์ (จ านามสกุลไม่ได้)  
อดีตผู้ใหญ่บ้านกุดจิก ในราคา 6,000 บาท เงินจ านวนดังกล่าวที่ลงทุนน ามาซื้อทีดินต่อจากอดีต
ผู้ใหญ่บ้านกุดจิก นั้นเป็นเงินเก็บทั้งหมดที่ตนและภรรยาเก็บมาจากการท าไร่ ท านา จากหมู่บ้าน
เดิม เพื่อมาซื้อที่นาท ากินแหน่ี้ และคาดหวงักับพื้นที่นาแห่งนี้ว่าจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงครอบครัว
แสนอุบลให้พออยู่พอกิน ไม่ล าบากเหมือนแต่ก่อน 
 หลังจากที่ซื้อทีด่ินไส้ส าหรับท านาเรียบร้อยแล้วน้ัน ครอบครัวแสนอุบลได้เหมารถ  
6 ล้อ จากบ้านดอนแดง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ในราคา 300 บาท มายังหมู่บ้าน
หนองโดน (บ้านโนนเจริญศิลป์) เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้าน สิ่งแรกที่พบเห็นคือจ านวนบ้านเรือน  
มีทั้งสิ้น 30 หลังคาเรือน3 15 ครัว คนกลุ่มแรกที่มาตั้งบ้านจะตั้งบ้านเรือนของตนอยู่บริเวณ
กลางบ้าน ส่วนตนนั้นตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยต้น 
ที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ป่าจิกป่ารัง ซึ่งในขณะนั้นพ้ืนที่ปลูกบ้านของตนอยู่นอกบริเวณหมู่บ้าน 
และในปี พ.ศ. 2518 ครอบครัวทางภรรยาได้เคลื่อนย้ายมาต้ังถิ่นฐานเพื่อท ามาหากินทีห่มู่บ้าน
โนนเจริญศิลป ์
 ส่วนคุญยายเชิด ช่วยสุข เล่าเพ่ิมเติมว่า หลังจากพ่อแม่ได้รับการชักชวนให้ย้ายมา 
ที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลปจ์ากคนที่มาอยู่ก่อน (ไทครัวเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดมุกดาหาร)  
ว่าหมู่บ้านแห่งน้ีมีพื้นที่กว้างขวาง อดุมสมบูรณ์ด้วยของป่า และกุ้ง หอย ปู ปลา สัตว์ชนิดต่างๆ 
จึงท าให้พ่อแม่เดินทางมาดูพ้ืนที่และได้ตัดสินขายที่ดินของตนเอง ในราคา 4,000 บาท เพื่อน า
เงินมาซื้อที่ดินท านาที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 2515 ครอบครวั นางเชิด ตัดสินใจ
เคลื่อนย้ายเดินทางออกจากหมู่บา้นมายังบ้านโนนเจริญศลิป์ ซึ่งในขณะนั้นพบบ้าน 1 หลัง  
ที่เหลือเป็นลักษณะตูบ ประมาณ 8 หลัง ประกอบด้วย 1. นายแดง (จ านามสกุลไม่ได้)  
2. นายพวง แก้วประดับ 3. นายสา ค าภาริยา 4. นายบุญ ช่วยสุข 5. นาย ฮ่อง (จ านามสกุลไม่ได้)  

                                                            
332 หลังคาเรือน จากค าบอกเล่าจะไม่มีลักษณะท่ีเป็นบ้านท้ังหมด ส่วนมากคนยุค พ.ศ. 2515 ที่บ้านหนอง

โดน (โนนเจริญศิลป์) ที่พักอาศัยเป็นลักษณะ “ตูบ” ซะส่วนใหญ่ ส่วนท่ีเป็นบ้านเรือนถาวร มีเพียง 2 หลังเท่านั้น 
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6. นายล ี(จ านามสกุลไม่ได้) 7. นายเทียม (จ านามสกุลไม่ได้) 8. นายวิน (จ านามสกลุไม่ได้)   
9. นายทอง กว้างขวาง คนกลุ่มนี้เป็นไทครวัที่เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเกือบทั้งหมด 
 เมื่อเดินทางออกจากหมู่บ้านแก่นเต่า มายังหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ ครอบครัวของตน
ได้เข้ามาบอกกล่าวกับนายพวง แก้วประดับ ซึ่งเปน็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส่วนผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่บ้าน
วังเยี่ยม ได้ย้ายเข้ามาท ามาหากินในหมู่บ้าน และทางผู้น าในหมู่บ้านได้แบ่งพื้นที่จ านวน 1 ไร่  
แต่ระยะต่อมาเริ่มเกิดการซื้อขายแทน นอกจากพบผู้น าหมู่บ้านครอบครัวของนางเชิด ช่วยสุข 
ต้องกล่าวต่อสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติ โดยมีนางเภา (จ้ าประจ าหมู่บ้านในขณะนั้น) พาท าพิธี 
ด้วยดอกไม้ขันธ์ 5 แต่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ไม่มีศาลปู่ตา มีเพียง “วัด” เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของหมู่บ้าน ส่วนบ้านพักสร้างอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก่อน
มาช่วยตัดไม้ ก่อสร้างท าเป็นตูบ ไว้เป็นที่พักอาศัย ส่วนพื้นที่นาได้น าเงิน 4,000 บาท จากการ
ขายที่นา มาซือ้ที่นาต่อจากคนในหมู่บ้านจ านวน 40 ไร่ ในราคา 4,000 บาท วิถีชีวิตอยู่แบบ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน เช่น เมื่อถึงช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านจะระดมกันไปช่วยเก่ียวข้าว รวมถึง 
การแบ่งอาหารให้กันโดยไมห่วังค่าตอบแทนเป็นเงิน 
 สภาพทั่วไปของหมู่บ้านในขณะนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วย ของป่า นานาชนิดและต้นรัง  
ต้นจิก แต่ปัญหาที่พบในขณะนั้น คือ น้ า ทีค่่อนข้างน้อยต่อความต้องการของชาวบ้าน ที่มีบ่อน้ า
สร้างหนองโดนและห้วยลึกที่เป็นแหล่งน้ าของหมู่บ้านซึ่ง แหล่งน้ า 2 แหล่งนี้มีลักษณะเป็นแหล่ง
น้ าธรรมชาติ ในฤดูร้อนน้ าจะแห้ง ส่วนฤดูฝนน้ าจะหลากไหลผ่านไม่มีการเก็บกักน้ า จากสภาพ 
ที่ขาดแคลนน้ าท าให้พี่สาวของนางเชิด เริ่มมีความรู้สึกที่จะอยากกลับไปยังหมู่บ้านแก่นเต่า 
เพราะรับสภาพที่ขาดแคลนน้ าไม่ได ้นอกจากปัญหาเรื่องของน้ า ที่ครอบครัวนางเชิด ช่วยสุข  
ที่ต้องเผชิญยังพบปัญหาอีกเรื่อง คือ ข้าว ที่ไว้ส าหรับใช้กินในครอบครวั เพราะในตอนนั้นที่นา
ขาดแคลนน้ าขา้วที่ปลูกไว้ไม่ได้ผลผลิตเท่าทีค่วร เมื่อเป็นเช่นนี้ทางครอบครัวจึงต้องออกหา 
ของป่าและสัตว์ต่างๆ เพื่อน าสิ่งที่หาได้ไปแลกข้าวกับคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคยีง เช่น
หมู่บ้านหนองแฝก เป็นต้น  
 หลังจากแต่งงานค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มมากสูงขึ้น ประกอบกับยุคสมัยหม่อมราชวงศ์
คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2518 ที่ประเทศไทยต้องพบกับระบบ เงินผัน 
ซึ่งระบบนี้ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการท างาน จนกระทั้งปี พ.ศ. 2520 ผู้คนเริ่มออกไปท างานรับ
จากนอกพื้นที่ เพราะระบบเงินผันและปัจจยัอีกด้านที่ท าให้ผู้คนเริ่ม ทรัพยากรในหมู่บา้นเริ่มลด
น้อยลงป่าที่เคยรกร้างถูกตัดเพื่อปรับเป็นพ้ืนที่บ้านเรือน  
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 ส่วนตนมีหน้าที่ดูแล พ่อแม่ของสามีและเลีย้งลูก นอกจากการท านา ต้องประกอบ
อาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว-ควายให้กับชาวบ้านเพราะวัว-ควายเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท านา ถ้าขาด
วัว-ควาย การท านาจะมีปัญหาเพราะเมื่อก่อนชาวบ้านต้องพึ่งวัว-ควาย การรับจ้างเลี้ยงวัว-ควาย
เป็นช่องทางที่หารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัว  
 จนกระทั้ง ป ีพ.ศ. 2538 นางเชิด ช่วยสุข ตอนนั้นอายุ 37 ปี ตัดสินใจเดินทางเข้ามา
แสวงโชคที่กรุงเทพฯ โดยไปท างานก่อสร้าง แลกกับค่าแรงวันละ 80 บาท ที่ต้องตัดสินใจเดินทาง
ออกมาท างานเป็นเพราะตนต้องหารายได้มาเพื่อลงทุนในการท านา ที่จะหวังพ่ึงเพียงสามีคนเดียว
ก็ไม่ได้ อกีทั้งบรรดาลูกๆ ที่ตอ้งเลี้ยงดู ท าให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งค่าแรงวันละ 80 บาท 
ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในสมัยนั้น แต่เมื่อถึงฤดูกาลท านา ตนจะกลับหมูบ่้านมาท านา 
เพราะการท านาเปรียบเสมือนชีวิตของตน และเลิกกลับไปท างานก่อสร้างที่กรุงเทพฯ เมื่อปี  
พ.ศ. 2540 แตย่ังรับจ้างอยู่ในเขตอ าเภอวานรนิวาส การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในหมู่บ้านจาก 
การเพ่ิมขึ้นของไทครัวกลุ่มใหม่ และระบบทุนนิยมสิ่งที่ท าให้เห็นชัดเจน คือการร่วมมอืช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันยงัมีเหมือนเดิมแต่รูปแบบจะเปลี่ยนเป็น “เงิน” เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักของ 
ชาวบ้านในการด ารงชีพในทุกวันนี้  

สรุป 

 การศึกษาพัฒนาการอพยพย้ายถิ่นของ “ไทครัว” หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู่ 12 
ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความหมายและอัตลักษณ์ทางสังคมของไทครัว ค าว่า “ไทครัว” ประกอบ 2 ค า 
คือ ค าว่า “ไท” หมายถึง คนหรือบุคคลทั่วไป อาจใช้เรียกเป็นค าสรรพนามแทนบุคคล เช่น  
“ไทลาว” หมายถึง คนลาว หรือ “ไทญ้อ” หมายถึง หมายถึง คนญ้อ นอกจากยังใช้เป็นค าเรียก
ของคนหรือบุคคลที่มาจากแหล่งก าเนิดหรือภูมิล าเนา เช่น “ไทสกล” หมายถึง คนหรือบุคคล
ที่มาจากจังหวัดสกลนคร “ไทอุบล” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น 
ส่วนค าว่า “ครวั” หมายถึง ครอบครัว ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก นอกจากนี้ยังรวมถึง “ครัวเรือน” 
ที่มีญาติพี่น้องคนอื่นๆ ที่ร่วมอาศัยอยู่ใน ครัวเรือนเดียวกัน ดังนั้นค าว่า “ไทครัว” จึงหมายถึง  
คน, บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความสัมพนัธ์กันทางเครือญาติ หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน โดยอาศัยอยู่รวมครัวเรือนเดียวกัน และค าว่า “ไทครัว” ยังเป็น “อัตลักษณ”์ 
ของกลุ่มบุคคลที่พากันอพยพเคลื่อนย้ายออกจากถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิม แล้วไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
พื้นที่ของหมู่บ้านหรือชุมชนใหม่ 
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  2. พัฒนาการอพยพย้ายถิ่นของไทครัว เข้ามาต้ังถิ่นฐานอย่างถาวรในช่วง
ระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 พบว่า อพยพมาจากภายในจังหวัดสกลนครมากที่สุด 
ส่วนอพยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดมากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
ยโสธร กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย ศรีสะเกษ นครพนม มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวล าภู 
นครราชสีมา จันทบุรี และจังหวัดล าปางตามล าดับ รวมทั้งส่วนส่วนใหญอ่พยพโยกย้ายภายใน 
มาจากจังหวัดในภาคอีสานเป็นส าคัญ ส่วนลักษณะทางชาติพันธุ์ของกลุ่มไทครัว พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว คิดเป็นร้อยละ 93.56 จ านวนสมาชิกที่อพยพมาพบว่า กลุ่มใหญ่ที่สุด 
มีสมาชิกจ านวน 11-20 คน ผู้น าในการอพยพพบว่า พ่อแม่เป็นผู้น าในการอพยพ รองลงมาคือ 
ญาติพี่น้องเป็นผู้น าพามา 
  3. ปัจจัยส าคญัในการอพยพย้ายถิ่น คือ หมู่บ้านเดิมไม่อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชผล
ทางการเกษตรไม่ได้ผลผลิต อกีทั้งการเกิดภัยแล้ง ท าให้เกดิย้ายออกเพื่อหาที่ท ากินแห่งใหม่ 
เป็นปัจจัยส าคัญท าให้พากันตัดสินใจมาต้ังถิ่นฐานยังบ้านโนนเจริญศิลป ์ส่วนปัจจัยที่เป็นแรง
ดึงดูดส าคัญ คือ ที่ดินหมู่บ้านโนนเจริญศิลปก์ว้างขวางและมีราคาถูก จึงพากันตัดสินขายที่ดิน
จากหมู่บ้านเดิม ชาวบ้านบอกวา่ “ได้เงินมาบ่หลาย แต่พอมาซื้อทางนี้ได้เกือบ 100 ไร่” ท าให้
หลายครัวเรือนตัดสินใจย้ายถิ่นฐาน 
  4. การขยายตัวของหมู่บ้านไทครัว “โนนเจริญศิลป”์ แต่เดิมตั้งบ้านเรือน 
อยู่ประมาณ 10 กว่าหลัง ในบริเวณเนินกลางหมู่บ้าน จากนั้นกลุ่มไทครวัจากจังหวัดมุกดาหาร
เป็นกลุ่มแรกทีเ่ข้ามาจับจองพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ท าให้เริ่มขยายตัวจากบ้านเรือน
เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 30 กว่าหลัง รวมทั้งขยายตัวไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ด้วยการถางป่าและ 
ตัดไม้เลื่อยไม้เพื่อสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ท าใหใ้นปัจจบุันการขยายตัวของหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้นเกือบ 300 หลังคาเรือน ไปตามถนนภายในหมู่บ้านที่สร้างเพ่ิม อีก 2 สาย ขนานกับ
เส้นทางสายหลัก ชาวบ้านบอกว่า คนเดิมอยู่บนเนินกลางหมู่บ้านเป็นพื้นที่เหมาะสมเพราะ
ระบายน้ าในฤดูฝนได้ดี แล้วจึงขยายหมู่บ้านไปบริเวณโดยรอบจากบริเวณเนินใจกลางของหมู่บ้าน 



 

บทที่ 4 

“ไทครัว” การปะทะทางสังคมกับการปรับตัวของชุมชนอพยพย้ายถิ่น 

 การศึกษาเรื่อง ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ ์
ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน เนื้อหาบทนีอ้ธิบายถึง 
การปะทะทางสังคมระหว่างผู้อพยพเข้ามาใหม่ (guest) กับผู้ที่อาศัยอยู่เดิม (host) โดยผู้ศึกษา 
ได้สัมภาษณ์ความทรงจ าของบุคคลในชุมชน (Social memory) ของเป็นผู้ให้ข้อมลูส าคัญ  
(key-informants) เพื่อวิเคราะหถ์ึงชาติพันธุ์สัมพันธ์ของทั้งสองกลุ่ม รวมถึงการปรับตัว 
ของชุมชน ที่สร้างความมั่นคงของชุมชนมาจนถึงปจัจุบัน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ชาตพิันธุ์สัมพันธ์กับการปะทะทางสังคมของกลุ่ม “ไทครัว” 

 การขยายเพิ่มขึ้นของไทครัวในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์นับตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2514 
เป็นต้นมา ไทครัวที่อพยพเดินทางเข้ามายังหมู่บ้านโนนเจริญศิลปม์ีจุดประสงค์เดียวกันที่สรุปได ้
คือ การต้องการแสวงหาที่ท ากินแห่งใหมท่ี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิม โดยส่วนมากของ 
กลุ่มไทครัวที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามา มาจากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
กาฬสินธ์ุ และกลุ่มไทครัวจากภายในจังหวัดสกลนคร โดยผู้น ากลุ่มไทครัวที่มาจากจังหวัด
มุกดาหาร มักมาจับจองพื้นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ท าให้หมู่บ้านเริ่มขยายตัว
จากบ้านเรือน 13 หลังคาเรือน มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 30 กว่าหลังคาเรือน คุณลุงสมรักษ์ 
ช่วยสุข บอกว่า เมื่อมผีู้คนอพยพเข้ามาใหม่ (guest) มากย่ิงขึ้น ให้จึงท าให้ตนได้มปีฏิสัมพันธ์กับ
คนย้ายมาใหม่มากขึ้น จนมโีอกาสรู้จักและแต่งงานกับนางเฉย ผาลึก ในปี พ.ศ. 2516 และมีลูก
ด้วยกันถึง 7 คน 
 เมื่อคุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุข แต่งงานกับนางเชิด ช่วยสุข จึงต้องย้ายครัวออกจากบ้าน
ของพ่อแม่ มาสร้างครอบครัวของตนเอง โดยพ่อแม่ยกที่ดินจ านวนหนึ่งปลูกบ้านขึ้นมาทางบริเวณ
ทิศเหนือของหมู่บ้าน ซึ่งตนและนางเชิด ต้องวานชาวบ้านมาช่วยกันถางป่าและตัดไม้เลื่อยไม้ 
เพื่อสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว  
 ส่วนความสัมพันธ์ของกลุ่มไทครัว คุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุข บอกว่า เท่าที่จ าความได้
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2505 หมู่บ้านหนองโดน หรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้าน “โนนเจริญศิลป”์ 
ตอนนั้นมีบ้านเรือนต้ังอาศัยอยู่ประมาณ 13 หลังคาเรือนเท่านั้น บรรยากาศของหมู่บ้านในช่วง
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นั้นอยู่แบบ “พึ่งพาอาศัย” ซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 
เมื่อไทครัวกลุม่ใหม่เดินทางเข้ามาอยู่ในหมูบ่้าน ชาวบ้านที่อยู่ก่อนมักให้ความร่วมมือร่วมแรง
ช่วยกันในการถางป่า ตัดไม้ เพื่อมาท าเป็นตูบ (ที่พักชั่วคราว) ช่วยให้ “ไทครัว” กลุ่มที่มาอยู่ใหม่
ได้พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงกันภายในหมู่บ้านว่า เมื่อมีไทครัวอพยพเข้ามาใหม่ (guest) 
กลุ่มไทครัวเดมิ (host) จะแบ่งปันที่ดินส าหรับให้ปลูกบ้านครอบครัวละจ านวน 1 ไร่ แต่ต่อมา
ระยะหลังการแบ่งพื้นที่ ให้จ านวน 1 ไร่นี้ได้ยกเลิกไป นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือกันในช่วง
ฤดูกาลท านา ด้วยวิธีการ “ลงแขกขอแรง” หรือท า “นาวาน” เพื่อช่วยเหลือแรงงานกันและกัน
ในการท านาเกี่ยวข้าว ชาวบ้านในช่วงนั้นไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเงิน  
 และเมื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี น าประเทศเข้าสู่ยุคเงินผัน ท าให้
ผู้คนต้องออกจากหมู่บ้านเพ่ือไปรับจ้าง และหาผลผลิตจากป่า ไปขายเพื่อหารายได้เข้ามาเลี้ยง
ครอบครัว สังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน เปลี่ยนเป็นซื้อขายกันมากขึ้น และประมาณปี พ.ศ. 2520  
เกิดการขยายตัวของหมู่บ้านอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้น บ้านเรือนมีจ านวน 
เพิ่มมากขึ้น จนท าให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าถูกปรับสภาพเป็น
บ้านเรือน ของป่าและสัตว์นานชนิด เริม่มีจ านวนลดน้อยลง เพราะแต่ก่อนนั้นหาของป่า สัตว์ป่า 
หาไว้ส าหรับพอยังชีพส่วนที่เหลือจึงน าไปขาย  
 ลุงสมรักษ์ ช่วยสุข เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วง ปี พ.ศ. 2520 ภาระที่ต้องมีค่าใช้จ่าย 
ในครอบครัว จึงท าให้ตัดสินใจเดินทางออกมารับจ้างก่อสร้างกับลุงทม (พ่ีชายของนางเชิด ช่วยสุข) 
ที่อ าเภอวานรนิวาส โดยได้รับค่าแรงวันละ 14 บาท ในช่วงนั้นราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ ราคา 50 
สตางค์ และตอ่มาค่าแรงเพ่ิมขึ้นมาเป็น 40-60 บาท ตามเศรษฐกจิของประเทศ เมื่อผู้คนทั้งเก่า
และใหม่มาอยูร่่วมกันย่อมเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกัน แต่คนในหมู่บ้านโนนเจริญศิลปไ์ม่มกีาร
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงภายในหมู่บ้าน ส่วนมากคนในหมู่บา้นมักทะเลาะวิวาทกับคนอีกหมู่บ้าน 
หลังจากทะเลาะวิวาทกันต่างฝ่ายต้องมาเจรจาเพื่อยุติปัญหา โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่เป็น 
ผู้ไกล่เกลี่ย และท าพิธีผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญ ซึ่งการผูกแขนจะมีเงินผูกด้วย (ปรับไหม)  
เป็นอันจบสิ้นเรื่องการทะเลาะวิวาท   
 จนกระทั้งประมาณปี พ.ศ. 2535-2540 คุณลุงสมรักษ์ ช่วยสุขได้เดินทางไปเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อไปประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง และปี พ.ศ. 2540 มีนายหน้ามาจากอ าเภอ 
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ชักชวนให้ไปท างานก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร ์คนในหมู่บ้าน 
จึงไปพร้อมกับตนประมาณ 20 คน โดยลงทุนกู้เงินนอกระบบจ านวน 3 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 
ร้อยละ 10 บาท จากนายทุน การไปท างานเมืองนอกของตนคาดหวังว่า ชีวิตครอบครัวของ
ตนเองจะดีขึ้น มีเงินส่งให้ที่บ้านใช้จ่ายต่างๆ ที่คิดเช่นนี้เป็นเพราะการช่วยเหลือเกื้อกลูกับ 
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แบบสมัยก่อนได้เลือนรางไป เช่น การระวานช่วยกันออกแรงท านา ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการจ้าง
ด้วยระบบเงิน แต่การไปท างานที่ประเทศสิงคโปรใ์นตลอดระยะเวลา 4 ปี ตนหาเงินท าได้เพียงใช้
หนี้เงินกู้นอกระบบเท่านั้น จึงตัดสินใจไม่เดินทางกลับไปท างานที่ต่างประเทศอีก และกลับมาท า
อาชีพรับเหมาก่อสร้างบ้านที่บ้านโนนเจริญศิลป์ จนร่างกายไม่ไหวจึงเลิกอาชีพผู้รับเหมาไป 
 ส่วนพ่อกาทอน แสนอุบล เลา่ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาว “ไทครัว” ในหมู่บ้าน 
โนนเจริญศิลปว์่า สิ่งแรกที่ชาวบ้านกลุ่มที่อพยพมาอยู่อาศัยก่อนและได้เอ้ือเฟ้ือให้กับครอบครัว
แสนอุบล คือ พื้นที่ส าหรับการสร้างบ้านเรือน ที่ได้รับจากจัดสรรจากผูท้ี่มาอยูใ่ห้ปลูกสร้างบ้าน 
จ านวน 1 ไร่ ตอ่มาชาวบ้านที่อยู่ก่อนแล้วไดร้่วมมือร่วมใจกันช่วยกันตัดไม้มาช่วยกันสร้างตูบ
เรือนเหย้าจนแล้วเสร็จ ปัญหาแรกที่พบตั้งแต่เคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้คือ เรื่องของน้ า 
เพราะลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์ตั้งอยู่ที่สูง มีเพียงบ่อน้ าใกล้กับหนองโดน 
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านมาตักน้ าน าไปอุปโภคบริโภคภายในครอบครัว โดยชุมชน 
มีการออกกฎกติการ่วมกันว่า แต่ละครัวเรือนต้องต่อคิวในการตักน้ าจากบ่อเท่านั้น ส่วนหนองน้ า
อีกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเรียกว่า “ห้วยลึก” แต่เป็นล าห้วยที่อยู่ค่อนข้างไกลออกไป
จากหมู่บ้านเกือบ 2 กิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2517 ชาวบ้านได้ระดมแรงกายไปช่วยกันสร้างฝาย
เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ส าหรับชาวบ้านในหมู่บ้าน ส่วนข้าวที่ปลูกในนาส่วนมากต้องพึ่งพาอาศัยน้ าฝน
ธรรมชาติ 
 เมื่อหมู่บ้านมีคนเข้ามาอยู่เพิ่มจ านวนมากขึ้น สิ่งที่จะต้องเกิดเป็นปัญหา คือ 
การทะเลาะวิวาท แต่บรรยากาศในช่วง ปี พ.ศ. 2515-2520 แทบจะไม่เห็นชาวบ้านในหมู่บ้าน
ทะเลาะกันเอง มีแต่ทะเลาะกบัหมู่บ้านใกล้เคียง ปัญหาทะเลาะวิวาทจบลงด้วยการปรับ 
ความเข้าใจกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน และท าพิธีผูกข้อต่อแขนให้กันและกันเปน็อันจบปัญหา 
 การอยู่ร่วมกันของชาวบ้านในช่วงแรกยังเป็นรูปแบบในลักษณะพอยังชีพ ด้วยปัจจัย
ทางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ชาวบ้านยังสามารถเก็บของป่า หาปลา ล่าสัตว์ และมีการ
เอื้อเฟื้อแบ่งปันสิ่งของเหลา่นี้ นอกจากนั้นประเพณีงานบุญที่ชาวบ้านจัดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคน
กลุ่มไทครัวเก่า หรือไทครัวใหม่ คือ “งานบุญประทายข้าวเปลือก” และงานบุญเข้าพรรษากับงาน
ออกพรรษา เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ต้องการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาร่วมกัน รวมไปถึงกิจกรรม
การท านา เช่น เมื่อถึงช่วงเก็บข้าวชาวบ้านมักจะขอแรงกนัร่วมด้วยช่วยกันไปเกี่ยวข้าวของเพื่อน
บ้านและท าเช่นนี้วนไปเรื่อยๆ จนกว่าเสร็จทั้งหมู่บ้าน โดยไม่มีค่าจ้างเป็นตัวเงินเหมือนเช่น 
ทุกวันนี้  
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 ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านไทครัว พบได้จาก การช่วยเหลือกันทางสุขภาพใน
หมู่บ้านไทครัว เบื้องต้นเห็นไดจ้ากการตอนทีม่าตั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่รวมกันใหม่ๆ ของ 11 ครอบครัว 
เวลามีคนเจ็บป่วยมักไปหาหมอรากไม้ หมอสมุนไพรของหมู่บ้านช่ือ ผู้ใหญ่ลี พาลึก แกจะไปเก็บ
สมุนไพรในหลายพื้นที่แล้วน ามาเก็บใส่ถุงในใหญ่เอาไว้ ใครป่วยเป็นไข้ไม่สบายจึงไปหา จากนั้น
หมอก็ค้นเอารากไม้มาฝนกับน้ าท าเป็นยาแก้ไข้ ผูใ้หญล่ีเมื่อมาอยู่บ้านโนนเจริญศิลป์จะน าเอายา
ที่เก็บมาก่อนหน้าน้ีแล้วตั้งแต่แกอยู่จังหวัดมุกดาหาร เมื่อย้ายเข้ามาอยู่หมู่บ้านน้ีจึงน าถุงยามา
ด้วย นอกจากน้ีในหมู่บ้านยังมีหมอเป่าหรือ “หมอจอดกระดูก” คือ พ่อใหญ่พวง แก้วประดับ 
เป็นคนแรกๆ ที่เข้ามาตั้งบ้านโนนเจริญศิลป์ พ่อใหญ่พวงเก่งมาก ใครเป็นอะไรมาก็ไม่กลัว  
ลูกชายขาหักให้แกเป่าจอดให้ไม่นานก็หาย นอกจากพ่อพวงยังมี “พ่อใหญ่ฮอง เรียนชิน”  
เป็นหมอจอดกระดูกเช่นกัน โดยอพยพมาจากอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นคน
กลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งหมู่บ้าน พร้อมๆ กับนายพวงระยะต่อมาเมื่อความเจริญเข้ามาเริ่มสถานี
อนามัยต าบลบ้านวังเย่ียม ท าให้ชาวบ้านจึงรู้จักไปหาหมอ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลวังเยี่ยม ตอนไปสถานีอนามัยบ้านวังเยี่ยมครั้งแรกคุณตาทองมีอายุประมาณ 
50 ป ี“ถึงได้ไปเห็นสถานีอนามัย” 
 อีกอย่างที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของไทครัวกับบุคคลอื่น คือ การศึกษา เนื่องจาก 
“ไทบ้านเฮาทั้งเหมิดไปเรียนอยู่โรงเรียนวังเยี่ยม” ถ้าอยากเรียนต่อประถมศึกษาปีที่ 5-7 ต้องไป
โรงเรียนที่บ้านหนองแวง การศึกษาจึงเป็นการปิดโลกภายนอกให้กับไทครัว แต่พ่อทองเรียนได้แค่
ประถมศึกษาปีที่ 4 สมัยก่อนไปเรียนที่บ้านวังเย่ียมต้องเดินเท้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร หากไป
เรียนโรงเรียนต าบลที่หนองแวงต้องเดินทางอีก 9 กิโลเมตร หรือถ้าไปโรงเรียนที่อ าเภอค าตากล้า
ต้องเดินทางอีก 15 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ตั้งขึ้นครั้งแรกพร้อมๆ กับวดัเมื่อ ปี 
พ.ศ. 2522 มนีายไสว ศรีท้าว เป็นครูใหญ่ หลังจากต้ังโรงเรียนแล้วเด็กๆ จึงมีโอกาสได้เรียน
หนังสือในโรงเรียนบ้านของตนเอง จากนั้นไม่มีใครไปเรียนหนังสือที่หมู่บา้นวังเย่ียมอีกเลย 
อย่างไรก็ตามตาทองบอกว่า ก่อนต้ังโรงเรียนในปี 2522 เคยเปิดโรงเรียนที่วัดประมาณ 1 ป ี 
พอสร้างโรงเรียนเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 จึงพากันย้ายไปสอนอยู่ในโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
 “ไทครัว” อพยพมาจากบ้านดอนแดง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ความสัมพันธ ์
ของไทครัวส่วนใหญ่เมื่ออพยพมาอยู่รวมกันใหม่ๆ  ในตอนแรกนั้นต่างคนต่างมา ไม่ค่อยมีญาติพี่มี
น้องอพยพตามกันมาด้วย แต่ส่วนมากแล้วมักมาดูลาดเลาไว้ก่อนแล้วว่า สามารถอยู่อาศัยได้ไหม 
“น้ ากะมีได้กินแล้ว ไร่นาสาโท กะมีกว้างขวาง” พากันมากั้นท านบน้ า (สร้างฝาย) ที่หว้ยลึกท าให้
คราวน้ีน้ าไว้ใช้เพียงพอ จากนั้นหลายคนจึงชวนญาติพ่ีน้องติดตามกันมา “พี่น้องป้องปายอยู่ไส 
กะชวนเอ้ากันมาอยู่น ากัน” หมู่บ้านโนนเจริญศิลปใ์นยุคเริ่มต้นได้มีข้อตกลงกันของผู้คนใน



67 

หมู่บ้านว่า “ไทครัวพวกที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ จะได้ที่ดินส าหรับสร้างบ้านเรือนครัวเรือนละ 1 ไร่” 
พวกคนเก่าแก่เขาประชุมกันโดยการน าของผู้ช่วยผู้ใหญ ่(แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านฝาก จึงยังไม่มี
ผู้ใหญ่บ้าน) และเกิดข้อก าหนดของชุมชนว่า “คั้นเฮาต้องการอยากให้บ้านของเฮาใหญ่ไว อยากมี
พี่มีน้องมาอยู่น ากันหลายๆ ครัว” “ดินที่อยู่กะบ่ต้องให้เขาซื้อ” “อยากปลูกบ้านปลูกเฮือนอยู่ตรง
ใดกะช้ีให้เขาโลด” “แนะน าให้เขาผู้ละ 1 ไร”่  
 จากข้อตกลงของหมู่บ้านในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2517-2520 นี้เอง ท าให้ “ไทครัว” 
พากันอพยพมาจากหลายพื้นที่ได้เข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลปม์ากกว่า 30 ครัวเรือน “ช่วงนี้
มีคนเริ่มเข้ามาหลายอีหลี คนที่อยู่ทางเซกา (บึงกาฬ) กะมา เพราะในช่วงนี้ที่ดินสร้างบ้านเรือน 
มีการแบ่งให้อยู่ฟรี ไม่มีการซื้อขายกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าของหมู่บ้านในช่วงนั้นต้องการให้มีผู้คนเข้า
มาอยู่อาศัยในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ความคิดอยากให้มีคนอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น เพ่ือต้องการ
ให้หมู่บ้านมีขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่งเพราะอยากหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน ไม่อยากเป็นหมู่บ้านฝาก 
อยู่กับบ้านวังเยี่ยม คุณตาทองบอกว่า การเป็นบ้านฝากมีความยากล าบาก เพราะผู้ใหญ่บ้านอยู่
บ้านวังเย่ียม ส่วนบ้านเรามีแค่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น เวลามีงานราชการ หรือการพัฒนาต่างๆ 
ของหมู่บ้านจึงมักไปลงอยู่รวมกันที่บ้านวังเยี่ยมเท่านั้น เลยคยุกันว่า “เฮ็ดจั้งได๋หมู่บ้านเฮาถึงจะมี
ผู้ใหญ่บ้าน” จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 เมือ่มีไทครัวเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงท ารายงานขอตั้งหมู่บ้านไปทางอ าเภอวานรนิวาส และได้รับการอนุมัติให้ตั้ง
เป็นหมู่บ้านโนนเจริญศิลปใ์นปี 2525 นี้เอง 
 ไทครัวในหมู่บา้นโนนเจริญศลิป์ มีผู้คนอพยพเข้ามารวมอยู่อาศัยกันที่เดินทางมาจาก
หลากหลายพื้นที่อาทิเช่น มุกดาหาร เซกา อุบลราชธานี มหาสารคาม เป็นต้น คนหลากหลาย
ครัวเรือน “ร้อยพ่อพันแม่” เหล่านี้เห็นได้จากความหลากหลายของนามสกุล ที่แทบไม่มีตระกูล
ใหญ่เพียงไม่กีต่ระกูลภายในหมู่บ้าน อย่างไรก็ตามคุณตาทองพบว่า เมื่อไทครัวเหล่านี้มาอาศัย 
อยู่รวมกันต่างก็มีความสามัคคีกันสูง “ความสิแตกแยกกนัหนิบ่มี เพราะได้มีการพูดคุยกันไว้แต่
แรกแล้วว่า ให้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน” “เพราะไทเฮาเป็นไทครัว คนบา้นอ่ืนเขามักสิดูถูกเอา” 
“ดังนั้นกะอย่าสิผิดสิเถียงกัน ต่างตนต่างให้ศึกษาเรียนรู้ซึง่และกัน” “ให้ ปรับตัวเข้าหากัน”  
“ขออย่างเดียวอย่าไปลักสกจกห่อ (ขโมย) อย่างเด็ดขาด” “อย่าให้มีอย่าให้เกิดลักขโมยของกัน” 
“เพราะไทเฮาต่างคนต่างแตกบ้านแตกเมืองมาอยู่น ากัน” “หากมแีบบนี้ (ขโมย) กะสิอยู่น ากนั 
บ่ได้” การพูดคุยอบรมเรื่องนี้ถูกน ามาบอกกล่าวต้ังแต่การขอเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแต่เบื้องต้น 
“หากเว้าท าความเข้าใจกันแลว้แต่ต้น กะบ่เคยได้มีไผต้องออกถูกขับออกไปจากหมู่บ้าน” เคยมี
แต่ไทครัวจากมุกดาหารไม่กี่ครัวเท่านั้น เมื่อมาอยู่แล้วกลบัขายที่ดินให้คนอื่น แล้วอพยพกลับคืน
ไปอยู่หมู่บ้านเดิม เพราะว่ายังที่ดินและทรพัย์สินอยู่ที่มุกดาหาร “ขะเจ้าย้ายมาอยู่เพื่อเอาที่ดิน 
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เสร็จแล้วกะขายเอาเงิน หอบเงินไปเมืองมุกดาหารพุ่น” ตาทองเล่าด้วยความครุ่นคิดว่า “บัดมา
เอาฟรีที่ดิน แต่บัดกลับคือเมือกะขายที่ดินเอาเงินไปโลด” “คนไทบ้านเฮาแถวนี้แหละซื้อเอาไว”้ 
ตอนนั้นพวกอพยพเข้ามาอยู่ได้ประมาณ  3 ปี จึงขายที่ดินแล้วอพยพกลับไปอยู่ที่เดิม สาเหต ุ
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะตอนที่เขาออกไปบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างนี้ ถนนหนทางยังไม่มี  
หลายคนบอกว่า ทางไปทางมาไม่สะดวกจึงพากันย้ายกลับไป 
 ปัญหาอีกอย่างของหมู่บ้านไทครัวในช่วงตั้งหมู่บ้านใหม่ คือ “ยุ่งยากในการเฮ็ดบุญ 
เฮ็ดทาน” หากเอาบุญประจ าบ้านก็ต้องไปนิมนต์เอาพระสงฆ์มาจากหมู่บ้านอื่น ปกติแล้วมักนิมนต์
พระมาจากหมู่บ้านวังเยี่ยมซึ่งห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 3-4 กิโลเมตร หมู่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียว “บ้านน้ีไม่นับถือผี ไมม่ีผีหอ พวกเฮานับถือศาสนาพุทธอย่าง
เดียว ฟังธรรมะอย่างเดียว” คนที่หล่อหลอมปลูกฝังเรื่องนี้คือ กลุ่มคนพวกแรกที่มาอยู่ก่อน  
“ขะเจ้าบ่พากันเฮ็ดหอปู่ตา” “คนอพยพมาอยู่ตอนหลังกะเลยบ่มีไผนับถอืผี” อีกทั้งก็ไม่มีคนใน
หมู่บ้านไปร่วมพธิีเลี้ยงผีกับหมู่บ้านอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง “บ้านเฮาบ่มีผีตาแฮก บ่มีผีบา้นผีเมือง
หรือผีแจ” มีแต่ศาสนาพุทธอย่างเดียว ยิ่งทุกวันนี้มีพระอาจารย์ใหญ่อยู่ทีว่ัดป่าสมมวงศ์ คือ  
พระอาจารย์นพพร “เพิ่นใหแ้ม่ออกลงไปฟังธรรมที่วัดป่าทุกมื้อ” “ส่วนในวัดบ้านผู้ใด๋สะดวก 
กะลงไปเกือบทุกวัน”  

“ผีปอบ” กับการควบคุมคนทางสังคมของหมู่บ้านไทครัว 

 ไทครัวเมื่ออพยพมาอยู่ที่หมูบ่้านโนนเจริญศิลป์ใหม่ๆ จะได้รับการแบ่งปันที่ดิน
ส าหรับปลูกบ้านให้ครัวละ 1 ไร่ ไม่ได้ใหซ้ื้อ ทั้งนี้เพราะไทครัวกลุ่มแรกๆ เมื่อเข้ามาอยู่ใหม่
ต้องการมีเพื่อนบ้านมาร่วมอาศัยอยู่ด้วยเพ่ือความมั่นคงของหมู่บ้าน “เมื่อมีคนมาอยู่เพิ่มมากขึ้น 
ก็จะได้มีก าลังคนในการช่วยเหลือกัน รวมทัง้พัฒนาหมู่บ้านร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น” ดังนั้นหมู่บ้าน
ไทครัวจึงแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ที่มีคนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
หมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทที่ไม่ยอมรับครอบครัวที่เป็น “ไทครัว” ขออพยพย้ายถิ่นเข้ามาขอ
อาศัยอยู่ใหม่ในหมู่บ้าน เพราะเกรงกลัวว่า ไทครัวนั้นจะเป็น “ผีปอบ” 
 พ่อทองเล่าว่า “คนในหมู่บ้านโนนเจริญศิลปไ์ม่กลัวผีปอบ เพราะได้มีการสอบถาม 
ไทครัวก่อนที่จะย้ายเขา้มาอยู่ว่า เป็นผีปอบผีโพงหรือไม”่ แต่หากภายหลังพบว่า “มีการออกปาก
ว่า เป็นคนอื่นไม่ใช่ตนเอง” (ชาวบ้านเชื่อว่า เมื่อผีปอบเข้าสิงใคร และเมื่อถูกหมอธรรมหรือหมอ
อาคมถามแล้วพูดว่า ตัวเองเป็นใคร มาจากไหน ที่ไม่ใช่ตัวตนของผู้นั้นแล้ว คนนั้นจึงได้ชื่อว่า  
“ผีปอบ” เขา้สิง) จึงถูกไล่หนีออกจากหมู่บ้านทันที ดังนั้นไทครัวกลุ่มใดก่อนที่จะเข้ามาอาศัยใน 
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หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ต้องถกู “ประชาคม” จากคนแก่เฒ่าของกลุ่มไทครัวที่มาอาศัยอยู่ก่อนแล้ว 
ต้องถามไถ่กันก่อนว่า กลุ่มไทครัวนั้นเป็นใคร มาจากไหน มีญาติพ่ีน้องอยู่ไหน ใครแนะน าให้
อพยพย้ายมา หรือ “มึงสิเข้ามากินไผ (เข้าสงิ) ในหมู่บ้าน” “บ่แม้นว่า ถกูเนรเทศมาจากบ้านอื่น 
เคยเป็นผีปอบ ผีโพงหรือไม”่ 
 อย่างไรก็ตามพ่อทองได้เล่าเรื่องการไล่ “ผ”ี ในหมู่บ้านโนนเจริญศิลปใ์ห้ฟังว่า  
แต่ก่อนนายพุด ชมพูสาน ไทครัวที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ช่ือว่า เป็น “หมอธรรม” หรือ 
“หมอสอดส่อง” ว่ามีผีปอบทีไ่หนมาสิงคนในหมู่บ้านหรือเปล่า การไล่ผีปอบเริ่มต้นจาก อาการ
เจ็บป่วยของคนในหมู่บ้านที่ไม่ทราบสาเหตุ เมื่อญาติพาไปรักษาพยาบาลกับสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลกับหมอปัจจุบันแล้วไม่หาย หรอืหมอไม่ทราบสาเหตุ ท าให้คนในหมู่บ้านมาตั้ง
ข้อสังเกตว่า อาจมีผีปอบเข้าสิง จากนั้นจึงไปตามหมอธรรมหรือพ่อพุด ชมพูสาน มาท าพิธีไล่ผี 
ด้วยการแต่งคาย (เครื่องบูชา) เพื่อให้หมอมา “ส่องดู” ว่า “มันสิมีอิหยังมาเฮ็ด มีผีมาเฮ็ดบ่  
หากมีผีมาเฮ็ดหมอธรรมเพ่ินกะสิกระซิบว่า มีผีเด้อมาเฮ็ดเด้อ” แล้วจึงให้ญาติคนนั้นไปแต่งแก้
คายตามหมอบอก 
 คุณตาทองเล่าว่า เคยเห็นการไล่ปอบ ตอนนั้นตาพุดเป็นหมอไล่ผีปอบและคนเป็นปอบ 
คือ นางบัวสาย ลูกสาวตาทองเอง ปัจจุบันนางบัวสายเป็นภรรยาของผู้ใหญ่สุทัศน์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
คนก่อน “นางบัวสายมันมีอาการป่วยเป็นสะเงอะสะงะ หลงหน้าหลงหลัง กะเลยเอาหมอธรรมมา
ส่องและไล่ผีปอบ” หมอเขาก็เลยท าพิธีไล่ผีปอบด้วยการเอาต้น “ล าข่า” มาเป็นแส้ตตีามร่างกาย
คนป่วย พร้อมถามว่า “มึงเป็นไผ บอกมาเด๋ียวนี”้ “มึงสิออกจากร่างหรือบ่ออก” ถามไปด้วย
พร้อมๆ กับการเฆี่ยนตีตามร่างกายของคนป่วย ตอนนั้นคนป่วยถูกตีจนเจ็บปวดและตะโกนว่า 
“อย่าตีข้อยๆ บ่มีไผ๋มาเข้าดอก อย่าตีข่อย” แต่หมอธรรมก็ยังถามว่า “มึงอยู่ไส มึงชื่อว่าจั่งได”๋ 
ภายหลังตาทองจึงทราบว่า นางบัวสาย ซึ่งเป็นลูกสาวของตนนั้นยังรู้สึกตัวดี และมีสติดอียู่ และ
ร้องบอกว่า อย่าตีข้อยๆ เพราะความเจ็บปวด อย่างไรก็ตามสาเหตุส าคัญที่ไปเอาหมอธรรม มาไล่
ผีปอบให้กับนางบัวสายก็เพราะว่า หลายคนในหมู่บ้านน่ันพูดต่อๆ กันไปว่า ผีปอบเข้านางบัวสาย 
จึงต้องต้องท าตามเสียงของชาวบ้านที่กล่าวถึง หากไม่เช่นนั้นแล้วครอบครัวของนางบัวสายอาจ
ได้รับการต่อต้านจากผู้คนภายในหมู่บ้านนัน่เอง 
 ดังนั้นไทครัวที่เป็นแขก (guest) ทุกครัวเรือนต้องถูกเอามาสัมภาษณ์และประวัติ
ความเป็นมาก่อน ไม่ใช่ว่า เป็นไทครัวจากไหนมาขออยู่ก็ได้ แต่ต้องเอามาคุยกันก่อน ต้องถาม 
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาต้ังถิ่นฐานอยู่เก่าเสียก่อน (host) “ให้ที่ประชุมเขาเห็นดีเห็นชอบว่า รับแล้วเนาะ
คนผู้นี้” ถึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ได้ จากนั้นจึงถามว่า อยากอยู่ตรงไหนก็ให้ไปชี้เอาเลย ไปถากไป 
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ถางเอาเลย การซักถามประวตัิหรือผ่านกระบวนการตรวจสอบว่า ไม่เป็น “ผีปอบ” จึงถือว่า  
เป็นกติกาทางสังคมของหมู่บา้นโนนเจริญศลิป์ เป็นการ “ควบคุมทางสังคม” (social control)  
ของผู้คนในหมูบ่้านไทครัวครัวนั่นเอง 

ไทครัวกับ “ความขดัแย้ง” ในชุมชน 

 ยายโจม อังคณา ได้เล่าเรื่องราวของตนเองเมื่อครั้งก่อนย้ายมาอยูท่ี่หมู่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ว่า เมื่อย้ายมาท ามาหากินที่หมู่บ้านฝาแฝก พ่อและแม่ได้ประกอบอาชีพท านาและปลูกมัน
ส าปะหลัง ท ามาหากินอยู่ที่นั้นประมาณ 5 ปี ไดพ้บกับนายดี อังคณา จึงแต่งงานกันและได้แยก
ออกมาสร้างครอบครัว ตนและสามีเริ่มคิดว่า ที่ดินที่พ่อแม่แบ่งปันใหจ้ านวน 3 ไร่ ไม่เพียงพอ
ส าหรับเลี้ยงคนในครอบครัวที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม่ จึงตัดสินเริ่มหาที่ท ากินใหม่ โดยนางเชิด ช่วยสุข
เป็นผู้แนะน าให้มาดูที่ท ากนิในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์การเดินทางมาดูพื้นที่ท ากินครั้งแรกต้องนั่ง
รถโดยสารมาลงที่บ้านหนองแวง จากนั้นเดินเท้าต่อเข้ามาผ่านหมู่บ้านวังเยี่ยมและบ้านโนนเจริญ
ศิลป์ เมื่อมาดูพื้นที่พบว่า พื้นที่ดินส าหรับไว้ให้ตนและครอบครัวท ากินมีบริเวณกว้างขวางจ านวน
มาก รวมทั้งอุดมสมบูรณ์ด้วยของป่า ผักหวาน เห็ด สัตว์นานาชนิด และได้ท าการซื้อที่ดินจ านวน
หนึ่งจากชาวบ้านกุดจิก ซึ่งทีด่ินที่ตนซื้อนั้นแตเ่ดิมเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านกุดจิกที่ 
จับจองไวก้่อน ส่วนพ่อแม่และญาติๆ ทีท่ ามาหากินที่หมู่บ้านฝาแฝกไม่ได้ย้ายติดตามออกมาด้วย 
เพราะที่ดินท ากินของเขามีจ านวนมาเพียงพอต่อความต้องการในเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2517 ครอบครัวอังคณา จึงได้ตัดสินใจอพยพย้ายจากหมู่บ้าน
ฝาแฝกมายังบา้นโนนเจริญศลิป์ การเดินทางมายังหมู่บ้านตนเองได้เหมารถ 6 ล้อ ขนขา้วของ
และเครื่องใช้ของครอบครัวมากับลูก ส่วนสามี คือ นายดี อังคณา ไดใ้ช้การเดินเท้ากับน้องชาย
ของตนเพื่อต้อนวัวควายแบบค่ าที่ไหนแวะนอนที่นั้น แต่พืน้ที่ต้องใกล้หมู่บ้านที่มีแหล่งน้ า เพื่อให้
คนและวัวควายได้ดื่มกินใช้น้ า ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 7 วัน เมือ่เดินทางมาถึงหมู่บ้าน
โนนเจริญศิลป ์กลุ่มคนครอบครัวแรกที่ตนรูจ้ัก คือ พ่อใหญ่ลีและแม่ใหญ่ด า (พ่อแม่ของนางเชิด 
ช่วยสุข) และตนกท็ าการซื้อทีด่ินจากนางเชิด ช่วยสุข เป็นญาติกันกับนายดี อังคณา 
 ความรู้สึกที่ว่าตนเป็นไทครัวกลุ่มใหม่ อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการหาไม้  
เพื่อมาท าเป็นที่พักอาศัย ไม่รู้ว่าจะต้องท าอย่างไรเพื่อที่จะหาไม้มาสร้างบ้าน จนกระทั้งกลุ่มไทครัว
ที่อยู่ก่อนหน้านี้ได้เข้ามาช่วยกันถางป่าปรับพื้นที่บริเวณที่จะสร้างบ้าน และร่วมแรงร่วมใจหาไม้
มาสร้างตูบ (ที่พักชั่วคราว) ให้กับครอบครัวของตน นอกจากน้ันกลุ่มไทครัวเดิมได้แบ่งปัน อาหาร 
ของป่า ที่หามาได้ไว้ให้ครอบครัวของตนอีกด้วย  
 



71 

 กลุ่มไทครัวเดมิ หรือกลุ่มไทครัวใหม่ สามารถปรับตัวเข้าหากันได้อย่างรวดเร็ว  
เพราะต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกันเป็นอย่างมาก หรือที่ชาวบ้าน
ในช่วงนั้นเรียกติดปากว่า “ขอกันกิน” และอีกปัจจัยสิ่งหน่ึงที่ช่วยให้คนไทครัว ปรับตัวเข้าหากัน
ได้อย่างรวดเร็ว คือ ความสัมพันธ์ผ่านทางเครือญาติ รวมถึงผ่านพิธีกรรมทางศาสนา ที่หมู่บ้าน
โนนเจริญศิลป ์มีงานบุญประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออก
พรรษา และประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านจะสามคัคีร่วมกันท าโดยไม่ขาด 
จนเกิดมีความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นพี่น้องซึ่งกันและกัน  
 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่บา้น ซึ่งตอนที่ตนมานั้นแทบจะไม่เห็นผู้คนในหมู่บ้าน
ทะเลาะกันเพราะทุกคนเป็นไทครัวเหมือนกันต่างมีความล าบากมาเช่นกัน จึงต้องสามัคคีกันไว้
ช่วยเหลือกันและคนในหมู่บ้านเช่ือฟังผู้อาวุโส พอมาถึงช่วงประมาณปี พ.ศ. 2540 ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาท ที่เกิดจากการดื่มเหล้าและลงไม้ลงมือกัน และการแก้ปญัหา คือ
เกิดการเจรจากันก่อนแต่ถ้าเจรจาไม่ลงตัวถึงจะไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เมื่อการเจรจาสิ้นสุดคู่กรณีจะ
ผูกข้อต่อแขนอีกฝ่ายเพื่อเป็นการเรียกขวัญ  
 ปัญหาที่พบในช่วงแรกที่ย้ายมายังที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์คือการขาดแคลนน้ า 
ส าหรับอุปโภคและบริโภค ทีม่ีเพียง 2 ที่ คือ บ่อน้ าส่างหนองโดน และ ห้วยลึก ซึ่งเปน็แหล่งน้ า
ธรรมชาติชาวบ้านบริหารจัดการโดยต้ังมีกติกาส าหรับการตักน้ าจากบ่อน้ าส่างหนองโดน  
 จากค าบอกเล่าของนางปัญญา มณเทียน “ตอนเป็นเด็กน้อย หลังเลิกเรียนอยากไป
ตักน้ าส่างกับเอื้อยๆ ในหมู่บ้าน ถือถังน้ ากับไม้สอยไปด้วย บ่อน้ าส่างเพิ่นขุดลึก ข่อยละตักบ่ถึงได้
แต่ยืนเบิ่งให้เอื้อยเพิ่นตักให้และหาบถังน้ าย่างมาบ้าน บางมื้อไปสวยบ่ได้ฮอดน้ ามาบ้าน ย้อนน้ า
หมด” แต่บางครั้งชาวบ้านบางคนไม่เคารพกติกา คือแอบออกไปต้ังน้ าตั้งแต่เช้ามืด ซึ่งเรื่องนี้
ชาวบ้านส่วนมากไม่ค่อยติดใจเอาความ เพราะคิดว่า “เพิ่นคงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้น้ าหลาย  
จึงออกไปตักเอาก่อนหมู่” สว่นกรณีห้วยลึก แหล่งน้ าธรรมชาติที่ไม่มีกติกาของหมู่บ้านควบคุม
ชาวบ้านสามารถตักเวลาไหนก็ได้ แต่ห้วยลึกมีลักษณะที่ต้องอาศัยฝนฟ้าตามฤดูกาล เช่น ในฤดู
ร้อน น้ าในห้วยลึกค่อนข้างจะมีน้อยหรือถึงขั้นแห้งแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน
ที่ต้องใช้น้ าอุปโภค-บริโภค ฤดูฝน ปริมาณน้ าในห้วยลึกมีจ านวนมากแต่น้ าไม่สามารถเกบ็กักได้ 
ถ้าใครขยันเดินไปหาบน้ าในช่วงนั้นก็จะได้น้ ามาใช้ในครอบครัว เมื่อห้วยลึกไม่สามารถเก็บกักน้ า
ในช่วงฤดูฝนได้ ชาวบ้านระวานออกแรงกันขนดินมาถมสร้างเป็นฝายเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ ในช่วง
ฤดูแล้ง ส่วนถนนหนทางในหมู่บ้านเป็นดินลูกรัง มีขนาดแคบไม่กว้างเท่าไรนัก หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “ทางเกวียน” 
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 ระบบอุปถัมภ์ แบ่งปันสิ่งของอาหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ขอกันกิน” เริ่มค่อยๆ
จางออกไป เพราะเมื่อผู้คนเริ่มเข้าสู่ยุค “เงินผัน” ที ่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี 
ชาวบ้านเริ่มออกไปรับจ้าง เพราะทุกอย่างใช้เงินเป็นค่าตอบแทนนอกจากที่จะออกไปประกอบ
อาชีพรับจ้างตามที่ต่างๆ บรรดาแม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเริม่ที่จะเก็บของป่าและสัตว์นานาชนิด 
ที่มีจ านวนมากในหมู่บ้านให้กบันายทุน มาซื้อจากที่หมู่บ้านออกไปขายในตลาดอ าเภอวานรนิวาส 
เมื่อชาวบ้านได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจึงท าให้การออกหาของป่ามีผู้คนหาเยอะขึ้น บางครั้งเกิด
กรณีน าขอนไม้ที่ท าให้ เห็ดเกดิเอาออกมาจากป่าไปไว้ที่บ้านของตนเอง ซึ่งพื้นที่ในการหาของป่า
ไม่มีเพียงแต่ที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู่บ้านใกล้เคียง เชน่ หมู่บ้านกุดจิก บ้านวังเย่ียม บ้านหลัก 
35 ก็เป็นพ้ืนที่ให้ชาวบ้านออกหาของป่าทีเกิดขึ้นตามฤดูกาล  
 นอกจากเก็บของป่า สัตว์นานาชนิด เพื่อขาย ชาวบ้านเริ่มหันมารับจ้างในช่วงฤดู 
ท านา ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปจากการระวานแรง การจ้างท านาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มจนสิ้นสุด 
กล่าวคือ รกกล้า-ด านา-เกี่ยวข้าว-สีข้าว และเหมารถคนในหมู่บ้านเอาข้าวไปขายที่โรงสี ระบบ
การจ้างเกี่ยวข้าว ซึ่งราคาตามสภาพของต้นข้าว เช่นถ้าข้าวล้ม คนที่มารับจ้างจะเรียกค่าจ้างอยู่ที่ 
400 บาท บางครั้งเจ้าของนาไม่อยากจ้างรถเกี่ยวข้าวเพราะจ้างรถเกี่ยวจะได้ข้าวน้อยและ
เสียหาย 
 การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและบริบทของหมู่บ้าน ผู้คนมีจ านวนมากขึ้น 
บ้านเรือนเพ่ิมจ านวนจาก 30 หลังคาเรือน ปัจจุบันเกือบจะถึง 300 หลังคาเรือน ปัจจัยที่ท าให้
ขยายตัวเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ คือ การชักชวนญาติพ่ีน้องจากที่บ้านเกิดของตนเคลื่อนย้ายครัวเข้า
มาหาที่ท ากินใหม่ และ การแต่งงานของคนในหมู่บ้านที่น าลูกเขยหรือลูกสะใภ้ที่มาจากพื้นที่อื่น 
เข้ามายังหมู่บ้าน ท าให้ไทครวัต้องปรับตัวให้อยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

การปรบัตัวของ “ไทครัว” หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์

 คุณป้าเชิด ช่วยสุข การถึงการปรับตัวของไทครัวว่า เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน
สิ่งที่ต้องท าคือ การปรับตัวให้รู้จักพื้นที่ใหม่และผู้คนในหมูบ่้านจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเรื่อง
น้ าและผลผลิตข้าว ขาดแคลน ครอบครัวของนางเชิด ช่วยสุข ได้ปรับตัวด้วยวิธีการหาของป่า 
และล่าสัตว์ เพือ่น าสิ่งเหล่านี้ไปแลกข้าว มากนิในครอบครวั หลังจากนั้นมีผู้คนที่เคลื่อนย้ายเข้า
มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น มาจากหมู่บ้านดอนแดง หมู่บ้านศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
และจากคนกลุม่เดิมที่ชักชวนให้ญาติพ่ี-น้องเข้ามายังหมู่บ้านแห่งน้ี เมื่อจ านวนผู้คนเพิ่มมากขึ้น
ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของผู้คนในหมู่บ้านย่อมมากขึ้นเช่นเดียวกัน จนกระทั้ง
ปี พ.ศ. 2516 เรื่องน้ าที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาวบ้านจึงมีข้อเสนอให้ ชาวบา้นประชุมเรื่อง
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การจัดท าฝายบริเวณห้วยลึก ซึ่งการท าฝายชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจน้ าการท าฝาย ถึงแม้การท า
ฝายจะล าบากแต่ชาวบ้านต้องท าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า และหน่วยงานภาครัฐได้
เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาฝายให้สามารถเก็บน้ าในปริมาณมากต่อความต้องการของหมู่บ้าน 
หลังจากที่สร้างฝายเสร็จสิ้นชาวบ้านมีน้ าไว้ส าหรับอุปโภค-บริโภค รวมถึงไว้ใช้ส าหรับภาคเกษตร 
 เรื่องที่ชาวบ้านต้องท าร่วมกัน คืองานบุญประเพณีต่างๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา 
และงานบุญประทายข้าวเปลือก การจัดงานบุญแต่ละครัง้ชาวบ้านโนนเจริญศิลป์ต้องไปท า
กิจกรรมที่บ้านวังเยี่ยม เช่นงานบุญประท้ายข้าวเปลือกครั้งแรกที่ตนได้มีโอกาสไปร่วมงาน  
ทางผู้น าหมู่บ้านได้ประกาศให้บ้านเรือนน าข้าวเปลือกมาบริจาคตามก าลังศรัทธาและเงิน จ านวน 
50 บาท เพื่อถวายเป็นปัจจัยให้แก่พระสงฆ ์ระยะเวลาต่อมาจ านวนบ้านเรือน ผู้คนเพิ่มมากขึ้น 
กิจกรรมงานประเพณีจึงมาจัดที่บ้านโนนเจริญศิลป ์รูปแบบยังการบริจาคในงานบุญประทาย
ข้าวเปลือกยังเหมือนเดิม แตส่ิ่งที่เพิ่มขึ้น คอื จ านวนเงินบริจาค เป็นหลักร้อย ซึ่งงานบุญประเพณี
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นชาวบ้านไทครัวไม่ว่าจะมาอยู่ก่อนหรือเข้ามาอยู่ใหม่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม 
ในงานน้ีแทบทุกคน ที่ส าคญัหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์เป็นพืน้ที่ต้อนรับไทครัว ไม่มีการกดีกั้นไทครัว
เหมือนหมู่บ้านอื่นๆ เพราะบางหมู่บ้านมีความเช่ือว่า “ไทครัวบางกลุ่มเป็นกลุ่มที่ถูกขับไล่ออก
จากหมู่บ้านเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ” 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้แต่งงานกับนายสมรักษ์ ช่วยสุข หลังจากแต่งงานตนกับสามี
แยกตัวออกจากบ้านพ่อแม่ มาปลูกบ้านใหมอ่ยู่บริเวณกลางบ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่ของนายสมรักษ์  
ช่วยสุข หลังจากแยกครัวออกมอยู่กินกับสามี ตนต้องท าหน้าที่ภรรยาช่วยสามีท านา รบัจ้าง  
และหาของป่า มาเลี้ยงครอบครัวของตน หลังจากที่อยู่อาศัยที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ได้ประมาณ 
5-6 ปี ชาวบ้านจากจังหวัดมุกดาหารเริ่มเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น และกระจายตัวไปยัง
หมู่บ้านใกล้เคยีง เช่น หมู่บ้านหลัก 35 หมูบ่้านวังเย่ียม เป็นต้น  
 ผู้คนมากขึ้น รอ้ยพ่อพันแม่มาอยู่ร่วมกันรวมถึงความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ปัญหา
เรื่องระหว่างคนกับคนย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เช่นเดียวกับกรณีของลูกชายคนโตของนางเชิด 
ช่วยสุข ทะเลาะวิวาทกับผู้คนทีไ่ม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ท าให้เกิดการไกล่เกลี่ยด้วยวิธีการ
เจรจาที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเมื่อเจรจายอมความกันได้แล้ว พ่อแม่ทั้ง 2 ฝ่าย จะนิยมจัดพิธีการผูก
ข้อต่อแขนเพื่อรับขวัญ เป็นอันสิ้นสุดเรื่องราวของทั้ง 2 ฝ่าย 
 หลังจากที่แต่งงานมีครอบครัว ค่าใช้จ่ายในบ้านย่อมเพิ่มมากสูงขึ้น ประกอบกับยุค
สมัย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2518 ที่ประเทศไทยต้อง
พบกับระบบ เงินผัน ซึ่งระบบนี้ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการท างาน จนกระทั้งปี พ.ศ. 2520 ผู้คน
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เริ่มออกไปท างานรับจากนอกพ้ืนที่ เพราะระบบเงินผันและปัจจัยอีกด้านที่ท าให้ผูค้นเริม่ 
ทรัพยากรในหมู่บ้านเริ่มลดน้อยลงป่าที่เคยรกร้างถูกตัดเพ่ือปรับเป็นพ้ืนที่บ้านเรือน  
 ส่วนตนมีหน้าที่ดูแล พ่อแม่ของสามีและเลีย้งลูก นอกจากการท านา ต้องประกอบ
อาชีพรับจ้างเลี้ยงวัว-ควายให้กับชาวบ้านเพราะวัว-ควายเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท านา ถ้าขาด
วัว-ควาย การท านาจะมีปัญหาเพราะเมื่อก่อนชาวบ้านต้องพึ่งวัว-ควาย การรับจ้างเลี้ยงวัว-ควาย
เป็นช่องทางที่หารายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัว  
 จนกระทั้ง ป ีพ.ศ. 2538 นางเชิด ช่วยสุข ตอนนั้นอายุ 37 ปี ตัดสินใจเดินทางเข้ามา
แสวงโชคที่กรุงเทพฯ โดยไปท างานก่อสร้าง แลกกับค่าแรงวันละ 80 บาท ที่ต้องตัดสินใจเดินทาง
ออกมาท างานเป็นเพราะตนต้องหารายได้มาเพื่อลงทุนในการท านา ที่จะหวังพ่ึงเพียงสามีคนเดียว
ก็ไม่ได้ อีกทั้งบรรดาลูกๆที่ต้องเลี้ยงดู ท าให้รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งค่าแรงวันละ 80 
บาทถือว่าเป็นค่าตอบแทนทีค่่อนข้างสูงในสมัยนั้น แต่เมื่อถึงฤดูกาลท านา ตนจะกลับหมู่บ้าน 
มาท านา เพราะการท านาเปรียบเสมือนชีวิตของตน และเลิกกลับไปท างานก่อสร้างที่กรุงเทพฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2540 แต่ยังรับจ้างก่อสร้างหาเลี้ยงชีพและครอบครัวอยู่ในเขตอ าเภอวานรนิวาส  
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในหมู่บ้านจากการเพ่ิมขึ้นของไทครัวกลุ่มใหม ่และระบบ
ทุนนิยมสิ่งที่ท าให้เห็นชัดเจน คือการร่วมมอืช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังมีเหมือนเดิมแต่รูปแบบ 
จะเปลี่ยนเป็น “เงิน” เพราะเงินเป็นปัจจัยหลักของชาวบ้านในการด ารงชีพในทุกวันนี้  
 ส่วนนางเกสร สีดา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2493 ปัจจุบันอายุ 67 ปี เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 133 หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อธิบาย
การปรับตัวของไทครัวที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านในช่วงแรกว่า เมื่อประมาณปี  
พ.ศ. 2533 ตนและสามไีด้ตัดสินใจขายที่ดินและบ้านที่หมู่บ้านเดิม ได้เงินมาจ านวน 100,000 บาท 
จึงพากันอพยพโดยเดินทางด้วยรถยนต ์6 ล้อ ซึ่งจ้างเหมามาในราคา 1,200 บาท ตอนแรกพา
ครอบครัวย้ายมาอยู่ทีเ่ถียงนาในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหลัก 35 ก่อน เพราะที่ดินที่ซื้อไว้ในบ้านโนน
เจริญศิลป์เป็นป่าทึบ ยังไม่ได้ปรับพ้ืนที่จึงไม่สามารถท าการปลูกข้าว ด้วยที่ดินที่ตนซื้อเป็นป่าทึบ
ในช่วงแรกที่ย้ายมาอยู่มีความรู้สึกกลัว ประกอบกับในปีนั้นเกิดภัยแล้งท าให้หมู่บ้านมสีภาพขาด
แคลนน้ าอย่างมาก น้ าจะอาบแทบจะไม่ม ีต้องเดินจากบ้านไปหาบน้ าจากห้วยขี้หม ูส่วนอาหาร
หาตามป่า หนองน้ า เพื่อมาเลี้ยงคนในครอบครัว นอกจากวันไหนมีเงินถึงเดินเข้ามาซื้อปลาทู  
ที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์โชคดีที่ยังมีข้าวสารติดตัวมาด้วยไม่อย่างนั้นคง ล าบากกว่านี้แน่นอน 
ความล าบากและสภาพหมู่บ้านที่เป็นอยู่ในขณะนั้นท าใหลู้กสาวคนโตเริ่มมีความคิดทีอ่ยาก
กลับไปอยู่ที่หมู่บ้านเดิม เพราะทนสภาพความล าบากของหมู่บ้านหลัก 35 ที่ขาดแคลนน้ าไม่ได้ 
ประกอบกับอารมณ์คิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่อาศัย แต่ตนกับสามีได้อธิบายให้ลูกฟังว่า  
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  “เฮาขายที่ดิน ขายเฮือนแล้ว เจ้าสิกลับไปอยู่จังใด อยู่หว่างนี้ล่ะ พ่อกับแม่เลือก
แล้ว เดียวจักหน่อยมันก็ดีขึ้นเอง”  
 อยูม่าสักระยะหน่ึงตนและสามีได้รู้จักมักคุ้นกับพ่อใหญ่เสรฐิ จันอ่อน พ่อใหญ่ลา  
มณเทียน เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธาน ี(เสียชีวิต) เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและช่วยเหลือครอบครัว
ของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอเอกสารทะเบียนบ้าน แนะน าหาคนขายที่ดินให้ สามารถปรับตัวเข้า
กับชาวบา้นโนนเจริญศิลป ์และขอซื้อที่ดิน จ านวน 1 ไร่ จากนายที ราคา 5,000 บาท เพื่อสร้าง
บ้านของตนเอง และใกล้กับที่นาของตนเอง หลังจากที่ทีด่ินเป็นของสิ่งที่ต้องท าต่อคือการหาเงิน
ไว้สร้างบ้าน การสร้างบ้านใช้ระยะเวลา 2 ปีจึงแล้วเสร็จ แต่ระยะเวลาที่ก าลังสร้างบ้าน ครอบครัว 
จ านวน 6 คน ต้องขออาศัยพัก “ตูบต่อเล้า” ของนายที สภาพที่พักห้องน้ าไม่มี ไฟฟ้าไม่มี แต่ต้อง
ทนอยูไ่ปก่อนโชคดีที่ได้พ่อใหญ่เสรฐิ และพ่อใหญ่ลา ช่วยเหลือเดินเรื่องไฟฟ้า จึงมีใช้ถึงทุกวันนี้ 
ปี พ.ศ. 2537 บ้านที่จึงสร้างแล้วเสร็จ ด้วยน้ าพักน้ าแรงของครอบครัวที่ชว่ยกันหาเงินมาสร้างบ้าน 
เมื่อมาอยู่ที่หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ได้ 6 ปี นายทัด สีดา เสียชีวิต  
 ความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านในช่วงที่ย้ายมาที่หมู่บ้าน สามารถปรับตัวเข้ากับคน 
ในหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว เพราะนิสัยของตนเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ไม่ค่อยเป็นคนหา
เรื่องคน เป็นคนรักสนุก มกัมว่นส่วนคนในหมู่บ้านมีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน เรียกได้ว่า  
“ขอกันกิน” มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน เช่น การระวานท านาในช่วงเกี่ยวข้าว เป็นต้น ส่วนหลังจาก
เสร็จสิ้นฤดูท านาชาวบ้านบางคนจะทอผ้า และหาของป่า ด้านงานบุญประเพณีที่หมู่บา้นได้จดัขึ้น 
อาทิเช่น บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา และบุญประทายข้าวเปลือก ครอบครัว
ของตนจะต้องเขาร่วมงานเป็นประจ าทุกปี เพราะมีความคิดที่ว่า “ตนเองเพ่ิงย้ายมาอยู่ใหม่  
คนอยู่เดิมพาท าอะไรก็ต้องท าตามเขา” ส่วนงานบุญที่ต้องกลับมาท าที่หมู่บ้านโพนทราย ทุกป ี
คืองานเลี้ยงปู่ตา และท าบุญหาบรรพบุรุษ  
 ของป่าที่หาได้ ตนจะน าไปขายที่ตลาดอ าเภอวานรนิวาส ด้วยการเดินทางจ้างรถ  
3 ล้อเครื่อง ของพ่อใหญ่เซียง ในคนละราคา 20 บาท นั่งไปกับเพื่อนบ้านประมาณ 4-5 คน 
(ปัจจุบันราคาได้ปรับขึ้นเป็นคนละ 50 บาท) สภาพหมู่บ้านในช่วง ปี พ.ศ. 2540 ยังตั้งอยู่ห่างๆกัน 
มีป่าแต่ไม่ทึบเหมือนในอดีตที่ผ่านไม่เหมือนเยอะเหมือนปัจจุบัน และมีผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาสร้าง
บ้านท ามาหากินในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์ซึ่งตนได้ลูกเขยเป็นไทครัวจากจังหวัดมุกดาหารและ 
ได้ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆ กัน และลูกหลานของคนในหมู่บ้านแต่งานและย้ายออกมาสร้างครอบครัว
ของตนเอง ท าให้หมู่บ้านมีบ้านเรือนเกือบ 300 หลังคาเรือน 
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 ทุกวันนี้คนสภาพสังคมในหมู่บ้านได้เปลี่ยนแปลงไป จากจ านวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น 
พื้นที่ในหมู่บ้านจากป่าทึบถูกปรับสภาพเป็นบ้านเรือน การช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
ซึ่งไม่เพียงพอตอ่ความต้องการของชาวบ้าน จากที่เมื่อกอ่นเคยขอกันกิน ปัจจุบันน้ีต้องแลก 
ด้วยเงินแม้กระทั่งการใช้เงินจ้างญาติพี่น้องของตนเอง จึงท าให้ลูกหลานของผู้คนในหมูบ่้านต้อง
ออกไปท างานต่างพ้ืนที่เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
 การปรับตัวของไทครัวที่อพยพเข้ามาอยู่ทีหลัง ไม่เคยมใีครเสนอว่า จะต้องให้ชุมชน
ท าสิ่งใดเพ่ิมเติม มีแต่คนใหมป่รับตัวและท าตามที่คนอยู่ก่อนแล้ว และเวลามีไทครัวใหม่จะเข้ามา
อยู่ในหมู่บ้าน คนแก่คนเฒ่าที่อยู่ก่อนมักกเ็ป็นคนแนะน าเพื่อปรับปรุงตัวเองเขา “เพิ้นสิเอ้ินมาเว้า
มาจาก่อน ว่าเมื่อมาอยู่ร่วมกันให้เป็นพีน่้องอันเดียวกัน” “อย่าสิเป็นแนวนั้นแนวนี้เด้อ อย่าสิเกิด
การลักการขโมยกันเด้อในหมู่บ้านเฮา” “ให้อยู่ดีกินดีน ากัน ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องร่วมกัน”  
ส่วนใหญ่จึงพากันปฏิบัติตาม เด็กน้อยวัยรุ่นทะเลาะตีกันแต่ก่อนก็ไม่มี แต่ทุกวันนี้มีวัยรุ่นเยอะ 
ทั้งต่างบ้านต่างเมอืงมาอยู่น ากัน “พอเมาเหล้ากะตีกัน”  
 เมื่อมาอยู่บ้านนี้ในสมัยก่อนมศีูนย์พัฒนาหมู่บ้านอยู่ที่บ้านกุดเรือค า ส่วนใหญ่หาก
ต้องการพัฒนาอะไรในหมู่บ้านชาวบ้านมักไปหาก านัน จากนั้นก านันก็พาไปติดต่อศูนย์พัฒนา
เพื่อให้มาช่วยเหลือท าถนนหนทาง จากวังเยี่ยมจนมาบ้านหนองโดน (บ้านโนนเจริญศิลป์ใน
ปัจจุบัน) อย่างไรก็ตามงานพัฒนาในช่วงก่อตั้งหมู่บ้านชาวบ้านส่วนมากจะร่วมมือกันท าเป็น 
ส่วนใหญ่ เช่น ไทบ้านช่วยกันปั้นฝายกั้นน้ าห้วยน้ าลึกในปี พ.ศ. 2514 โดยใช้แรงงานคนทั้งหมด
ภายในหมู่บ้าน ตอนนั้นมีชายฉกรรจ์ไม่ถึง 100 คน ดังนั้นไม่ว่า ผู้หญิงผู้ชายต้องไปช่วยเหลือกัน
หมด ต่อมาทางศูนย์พัฒนาได้เอารถเครื่องจักร เครื่องกล และเอาดินเอาหินมาช่วยท าถนนเมื่อปี 
พ.ศ. 2520 จากเส้นทางบ้านวังเย่ียมผ่านบ้านโนนเจริญศิลป์ไปถึงบ้านหนองแฝก ต่อมาใน
นายอ าเภอสุรจิต สมาฤกษ ์หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์จึงมีไฟฟ้ามาใช้ภายในหมู่บ้าน และเมื่อมี
องค์การบริหารส่วนต าบลวังเยี่ยมจึงได้มีประปาและถนนคอนกรีตเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน  
 ปัจจุบันชาวบ้านต้องการให้ท าถนนคอนกรีตจนถึงหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์เพราะถนน
หนทางยังล าบากเวลาเดินทางเข้าไปอ าเภอเมื่อยามเจ็บป่วยไปโรงพยาบาล เดี๋ยวน้ีคุณตาทองได้
เงินเบีย้ยังชีพเดือนละ 800 บาท แต่ก็ไม่เพยีงพอกับการใช้จ่าย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการท าบุญ  
“ตื่นเช้ามากะซื้อของใส่บาตร 2 วัด (วัดบ้านกับวัดป่า) วัดป่ามีพระสงฆ์จ านวน 6 รูป สว่นวัดบ้าน
มีพระสงฆ์อยู่ 2 รูป พระสงฆท์ั้งสองวัดออกเดินบิณฑบาตภายในหมู่บ้านอยู่ทุกวันไม่เคยขาด  
ทีเหลือจ่ายค่าไฟไฟฟ้าเดือนละ 100-200 บาท และบางครั้งก็ช่วยเหลือค่าอาหารให้ลูก “อยู่กิน
กับเขาก็ได้ซื้ออาหารช่วยเหลือกันบ้าง แต่ก็บ่ได้ซื้อตลอดหรอก” คุณตาทองเล่าให้ฟังอย่างจริงใจ  
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และกล่าวว่า สภาพหมู่บ้านตอนนี้กับสมัยก่อนแตกต่างกันมาก “โอ๊ยแตกต่างกันหลาย ไกลกัน
หลายๆ (เสียงสูง) เพราะแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดง แถวนี้มีแต่กกจิกกกฮัง เป็นดงอยู่เลย” “บนโคก
กะเป็นป่าเห็ด” “เฮ็ดไฮ่ (ไร่) เสร็จแล้วกะปลูกบักแตงน า” “ของกินส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อขาย แบ่งปัน 
กันไปกินเลย” “ผู้ใด๋บ่มีกะมาหาบเอาไป”  

สรุป 

 เนื้อหาในบทนี้เป็นการอธิบายถึงการปะทะทางสังคมระหว่างผู้อพยพเข้ามาใหม่ 
(guest) กับผู้ที่อาศัยอยู่เดิม (host) ของหมูบ่้านไทครัว บ้านโนนเจริญศลิป์ หมู่ 12 ต าบลหนอง
แวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ 
  ชาติพันธุ์สัมพันธท์ าให้เกิดการปะทะทางสังคมภายในชุมชน นับจากการขยายตัว
ที่เพิ่มขึน้เมื่อป ีพ.ศ. 2514 เปน็ต้นมา แตเ่ดิมมีความสัมพันธแ์บบ “พึ่งพาอาศัย” กัน เปรยีบเสมือน
คนในครอบครวัเดียวกันที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงช่วยกันในการถางป่า ตัดไม้ เพื่อมาท าเป็นที่พัก
เพื่อช่วยเหลือให้ “ไทครัว” กลุ่มใหม่ได้พักอาศัย จากข้อตกลงกันภายในหมู่บ้านว่า เมื่อมีไทครัว
อพยพเข้ามาใหม่ (guest) กลุ่มไทครัวเดิม (host) จึงแบ่งปันที่ดินให้ปลูกบ้านครัวเรือนละ 1 ไร่ 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ยังเกิดขึ้นในรูปแบบของการช่วยเหลือกันเรียกว่า “การลงแขกขอแรง” 
หรือ “นาวาน” ช่วยเหลือแรงงานกันในการท านา 
  ส่วนการควบคุมคนทางสังคมของหมู่บ้าน พบว่า การถูกตรวจสอบว่าไทครัวแต่ละ
ครัวเรือน เป็น “ผีปอบ” หรอืไม่ และเคยตอ้งโทษหลบหนีคดีมาหรือเปล่า ดังนั้นไทครวัที่เป็นแขก 
(guest) ทุกครวัเรือนต้องถูกสัมภาษณ์และซักประวัติความเป็นมา และต้องได้รับฉันทามติจาก 
ผู้หลักผู้ใหญ่ (host) คนเก่าแก่เสียก่อน ถึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยได้ การการตรวจสอบ
ดังกล่าวจึงถือว่า เป็นการ “ควบคุมทางสังคม” (social control) ของผูค้นในหมู่บ้านไทครัว 
  ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่บา้นส่วนมากเป็นเรื่อง การแย่งชิงทรัพยากร “น้ า” 
เพราะปัญหาที่พบในช่วงแรกของหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์คือ การขาดแคลนน้ า ส าหรับอุปโภค 
และบริโภคที่มเีพียง 2 ที่ คือ บ่อน้ าส่างหนองโดน และห้วยลึก ชาวบ้านจึงต้องบริหารจัดการ 
โดยการต้ัง “กติกาการตักน้ า” จากบ่อน้ าสา่งหนองโดน และบางครั้งมักค าพูดเหยียดหยาม  
“ไทครัว” จึงมีรู้สึกด้อยทางสังคมกว่าคนอื่น ท าให้ต้องอดทนจนกว่าสามารถปรับตัวท าตัวให้สนิท
สนมกับคนเก่าได้ และต้องใช้เวลานานหลายปีจึงไม่ค่อยเรียกว่าเป็น “ไทครัว”  
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 ส าหรับการปรับตัวของไทครัวเริ่มตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกในหมู่บ้านให้รู้จักพ้ืนที่ใหม่ 
สิ่งแวดล้อมใหม่ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมใหม่อีกด้วย หลายคนปรับตัวด้วยการหาของป่า
ไปขอ “แลกขา้ว” แนวปฏิบัติเช่นนี้กลายเป็น “ประเพณีขอข้าว” ของชาวไทครัวและเป็นสิ่งรับรู้
ของคนทั่วไป การปรับตัวของไทครัวที่เข้ามาอยู่ทีหลัง ต้องปรับตัวและท าตามที่คนอยู่ก่อนแล้ว 
และเวลามีไทครัวใหม่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน คนแก่คนเฒ่าทีอ่ยู่ก่อนมักเป็นคนแนะน าเพื่อปรับปรุง
ตัวเองเขาโดยให้ถือว่าเป็นพ่ีเป็นน้องร่วมกัน 



 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง “ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ์ 
ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน” มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
บริบทของชุมชนและพัฒนาการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในของชุมชนไทครัว รวมทัง้ศึกษาการสร้าง
และการปะทะทางชาติพันธุ์ของชุมชน กับการปรับตัวจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในชุมชน 
ไทครัว โดยเลือกพื้นที่กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นตัวแบบเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้าน  
“ไทครัว” ที่เกดิจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในจังหวัดสกลนคร 
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาแบบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนน้ความส าคญั
ในการศึกษาภาคสนาม (Field works) เป็นหลัก รวมทั้งใช้วิธีทางมานุษยวิทยา (Anthropology) 
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ด้วยการสัมภาษณ์ประวัติชีวิต (Life 
History) ของผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key-Informants) ในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอธิบาย
ปรากฏการณ ์การอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตามล าดับช่วงเวลาจากทัศนะของคนใน 
(Narrative’s View) จากนั้นน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาภาคสนามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล  
แล้วน าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

สรุป 

 หมู่บ้านเจริญศลิป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ตั้งอยู่ห่างจากเมืองสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
หมู่บ้านก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 เดมิชื่อบ้าน “หนองโดน” เนื่องจากมีหนองน้ าและ 
มีต้นกระโดนอยู่ริมหนอง การก่อตั้งครั้งแรกมี “ไทครัว” อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ประมาณ 11 ครัวเรือน เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้านฝากบ้านวังเยี่ยม จนกระทั่งปี  
พ.ศ. 2521 จึงแยกออกมาจากบ้านวังเยี่ยมและเปลี่ยนช่ือหมู่บ้านใหม่เปน็บ้าน “โนนเจริญศิลป”์ 
หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ มาจนถึงปัจจุบัน 
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 งานศึกษาเรื่อง ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ ์
ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน กรณีศึกษา หมู่บ้านโนนเจริญ
ศิลป์ หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  ประการแรกความหมายและอัตลักษณ์ของไทครัว ค าว่า “ไทครัว” มีความหมาย
ใช้เรียกทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน” ของประเทศไทย ประกอบด้วย  
ค า 2 ค า คือ “ไท” หมายถึง คนหรือบุคคลทั่วไปที่อาจใช้เรียกเป็นค าสรรพนามแทนบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลในท้องถิ่น เชน่ “ไทลาว” หมายถึง คนลาวหรือกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาว “ไทญ้อ” 
หมายถึง หมายถึง คนญ้อหรอืกลุ่มคนชาติพันธุ์ญ้อ หรือ “ไทโย้ย” หมายถึง คนโย้ยหรอืกลุ่มคน
ชาติพันธ์ุโย้ย เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นเรียกแทนคนหรอืบุคคลมาจากแหล่งก าเนิดหรือจาก
ภูมิล าเนา เช่น “ไทสกล” หมายถึง คนหรือบุคคลมาจากจงัหวัดสกลนคร  “ไทอุบล” หมายถึง 
คนหรือบุคคลมาจากจังหวัดอุบลราชธานี หรือ “ไทสว่าง” หมายถึง คนหรือบุคคลที่มาจาก
อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร รวมความถึง “ไทบ้าน” หมายถึง คนหรือบุคคลทีม่าจาก
หมู่บ้านหรือชนบท เป็นต้น ส่วนค าว่า “ครวั” หมายถึง ครอบครัว ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก 
รวมถึง “ครัวเรือน” ที่นอกจากพ่อแม่และลูกแล้ว ยังรวมเอาญาติคนอื่นที่ร่วมอาศัยอยู่ภายใน 
“ครัวเรือน” เดียวกัน เช่น ปู-่ย่า ตา-ยาย ลงุ-ป้า น้า-อา และลูกหลาน ดงันั้นค าว่า “ไทครัว”  
จึงหมายถึง คน, บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ทีม่ีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ หรือเป็นกลุ่มบุคคล 
ที่มีความสัมพนัธ์กันโดยอาศัยอยู่รวมครัวเรือนเดียวกัน  
 นอกจากนีค้ าว่า “ไทครัว” ยงัผูกติดอยูก่ับ “อัตลักษณ”์ ของคน, บุคคล หรือ 
กลุ่มบุคคลทีแ่ตกต่างจากอัตลักษณ์ของคนอื่น โดยเฉพาะไทครัวมีอัตลักษณ์ คือ เป็นคนหรือกลุ่ม
บุคคลที่อพยพเคลื่อนย้ายออกจากถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิมของตน แล้วอยูอ่าศัยในพื้นที่หมู่บ้าน 
หรือชุมชนใหม่ ที่มีบริบทสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งการน าพาเอาทรัพยากร 
สิ่งของเครื่องใช้ สัตว์เลี้ยงต่างๆ และสิ่งของจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวหรือครัวเรือน 
อพยพเคลื่อนย้ายเอาไปด้วย ท าให้ไทครัวอยู่ในสถานะเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลของ “กลุ่มใหม่” 
(guest) ไดเ้ข้าไปขอร่วมอยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีคนและกลุม่บคุคลอาศัย
อยู่ก่อนแล้ว และมีสถานะเป็น “เจ้าบ้าน” (host) “ไทครัว” จึงมีอัตลักษณ์ที่มีนัยส าคญัทางชาติ
พันธ์ุสัมพันธร์ะหว่างคน “กลุ่มใหม่” (guest) เปรียบเสมอืนแขกผู้มาเยอืนกับคน “กลุ่มเดิม” 
(host) ที่อาศัยอยู่ก่อนเสมือนหน่ึงเป็นเจ้าของบ้านน่ันเอง 
 ประการที่สอง พัฒนาการของหมู่บ้านไทครัวบ้านโนนเจริญศิลป์ มาการอพยพย้ายถิ่น
เข้ามาต้ังถิ่นฐานอย่างถาวร ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา กลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นกลุ่มอพยพมาจาก
ภายในจังหวัดสกลนครเองถงึร้อยละ 67.83 มาจากหมู่บา้นต าบลต่างๆ ในเขตอ าเภอวานิวาส 
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ส่วนไทครัวทีอ่พยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดมากที่สุดคือ จังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นร้อยละ 8.77 
รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 7.60 มาจากจงัหวัดอ านาจเจริญและจังหวัดยโสธร 
ร้อยละ 2.92 เท่ากัน นอกจากนั้นอพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 2.33 และมาจากมาจาก
จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย ศรสีะเกษ ร้อยละ 1.16 ที่เหลือมาจากจังหวัดนครพนม มหาสารคาม 
อุดรธานี หนองบัวล าภู นครราชสีมา จันทบุร ีและจังหวดัล าปาง คิดเป็นร้อยละ 0.58  
โดยส่วนมากพบว่า “ไทครัว” อพยพมาจากจังหวัดภายในภาคอีสานเป็นส าคัญ  
 ลักษณะทางชาติพันธุ์ของไทครัวหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์พบว่า ส่วนใหญ่เป็น 
กลุ่มชาติพันธ์ุ ไทลาวถึงร้อยละ 93.56 รองลงมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ ร้อยละ 5.84 และ 
กลุ่มชาติพันธ์ุไทโย้ย ร้อยละ 0.58 ตามล าดับ จ านวนสมาชิกที่พากันอพยพมา พบว่า มากที่สุด 
มีสมาชิกจ านวน 11-20 คน ร้อยละ 59.64 รองลงมามีสมาชิกจ านวนมากกว่า 20 คนขึน้ไป 
ร้อยละ 36.84 และสมาชิกจ านวน 1-10 คน ร้อยละ 3.50 ตามล าดับ ส่วนผู้น าในการอพยพ
พบว่า ส่วนมากพ่อแม่มากทีสุ่ดถึงร้อยละ 60.23 รองลงมาเป็นญาติพี่น้องร้อยละ 22.80  
และเป็นสามีภรรยาร้อยละ 16.95  
 จ านวนที่ดินท ากินพบว่า ไทครัวมีที่ดินมากกว่า 20 ไร่ขึ้นไปร้อยละ 36.25 รองลงมา
มีที่ดินจ านวน 11-20 ไร่ร้อยละ 28.65 มีทีด่ินท ากินระหว่าง 1-10 ไร่ร้อยละ 21.05 สว่นที่เหลือ
ไม่ระบแุละ เอกสารสิทธิ์ของที่ดินในหมู่บ้านเจริญศิลปม์ากที่สุดเป็นเอกสาร สปก. 4-01 คิดเป็น
ร้อยละ 67.25 รองลงมาไม่มีข้อมูลร้อยละ 22.22 ที่เหลือเป็นเอกสารสิทธิ์ นส. 3 กับ นส. 4  
ร้อยละ 2.92 เป็นเอกสาร ภทบ. และ สทบ. จ านวนเท่ากันร้อยละ 1.75 และเป็นเอกสาร สค.1 
และ นส.2 อีกร้อยละ 0.58 ตามล าดับ 
 ประการทีส่าม ปัจจัยส าคัญใหไ้ทครัวอพยพยา้ยถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านโนนเจรญิศลิป์ 
จากการบอกเล่าประวัติชีวิตของไทครัว พบว่า สาเหตุต้องย้ายออกจากมาจากหมู่บ้านเพราะที่ดิน
ท ากินของหมู่บ้านเดิมไม่อุดมสมบูรณ ์บางแห่งเป็นดินทรายปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ค่อย
ได้ผลผลิต รวมทั้งการเกิดภัยแล้ง ท าให้พ่อแม่และชาวบ้านตัดสินใจเคลื่อนย้ายออกไปเพื่อแสวงหา
ที่ท ากินแห่งใหม่ นอกจากนี้ไทครัวหลายคนกล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้มาตั้งถิ่นฐานยัง 
บ้านโนนเจริญศิลป์เพราะ “บริเวณตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ขนาดหัวปลาใหญ่จนท าเป็นก้อนเส้า
นึ่งข้าวได้” จึงพากันอพยพเดินทางมาบ้านโนนเจริญศิลป ์โดยทนล าบากเดินทางมาตามทางเดิน
และทางเกวียน เพื่อต้องการแหล่งท ากินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิม 
 ปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดส าคัญให้ “ไทครัว” เพราะความต้องการเริ่มต้นสร้างครอบครัว
ใหม่ เนื่องจากพื้นที่นาท ากินในหมู่บ้านเดิมมีก าจัดไม่พอท ากิน เนื่องจากมีญาติพ่ีน้องหลายคน
และเมื่อพ่อแมแ่บ่งให้แล้วจึงเหลือที่ท ากินคนเพียงคนไม่กี่ไร่ “ดินบ้านโนนเจริญศิลปแ์ต่ก่อนมัน
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กว้างขวาง เลยพากันตัดสินใจขายที่ดินในหมูบ่้านเดิม ได้เงินมาไม่มากเท่าไร แต่เมื่อมาซือ้ที่ดิน
ทางน้ีได้เกือบ 100 ไร่ จึงตัดสินใจพากันอพยพย้ายมา” และได้บอกข่าวให้กับญาติพี่น้อง ท าให้
พากันขายที่นาในหมู่บ้านเดิมแล้วตัดสินใจมาซื้อที่ดินในหมูบ่า้นนี้อีกหลายคน ดังนั้นกล่าวโดย
สรุปถึงปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญให้เกิดการตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านโนนเจริญศิลป์เพราะที่ดินท ากิน 
ในอดีตมีราคาถูก “แต่ก่อนมนัเป็นป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงของไทบ้าน ราคาเลยบ่แพง เงินไม่กี่พันบาท 
ก็สามารถซื้อทีด่ินได้เป็น 100ๆ ไร่” แต่เดิมหลายคนจึงได้อาศัยพ้ืนที่ดังกล่าวท านาเพื่อเลี้ยงชีพ
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ยังสามารถแบ่งที่นาเพื่อทรัพย์สิน “มรดก” แก่ลูกหลานคนละหลายสิบไร ่
 ปัจจัยดึงดูดดังกล่าวส่งผลให้หมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ขยายตัวเป็นอย่างมาก การเพ่ิมขึ้น
ของไทครัวในช่วงปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมาเกิด “ไทครัว” เดินทางเข้ามายังหมู่บ้านเป็นจ านวน
มากและส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ การหาท ากินแห่งใหม่ ช่วงนี้มไีทครัวเคลื่อนย้ายมา
จากจังหวัดมุกดาหารมาจับจองพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน จนท าให้หมู่บ้านขยายตัว
จากบ้านเรือน 13 หลัง มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 30 กว่าหลังคาเรือน จนถึงปัจจุบันการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นจนเกือบถึง 300 หลังคาเรือน อีกทั้งระยะแรกมีข้อตกลงของหมู่บ้านว่า หากไทครัวย้ายมาใหม่
และไม่มีที่ดินปลูกเรือน คนอาศัยอยู่ก่อนจะแบ่งให้ครอบครัวละ 1 ไร่ เลยส่งผลการขยายตัว 
ของชุมชนหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจัยที่สี่ ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุข์องกลุ่มไทครัวท าให้เกิดการปะทะทางสังคม
ภายในชุมชนบ้านโนนเจริญศลิป์ นับจากการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นตน้มา ท าให้
บรรยากาศของหมู่บ้านช่วงนั้นมีความสัมพนัธ์แบบ “พึ่งพาอาศัย” กันและกัน เปรียบเสมือนคน
ในครอบครวัเดียวกัน โดยชาวบ้านที่อยู่ก่อนมักให้ความร่วมมือร่วมแรงชว่ยกันในการถางป่า  
ตัดไม้ เพื่อมาท าเป็นที่พักเพื่อช่วยเหลือให้ “ไทครัว” กลุ่มใหม่ได้พักอาศัย จากข้อตกลงกันภายใน
หมู่บ้านว่า เมื่อมีไทครัวอพยพเข้ามาใหม่ (guest) กลุ่มไทครัวเดิม (host) จึงแบ่งปันที่ดินให้ปลูก
บ้านครัวเรือนละ 1 ไร่ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ยังเกิดขึ้นในรูปแบบช่วยเหลือกันในช่วงฤดูกาล 
ท านา ด้วยการ “ลงแขกขอแรง” หรือเรียกว่า “นาวาน” ช่วยเหลือแรงงานกันและกันในการท านา
เกี่ยวข้าวโดยไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเงิน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชาว “ไทครัว” ของหมู่บ้านยังเห็นได้จากความร่วมมือร่วมใจกัน
ช่วยกันแก้ไขการขาดแคลนน้ าในหมู่บ้าน ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนิน 
ที่สูง จึงมีเพียงบ่อน้ าใกล้กับหนองโดนทางทิศใต้ของหมู่บ้านเท่านั้น ชุมชนจึงออกกฎกติการ่วมกัน
ว่า แต่ละครัวเรือนต้องต่อคิวในการตักน้ าจากบ่อน้ า ส่วนแหล่งที่ “ห้วยลึก” อยู่ไกลออกไปจาก
หมู่บ้านเกือบ 2 กิโลเมตร และในปี พ.ศ. 2517 ชาวบ้านจึงระดมแรงงานช่วยกันสร้างฝาย 
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เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหมู่บ้าน ความสัมพันธ์กันของชาวบ้านในช่วงแรกจึงเป็นรูปแบบที่มีความ
จ าเป็นต้องพ่ึงพากัน นอกจากนีค้วามสัมพนัธข์องไทครัวยังถูกเชื่อมด้วยประเพณีงานบุญที่จัด
ร่วมกันระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ คือ “งานบุญประทายข้าวเปลือก” ท ากันทุกปีไม่เคยขาด 
 ปัจจัยที่ห้า การควบคุมทางสังคมในหมู่บ้านเริ่มจากไทครัวกลุ่มใดที่จะเข้ามาขออาศัย
ในหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ต้องถูก “ประชาคม” จากคนแก่เฒ่าของกลุ่มไทครัวที่อยูอ่าศัยมาก่อน 
เป็นการตรวจสอบว่า กลุ่มไทครัวนั้นเป็นใคร มาจากไหน มีญาติพ่ีน้องอยู่ไหน หรือใครแนะน าให้
อพยพย้ายมา การควบคุมคนทางสังคมประการหนึ่งคือ การตรวจสอบว่าเป็น “ผีปอบ” หรือไม ่
รวมทั้งตรวจสอบว่า เคยต้องโทษหลบหนีคดีมาหรือเปล่า กระบวนการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น
เนื่องจากหมู่บ้านไทครัวมีความแตกต่างจากหมู่บ้านอ่ืนที่มีคนกลุ่มชาตพิันธ์ุเดียวกันอาศัยอยู่
ร่วมกันเป็นส่วนใหญ ่และที่ไม่ยอมรับ “ไทครัว” เพราะเกรงว่า ไทครัวนั้นจะเป็น “ผีปอบ” ดังนั้น
ไทครัวที่เป็นแขก (guest) ทุกครัวเรือนต้องถูกสัมภาษณ์และซักประวัตคิวามเป็นมาเสียก่อน และ
ต้องได้รับฉันทามติจากผู้หลักผู้ใหญ่ (host) คนเก่าแก่เสียกอ่น ถึงเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยได ้
การซักถามประวัติหรือผ่านกระบวนการตรวจสอบว่า ไม่เป็น “ผีปอบ” จึงถือว่า เป็นการ 
“ควบคุมทางสังคม” (social control) ของผู้คนในหมู่บ้านไทครัวนั่นเอง 
 ปัจจัยที่หก การปะทะทางสังคมที่ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน คนใหม่ถูกมอง
เชิงเหยียดหยามจากคนเก่า เช่น ค าทักทายว่าเป็น “ไทครวั” มาอยู่ใหมใ่ช่ไหม? เกิดความรู้สึก
เมื่อมักถูกคนเก่าเหลียวมองด้วยหางสายตาเชิงดูหมิ่นเหยียดหยาม “ไทครัว” จึงรูส้ึกมีฐานะทาง
สังคมด้อยกว่าคนอื่น ท าให้ตอ้งอดทนจนกว่าสามารถปรับตัวท าตัวให้สนิทสนมกับคนเก่าได้ และ
อยู่ในหมู่บ้านนานหลายปีจึงไม่ค่อยเรียกว่าเป็น “ไทครัว” การดูถูกเหยียดหยามไทครัวผู้มาใหม่
เช่นนี้ ต้องมีความอดทนสูง เพราะไทครัวที่ย้ายมาใหม่ไม่ความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน
หมู่บ้าน มีความจ าเป็นต้องพึ่งพาคนที่มาอาศัยอยู่ก่อน เช่น การขอยืมขา้วมาบริโภคในครอบครัว 
เพราะในช่วงระยะแรกต้องปรับพื้นที่ป่าเพ่ือท านาอยู่หลายปีจึงได้ผลผลิต สิ่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า 
“ข้าวดอก” หากเมื่อท านาได้ข้าวแล้วค่อยน าไปคืน พร้อมทั้งข้าวส่วนต่างเพื่อเพิ่มให้เป็นดอกเบี้ย 
โดยไทครัวส่วนมากต้องยืม “ข้าวดอก” กินอยู่หลายปีจนกว่าครอบครัวของตนจะมีความมั่นคง 
 และประการสดุท้ายเป็นการปรับตัวของไทครัวต้องเริ่มต้ังแต่เข้ามาเป็นสมาชิกใน
หมู่บ้าน และสิ่งส าคัญ คือ การปรับตัวให้รู้จักพื้นที่ใหม ่สิ่งแวดล้อมใหม ่รวมถึงสภาพแวดล้อม
ทางสังคมใหมอ่ีกด้วย หลายคนปรับตัวด้วยการหาของป่าหรือล่าสัตวแ์ล้วจึงเอาไปขอ “แลกข้าว” 
แนวปฏิบัติเช่นนี้กลายเป็น “ประเพณีขอข้าว” ของชาวไทครัวและเป็นสิง่รับรู้ของคนทั่วไป  
การปรับจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด ารงชีวิตของไทครัว โดยเฉพาะบางรายไดข้ายดิน  
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ขายบ้าน และขายสมบัติหมดทุกอย่างจากหมู่บ้านเดิมไปแล้ว จ าเป็นต้องอดทนให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ 
และแนวคิดส าคัญของไทครัวต้องจดจ าและถือปฏิบัติ คือ “คนเก่าทีอ่ยู่เดิมพาท าอะไร เราต้อง 
ปฏิบัติตาม” จึงสามารถท าให้หมู่บ้านไทครัวธ ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน 

อภิปรายผล 

 การศึกษา “ไทครัว” หมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์หมู่ 12 ต าบลหนองแวงใต้ อ าเภอวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นการอธิบายถึงอัตลักษณ์และความหมาย รวมถึงการปะทะทางสังคม
ระหว่างผู้อพยพเข้ามาใหม่ (guest) กับผู้ที่อาศัยอยู่เดิม (host) สอดคล้องกับแนวคิด “ชาติพันธุ์
สัมพันธ”์ (Ethnicity) โดยสุเทพ สุนทรเภสชั (2548 : 77-98) อธิบายว่า ชาติพันธ์ุสัมพันธ ์ 
เป็นการต่อสู้ขับเคี่ยวระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบสังคมหนึ่ง ในการตอ่สู้ดังกล่าว
เน้นความส าคัญของอัตลักษณ์ (Identity) และความแตกต่าง (Distinctiveness) ของตนเอง 
ที่เกี่ยวพันกับการอพยพหรือการย้ายถิ่น (Migration) และเป็นขั้นตอนของการปรับตัวของกลุ่มต่อ
สภาพใหม่ ให้ไทครัวสามารถผสมกลมกลืน (Assimilation) เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสังคมใหม่  
 อัตลักษณข์อง “ไทครัว” หมูบ่้านโนนเจริญศิลป์ เป็นกลุ่มบุคคลที่อพยพเคลื่อนย้าย
ออกจากถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิมของตน แล้วไปอยู่อาศัยในพื้นที่มีบริบทและสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โยเฉพาะสถานภาพของไทครัวเป็น “กลุ่มใหม”่ (guest) เข้าไปอยู่ร่วม
อาศัยกับกลุ่มเดิมที่มีสถานภาพเป็น “เจ้าบ้าน” (host) ดังนั้นจึงเกิดการปะทะทางสังคมระหว่างกัน 
นอกจากน้ีงานศึกษาไทครัวหมู่บ้านโนนเจริญศิลป์ สอดคล้องกับการศึกษา “ไทครัว” ของศราวุธ 
แฝงสีด า (2542) กล่าวถึง สาเหตุที่ไทครัวอพยพครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานว่า เกิดจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ คือ ชาวบ้านที่มีที่ท ากินไม่เพียงพอ มีรายได้ต่ า สมาชิกในครอบครัวมีมากและต้องการ
เปลี่ยนอาชีพ ส่วนปัจจัยดึงดูดที่ท าให้ไทครวัอพยพครอบครัวมาหมู่บ้านโนนเจริญศิลป ์มีสาเหตุ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ที่ดินหาได้ง่ายและราคาถูก จากสภาพทางภูมิศาสตร์และ
สภาพสิ่งแวดล้อมของบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน จึงเป็นผลท าให้ไทครัวอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในหมู่บ้าน
โนนเจริญเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเกิดการปรับตัวและการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุไ์ทลาว ไทญ้อ และไทโยย้ อีกทั้งข้อค้นพบทางการศึกษาประเด็นหน่ึง คือ  
การปรับตัวของไทครัวจนเกิดวัฒนธรรม “ขอข้าว” จนกลายเป็นวัฒนธรรมของไทครัวที่น าเอามา
ปฏิบัต ิเพื่อให้ชีวิตของไทครัวสามารถด ารงอยู่ได ้ในสภาวะของการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเดิม 
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ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง ไทครัว : การสร้างและการปะทะทางสังคมของชาติพันธุ์สัมพันธ ์
ในชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานภายในภาคอีสานตอนบน ครั้งนีม้ีประโยชน์ทางวิชาการ
เพื่อน าไปใชเ้ป็นองค์ความรู้ส าคัญในการพฒันาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่มีพัฒนาการก่อตั้ง
หมู่บ้านแตกต่างกันในภาคอีสาน รวมถึงความเข้าใจในสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน  
ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ไทครัว มีความหมายในเชิงอัตลักษณข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อพยพ
เคลื่อนย้ายออกจากถิ่นฐานภูมิล าเนาเดิม แล้วไปอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนใหม่ ท าให้ 
ไทครัวอยู่ในสถานะกลุ่มบุคคล “กลุ่มใหม”่ (guest) ที่เขา้ไปร่วมอยู่อาศัยกับกลุ่มบุคคลอาศัย 
อยู่ก่อนที่มีสถานะเป็น “เจ้าบ้าน” (host) จึงเกดิการปะทะทางสังคมและการปรับตัวของชุมชน 
ที่มีความส าคญัต่อการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน จึงควรมีการขยาย
พื้นที่ทางการศึกษาหมู่บ้านไทครัวอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ผู้ศึกษาพบว่า กุญแจส าคัญที่เป็นกลไกในการปรับตัวและการสร้างความสัมพันธ์
ของไทครัว คือ วัฒนธรรมขอข้าว โดยมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาทิเช่น อาหารหรือของป่า 
เพื่อน าไปแลกข้าว เนื่องจากสภาพการปรับตัวของไทครัวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในการอพยพย้ายถิ่นจากภูมิล าเนาเดิมไปอยู่ที่ใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
ความสมัพันธ์ของชุมชนในการช่วยเหลือพึ่งพิงกันจากภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
แตกต่างจากสภาวะความทันสมัยในปัจจุบันที่อาศัย “เงิน” เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต 
  3. นอกจากการศึกษาไทครัวแล้ว ควรมีการศึกษาเรื่อง การปรับตัวและการปะทะ
ทางสังคมของกลุ่มบุคคลที่อพยพไปขายแรงงานหรือย้ายตั้งถิ่นฐานเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจของ “ชาติพันธุ์สัมพันธ”์ (Identity) 
ที่สามารถน าเอาความรู้ทางทฤษฎีทางสังคมมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศตามแนวทางนโยบาย 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศต่อไป 
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ประมวล อยู่สุข. การเปลี่ยนแปลงสภาพการตั้งถิ่นฐาน และเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแท่น  
 อ าเภอแท่น จงัหวดัชัยภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2508-2529. ปรญิญำนิพนธ์  
 (ศศ.ม. ไทยคดีศึกษำ เน้นสังคมศำสตร์) : มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 มหำสำรคำม, 2533. 
ชลิต วิพัทนะพร. การอพยพย้ายถ่ินในดินแดนอีสาน ระหว่างปี พ.ศ. 2321-2453.  
 ปริญญำนิพนธ์ (ศศ.ม. ไทยคดีศึกษำ เน้นสงัคมศำสตร์) : มหำวิทยำลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ มหำสำรคำม, 2529.  
พัฒนำ กิติอำษำ. วิจัยอีสาน : วิธีวิทยากบัการศึกษาพลังทางสังคมในภาคอีสาน.  
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 (ศศ.ม. ไทยคดีศึกษำ เน้นสังคมศำสตร์) : มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2539. 
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 ต าบลนาทัน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสนิธุ.์ ปริญญำนพินธ์ ศศ.ม. มหำสำรคำม :  
 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, 2542. 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

เกสร สีดำ บ้ำนเลขที่ 133 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
โจม อังคณำ บำ้นเลขที่ 71 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
เชิด ช่วยสุข บ้ำนเลขที่ 28 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
ด้วง สีดำวัตร บ้ำนเลขที่ 125 หมู ่12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
ทอง กว้ำงขวำง บ้ำนเลขที่ 2 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
ทองค ำ ค ำภริยำ บ้ำนเลขที่ 70 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
ทอน แสนอุบล บ้ำนเลขที่ 11/1 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
ประสิทธิ ์กว้ำงขวำง บ้ำนเลขที่ 97 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
รัสมี มำตสุด บ้ำนเลขที่ 47 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
สมรักษ์ ช่วยสุข บ้ำนเลขที่ 28 หมู ่12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอ วำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
สุทธิชัย กว้ำงขวำง บ้ำนเลขที่ 137 หมู่ 12 ต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 
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