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“ภูไทกะป๋อง” : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง
ดร.สพสันติ์ เพชรคำ�*

ความนำ�

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสำ�คัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในการสร้างสำ�นึกท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทกลุ่มหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงตอน
ล่าง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือ “ประวัติศาสตร์สังคม” ดังกล่าวเป็นเรื่องราวจากคน
ภายในเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาหรือต้นกำ�เนิด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม” ของ
ตน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History) จึงเป็นประวัติศาสตร์จากภายใน (History
from the inside) ที่มีชีวิตและเล่าเรื่องสะท้อนความคิดของคนในสังคมว่า บรรพบุรุษ
กลุ่มชาติพันธุ์ “ภูไท” ของพวกตนอพยพเคลื่อนย้ายมาจากไหน เกิดการปะทะสังสรรค์
มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนภายนอกในสภาพแวดล้อมใหม่อย่างไร มี
ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างใดบ้างเกิดขึ้น ดังนั้นประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำ�คัญอย่างหนึ่งที่ท�ำ ให้ผู้คนได้มองเห็นความเป็นตัวตน
ของคนในท้องถิ่น โดยสามารถสร้างสำ�นึกท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่า
ทางวัฒนธรรมของตนซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมรัฐชาติอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในลุ่มนํ้าโขงตอนล่าง

ลุม่ แม่นาํ้ โขงตอนล่างของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมัง่ คัง่ และอุดม
สมบูรณ์มาอย่างยาวนาน เห็นได้จากการทำ�นาข้าวโดยอาศัยนํา้ ท่วมพืน้ นา สามารถช่วยให้
ถิน่ นีม้ ธี ญ
ั พืชอุดม และ “ข้าว”กลายเป็นอาหารหลักของประชากรทีก่ �ำ ลังขยายตัวออกไป1
ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานกระจายเข้าครอบครองผืนแผ่นดินในอนุภูมิภาคจนเกิดลักษณะ
ร่วมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมแทบเป็นหน่วยเดียวกัน ทำ�ให้ช่วงทศวรรษ 1920 และ
1930 จึงเริ่มมีนักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจกับความคล้ายคลึงกัน
ทีส่ ามารถพบเห็นได้ระหว่างส่วนต่างๆ ของอนุภมู ภิ าคลุม่ นํา้ โขงตอนล่างแห่งนี้ โดยเฉพาะ
* ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ความคล้ายคลึงกันของพิธกี รรมในราชสำ�นักหลายแห่ง ต่างได้รบั การยอมรับว่า เป็นสิง่ ชีใ้ ห้
เห็นถึงประเพณีหรือมรดกตกทอดที่มีอยู่ร่วมกัน2
สิ่งหนึ่งที่มีสภาวะทางวัฒนธรรมน่าสนใจและมีความสำ�คัญคือ “ภาษาไท”
(Tai-Kadai Languages) ได้แพร่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางในภูมิภาค ปรากฏการณ์ดัง
กล่าวได้ชวนกระตุ้นให้เราหันกลับไปพิจารณาถึงสิ่งที่มีลักษณะแปลกปลอมและเกิดขึ้น
ใหม่ในยุคล่าอาณานิคมคือ เส้นกั้นเขตแดน (Border line)
ถูกกำ�หนดลงในแผนที่เพื่ออธิบายรูปร่างของรัฐชาติ (Geo-body) เพราะหาก
ถือเอาภาษาไทที่ใช้ร่วมกันเป็นพื้นฐานในการก่อตั้งรัฐแล้ว การตัดแบ่งบริเวณที่ลุ่มของ
ลาวออกจากประเทศไทยก็ยากอ้างได้วา่ ชอบด้วยเหตุผล3 นอกจากนีใ้ นบันทึกการสำ�รวจ
และบุกเบิกในแดนสยามของพระวิภาคภูวดล (James Fitzroy Mccarthy) กล่าวไว้ว่า
“ชาวสยามและชาวลาวเป็นชนเผ่าเดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน ลักษณะรูปร่างหน้าตาก็เป็น
แบบเดียวกัน ถ้าเอามายืนรวมกลุ่มกันเข้าแล้วก็แยกไม่ออกเลยว่าไหนเป็นชาวสยามไหน
เป็นชาวลาว”4
เมือ่ มองลึกลงไปในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นาํ้ โขงตอนล่าง ในส่วนภาคอีสานของไทยกับ
ประเทศลาวแล้วพบว่า คนสองฝัง่ ลุม่ แม่นาํ้ โขงระหว่างภาคอีสานกับลาวสมัยโบราณเกือบ
ทั้งหมดเป็นพวกเดียวกัน เคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันไม่ขาดสาย ในระยะแรกกระจายอยู่ใน
บริเวณขอบเขตของอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรสยามคือ บริเวณริมฝัง่ แม่นาํ้ โขงตัง้ แต่
เขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ต่อมาค่อยๆ ขยายกระจาย
เข้าไปสูล่ มุ่ แม่นาํ้ ชีในเขตจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด ระยะ
หลังขยายไปถึงเขตจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และที่อื่นๆ อยู่ใกล้เคียง5
การอพยพเคลือ่ นย้ายเข้ามาตัง้ ถิน่ อยูใ่ นภาคอีสานตัง้ แต่สมัยแรกๆ ส่วนมากเป็น
ชาวล้านช้างมาจากเวียงจันท์ แต่ประชาชนอีสานไม่ได้เป็นลาวเสียทัง้ หมด เพราะยังมีกลุม่
ชาติพันธุ์และกลุ่มภาษาอื่นๆ ตั้งหลักแหล่งผสมผสานปะปนอยู่ด้วยเช่น ชาวภูไทอาศัย
อยู่จังหวัดนครพนมและสกลนคร พวกไทกะเลิงส่วนมากอยู่ในสกลนคร ชาวไทญ้ออยู่ใน
สกลนครและเมืองท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พวกแสกอยู่เมืองอาจสามารถ ชาวไทโย้ย
ไทกะตากและชาวโส้อยูใ่ นจังหวัดสกลนคร เขมรป่าดงอยูใ่ นจังหวัดสุรนิ ทร์ ศรีสะเกษและ
บุรีรัมย์ ส่วนชาวไทโคราชอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น6
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ความหลากหลายทางกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นลุม่ แม่นาํ้ โขงตอนล่าง จึงเป็นปรากฏการณ์
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ พ บแพร่ ห ลายโดยทั่ ว ไปและพบว่ า หมู่ บ้ า นกลุ่ ม ชนหรื อ
เผ่าพันธุ์ตลอดจนชุมชนเหล่านี้ ครั้งหนึ่งต่างเคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมีความเป็นอยู่
ของตนอย่างอิสระ ต่อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติไทยที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลัง7
ในความเป็นรัฐชาติทเี่ กิดขึน้ มาใหม่จงึ ประกอบด้วยความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เข้า
มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ แล้วถูกครอบงำ�โดย “วัฒนธรรมหลวง” หรือ “วัฒนธรรม
ชาติ” จากส่วนกลาง เพื่อครอบครองและสร้างความเป็นรัฐชาติ (Nation State) การ
ครอบงำ�ของวัฒนธรรมส่วนกลางดังกล่าวได้ส่งผลให้ “วิถีวัฒนธรรม” ของกลุ่มชาติพันธุ์
ส่วนใหญ่ต่างค่อยๆ สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมของตนไป
อย่างไรก็ตามยังมีกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ กี จำ�นวนไม่นอ้ ยเพียรพยายามรักษาเอกลักษณ์
และความแตกต่างของชาติพนั ธุต์ นให้คงไว้ ด้วยการกำ�หนดหรือการรวมกลุม่ กันแสดง “อัต
ลักษณ์” (Identity) ของตนเอง โดยเฉพาะกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ ไู ท8 ทีอ่ าศัยอยูใ่ นภาคอีสาน คนภู
ไทส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
สกลนคร โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครมีกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ ไู ทอาศัยอยูป่ ระมาณ 202 หมูบ่ า้ น9
กลุ่มใหญ่สุดอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 2 อำ�เภอ คือ อำ�เภอวาริชภูมิและอำ�เภอพรรณนานิคม

วาริชภูมิ : ชุมชนภูไท “กะป๋อง” จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครมีกลุ่มชาติพันธุ์ “ภูไท” ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นหลัก
แหล่งกระจายอยูต่ ามหมูบ่ า้ นในแถบเทือกเขาภูพาน โดยเฉพาะบริเวณพืน้ ทีอ่ �ำ เภอวาริชภูมิ
และอำ�เภอพรรณานิคม แต่มีบางส่วนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตอำ�เภอวานรนิวาส อำ�เภอ
บ้านม่วงและอำ�เภอคำ�ตากล้า นอกจากนั้นยังกระจายอยู่ในอำ�เภอคำ�ตากกล้าแต่มีเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทมีการจำ�แนกพวกกันเองเช่น
“ภูไทกะป๋อง” เป็นกลุม่ อาศัยอยูใ่ นเขตอำ�เภอวาริชภูมิ ส่วน “ภูไทวัง” อาศัยอยู่
ในเขตอำ�เภอพรรณานิคม นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ “ภูไทนามาง” กลุม่ เล็กๆ อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ น
คำ�บ่อ บ้านหนองกุง อำ�เภอวาริชภูมแิ ละบ้านตาลเนิง้ อำ�เภอสว่างแดนดิน ชาวภูไทเหล่านี้
ส่วนใหญ่ล้วนมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน มีเพียงภาษา
พูดบางคำ�เท่านั้นแตกต่างกันบ้าง เช่น คำ�ว่า “ไปไหน” ภูไทกะป๋องออกเสียงว่า “ไป่ตะ
เลอ” ภูไทวังออกเสียง “ไป่ซีเลอ” ส่วนภูไทนามางออกเสียง “ไป่กะเลอ”10 และจากการ
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ศึกษาเรื่องราวของคนภูไทจากกลุ่มต่างๆ ดังกล่าว มักมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน
ที่แตกต่างกันบ้างเพียงรายละเอียดเพียงในส่วนน้อยเท่านั้น
อำ�เภอวาริชภูมิเป็นหนึ่งในจำ�นวน 18 อำ�เภอของจังหวัดสกลนคร ตั้งห่างจาก
จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร หากเราเดินทางจาก
ตัวเมืองสกลนครไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายสกลนคร - อุดรธานี ผ่าน
อำ�เภอพรรณานิคม เมือ่ ถึงสีแ่ ยกอำ�เภอพังโคนประมาณกิโลเมตรที่ 54 ให้เลีย้ วซ้ายไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 เป็นถนนลาดยางสายแคบเชือ่ มต่อระหว่างอำ�เภอพังโคน
อำ�เภอวาริชภูมิและอำ�เภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยเดินทางจากอำ�เภอพังโคนไป
อีกประมาณ 16 กิโลเมตรเท่านั้นก็ถึงตัวอำ�เภอวาริชภูมิ
วาริชภูมิเป็นอำ�เภอเล็กๆ คงสภาพชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมือง เห็นได้จาก
ถนนทางเข้าตัวอำ�เภอเมืองเล็กและแคบ บ้านเรือนตัง้ เรียงรายอยูต่ ดิ ถนนจนขยายยาก บ้าน
เรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเรือนสองชั้นทรงเล้า ชั้นล่างมักก่อด้วยอิฐแล้วฉาบด้วยปูน
ส่วนชั้นบนสร้างด้วยไม้ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่า ตัวเมืองอำ�เภอวาริชภูมิมีเรือน
ไม้แบบ “ไทอีสาน” โบราณ เหลืออยู่เป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกใจกลางตัว
อำ�เภอยังปรากฏตัวอาคารร้านค้าเป็นตึกแถวสร้างด้วยไม้ชั้นเดียวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
มุมถนนใกล้กับ “ศาลเจ้าปู่มเหสักข์” อันเป็นที่เคารพสักการะของคนวาริชภูมิ จากสี่แยก
ใจกลางตัวอำ�เภอหากเลี้ยวซ้ายก็มุ่งสู่เทือกเขา “ภูพาน” ทางทิศใต้ของอำ�เภอวาริชภูมิ
ใกล้กับสี่แยกมีตึกอาคารพาณิชย์ทรงทันสมัยไม่กี่ห้อง จากนั้นเป็นที่ตั้งธนาคารพาณิชย์
ของเอกชนเพียงแห่งเดียวในตัวอำ�เภอวาริชภูมิ บริเวณใกล้กับธนาคารมีร้านขายอาหาร
อยูเ่ พียง 2–3 ร้าน ร้านเหล่านีส้ ว่ นใหญ่ขายอาหารเฉพาะตอนกลางวันเท่านัน้ หากนักเดิน
ทางผ่านตัวอำ�เภอวาริชภูมิภายหลังเวลา 3 ทุ่มไปแล้วก็แทบหาอาหารกินไม่ได้เลย
ส่วนบริเวณรอบนอกตัวอำ�เภอเป็นพื้นที่ทำ�นาและทำ�ไร่ ทำ�ให้ยืนยันได้ว่า “คน
ภูไท” อำ�เภอวาริชภูมิส่วนใหญ่อยู่ใน “สังคมชาวนา” เหมือนกับชุมชนหมู่บ้านทั่วไปใน
ภาคอีสาน บริเวณที่ตั้งของตัวอำ�เภออยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาภูพาน สูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางประมาณ 195 เมตร11 พื้นที่ทั้งหมด 476.125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
206,078.125 ไร่�12 ลักษณะภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยทีร่ าบเชิงเขามีลกั ษณะลอน
คลื่น มี “หนองแบน” เป็นแอ่งหนองนํ้าธรรมชาติตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับ
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีลำ�นํ้าสายสำ�คัญ คือ “ห้วยปลาหาง” มีต้นกำ�เนิดจาก “ภูอ่างสอ”
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ยอดเขาสูงของเทือกเขาภูพานภูอา่ งสอประมาณ 695 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง13
ลำ�ห้วยปลาหางสายนี้ไหลผ่านบ้านทุ่งเชือก บ้านตาดภูวง บ้านคำ�บ่อ บ้านหนองกุง บ้าน
วาริชภูมิ แล้วไหลลงลำ�นํ้ายามในเขตรอยต่อของอำ�เภอพังโคนกับอำ�เภอวานรนิวาส จาก
สภาพลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ทำ�ให้พื้นที่อำ�เภอวาริชภูมิมีความเหมาะสมในการทำ�
เกษตรกรรม โดยเฉพาะในบริเวณเชิงเขาคนภูไทมักเข้าไปทำ�สวน ปลูกพืชไร่และเลีย้ งสัตว์
ส่วนบริเวณทีล่ มุ่ ทำ�นาปลูกข้าว ปัจจุบนั คนภูไทวาริชภูมยิ งั นิยมทำ�สวนปลูกหวาย ยางพารา
และสวนผลไม้เป็นจำ�นวนมาก

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการตั้งถิ่นฐานของคนภูไท “กะป๋อง” วาริชภูมิ

เรื่องราวของคน “ภูไทกะป๋อง” อำ�เภอวาริชภูมิไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยัน
แน่นอน ผู้รู้ท่านหนึ่งเล่าว่า ถูกทำ�ลายในกรณีพระประเทศธานี (คำ�) เจ้าเมืองสกลนคร
เกิดความขัดแย้งกับท้าวราชนิกูลในการขอตั้งเมืองวาริชภูมิ ดังนั้นจึงได้อาศัยการศึกษา
ความเป็นมาของกลุ่มตนจากภูไทกลุ่มอื่น และประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)
ของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันความว่า คนภูไทอำ�เภอวาริชภูมิต่างพากัน
ยืนยันว่า พวกตนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ “ภูไทกะป๋อง” คำ�ว่า “กะป๋อง” ของภาษาภูไทหมาย
ถึง “สมอง” หรือ “ฉลาดมีสติปัญญา” เช่น คำ�ว่า “กะป๋องโห (หัว)” หมายถึง “กะโหลก
ศีรษะ”14 ถิน่ ฐานเดิมของคน “ภูไทกะป๋อง” สันนิฐานว่ามาจาก “เมืองแถน” หรือ “เมือง
นํ้าน้อยอ้อยหนู” ในเขตสิบสองจุไทยเช่นเดียวกับกลุ่มไทอื่นๆ โดยมีต้นตระกูลร่วมกันคือ
“ขุนเพายาว” ซึ่งมีบุตรชาย 2 คนคือ “เจ้าหาญ” และ “เจ้าหุน”
ต่อมา “เจ้าหาญ” ขัดเคืองกับพ่อและพีช่ ายชือ่ “เจ้าหุน” ด้วยสาเหตุแย่งกวางที่
ล่าได้และพ่อเห็นว่า กวางทีล่ า่ ได้นนั้ ควรเป็นของ “เจ้าหุน” พีช่ าย เจ้าหาญจึงอพยพแยกทาง
จากพ่อและพี่ออกจากเมืองแถน (เดียนเบียนฟู) ต่อมาภายหลังจึงได้ตั้งเมือง “กะป๋อง”15
เจ้าหาญมีบุตรชาย 2 คน คือ “ท้าวคำ�ผง” และ “ท้าวคำ�เขื่อน” (พระยาเขื่อนขันธ์)
ผู้ครองเมืองต่อมาด้วยความสงบสุข จนถึงสมัยสยามทำ�สงครามกับเวียงจันท์ สงครามได้
แพร่กระจายไปทัว่ ทำ�ให้คนภูไทกะป๋องได้รบั ผลกระทบ แตกหนีภยั สงครามออกไปอยูต่ าม
ป่า เมื่อสงครามสงบกองทัพสยามได้กวาดต้อนผู้คนข้ามฝั่งโขงเข้ามาเป็นจำ�นวนมาก แต่
ปรากฏว่า “พระยาเขื่อนขันธ์” เจ้าเมืองกะป๋องถึงแก่กรรม ในระหว่างเตรียมการอพยพ
“ท้าวราชนิกลู ” ผูเ้ ป็นบุตรจึงพาครอบครัวและบ่าวไพร่อพยพข้ามฝัง่ โขงขึน้ ฝัง่ บริเวณเมือง
นครพนมเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2387
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ขบวนอพยพของท้าวราชนิกูลในครั้งนั้นประกอบด้วยผู้คนประมาณ 400 ครัว
เรือน อพยพมุ่งหน้ามาจนถึงเมืองสกลนครในสมัย “พระยาประเทศธานี (คำ�)” เป็นเจ้า
เมือง จากประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ ในปี พ.ศ. 2370 พระเจ้าสีหตะนุ (อนุวงศ์) ต้องการกู้
เอกราชรวม 3 อาณาจักร คือ หลวงพระบาง เวียงจันท์และจำ�ปาศักดิ์ให้เป็นหนึ่งเดียว
(ลาวแบ่งเป็น 3 อาณาจักร เมือ่ พ.ศ. 2257) ช่วงนีเ้ จ้าเมืองสกลทวาปีชอื่ “พระธานี” ท่าน
ไม่เตรียมกองทัพและกระสุนดินดำ�เพือ่ ทำ�ศึกปราบเวียงจันท์ สยามจึงถือว่าเป็นกบฏจึงถูก
จับประหารชีวิตที่หนองทรายขาว
ลูกหลานพระบรมราชาเจ้าเมืองนครพนมคือ อุปฮาดตรี (คำ�สาย), ราชวงศ์ (คำ�),
และท้าวจุลนีชอื่ (อินทร์) ทัง้ สามได้อพยพจากเมืองมหาชัยเข้าสวามิภกั ดิต์ อ่ แม่ทพั สยามที่
เมืองสกลทวาปี เมื่อลงไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพแล้ว ทรงโปรดเกล้าให้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่เมืองสกลทวาปี แล้วจึงได้ข้ามฝั่งโขงไปเกลี่ยกล่อมกวาดต้อนเอาครอบครัว
ตกค้างมาอยู่เมืองสกลทวาปีเป็นจำ�นวนมาก เมื่ออุปฮาดตรี (คำ�สาย) ถึงแก่กรรมแล้วจึง
ได้โปรดเกล้าให้ราชวงศ์ (คำ�) เมืองมหาชัยเป็นเจ้าเมืองสกลทวาปี เลื่อนท้าวจุลนี (อินทร์)
เป็นราชวงศ์อินทร์
พ.ศ. 2381 ในรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าแต่งตัง้ ราชวงศ์ (คำ�) เป็นพระยาประเทศ
ธานีเปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาปีเป็นเมืองสกลนครมีลูกชาย 9 คน ลูกหญิง 12 คน ลูกชาย
คนโตชื่อ “โง่นคำ�”
พ.ศ. 2415 ในรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง “ท้าวโง่นคำ�” เป็นพระศรีสกุล
วงศ์
พ.ศ. 2430 พระศรีสกุลวงศ์ (โง่นคำ�) ได้เป็นเจ้าเมืองสกลนครได้รับบรรดาศักดิ์
เป็น “พระยาประจันตประเทศธานี” เป็นเจ้าเมืองสกลนคร
คนภูไทได้กระจายกันหยุดพักในเมืองสกลนครบริเวณหนองสองห้องบ้าง บริเวณ
จวนข้าหลวงหลังเก่าบ้างและบริเวณวัดสะพานคำ�บ้าง (หนองสองห้องในปัจจุบนั คือ สถานี
ประมงนํ้าจืดจังหวัดสกลนคร ส่วนตรงจวนข้าหลวงเก่าอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามมิ่ง
เมือง)
ต่อมาท้าวราชนิกูลเห็นว่า หากคนภูไทอาศัยอยู่ในเมืองสกลนครต่อไปจะแออัด
และขัดสนที่ดินทำ�กินเพราะคนภูไทอพยพเข้ามาใหม่ในฐานะผู้อาศัย หากขยายออกไปก็
ติดกับทีด่ นิ ทำ�กินของชาวไทญ้อผูอ้ าศัยอยูเ่ ดิมโอกาสในการขอตัง้ เป็นเมืองใหม่คงทำ�ได้ยาก
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นอกจากนีค้ นภูไทบางส่วนคงได้รบั การบีบคัน้ ทางจิตใจจากผูอ้ าศัยอยูก่ อ่ น จึงนัดหมายกัน
อพยพโยกย้ายออกจากเมืองสกลนครโดยเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก
ความทราบถึงเจ้าเมืองสกลนครจึงสั่งให้ไพล่พลทหาร ออกติดตามและขัดขวาง
การเดินทางเมื่อตามมาทันขบวนอพยพที่สะพานหินใกล้หนองสนม ท้าวราชนิกูลจึงสั่งให้
คนภูไททุกคนเตรียมพร้อม ส่วนตนเองขี่ม้าสีลาน (สีตะกั่ว) เข้าขวางพร้อมกับถอดดาบ
ประกาศว่า หากใครขัดขวางขบวนอพยพจะได้เห็นดีกัน ฝ่ายติดตามเกรงว่า เรื่องราวอาจ
ลุกลามใหญ่โตถึงขัน้ ฆ่าฟันกันจึงมิได้ขดั ขวางประการใด คอยแต่ตามสังเกตการณ์อยูห่ า่ งๆ
เท่านั้น
ขบวนอพยพมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันตกผ่านบ้านพังขวางและบ้านพาน เมื่อเดิน
ทางถึงเมืองพรรณานิคม ด้วยความเคยชินตามวิถีการดำ�รงชีวิตของคนภูไทที่เคยอาศัย
อยู่บนภูเขา ขบวนอพยพจึงพากันเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่เทือกเขาภูพาน พบบริเวณเหมาะสมแห่ง
หนึง่ มีล�ำ นํา้ ไหลผ่าน จึงพากันหยุดขบวนและตัง้ บ้านขึน้ ชือ่ “บ้านพุม่ ”16 ปัจจุบนั ชาวบ้าน
ยังเรียกบริเวณนั้นว่า “บ้านพุ่มหนองปิง” และ “ห้วยบ้านพุ่ม” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำ�เภอนิ
คมนํ้าอูน
ต่อมาท้าวราชนิกลู และคนภูไทบ้านพุม่ ได้ออกเดินทางหาทำ�เลเหมาะสมแก่การ
ทำ�กิน จนกระทั่งเดินทางไปถึงบ้านคนลาวที่บ้านโต้นและบ้านม่วง ได้ปรึกษาหารือกับผู้
เฒ่าผู้แก่ทั้งสองบ้านและได้รับคำ�แนะนำ�ว่า ให้เดินทางต่อไปจนถึงที่ลุ่มเป็นเลิง17 “เป็น
บ่อนนํา้ ไหลเซาะ บ่อนเคราะห์ไหลหนี จึงจะแปงบ้านเฮือง แปงเมืองฮุง่ เฮืองไปเมือ่ หน้า”18
คนภูไทจึงเดินทางไปตามคำ�บอกจนพบทีร่ าบลุม่ อยูท่ างทิศเหนือของห้วยปลาหาง มีความ
เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลา คนภูไทจึงพร้อมกันตั้ง
บ้านเมืองขึ้นชื่อว่า “บ้านหนองหอย” เมื่อประมาณปี พ.ศ.2390 (บริเวณที่ตั้งบ้านหนอง
หอยอยูก่ งึ่ กลางระหว่างโรงสี ร.พ.ช. กับตลาดสุขาภิบาลวาริชภูมิ แต่ปจั จุบนั ไม่เห็นสภาพ
เป็นหนองนํ้า)
ภายหลังจากท้าวราชนิกูลและคนภูไทตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บ้านหนองหอยได้
9 ปี ประมาณปีพ.ศ. 2399 พระยาประเทศธานี (คำ� ) เจ้าเมืองสกลนครเดินทางมาชักชวน
คนภูไทบ้านหนองหอยให้ไปขึ้นสังกัดกับเมืองสกลนคร โดยสัญญาว่า หากขึ้นต่อเมือง
สกลนครแล้วจะดำ�เนินการตั้งบ้านหนองหอยให้เป็นเมืองภายหลัง ท้าวราชิกูลไม่ทราบ
กลลวงจึงอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่บางส่วนไปอยู่เมืองสกลนคร ส่วนบ้านหนองหอย
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พระยาประเทศธานี (คำ�) ได้แต่งตั้ง “ท้าวพระประทุม” (ที่มาของสกุลวงศ์ประทุม) คนใน
ตระกูลราชนิกูลเป็นผู้ดูแลแทน
บ้านหนองหอยขึน้ ต่อเมืองสกลนครเป็นเวลาถึง 17 ปี ( พ.ศ. 2416) จนท้าวพระ
ประทุมถึงแก่กรรม อีก 3 ปีต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2419 ท้าวราชนิกูลเห็นว่า เวลาผ่าน
มาถึง 23 ปีแล้ว พระยาประเทศธานีก็ไม่ยื่นเรื่องขอตั้งเมืองให้คนภูไทสักที จึงทวงสัญญา
ด้วยเกรงว่าตนเองจะแก่ชราเสียก่อน ทำ�ให้พระยาประเทศธานีขัดเคืองจึงทำ�กลลวงมอบ
ซองบรรจุกระดาษเปล่าให้ท้าวราชนิกูลแล้วแจ้งว่า หนังสือขอตั้งเมืองอยู่ในซอง เมื่อท้าว
ราชนิกลู เดินทางไปถึงกรุงเทพโดยใช้เวลาเดินทางหนึ่งปีเต็มเพือ่ ยื่นหนังสือขอตัง้ เมือง แต่
ปรากฏว่าภายในซองมีแต่กระดาษเปล่าๆ ไม่มลี ายลักษณ์อกั ษรขอตัง้ เมืองให้แต่อย่างใดจึง
เดินทางกลับโดยใช้เวลาเดินทางอีกหนึ่งปี
ภายหลังท้าวราชนิกลู จึงให้ทา้ วสุพรมบุตรชายเดินทางไปร้องเรียนต่อเจ้าพระยา
ภูธรอภัยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทีก่ รุงเทพฯ เจ้าเมืองสกลนครทราบเรือ่ งก็ยงิ่ ไม่พอใจ
เป็นอย่างมากกล่าวหาว่าท้าวราชนิกลู แข็งข้อต่อตนจึงสัง่ จองจำ�ท้าวราชนิกลู และครอบครัว
แล้วยึดหลักฐานเรื่องราวของคนภูไทกะป๋องไว้ทั้งหมด19 และเมื่อท้าวสุพรมเดินทางถึง
กรุงเทพเจ้าพระยาภูธรอภัยจึงได้ไต่สวนสอบถามประวัติเรื่องราวเชื้อสายของท้าวราชนิ
กูลจากเจ้าเมืองต่างๆ ดังนี้
1. พระยาไชยสุนทร
เจ้าเมืองกาฬสินธุ์
2. พระยาราชวงษา
เจ้าเมืองไชยบุรี
3. พระยาศรีวรราช
เจ้าเมืองท่าอุเทน
4. พระพนมนคร		
เจ้าเมืองนครพนม
5. พระยาศรศิวงษ์ประวัติ เจ้าเมืองมุกดาหาร
6. พระแก้วโกมล		
เจ้าเมืองเรณูนคร
เมือ่ ความปรากฏว่าเป็นจริงตามท้าวสุพรมกล่าว จึงได้รบั รองว่า วงศ์ตระกูลของ
ท้าวสุพรมเคยเป็นเจ้าเมืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่ฝั่งซ้ายจริง เจ้าพระยาภูธรอภัยจึงโปรด
ให้ทา้ วสุพรมเชิญท้องตราพระราชสีหข์ นึ้ มายังพระยาประเทศธานี (คำ�) เจ้าเมืองสกลนคร
เพือ่ ให้บอกขอเป็นเมืองตามท้าวราชนิกลู ร้องขอ แต่พระยาประเทศธานีกไ็ ม่ได้บอกไปทาง
กรุงเทพ ได้แต่เพียงปล่อยตัวท้าวราชนิกลู ผูเ้ ป็นบิดาและพี่ ป้าน้าอาของท้าวสุพรมออกจาก
คุกเท่านั้น20
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ส่วนหลักฐานความเป็นมาของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นั้นได้ยึดไปและทำ�ลายทั้งหมด
คนภูไทวาริชภูมิจึงไม่มีหลักฐานประวัติความเป็นมา จำ�เป็นต้องอาศัยเจ้าเมืองต่างๆ
ทั้ง 6 เป็นผู้รับรองให้ ด้วยความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองนี้ ทำ�ให้คนภูไทวาริชภูมิ
ไม่ยอมให้คนไทญ้อมาเป็นผู้มีอำ �นาจปกครองเพราะเคยกีดกันข่มเหง คนภูไทพูดว่า
“ขะนะ-ขะหนาง” คนภูไทวาริชภูมิมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
ปี พ.ศ. 2419 ท้าวราชนิกูลพร้อมครอบครัวบ่าวไพร่จึงพากันอพยพจากเมือง
สกลนครกลับมาอยู่บ้านหนองหอยตามเดิม เมื่อท้าวสุพรมเห็นว่า เหตุการณ์ปกติสุขสงบ
ดีจึงเดินทางไปร้องเรียนต่อพระพิทักษ์เขตขันธ์เจ้าเมืองหนองหานทางทิศตะวันตก และ
ขอขึ้นสังกัดอยู่กับเมืองหนองหาน พร้อมทั้งขอร้องให้พระพิทักษ์เขตขันธ์รับรองยกฐานะ
บ้านหนองหอยขึ้นเป็นเมือง ขณะเดียวกันพระยามหาอำ�มาตย์ (ชื่น) ยกกองทัพไปปราบ
ฮ่อที่เวียงจันท์ตั้งค่ายอยู่หนองคาย พระพิทักษ์เขตขันธ์และท้าวสุพรมจึงเข้าร้องเรียนต่อ
พระยามหาอำ�มาตย์ (ชื่น) หลังจากซักถามความเป็นมาพระยามหาอำ�มาตย์จึงรับปากว่า
จะดำ�เนินการตั้งเมืองให้ภายหลังเพราะขณะนั้นกำ�ลังติดพันกับการปราบฮ่อ

การตั้งถิ่นฐานของชาวภูไทในเมืองวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร

แมน้ําโขง
การตั้งถิ่นฐานของชาวภูไทใน
เมืองพิน เมืองนอง เมืองเซโปน
พ.ศ. 2390

แผนที่ แสดงเส้นทางการอพยพของชาวภูไท “กะป๋อง” อำ�เภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แผนที่ แสดงเส
ไท “กะป
อง” อํทาักเภอวาริ
จังหวั
ดสกลนคร
ท้านวสุทางการอพยพของชาวภู
พรมได้จัดเลกไพร่เข้าสมทบกั
บพระยาพิ
ษ์เขตขัชนภูธ์รม่วิ มกั
บกองทั
พใหญ่
เดินทางไปปราบฮ่อทีเ่ วียงจันท์และทุง่ เชียงคำ� เมือ่ เสร็จศึกทราบข่าวว่า ท้าวราชนิกลู ป่วย

ทาวสุพรมไดจัดเลกไพรเขาสมทบกับพระยาพิทักษเขตขันธรวมกับกองทัพใหญเดินทางไปปราบฮอ
วียงจันทและทุงเชียงคํา เมื่อเสร็จศึกทราบขาววา ทาวราชนิกูลปวยหนักพอกลับมาถึงบานหนองหอยทาว
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หนักพอกลับมาถึงบ้านหนองหอยท้าวราชนิกูลก็เสียชีวิตพอดี เมื่อจัดงานศพบิดาเสร็จ
ท้าวสุพรมได้กลับไปร่วมกับกองทัพอีก พระยามหาอำ�มาตย์ทราบเรื่องทำ�ให้ท่านรักและ
เห็นใจท้าวสุพรมเป็นอย่างมากด้วยเห็นว่า เป็นคนซื่อสัตย์ รับใช้ราชการด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและกล้าหาญ จึงแต่งตัง้ ท้าวสุพรมเป็น “พระพรหมสุวรรณภักดี” ปฏิบตั ริ าชการ
สืบตำ�แหน่งแทนบิดา
พ.ศ. 2420 พระพรหมสุวรรณภักดีกบั พระพิทกั ษ์เขตขันธ์ เจ้าเมืองหนองหานลง
ไปกรุงเทพและได้รับการสนับสนุนจากพระยามหาอำ�มาตย์ (ชื่น) การดำ�เนินเรื่องสะดวก
มากขึ้นทำ�ให้ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเลื่อนบรรดาศักดิ์พระพรหมสุวรรณภักดี
ขึ้นเป็นรองอำ�มาตย์เอก “พระสุริทรบริรักษ์” และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้าน “ป่าเป้า”21 ขึ้น
เป็นเมือง “วาริชภูมิ” (พงศาวดารเขียนว่า “ปลาเป้า”)
ในช่วงนี้เห็นว่าเกิดการสับสนในการตั้งเมือง เพราะแทนที่จะตั้งบ้านหนองหอย
แต่โปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านป่าเป้าเป็นเมืองวาริชภูมิแทน เหตุเป็นเช่นนี้เพราะในสมัยท้าวราช
นิกลู ไปขอขึน้ สังกัดกับเมืองหนองหาน ตอนนัน้ พระพรหมสุวรรณภักดีได้ไปศึกษาด้านการ
ปกครองกับพระพิทกั ษ์เขตขันธ์เจ้าเมืองหนองหานอยูบ่ า้ นป่าเป้า และคนภูไทวาริชภูมเิ ห็น
ว่า การตั้งเมืองสำ�คัญกว่าเรื่องอื่นส่วนเมืองตั้งอยู่ตรงไหนไม่สำ�คัญ และในช่วงนั้นพระ
พิทักษ์เขตขันธ์เคยขอร้องพระสุรินทรบริรักษ์ให้อพยพบ่าวไพร่คนภูไทไปอยู่บ้านป่าเป้า
เหมือนกัน แต่พระสุรินทรบริรักษ์บอกว่า คนเมืองวาริชภูมิเป็นคนรักถิ่นฐาน จึงพากันไม่
ยอมย้ายบ้านย้ายเมืองทำ�ให้เมืองวาริชภูมิตั้งอยู่ที่เดิมมาจนปัจจุบัน
เมืองของชาวภูไทอพยพเข้ามาตัง้ บ้านเรือนในภาคอีสานและได้รบั การโปรดเกล้า
แต่งตั้งให้เป็นเมืองประกอบด้วย
1. เมืองเรณูนคร ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (ท้าวสาย นายครัวเมืองวัง)
2. เมืองพรรณานิคม ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (ท้าวโรงกลางคนภูไทออก
เสียง “ท้าวโฮงก๋าง”)
3. เมืองกุจฉินารายณ์ ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (ราชวงศ์เมืองวัง)
4. เมืองภูแล่นช้าง (ภูแดนช้าง) ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (หมื่นเดชอุดม)
5. เมืองหนองสูง ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (ท้าวสีหนาม)
6. เมืองเสนานิคม ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (ท้าวจันท์ จากเมืองเซโปน)
7. เมืองคำ�เขื่อนแก้ว ตั้งในรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2387 (ท้าวสีหนาท)
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8. เมืองวาริชภูมิ ตั้งในรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2420 (จากเมืองกะป๋อง)
จะเห็นได้ว่า เมืองวาริชภูมิแตกต่างจากเมืองอื่นทั้งที่อพยพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2387 เป็นนานเวลากว่า 30 ปีจึงได้เป็นเมือง และในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 มีเหตุการณ์เกิด
ขึ้นจากการที่เจ้าเมืองกับท้าวพระยาต่างแย่งผู้คนกันเพื่อขอตั้งเมืองขึ้นใหม่ เมื่อถึงรัชกาล
ที่ 5 การขอตัง้ เมืองจึงมักเป็นอุบายของท้าวพระยาแย่งอาณาเขตและผูค้ นกัน ครัน้ รัชกาล
ที่ 5 ทรงทราบว่า การตั้งเมืองกลับเป็นโทษเพราะก่อให้เกิดความขัดแย้ง จึงโปรดฯ ให้งด
การตั้งเมืองเมื่อประมาณปีพ.ศ. 242822 (และภายหลังในปี พ.ศ. 2456 เมืองวาริชภูมิถูก
ลดฐานะเป็นตำ�บลขึน้ ต่ออำ�เภอพรรณานิคม ) ในปี พ.ศ. 2440 เมืองวาริชภูมถิ กู ตัง้ ให้เป็น
อำ�เภอ โดยมีรองอำ�มาตย์เอกพระสุรินทรบริรักษ์ (ท้าวสุพรหมต้นตระกูล “เหมะธุลิน)
เป็นนายอำ�เภอคนแรก “พระสุรินทรบริรักษ์” ตามประวัติกล่าวว่า เกิดที่เมือง “กะป๋อง”
ในปี พ.ศ. 2385 แล้วถึงแก่กรรมที่เมืองวาริชภูมิในปี พ.ศ. 2455 รวมอายุได้ 70 ปีและได้
รับพระราชทานเพลิงศพในปี พ.ศ. 2457
ส่วนการขยายตัวของชุมชนภูไท “กะป๋อง” วาริชภูมิ ภายหลังอพยพจากเมือง
สกลนครมาตั้งถิ่นฐานในบ้านหนองหอย (ที่ตั้งอำ�เภอวาริชภูมิในปัจจุบัน) เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2440 ในช่วงตอนเย็นของฤดูแล้งได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น เล่ากันว่า สาเหตุมา
จากชาวบ้านก่อกองไฟหุงหาอาหารและเผาเม็ดขนุน เม็ดขนุนเกิดระเบิดแตกกระจายเป็น
ประกายไฟลุกไหม้หลังคามุงด้วยหญ้าคา อีกทัง้ แรงลมโหมกระพือพัดทำ�ให้เกิดเปลวไฟไหม้
บ้านเรือนลุกลามอย่างรวดเร็ว23 จากเหตุการณ์ไฟไหม้คราวนั้นเป็นสาเหตุสำ�คัญทำ�ให้คน
ภูไทกะป๋องต้องขยายชุมชนออกไปตัง้ ครัวเรือนใหม่ในบริเวณบ้านธาตุ บ้านกุดพร้าว บ้าน
ดงเชียงเครือ บ้านโนนอุดม และบ้านไฮ่ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ปัจจุบนั การขยายตัวของภูไทวาริชภูมกิ ระจายออกไปตามเส้นทางคมนาคมจาก
ภายในตัวอำ�เภอ เริ่มจากถนนจากอำ�เภอพังโคนเข้าสู่อำ�เภอวาริชภูมิทางด้านเหนือพบว่า
มีหมู่บ้านของชาวภูไทตั้งเรียงรายติดต่อกันลงมาทางทิศใต้ รวมทั้งขยายไปทางทิศตะวัน
ตกในหมู่บ้านห้วยบาง บ้านหนองกุง บ้านป่าโจดและบ้านโคกตาดทอง ส่วนทางทิศตะวัน
ออกขยายออกไปไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผืนนํ้าติดกับเขื่อนนํ้าอูน หมู่บ้าน
คนภูไทจึงอยู่กันอย่างหนาแน่นในทางทิศเหนือแล้วกระจายไปทางทิศตะวันตก
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จากเรือ่ งราวการอพยพและประวัตกิ ารตัง้ ถิน่ ฐานของชาวภูไท “กะป๋อง” อำ�เภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนครข้างต้น ทำ�ให้มองเห็นได้ว่า “ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ” เป็นเครือ่ ง
มือสำ�คัญอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้คนในท้องถิ่นรับรู้ถึงความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง เพราะคนสองฝั่งลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่างระหว่างภาคอีสานกับลาวเกือบทั้งหมดเป็น
พวกเดียวกัน มีการอพยพเคลือ่ นย้ายไปมาไม่ขาดสาย ระยะแรกอยูบ่ ริเวณริมฝัง่ แม่นาํ้ โขง
ตั้งแต่เขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ต่อมาค่อยขยายเข้า
สู่ลุ่มแม่นํ้าชีในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิและร้อยเอ็ด ในระยะหลัง
ขยายไปถึงเขตจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี แต่อย่างไรก็ตาม “คนในภาคอีสานไม่ได้เป็น
ลาว” เสียทั้งหมด เพราะยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาอื่นๆ ตั้งหลักแหล่งผสมผสานปะปนกัน
เช่น ชาวภูไทอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมและสกลนคร เป็นต้น
การอยูป่ ะปนกันท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพนั ธุใ์ นอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นาํ้
โขงตอนล่างจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทีพ่ บแพร่หลาย กระบวนการผสม
ผสานทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึน้ ตลอดเวลา เช่น ชาววาริชภูมสิ ว่ นใหญ่เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุภ์ ไู ท
เรียกตนเองว่า “ภูไทกะป๋อง” เนื่องจากบรรพบุรุษอพยพมาจากเมือง “กะป๋อง” ดินแดน
ทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขง พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านหนองหอย จนได้รับโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งเป็นเมืองวาริชภูมิขึ้น ในปี พ.ศ. 2420 เมื่อชาวภูไทอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ใหม่จึงเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและปะทะสังสรรค์กับเจ้าของพื้นที่ถิ่นเดิม
คือ ชาวไทญ้อ เมืองสกลนคร ทำ�ให้ท้าวราชนิกูลเห็นว่า “หากคนภูไทอาศัยอยู่ในเมือง
สกลนครต่อไปจะแออัดและขัดสนทีท่ ำ�กิน เพราะคนภูไทอพยพเข้ามาใหม่ในฐานะผูอ้ าศัย
หากขยายทีท่ �ำ กินออกไปก็ตดิ กับทีท่ �ำ กินของชาวไทญ้อผูอ้ าศัยอยูก่ อ่ น โอกาสในการขอตัง้
เป็นเมืองใหม่คงทำ�ได้ยาก” จึงต้องพากันอพยพโยกย้ายออกจากเมืองสกลนคร สิง่ นีท้ ำ�ให้
มองเห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทกับกลุ่มอื่นอย่างชัดเจน
อีกบางประการที่น่าสนใจจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวภูไทพบว่า
ระยะเวลายาวนานทีผ่ า่ นมาถึงแม้วา่ กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ ไู ท “กะป๋อง” วาริชภูมมิ กี ารผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น แต่ส่วนใหญ่ยังรักษาอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนไว้
เช่น ภาษา ระบบความสัมพันธ์ของครอบครัวและเครือญาติ ความกตัญญูและการเคารพ
ผูอ้ าวุโส นอกจากนีย้ งั มีวถิ วี ฒ
ั นธรรมตามฮีตสิบสอง (บุญประเพณีสบิ สองเดือน) การนับถือ
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ผีบรรพบุรุษ มีพิธีแต่งงานเป็นเอกลักษณ์คือ “การเฆี่ยนเขย” มี “พิธีเหยา” ที่สืบเนื่องมา
จากการนับถือผี และชาวภูไทยังให้ความสำ�คัญกับ “การบายศรีสขู่ วัญ” เพือ่ ระดมพลังจิต
ใจของคนในชุมชนสำ�หรับการสร้าง “ขวัญ”และกำ�ลังใจเข้าช่วยเหลือผูม้ ปี ญ
ั หา ภูไทกะป๋อง
จึงเป็นกลุ่มคนที่มีความผูกพันในความเป็นชาติพันธุ์ของตน
ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประวัติศาสตร์สังคมจากคนภายใน
ของชาวภูไทกะป๋อง วาริชภูมิ จังหวัดสกลนครดังกล่าว จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างสำ�นึก
คุณค่าและศักดิ์ศรีของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งไม่ได้ละเลยการเรียนรู้ตนเองจาก
จารีตการบอกเล่า (Oral Tradition) ที่ไม่ได้เน้นความสำ�คัญในความเป็นศูนย์กลางแบบ
“ประวัติศาสตร์ชาติ” หากแต่ท�ำ ให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกิดความหมายและทรงคุณค่า
ที่สามารถเชื่อมโยงประสานความสำ�คัญของ “สยามประเทศ” ในอดีตกับท้องถิ่นได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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