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“ภูไทกะป๋อง” : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในลุ่มนำ้าโขงตอนล่าง

ดร.สพสันติ์ เพชรคำา*

ความนำา
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสำาคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ในการสร้างสำานึกท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทกลุ่มหนึ่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงตอน

ล่าง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือ “ประวัติศาสตร์สังคม” ดังกล่าวเป็นเรื่องราวจากคน

ภายในเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาหรือต้นกำาเนิด “รากเหง้าทางวัฒนธรรม” ของ

ตน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History) จึงเป็นประวัติศาสตร์จากภายใน (History 

from the inside) ที่มีชีวิตและเล่าเรื่องสะท้อนความคิดของคนในสังคมว่า บรรพบุรุษ

กลุ่มชาติพันธุ์ “ภูไท” ของพวกตนอพยพเคลื่อนย้ายมาจากไหน เกิดการปะทะสังสรรค์

มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนภายนอกในสภาพแวดล้อมใหม่อย่างไร มี

ความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างใดบ้างเกิดขึ้น ดังนั้นประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำาคัญอย่างหนึ่งที่ทำาให้ผู้คนได้มองเห็นความเป็นตัวตน

ของคนในท้องถิ่น โดยสามารถสร้างสำานึกท้องถิ่นให้เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่า

ทางวัฒนธรรมของตนซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมรัฐชาติอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ 

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในลุ่มนำ้าโขงตอนล่าง
 ลุม่แมน่ำา้โขงตอนลา่งของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มคีวามมัง่คัง่และอดุม

สมบรูณม์าอยา่งยาวนาน เหน็ไดจ้ากการทำานาขา้วโดยอาศยันำา้ทว่มพืน้นา สามารถชว่ยให้

ถิน่นีม้ธีญัพชือดุม และ “ขา้ว”กลายเปน็อาหารหลกัของประชากรทีก่ำาลงัขยายตวัออกไป1 

ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานกระจายเข้าครอบครองผืนแผ่นดินในอนุภูมิภาคจนเกิดลักษณะ

ร่วมทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมแทบเป็นหน่วยเดียวกัน ทำาให้ช่วงทศวรรษ 1920 และ 

1930 จึงเริ่มมีนักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจกับความคล้ายคลึงกัน

ทีส่ามารถพบเหน็ไดร้ะหวา่งสว่นตา่งๆ ของอนภุมูภิาคลุม่นำา้โขงตอนลา่งแหง่นี ้โดยเฉพาะ

* ผู้อำานวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ความคลา้ยคลงึกนัของพธิกีรรมในราชสำานกัหลายแหง่ ตา่งไดร้บัการยอมรบัวา่ เปน็สิง่ชีใ้ห้

เห็นถึงประเพณีหรือมรดกตกทอดที่มีอยู่ร่วมกัน2

 สิ่งหนึ่งที่มีสภาวะทางวัฒนธรรมน่าสนใจและมีความสำาคัญคือ “ภาษาไท” 

(Tai-Kadai Languages) ได้แพร่กระจายอยู่อย่างกว้างขวางในภูมิภาค ปรากฏการณ์ดัง

กล่าวได้ชวนกระตุ้นให้เราหันกลับไปพิจารณาถึงสิ่งที่มีลักษณะแปลกปลอมและเกิดขึ้น

ใหม่ในยุคล่าอาณานิคมคือ เส้นกั้นเขตแดน (Border line) 

 ถูกกำาหนดลงในแผนที่เพื่ออธิบายรูปร่างของรัฐชาติ (Geo-body) เพราะหาก

ถือเอาภาษาไทที่ใช้ร่วมกันเป็นพื้นฐานในการก่อตั้งรัฐแล้ว การตัดแบ่งบริเวณที่ลุ่มของ

ลาวออกจากประเทศไทยกย็ากอา้งไดว้า่ ชอบดว้ยเหตผุล3 นอกจากนีใ้นบนัทกึการสำารวจ

และบุกเบิกในแดนสยามของพระวิภาคภูวดล (James Fitzroy Mccarthy) กล่าวไว้ว่า  

“ชาวสยามและชาวลาวเป็นชนเผ่าเดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน ลักษณะรูปร่างหน้าตาก็เป็น

แบบเดียวกัน ถ้าเอามายืนรวมกลุ่มกันเข้าแล้วก็แยกไม่ออกเลยว่าไหนเป็นชาวสยามไหน

เป็นชาวลาว”4

 เมือ่มองลกึลงไปในอนภุมูภิาคลุม่แมน่ำา้โขงตอนลา่ง ในสว่นภาคอสีานของไทยกบั

ประเทศลาวแลว้พบวา่ คนสองฝัง่ลุม่แมน่ำา้โขงระหวา่งภาคอสีานกบัลาวสมยัโบราณเกอืบ

ทั้งหมดเป็นพวกเดียวกัน เคลื่อนย้ายไปมาหาสู่กันไม่ขาดสาย ในระยะแรกกระจายอยู่ใน

บรเิวณขอบเขตของอาณาจกัรลา้นชา้งกบัอาณาจกัรสยามคอื บรเิวณรมิฝัง่แมน่ำา้โขงตัง้แต่

เขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ต่อมาค่อยๆ ขยายกระจาย

เขา้ไปสูลุ่ม่แมน่ำา้ชใีนเขตจงัหวดัขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม ชยัภมู ิและรอ้ยเอด็ ระยะ

หลังขยายไปถึงเขตจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และที่อื่นๆ อยู่ใกล้เคียง5

 การอพยพเคลือ่นยา้ยเขา้มาตัง้ถิน่อยูใ่นภาคอสีานตัง้แตส่มยัแรกๆ สว่นมากเปน็

ชาวลา้นชา้งมาจากเวยีงจนัท ์แตป่ระชาชนอสีานไมไ่ดเ้ปน็ลาวเสยีทัง้หมด เพราะยงัมกีลุม่

ชาติพันธุ์และกลุ่มภาษาอื่นๆ ตั้งหลักแหล่งผสมผสานปะปนอยู่ด้วยเช่น ชาวภูไทอาศัย

อยู่จังหวัดนครพนมและสกลนคร พวกไทกะเลิงส่วนมากอยู่ในสกลนคร ชาวไทญ้ออยู่ใน

สกลนครและเมืองท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พวกแสกอยู่เมืองอาจสามารถ ชาวไทโย้ย 

ไทกะตากและชาวโสอ้ยูใ่นจงัหวดัสกลนคร เขมรปา่ดงอยูใ่นจงัหวดัสรุนิทร ์ศรสีะเกษและ

บุรีรัมย์ ส่วนชาวไทโคราชอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้น6
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 ความหลากหลายทางกลุม่ชาตพินัธุใ์นลุม่แมน่ำา้โขงตอนลา่ง จงึเปน็ปรากฏการณ์

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่พบแพร่หลายโดยทั่วไปและพบว่า หมู่บ้านกลุ่มชนหรือ

เผ่าพันธุ์ตลอดจนชุมชนเหล่านี้ ครั้งหนึ่งต่างเคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมีความเป็นอยู่

ของตนอย่างอิสระ ต่อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติไทยที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลัง7

ในความเปน็รฐัชาตทิีเ่กดิขึน้มาใหมจ่งึประกอบดว้ยความหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุ ์เขา้

มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ แล้วถูกครอบงำาโดย “วัฒนธรรมหลวง” หรือ “วัฒนธรรม

ชาติ” จากส่วนกลาง เพื่อครอบครองและสร้างความเป็นรัฐชาติ (Nation State) การ

ครอบงำาของวัฒนธรรมส่วนกลางดังกล่าวได้ส่งผลให้ “วิถีวัฒนธรรม” ของกลุ่มชาติพันธุ์

ส่วนใหญ่ต่างค่อยๆ สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรมของตนไป 

 อยา่งไรกต็ามยงัมกีลุม่ชาตพินัธุอ์กีจำานวนไมน่อ้ยเพยีรพยายามรกัษาเอกลกัษณ์

และความแตกตา่งของชาตพินัธุต์นใหค้งไว ้ดว้ยการกำาหนดหรอืการรวมกลุม่กนัแสดง “อตั

ลกัษณ”์ (Identity) ของตนเอง โดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุภ์ไูท8 ทีอ่าศยัอยูใ่นภาคอสีาน คนภู

ไทสว่นใหญอ่าศยัอยูใ่นเขตจงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหารและจงัหวดั

สกลนคร โดยเฉพาะในจงัหวดัสกลนครมกีลุม่ชาตพินัธุภ์ไูทอาศยัอยูป่ระมาณ 202 หมูบ่า้น9 

กลุ่มใหญ่สุดอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 2 อำาเภอ คือ อำาเภอวาริชภูมิและอำาเภอพรรณนานิคม

วาริชภูมิ : ชุมชนภูไท “กะป๋อง” จังหวัดสกลนคร
 จังหวัดสกลนครมีกลุ่มชาติพันธุ์ “ภูไท” ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นหลัก

แหลง่กระจายอยูต่ามหมูบ่า้นในแถบเทอืกเขาภพูาน โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีอ่ำาเภอวารชิภมูิ

และอำาเภอพรรณานิคม แต่มีบางส่วนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตอำาเภอวานรนิวาส อำาเภอ

บ้านม่วงและอำาเภอคำาตากล้า นอกจากนั้นยังกระจายอยู่ในอำาเภอคำาตากกล้าแต่มีเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทมีการจำาแนกพวกกันเองเช่น 

 “ภไูทกะปอ๋ง” เปน็กลุม่อาศยัอยูใ่นเขตอำาเภอวารชิภมู ิสว่น “ภไูทวงั” อาศยัอยู่

ในเขตอำาเภอพรรณานคิม นอกจากนีย้งัมกีลุม่ “ภไูทนามาง” กลุม่เลก็ๆ อาศยัอยูใ่นหมูบ่า้น

คำาบอ่ บา้นหนองกงุ อำาเภอวารชิภมูแิละบา้นตาลเนิง้ อำาเภอสวา่งแดนดนิ ชาวภไูทเหลา่นี้

ส่วนใหญ่ล้วนมีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน มีเพียงภาษา

พูดบางคำาเท่านั้นแตกต่างกันบ้าง เช่น คำาว่า “ไปไหน” ภูไทกะป๋องออกเสียงว่า “ไป่ตะ

เลอ” ภูไทวังออกเสียง “ไป่ซีเลอ” ส่วนภูไทนามางออกเสียง “ไป่กะเลอ”10 และจากการ
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ศึกษาเรื่องราวของคนภูไทจากกลุ่มต่างๆ ดังกล่าว มักมีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน  

ที่แตกต่างกันบ้างเพียงรายละเอียดเพียงในส่วนน้อยเท่านั้น

 อำาเภอวาริชภูมิเป็นหนึ่งในจำานวน 18 อำาเภอของจังหวัดสกลนคร ตั้งห่างจาก

จังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร หากเราเดินทางจาก

ตัวเมืองสกลนครไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายสกลนคร - อุดรธานี ผ่าน

อำาเภอพรรณานคิม เมือ่ถงึสีแ่ยกอำาเภอพงัโคนประมาณกโิลเมตรที ่54 ใหเ้ลีย้วซา้ยไปตาม

ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 227 เปน็ถนนลาดยางสายแคบเชือ่มตอ่ระหวา่งอำาเภอพงัโคน 

อำาเภอวาริชภูมิและอำาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยเดินทางจากอำาเภอพังโคนไป

อีกประมาณ 16 กิโลเมตรเท่านั้นก็ถึงตัวอำาเภอวาริชภูมิ

 วาริชภูมิเป็นอำาเภอเล็กๆ คงสภาพชุมชนชนบทมากกว่าชุมชนเมือง เห็นได้จาก

ถนนทางเขา้ตวัอำาเภอเมอืงเลก็และแคบ บา้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูต่ดิถนนจนขยายยาก บา้น

เรือนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเรือนสองชั้นทรงเล้า ชั้นล่างมักก่อด้วยอิฐแล้วฉาบด้วยปูน

ส่วนชั้นบนสร้างด้วยไม้ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่า ตัวเมืองอำาเภอวาริชภูมิมีเรือน

ไม้แบบ “ไทอีสาน” โบราณ เหลืออยู่เป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกใจกลางตัว

อำาเภอยังปรากฏตัวอาคารร้านค้าเป็นตึกแถวสร้างด้วยไม้ชั้นเดียวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ

มุมถนนใกล้กับ “ศาลเจ้าปู่มเหสักข์” อันเป็นที่เคารพสักการะของคนวาริชภูมิ จากสี่แยก

ใจกลางตัวอำาเภอหากเลี้ยวซ้ายก็มุ่งสู่เทือกเขา “ภูพาน” ทางทิศใต้ของอำาเภอวาริชภูมิ 

ใกล้กับสี่แยกมีตึกอาคารพาณิชย์ทรงทันสมัยไม่กี่ห้อง จากนั้นเป็นที่ตั้งธนาคารพาณิชย์

ของเอกชนเพียงแห่งเดียวในตัวอำาเภอวาริชภูมิ บริเวณใกล้กับธนาคารมีร้านขายอาหาร

อยูเ่พยีง 2–3 รา้น รา้นเหลา่นีส้ว่นใหญข่ายอาหารเฉพาะตอนกลางวนัเทา่นัน้ หากนกัเดนิ

ทางผ่านตัวอำาเภอวาริชภูมิภายหลังเวลา 3 ทุ่มไปแล้วก็แทบหาอาหารกินไม่ได้เลย

 ส่วนบริเวณรอบนอกตัวอำาเภอเป็นพื้นที่ทำานาและทำาไร่ ทำาให้ยืนยันได้ว่า “คน

ภูไท” อำาเภอวาริชภูมิส่วนใหญ่อยู่ใน “สังคมชาวนา” เหมือนกับชุมชนหมู่บ้านทั่วไปใน

ภาคอีสาน บริเวณที่ตั้งของตัวอำาเภออยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาภูพาน สูงจากระดับนำ้าทะเล

ปานกลางประมาณ 195 เมตร11 พื้นที่ทั้งหมด 476.125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

206,078.125 ไร่�12 ลกัษณะภมูปิระเทศสว่นใหญป่ระกอบดว้ยทีร่าบเชงิเขามลีกัษณะลอน

คลื่น มี “หนองแบน” เป็นแอ่งหนองนำ้าธรรมชาติตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับ

ชุมชน นอกจากนี้ยังมีลำานำ้าสายสำาคัญ คือ “ห้วยปลาหาง” มีต้นกำาเนิดจาก “ภูอ่างสอ” 
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ยอดเขาสงูของเทอืกเขาภพูานภอูา่งสอประมาณ 695 เมตรจากระดบันำา้ทะเลปานกลาง13 

ลำาห้วยปลาหางสายนี้ไหลผ่านบ้านทุ่งเชือก บ้านตาดภูวง บ้านคำาบ่อ บ้านหนองกุง บ้าน

วาริชภูมิ แล้วไหลลงลำานำ้ายามในเขตรอยต่อของอำาเภอพังโคนกับอำาเภอวานรนิวาส จาก

สภาพลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ทำาให้พื้นที่อำาเภอวาริชภูมิมีความเหมาะสมในการทำา

เกษตรกรรม โดยเฉพาะในบรเิวณเชงิเขาคนภไูทมกัเขา้ไปทำาสวน ปลกูพชืไรแ่ละเลีย้งสตัว ์

สว่นบรเิวณทีลุ่ม่ทำานาปลกูขา้ว ปจัจบุนัคนภไูทวารชิภมูยิงันยิมทำาสวนปลกูหวาย ยางพารา

และสวนผลไม้เป็นจำานวนมาก

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการตั้งถิ่นฐานของคนภูไท “กะป๋อง” วาริชภูมิ
 เรื่องราวของคน “ภูไทกะป๋อง” อำาเภอวาริชภูมิไม่มีหลักฐานเอกสารยืนยัน

แน่นอน ผู้รู้ท่านหนึ่งเล่าว่า ถูกทำาลายในกรณีพระประเทศธานี (คำา) เจ้าเมืองสกลนคร

เกิดความขัดแย้งกับท้าวราชนิกูลในการขอตั้งเมืองวาริชภูมิ ดังนั้นจึงได้อาศัยการศึกษา

ความเป็นมาของกลุ่มตนจากภูไทกลุ่มอื่น และประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) 

ของผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันความว่า คนภูไทอำาเภอวาริชภูมิต่างพากัน

ยืนยันว่า พวกตนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ “ภูไทกะป๋อง” คำาว่า “กะป๋อง” ของภาษาภูไทหมาย

ถึง “สมอง” หรือ “ฉลาดมีสติปัญญา” เช่น คำาว่า “กะป๋องโห (หัว)” หมายถึง “กะโหลก

ศีรษะ”14 ถิน่ฐานเดิมของคน “ภูไทกะป๋อง” สันนิฐานว่ามาจาก “เมอืงแถน” หรือ “เมอืง

นำ้าน้อยอ้อยหนู” ในเขตสิบสองจุไทยเช่นเดียวกับกลุ่มไทอื่นๆ โดยมีต้นตระกูลร่วมกันคือ 

“ขุนเพายาว” ซึ่งมีบุตรชาย 2 คนคือ “เจ้าหาญ” และ “เจ้าหุน” 

 ตอ่มา “เจา้หาญ” ขดัเคอืงกบัพอ่และพีช่ายชือ่ “เจา้หนุ” ดว้ยสาเหตแุยง่กวางที่

ลา่ไดแ้ละพอ่เหน็วา่ กวางทีล่า่ไดน้ัน้ควรเปน็ของ “เจา้หนุ” พีช่าย เจา้หาญจงึอพยพแยกทาง

จากพ่อและพี่ออกจากเมืองแถน (เดียนเบียนฟู) ต่อมาภายหลังจึงได้ตั้งเมือง “กะป๋อง”15

เจ้าหาญมีบุตรชาย 2 คน คือ “ท้าวคำาผง” และ “ท้าวคำาเขื่อน” (พระยาเขื่อนขันธ์)  

ผู้ครองเมืองต่อมาด้วยความสงบสุข จนถึงสมัยสยามทำาสงครามกับเวียงจันท์ สงครามได้

แพรก่ระจายไปทัว่ทำาใหค้นภไูทกะปอ๋งไดร้บัผลกระทบ แตกหนภียัสงครามออกไปอยูต่าม

ป่า เมื่อสงครามสงบกองทัพสยามได้กวาดต้อนผู้คนข้ามฝั่งโขงเข้ามาเป็นจำานวนมาก แต่

ปรากฏว่า “พระยาเขื่อนขันธ์” เจ้าเมืองกะป๋องถึงแก่กรรม ในระหว่างเตรียมการอพยพ 

“ทา้วราชนกิลู” ผูเ้ปน็บตุรจงึพาครอบครวัและบา่วไพรอ่พยพขา้มฝัง่โขงขึน้ฝัง่บรเิวณเมอืง

นครพนมเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2387
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 ขบวนอพยพของท้าวราชนิกูลในครั้งนั้นประกอบด้วยผู้คนประมาณ 400 ครัว

เรือน อพยพมุ่งหน้ามาจนถึงเมืองสกลนครในสมัย “พระยาประเทศธานี (คำา)” เป็นเจ้า

เมือง จากประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ ในปี พ.ศ. 2370 พระเจ้าสีหตะนุ (อนุวงศ์) ต้องการกู้

เอกราชรวม 3 อาณาจักร คือ หลวงพระบาง เวียงจันท์และจำาปาศักดิ์ให้เป็นหนึ่งเดียว 

(ลาวแบง่เปน็ 3 อาณาจกัร เมือ่ พ.ศ. 2257) ชว่งนีเ้จา้เมอืงสกลทวาปชีือ่ “พระธาน”ี ทา่น

ไมเ่ตรยีมกองทพัและกระสนุดนิดำาเพือ่ทำาศกึปราบเวยีงจนัท ์สยามจงึถอืวา่เปน็กบฏจงึถกู

จับประหารชีวิตที่หนองทรายขาว 

 ลกูหลานพระบรมราชาเจา้เมอืงนครพนมคอื อปุฮาดตร ี(คำาสาย), ราชวงศ ์(คำา), 

และทา้วจลุนชีือ่ (อนิทร)์ ทัง้สามไดอ้พยพจากเมอืงมหาชยัเขา้สวามภิกัดิต์อ่แมท่พัสยามที่

เมืองสกลทวาปี เมื่อลงไปสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพแล้ว ทรงโปรดเกล้าให้ตั้ง

บ้านเรือนอยู่เมืองสกลทวาปี แล้วจึงได้ข้ามฝั่งโขงไปเกลี่ยกล่อมกวาดต้อนเอาครอบครัว

ตกค้างมาอยู่เมืองสกลทวาปีเป็นจำานวนมาก เมื่ออุปฮาดตรี (คำาสาย) ถึงแก่กรรมแล้วจึง

ได้โปรดเกล้าให้ราชวงศ์ (คำา) เมืองมหาชัยเป็นเจ้าเมืองสกลทวาปี เลื่อนท้าวจุลนี (อินทร์) 

เป็นราชวงศ์อินทร์

 พ.ศ. 2381 ในรชักาลที ่3 ทรงโปรดเกลา้แตง่ตัง้ราชวงศ ์(คำา) เปน็พระยาประเทศ

ธานีเปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาปีเป็นเมืองสกลนครมีลูกชาย 9 คน ลูกหญิง 12 คน ลูกชาย

คนโตชื่อ “โง่นคำา”

 พ.ศ. 2415 ในรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง “ท้าวโง่นคำา” เป็นพระศรีสกุล

วงศ์

 พ.ศ. 2430 พระศรีสกุลวงศ์ (โง่นคำา) ได้เป็นเจ้าเมืองสกลนครได้รับบรรดาศักดิ์

เป็น “พระยาประจันตประเทศธานี” เป็นเจ้าเมืองสกลนคร 

 คนภไูทไดก้ระจายกนัหยดุพกัในเมอืงสกลนครบรเิวณหนองสองหอ้งบา้ง บรเิวณ

จวนขา้หลวงหลงัเกา่บา้งและบรเิวณวดัสะพานคำาบา้ง (หนองสองหอ้งในปจัจบุนัคอื สถานี

ประมงนำ้าจืดจังหวัดสกลนคร ส่วนตรงจวนข้าหลวงเก่าอยู่ทางทิศตะวันตกของสนามมิ่ง

เมือง)

 ต่อมาท้าวราชนิกูลเห็นว่า หากคนภูไทอาศัยอยู่ในเมืองสกลนครต่อไปจะแออัด

และขัดสนที่ดินทำากินเพราะคนภูไทอพยพเข้ามาใหม่ในฐานะผู้อาศัย หากขยายออกไปก็

ตดิกบัทีด่นิทำากนิของชาวไทญอ้ผูอ้าศยัอยูเ่ดมิโอกาสในการขอตัง้เปน็เมอืงใหมค่งทำาไดย้าก 



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 65

นอกจากนีค้นภไูทบางสว่นคงไดร้บัการบบีคัน้ทางจติใจจากผูอ้าศยัอยูก่อ่น จงึนดัหมายกนั

อพยพโยกย้ายออกจากเมืองสกลนครโดยเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก

 ความทราบถึงเจ้าเมืองสกลนครจึงสั่งให้ไพล่พลทหาร ออกติดตามและขัดขวาง

การเดินทางเมื่อตามมาทันขบวนอพยพที่สะพานหินใกล้หนองสนม ท้าวราชนิกูลจึงสั่งให้

คนภูไททุกคนเตรียมพร้อม ส่วนตนเองขี่ม้าสีลาน (สีตะกั่ว) เข้าขวางพร้อมกับถอดดาบ

ประกาศว่า หากใครขัดขวางขบวนอพยพจะได้เห็นดีกัน ฝ่ายติดตามเกรงว่า เรื่องราวอาจ

ลกุลามใหญโ่ตถงึขัน้ฆา่ฟนักนัจงึมไิดข้ดัขวางประการใด คอยแตต่ามสงัเกตการณอ์ยูห่า่งๆ 

เท่านั้น

 ขบวนอพยพมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันตกผ่านบ้านพังขวางและบ้านพาน เมื่อเดิน

ทางถึงเมืองพรรณานิคม ด้วยความเคยชินตามวิถีการดำารงชีวิตของคนภูไทที่เคยอาศัย

อยู่บนภูเขา ขบวนอพยพจึงพากันเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่เทือกเขาภูพาน พบบริเวณเหมาะสมแห่ง

หนึง่มลีำานำา้ไหลผา่น จงึพากนัหยดุขบวนและตัง้บา้นขึน้ชือ่ “บา้นพุม่”16 ปจัจบุนัชาวบา้น

ยังเรียกบริเวณนั้นว่า “บ้านพุ่มหนองปิง” และ “ห้วยบ้านพุ่ม” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอนิ

คมนำ้าอูน

 ตอ่มาทา้วราชนกิลูและคนภไูทบา้นพุม่ ไดอ้อกเดนิทางหาทำาเลเหมาะสมแกก่าร

ทำากิน จนกระทั่งเดินทางไปถึงบ้านคนลาวที่บ้านโต้นและบ้านม่วง ได้ปรึกษาหารือกับผู้

เฒ่าผู้แก่ทั้งสองบ้านและได้รับคำาแนะนำาว่า ให้เดินทางต่อไปจนถึงที่ลุ่มเป็นเลิง17 “เป็น

บอ่นนำา้ไหลเซาะ บอ่นเคราะหไ์หลหน ีจงึจะแปงบา้นเฮอืง แปงเมอืงฮุง่เฮอืงไปเมือ่หนา้”18 

คนภไูทจงึเดนิทางไปตามคำาบอกจนพบทีร่าบลุม่อยูท่างทศิเหนอืของหว้ยปลาหาง มคีวาม

เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลา คนภูไทจึงพร้อมกันตั้ง

บ้านเมืองขึ้นชื่อว่า “บ้านหนองหอย” เมื่อประมาณปี พ.ศ.2390 (บริเวณที่ตั้งบ้านหนอง

หอยอยูก่ึง่กลางระหวา่งโรงส ีร.พ.ช. กบัตลาดสขุาภบิาลวารชิภมู ิแตป่จัจบุนัไมเ่หน็สภาพ

เป็นหนองนำ้า)

 ภายหลังจากท้าวราชนิกูลและคนภูไทตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บ้านหนองหอยได้  

9 ป ีประมาณปพี.ศ. 2399 พระยาประเทศธาน ี(คำา ) เจา้เมอืงสกลนครเดนิทางมาชกัชวน

คนภูไทบ้านหนองหอยให้ไปขึ้นสังกัดกับเมืองสกลนคร โดยสัญญาว่า หากขึ้นต่อเมือง

สกลนครแล้วจะดำาเนินการตั้งบ้านหนองหอยให้เป็นเมืองภายหลัง ท้าวราชิกูลไม่ทราบ

กลลวงจึงอพยพครอบครัวและบ่าวไพร่บางส่วนไปอยู่เมืองสกลนคร ส่วนบ้านหนองหอย
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พระยาประเทศธานี (คำา) ได้แต่งตั้ง “ท้าวพระประทุม” (ที่มาของสกุลวงศ์ประทุม) คนใน

ตระกูลราชนิกูลเป็นผู้ดูแลแทน

 บา้นหนองหอยขึน้ตอ่เมอืงสกลนครเปน็เวลาถงึ 17 ป ี( พ.ศ. 2416) จนทา้วพระ

ประทุมถึงแก่กรรม อีก 3 ปีต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2419 ท้าวราชนิกูลเห็นว่า เวลาผ่าน

มาถึง 23 ปีแล้ว พระยาประเทศธานีก็ไม่ยื่นเรื่องขอตั้งเมืองให้คนภูไทสักที จึงทวงสัญญา

ด้วยเกรงว่าตนเองจะแก่ชราเสียก่อน ทำาให้พระยาประเทศธานีขัดเคืองจึงทำากลลวงมอบ

ซองบรรจุกระดาษเปล่าให้ท้าวราชนิกูลแล้วแจ้งว่า หนังสือขอตั้งเมืองอยู่ในซอง เมื่อท้าว

ราชนิกลูเดนิทางไปถึงกรุงเทพโดยใช้เวลาเดินทางหนึ่งปีเต็มเพือ่ยื่นหนงัสือขอตัง้เมอืง แต่

ปรากฏวา่ภายในซองมแีตก่ระดาษเปลา่ๆ ไมม่ลีายลกัษณอ์กัษรขอตัง้เมอืงใหแ้ตอ่ยา่งใดจงึ

เดินทางกลับโดยใช้เวลาเดินทางอีกหนึ่งปี 

 ภายหลงัทา้วราชนกิลูจงึใหท้า้วสพุรมบตุรชายเดนิทางไปรอ้งเรยีนตอ่เจา้พระยา

ภธูรอภยัเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยทีก่รงุเทพฯ เจา้เมอืงสกลนครทราบเรือ่งกย็ิง่ไมพ่อใจ

เปน็อยา่งมากกลา่วหาวา่ทา้วราชนกิลูแขง็ขอ้ตอ่ตนจงึสัง่จองจำาทา้วราชนกิลูและครอบครวั

แล้วยึดหลักฐานเรื่องราวของคนภูไทกะป๋องไว้ทั้งหมด19 และเมื่อท้าวสุพรมเดินทางถึง

กรุงเทพเจ้าพระยาภูธรอภัยจึงได้ไต่สวนสอบถามประวัติเรื่องราวเชื้อสายของท้าวราชนิ

กูลจากเจ้าเมืองต่างๆ ดังนี้

 1. พระยาไชยสุนทร  เจ้าเมืองกาฬสินธุ์

 2. พระยาราชวงษา เจ้าเมืองไชยบุรี

 3. พระยาศรีวรราช เจ้าเมืองท่าอุเทน

 4. พระพนมนคร  เจ้าเมืองนครพนม

 5. พระยาศรศิวงษ์ประวัติ เจ้าเมืองมุกดาหาร

 6. พระแก้วโกมล  เจ้าเมืองเรณูนคร 

 เมือ่ความปรากฏวา่เปน็จรงิตามทา้วสพุรมกลา่ว จงึไดร้บัรองวา่ วงศต์ระกลูของ

ท้าวสุพรมเคยเป็นเจ้าเมืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่ฝั่งซ้ายจริง เจ้าพระยาภูธรอภัยจึงโปรด

ใหท้า้วสพุรมเชญิทอ้งตราพระราชสหีข์ึน้มายงัพระยาประเทศธาน ี(คำา) เจา้เมอืงสกลนคร 

เพือ่ใหบ้อกขอเปน็เมอืงตามทา้วราชนกิลูรอ้งขอ แตพ่ระยาประเทศธานกีไ็มไ่ดบ้อกไปทาง

กรงุเทพ ไดแ้ตเ่พยีงปลอ่ยตวัทา้วราชนกิลูผูเ้ปน็บดิาและพี ่ปา้นา้อาของทา้วสพุรมออกจาก

คุกเท่านั้น20 
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 ส่วนหลักฐานความเป็นมาของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นั้นได้ยึดไปและทำาลายทั้งหมด 

คนภูไทวาริชภูมิจึงไม่มีหลักฐานประวัติความเป็นมา จำาเป็นต้องอาศัยเจ้าเมืองต่างๆ 

ทั้ง 6 เป็นผู้รับรองให้ ด้วยความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองนี้ ทำาให้คนภูไทวาริชภูมิ

ไม่ยอมให้คนไทญ้อมาเป็นผู้มีอำานาจปกครองเพราะเคยกีดกันข่มเหง คนภูไทพูดว่า  

“ขะนะ-ขะหนาง” คนภูไทวาริชภูมิมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ

 ปี พ.ศ. 2419 ท้าวราชนิกูลพร้อมครอบครัวบ่าวไพร่จึงพากันอพยพจากเมือง

สกลนครกลับมาอยู่บ้านหนองหอยตามเดิม เมื่อท้าวสุพรมเห็นว่า เหตุการณ์ปกติสุขสงบ

ดีจึงเดินทางไปร้องเรียนต่อพระพิทักษ์เขตขันธ์เจ้าเมืองหนองหานทางทิศตะวันตก และ

ขอขึ้นสังกัดอยู่กับเมืองหนองหาน พร้อมทั้งขอร้องให้พระพิทักษ์เขตขันธ์รับรองยกฐานะ

บ้านหนองหอยขึ้นเป็นเมือง ขณะเดียวกันพระยามหาอำามาตย์ (ชื่น) ยกกองทัพไปปราบ

ฮ่อที่เวียงจันท์ตั้งค่ายอยู่หนองคาย พระพิทักษ์เขตขันธ์และท้าวสุพรมจึงเข้าร้องเรียนต่อ

พระยามหาอำามาตย์ (ชื่น) หลังจากซักถามความเป็นมาพระยามหาอำามาตย์จึงรับปากว่า 

จะดำาเนินการตั้งเมืองให้ภายหลังเพราะขณะนั้นกำาลังติดพันกับการปราบฮ่อ

67 
 

 

 

 

      แผนที่ แสดงเสนทางการอพยพของชาวภูไท “กะปอง” อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

 

 ทาวสุพรมไดจัดเลกไพรเขาสมทบกับพระยาพิทักษเขตขันธรวมกับกองทัพใหญเดินทางไปปราบฮอ

ที่เวียงจันทและทุงเชียงคํา เมื่อเสร็จศึกทราบขาววา ทาวราชนิกูลปวยหนักพอกลับมาถึงบานหนองหอยทาว

ราชนิกูลก็เสียชีวิตพอดี เมื่อจัดงานศพบิดาเสร็จทาวสุพรมไดกลับไปรวมกับกองทัพอีก พระยามหาอํามาตย

ทราบเรื่องทําใหทานรักและเห็นใจทาวสุพรมเปนอยางมากดวยเห็นวา เปนคนซื่อสัตย รับใชราชการดวย

ความวิริยะอุตสาหะและกลาหาญ จงึแตงต้ังทาวสุพรมเปน “พระพรหมสุวรรณภักดี” ปฏิบัติราชการสืบ

ตําแหนงแทนบิดา  

 พ.ศ. 2420 พระพรหมสุวรรณภักดีกับพระพิทักษเขตขันธ เจาเมืองหนองหานลงไปกรุงเทพและ

ไดรับการสนับสนุนจากพระยามหาอํามาตย (ชื่น) การดําเนินเรื่องสะดวกมากขึ้นทําใหไดรับโปรดเกลาฯ 

พระราชทานยศเลื่อนบรรดาศักด์ิพระพรหมสุวรรณภักดีขึ้นเปนรองอํามาตยเอก “พระสุริทรบริรักษ” และ

โปรดเกลาฯ ใหต้ังบาน “ปาเปา”21 ขึ้นเปนเมือง “วาริชภูม”ิ (พงศาวดารเขียนวา “ปลาเปา”) 

 ในชวงน้ีเห็นวาเกิดการสับสนในการต้ังเมือง เพราะแทนที่จะต้ังบานหนองหอยแตโปรดเกลาฯ ต้ัง

บานปาเปาเปนเมืองวาริชภูมิแทน เหตุเปนเชนน้ีเพราะในสมัยทาวราชนิกูลไปขอขึ้นสังกัดกับเมืองหนองหาน 

ตอนน้ันพระพรหมสุวรรณภักดีไดไปศึกษาดานการปกครองกับพระพิทักษเขตขันธเจาเมืองหนองหานอยูบาน

ปาเปา และคนภูไทวาริชภูมิเห็นวา การต้ังเมืองสําคัญกวาเรื่องอื่นสวนเมืองต้ังอยูตรงไหนไมสําคัญ และ

ในชวงน้ันพระพิทักษเขตขันธเคยขอรองพระสุรินทรบริรักษใหอพยพบาวไพรคนภูไทไปอยูบานปาเปา

เหมือนกัน แตพระสุรินทรบริรักษบอกวา คนเมืองวาริชภูมิเปนคนรักถิ่นฐาน จึงพากันไมยอมยายบานยาย

เมืองทําใหเมืองวาริชภูมิต้ังอยูที่เดิมมาจนปจจุบัน 

แมน้ําโขง 

 พ.ศ. 2390 

การตั้งถิ่นฐานของชาวภูไทใน
เมืองพิน เมืองนอง เมืองเซโปน 

การตั้งถิ่นฐานของชาวภูไทในเมืองวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร 

แผนที่ แสดงเส้นทางการอพยพของชาวภูไท “กะป๋อง” อำาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 ท้าวสุพรมได้จัดเลกไพร่เข้าสมทบกับพระยาพิทักษ์เขตขันธ์ร่วมกับกองทัพใหญ่

เดนิทางไปปราบฮอ่ทีเ่วยีงจนัทแ์ละทุง่เชยีงคำา เมือ่เสรจ็ศกึทราบขา่ววา่ ทา้วราชนกิลูปว่ย
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หนักพอกลับมาถึงบ้านหนองหอยท้าวราชนิกูลก็เสียชีวิตพอดี เมื่อจัดงานศพบิดาเสร็จ

ท้าวสุพรมได้กลับไปร่วมกับกองทัพอีก พระยามหาอำามาตย์ทราบเรื่องทำาให้ท่านรักและ

เห็นใจท้าวสุพรมเป็นอย่างมากด้วยเห็นว่า เป็นคนซื่อสัตย์ รับใช้ราชการด้วยความวิริยะ

อตุสาหะและกลา้หาญ จงึแตง่ตัง้ทา้วสพุรมเปน็ “พระพรหมสวุรรณภกัด”ี ปฏบิตัริาชการ

สืบตำาแหน่งแทนบิดา 

 พ.ศ. 2420 พระพรหมสวุรรณภกัดกีบัพระพทิกัษเ์ขตขนัธ ์เจา้เมอืงหนองหานลง

ไปกรุงเทพและได้รับการสนับสนุนจากพระยามหาอำามาตย์ (ชื่น) การดำาเนินเรื่องสะดวก

มากขึ้นทำาให้ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเลื่อนบรรดาศักดิ์พระพรหมสุวรรณภักดี

ขึ้นเป็นรองอำามาตย์เอก “พระสุริทรบริรักษ์” และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้าน “ป่าเป้า”21 ขึ้น

เป็นเมือง “วาริชภูมิ” (พงศาวดารเขียนว่า “ปลาเป้า”)

 ในช่วงนี้เห็นว่าเกิดการสับสนในการตั้งเมือง เพราะแทนที่จะตั้งบ้านหนองหอย

แต่โปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านป่าเป้าเป็นเมืองวาริชภูมิแทน เหตุเป็นเช่นนี้เพราะในสมัยท้าวราช

นกิลูไปขอขึน้สงักดักบัเมอืงหนองหาน ตอนนัน้พระพรหมสวุรรณภกัดไีดไ้ปศกึษาดา้นการ

ปกครองกบัพระพทิกัษเ์ขตขนัธเ์จา้เมอืงหนองหานอยูบ่า้นปา่เปา้ และคนภไูทวารชิภมูเิหน็

ว่า การตั้งเมืองสำาคัญกว่าเรื่องอื่นส่วนเมืองตั้งอยู่ตรงไหนไม่สำาคัญ และในช่วงนั้นพระ

พิทักษ์เขตขันธ์เคยขอร้องพระสุรินทรบริรักษ์ให้อพยพบ่าวไพร่คนภูไทไปอยู่บ้านป่าเป้า

เหมือนกัน แต่พระสุรินทรบริรักษ์บอกว่า คนเมืองวาริชภูมิเป็นคนรักถิ่นฐาน จึงพากันไม่

ยอมย้ายบ้านย้ายเมืองทำาให้เมืองวาริชภูมิตั้งอยู่ที่เดิมมาจนปัจจุบัน

 เมอืงของชาวภไูทอพยพเขา้มาตัง้บา้นเรอืนในภาคอสีานและไดร้บัการโปรดเกลา้

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.  เมืองคำาเขื่อนแก้ว 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

ที ่5 การขอตัง้เมอืงจงึมกัเปน็อบุายของทา้วพระยาแยง่อาณาเขตและผูค้นกนั ครัน้รชักาล

ที่ 5 ทรงทราบว่า การตั้งเมืองกลับเป็นโทษเพราะก่อให้เกิดความขัดแย้ง จึงโปรดฯ ให้งด

การตั้งเมืองเมื่อประมาณปีพ.ศ. 242822 (และภายหลังในปี พ.ศ. 2456 เมืองวาริชภูมิถูก

ลดฐานะเปน็ตำาบลขึน้ตอ่อำาเภอพรรณานคิม ) ในป ีพ.ศ. 2440 เมอืงวารชิภมูถิกูตัง้ใหเ้ปน็

อำาเภอ โดยมีรองอำามาตย์เอกพระสุรินทรบริรักษ์ (ท้าวสุพรหมต้นตระกูล “เหมะธุลิน)  

เป็นนายอำาเภอคนแรก “พระสุรินทรบริรักษ์” ตามประวัติกล่าวว่า เกิดที่เมือง “กะป๋อง” 

ในปี พ.ศ. 2385 แล้วถึงแก่กรรมที่เมืองวาริชภูมิในปี พ.ศ. 2455 รวมอายุได้ 70 ปีและได้

รับพระราชทานเพลิงศพในปี พ.ศ. 2457 

 ส่วนการขยายตัวของชุมชนภูไท “กะป๋อง” วาริชภูมิ ภายหลังอพยพจากเมือง

สกลนครมาตั้งถิ่นฐานในบ้านหนองหอย (ที่ตั้งอำาเภอวาริชภูมิในปัจจุบัน) เมื่อประมาณ

ปี พ.ศ. 2440 ในช่วงตอนเย็นของฤดูแล้งได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น เล่ากันว่า สาเหตุมา

จากชาวบา้นกอ่กองไฟหงุหาอาหารและเผาเมด็ขนนุ เมด็ขนนุเกดิระเบดิแตกกระจายเปน็

ประกายไฟลกุไหมห้ลงัคามงุดว้ยหญา้คา อกีทัง้แรงลมโหมกระพอืพดัทำาใหเ้กดิเปลวไฟไหม้

บ้านเรือนลุกลามอย่างรวดเร็ว23 จากเหตุการณ์ไฟไหม้คราวนั้นเป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้คน

ภไูทกะปอ๋งตอ้งขยายชมุชนออกไปตัง้ครวัเรอืนใหมใ่นบรเิวณบา้นธาต ุบา้นกดุพรา้ว บา้น

ดงเชียงเครือ บ้านโนนอุดม และบ้านไฮ่ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 ปจัจบุนัการขยายตวัของภไูทวารชิภมูกิระจายออกไปตามเสน้ทางคมนาคมจาก

ภายในตัวอำาเภอ เริ่มจากถนนจากอำาเภอพังโคนเข้าสู่อำาเภอวาริชภูมิทางด้านเหนือพบว่า 

มีหมู่บ้านของชาวภูไทตั้งเรียงรายติดต่อกันลงมาทางทิศใต้ รวมทั้งขยายไปทางทิศตะวัน

ตกในหมู่บ้านห้วยบาง บ้านหนองกุง บ้านป่าโจดและบ้านโคกตาดทอง ส่วนทางทิศตะวัน

ออกขยายออกไปไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผืนนำ้าติดกับเขื่อนนำ้าอูน หมู่บ้าน

คนภูไทจึงอยู่กันอย่างหนาแน่นในทางทิศเหนือแล้วกระจายไปทางทิศตะวันตก
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สรุป
 จากเรือ่งราวการอพยพและประวตักิารตัง้ถิน่ฐานของชาวภไูท “กะปอ๋ง” อำาเภอ

วารชิภมู ิจงัหวดัสกลนครขา้งตน้ ทำาใหม้องเหน็ไดว้่า “ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่” เปน็เครือ่ง

มือสำาคัญอย่างหนึ่งที่ทำาให้ผู้คนในท้องถิ่นรับรู้ถึงความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของ

ตนเอง เพราะคนสองฝั่งลุ่มแม่นำ้าโขงตอนล่างระหว่างภาคอีสานกับลาวเกือบทั้งหมดเป็น

พวกเดยีวกนั มกีารอพยพเคลือ่นยา้ยไปมาไมข่าดสาย ระยะแรกอยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ำา้โขง

ตั้งแต่เขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ต่อมาค่อยขยายเข้า

สู่ลุ่มแม่นำ้าชีในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิและร้อยเอ็ด ในระยะหลัง

ขยายไปถึงเขตจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี แต่อย่างไรก็ตาม “คนในภาคอีสานไม่ได้เป็น

ลาว” เสียทั้งหมด เพราะยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาอื่นๆ ตั้งหลักแหล่งผสมผสานปะปนกัน

เช่น ชาวภูไทอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมและสกลนคร เป็นต้น

 การอยูป่ะปนกนัทา่มกลางความหลากหลายทางชาตพินัธุใ์นอนภุมูภิาคลุม่แมน่ำา้

โขงตอนลา่งจงึเปน็ปรากฏการณท์างสงัคมและวฒันธรรมทีพ่บแพรห่ลาย กระบวนการผสม

ผสานทางวฒันธรรมจงึเกดิขึน้ตลอดเวลา เชน่ ชาววารชิภมูสิว่นใหญเ่ปน็กลุม่ชาตพินัธุภ์ไูท

เรียกตนเองว่า “ภูไทกะป๋อง” เนื่องจากบรรพบุรุษอพยพมาจากเมือง “กะป๋อง” ดินแดน

ทางฝั่งซ้ายของแม่นำ้าโขง พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านหนองหอย จนได้รับโปรด

เกล้าฯ ให้ตั้งเป็นเมืองวาริชภูมิขึ้น ในปี พ.ศ. 2420 เมื่อชาวภูไทอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

ใหม่จึงเกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและปะทะสังสรรค์กับเจ้าของพื้นที่ถิ่นเดิม 

คือ ชาวไทญ้อ เมืองสกลนคร ทำาให้ท้าวราชนิกูลเห็นว่า “หากคนภูไทอาศัยอยู่ในเมือง

สกลนครตอ่ไปจะแออดัและขดัสนทีท่ำากนิ เพราะคนภไูทอพยพเขา้มาใหมใ่นฐานะผูอ้าศยั 

หากขยายทีท่ำากนิออกไปกต็ดิกบัทีท่ำากนิของชาวไทญอ้ผูอ้าศยัอยูก่อ่น โอกาสในการขอตัง้

เปน็เมอืงใหมค่งทำาไดย้าก” จงึตอ้งพากนัอพยพโยกยา้ยออกจากเมอืงสกลนคร สิง่นีท้ำาให้

มองเห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทกับกลุ่มอื่นอย่างชัดเจน

 อีกบางประการที่น่าสนใจจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวภูไทพบว่า 

ระยะเวลายาวนานทีผ่า่นมาถงึแมว้า่กลุม่ชาตพินัธุภ์ไูท “กะปอ๋ง” วารชิภมูมิกีารผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น แต่ส่วนใหญ่ยังรักษาอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มของตนไว้

เช่น ภาษา ระบบความสัมพันธ์ของครอบครัวและเครือญาติ ความกตัญญูและการเคารพ 

ผูอ้าวโุส นอกจากนีย้งัมวีถิวีฒันธรรมตามฮตีสบิสอง (บญุประเพณสีบิสองเดอืน) การนบัถอื
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ผีบรรพบุรุษ มีพิธีแต่งงานเป็นเอกลักษณ์คือ “การเฆี่ยนเขย” มี “พิธีเหยา” ที่สืบเนื่องมา

จากการนบัถอืผ ีและชาวภไูทยงัใหค้วามสำาคญักบั “การบายศรสีูข่วญั” เพือ่ระดมพลงัจติ

ใจของคนในชมุชนสำาหรบัการสรา้ง “ขวญั”และกำาลงัใจเขา้ชว่ยเหลอืผูม้ปีญัหา ภไูทกะปอ๋ง 

จึงเป็นกลุ่มคนที่มีความผูกพันในความเป็นชาติพันธุ์ของตน 

 ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประวัติศาสตร์สังคมจากคนภายใน

ของชาวภูไทกะป๋อง วาริชภูมิ จังหวัดสกลนครดังกล่าว จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างสำานึก

คุณค่าและศักดิ์ศรีของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งไม่ได้ละเลยการเรียนรู้ตนเองจาก

จารีตการบอกเล่า (Oral Tradition) ที่ไม่ได้เน้นความสำาคัญในความเป็นศูนย์กลางแบบ 

“ประวัติศาสตร์ชาติ” หากแต่ทำาให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกิดความหมายและทรงคุณค่า

ที่สามารถเชื่อมโยงประสานความสำาคัญของ “สยามประเทศ” ในอดีตกับท้องถิ่นได้อย่าง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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