
ในชว่งวนัที ่10-13 มนีาคมทีแ่ลว้มานี ้ผมไดม้โีอกาสรว่มไปกบัทมีมลูนธิทิรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศและกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาใน

การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาองคก์รเครอืขา่ยทอ่งเทีย่วและกฬีาดา้นการบรหิารจัดการเชงิบรูณาการเพือ่รองรับการเปิดประชาคมอาเซยีน

กลุม่ทอ่งเทีย่ววถิชีวีติลุม่แมน่ ้าโขง ณ โรงแรมเชยีงคาน รเิวอร ์เมาทเ์ทน่ รสีอรท์ จ.เลย ซ ึง่ผา่นไปดว้ยดแีละกอ่ใหเ้กดิแนวคดิทางดา้นการ

ทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลายขึน้  จากการประชมุสมัมนานีก้็ไดม้โีอกาสออกไปทศันศกึษาชวีติความเป็นอยูข่องชาวเชยีงคานในรปูแบบตา่งๆ  คราวนี้

ผมเห็นเป็นโอกาสทีจ่ะขยายมมุมองในเรือ่งชาตพินัธุท์ ีม่อียูห่ลากหลายในดนิแดนนี ้จงึขอมาเลา่สูก่นัฟังดงัตอ่ไปนี:้ 

ชุมชนไทด า หมูบ่า้นนาป่าหนาด …………. 

หมูท่ ี ่๔ ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

ทมีงานไดม้โีอกาสไปเยีย่มชมุชนไทด าสองวนัตดิกนัและไดเ้รยีนรูม้ากมายเกีย่วกบัชาวไทด าทีใ่นต ารา

ประวตัศิาสตรไ์ทยพยายามจะยัดเยยีดแนวคดิทีว่า่ ชนชาต ิ“ไท” “ไต” “ได” “ลาว” “ไทย” ฯลฯ นัน้ลว้นแตม่าจาก

คนไทยดว้ยกนัทัง้มวล แตโ่ดยแทท้ีจ่รงิแลว้ยังมคีวามแตกตา่งในชาตพัินธอ์กีมากมายทีท่ าใหใ้นปัจจบุนัเราไม่

สามารถสรุปไดง้า่ยๆเหมอืนการสรุปครัง้ชาตนิยิมยคุสงครามโลกครัง้ทีส่อง  ครัง้นัน้แนวคดิในความรักชาต ิการรวม

ชนชาต ิรุนแรงยิง่ เป็นเหตใุหนั้กประวตัศิาสตรพ์ยายามเขยีนประวตัศิาสตรเ์สยีใหมใ่ห ้ไทยแลนดเ์ป็นเอกในดนิแดน

แถบนี ้โดยประมวลเหตผุลเขา้ขา้งตนมาตลอด  ตัง้แตส่รา้งแนวคดิทีว่า่เรามาจากเทอืกเขาอัลไต ดว้ยวา่ชือ่ของ

เทอืกเขามคี าวา่ “ไต” อยูเ่ป็นตน้   

กอ่นสบัสนวุน่วายในแนวคดิ ตอ้งเรยีนกอ่นวา่ผมไมไ่ดต้คีวามวา่ “ไทด า” เป็น ”ไทย” ทัง้นี้สงัเกตจากตัว “ย” หอ้ย

ทา้ย ซึง่โอกาสหนา้จะพยายามอธบิายประเด็นนีใ้หเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

ความหมายของชือ่หมูบ่า้นป่าหนาด: หนาด  เป็นไมส้มนุไพรชนดิหนึง่ใบใหญย่าวเป็นขน  มกีลิน่ฉุน เหม็น  ใชท้ า

ยา  นาป่าหนาดหมายถงึนาทีม่ตีน้หนาดมากและมคีวามเชือ่วา่ตน้หนาดผกีลัว จงึใชต้น้หนาดในการปราบผ ีขณะนี้

ตน้หนาดนัน้ยังพอมอียู่บา้นแตย่ังไมม่ากมายเหมอืนเกา่ 

ความเป็นมาของชาวไทด าเป็นชนชาตทิีเ่รยีกตนเองวา่ไต  แตม่คีนเรยีกชือ่ไปตา่งๆหลายชือ่เชน่  ลาวโซง่  ไทโซง่  

ลาวซงด า  ไตซงด า  หรอืไทโซง่ด า (ผูใ้หญไ่ทด าทา่นหนึง่ใหแ้นวคดิวา่ ค าวา่ “โซง่” อาจมาจากค าวา่ “ซง่” ซึง่

แปลวา่กางเกง ถา้เป็นเชน่นัน้ ไทโซง่ด า >> ไทซง่ด า >> ไททรงด า อาจหมายความวา่ผูนุ่้งกางเกงสดี าก็ฟังดมูี

เหตผุลทเีดยีว)  แตค่ าวา่ไทด าจะเป็นทีรู่จ้ักกนัอยา่งแพร่หลาย  ชาวไทด าอพยพกนัเป็นระลอกจาก เมอืงสบิสองจุ

ไท  บรเิวณแมน่ ้าด า  แมน่ ้าแดง  ทีพ่วกเขาเรยีกวา่เมอืงแถง(ปัจจุบนัอยู่ทีเ่มอืงเบยีนเดยีนฟ ูประเทศเวยีตนาม)  

โดยผูเ้ฒา่ผูแ้กเ่ลา่วา่ประมาณปีพ.ศ.2460 หรอืราวสีช่ัว่คน  พวกเขาไดอ้พยพเขา้มาตัง้บา้นเรอืนอยูแ่ถวบา้นนาป่า

หนาดจนถงึปัจจบุนั  โดยแบง่ไปอยู่ที ่ หมู่ที ่ 4  มจี านวนครัวเรอืน  161  ครัวเรอืน  จ านวนประชากร  538  คน  

สว่น หมูท่ี ่ 12  มจี านวนครัวเรอืน  137  ครัวเรอืน  จ านวนประชากร  รวมแลว้ก็พันคนเศษ   

 

สว่นไทด าสายอืน่นัน้ไดอ้พยพเขา้มาดนิแดนไทยกอ่นแลว้ตัง้แต ่พ.ศ. 2417 จากแควน้พวน สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ในปัจจุบนั สาเหตเุนือ่งมาจากม ีพวกฮอ่ยกก าลงัมาตเีมอืงเชยีงขวาง ซึง่เป็นหัวเมอืง

ส าคัญในแควน้พวน ทางหลวงพระบาง ขอใหฝ่้ายไทยสง่กองทพัไปชว่ยเหลอื โดยมพีระยาภธูราภัย เป็นแมท่พัคมุ

กองทพัไปปราบฮอ่ ผลการปราบฮอ่ครัง้นัน้ไทยชนะ เมือ่เหตกุารณ์สงบไทยไดใ้ชน้โยบายอพยพผูค้นจากแควน้

พวน เขา้มายังประเทศไทยดว้ย ชาวไทด าจงึอพยพมาถงึกรุงเทพฯ โดยท ามาหากนิตามทีต่า่งๆ เชน่ เพชรบรุ ี

ราชบรุ ีลพบรุ ีสพุรรณบรุ ีและพษิณุโลก ภายหลงัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว โปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่ม ใหไ้ปตัง้หลักแหลง่ทีบ่า้นหมี ่คลองสนามแจง จังหวดัลพบรุี ดัง้นัน้อาจกลา่วไดว้า่ ชาวไทด าบา้นป่า

หนาดเป็นกลุม่สดุทา้ยทีเ่คลือ่นยา้ยเขา้มาสูป่ระเทศไทย 



วนัแรกพวกเราไปถงึตัง้แตส่บิโมงเชา้ ชาวบา้นก็กลุกีจุอออกมาตอ้นรับ แลว้เชญิเราไปแตง่ตัวดว้ยเสือ้ผา้ของเขา 

เราก็ไมม่กีารปฏเิสธ ชัว่ไมก่ีน่าท ีก็เหลอืแตไ่ทด าเผา่เดยีว ผมแยก่วา่เพือ่นเพราะไมม่เีสือ้ใหญพ่อดตีัว แตค่ณุอิว๋ 

(น.ส. ภัทราภรณ์ ไพศนูย ์เจา้หนา้ที ่ททท. จังหวดัเลย)ผูแ้ทนสาวไทด าสญัญาวา่จะหาใหใ้นวนัตอ่ไป  

จากนัน้ก็มกีารชกัภาพกนัอย่างทัว่ถงึ จนแยกไม่ออกระหวา่ง ไทกับไทยเลยทเีดยีว 

 

เราใชเ้วลาเรยีนรูท้ีห่มูบ่า้นราวๆชัว่โมงเศษ ซึง่นับวา่เป็นชว่งเวลาทีม่คีา่มากส าหรับผูใ้ฝ่รู ้ เราไดต้ระหนักวา่การที่

เราเหมาเรยีกชนชาต ิไท ได หรอื ไทย รวมเป็นหนึง่เดยีวนัน้ไมน่่าจะถกูตอ้งเสยีทเีดยีว ดว้ยยังมรีายละเอยีด

ปลกียอ่ยอกีมากมายอกีทัง้การตคีวามในทกุๆดา้น ไม่วา่จะเป็นทางนริุกตศิาสตร ์โบราณคด ีมานุษยวทิยา ฯลฯ  

เอาละกอ่นทีเ่ราจะกลบัมาหมูบ่า้นนีอ้กีครัง้ในวนัรุ่งขึน้ ผมขออธบิาความเป็นมาและความเป็นอยูข่องชาวไทด าให ้

ทราบพอเป็นสงัเขป  

การอพยพของชาวไทด าสูด่นิแดนไทย 

ชาวไทด า จังหวดัเลย นับเป็นเมอืงเกา่ทีม่คีวามเป็นมาสบืสานวฒันธรรมรักษา ภมูปัิญญา และมกีลุม่ชาตพัินธุ ์

นอกจากชาวไทยเลย แลว้ยังมชีนชาตพัินธุต์า่งๆ อาศยัอยู ่ทีส่ าคัญคอื กลุม่ชนเชือ้สายไทด า เป็นชนกลุม่หนึง่ที่

มคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกับคนพืน้เมอืงเลย โดยตัง้ถิน่ฐานอยูป่ะปนกนั อยูใ่นเขตอ าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลยนาน

มาแลว้ ส าหรับความเป็นมาของหมูบ่า้นไทด า นับตัง้แตส่มัยทีม่กีารแยง่ชงิดนิแดนแควน้ตา่งๆ ทางตอนเหนอืของ

ประเทศลาว ซึง่เรยีกวา่แควน้ 12 จไุทย ชาวไทด า อพยพมาจากแควน้พวน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

ลาว ในปัจจุบนั เขา้มาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2417 

เนือ่งจากมเีหตกุารณ์ พวกฮอ่ยกก าลงัมาตเีมอืง

เชยีงขวาง ซึง่เป็นหัวเมอืงส าคญัในแควน้พวน ทาง

หลวงพระบาง ขอใหฝ่้ายไทยสง่กองทพัไป

ชว่ยเหลอื โดยมพีระยาภธูราภัย เป็นแมท่พัคมุ

กองทพัไปปราบฮอ่ ผลการปราบฮอ่ครัง้นัน้ไทยชนะ 

เมือ่เหตกุารณ์สงบไทยไดใ้ชน้โยบายอพยพผูค้น

จากแควน้พวน เขา้มายังประเทศไทยดว้ย ชาวไทด า

ถกูกวาดตอ้นมาถงึกรุงเทพฯ โดยท ามาหากนิตามที่

ตา่งๆ เชน่ เพชรบรุ ี ราชบรุ ี ลพบรุ ี สพุรรณบรุ ี และ

พษิณุโลก ภายหลงัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้

เจา้อยูห่ัว โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ใหไ้ปตัง้หลกัแหลง่ทีบ่า้นหมี ่คลองสนามแจง จังหวัดลพบรุี 

หลงัจากนัน้ประมาณ 8 ปี เจา้เมอืงบรขินัธ ์มาทลูขอราษฎรกลบัไปยังเมอืงเชยีงขวางตามเดมิ โดยเริม่อพยพลงมา

ตามเสน้ทางเรือ่ยๆ จนไดม้าพักทีบ่า้นน ้ากอใหญ ่ อ าเภอหลม่เกา่ จังหวดัเพชรบรูณ์ ในขณะเดยีวกนัฝร่ังเศสก็เขา้



ครอบครองดนิแดนลา้นชา้ง และไดข้อใหไ้ทยสง่คนอพยพคนืสูภ่มูลิ าเนาเดมิ ชาวไทยด าบางสว่นเห็นวา่ตอ้งบกุป่า

ฝ่าดง จงึขอหยดุตัง้หลักแหลง่ทีบ่า้นนาป่าหนาด อ าเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย 

สว่นชาวไทด า อกีกลุม่หนึง่ไดเ้ดนิทางขา้มแมน่ ้าโขงไปยังบา้นน ้ากุม่ แขวงเวยีงจันทน์ แตใ่นขณะนัน้เขต

เวยีงจันทน ์ มปัีญหาการเจรจากับฝร่ังเศส ชาวไทด าจงึขา้มแมน่ ้าโขงยอ้นกลบัมาตัง้หมูบ่า้นทีต่าดซอ้ ต าบลเขา

แกว้ อ าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย อยูไ่ดร้ะยะหนึง่ จงึอพยพมาตัง้ถิน่ฐานทีบ่า้นนาเบน แตภ่มูปิระเทศไมเ่หมาะแก่

การด ารงชพี จงึไดอ้พยพมาตัง้หลกัแหลง่ถาวรทีห่มู่บา้นนาป่าหนาด ต าบลเขาแกว้ อ าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย 

ดว้ยกนั เพราะสภาพเป็นทีด่อนน ้าทว่มไมถ่งึมป่ีาเขาล าเนาไพรคลา้ยถิน่ฐานเดมิ เมือ่ปี พ.ศ. 2438 โดยมจี านวน

ครัวเรอืนในขณะนัน้ 15 หลงั ปัจจุบนัชาวไทด า มจี านวน 825 ครัวเรอืน สว่นใหญป่ระกอบอาชพีในทางการ

เกษตรกรรม 

นอกจากนียั้งมชีาวไทด า หรอื ไทยทรงด า หรอื ลาวโซง่ ทางดา้น จังหวดัเพชรบรุ ีซึง่ไดเ้ดนิทางเขา้มาสูป่ระเทศ

ไทยตัง้แตส่มัยพระเจา้กรุงธนบรุ ี โดยอพยพมาจากเมอืงแถง ประเทศเวยีตนาม ตอ่มาในสมัยรัชกาลที ่ 1 และ

รัชกาลที ่ 3 แหง่กรุงรัตนโกสนิทรโ์ปรดเกลา้ฯ ใหล้าวโซง่ลอ่งเรอืมาอยู่ที ่ ต าบลทา่แรง้ อ าเภอบา้นแหลม จังหวดั

เพชรบรุ ีโดยลาวโซง่ยังไดต้ัง้ถิน่ฐานกระจัดกระจายอยูใ่น จังหวดัเพชรบรุ ีและจังหวดัใกลเ้คยีงอกีดว้ย 

ไทด ามวีัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เชน่ ภาษาพูด และภาษาเขยีน 

อาชพี การแตง่กาย ขนบธรรมเนยีมประเพณี พธิกีรรมตา่งๆ การด ารงชวีติ

ประจ าวนัยังคงผูกพันกับประเพณี พธิกีรรมและความเชือ่ดัง้เดมิอยูเ่ป็นอนัมาก 

ลกัษณะทางสงัคมของไทด ายังคงรักษา

ขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณีและ

พธิกีรรม ไวอ้ย่างเคร่งครัด ซึง่เป็นปัจจัย

ส าคัญในความเป็นปึกแผน่ และการด ารง

เอกลักษณ์ของกลุม่ชาตพัินธุ ์

การแตง่กาย แบง่เป็น 2 ประเภท คอื 

เสือ้ผา้ส าหรับใชใ้นชวีติประจ าวนั กับอกี

ชนดิหนึง่คอื ส าหรับใสใ่นงานประเพณี 

หรอืงานบญุตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่ทัง้ชาย

และหญงิมักนยิมใชผ้า้ฝ้ายทอมอืยอ้มคราม ส าหรับเสือ้ผา้ทีใ่สใ่นพธิกีรรม

จะจัด ท าขึน้เป็นพเิศษ มสีดี าตกแตง่ดว้ยผา้ไหมชิน้เล็กๆ สว่นใหญ ่มเีครือ่งประดับเป็นเงนิ ผูห้ญงิม ี"ผา้

เปียว" คลอ้งคอ สว่นเด็กๆ จะมหีมวกคลา้ยถงุผา้ปักไหม หรอืดา้ยสวยงามเรยีกวา่ "มู" 

การใชผ้า้ซิน่เป็นเอกลกัษณ์ของหญงิเผา่พันธุไ์ทด า สว่นใหญ่

จะนุ่งผา้ทีท่อกนัขึน้มาใชเ้องตัง้แตอ่ดตีถงึยคุปัจจุบนั ชาวลาว

โซง่ก็เชน่กนั ทกุครัวเรอืนผูห้ญงิจะเป็นผูท้อผา้ขึน้มาใชเ้อง 

เป็นผา้ฝ้ายทอมอื ประกอบไปดว้ยเชงิบนซิน่เป็น "หวัซิน่" "ตวั

ซิน่" เชงิลา่งซึง่เป็น "ตนีซิน่" ยอ้มครามจนเป็นสคีรามเขม้

เกอืบด า น ามาทอสลับลวดลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของลาว

โซง่ผูห้ญงิในชวีติประข าวนัจะนุ่งซิน่ "ลาย

แตงโม" หรอื "ลายชะโด" 



ทีพ่กัอาศยั: เฮอืนไทด า 

เฮอืนไทด าหรอืบา้นไทด าเป็นเรอืนยกพืน้ไมส่งู นักแตด่ัง้เดมิ

มหีลงัคาแฝกทรงคลา้ยกระดองเตา่ เพือ่ป้องกนัลมฝนและ

อากาศทีห่นาวเย็น เพราะแตแ่รกไทด าอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่สีภาวะอากาศคอ่นขา้งรุนแรงคอือากาศหนาวและฝนก็

ชกุตลอดปี สงัเกตมขุหนา้ทีย่ืน่ออกมาเปรยีบเสมอืนทีรั่บแขกหรอืศนูยร์วมครอบครัวยามพักผอ่นโดยเฉพาะ  

ปัจจุบนัรูปแบบเปลีย่นไปบา้งแตย่ังคงความเป็นไทด าไวอ้ยา่ง   ชดัเจน   

 

 

 

 

 

 

 

ผมขอยกเรือ่งสญัลกัษณ์ของเฮอืนไทด ามาเลา่สูก่นัฟังพอเป็นสงัเขปดงันี้*(อา้งองิมาจากบางสว่นของบทความ    เรอืนไท

ด า : สญัลกัษณ์แหง่ความส านกึในบญุคณุของเตา่และควาย โดย...นางสาวกานตท์ติา สหีมากสกุ) 

 

 จากความเชือ่เกีย่วกับเตา่ ทีว่า่เตา่มบีญุคณุตอ่มนุษย ์ท าใหไ้มต่อ้งค าสาปจากแถน เลา่ตอ่กันมาดงันี้:                                                 

“กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้ เมือ่มนุษยแ์ละสตัวส์ามารถพูดคยุกันรูเ้รือ่ง วนัหนึง่พระยาแถนผูเ้ป็นเจา้สงูสดุ

อยากจะรูว้า่ใครรักและภักดตีอ่ตนมากทีส่ดุ โดยจะมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหเ้ป็นการตอบแทน แถนจงึแกลง้ท า

เป็นตาย และไดม้กีารประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั เมือ่เหลา่สิง่มชีวีติบน พืน้โลกไดท้ราบขา่ว มวลหมูน่ก

และสรรพสตัวท์ัง้หลาย ตา่งแตกตืน่ขึน้ไปบนดนิแดนสวรรค ์แลว้รอ้งไหด้ว้ยความเสยีใจพรอ้มรอ้งเพลง

สวด ถวายแดแ่ถน สว่นมนุษยนั์น้ขึน้ไปเฝ้าแถนลา่ชา้ทีส่ดุ ตามหลงัแมก้ระทัง่เตา่ เมือ่มนุษยเ์ดนิมาถงึ

ทางทีม่ตีน้ไมใ้หญล่ม้ขวางอยู ่พบเตา่ทีไ่ม่ สามารถเดนิผา่นไปได ้เตา่จงึขอรอ้งตอ่มนุษยใ์หอุ้ม้ขา้มตน้ไม ้

และสญัญาวา่จะสอนบทสวดถวายแดแ่ถน เมือ่มนุษยเ์ดนิทางมาถงึดนิแดน สวรรค ์มนุษยไ์ดร้อ้งบทสวดที่

เตา่เป็นสอนถวายแดแ่ถน สรา้งความพอใจแกแ่ถนยิง่นัก แถนจงึเชือ่วา่มนุษยม์คีวามจงรักภักดตีอ่ตนอย่าง

แทจ้รงิทัง้ๆทีม่นุษยแ์ละเตา่ไปถงึหลงัสดุ จงึสาปใหม้วลสตัวท์ัง้หลายในมวลโลกพูดไมไ่ด ้และเป็นอาหาร

ของมนุษย ์โดยมมีนุษยเ์ป็นยอดในมวลสตัวท์ัง้หลาย”  มนุษยก็์เลยส านกึในบญุคณุของเตา่ และมนุษยยั์ง

เชือ่วา่เตา่เป็นผูส้อนใหม้นุษยส์รา้งเรอืนแบบยกเสาสงู และท าหลงัคาตามแบบรูปทรงของกระดองเตา่ดว้ย 

จงึสรา้งเรอืนทีม่หีลงัคาทรงโคง้เป็นรูปกระดองเตา่และแขวนกระดองเตา่ไวท้ีเ่สาแรกหรอืเสาเอกของเรอืน   

 สว่น “ขอกดุ” ทีป่ระดับอยูส่ว่นบนสดุของหลงัคานัน้ (ทางลา้นนาเรยีก “กาแล”) เนื่องจากการประกอบ

อาชพีของชนชาวไทด า คอืการท านาขา้ว สตัวพ์าหนะทีใ่ชส้อย คอื กระบอื (ควาย) มตี านานเลา่สบืทอด



กนัวา่ แถนเป็นผูส้ง่ควายใหม้าเป็น

สตัวใ์ชส้อยชว่ยมนุษยท์ านา ดังนัน้

ควายจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิ ีชวีติ

ของชาวไทด ามา แตอ่ดตี ซึง่เป็น

ทีม่าของ ค าวา่ “ขอกดุ” อนัเป็น

เครือ่งบง่บอก ถงึความมุง่มั่น ความ

อดทน ตอ่สู ้ความมั่งคัง่ อดุมสมบรูณ์ 

อนัเกดิจากมคีวายคอยชว่ยเหลอื      

แมว้า่ทกุวนันีรู้ปแบบเรอืนไทด า ได ้

ปรับเปลีย่นลกัษณะเป็นบา้นรูปทรง

ทนัสมัยเพยีงใด แตช่าวไทด ารุ่นใหม่ก็ยังคงส านกึในบญุคณุของ เตา่และควาย แมว้า่ไม่ไดแ้สดงออกใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมเรอืนไทด าแบบดัง้เดมิ ทีม่หีลงัคาโคง้ทรงกระดองเตา่และมขีอกดุประดับไวท้ี่ 

ดา้นบนของหลงัคาแลว้ก็ตาม แตส่ านกึในทางสญัลกัษณ์ก็ยังคงปรากฏอยู ่ดว้ยการประดบักระดองเตา่ไว ้

ทีเ่สาเอกของบา้นหรอืตดิขอกดุไวบ้นหลงัคาบา้นทรงยโุรปทีเ่ป็นบา้นเรอืนของ ลกูหลานไทด า และดว้ย

เทคโนโลยสีมัยใหมก่ับกระดองเตา่หายากขึน้ บางบา้นจงึน าตุก๊ตาเซรามคิหรอืตุ๊กตาหลอ่เรซิน่รูปเตา่กบั

เขาควายมาประดบัดว้ยการแขวนไวท้ีข่า้งฝาบา้นหรอืวางเตา่ไวท้ีพ่ืน้ขา้งเสาบา้น เพือ่เป็นตัวแทนถงึความ

ส านกึในบญุคณุของสตัวท์ัง้สอง  

 

พวกเราใชเ้วลาวนัตอ่มาทีบ่า้นไทด าบา้นป่าหนาดกนัอยา่งเต็มที ่ในการนีต้อ้งขอขอบคณุไทด าทกุทา่นทีก่ลุกีจุอให ้

การตอ้นรับขบัสูอ้ยา่งน่าประทับใจ โดยเฉพาะคณุอิว๋ ทีไ่ดช้ว่ยใหค้วามกระจา่งในเรือ่งของไทด าบา้นป่าหนาด 

 

 

 

ครัน้แดดร่มลมตก เราก็จัดการเสวนาระหวา่งผูม้าเยอืนและหัวหนา้หมูบ่า้น พรอ้มดว้ยผูใ้หญ่บา้น เนือ้หาทั่วไปคอื

ความเป็นมา การด าเนนิชวีติและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตขิองไทด าและชาวบา้นไทยดัง้เดมิ นับวา่เป็นเนื้อหาที่

สรา้งสรรคม์ากเพราะเป็นตวัอย่างในการด าเนนิชวีติของผูท้ีม่คีวามเป็นอยูท่ีไ่มเ่หมอืนกนั ไม่วา่จะเป็นขนบประเพณี 

ความเชือ่ ศาสนา ฯลฯ เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ไทด านับถอืผแีละบรรพบรุุษ  ผทีีน่ีม้คีวามหมายถงึบรรพบรุุษหรอืผูท้ี่

ลว่งลับไปแลว้ บา้งก็เป็นเทพ เป็นเทวดา จงึเป็นทีน่่าเชือ่วา่ ผ ีของลาว ไทและกลุม่ชาตพัินธุไ์กลเ้คยีงจะเป็นผูท้ี่

ใหค้ณุ กวา่ ผ ีของไทยกลาง ดว้ยผไีทยกลางรวมไปถงึ ผทีีห่ลอกหลอนมนุษย ์ผทีีใ่หโ้ทษมนุษย ์แตท่างทอ้งถิน่

ลา้นชา้ง ลา้นนา ไท ไต ฯลฯ แลว้ ผคีอืวญิญาณหรอืผูท้ีใ่หค้ณุ เชน่ ผบีญุ (ผูม้บีญุ) ผบีา้นผเีรอืน(ผูด้แูลบา้นเรอืน) 

ผขีนน ้า (ผทีีม่าชว่ยชาวบา้นขนน ้ายามหนา้แลง้) เป็นตน้  สว่นผทีีใ่หโ้ทษก็มักจะมชีือ่เฉพะ เชน่ ปอบ เปต กระสอื 

ทมก เป็นตน้   

วถิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวไทด าทีไ่ดพ้บทีบ่า้นป่าหนาด สามารถบอกเลา่เรือ่งของตนเองไดม้ากมาย โดยที่

ไมต่อ้งตัง้ค าถามในใจ ถา้จะเปรยีบก็เสมอืนวา่ เครือ่งแตง่กาย การใสเ่ครือ่งประดบั สสีนัเสือ้ผา้ บอกถงึสถานภาพผู ้

สวมใสช่ดัเจน ลักษณะบา้นทีพั่กไปจนถงึเรอืนยุง้ฉาง นอกจากจะประกอบดว้ยเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืพืน้บา้นของเขา



เองแลว้ ขอกดุ ยังสามารถบง่ชีส้ถานภาพผูอ้ยูอ่าศยัไดต้ัง้แตร่ะดบั เจา้เมอืง อ ามาตย ์เศรษฐ ีชาวนา ชาวบา้น ไป

จนถงึ พ่อมา่ยหรอืแมม่า่ย ซึง่เป็นรูปแบบทีช่ดัเจนของภาคพืน้นีโ้ดยเฉพาะ ตัง้แตร่ะบบการแบง่ชนชัน้วรรณะทาง

ภารตประเทศไปจนถงึสดุขอบอษุาทวปีทางตะวนัออก รวมถงึดนิแดนอษุาคเนยท์ีค่รัง้หนึง่เรยีกวา่สวุรรณทวปีหรอื

สวุรรณภมูทิีซ่ ึง่แมแ้ต ่ยอรช์ เซยเ์ดย ์นักประวตัศิาสตรล์อืนามของฝร่ังเศส มบิงัอาจเขยีนบนีทกึไว ้โดยเรยีกรวมๆ

ของดนิแดนแหง่นีไ้วว้า่  อนิเดยีใหญ ่(GREATER INDIA) 

 

และทีส่วุรรณภมูนิีเ้อง....ทีเ่ป็นแหลง่อารยธรรมทีส่ าคญัดัง้เดมิของโลก ทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่ลีล้ับวากมายทีแ่มแ้ตนั่ก

ผจญภัยหรอืนักส ารวจของโลก ก็มเีพยีงไม่กีค่นทีเ่คยสมัผัสกับดนิแดนแถบนี ้ดนิแดนแหง่นี ้... สวุรรณภมู ิไมใ่ชม่ี

เฉพาะประเทศไทย แตก่วา้งใหญไ่พศาลรวมดนิแดนแถบอษุาคเนยไ์วห้มด ปัจจุบนัดนิแดนแหง่นีม้ชี ือ่ไหม่ทนัสมัย 

วา่ .... อาเซยีน (ASEAN) 

 

จรีะเดช ดสิกะประกาย 20/3/2558 

 

 


