
บทที่ 2 

กลุมชาติพนัธุไทยอีสาน 1 

-------------------------- 
ประชากรภาคอีสานทั้ง 19 จังหวัด ในที่ราบสูงโคราช ประกอบดวยหลายกลุม 

วัฒนธรรม ภาษาพูด วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมเฉพาะถ่ิน บางกลุมวัฒนธรรมจะมีภาษาพูด 
ใกลเคียงกับภาษามาตรฐานของไทย โดยเฉพาะกลุมไทยลาว ชนกลุมนี้ถือวาใชภาษาไทย 
ถ่ินสาขาหนึ่ง ไดแก ไทยยอ ผูไทย ไทยลาว ไทยแสก รวมทั้งไทยโคราชดวยแตบางกลุม 
วัฒนธรรมมีภาษาพูดที่ตางไปจากภาษาไทยโดยส้ินเชิง ไดแก กลุมวัฒนธรรมเขมร-สวย 
(กูย) ถึงแมวาหัวเมืองที่พูดภาษาเขมรสวยนั้นจะอยูในอํานาจรัฐบาลกลางมาหลายศตวรรษ 
แลวก็ตาม แตการที่รัฐบาลกลาง หรือ ราชธานีไทยปกครองอยางหลวม ๆ เปนปจจัยหนึ่งที่ 
ยังคงไวซ่ึงวัฒนธรรมทองถ่ิน ภาษาพูดของชนเผา 

หากพิจารณาการรวมกลุมเปนชุมชนของประชากรอีสานที่มีวัฒนธรรมแตกตาง 
กันนั้นจะพบวาชนกลุมที่ใชภาษาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน หรือมีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน 
จะรวมตัวอยูในเมืองเดียวกัน เชน กลุมภาษาไทยถ่ิน (ไทย-ลาว ผูไทย ไทยยอ ฯลฯ) จะ 
รวมตัวอยูกลุมเดียวกันกลุมที่พูดภาษาเขมร-มอญ (เชน เขมร สวย – กูย) จะรวมตัวอยูใน 
เมืองเดียวกัน เชน สุรินทร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย นอกจากนี้อาจจะมีชนกลุมนอยอ่ืนๆ ตั้ง 
ชุมชนแทรกอยูบางในหัวเมืองนั้นๆ 

ชาวอีสานสวนใหญจะเปนกลุมที่พูดได 2 ภาษา นั่นคือภาษาชนกลุมนอยหรือ 
ภาษาถ่ินของตน และภาษาไทยมาตรฐาน  การพิจารณาชนกลุมในภาคอีสานจึงยึดภาษาถ่ิน 
เปนเกณฑในการตัดสิน ซ่ึงแบงเปน  3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 
1. ชนกลุมวัฒนธรรมไทย – ลาว 

กลุมไทยลาว หรือ ทั่วไปเรียกวา “ชาวอีสาน” ที่เปนกลุมที่ใหญที่สุดมีประชากร 
มากที่สุดในอีสาน ชนกลุมนี้ชาวภาคกลางมักจะเรียกวา “ลาว” เพราะเหตุวามีภาษาพูดเปน 
ภาษาเดียวกับลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แตความจริงแลวเปน 
ภาษาไทยสาขาหนึ่ง ชาวอีสานก็ดี ชาวลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

1  เนื้อหาในบทนี้เรียบเรียงจากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 6 
ใน หัวขอ “ไทยอีสาน (ประชากร)” โดย ธวัช ปุณณทก หนา 1846-1864.



ลาวก็ดี เรียกตัวเองวา “ไท” หรือ “ไทย” ซ่ึงแปลวา “คน” หรือ “ชาว” ทั้งส้ิน เชน “ไทยเวยีง 
ไทยหลวงพระบาง ไทยรอยเอ็ด ไทยขอนแกน แตชาวไทยภาคกลางเรียกแยกกลุมชนไทยที่ 
เสียงเพี้ยน เหนอ ไมเหมือนกันคนไทยภาคกลางวา “ลาว” ซ่ึงเปนความเขาใจผิดกันมาเนิ่น 
นาน เชนเดียวกับภาคเหนือ และชาวไทยสิบสองปนนา รวมทั้งชาวไทยในรัฐฉานของพมา 
ดวย ตางก็เรียกตนเองวา “ไท” (ออกเสียงเปน “ไต”) เชน ไทยล้ือ ไทยยอง ไทยเขิน ไทย 
ใหญ เปนตน ซ่ึงหมายความวา “คน”  สวนคําตอทายหมายถึง ชื่อเมือง ชื่อกลุมเทานั้น เชน 
ไทยยอง คือคนเมืองยอง ไทยเขิน คือคนเมืองเขิน เปนตน 

กลุมไทย – ลาว เปนกลุมที่สืบวัฒนธรรมลุมน้ําโขงมาแตโบราณ (รวมกับกลุมไทย 
เวียง หรือ ชาวเวียงจันทน) มีตัวอักษรของตนเองใชสืบเนื่องมาแตสมัยอยุธยาเปนอยางนอย 
และอาจจะรวมสมัยกับสุโขทัย ตัวอักษรตัวธรรมเปนอักษรที่ไดตนแบบอักษรมอญโบราณ 
คลายอักษรตัวเมืองของภาคเหนือมีวรรณกรรมทองถ่ินของตนเอง เชน เรื่องสินไซ (สังข 
ศิลปชัย) จําปาส่ีตน ทาวก่ํากาดํา นางผมหอม ไกแกว ลิ้นทอง กําพราผีนอย ขูลูนางอ้ัว ทาว 
ผาแดงนางไอ ฯลฯ 

ชาวไทย – ลาว ยึดมั่นในจารีตประเพณี ดําเนินชีวิตตาม “ฮีตสิบสอง” นับถือพุทธ 
ศาสนาที่ปรับเขากับจารีตของชาวบานมุงที่จะส่ังสอนใหเปนพลเมืองดีมากกวาที่จะสอนให 
ละโลกียไปสูนิพพานตามปรัชญาของงพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังนับถือผีบรรพบุรุษ ผีฟา ผี 
แถน รวมทั้งผีไรนา ฯลฯ โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษยังมีชนบทจะมีศาลปูตา (ตูบปูตา) ประจํา 
หมูบาน และมีตําแหนง เฒาจ้ํา หรือ หมอจ้ํา เปนผูที่ติดตอกับวิญญาณ เฒาจ้ํา จะเปนผูที่ 
ชาวบานใหความเคารพนับถือมากผูหนึ่ง 

กลุมไทย – ลาว ตั้งภูมิลําเนากระจายอยูทั่วไปในภาคอีสานโดยเฉพาะตอนบนของ 
ภาค นับตั้ งแต หนองคาย หนองบัวลําภู  อุดรธานี  สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ 
มหาสารคาม ขอนแกน ชัยภูมิ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี เลย มุกดาหาร อํานาจเจริญ 
และบางอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษ สุรินท (อําเภอรัตนบุรี) นครราชสีมา (อําเภอบัวใหญ 
อําเภอสูงเนิน อําเภอปกธงชัย) บุรีรัมย(อําเภอพุทไธสง)



กลุมไทย – ลาว เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมยอยลงไปอีกโดยเฉพาะภาษาถ่ินสํานเนียง 
ที่ผิดเพี้ยนไป และจารีตเฉพาะกลุม สามารถจําแนกได 4 กลุม คือ (1) ไทย –ลาว  (2) 
ไทยยอ  (3) ไทยโยย (4) ไทยแสก 

1.1 ไทยลาวหรือชาวอีสาน 
ไทยลาว หรือ ชาวอีสาน เปนประชากรกลุมใหญ และมีวัฒนธรรมเหนือกวาไทย- 

ลาวกลุมอ่ืนๆ พูดภาษาไทย-ลาว (ภาษาอีสาน) เปนกลุมที่มีตัวอักษรใชทั้งสองแบบดังกลาว 
ขางตน กลุมไทยลาวรับวัฒนธรรมกลุมแมน้ําโขงมาชานานนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 
เปนตนมา เชน จารึกฐานพระพุทธรูปพระประธานวัดพระธาตุพนม ลงศักราช พ.ศ. 2064 
ใชอักษรตัวธรรม และจารึกวัดแดนเมือง ลงศักราช พ.ศ. 2073 ใชอักษรไทยนอย หลังจาก 
นั้นก็พบจารึกที่ใชอักษรทั้งสองสืบตอมา จนถึงตัวอักษรที่ใชจารึกในใบลานภาคอีสาน 
สมัยตนรัตนโกสินทร อาจจะกลาวไดวากลุมไทยลาวหรือชาวอีสานเปนกลุมผูนําทางดาน 
วัฒนธรรมภาคอีสาน ฉะนั้น ภูมิปญญาสังคม เชน          ฮีตคอง ตํานาน อักษรศาสตร จารตี 
ประเพณี กลุมไทยลาวจะเปนกลุมที่สืบทอด และถายทอดใหชนกลุมไทยกลุมอ่ืนๆ อีกดวย 

การตั้งหมูบาน ชาวไทยลาว นิยมตั้งหมูบานเปนกลุมบนที่ดอนเรียกตามภาษา 
ทองถ่ินวา “โนน” โดยยึดทําเลการทํานาเปนสําคัญ นั่นคือบริเวณรอบหมูบานจะมีที่ราบลุม 
กวางใหญ มีหนองน้ํา หรือลําน้ําเล็ก ๆ ที่มีน้ําสําหรับบริโภคในฤดูแลง ไมหางไกลหมูบาน 
จะมีปาละเมาะสาธารณประโยชนซ่ึงเปนที่ปลอยวัว ควาย ในฤดูทํานา และเปนแหลงเก็บ 
พืชผักปาอีกดวย 

สถาบันของหมูบาน หากมีวัดจะตั้งอยูตอนทายหมูบานเปนสวนใหญ เพราะความ 
เช่ือที่วา วัดควรแยกจากหมูบาน คือ วิสุงคามสีมา (แปลวา เขตนอกชุมชน) แตโดยปฏิบัติ 
แลวพระภิกษุกับชาวบานจะมีกิจกรรมรวมกันอยางใกลชิดทั้ง 12 เดือน พระภิกษุชาวอีสาน 
นอกจากจะเปนผูนําทางวิญญาณแลวยังทําหนาที่เปนผูนําทางกิจประเพณี โดยไมเลือกวา 
จะเปนเรื่องของพุทธหรือความเช่ือเรื่องผี สถาบันหมูบานที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ศาลปู 
ตา หรือเรียกตามภาษาถ่ินวา “ตูบปูตา” ซ่ึงมักจะตั้งอยูทางเขาหมูบาน ซ่ึงเปนตอนที่ยื่น 
ออกมา บางแหงมีพื้นที่กวางใหญเรียกวา “ดอนปูตา”



การสรางบานเรือน ชาวอีสานสรางเรือนเพื่ออยูอาศัยจึงไมประเพณีตบรรจงมาก 
นัก นั่นคือผูมีฐานะขนาดปานกลางจะสรางบานเรือนที่มีขนาด 2 หองนอน คือหองสวม 
(หองลูกสาว และหองหอ) และหองเปง (หองหัวหนาครอบครัวและไวหิ้งผี ที่เรียกวา “ของ 
ฮักษา”) มีสวนที่เปนหองโถงอีกสวนหนึ่งใชนั่งพัก ทํากิจกรรมอ่ืนๆ และเปนที่นอนของลูก 
ๆ กับเครือญาติ มีชานโลง (ไมมีหลังคา) ติดตอกับครัว ซ่ึงสวนใหญจะมีขนาดเล็ก บานใต 
ถุนสูงเพื่อทํากิจกรรม เชน ทอผา เก็บเครื่องมือทํานา และใหวัวควายนอนสวนหนึ่ง 

เครื่องแตงกาย ชาวอีสาน (ไทยลาว) ปจจุบันแตงกายเปล่ียนไปมาก การแตงกาย 
สมัยอดีต ผูหญิงจะนุงผาซ่ินยาวปดเขา นิยมตกแตงชายผาซ่ิน เรียกวา “ตีนซ่ิน” ผาซ่ินสีน้ํา 
เงินเขม (สีหมอนิล) ทาลงสีขาว ปกติใชผาฝายหากเปนพิธีพิธีการใชผาไหม เส้ือแขน 
กระบอก เกลาผมมวยสูงหากอายุมากจะเกลาผมมวยต่ําไวที่ทายทอย หมสไบทับเส้ือในงาน 
พิธีเรียกวา ผาเบี่ยง หรือ ผาหมเบ่ียง สวนชายนุงกางเกงเรียกตามภาษาถ่ินวา “โซง” กางเกง 
ยาวเหนือเขา หรือ เสมอเขา เส้ือคอกลม ผาหนาติดกระดุม แขนกระบอกผาขาวมาคาดเอว 
บางครั้งก็นุงผาโสรงไหม 

อาหาร ชาวอีสานรับประทานขาวเหนียว อาหารหลักของชาวบานคือ เครื่องจิ้ม 
(เชน แจวบอง ปน ) กับผักสวนอาหารพิเศษอ่ืน ๆ คือ ลาบ กอย เนื้อยาง สมตํา (ที่เรารูจัก 
กันดีตามรานอาหารอีสานทั่วไป) 

การละเลน เครื่องดนตรี ไดแก หมอลํา เซ้ิง สวนเครื่องดนตรีสําคัญไดแก แคน ซึง 
หรือ พิน ฉิ่ง ฉาบ (เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ที่เห็นในปจจุบันเพ่ิมเติมมาใหม) 

1.2 ผูไทย 
ผูไทย เปนสาขาหนึ่งจัดอยูในกลุมไทย – ลาว มีจารีตประเพณีคลายไทยลาว ภาษา 

พูดมีคําพื้นฐานตรงกับไทยลาว ตางแตสําเนียงพูดที่ผูไทยออกเสียงสระอัว เอีย เอือ ไมได 
คือ ออกเสียง อัว เปน โอ และเอีย เปน เอ และ เอือ เปน เออ เชน วัว (งัว) เปน โง, หัว-โห, 
เสียเส, เมีย-เม, เมือง-เมิง เปนตน คือออกเสียงสระเหมือนกลุมไทยพวน 

ผูไทย ตั้งบานเรือนเปนกลุม ๆ อยูปะปนกับไทยลาว ดังนี้ อําเภอเรณูนคร อําเภอ 
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อําเภอสหัสขันธ อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง จังหวัด



กาฬสินธุ อําเภอคําชะอี อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร อําเภอวาริชภูมิ อําเภอพังโคน 
อําเภอพรรณนานิคม อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังตั้งภูมิลําเนาอยูบาง 
ตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี และจังหวัดเลย (บานนาปาหนาด)ผูไทยนับวาเปน 
ชนกลุมใหญรองจากไทย – ลาว 

ชาวผูไทยมี 3 กลุม แบงตามเครื่องแตงตัวที่เปนพิธีการ คือ ไทยดํา ไทยแดง (ไทย 
ลาย) ไทยขาว ซ่ึงในเอกสารสมัยรัชกาลท่ี 5 จะเรียกวา ไทยทรงดํา ไทยทรงขาว (ทรง-คือ 
โซง ท่ีแปลวา กางเกง) ดังเชน ไทยดํา (ไทยทรงดํา) ที่อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ถูก 
เรียกวา “ลาวโซง” คําเรียกชื่อตางๆ ดังกลาวนั้นหมายถึง “ผูไทย” ทั้งส้ิน 

ผูไทยในภาคอีสานนั้นปรากฏหลักฐานวา ไดเกล้ียกลอมใหเขามาตั้งภูมิลําเนาใน 
ภาคอีสานสมัยหลังกบฏเจาอนุวงศ (พ.ศ. 2370) มาหลายครั้งหลายกลุมซ่ึงมีหัวหนานํามา 
ชาวผูไทยที่เขามาตั้งภูมิลําเนาในภาคอีสานนั้น ตั้งบานเรือนอยูในหัวเมืองตอนใตของลาว 
เชน เมืองพิน เมืองนอง เมืองวัง เมืองคําเกิด เมืองกะปอง เมืองผาบัง ผูไทย บางกลุมก็ 
อพยพมาพรอมกับไทยยอเมืองมหาชัยกองแกวชาวผูไทยทราบวาเดิมมีภูมิลําเนาอยูที่แควน 
สิงสองจุไท แสดงวาคงอพยพมาอยูในภาคอีสาน ผูไทยในภาคอีสานเปนผูไทยขาวสวน 
ใหญ มีไทยดําเล็กนอยที่ตั้งบานเรื่อนอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี และบานนาปาหนาด 
จังหวัดเลย สวนผูไทยแดง หรือไทยลาย ตั้งบานเรือนอยูที่ อําเภอเขาวง อําเภอคํามวง 
จังหวัดกาฬสินธุ 

การตั้งหมูบาน ชาวผูไทยนิยมตั้งหมูบานเปนกลุมเชนเดียวกับชาวไทยลาว 
สถาบันหมูบาน ชาวผูไทยยึดมั่นในวิญญาณมากกวาชาวไทยลาว จึงมีพิธีกรรมเชน 

สรวงวิญญาณบรรพบุรุษมากกวา เชน การเสนเฮือน คือไหวผีประจําตระกูลมีรายชื่อ 
บรรพบุรุษเขียนไวในสมุดเรียกวา “ปบผีเฮือน” ลูกหลานในตระกูลจะมารวมกัน เพื่อใหผี 
บรรพบุรุษคุมครอง วันพิธีจะจัดอาหารหวานคาวเพื่อเซน “ผีเฮือน” หลังจากนั้นก็เล้ียง 
ลูกหลานทุกคนที่มารวมพิธี  (การเสนเฮือนเปนพิธีกรรมของไทยดํา หรือลาวโซง) 
นอกจากนี้ผีบรรพบุรุษอ่ืน ๆ ชาวผูไทยตางก็ยึดมั่นเชนเดียวกับไทยลาว เชน ผีปูตา ผีฟา ผี



แถน ชาวผูไทยนับถือศาสนาพุทธ และดําเนินชีวิตตามแนวชาวพุทธอีกดวย ฉะนั้นจึงมี 
พิธีกรรมในรอบปตาม “ฮีตสิบสอง” เชนเดียวกัน 

การสรางบาน ปจจุบันไมพบวามีบานที่เปนเอกลักษณเฉพาะของชาวผูไทยแตใน 
สมัยอดีตนั้นชาวผูไทยสรางบานตามแบบแผนของชาวผูไทย 

การแตงกายในชีวิตประจําวันไมเดนชัด แตในพิธีกรรมชาวผูไทยจะมีชุมประจํา 
เผา เชน ไทยดํา นิยม ใชสีดําเปนพื้น มีสีแดงสลับเปนลายตกแตง ไทยขาวนิยมใชสีขาวใน 
งานพิธีมีสีแดงสลับตกแตง สวนไทยลายนิยมใชสีแดงสลับดํา เปนชุดประจําเผา เปนตน 
ในที่นี้กลาวถึง ชุดแตงกายของไทยดํา ผูชายใสกางเกงเสมอเขา เรียกวา “ซวงกอม” (กางเกง 
ส้ัน) เส้ือคอกลมผาอก ติดเม็ดกระดุมทําดวยเงินคอนขางถ่ี แขนเส้ือทรงกระบอกยาวเลย 
ศอก เรียกวา เส้ือกอม (เส้ือส้ัน) ถาเปนชุมพิธีการจริง ๆ จะใช ชุดฮี (ยาว) คือกางเกงขายาว 
เรียกวา ซวงฮี เส้ือยาวคลุมตะโพกจนเกือบถึงเขา มีลวดลายตกแตง ปกดวยสีประดิษฐ 
เฉพาะตนเอง เรียกวา เส้ือฮี (เส้ือยาว) 

การแตงกายของหญิงผูไทยนั้น นุงผาซ่ินสีดํา น้ําเงินคราม ขลิบแดงเชิงซ่ิน เส้ือ 
แขนกระบอกผาอกติดกระดุมเงินถ่ี ๆ เรียกวา เส้ือกอม หากชุดพิธีการจะใส เส้ือฮี ยาวคลุม 
จนเกือบถึงเขา ประดับประดาดวยเงินตามฐานะ และขลิบสีแดง การนุงผาซ่ินของไทยดําจะ 
ใชมุมผาทางซายและขวามาทบกันแลวคามเข็มขัด ตรงกลางจะแหวกเปนฉากเดินสะดวกดี 
หญิงสาวหมผาสีทับเส้ือเรียกวา “ผาเปยว” มีสามีจะหมผาสไบดํา 

อาหาร ชาวผูไทยรับประทานขาวเหนียว อาหารประจําคือเครื่องจิ้ม กับผักเทาที่หา 
ได สวนอาหารพิเศษนั้นเชนเดียวกับอาหารอีสานทั่วไป 

การละเลน ประเพณี ชาวผูไทยมีนาฏศิลปการฟอนที่ประกอบแคน ใสเล็บรายรํา 
ลีลาออนชอย จังหวะเนิบกวากลุมไทยลาว เรียกวา “ฟอนผูไทย” มีประเพณีตอนรับแขก 
บานแขกเมืองประทับใจ นั้นคือจัดบายศรีสูขวัญ เล้ียงอาหาร ขี่ชางคู(ดูดอุคูชายหญิง) นั้น 
คือเหลาหมักแบบทองถ่ิน ดื่มกันทั้งไหโดยใชหลอดไมซางดูดน้ําเหลาจากไห 

หมูบานผูไทยที่นักทองเที่ยวนิยมไปดูวิถีชีวิตของชาวผูไทย ไดแก อําเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม ในตลาดมีเส้ือผาที่เย็บตัดจากชาวบาน และหัตถกรรมครัวเรือน อําเภอ



หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร บานนาหอย อําเภอวาริชภูมิ และบานจําปานาโพนทอง อําเภอ 
พังโคน จังหวัดสกลนคร 

1.3 ไทยยอ 
ไทยยอ เปนประชากรกลุมใหญกลุมหนึ่งในจังหวัดสกลนครและนครพนมมีภาษา 

พูดพื้นฐานหมือนภาษาไทยลาว  (ภาษาอีสาน) ตางสําเนียงเล็กนอย คือ น้ําเสียงสูง 
ออนหวาน ไมหวนส้ันเหมือนไทยลาว ผิวขาว บานเรือน สะอาดเชนเดียวกับผูไทย ชาว 
ไทยยอถือวากลุมตนเปนกลุมที่มีวัฒนธรรมแข็งกวาไทยลาว 

ไทยยอ ถาหากพิจารณาสําเนียงพูดจะแบงได 2 กลุม นั่นคือยอสกลนคร และยอทา 
อุเทน ยอบานแพง จังหวัดนครพนม รวมทั้งยอ อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ไทยยอ 
สกลนครพูดสําเนียงไทยลาว สวนยอทาอุเทน บานแพง บึงกาฬ จะพูดสําเนียงภาคเหนือ 
ผสมกับไทยล้ือ โดยเฉพาะไทยยอทาอุเทนจะนิยมสักขาลาย (ตามแบบลาวพุงดําหมายถึง 
ภาคเหนือ) บางคนยังสักรูปนกที่แกมเหมือนชาวกะเลิงก็มี 

การตั้งหมูบาน จารีต อาหาร และการแตกาย ของชาวยอไมแตกตางไปจากกลุม 
ไทยลาวมากนัก ยิ่งในปจจุบันไมพบความแตกตางกันเลย นอกจากสําเนียงภาษาเทานั้น 

1.4 ไทยโยย 
ไทยโยย เปนกลุมที่พูดภาษาใกลเคียงกับไทยยอผิดเพี้ยนกันบางคํา มีชื่อเรียกชน 

เผาของตนเองวา “โยย” ตั้งบานเรือนอยูหนาแนนในอําเภออากาศอํานวยและบางสวนของ 
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ประวัติของไทยโยย อพยพพรอมกับกลุมไทยยอเมืองสกลนคร นั่นคืออยูกับกลุม 
ไทยยอเมืองมหาชัยกองแกว และอพยพมาตั้งภูมิลําเนาในเขตจังหวัดสกลนคร เม่ือครั้งไทย 
เกลี้ยกลอมหัวเมืองมหาชัยกองแกว เมืองพิน วัง นอง ดังกลาว เมื่อ พ.ศ.2400 (รัชกาลที่ 4) 
กรมการเมืองสกลนครเกิดการแตกแยก จึงโปรดเกลาใหจารยคํา หัวหนาไทยยอเปน หลวง 
ประชาราษฎรรักษา เจาเมืองวานรนิวาส (ยกบานกุดลิงเปนเมืองวานรนิวาส) กลุมที่สมัคร 
ขึ้นกับเมืองนครพนม โปรดเกลาฯ ใหเพี้ยติ้วซอย ผุเปนหัวหนา ใหเปน หลวงผลานุกูล ยก 
บานมวงน้ํายามเปน เมืองอากาศอํานวย (ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร)



การสรางบาน จารีตประเพณี และอาหาร เชนเดียวกับกลุมไทยยอ 
1.5 ไทยแสก 
ไทยแสก มีภูมิลําเนาเดิมอยูที่ เมืองแสก เขตเมืองคําเกิดติดชายแดนญวน 20 

กิโลเมตร ฉะนั้นภาษาไทยแสกจึงเปนภาษาไทย – ลาว แตมีคําภาษาญวนปนอยูจํานวน 
หนึ่งไมมากนัก ไทยแสกอพยพมาตั้งภูมิลําเนาที่ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม 
ปจจุบัน 

กลุมไทยแสกคงสวามิภักดิ์ครั้งที่ปราบกบกเจาอนุวงศตามหลักฐานปรากฏวาเคย 
เปนกองกําลังสําคัญของ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีป) ที่เรียกวา “กองอาท 
มาต” ทําหนาที่ลาดตระเวนรักษาชายแดนพระราชอาณาเขตชายแดนญวน ครั้นเมื่อสงบศึก 
แลวไดมาตั้งยานเรือนอยูท่ีเมืองนครพนม โปรดเกลา ฯ ใหฆานบุดดี หัวหนาไทยแสกเปน 
หลวงเอกอาษา เจาเมืองอาทมาต คนแรกเม่ือ พ.ศ. 2387 ปจจุบันยุบเมืองอาทมาตเปน ตําบล 
อาจสามารถ อําเภอเมืองนครพนม ไทยแสกบางกลุมอยูในจังหวัดมุกดาหารอีกดวย 

การแตงกายของไทยแสก ผูชายไทยแสกแตงกายเหมือนไทยลาว แตผูหญิงไทย 
แสกแตงกายแปลกกวา คือนิยมนุงผาซ่ิน 2 ชั้น โดยใหซ่ินชั้นในซ่ึงมีสีสันสวยแลบออกมา 
ยาวพอสมควร 

ไทยแสกปจจุบันนับถือศาสนาพุทธบาง คริสตบางแตยังยึดมั่นในเรื่องวิญญาณ 
โดยเฉพาะวันตรุษแสก ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 3 ของทุกป ไทยแสกจะบวงสรวง 
วิญญาณพระเจาองคหมู ซ่ึงถือวาเปนบรรพบุรุษที่คุมครองชาวไทยแสกใหพนจากภัยพิบัติ 

การละเลนที่โดดเดนของไทยแสก คือ “แสกเตนสาก” ซ่ึงกระทํากันทุกปในวัน 
ตรุษแสก  ไทยแสกยังรักษาประเพณีการเลน “เตนสาก” ซ่ึงอยูในพิธีกรรมไหวผี หรือดวง 
วิญญาณของบรรพบุรุษอยูจนทุกวันนี้ในวันตรุษแสกชาวแสกจะนําอาหารสุราไปรวมกันที่ 
ศาลแลวจัดทําพิธีเซนสรวงโดยหมอเหยา หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เจาจ้ํา” ครั้นเซนสรวง 
แลวก็เตนสากบูชาผีบรรพบุรุษ จากนั้นก็รองรําทําเพลงและดื่มกินกันสนุกสนานกันตอไป 

การสรางบาน ประเพณีอ่ืน ๆ รวมทั้งอาหารเหมือนกลุมไทย – ลาวอื่น ๆ



2.ชนกลุมวัฒนธรรมมอญ – เขมร 
กลุมวัฒนธรรมเขมร – มอญ ประกอบดวยเผาเขมร กูย (สวย) กะโส (อําเภอ 

กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร) กะเลิงบริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดนครพนม รวมทั้งขาตางๆ 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

2.1 เขมร 
เขมร เปนกลุมชนที่พูดภาษาเขมร ตั้งภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร (ยกเวน 

อําเภอรัตนบุรี) ศรีสะเกษบางอําเภอของบุรีรัมย เชน ประโคนชัย กระสัง และบางตําบล 
ของอําเภอสตึก 

ประชากรชาวอีสานที่ใชภาษาเขมรนี้มีจํานวนคอนขางมากตองจากกลุมที่ใช 
ภาษาไทยลาวเปนกลุมที่มีอักษรใชดวย (อักษรขอม) มีจารีตประเพณีของกลุมชนเดนชัด 
การแตงกาย เครื่องดนตรี รับประทานขาวเจา ซ่ึงตางไปจากกลุมวัฒนธรรมไทย – ลาว 

การตั้งหมูบาน ตั้งหมูบานเปนกลุม เชนเดียวกับไทย – ลาว 
สถาบันหมูบาน ชาวเขมรนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้นวัดเปสถาบันสําคัญของ 

หมูบาน มีความเชื่อเรื่องผีวิญญาณบรรพบุรุษนอยกวา ไทย – ลาว มีการไหวผีบรรพบุรุษป 
ละครั้ง คือ วันสารทเดือน 10 กลางเดือน นั่นคือเมื่อทําบุญสารทแลวจะเซนผีบรรพบุรุษ 
ดวยเรียกวา “แซนโดนตา” 

การสรางบาน  ปจจุบันไมพบวามีเอกลักษณเฉพาะของบานแบบเขมร 
การแตงกาย ผูชายนุงผาโจงกระเบน เส้ือคอกลมผาอก ผาขาวมา (เรียกตามภาษา 

เขมรวา “สไบ”) คาดเอวผานุงโจงกระเบนนั่นนิยมผาหางกระรอก ซ่ึงชาวเขมรมีฝมือใน 
การทอผาไหมหางกระรอกมาก สวนสตรีนุงผาซ่ินเรียกวา “ซําปวด” มีหลายแบบหลายลาย 
เชน โฮล (ผาปูม) ลุยซึม (ทางไทย, ลายไทย) อันปรม (พื้นแดงเขม มีขีดดําขาวตัดกัน) สะ 
มอ (ตามหมากรุกเล็ก ๆ เหลืองกับเขียวแกมดํา) สะคู (ตา หมากรุกเล็ก ๆ เหลืองกับเขียว 
ตามใหญกวาสะมอ) ละเบิก (ยกลายขัดสีชมพูแก) หมี่คั่น (มัดหมี่แบบเขมร) แตละชื่อที่ 
กลาวไวนั่นเปนลวดลายและสีเฉพาะแบบ ซ่ึงตางไปจากผามัดหมี่ของไทยลาวมาก สตรีใส



เส้ือแขนกระบอกผาอกติดกระดุม คอกลม อาจจะมีผาสไบในโอกาสสําคัญ ๆ สตรีนิยมไว 
ผมปลอยยาว ไมเกลามวย ชายตัดผมส้ัน 

อาหาร ชาวเขมรรับประทางขาวเจาเปนพื้น อาหารหลักไดแก น้ําพริกแบบเขมร 
เรียกวา “จรั๊ว” กับผักเทาที่หาได แกง (เนื้อ ปลา หมู) แบบเขมรเรียกวา “สันลอ” ตม (ปลา 
เนื้อ หมู) เรียกวา “สะงอร” 

ดนตรี เขมรมีวงกันตรึม ประกอบดวย กลองกันตรึม ซอตรัวเอก ปออ ขลุย ฉิ่ง 
ฉาบ และเพลงทํานองเขมร เรียกวา อาไย เจรง (เจรียง) มีการฟอนแบบตาง ๆ เชน เรือม 
อันเรย เรือมมะมวด (รําแมมด) เรือมตรด (รําตรุษ) เรือมซันตูยจ(รําตกเบ็ด) เปนตน 

2.2 กูย (สวย) 
กูย เปนชนชาติที่กระจัดกระจายอยูตามลุมแมน้ํามูลและลาวตอนใต แขวงจําปา 

ศักดิ์ เรียกชนเผาตนเองวา “กูย โกย กวย” ซ่ึงแปลวา “คน” แตคนไทยเรียกวา “สวย”  ลาว 
เรียกวา “ขา” การที่กระจัดกระจายอยูเปนกลุม ๆ ภาษากูยจึงผิดเพี้ยนกันบาง ฉะนั้นจึงมักมี 
ชื่อตอทายเปนโคตร ตระกูลบาง ภูมิลําเนาบาง เชน กูยเปราะ (สวยเล้ียงชาง) กูยเยอร กูย 
มะลัว กูยบรู ฯลฯ เปนตน 

กูยตั้งภูมิลําเนาอยูปะปนกับเขมรในจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และบางทองถ่ินใน 
จังหวัดบุรีรัมย เชน อําเภอสตึก อําเภอกะสัง และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย บานสะเดา 
หวาน ตําบลนาภู อําเภอพยัคฆภูมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และบางตําบล ในอําเภอเดช 
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน 

กูย เปนกลุมที่มีวัฒนธรรออนกวาชนเผาใกลเคียงฉะนั้นจึงยอมรับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
เขามาปะปนวัฒนธรรมเดิมของกูย เชน เขมร และไทยลาว เปนตน 

การตั้งหมูบาน ชาวกูยสรางหมูบานเปนกลุมเชนเดียวกันบานเรือนของชาวกูยไม 
คอยจะประณีต ชีวิตความเปนอยูคอนขางจะลาหลังเมื่อเทียบกับเขมร และไทยลาว 

สถาบันหมูบาน ปจจุบันกูยนับถือศาสนาพุทธ วัดจึงเปนสถาบันหลักของหมูบาน 
แตกระนั้นความเช่ือเรื่องภูตผีวิญญาณของชาวกูยยังมั่นคง และยังมีอิทธิพลในการดําเนิน 
ชีวิตประจําวันอยู ผีปะกํา เปนผีท่ีมีอําเนาจสูงสุดของชาวกูยโดยเฉพาะกูยเปราะ (สวยเล้ียง



ชาง) หรือเรียกตามภาษาเขมรวา กูยดําไรย (สวยชาง) จะตั้งเรือนผีปะกําไวขางบานผูมี 
อาชีพจับชาง นอกจากนี้ยังนับถือผีปูตามเรียนกวา “ยาจุดุง” (ผีประจําบาน) และผีไรผีนา 
อีกดวย 

การแตงกาย  ปจจุบันไมเห็นลักษณะเฉพาะ 
จารีตประเพณี ชาวกูยเชื่อวาบรรพบุรุษตายไปแลวจะกลับมาเกิดในตระกูลเดิม 

ฉะนั้น การตั้งชื่อลูกหลานมักจะตั้งชื่อตามปูยา ตายาย ที่ลวงลับไปแลว โดยสังเกต 
อากัปกิริยาของเด็กทารก หรือนิมิต ลางสังหรณใจ หรือความฝนอขงพอแมทารก การตั้งชื่อ 
เด็กตามชื่อปูยา ตามยาย ยังนิยมทํากันอยูในหมูกูยเปราะ การเจ็บปวย กูยเชื่อวาถูกผีกระทํา 
ฉะนั้นตองหา “มอ” หรือบางแหงเรียกวา “จ้ํา”  “หมอจ้ํา”  มาดูวาผิดผีตนใด เมื่อทราบแลว 
ก็เซนสรวงผีนั้นๆ การตายนั้นชาวกูยไมนิยมเผา เพราะเช่ือวาการเผาศพทําใหวิญญาณผูตาย 
รอนรน จะนําศพไปฝงในไรนาของผูตายหันศีรษะไปทางดานทิศตะวันออก ซ่ึงไมทราบ 
สาเหตุวาเพราะอะไร  การฝงกระทํากันเองโดยไมมีพระภิกษุ แตปจจุบันชาวกูยเผาศพตาม 
ธรรมเนียมพุทธแลว 

2.3 กะโสหรือโซ 
กะโส เปนชนเผาหนึ่งที่ใชภาษาคลายกับ กูย คือเปนภาษาเดียวกันที่ออกสําเนียง 

เพียนกันไป คําพื้นฐานของกูยและกะโส ใชตรงกัน มีบางคําประมาณ 10-20 เปอรเซ็นต ที่ 
เปนคําใชเฉพาะเผาพันธุ ชาวกะโสตั้งภูมิลําเนาอยูที่อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร อําเภอ 
ทาอุเทน จังหวัดนครพนมบางตําบล อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ตําบลดงหลวงและ 
ใกลเคียง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร บางตําบลของอําเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย 

ชาวกะโสมีผิวคลํ้ากวาไทยลาว ถ่ินฐานเดิมของชาวกะโสอยูที่เมืองมหาชัยกอง 
แกว และแขวงเมืองคํามวน ส.ป.ป.ลาว อพยพเขามาอยูในภาคอีสานสานสมัยรัชกาลที่ 3 
หลังปราบกบฏเจาอนุวงศ ชาวกะโส ที่ตั้งบานเรือนอยูเปนกลุมกอน ไดแก อําเภอกุสุมาลย 
มีเจาเมืองเปนชาวกะโส 

การสรางหมูบานและวิถีชีวิต ชาวกะโสในปจจุบันดําเนินชีวิตคลายกลุมไทยลาว 
มาก แตนับถือวิญญาณมั่นคง กวาไทยลาว สวนบานเรื่อสรางแบบลาว ใชหญาคามุงหลังคา



ผูมีฐานะจะใชแผนไมกระดานมุงหลังคา (ทํารูปคลายกระเบ้ืองดินเผา) วางซอนกันเหมือน 
กระเบ้ืองดินเผา 

การแตงกาย ผูชายกะโสปจจุบันแตงกายเหมือนไทย ลาว สมัยอดีตนุงผากะเตี่ยว 
หากชายผูใดเรียนอาคมไสยศาสตร จะใสลูกประคําแกวคลองคอเปนสัญลักษณดวย หญิง 
จะใสเส้ือสีดําแขนกระบอกเลยขอศอกลงมาเล็กนอยผาอกขลิบแดงปลอยใหเลยชายเส้ือลง 
ไป 2-3 นิ้ว กระดุมเงินกลม หรือเงินเหรียญเทาที่หาได ชายเส้ือดานขางแหวกชายสองขาง 
ใชดายแดงตกแตง ขอบชายเส้ือ คอเส้ือ และปลายแขน ขายเส้ือจะมีดายแดงปลอยใหเลย 
หอยลงมาตรงเอวทั้ง 2 ดาน 2-3 ปอย ผานุงใชผามัดหมี่ฝายสีน้ําเงิน-ขาว ตอตีนซ่ิน และหัว 
ซ่ิน ดวยผาแถบสีสันสวยงาม ทรงผมผูหญิงจะเกลามวยสูง เรียกวา “มะยวล” ในงานพิธีจะ 
นุงฝาไหม ใสกําไล ขอมือ ขอเทา สรอยเงิน ตุมหู ตามฐานะ หอผาสไบ ทับเส้ือดวย 

2.4 กะเลิง 
กะเลิงเปนขาเผาหนึ่ง มีภาษาพูดของเผาเชนเดียวกับกะโส แตปจจุบันกะเลิงพูด 

ภาษาไทยลาวชาวกะเลิงสมัยอดีตนิยมสักรูปนกที่แกม 
ชาวกะเลิงมีถ่ินฐานเดิมอยูในแขวงสุวรรณเขตแขวงคํามวน กระจัดกระจาย อพยพ 

มาอยูในภาคอีสานสมัยเดียวกับชาวจังหวัดสกลนครกลุมอ่ืน ๆ ปจจุบนตั้งบานเรือนอยูใน 
บริเวณเทือกเขาภูพาน คอนขางจะเก็บตัว เชน บานภูฮี บานนาหลวง บานโนนสังข บาง 
หมูบานตําบลบานซง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร แถบเทือกเขาภูพาน อําเภอเมือง 
สกลนคร ตําบลรามราช อําเภอทาอุเทน นครพนม 

วัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเลิง ปจจุบันไดเปล่ียนเปนวัฒนธรรมไทยลาว 
แมแตภาษาพูดคนรุนใหมพูดภาษากะเลิงไมไดแลว 

2.5 บรู 
บรู บางทองถ่ินเรียกวา “ขาบรู” ความจริงแลวเปนชาติพันธกูย คือ “กูยบรู” (แปล 

ตามภาษากูยวา คนภูเขา)  ความจริงแลว กูย กับ ขา เปนชาติพันธเดียวกัน เพียงเปนกลุมยอย 
ที่สําเนียงภาษาตางกันบาง เหมือนไทย กับไทยลาว  ชาวไทยเรียกชนกลุมนี้วา “สวย” ชาว 
ลาวในประเทศลาวเรียกวา “ขา”  ปจจุบันภาษาไทยเรียกทั้ง สวย ทั้ง ขา จึงสับสนกัน ชาว



ลาวเรียกชนมอญ-เขมร กลุมนี้วา “ขา” และมีชื่อตามทาย เพื่อบอกโคตร บอกถ่ินที่อยู จึงมี 
ขามากมาย เชน ขาฮอก ขาระแต ขาประไรนบ ขาปะไรตาง ขาบรู ขากะเลิง ขากะโส ฯลฯ 

ชาวบรู อยูในทองถ่ิน อําเภอโขงเจียม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และใน 
จังหวัดมุกดาหารมีอยูที่ ตําบลปาหวาย ตําบลบานโคก อําเภอเมืองมุกดาหาร และที่อําเภอ 
ดงหลวงติดเขตเทือกเขาภูพานมีขาหลายกลุม รวมทั้งขาบรูดวย วัฒนธรรมขาบรูไมเดนชัด 
เพราะเปล่ียนเปนวัฒนะรรมไทยลาวแลว 

2.6 ชาวบนหรือเนียะกูล 
ชาวบน เปนชื่อที่ไทยโคราชเรียก  สวนชาวบนจะเรียกตนเองวา “เนียะกูล” หรือ 

“เยียะกุร” ซ่ึงมีความหมายวา “คนภูเขา” โดยปกติจะเปนกลุมชนที่เก็บตัวไมตองการที่จะ 
คบคากับคนแปลกหนาแปลกภาษา 

ชาวบน มีวัฒนธรรมลาหลัง พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร แตกระนั้นก็ตามมีคําไทย 
ปะปนอยูสวนหนึ่งตั้งภูมิลําเนาอยูบนเทือกเขาดงพระยาเย็น ตั้งแตบริเวณอําเภอปกธงชัย 
อําเภอโชคชัย ตามแนวเทือกเขา จนถึงเทือกเขาเพชรบูรณ และตั้งหลักแหลงไมคอยถาวร 
(ปจจุบันตั้งหลักแหลงแนนอนมากขึ้น) ในเขตอําเภอปกธงชัย อําเภอ ครบุรี จังหวัด 
นครราชสีมา อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และ 
อําเภอเมือง อําเภอหนองไผ เพชรบูรณ 

ปกติชาวบนชอบตั้งบานเรือนอยูบนที่สูง ชายเนินเขาและยังพบวาในบริเวณ 
เทือกเขาเพชรบูรณยังมีชุมชนชาวบนหลายกลุมอพยพเรรอน ยังประมาณไมได 

การสรางหมูบาน ชาวบนสรางหมูบานเปนกลุมเล็ก ๆ ไมถาวร พรอมที่อพยพได 
เสมอ เชน มีคนในบานตาย ชาวบนตองรื้อบานสรางใหมใกล ๆ กับท่ีเดิม เพราะเชื่อวาบาน 
เดิมนั้นผีแรงตองยายบาน 

สถาบันหมูบาน ปจจุบันเริ่มนับถือศาสนาพุทธ แตยังเชื่อผีมั่นคงอยู พิธีกรรม 
เกี่ยวกับผีจะเซนสรวงตอเมือเจ็บปวยหรือหมูบานผิดปกติ ชาวบนมีชีวิตเรียบงาย เมื่อครั้ง 
อดีตทําไรเล่ือนลอย และลาสัตวเก็บของปาบริโภค ครั้นตายก็นําไปเผาแลวเก็บกระดูกใส 
หมอไปไวในหลืบหินและฝากของมีคาไวกับกระดูก



การแตงกาย ชายนุงโจงกระเบนไมนิยมใสเส้ือ (ปจจุบันใสเส้ือทั่วไป) ใสตุมหูขาง 
เดียวเรียกวา กระจอน ผูหญิงใสเส้ือเกาะ เปนเส้ือแบบชาวบน ตัวเส้ือส้ัน คอเหล่ียมประดับ 
ดวยดายสี หรือปกประดับประดาสวยงาม นิยมใสตุมหู เครื่องประดับทําดวยเงินตามฐานะ 
นุงผาซ่ิน (เปนผาฝายทอเอง) ยาวเกือบถึงขอเทา ปลอยชายพกใหหอยดานหนาคอนขางยาว 

ดนตรี ชาวบนมีการละเลนเรียกวา กระแจะ หรือ ปะเรเร ซ่ึงเปนการรองเพลง 
โตตอบกนระหวางหญิงชายนั่งลอมวงรองกัน ฝายหญิงเปนผูตีโทนใหจังหวะ นอกจากนี้ 
ชาวบนยังมีความสามารถเปาใบไมไดดี เปาท้ังที่เปนเพลงและปาเพื่อเปนสัญญาณเรียกหา 
กันในปาดวย 

ชาวบนจะไมชอบชนเผาพันธุอ่ืนๆ สังเกตไดจากคําเรียกคนไทยลาวและคนไทย 
โคราช ชาวบนจะเรียกวา “ชะมวด” ซ่ึงแปลตามภาษาชาวบน หมายความวา “มด” ซ่ึงชาว 
บนเองก็บอกวา คนไทยโคราช ไทยลาว เอารัดเอาเปรียบพวกตนเหมือนผูรุกราน 

3. ชนกลุมวัฒนธรรมไทย (ไทยโคราช) 
ไทยโคราช เปนกลุมที่ใชภาษาไทยภาคกลาง เพียงแตสําเนียงเพี้ยนเหนอเทานั้น (มี 

คําภาษาไทยลาวปะปนอยูบางเล็กนอย) น้ําเสียงคอนขางหวน ส้ัน (กรอนเสียง)เชน อาย 
(อะไร) อายเหยอ (อะไรเหรอ) ดูถัวะ (ดูเถิดวะ) ตะจน (จนกระทั่ง) ละกอ (มะละกอ) บาง 
คําใชภาษาอีสานปะปน เชน ดีกั่ว (ดีกวา) กืก (ใบ) กําดน (ทาทาย) ปอกกา (กิง้กา) จกัแหลว 
(ไมรู) เปนตน คําพื้นฐานทั่วไปตรงกับคําภาคกลาง 

ไทยโคราช ตั้งภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนครราชสีมา (ยกเวนบางอําเภอที่มีชาวไทย 
ลาวมากกวา เชน อําเภอบัวใหญ อําเภอสูงเนิน) จังหวัดบุรีรัมย เชน อําเภอนางรอง อําเภอ 
ระหานทราย อําเภอหนองกี่ อําเภอเมือง อําเภอลําปลายมาศ และจังหวัดชัยภูมิ เชน อําเภอ 
จัตุรัส อําเภอบําเหน็จณรงค ไทยโคราชใชตัวอักษรไทยเหมือนภาคกลางมาแตสมัยโบราณ 

คนทั่วไปมักเขาในวาชาวโคราชใชภาษาอีสาน จึงเรียกวา “ลาวโคราช” แทที่จริง 
พูดภาษาไทยภาคกลาง ชาวอีสานจึงเรียกชาวโคราชวา “ไทย” บาง “ไทยโคราช” บาง “ไทย 
เบ้ิง” หรือ “ไทยเดิ้ง” บาง



การตั้งหมูบาน ชาวโคราชตั้งหมูบานเปนกลุมเชนเดียวกัน ซ่ึงแตกตางกับไทยภาค 
กลางท่ีนิยมตั้งหมูบานตามลําแมน้ํา 

สถาบันหมูบาน ชาวโคราชมีวัดเปนสถาบันหลักของหมูบาน ไมคอยจะนับถือผี 
หรือวิญญาณเหมือนกลุมวัฒนธรรมไทย – ลาว จารีตประเพณียึดแนวภาคกลาง อาจจะมี 
สวนปลีกยอยตางไปบาง 

การแตงกาย ชาวโคราชแตงกายแบบไทย นั่นคือ ชายนุงผาโจงกระเบน เส้ือคอ 
กลมไมผาอก สวนสตรีนุงผาโจงกระเบนเชนเดียวกัน ในสมัยอดีตไมนิยมนุงผาซ่ิน เส้ือ 
แขนกระบอก หมสไบทับเส้ือ ถาอยูกับบานจะใชผาผืนเดียวคาดอก 

อาหาร ชาวโคราชทั้งในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิและบุรีรัมย นิยมรับประทาน 
ขาเจาอาหารหลัก คือน้ําพริกอาจจะมีเครื่องจิ้มแบบลาวบาง กับผักเทาที่หาได อาหารพิเศษ 
อ่ืน ๆ คลายกับอาหารไทยภาคกลาง 

การละเลน ดนตรี การละเลนที่สําคัญของชาวโคราชก็คือ “เพลงโคราช” โดยทัว่ไป 
มีลักษณะเปนเพลง “ปฏิพากย” คือเปนการรองเกี้ยวกันระหวางหญิงชาย ไมมีเครื่องดนตรี 
ประกอบ คนรองจึงตองตบมือบางครั้งเพ่ือใหจังหวะ เพลงโคราชปจจุบันมีหลายคณะ ตั้ง 
สํานักงานอยูละแวกประตูน้ําในตลาดนครราชสีมา เพลงโคราชยังอยูในความนิยมของชาว 
ไทยโคราชไมนอย โดยเฉพาะเจาภาพจะจางเลนแกบน “ยาโม” คือเลนเพลงโคราชจะดํารง 
อยูไดอีกนาน ตราบใดที่อนุสาวรียยังตั้งอยู สวนดนตรีนั้นชาวโคราชนิยมวงปพาทย ไม 
นิยมวงแคน การแสดงที่สําคัญของนครราชสีมา คือ ลิเก ซ่ึงมีคณะมากมายตั้งอยูบริเวณ 
ตรองสวายเรียง และบริเวณสถานีรถไฟโคราช 

4. ชนกลุมวัฒนธรรมอื่น ๆ 
กลุมชนวัฒนธรรมอ่ืนๆ หมายถึงกลุมชนที่เขามาทํามาหากินในภาคอีสาน ไมได 

ตั้งหลักแหลงถาวรในภาคอีสาน แต เปนกลุมชนที่มีบทบาทตอสังคมอีสาน ทางดาน 
เศรษฐกิจ ไดแก กุลา จีน (ตั้งหลักแหลงเพียงรุนเดียว รุนลูกหลานจะมีวัฒนธรรมไทย) 
ญวน (ยังเปนผูอพยพ)



4.1 กุลา 
กุลา คือ ไทยใหญผสมพมา มีนิสัยชอบเดินทางคาขายโดยเดินทางจากเมืองมะละ 

แหมงผานภาคกลางเขาสูอีสานทั้งทางชอตะโก ชอดงพระยากลาง ผานทุงกุลารองไหแสดง 
ใหเห็นวาชาวอีสานรูจักชาวกุลาดี จนเรียกชื่อทุงอันกวางใหญของภาคอีสานวา “ทุงกุลา 
รองไห” โดยมีเรื่องเลาเชิงตํานานวา   ชาวกุลาเดินทางพาวัวตางบรรทุกของคาขายตาม 
หมูบานภาคอีสานสมัยอดีต ซ่ึงเปนกลุมที่กลาหาญ อดทน  ในการเดินทาง  ครั้นหนึ่งเดิน 
ผานทุงที่กวางใหญและเวิ้งวางชาวบานพยายามทัดทาน  แตชาวกุลาทรนงตนวาพวกตน 
เดินทางไกลไดเกงกาจ  จะกลัวอะไรกับทุงกวางเทานี้  ครั้นเดินทางผานไปในทุงกวางพวก 
กุลาหลงทาง  เดินวนเวียนอยูวันแลววันเลาไมพบหมูบานเลย  จนกระทั่งชาวกุลาส้ินความ 
อดทน ถึงกลับนั่งรองให  ชาวบานจึงเรียกวา “ทุงกุลารองให” เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ 
กวางใหญไพศาลของทุงกุลารองให 

การเดินทางคาขายของชาวกุลานั้น  มีสถานีพักอยูตามรายทางในเมืองตางๆ เพื่อ 
พักเปล่ียนสินคาบาง  สินคาที่ชาวกุลานํามาขาย คือเครื่องเทศ เส้ือผาแพรพรรณ เครื่อง 
ทองเหลือง มีดจอบ  นอกจากนี้ยังนําเอสินคาพื้นเมืองจากหมูบานไปคาขายอีกดวย  เชน 
ชาวพิมาย ผูเฒาเคยเลาวาสมัยเด็กๆเห็นชาวกุลา นําเครื่องเทศ  เครื่องเหล็ก เกลือ  ผานพิมาย 
ลงไปเขมร  ขากลับก็นําปลาแหงมาขายตามหัวเมืองอีสาน  หลายหมูบานบริเวณรอบทุง 
กุลารองใหยังกลาวขานกันวา  มีเช้ือสายกุลา  โดยอางวามีรูปรางสูงใหญผิวขาว 

เมืองโคราชบริเวณใกลวัดแจง  ตรอกตีเหล็กเคยเปนชุมชนกุลา  ลูกหลานยัง 
ประกอบอาชีพตีมีด  เครื่องเหล็กกันในปจจุบัน  ชาวกุลามักจะนําสินคาจากเมือง 
นครราชสีมามาขายแถบกลุมแมน้ําโขง  ขากลับจะซ้ือหนังสัตว  เขาสัตว หนอแรด  งาชาง 
ยางกะตัง กะตุง สีเสียด ยาสูบ และวัวควาย ไปขายที่โคราช 

ผูชายกุลารูปรางสูงใหญ นุงโสรง โพกผา ชอบเจาะจมูกประดับดวยทองคํา แถว 
นครพนม มุกดาหาร รอยเอ็ด อุบลราชธานี ยังมีเชื้อสายลูกหลานชาวกุลา แตกลายเปนคน 
ไทยลาวหมดแลว 

4.2 ญวน



ญวน ชาวอีสานเรียกวา “แกว” เชนเดียวกับชาวภาคเหนือท่ีเรียกวา  “แกว”  ชาว 
ญวน (แกว) ไดติดตอคาขายกับชาวลาวในประเทศลาวและภาคอีสานนานแลว  มีเงินที่ใช 
จายในภาคอีสานชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา “เงินฮาง”  “เงินตู” หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญวนดิ้น 
รนที่จะเปนอิสระจากฝรั่งเศส ญวนในภาคเหนือบริเวณเมืองเดียนเบียนฟู ไดหนีภัย 
การเมืองเขามาอยูในภาคอีสานจํานวนมาก ขณะนี้รัฐบาลจํากัดเขตใหอยูในจังหวดัชายแดน 
เชน หนองคาย  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 

ญวนไมมีบทบาทตอสังคมภาคอีสานมากนัก แตมีอาหารญวนบางชนิดที่นิยม 
กันคือ หมูยอ เมี่ยงแกว (เมี่ยงญวน) ขางเฝอ (กวยเตี๋ยวแบบญวน ที่มีเครื่องปรุง เตาเจี้ยว 
กะป และผักแหนม หากินไดที่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม) ไขกระทะ หรอืไขทอด 
ขนมปง ตํารับฝรั่งเศส ซ่ึงสามารถหากินไดที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแกน) ญวนที่อพยพมาอยู 
ในภาคอีสานนั้นสวนใหญนับถือศาสนาพุทธแบบอานัมมิกาย  การแตงกายของชาวญวน 
ปกติแตงแบบท่ัวๆไป หากมีงานพิธีชาวญวนจะแตงกายดวยชุดประจําชาติ


