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ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

ไทแสก 

 

1. ประวัติศาสตร์ 

ไทแสก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งท่ีพูดในภาษาตระกูลไต สันนิษฐานว่าในภาษาแสก ค าว่า “แสก” 
หมายความว่าแจ้งหรือสว่าง เป็นภาษาตระกูลไตท่ีเก่าแก่ท่ีสุด  และปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบของภาษาด้ังเดิมไว้ 
ปัจจุบันยังมีชนชาติพันธุ์แสกท่ียังอยู่แคว้นสิบสองปันนาในประเทศจีน ตามค าบอกเล่าของชาวไทแสกในบ้านอาจ
สามารถ และยังมีชาวแสกท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีเมืองสอง ขึ้นอยู่กับกรุงแว้ ประเทศเวียดนาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงได้เล่าโบราณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวแสกว่าถิ่นเดิมของชาวแสกอยู่
ทางฝ่ังซ้ายใกล้เขาบรรพตต่อแดนญวน ดังนั้นถิ่นฐานด้ังเดิมน่าจะอยู่แถบบริเวณลุ่มน้ าโขงในประเทศจีนและ
เวียดนาม ชาวแสกได้อพยพหาภูมิประเทศเหมาะสมกับการท ามาหากินเนื่องจากเป็นชนชาติพันธุ์ที่มีความอุตสาหะ
บากบั่นในการประกอบอาชีพมาต้ังแต่อดีต 

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา  ชาวแสกจึงได้อพยพข้ามแม่น้ าโขงมาต้ังถิ่น
ฐานอยู่ท่ีป่าหายโศก การอพยพแต่ละครั้งไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด  เมื่อชาวไทแสกเห็นว่าบริเวณป่าหายโศก 
ปัจจุบันซึ่งคือบ้านอาจสามารถเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆ จึงได้อพยพกันมาประกอบ
อาชีพ คือ ท านา การประมง การท าปูนขาว และร่อนทองค า แต่ปัจจุบันแร่ได้หมดไปแล้ว 

ภายหลังเจ้าพระยาบดินทร์เดชาแม่ทัพไทยได้ยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้แต่งต้ัง
ให้ ฆานบุดดี หัวหน้าชาวแสกเป็นหัวหน้ากอง เรียกว่า กองอาตมาต เป็นหัวหน้ารับผิดชอบควบคุมชาวแสกท า
หน้าท่ีเป็นกองลาดตระเวนรักษาชายแดนปลายอาณาเขต :ซึ่งสมัยนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับแดนญวน ซึ่งเข้ามา
รวบรวมกลุ่มชาวแสกท่ีอพยพหนีการรุกรานของเวียดนามมาต้ังภูมิล าเนาอยู่ฝ่ังขวาแม่น้ าโขงมากขึ้น จากป่าหาย
โศกได้ต้ังกลายเป็นเมืองอาตมาตในปี พ.ศ. 2380 โดยมีฆานบุดดี เป็นหลวงเอกอาษาเจ้าเมืองแสกคนแรก เมือง
อาตมาตในปัจจุบันคือบ้านอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  ดูภาพ 1 แผนท่ีจ าลองเส้นทางการ
เคล่ือนย้ายของชนเผ่าพื้นเมืองไทแสกประกอบ 
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ภาพ 1 แผนท่ีจ าลองเส้นทางประวัติศาสตร์การเคล่ือนย้ายของชนเผ่าพื้นเมืองไทแสก 
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2. การกระจายตัวของชุมชน 

ชาวไทแสกเมื่อได้อพยพข้ามมาจากหมู่บ้านกระแด้ง ต าบลโพธิ์ค า เมืองท่าแขก และแขวงค าม่วนประเทศ
ลาว ได้เข้ามาต้ังบ้านเรือนบริเวณป่าหายโศก ซึ่งปัจจุบันคือบ้านอาจสามารถ  บ้านไผ่ล้อม อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จากนั้นได้มีการกระจายตัวกันไปตามพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการท ามาหากินในเขตจังหวัด
นครพนมและสกลนครเป็นบางส่วน  

ชาวไทแสกปัจจุบันมีการตั้งบ้านเรือตอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

มีหมู่บ้านท่ีเป็นชาวไทแสก 4 หมู่บ้าน คือ 
- บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 5  
- บ้านอาจสามารถหมู่ท่ี 6  
- บ้านไผ่ล้อม หมู่ 4  
- บ้านไผ่ล้อมเหนือ หมู่ 10 

2. ต าบลท่าบ่อสงคราม อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดนครพนม 
มีหมู่บ้านท่ีเป็นชาวไทแสก 2 หมู่บ้าน คือ 
- บ้านดอนสมอ หมู่ 1  
- บ้านดอนสมอ หมู่ 10 

3. ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
มีหมู่บ้านท่ีเป็นชาวไทแสก 2 หมู่บ้าน คือ 
- บ้านบะหว้า หมู่ 5 
- บ้านบะหว้า หมู่ 7 

4. หมู่บ้านวังม่วง หมู่ 1 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
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ภาพ 2 แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังชุมชนของชนเผ่าพื้นเมืองไทแสก 
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ครัวเรือนประชากรชุมชนเผ่าไทแสกในแต่ละหมู่บ้าน 

 ผลจากการส ารวจครัวเรือนและประชากรชาวไทยแสกในปี พ.ศ. 2560 มีดังตารางต่อไปนี้ 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
ประชากรท้ังหมด ประชากรไทแสก 

ครัวเรือน ประชากร ชุมชนไทแสก ครัวเรือน ประชากร 
ดอนสมอ 1 223 852 ดอนสมอ 247 891 
ดอนสมอ 7 125 487 ดอนสมอ * * 
บะหว้า 7 202 635 บะหว้าแสก 202 932 
บะหว้า 5 204 659 บะหว้าแสก * * 
ไผ่ล้อม 4 132 516 ไผ่ล้อม 201 767 
ไผ่ล้อมเหนือ 10 144 474 ไผ่ล้อม * * 
วังม่วง 1 220 731 วังม่วง 12 57 
อาจสามารถ 5 173 538 อาจสามารถ 292 900 
อาจสามารถ 6 212 566 อาจสามารถ * * 
ผลรวม 9 1635 5458 ผลรวม 954 3547 
หมายเหตุ * ประชากรและครัวเรือนรวมอยู่ในหมู่บ้านก่อนหน้าแล้ว 

 

3. วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตของชาวไทแสกเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีความสามัคคี มีความอุตสาหะบากบั่น รักความสงบ และ
ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ แต่ยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น ให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสและ
ท างานเป็นกลุ่มท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ชาวไทแสกก็ยังคงยึดมั่นในประเพณีด้ังเดิม โดยเฉพาะภาษาชาวไท
แสกส่วนใหญ่ก็ยังใช้ภาษาของตนเองในการส่ือสาร ยึดมั่นในประเพณีส าคัญทางพระพุทธศาสนาและยังคงมี
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์คือประเพณีเต้นสาก ท่ีเป็นท่ีรู้จักไปว่า “แสกเต้นสาก” 
           "พิธีกินเตดเดน" เป็นประเพณีพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง โดยการประกอบพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ "โองมู้" ท่ีชาวไทแสกเคารพนับถือ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวไทแสก เป็นผู้มีพระคุณต่อ
ลูกหลานรุ่นหลังๆ สืบต่อกันมา "โองมู้" จะท าหน้าท่ีคุ้มครองอันตรายท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน และดลบันดาลให้ส่ิงต่างๆ 
เกิดขึ้นตามท่ี "ผู้บ๊ะ" (บนบาน) โดยมี "กวนจ้้า" เป็นส่ือกลางในการประกอบพิธีกรรม แต่ถ้าหากลูกหลาน
ประพฤติมิชอบ ไม่เหมาะสม หรือท าพิธีบนบานแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามในส่ิงท่ีถูกดีงามหรือไม่มีพิธีกรรม เก่บ๊ะ 
(พิธีแก้ค าบนบาน) ก็จะท าให้เกิดเหตุเภทภัยในครอบครัว 

เพื่อเป็นการตักเตือนให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ดีงาม ตัวอย่างเช่น อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย 
เกิดอาการร้อนรนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เมื่อท า การบ๊ะ หรือ เก่บ๊ะ แล้วเหตุร้ายก็จะกลายเป็นดี พิธีกรรมกินเตด
เดน นี้ชาวไทแสกเช่ือว่า พิธีกรรมนี้มีบทบาทในการสร้างความศรัทธา ความเช่ือมั่น ความรู้สึกดีๆ  ร่วมกัน 
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ความรู้สึกผูกพันท่ีมีในสายเลือดเผ่าพันธุ์เดียวกัน เป็นการสร้างจิตส านึกให้ชาวไทแสกทุกคน เกิดความรักความหวง
แหนในวัฒนธรรมประเพณีของตน มุ่งสอนให้ผู้มีอายมากกว่าให้ความเคารพนับถือ และแสดงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ หรือต่อผู้มีอายุน้อยกว่า ให้เกิดความสามัคคี เคารพนับถือ บรรพบุรุษ แสดงความปล้ืมปีติแก่ชาวไทแสกท่ี
มาร่วมพิธีกันถ้วนหน้า 

พิธีบวงสรวง "โองมู้" โดยการแสดง "แสกเต้นสาก" ในสมัยก่อนการเต้นสากชองชาวแสก ถือว่าเป็น
การละเล่นประจ าเฉพาะพิธีบวงสรวง "โองมู้" ในวันขึ้น 2 ค่ า เดือน 3 ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ชาวแสก เรียกว่า 
"พิธี-กิน-เตด-เดน" จะมีการแสดง "แสกเต้นสากถวายโองมู้" โดยใช้ไม้สากตีกระทบกันเป็นจังหวะ สากท่ีใช้ตีใน
การเต้นสากก็คือไม้สากท่ีเป็นสากต าข้าวในใสมัยโบราณ แต่ขนาดยาวกว่า ตรงกลางเรียวเล็ก ไม้รองพื้นสากจะใช้
ไม้อะไรรองก่อนก็ได้ มีจ านวน 1 คู่ ขอให้มีขนาดเท่ากัน 

 

ภาพ 3 อุปกรณ์ในการเต้นสาก 

1. ไม้สาก มีลักษณะตรง ยาวประมาณ 2 เมตร ใช้เคาะจังหวะประมาณ 5-6 คู่ การวางไม้สากจะจัดเป็น
ช่วงๆ ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร ต่อ 1 คู่ 

2. ไม้รองพืน้สาก มีขนาดใหญ่และยาวกว่าไม้สาก มี 1 คู่ ขนาดกว้างยาวเท่ากัน ยาวประมาณ 5-7 เมตร 
ส าหรับเป็นฐานรองไม้สาก (ดูภาพถ่ายประกอบ) 
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จังหวะการตีสาก 

การเคาะจังหวะในสมัยโบราณใช้ไม้สากต าข้าว ไม่มีการเตรียม แต่จับไม้สากมาเคาะเป็นจังหวะ
ได้เลย ปัจจุบันจังหวะการตีสาก จะมีหลายจังหวะด้วยกัน หากคนตีสากไม่เป็นและเต้นสากไม่เป็น หรือ
เต้นไม่ถูกจังหวะ ไม่สากก็จะตีกระทบขาคนท่ีเต้น ท าให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ จะไม่เหมือนกับร าลาว
กระทบไม้ เพราะต้องฝึกและต้องใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งยากนักจะมีคนตีและเต้นได้เหมือนชาวแสก 
เพราะจังหวะเร็วก็เร็วมาก ถ้าไม่ฝึกจนช านาญจะไม่สามารถเต้นได้ มิใช่ว่าจะน าไปแสดงได้ตลอดไป ก่อนท่ี
จะน าไปแสดงท่ีอื่น จะต้องท าพิธีขออนุญาต เมื่อ "โองมู้" อนุญาตแล้วจึงน าไปแสดงได้ การน าเต้นสากไป
แสดงโดยไม่ได้ขออนุญาตก็จะมีเหตุให้มีอันเป็นไป เช่น ท าให้เจ็บไข้ไม่สบายโดยหาสาเหตุไม่ได้ 

 

ภาพ 4 การเตรียมการเต้นสากของชาวไทแสก 

ดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ 
ส่วนมากเป็นดนตรี พื้นบ้าน มีกลองใหญ่ กลองเล็ก ฆ้องเล็ก พังฮาด (มีลักษณะคล้ายฆ้อง ตรงกลางจะนูน
เป็นวงกลม) ฉิ่งและฉาบ ผู้ให้จังหวะส่วนมากจะเป็นผู้ชาย 

ผู้แสดง "แสกเต้นสาก" 
1. ผู้ท าหน้าท่ีเคาะไม้สาก จะนั่งตรงข้าม จับคู่กันประมาณ 5 ถึง 7 คู่ แล้วแต่ความยาวของไม้รองไม้สาก คน

เคาะไม้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ 
2. ผู้เต้น จะท าท่าเต้นคล้ายๆ ร าลาวกระทบไม้ แต่จังหวะการเต้นจะเร็วกว่ามาก จะมีท้ังเต้นเด่ียว เต้นเป็นคู่ 

มีจังหวะช้า จังหวะเร็ว ผู้เต้นจะมีท้ังชายและหญิง 
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3. ผู้ร้องเนื้อเพลงภาษาและผู้ประกอบดนตรีจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ได้ 

เคร่ืองแต่งกายในการแสดงสาก 
ผู้ชายเส้ือด าแขนส้ัน ผ้ายอมหม้อสีคราม เส้ือคอกลมติดกระดุมด้านหน้ากางเกงขาก๊วย หรือขา

ครึ่งท่อ ผ้าคาดเอว เป็นผ้าขาวม้า เป็นลายตะล่องสีแดง ส่วนผ้าพาดบ่าใช้ผ้าสีแดงล้วน 
ผู้หญิงเส้ือแขนยาวสีด า ผ่าอก ติดกระดุมด้านหน้า ผ้าถุงสีด ามีเชิงท่ีปลายผ้าถุง ผ้าถุงยาวคลุมเท้า 

ผ้าคาดเอวนิยมเป็นผ้าลายเดียวกันกับลายเชิงผ้าถุงผ้าเบี่ยงซ้าย นิยมใช้ผ้าสีแดง นิยมใส่ตุ้มหู ก าไลขา 
สร้อยขา และสร้อยคอ นิยมไว้ผมยาวเกล้ารัดมวย (ดูรูปถ่ายประกอบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 5 การแต่งกายของผู้หญิงไทแสกในการเต้นสาก 
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ภาพ 6 ภาพการแต่งกายหญิงและชายไทแสกในการเต้นสาก 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชาวไทแสกในปัจจุบัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ท่ีประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเกิดหลายปัจจัยได้แก่ กระแส
โลกาภิวัฒน์ การสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมท่ีสะดวกมากขึ้น ระบบการศึกษา การเมืองการปกครอง ส่ิง
เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทแสก เพราะปัจจัยเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดการเปล่ียนแลงท้ังกับ
ตัวบุคคลและสังคม เช่น กระแสโลกาภิวัฒน์ การสาธารณูปโภคพื้นฐาน ท าให้เกิดโอกาสติดต่อกับชุมชนภายนอก 
ท้ังการส่ือสารทางโทรทัศน์ โทรศัพท์ ส่ือ ส่ิงพิมพ์อื่นๆ เมื่อมีการติดต่อกับภายนอกมากขึ้น ท าให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายของประชากรไทแสกไปอยู่ท่ีอื่น หรือคนจากท่ีอื่นเข้ามาอาศัยท่ีชุมชนไทแสกมากขึ้นด้วย 

ส่วนระบบการศึกษาก็ท าให้ชาวไทแสกมีโอกาสในอาชีพและโอกาสทางสังคมมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้ต้อง
แยกย้ายไปประกอบอาชีพต่างถิ่น 

ส่วนหนึ่งก็จะยอมรับวัฒนธรรมจากชุมชนอื่น ส าหรับการเมืองการปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัว ในเรื่องใกล้ตัว
ซึ่งเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน การท่ีผู้น าชุมชนไปติดต่อกับชุมชนอื่นก็อาจท าให้วัฒนธรรมบางส่วนถูกละเลยได้
เช่นกัน 
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กรณีศึกษาชาวไทแสกบ้านบะหว้าแสก 

ชุมชนชาวไทแสกบ้านบะหว้าแสกเดิมข้ามมาจากหมู่บ้านกระแด้ง ต าบลโพธิ์ค า เมืองท่าแขก และแขวงค า
ม่วนของประเทศลาวในปัจจุบัน ได้ข้ามมาอยู่ฝ่ังไทยท่ีจังหวัดนครพนมและสกลนครเป็นบางส่วน ต้ังบ้านเรือนใน
บ้านอาจสามารถไผ่ล้อม อ าเภอเมืองนครพนม ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ท่ีบ้านดอนสมอ ต าบลท่าบ่อ 
อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อีกส่วนหนึ่งอยู่ท่ีบ้านบะหว้าแสก ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นชุมชนเล็ก อาศัยอยู่ท่ีบ้านวังม่วง ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

บรรพบุรุษชาวแสกตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นท่ีแห่งหนึง่ในอ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีความอุดมสมบูรณ์ 
มีป่าท่ีเป็นต้นหว้ามากจึงได้ต้ังช่ือ บ้านบะหว้า ค าว่าบะหว้า คือป่าต้นหว้าหลายชนิดพันธุ์อยู่รวมกันจ านวนหลายไร่ 
ส่วนค าว่า แสก มาจากภาษาแสก จึงเรียกว่า บะหว้าแสก   

บ้านบะหว้าแสกมีผู้ใหญ่บ้านต่ังแต่เริ่มต้ังหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้คือ 
1. นายโพธิสาร ก้อนกั้น เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากทางราชการให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบะ

หว้าแสก ในปี พ.ศ 2382 ขณะนั้นบ้านบะหว้าแสกมีเพียง 30 หลังคาเรือน เป็นผู้น าในการรวมกลุ่มแสกท่ีย้ายมา
จากบ้านดอนสมอ  อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้มาต้ังบ้านเรือนหมู่บ้านบะหว้าแสกให้มีความสามัคคีใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทแสก 

2. นายใส ชัยปัญหา มีบทบาทผู้น าด้านการพัฒนาหมู่บ้าน โดยการสร้างศาลาวัดและให้ชาวบ้านนับถือ
ศาสนาพุทธ แทนการนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่น เทวดา ผี ท าให้ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธจนถึงทุกวันนี้ 

3. หมื่นสุรินทร์ ชัยปัญหา อดีตเคยเป็นผู้น าชาวไทแสก ช่วยแม่ทัพนายกองไทยรักษาชายแดนไทยท่ีมี
อาณาเขตติดกับญวนสมัยนั้น ต่อมาได้อพยพมาอยู่ในบ้านบะหว้าแสกจนได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

4. นายสี คะษาวงศ์ 
5. นายค าบุ ก้อนกั้น 
6. นายบุญกอง เอกจักรแก้ว 
7. นายเทพ มาตชัยเคน 
8. นายอ่อน เอกจักรแก้ว 
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9. นายเทือง ก้อนกั้น 
10. นายค าพร อ้อยรักษา 
11. นายเจริญ ชัยหมาน  
12. นายอบเชย เอกจักรแก้ว 
13. นายช่ืน เอกจักรแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ 7 ซึ่งทางราชการได้แยกให้บ้านบะหว้าแสกเป็น 2 

หมู ่เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2538 เดิมมีหมู่ 5 เพียงหมู่เดียว 
14. นายค าดี ก้อนกั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
15. นายทับทิม คะแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 
16. นายโยธิน เอกจักรแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ในปัจจุบัน 
17. นายประยงค์ ชัยบิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ในปัจจุบัน 

 

ที่ต้ังและอาณาเขต 

ท าเลท่ีต้ังของชุมชนบะหว้าแสกอยู่ท่ีราบ ติดล าน้ าห้วยแก ซึ่งเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า ติดทาม มีล าน้ า
ไหลผ่าน  

บ้านบะหว้าพบว่ามีเนื้อท่ีประมาณ 2,570 ไร่ การท าการเกษตรพื้นท่ีประมาณ 1,152 ไร่  ท่ีอยู่อาศัย
ประมาณ 1,420 ไร่       

ทิศเหนือ ติดกับบ้านเสียว ต าบลเสียว อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตาล อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านนาซ่อม ต าบลทาเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ต าบลทาเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
 

ภูมิประเทศ 

 ภูมิประเทศส่วนมากเป็นท่ีราบลุ่ม มีสภาพติดล าหวยแก มีป่าบึ่ง ป่าทาม  มีป่าไม้นานาชนิด ป่ากะเม็ด ป่า
หว้า มีป่าไม้ไผ่ และพื้นท่ีบางส่วนจะเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบ้านใช้เล้ียงวัวเล้ียงควาย ทุกวันนี้มีแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 
ข้าวอินทรีย์ มีการเล้ียงปลาในบ่อดิน ท าให้ชาวบ้านมีความสามัคคี มีน้ าใจซึ่งกันและกัน ส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลดีให้
ครอบครัวและชุมชนมีรายได้อีกด้วย 

 จากข้อมูลการส ารวจของนักโบราณคดีในช่วง พ.ศ 2538-2539 พบว่าบริเวณระหว่างพื้นท่ีในเขตท่ีล าน้ า
ยามไหลลงล าน้ าสงคราม และน้ าอูน ในเขตเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และอ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร มีโพนเกลือซึ่งเกิดจากการทับถมภาชนะดินเผาต้ม-เกลือกองสุมกัน เป็นโพนขนาดใหญ่ถึง 9 แห่ง สภาพ
พื้นท่ีเหล่านี้เป็นพื้นท่ีดินเค็มจัดบางแห่งมีน้ าเกลือใต้ดินผุดขึ้นมา ปัจจุบันชาวบ้านยังได้ตักน้ าเกลือไปต้มผลิตเกลือ
ขายเป็นรายได้ในช่วงฤดูแล้ง 
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 แหล่งโพนเกลือท่ีโนนจุลณี บ้านบะหว้า ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็น 1 ใน 9 แห่ง 
แม้ว่าการพบโพนดินขนาดใหญ่ท้ัง 9 แห่ง ซึ่งเกิดจากภาชนะเครื่องปั้นดินเผาท่ีคาดว่าจะเป็นภาชนะต้มเหลือด้วย
ความร้อนจนร้าวเมื่อน้ าเกลืองวดแห้งจึงต้องท้ิงเป็นภาชนะกองเป็นเนินดินก็ตาม แต่ปัจจุบันเนินดินแห่งนี้ยังไม่ได้
รับการพิสูจน์จากนักโบราณคดีและนักธรณีวิทยาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม นักโบราณคดีเช่ือว่าเศษภาชนะลาย
เชือกทาบแบบบ้านเชียงตอนปลายท่ีพบในบริเวณนี้ จะเป็นหลักฐานส าคัญท่ีพอจะอนุมานได้ว่าบริเวณนี้น่าจะเป็น
ชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบกับเศษภาชนะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหม้อบรรจุเกลือท่ีพบแสดง
หลักฐานกรรมวิธีในการต้มเกลือ เช่นเดียวกับท่ีพบในแอ่งโคราชท่ีผลิตเกลือส่งออกจ าหน่ายในชุมชนเขมรโบราณ
อาณาจักรเจนละบก ไม่แตกต่างจากเกลือจากแอ่งโคราชซึ่งมีผลิตส่งไปขายอาณาจักรเขมรตลอดมาจนถึงสมัย
ทวารวดีและสมัยลพบุรี  

“โพนตุ่น” เป็นแหล่งเกลือโบราณ อยู่ท่ีบ้านบะหว้า ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า ลักษณะเป็นเนินดิน สูง
ประมาณ 7 เมตร อยู่กลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผา ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ 

 

สภาพสังคม  

ชุมชนไทแสกเป็นสังคมท่ีประชาชนมีความเป็นเช้ือชาตินิยม แต่ปัจจุบันนี้ได้เปล่ียนไปบ้าง เนื่องจากมีชน
เผ่าอื่นมาร่วมแต่งงานกับหนุ่มสาวไทแสกเพิ่มขึ้น แต่จะอย่างไรก็ตามความเป็นชนชาตินิยมยังมีอยู่ สังเกตได้จาก
เมื่อมีเรื่องราวอะไรเกิดข้ึนในหมู่บ้านก็ยังรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น   

ภาษา 

 ชาวบ้านบะหว้าแสกมีภาษาเฉพาะของกลุ่มชนของตน คือภาษาแสก เป็นภาษาท่ีพูด ไม่ได้มีภาษาเขียน 
ภาษาแสกบางค าเหมือนกับภาษาเวียดนาม แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากถิ่นเดิมของชาวไทแสกในประเทศไทยเคยอยู่
ติดพรมแดนเวียดนาม แต่คนในชนชาติพันธุ์พูดกันรู้เรื่อง ส่วนคนชาติพันธุ์อื่นฟังไม่ออก และชาวไทแสกยังมีการพูด
แสกท้ังชุมชน ซึ่งใช้ภาษาแสกได้อย่างชัดเจนต้ังแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ส่วนภาษาไทยกลางนั้นก็พูดได้ เรียนรู้ได้ 
เพราะเมื่อถึงเกณฑ์อายุเข้าโรงเรียนชาวไทแสกทุกคนจะไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือในภาคบังคับ เด็กนักเรียนท่ี
เป็นไทแสกมักจะได้เปรียบกว่านักเรียนท่ีเป็นคนลาว คนญ้อ หรือเผ่าอื่นๆ เพราะคนแสกพูด ส, ร, ล ได้ชัดเจน 
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แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนท่ีสมาชิกใช้ภาษาแสกพูดสนทนากันล้วนๆ นอกเหนือจากท่ีใช้พูดภาษาแสกปนภาษาอื่นๆ 
เช่น ภูไท ลาว และญ้อ ก็แสดงให้เห็นว่าภายในครัวเรือนสามารถพูดภาษาแสกได้ท้ังหมด 

 

แผนที่และพิกัดชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 แผนท่ีหมู่บ้านบะหว้าของชาวไทแสก 
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สภาพเศรษฐกิจและอาชีพ 

ชาวบ้านบะหว้าแสกปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในระดับดี ถ้าเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นในเขตอ าเภอ  เพราะ
ชาวบ้านแสกมีความขยันท ามาหากิน รู้จักประหยัด สร้างรายได้ไห้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดีเพราะมีอาชีพเสริม
หลายอย่างท่ีนิยมท ากันในชุมชน รายได้ส่วนใหญ่ของชุมชน คือ 

1. ท านาขายข้าวทั้ง นาปีและนาปลัง 
2. ค้าขาย 
3. ก่อสร้าง 
4. มีโรงงานในหมู่บ้านหลายแห่ง ท้ังโรงงานก่อสรา้ง โรงงานแหนม โรงงานสินค้าส่งออก 
5. เย็บผ้าส่งห้างร้านต่างๆ 
6. ท าขนมส่งออก 
7. เล้ียงสัตว์ 
จากท่ีกล่าวมานี้จึงเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของชุมชนบะหว้าแสก มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีกว่าชุมชนอื่นๆ ใน

พื้นท่ีใกล้เคียง 
 
การคมนาคมของชาวบ้านบะหว้าแสก 

การคมนาคมติดต่อของชาวบ้านกับตัวจังหวัดนครพนมนั้น ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อราชการ มีระยะทาง
ห่างไกลจากชุมชนประมาณ 100 กิโลเมตร จึงล าบากต่อการเข้าติดต่อกับหน่วยงานราชการ แต่ระยะทางท่ีเดินทาง
ไปติดต่อราชการกับอ าเภอห่างกันเพียง 8 กิโลเมตร ส าหรับการไปตลาดเพื่อซื้อส่ิงของจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
ส่วนใหญ่ชาวบ้านไทแสกจะเข้าไปใช้บริการของจังหวัดสกลนคร เพราะอยู่ใกล้และสะดวกกว่า ด้วยระยะทางเพียง
ประมาณ 40 กิโลเมตร  

 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทองชุมชนไทแสก 

ชาวไทแสกบ้านบะหว้ามีประวัติศาสตร์การอพยพและเป็นชนเผ่าเดียวกับชาวไทแสกบ้านอาสามารถ ทุก
ครั้งท่ีชาวไทแสกอพยพก็ไม่มีการบีบบังคับ หรือถูกข่มเหงแต่อย่างใด เป็นเพียงการแสวงหาท่ีมีความเหมาะสมใน
การด าเนินชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น สถานท่ีท่ีชุมชนชาวไทแสกต้ังอยู่จึงอุดมสมบรูณ์ และมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นต่อมา 
ท้ังนี้จะเห็นได้จากชุมชนบ้านบะหว้าท่ียังคงมีป่าไม้ ท่ีสาธารณะประโยชน์ แหล่งน้ า พื้นท่ีการเกษตรที่อุดมสมบรูณ์ 
โดยเฉพาะป่าไม้นั้นชาวไทแสกจะหวงแหนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันหากท่านจะเข้าสู่ชุมชนไทแสกหรือมองจาก
ภายนอกก็จะเห็นต้นไผ่เขียวชะอุ่มอยู่รอบๆ หมู่บ้านเหมือนเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชุมชน 
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สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของชุมชนบ้านบะหว้า เมื่อสิบปีย้อนหลัง ในฤดูร้อนอากาศจะไม่ร้อนมากนัก แม้อากาศ
ร้อนแต่ก็เป็นเพียงระยะส้ันๆ ส่วนฤดูหนาวจะหนาวมากเป็นระยะเวลานาน ขณะท่ีฤดูฝนจะมีฝนตกชุกและน้ าท่วม 
แต่ในปัจจุบันนี้ฤดูร้อนจะร้อนมาก และเป็นระยะเวลานานๆ ฤดูหนาวจะเกิดเพียงระยะเวลาส้ัน ส่วนฤดูฝนนั้นฝน
จะตกไม่สม่ าเสมอ ในปีเดียวกันมีท้ังน้ าท่วมและแห้งแล้ง เช่นท่ีนาในบางแห่งช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
จะท่วม แต่ถึงช่วงตุลาคมฝนก็จะท้ิงช่วง ท าให้ข้าวในนาท่ีก าลังต้ังท้องได้รับความเสียหาย ในช่วงเวลาสามปีผ่านมา 
คือ พ.ศ. 2556-2559 การปลูกข้าวจึงไม่ได้ผลดีมากนัก ชาวบ้านจึงต้องอาศัยเครื่องสูบน้ าช่วย แต่ก็มีปัญหาแหล่ง
น้ าท่ีจะสูบเพื่อน ามาใช้ และเจ้าหน้าท่ีจากอ าเภอมาช่วยแจกจ่ายน้ าให้แก่ชาวบ้าน ท าให้ทุกวันนี้ชาวบ้านก็หันมา
ท านาปลังกันมากขึ้น 

 
ความเชื่อ 

ชุมชนบะหว้าแสกนี้มีวัดอยู่หนึ่งแห่ง ช่ือวัดโอภาสวิทยารา ชาวไทแสกนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากผู้ใหญ่บ้านคนท่ีสอง ท่ีให้เน้นความส าคัญของพุทธศาสนา มีความเช่ือในค าสอนของพระพุทธเจ้า 
และเช่ือว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว ชาวไทแสกจึงมีความขยัน ประหยัดและอดออม ท าให้สถานภาพของครอบครัวดี
ขึ้นตามล าดับ แต่ในบางครั้งเมื่อท างานต่อสู้ทุกอย่างแล้ว ยังท าให้บางคนผิดหวังไม่เป็นไปตามท่ีคิดและต้ังใจไว้ ท า
ให้บางคนอาจจะท้อใจและบ่นกับคนข้างเคียงว่าเราบาปหรือเปล่า เรามีกรรมหรือเปลา เราไม่มีวาสนาใช่ไหม 
ความเช่ือส่ิงเหล่านี้ยังมีอยู่ ในปัจจุบันความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีดอนหอ ผีตากแฮก และส่ิงเหนือธรรมชาติก็
ยังคงนับถืออยู่ในชุมชนและมีประเพณีและพิธีกรรมตามความเช่ืออยู่ตลอด มีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ท่ี
ล่วงลับไปแล้วตามคติความเช่ือของศาสนาพุทธ 

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านยังมีความเช่ือในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และมีส่ิงท่ีปลูกฝังชาวบ้านไทแสกหลาย
อย่าง เช่น ได้มีการฟังเทศนาทุกวันพระ การน าค าเทศนาไปเปิดในหอกระจายข่าวของชุมชนในวันพระ หรือเมื่อมี
งานบุญใดๆ ก็จะมีการฟังเทศน์ในงานนั้นๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้แนวคิดและแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินชีวิต  
 

พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ 
1. วัด เป็นท่ีนับถือบูชา เป็นท่ีเคารพกราบไหว้บูชาของชาวบ้าน เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
2. ป่าช้า สมัยก่อนเมื่อมีคนเสียชีวิตจะฝัง แต่ตอนหลังเปล่ียนมาเป็นการเผาแทน 
3. โนนตู่นและโนนใหญ่ เป็นภูเขาขนาดเล็ก เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้คนให้ความเคารพนับถือ ไม่มีผู้ใดสามารถ
ยึดถือหรือครอบครองเป็นของตัวเองได้ มิเช่นนั้นจะมีอันเป็นไป แม้กระท่ังจะเดินขึ้นไปหรือไปท าการส่ิงใดใกล้กับ
สถานท่ีนั้นต้องมีการท าพิธีขอก่อนถึงจะท าการส่ิงนั้นได้ 
4. แม่น้ า จะมีพิธีไหว้พระแม่คงคา เพื่อไห้คุ้มครองชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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สังคมและวัฒนธรรม 

จะเห็นได้ว่า สถาบันครอบครัวและเครือญาติมีอิทธิพลต่อสมาชิกภายในครอบครัวและชุมชนเผ่าไทแสก
เป็นอย่างมาก และได้น ามาสู่ความส านึกในการอนุรักษ์ รักษาเอกลักษณ์ของชนชาติพันธุ์ตนเอง ท้ังในเรื่องภาษา 
ความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแต่งกาย และด้วยลักษณะนิสัยของชนชาวแสก เป็นชนชาติท่ีมีความ
ขยัน หมั่นเพียร และประหยัดเป็นทุนในตัวเองอยู่แล้ว ได้ก่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจแก่ตนเอง และสังคม
ในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความพร้อม มีพลังเพียงพอท่ีจะด าเนินการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในด้าน
ต่างๆ หากได้รับการสนับสนุนท่ีถูกวิธีและต่อเนื่อง ส่ิงท่ีเป็นศักยภาพและทุนทางสังคมของท้องถิ่นของชุมชนบะ
หว้าแห่งนี้ ได้แก่ 

1. มีผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
สามารถเป็นผู้น าชุมชนด้านพิธีกรรมต่างๆ สามารถจูงใจคนในชุมชนให้เข้าร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ 

2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ ในหลายๆ เรื่อง หลายกลุ่ม ท่ีสามารถสร้างประโยชน์ สร้าง
อาชีพและรายได้ให้เเก่สมาชิกชุมชน 

3. มีวัด ศาสนสถานประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง ได้แก่ วัดโอภาสวิทยาราม เป็นสถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนใช้เป็น
สถานท่ีในการปฏิบัติตนบ าเพ็ญกุศล บ าเพ็ญประโยชน์ และท ากิจกรรมในประเพณี วันส าคัญต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ ตลอดจนใช้เป็นสถานท่ีพึ่งทางใจ และศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนใน
ชุมชน 

4. การมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ในการด าเนินการกิจกรรมในชุมชน 

5. มีภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษา (แสก) 
ให้แก่ชนรุ่นลูก รุ่นหลาน และคงอยู่กับชุมชนนี้ตลอดมา 

6. มีขนบธรรมเนียม ประเพณีการเคารพผู้อาวุโสความกตัญญูรู้คุณ การตอบแทนผู้มีพระคุณ ท่ีปฏิบัติกัน
มาอย่างต่อเนื่อง 

7. ความเช่ือในเรื่องบาป-บุญ คุณ-โทษ เรื่องของกรรมท่ี ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว เป็นอิทธิพล ท่ีได้รับจาก
พระพุทธศาสนา มีส่งผลต่อวิถีชีวิตและครอบครัวในชุมชน 

8. มีแหล่งน้ าธรรมชาติท่ีเป็นล าห้วย (ล าห้วยแก) และมีหนองน้ าขนาดใหญ่ ท่ีใช้เป็นแหล่งท ามาหากิน 
และประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของชุมชน 

9. “ป่าภูกระแต” เป็นป่าชุมชน ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติใกล้หมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นแหล่งเล้ียงชีพท่ีส าคัญ
ของคนในชุมชนนั้นและใกล้เคียง ท่ีได้รับการผลักดันให้ได้รับการอนุรักษ์รักษาให้คงสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ เพื่อเป็น
แหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ เช่น ของป่า (เห็ด พืช ผัก สัตว์ ฯลฯ) สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนตลอดไป 

จากต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนข้างต้น มีส่วนช่วยให้สมาชิกภายในชุมชนได้ตระหนักถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเอง ตลอดจนการรวมตัวอย่างเหนียวแน่น ท่ีเป็น
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ปึกแผ่น มีส่วนเสริมสร้างจิตส านึกในการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเอง
ให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างมั่นคงและถาวรต่อไป 

 

 

4. สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีและการพัฒนาการส่ือสารท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิตและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงมากขึ้น เด็กและเยาวชนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ลูกหลานชาวไทแสกไม่ค่อยให้
ความสนใจต่อการส่ือสารกันด้วยภาษาไทแสก การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นข้อวิตกกังวลของชาวไทแสกท่ีเป็นผู้
เฒ่าผู้แก่และแกนน าชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

1. การสืบทอดวัฒนธรรมด้านภาษา ก าลังจะสูญหายไป เด็กๆ รุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการส่ือสาร
ด้วยภาษาไทแสก มีการใช้ภาษาไทยกลางเพิ่มมากขึ้น บางครั้งส่ือสารกับผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ค่อยรู้เรื่อง 

2. การสืบทอดประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงภูมิปัญญาของชาวไทแสก ก าลังจะไม่มีผู้ปฎิบัติตาม 
พิธีกรรมต่างๆ น าวัตถุสมัยใหม่มาใช้แทนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ พิธีกรรมก็เริ่มจะไม่มีผู้ท าให้ถูกต้อง 

3. ปัญหายาเสพติดเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่มข้ึนและรุนแรงกว่าในอดีต 
4. ปัญหาท่ีดินท ากินถึงแม้จะมีท่ีดินท ากินท่ีมีเอกสารสิทธิแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจท าให้มีการเปล่ียนมือใน

การถือครองท่ีดินไปอยู่กับสถาบันการเงินและนายทุนมากขึ้น 
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