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ประวัติศาสตรกุลา 
History of Kula 

 
สุธิดา ตันเลิศ1 และพัชร ีธานี2 

 
บทคัดยอ 

 
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง

การรวบรวมขอมูลกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร 
เนื้อหาโดยรวมเนนการนําเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร เริ่มดวยภูมิหลังและ
ที่มาของกลุมชาติพันธุกุลา สาเหตุการเขามาตั้งรกรากในพื้นที่ศึกษา การปรับตัว
ของกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี และผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน
ของกุลาในพื้นที่ศึกษาและวิจัย มุมมองที่ใชในการศึกษาคือประวัติศาสตร เริ่ม
จากการรวบรวมขอมูลเอกสาร การอานและวิเคราะหเอกสาร การเก็บขอมูล
ภาคสนามเนนการเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา การสังเคราะหงานเอกสาร
และขอมูลภาคสนาม ผลการศึกษาพบวา กุหลา ในภาษาลาวหมายถึงกลุมคน
ที่มาจากพมา โดยเดินทางมาคาขายเรไปตามบาน  
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Abstract 

 
This article is part of the Cultural Preservation Project 

entitled Gathering Information of Ethnic Kula in Ubon Ratchathani 
and Yasothon provinces. It directly focuses on the development of 
Kula history. The study primarily involves topics as follows: the 
historical background of Kula, factors contributing their settlement 
in the study areas, their adjustment in Ubon Ratchathani, and the 
impacts of their settlement on the research areas. Using the 
historical approaches, the researcher begins with the process of 
document gathering, and then focuses on reading the documents 
analytically and extensively. Moreover, the third stage is collecting 
the oral history in the field work. Lastly, the researchers synthesize 
the oral history and documents. As indicated in the research 
findings, Lao people perceived Ethnic Kula as caravan traders from 
Burma. 
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ภาพที ่1  ศาลาการเปรยีญ (หอแจก) ของวัดทุง หรือวัดทุง (กุลา) (วัดทุงสวาง 
อารมณ) ศลิปะแบบไทใหญไดเริ่มกอสรางในปพ.ศ.2396 ดวยการเรีย่ไรเงินของ
กลุมชาติพันธุกุลาตองสูและพมาประจําชุมชนบานโนนใหญ (บานโนนกุลา หรือ
บานโนนชางทอง) ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่มา: ปกรณ ปุกหตุ วันที่ 27 มกราคม 2556.  
     
1. บทนํา 
 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง 
“การรวบรวมขอมูลกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร” 
ไดรับการปรับปรุงจากบทนําเสนอภาคบรรยายในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุเรื่องกลุมชาติพันธุในอีสาน ในวันที่ 2 
สิงหาคม พ.ศ.2556 เนื้อหาโดยรวมเนนการนําเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เริ่มดวย (1) ภูมิหลังและที่มาของกลุมชาติพันธุกุลา สาเหตุการเขามาตั้งรกรากใน
พื้นที่ศึกษา (2) การปรับตัวของกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี และ (3) 
ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของกุลาในพื้นที่ศึกษาและวิจัย มุมมองที่ใชใน
การศึกษาคือประวัติศาสตร เริ่มจากการรวบรวมขอมูลเอกสาร การอานและ



336 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

  

วิเคราะหเอกสาร การเก็บขอมูลภาคสนามเนนการเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอก
เลา การสังเคราะหงานเอกสารและขอมูลภาคสนาม        

ผลการศึกษาพบวา “กุหลา” ในภาษาลาวหมายถึงกลุมคนที่มาจาก
พมา โดยเดินทางมาคาขายเรไปตามบานซึ่งตอมาการศึกษาของนักประวัติศาสตร
และนักมานุษยวิทยาพบวา กุหลา หรือ กุลา คือ ชาวไทใหญในรัฐฉานของ
ประเทศเมียนมา ที่ไดเดินทางมาติดตอคาขายในทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเปนคําที่ชาวพมาใชเรียกชาวมุสลิมอินเดีย (Sulaiman,1931:35-39)3 ตั้งแต
ปลายทศวรรษที่ 2390 กุลาเขามาตั้งรกรากในจังหวัดอุบลราชานี ในฐานะเขยสู 
เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง คนทองถิ่นนิยมเรียกพวกเขาวา กุลา ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลของจิตร ภูมิศักดิ์ “ในภาษาลาว กุหลา เปนคําเรียกชนพวก
หนึ่งที่มาจากพะมาเหนือ, สพายสัมภาระเรขายไปตามละแวกบาน, แตที่เขาใจ
รวม ๆ วาคือพะมาก็มี” (จิตร ภูมิศักดิ์, 2557: 361) แต คนกุลากลับขนานนาม
ตนเองวา “ตองสู” Ronald D. Renard ไดตั้งขอสังเกต  วา “ตองสู”4 จัดอยู
ก ลุ ม ช า ติ พั น ธุ ก ะ เ ห รี่ ย ง  รู จ ัก ก ัน ด ีใ น ชื ่อ ก ะ เ ห รี่ ย ง ดํ า  ห รื อ ป ะ โ อ 
(Renard,2003:8) ปจจุบันทายาทกุลาดําเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมไทลาวของ
มารดา ผูเฒาผูแกเมืองอุบลราชธานียังคงเรียกชุมชนโนนใหญวาบานโนนกุลา 

                                                 
3 Sulaiman ไดศึกษาประวัติศาสตรชาวมุสลิมในพมาชวงปพ.ศ.2415-2474 ซึ่งได

ตั้งขอสังเกตถึง กองกําลังมุสลิมรับจางสมัยพระเจาอลองพญา (2295-2303) มีหนาที่ควบคุม
ชุมชนมุสลิมในพมา จุดพิเศษของกองกําลังนี้ คือมีพื้นเพมาจากตอนเหนือของอินเดีย เมือง 
Myedu ซึ่งพมาไดเรียกพวกเขาวา Myedu Kala หรือ Kulabyo (Sulaiman,1931:35-39) 

4 ทายาทกุลา บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีระลึก
ถึงบรรพบุรุษกุลาในนาม “ตองสู” โดยไมมีความทรงจํา หรือรับรูเรื่องราวกลุมชาติพันธุ       
อันแทจริง เปนที่นาสังเกตวา คนพื้นเมืองเมืองอุบล หรือคนนอกชุมชนโนนใหญไดเรียกพวกเขา
วา “กุลา” ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลานนาในการเรียกคนตางถิ่นวา “กุลา” โดยรับรูวาอยูบานโนนใหญ     
(บานโนนกุลา บานโนชางทอง) มาจากพมา จุดรวมที่เดนของชุมชนโนนใหญ กลาวคือ ทายาทกุลาตอง
สูลวนใชนามสกุล “ตองสู” รวมกัน ตอมาไดเปลี่ยนไปใชนามสกุลมารดาเชื้อสายไทลาว เมื่อ
บรรพบุรุษและทายาทของกุลาบานโนนใหญเหลานี้สิ้นชีวิตลงไป ปรากฎหลักฐานนามสกุล 
“ตองสู” บนอัฐฐิธาตุ ณ วัดทุงสวางอารมณ ปจจุบัน ทายาทตองสูชุมชนโนนใหญไดใหขอมูล
ที่มาและภูมิหลังของบรรพชนออกเปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมที่ยอมรับวา ตองสู คือ กลุมชาติพันธุ   
ปะโอ (กะเหรี่ยงดํา) กับ กลุมที่จํากัดการรับรูวาตนเองเปนเพียง ตองสู ดวยการปฏิเสธฐานะ
ของกลุมคนปะโอ หรือกะเหรี่ยงดํา  
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ประวัติศาสตรกลุมชาติพันธุกุลา บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานีเปนตัวอยางการประสมประสานทาง   เช้ือชาติและวัฒนธรรม
ของ อาทิ กลุมไทลาว จีน “ไทใหญ ตองสู ยาง กะเหรี่ยง พมา” (ถวิล แสงสวาง, 
ม.ป.ป.:12) ที่มีมาอยางยาวนานในสังคมที่ราบลุมแมน้ํามูลตอนลาง 
 

2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุกลุา 
 

การศึกษาและวิจัยที่ผานมา พรอมการเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา
ไดอธิบายภูมิหลังหรือถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุกุลาออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) 
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัฐฉานรอบเมืองตองยี (Taunggyi) (2) ทางตอนใต
เมืองมะละแหมง (พิญช สมพอง,2542: 366)  มรแม เมาะลําเลิง เมาะตะมะ 
หรือ Moulmein พื้นที่ กลุ มชาติพันธุ มอญ (3) เมืองกุกกิ๊ ก ขุกคิก หรือ 
Kawkareik ในพื้นที่ของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง และ (4) ตอนเหนือของสยาม 
(บุญ พนมแกน, 2556: สัมภาษณ; คําใบ เครือสิงห,2556:สัมภาษณ; สัมภาษณ 
อินทรติยะ,2556:สัมภาษณ; Schliesinger, 2000: 215) รัฐฉานเปนถิ่นกําเนิด
ของตองสูแบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) ตองสูที่อาศัยในเขตเทือกเขาสูงมีอาชีพทํา
การคาขาย (2) ตองสูที่อาศัยบนพื้นที่ราบลุมนั้นนิยมประกอบอาชีพรับจาง 
ทํางานในเหมืองบอพลอย หรือเปนพอคาพลอย (จุมพล วิเชียรศิลป, ฐานขอมูล
ออนไลน) ระยะเวลาตอมา กลุมตองสูไดอพยพลงทางตอนใตและอาศัยในบริเวณ
เมืองมะละแหมง และกระจายตัวไปยังเมืองมัณฑะเลย บทความนี้ใชคําเรียกกลุม
ชาติพันธุกุลา บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีใน 3 
ลักษณะ กลาวคือ กุลา กุลาตองสู หรือตองสู 

จากการคาขายของกลุมพอคาเรชาวกุลา ตอมาก็ไดมีการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวกุลากระจายอยูในภาคอีสาน อาทิ บริเวณอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คําใบ เครือสิงห ลูกตองสูแหงบานโนนใหญอธิบาย
ภูมิหลังของบิดาที่เปนตองสูนั้น “มาจากเมืองมะละแหมง”5 (ทองใบ เครือสิงห, 

                                                 
5 ทายาทกุลาตองสูบานโนนใหญลวนเทาความในประเด็นภูมิลําเนาเดิมของ     

บรรพบุรุษนั้นมาจากเมืองมะละแหมง ประเทศพมา มีขอสังเกตวา กลุมตองสูที่ประกอบอาชีพ
การคาขายกองคาราวานมีภูมิลําเนาเดิมในรัฐฉานบางสวนไดอพยพลางมาอาศัยในพื้นที่
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สัมภาษณ, 5 มกราคม 2556) ผานมายังเมืองระแหง (ตาก) และขามชองเขา
เพชรบูรณเขามายังพื้นที่ฝงตะวันตกแมน้ําโขง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ราชอาณาจักรไทย (ประดิษฐ สายสุวรรณ, 9 สิงหาคม 2539: สัมภาษณ) 

ในปพ.ศ.2525 คนึงนิตย จันทบุตรคือนักวิชาการคนแรกที่สนใจศึกษา
กุลาบานโนนใหญ พรอมการตั้งขอสังเกตวา คือ กลุมชาติพันธุปะโอ (Ethnic   
Pa-O)6 (คนึงนิตย จันทบุตร,2542)  ในปพ.ศ.2543 Joachim Schliesinger ได
สืบคนช่ือดั้งเดิมของกลุมกลุมชาติพันธุปะโอท่ีกลุมชาติพันธุพมาไดใชเรียกขานคน
ทางใตเอาไวดังนี้ Pao, Taungthu, Tau-soo และ Black Karen (Schliesinger, 
2000: 214) ปพ.ศ.2546 Renard ตั้งขอสังเกต “กลุมชาติพันธุที่พูดภาษา
กะเหรี่ยงรวมถึง กลุมชาติพันธุ Kayah กลุมชาติพันธุ Pa-O และกลุมที่ถูก
เรียกวากะเหรี่ยงมักแตงกายคลายคลึงกัน (กระเหรี่ยงดํา) ในความเปนจริงนั้น
พวกเขาไมยอมรับวาตนเองเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง” (Renard,2003: 8) 

ในปพ.ศ.2555 พระจากจังหวัดเชียงรายรูปหนึ่งไดเดินทางมายังบาน
โนนใหญ พรอมแนะนําตนเองวาเปนลูกหลานตองสูเขามาติดตามหาญาติพี่นอง 
กอนเดินทางกลับเชียงราย ทานไดร่ําไหดวยความยินดีปรีดาที่มีญาติมิตรอาศัยที่
บานโนนใหญ ในปพ.ศ.2556 พระรูปเดิมไดเดินทางกลับมาเยี่ยมชุมชนโนนใหญ
อีกครั้ง  พรอมนําหนังสือทําวัตรในชุมชนบานเกิดที่เชียงรายมามอบใหคําใบ  
เครือสิงห บทนําหนังสือเลมนี้กลาวถึงชีวประวัติกลุมชาติพันธุปะโอ อันหมาย
รวมถึงตองสู (คําใบ เครือสิงห, 26 มกราคม 2556:สัมภาษณ) Schliesinger ให
ขอมูลสถิติจํานวนประชากรของกลุมชาติพันธุปะโอจํานวน 900 คน ตั้งบานเรือน

                                                                                                  
แมฮองสอน การเก็บขอมูลภาคสนามบานโนนใหญมีเพียงมะลิ แสงสวาง ธิดาของนายอองเสง 
กับนางบวร ที่ใหขอมูลเครือญาติสายตองสูอาศัยที่จังหวัดแมฮองสอน กลาวถึง ตาทวดกุลาตอง
สูมาจากเมืองมะละแหมง ชื่อ นายคําตัน ตองสู (นายฮอยคําตัน หรือปูจองคําตัน)  ยายทวด
เปนหญิงลาวชื่อ นางพา การรวบรวมขอมูลของคนึงนิตย จันทบุตรระบุวา “ปูจองคําตัน” เปน
ไทใหญมาจากเมืองเชียงตุง เขามาคาขายไปเรื่อย ๆ จนมาถึงบานโนนใหญ  

6 ในปพ.ศ.2541 ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิตย จันทบุตรไดใหขอมูลกุลาบาน     
โนนใหญ คือ ชาวตองสู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กลุมชาติพันธุปะโอ หรือกะเหรี่ยงดํา โดยไดรับ
อิทธิพลมาจาก Ronald D. Renard นักวิชาการอเมริกันที่เขามาเก็บขอมูลสํารวจพื้นที่เมือง
อุบลราชธานี (คนึงนิตย จันทบุตร. 2541. ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน,ี การพูดคุยแบบไมเปนทางการ) 
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ในจังหวัดแมฮองสอน (Schliesinger, 2000: 243) มีขอสังเกตวา สวนใหญของ
กลุมปะโอที่อาศัยในบริเวณชายแดนตะวันตกของราชอาณาจักรไทยอพยพมาจาก
รัฐฉานมากกวาเมืองมะละเหมงและประกอบอาชีพกองคาวานการคา ซึ่งเช่ือมโยง
กับการเก็บขอมูลภาคสนามบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี แสดงใหเห็นบรรพบุรุษตองสูบางสายตระกูลที่มีเครือญาติอาศัยใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน กลาวคือ สายตระกูลแสงสวาง (มะลิ แสงสวาง,          
24 มิถุนายน 2556:การสัมภาษณ) กลุมชาติพันธุปะโอคือกลุมชนที่มีจํานวน
ประชากรมากท่ีสุดในรัฐฉานราว 1 ลานคน (Schliesinger,2000: 214) หลวงปูทอง     
เจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ เกิดในปพ.ศ.2462 ไดใหขอมูลลูกนอง หรือลูกหาบ
ของนายฮอยกุลาตองสูบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เปนคนลําปางกับเชียงใหม (หลวงปูทอง, 27 มกราคม 2556:
สัมภาษณ) 

 

                
 

ภาพที ่2  สมบัติกุลาหรือวัตถุทางวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลือในวัดทุงสวางอารมณ 
คือ กังสดาล ปลายปพ.ศ.2556 กลุมชาติพันธุปะโอไดเดินทางมายังชุมชน       
โนนใหญ หน่ึงในนั้นสามารถอานอักษรที่จารึกในกังสดาลได  
ที่มา: เอกสิทธิ ์บาลออน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556. 
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มิ่งขวัญ ชนไพโรจน นักวัฒนธรรมศึกษาไดศึกษาและวิจัยกลุมชาติพันธุ
กุลาในภาคอีสาน (มิ่งขวัญ ชนไพโรจน, 2551) ดวยการเช่ือมโยงขอเสนอของ
นักวิชาการรุนกอนในประเด็น ภูมิหลังที่มาของกุลาตองสู บานโนนใหญ คือ   
กลุมชาติพันธุปะโอ หรือกะเหรี่ยงดํา วันที่ 20 มกราคม 2556 มิ่งขวัญ ชน-
ไพโรจน ไดนําคณะปะโอแหงเมียนมาเขาเยี่ยมชุมชนโนนใหญ ณ วัดทุงสวาง
อารมณ ทายาทกุลาตองสูไดรับชมการรายรําของคณะปะโอ ทายาทกุลาตองสู
บางคนมีความรูสึกสับสนตอท่ีมาของบรรพบุรุษตนเองนายอานนท ไชยสัตย อดีต
ผูใหญบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผูมีปูเปน
พอคากุลาตองสู เขยสูบานโนนใหญ ไดรําพึงรําพันวา, “เปนกะเหรี่ยงชัด ๆ การ
แตงตัว การละเลนนั้นเปนกะเหรี่ยง” (อานนท ไชยสัตย, 2556:สัมภาษณ) ทั้งนี้ 
คณะปะโอไดมอบชุดแตงกายประจํากลุมชาติพันธุชาย-หญิงจํานวน 10 ชุดใหกับ
ทายาทตองสูบานโนนใหญ มีขอสังเกตวา การเขามาตั้งถ่ินฐานอยางถาวรของกุลา
ใน ชุมชนโนนใหญ ตั้ ง แต ต นทศวรรษที่  2380  คื อ  สิ่ งที่ แ สดงให เ ห็ น             
ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุบริเวณที่ราบลุมแมน้ํามูลตอนลาง 

 

3. สาเหตุการเขามาของกุลา 
 

การเดินทางเขามายังบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานีมีปจจัยที่สําคัญดวยกัน 3 ประการ คือ การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 

 

3.1 ปจจัยทางการเมือง  
 

      อังกฤษแสวงหาเสนทางการคาไปยังตลาดจีนสงผลให ในป พ.ศ.
2428 อังกฤษไดขยายอํานาจเขาไปยังรัฐฉาน ถิ่นฐานของกลุมไทใหญ กลุมชาติพันธุ   
ปะโอ สงครามในชวงเวลาดังกลาว นํามาสูการอพยพยายถิ่นฐานของผูคนจํานวน
มาก ในป พ.ศ.2429 อังกฤษประกาศการครอบครองพมาโดยการผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของอาณานิคมอินเดีย รัฐบาลอาณานิคมอังกฤษในพมาไดทําการ
ปราบปรามชนกลุมนอย ควบคูไปกับการใชนโยบายการแบงแยกและปกครอง
กลุมชาติพันธุในพมา อาทิ อังกฤษไดใชคนอินเดียปกครองคนพมา ใหคะฉิ่น 
ปกครองไทใหญ ใหกะเหรี่ยงปกครองพมา เปนตน เกิดความวุนวายทางการเมือง
กับสังคมอันสงผลใหกลุมชาติพันธุที่หลากหลายไดเดินทางออกนอกพมา  
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ทางการสยามไดเริ่มรับรายงานคนตองสูในพื้นที่เมืองเดชอุดม เติม      
วิภาคยพจนกิจ ไดใหขอมูล คนในบังคับตะวันตกเอาไววา “สัปเยกต หมายถึง   
คนชาติอื่นไมใชคนไทย ซึ่งบัดนี้รวมเรียกกันวา ตางดาว” (เติม วิภาคยพจนกิจ, 
2546: 142) กลาวคือ ในปพ.ศ.2430 ผูรักษาการเมืองเดชอุดมขอทางการสยาม
ตั้งนายรอยคํานานตองซูคนในบังคับอังกฤษ ขึ้นเปนนายกองคุมกุลาที่เดินทาง
คาขาย รายละเอียดดังตอไปนี้  

 

“หลวงพรหมภักดี (แสง) ผูรักษาเมืองแลกรมการ
เมืองเดชอุดม มีบอกวางเวร กระทรวงการตางประเทศขอตั้ง
นายรอยคํานานตองซูคนในบังคับอังกฤษ เปนนายกองคุม
พวกกุลาตองซูในบังคับอังกฤษ มีตราโปรดเกลาฯ ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ.2430 ปนี้วาคนสัปเยกต  มีหนังสือเดินทาง
สําหรับตัวไปมาคาขายเพียงปหนึ่ง หาไดใหไปตั้งทําสวนไรนา
ในแขวงเมืองนั้น ๆ ไม ถาพนกําหนดหนังสือแลว ตองใหกลับ
ฤาไปเปลี่ยนหนังสือเสียใหมจึ่งจะกลับมาคาขายในพระราช
อาณาเขตตอไปได ไมสมควรที่จะตองตั้งนายกองใหควบคุม
คนซึ่งจะตองไป ๆ มา ๆ ใหผิดธรรมเนียมราชการ และให
หามคนสัปเยกต อยาใหตั้งแลซื้อสวนไรนาบานเรือนให     
ผิดสัญญาทางพระราชไมตรี (กรมศิลปากร,2545: 382) .ครั้น
ในปตอมา มีตราโปรดเกลาฯ ไปยังหัวเมืองตะวันออก วา
บรรดาที่ดินซึ่งคนสัปเยกตซื้อ หรือมีที่ตั้งบานเรือนเรือกสวน
ไรนาอยูนั้น จะเปนสิทธิไมได เพราะมิไดแจงตอกงสุลให     
ขออนุญาตตอรัฐบาลสยามใหตกลงตามหนังสือสัญญาแลให
เมืองทั้งปวงทําบัญชีท่ีดินซึ่งคนสัปเยกตไดมาโดยเหตุอยางไร
นั้นสงยังกรุงเทพฯ ...” (เติม วิภาคยพจนกิจ,2546 :142) 

 
ในปพ.ศ.2435 อังกฤษไดครอบครองหัวเมืองเงี้ยวทั้งหา และรัฐคะยา 

(กะเหรี่ยง) สงผลใหอังกฤษมีหนังสือสัญญากับสยามในปพ.ศ.2441 เรื่องการ
รับรองคนในบังคับตางประเทศ ดวยเหตุนี้ สนธิสัญญาบาวริ่ง (พ.ศ.2398) ไมได
เปนกลไกหลักในการคุมครองการเดินทาง คนในบังคับอังกฤษตองมีหนังสือ  
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แสดงตน ซึ่งพบวาพอคาสวนใหญที่เดินทางเขามา มีจํานวนนอยที่มีหนังสือ
เดินทางสําหรับอางอิงตน ในปพ.ศ.2479 รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติ    
การทะเบียนตางดาว ซึ่งเปนปที่ 4 ในการครองราชยของสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล พ.อ. พหลพลหยุหเสนา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ราชกิจจา-
นุเษกษา, 2479) คนในบังคับอังกฤษจําตองเขามารายงานตัวและขึ้นทะเบียนคน
ตางดาวอยางเปนทางการ กุลารุนที่หนึ่งไดเขาไปรายงานตัวกับทางการดัง
ขอความขางลางนี้  

 

“...เมื่อ พ.ศ.2480 ซึ่งเปนปที่ทางการขึ้นทะเบียน
คนตางดาวนั้น ทางการอาจเรียกกลุมชาวบานโนนกุลาไป
สอบถามวามาจากที่ใดเปนคนประเทศไหน พอใหญหวัน     
คงจะใหถูกเปนตัวแทนกุลาไปใหปากคํากอน เชน ทางการ
อาจถามวาเปนชาวอะไร พอใหญหวันตองตอบวาเปน     
“ตองสู” อยูในเขตพมา (ตอนนั้นพมาเปนเมืองขึ้นของ
อังกฤษ) ทางการประเทศเราจึงตั้งนามสกุลใหวา “ตองสู” 
เพราะเปนชาว “ตองสู” สัญชาติพมา บังคับอังกฤษ (อยูใน
ความดูแลของประเทศอังกฤษ) ขาราชการสมัยนั้นก็เปน    
คนอีสาน สําเนียงตาง ๆ ก็จะตีความในภาษาเขียน ออกเปน
ภาษาไทย คําวา ตองก็ตีความวา ตอง คําวาสูสําเนียงอีสาน  
ก็ออกเปนภาษาไทยกลางว า  สู  จึ งรวมว า  “ตองสู ” 
เพราะฉะนั้นลูกกุลาทุกคนจึงนามสกุลตองสู  ตอมาจึง   
เปลี่ยนนามสกุลเปนนามสกุลมารดาทุกคน” (ทวี ไชยสัตย, 
2545: 5) 

 

3.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ  
 

      ประกอบดวยปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน พิจารณาได 3 
ประเด็นปจจัยภายนอก กลาวคือ  

 

      3.2.1 ประเด็นท่ีหนึ่ง อังกฤษไดสงตัวแทนเขามาเจรจาสนธิสัญญา
พาณิชยกับกษัตริยพมาตั้งแตในชวงปพ.ศ.2369 โดยมีเปาหมายในการเปดตลาด
การคากับจีน ในปพ.ศ.2395 อังกฤษขยายอํานาจสูอาวเมาะตะมะ ไดทําการ   
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ยึดครองเมืองหงสาวดี เมืองเมาะละแหมงเปนศูนยกลางเมืองทาและการคาไดเริ่ม
ลดบทบาทความสําคัญลงไป สืบเนื่องมาจากอังกฤษมุงพัฒนายางกุงใหเปน    
เมืองทาและศูนยกลางเศรษฐกิจหลัก (ฮอลล,2513: 569-582)  

 

 
 

ภาพที ่3  หลวงปูทอง เจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ (วัดทุง) ถือกําเนิดในป พ.ศ.
2462 ครอบครัวกลุมชาติพันธุไทลาว บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่มา: อธิกิจ ในจิตร วันท่ี 27 มกราคม 2556. 

 
เปนท่ีนาสังเกตวา หลวงปูทองไดอธิบายกลุมพอคาเรของกุลาบานโนน

ใหญเปนคนบังคับอังกฤษในการคาระหวางภมูิภาคเอาไวอยางนาสนใจความวา  
 

“เฒาคําปานเปนหัวหนากุลา ดูแลพวกพองทั้งหมด 
มีกงสุลกุลาที่โนนใหญดวย ทางการสยามไมมีสิทธิเรียกเก็บ
เงินคาหัว หรือเกณฑมาทํางานโยธา เพราะเขาเปนคนบังคับ
อังกฤษ กุลาสวนใหญเปนพอคา คาขายเปนกองคาราวาน   
3-15 คน ลูกนองเปนคนลาว หรือคนมาจากลําปาง เชียงใหม 
เสนทางการคาขายกินระยะเวลา 2-3 ป หมายความวา เขา
ออกจากโนนใหญปนี้ แลวอีก 2-3 ป จึงกลับมาที่โนนใหญ 
สวนใหญแลวกลับไปคาขายที่บานเกิดเมืองนอน ลูกนองจะ
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หาบของ หัวหนาถือดาบ งาว ปน ขี่มา หัวหนาไววางใจ
ลูกนองมาก คนสมัยกอนซื่อสัตย ไมลักขโมย ลูกนองไมเคย
ขโมยสินคา ซึ่งแตกตางกับคนสมัยนี”้ 

 

 บุญจิตต  ชูทรงเดช ได ใหความสําคัญกับสนธิสัญญาเบาวริ่ งใน        
การสนับสนุนใหการคากองคาราวานกุลาตองสูเพิ่มจํานวนมากขึ้นในเวลาตอมา 
โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 5 เมษายน 2399 กลาวถึง การคุมครองสิทธิของคนใน
บังคับอังกฤษท่ีเดินทางมายังสยามในดานความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก
ในการทําการคา คนในบังคับอังกฤษทุกคนจะตองไดรับการคุมครองจาก
กฎระเบียบของกงสุลอังกฤษในกรุงเทพฯ ตลอดทั้งการพิพากษาคดีความ มีสิทธิ
เดินทางไดทัว่ไป ถือเปนการกําหนดพ้ืนฐานกฎเกณฑการคาของกุลาตองสู ซึง่เปน
คนในบังคับอังกฤษ และมาจากเมืองมะละเเหมง (บุญจิตต ชูทรงเดช,2542: 258) 
 

 
 
ภาพที่ 4  ดาบไทใหญ ปจจุบันเก็บรักษาไวที่วัดปาโนนเกา บานโนนใหญ ตําบล
กอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนสถานที่ตั้งชุมชนแรกของกลุม
คนไทลาวแหงบานโนนใหญ  
ที่มา: เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ วันท่ี 5 มกราคม 2556. 
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3.2.2 ประเด็นท่ีสอง เสนทางการคาภายในและภายนอกภูมิภาคมี
ทั้งหมดหลายเสนทางดวยกัน 

                                           
ภาพที ่5  บริเวณปลายฝกดาบหุมดวยเงินและตกแตงดวยการเดินเสนลวดเงิน
เปนลายคลายกลีบบัว ซึ่งเปนที่นิยมและพบมากในภาคเหนือของไทยและในรัฐ
ฉานประเทศพมา  
ที่มา: เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ วันที่ 5 มกราคม 2556. 
 

บานโนนใหญไดถูกเลือกใหเปนสถานีแวะพักบนเสนทางการคาภายใน
และภายนอกภูมภิาคของกลุมกลุา ดังบันทึกการเดินทางของเอเจียน แอมอนิเยร  

 

   “...วันที่  25 พฤศจิกายน 2426 ...ในเสนทาง
เดียวกับท่ีกําลังเดินทางไป ...พวกเราพบเผาโกลา (กุลา) เปนช่ือที่
พวกคนลาวเรียกชาวพมา เลยไปอีก ไกลผมไดใหความสนใจเปน
พิเศษตอสิ่งที่ไดพบเห็นในประเทศลาว คือใชงัวในการบรรทุก
สัมภาระสิ่งของ ... ทั้งสองขางของลําตัวงัวมีเปใสสิ่งของ แขวนไว
ที่ปลายคานไมไผและสายรัดหวาย พรอมกับมีผาทําเปนเบาะ  
รองบนหลังวัวในจํานวนสิ่งของที่ตางนั้นก็ตองมีกระบอกน้ําไมไผ
สํารองไวใชในการเดินทาง...” (แอมอนิเยร,2539:52-3) 

 

 กุลาเปนพอคาเรในภูมิภาค เชนเดียวกับคนตะวันตกและชาวจีน สินคา
ที่กุลานํามาจําหนายเปนที่ตองการของเศรษฐีทองถิ่นและชาวจีน ไดแก ฝน ฆอง 
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ผา ไหมดิบ ดาบ มีด เครื่องเงิน สียอมผา ดวยการคาขายแบบเงินตรา หรือ
แลกเปลี่ยนกับเขาสัตว สินคาพื้นเมือง หรือสัตวพาหนะ อนึ่ง กุลายังรูจักกันดี   
ในฐานะ “นักคาทาส”7 ทั้งยังนิยมซื้อวัว กระบือเปนจํานวนมากเพื่อเอาไปขายยัง
ภาคกลางของสยามและพมา  ซึ่งสอดคลองกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําอิระวดี ครอบคลุมถึงการนําปศุสัตวที่สงออกไป
แปรรูปเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่อังกฤษขยายอํานาจและ    
ทําสงครามกับพมาหลายระลอก กองกําลังทหาร อาทิ ทหารรับจาง ทหารซีปอย
ตองการเนื้อเพ่ือการบริโภคจํานวนมาก ทางการสยามพยายามใชมาตรการในการ
ควบคุมระบบการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสัตวพาหนะ ทั้งนี้ สยามไดวางมาตรการ
เสียคาธรรมเนียมในสินคาประเภทดังกลาว อยางไรก็ตาม ความตองการสัตว
พาหนะเปนจํานวนมากไดทําใหขุนนางทองถ่ินทําการยักยอกเงินหลวง ความวา  
 

“...ทาวนากเมืองศรีสะเกษ ทําหนังสือเบิกลอง
เดินทางใหแกนายรอยคํายี่ คําออน เชียงนอยตองซูซึ่งคุม
กระบือไมมีพิมพรูปพรรณไปจําหนายผิดพระราชบัญญัติ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหลูกขุน ณ ศาลาปรึกษาโทษ
ทาวนาก ตัดสินทวน 50 จําคุก 3 ป แลใหปรับพระยาวิเศษ
ภักดี (โท) เจาเมืองศรีสะเกษ ซึ่งใหการอางวามีตราพระราชสีห
อนุญาตวา ถาราษฎรจะซื้อขายโคกระบือใหเจาเมืองทําเบิก
ลองเดินทางใหตรวจตําหนิรูปพรรณในใบเบิกลองก็ไดโดยไม
จริงนั้น เปนเบี้ยละเมิดจตุรคูณเปนเงิน 5 ช่ัง 6 ตําลึง 600 
เบี้ย” (กรมศิลปากร, 2545: 383) 

 

       3..2.3 ประเด็นที่สาม การขยายตัวของการคาภายในหรือการคา
ทองถิ่น ชุมชนในพื้นที่ฝงตะวันตกแมน้ําโขงคุนเคยกับพอคาเรกองคาราวาน   

                                                 
7  D.G E. Hall ใหขอมูล ในปพ.ศ.2418 หลังสงครามอังกฤษกับพมาครั้งที่ 2 

หัวหนาเผากะเหรี่ยงแดง ในพื้นที่กะเหรี่ยงตะวันตกเปนนักคาทาส ดวยการกวาดตอนทาสพมา

กับไทใหญมาขายที่สยาม (ฮอลล, 2513: 591) หลักฐานใบบอกเมืองอุบล กับหลักฐาน

มิชชันนารีคาทอลิคฝร่ังเศสไดระบุ ตองสูไดซ้ือลาวพวนมาเปนทาส 
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ชาวกุลา8  สินคาที่กุลาตองสูนํามาคาขายในพื้นที่ อาทิ อับยาสูบ เครื่องเขิน ฆอง
ซุม ฝน ยาสมุนไพร ผาไหม นานาชนิดและไหมดิบ ดาบและมีด เครื่องเงิน อาทิ
เชน เตาปูน อัญมณี ทับทิม แหวงนเงิน แหวนทอง สรอยเงิน สรอยทอง สินคา
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อาทิเชน เข็ม ขี้ผึ้ง ฝน เปนตน (บุญจิตต ชูทรงเดช,2542:260)   
สียอมผา ขันน้ํา เครื่องขันหมาก (คนึงนิตย จันทบุตร,2542:266)  สินคาที่พอคา
กุลานํากลับไปขายในประเทศพมา คือผาไหม ชาง งาชาง เขาสัตว โค และ
กระบือ (บุญจิตต ชูทรงเดช, 2542: 258) 

 

3.3 ปจจัยทางสังคม   
 

     ชุมชนโนนใหญเปนสังคมพหุวัฒนธรรม กอนการตั้งรกรากของกุลา
ตองสู ปรากฎหลักฐานการใชชีวิตของกลุมไทลาว ขะแมร และจีน โดยเฉพาะ  
ชาวจีน9 ไดบุกเบิกชุมชนโนนใหญใหเปนที่รูจักในช่ือ “บานโนนชางทอง” กับ  
บานโนนกุลาในภายหลัง (ชํานาญ ศิริวารินทร, 2539: 2)  ดวยเหตุนี้ กุลาตองสู  
จึงตัดสินใจเลือกที่จะเปนเขยสู คนไทลาว บานโนนใหญ ซึ่งเปนแหลงผลิตสินคา
สรอยคอและเครื่องประดับ อาทิ ตุมหู กําไลมือ แหวน ที่กุลาไดใชแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คําใบ เครือสิงห, 26 มกราคม 2556: สัมภาษณ; 
หอมหวน สอนอาจ, 26 มกราคม 2556 : สัมภาษณ; ถวิล แสงสวาง, ม.ป.ป.:12) เมื่อคน
ตางถ่ิน เชนกุลาไดอาศัยในดินแดนอีสานตองปรับตัวอยางไร 

 

 
 
 
                                                 

8 กุลาตองสูเปนพอคาเรกองคาราวานในชุมชนฝงตะวันตกแมน้ําโขง (พื้นที่ฝงขวา
แมน้ําโขง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทย) ในขณะที่ ชาวจีนกลับนิยมตั้ง
ถิ่นฐานและประกอบการคาในยานชุมชนหลัก 

9 เจกนาคชางทองจากจําปาศักดิ์ไดเขามาอาศัยในบานโนนใหญ ในปพ.ศ.2374 
ระยะแรกชาวบานหวาดกลัวเขามาก ตอมาชาวบานไดเรียกเขาวา เจกขี้ยาเพราะเสพยฝน 
เนื่องจากประกอบบอาชีพชางตีทอง จําตองตองสูบฝน ชอบนอนกลางวัน และนิยมทํางาน
ในชวงพลบคํ่า ฝมือการตีทองของเจกนากเปนที่เลื่องลือ พรอมการถายทอดวิชาชางทองใหกับ
คนในชุมชน กระทั่งในปพ.ศ.2390 ชุมชนโนนใหญไดรับการพัฒนาเปนศูนยผลิตเครื่องประดับ 
(ทองชุบ) (ชํานาญ ศิริวารินทร, 2539: 2)  
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4. การปรับตัวของกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

 กุลาปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว พรอมการเปดกวาง
และยอมรับวัฒนธรรมไทลาว ซึ่งพิจารณาไดจากประวัติชีวิตของคนตางถิ่น ที่เขา
มาตั้งถิ่นฐาน ณ ชุมชนโนนใหญ ในปพ.ศ.2556 ลูกครึ่งกุลารุนที่ 1.5 ที่มีบิดา   
เปนกุลา และมารดาเปนคนไทลาวบานโนนใหญ ยังคงมีชีวิตและอาศัยท่ีนี่ 2 ทาน 
กลาวคือ นายคําใบ เครือสิงห และนางหอมหวน สอนอาจ การปรับตัวของ     
กลุมชาติพันธุกุลาไดเลือกศึกษาและวิเคราะหเรื่องราวของ 2 ตระกูล ดวยการ
อาศัยขอมูลบอกเลาจากบุคคลทั้งสอง ตอรายละเอียด 3 ประเด็น กลาวคือ 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
 

 4.1 อินตะ สิทธิใจ (เงิน) (ตองสู ชิดใจ)  
 

      ประเด็นท่ี 1 เศรษฐกิจ เปนพอคาเร มีการประกอบการอาชีพดาน
การเกษตร งานชางฝมือ และการเปนหมอพื้นบาน หมอเปาและหมอมนต 

     นายอินตะ สิทธิใจ (ตองสู) สลาอินตะ (พ.ศ.2450-2547) เปน
พอคาเร ดํารงชิวิตเหมือนคนอีสานทั่วไป นั่น คือ การทํานา ทําสวน ทําไร การ
เลี้ยงสัตว การปลูกพืชสวนครัว รูงานชางฝมือ แตที่เดนท่ีสุดคืออาชีพหมอพื้นบาน 
หมอมนตร หมอเปา บานเกิดเมืองนอนคือ เมืองมะละแหมง พมา ตัดสินใจ
แตงงานกันหญิงบานโนนใหญมีบุตร 4 คน บุตรคนโตเกิดวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2483 ตรงกับวันศุกร ปมะโรง เปนหญิงบิดา-มารดา ตั้งช่ือหอมหวน (สิทธิใจ) 
สอนอาจ ผูถายทอดเรื่องราวของบิดาใน 3 ประเด็น สาเหตุการเดินทางสูสยาม 
อาชีพพอคาเร และอาชีพหมอมนต  

 
    “สาเหตุที่เดินทางสูสยาม นองชายบิดา (นายปน)    

เปนคนเกเร หนีออกจากบานเมืองมะละแหมง มาเจาะ 
ถ้ําขุนตาน ปู-ยาจึงวานบิดา (นายอินตะ) ใหเดินทางมา
ตามนองชายที่จังหวังหวัดลําปาง ผลปรากฏวา ชายหนุม
ทั้งสองคนนี้ไดเดินทางผจญภัยในดินแดนสยามตอไป” 
(หอมหวน สอนอาจ, 26 มกราคม 2556: สัมภาษณ) 
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ขอมูลหอมหวนไดอธิบายสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
พมาและสยามไดเปนอยางดี ตั้งแตปพ.ศ.2369 รัฐบาลอาณานิคมบริเทนไดเนน
นโยบายการแบงแยกและปกครอง หมายถึง การแบงแยกกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ออกจากกัน รัฐบาลสยามเรงพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตกไดริเริ่มโครงการ
การสรางเสนทางรถไฟสายเหนือ การสรางถ้ําขุนตานใชระยะเวลาการสํารวจและ
กอสรางราว 17 ป (พ.ศ.2448-2465) ชวงปพ.ศ.2463-2465 นองชายอินตะ เปน
กุลีขุดถ้ําขุนตาล หมายความวา เด็กชายอายุตั้งแต 10 ป ขึ้นไปสามารถทํางาน
รับจางเปนกุลีได อนึ่ง เมื่ออินตะอายุครบ 15 ป ไดเริ่มชีวิตการผจญภัย ในฐานะ
พอคาเร กรรมกรรับจางและอื่น ๆ กระทั่งเดินทางสูบานโนนใหญ และพบรักกับ
หญิงลาว 

ในปพ.ศ.2480 พมาถูกแยกออกเปนอิสระจากอินเดีย  ปเดียวกันนี้ 
รัฐบาลไทยไดขึ้นทะเบียนคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตาง
ดาว พ.ศ.2479 กุลาตองสูบานโนนใหญลวนใชนามสกุล วา ตองสู สองปตอมาได    
เกิดเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 อินตะมีอายุครบ 30 ป ไดลงหลักปกฐานที ่
บานโนนใหญ พรอมการดํารงชีวิตเปนพอคาเร  

 

“หัวหนากองฮอยมักเรขายของไปถึงดินแดนที่
หางไกล ครั้งหนึ่งไดเดินทางไปยังตอนเหนือของพมา แวะพัก
ที่หมูบานกินคน (เมืองกินคน)  ลูกนองคนหนึ่งหลงรักสาว
งามในหมูบาน จึงตัดสินใจแตงงานและลงหลักปกฐานที่บาน
สตรีนางนั้น  บิดาไดกลาวเตือนลูกนองวา หมูบานน้ีกินคนนะ 
แตลูกนองไมสนใจคําตักเตือนน้ีเลย 2-3 ปผานไป บิดาไดแวะ
พักที่หมูบานกินคนอีก จึงไดถามขาวคราวของลูกนองกับ
ภรรยาสาว ผูร่ําไหอยางสะอึกสะอื้น แลวบอกอินตะวา สามี
ของขาถูกกินไปแลวเมื่อเดือนท่ีแลว ครั้งหน่ึงบิดาไดเดือนทาง
ไปยังเมืองกอด เมืองกลม บานใดมีลูกสาว 3 คน จะสราง
บาน 3 หอง แลวเจาะดานรูดานลาง เอาบันไดขึ้นพาด หาก
บาวจะโอลมกับสาว มี 2 วีธี วิธีแรก โผลหัวขึ้นไปพูดคุยกัน 
วิธีที่  2 หากตองการสัมผัส ตองใชแขนโผลขึ้นไปตามรู
เทาน้ัน” (หอมหวน สอนอาจ,26 มกราคม 2556:สัมภาษณ) 
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ภาพที่ 6  (ซายมือ) ปนนองชายสลาอินตะ ตั้งถิ่นฐานที่เมืองเรณูนคร จังหวัด 

 นครพนม (ขวามือ) สารวัตกํานันไสว อินทรตยิะบุตรชายของปน  
ที่มา:  เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ วนัท่ี 4 มีนาคม 2556. 

 

อินตะกุลาโนนใหญในฐานะพอคาเรไดนําชางไปขายยังเมืองเรณูนคร ณ 
ที่น้ี เขาไดพบกับนองชายรวมอุทร คือ นายปน (สัมภาษณ อินทรติยะ,4 มีนาคม 
2556: สัมภาษณ) การเดินทางในกองคาราวานของกุลามีกฎระเบียบที่เครงครัด 
เชน หามกินสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา หามดื่มสุรา หามฆาสัตวตัดชีวิต เปนตน 
(หอมหวน สอนอาจ, 26 มกราคม 2556:สัมภาษณ) อาชีพพอคาเร กับนายฮอย
ไดลดบทบาทลงไป เนื่องจากปจจัย 2 ประการ คือ ประการแรก ในปพ.ศ.2475 
เสนทางรถไฟที่มาถึงอุบลราชธานี ประการที่สอง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เสนทางคมนาคมทางบกไดเริ่มทวีความสําคัญขึ้นตามลําดับ ดวยเหตุนี้ ชวงป  
พ.ศ.2500-2547 อาชีพหลักของอินตะ คืออาชีพหมอยาพื้นบาน หมอมนต และ
หมอเปา  

“บิดามีอาชีพหมอพื้นบาน หมอมนตร หมอเปา  
บิดามักกลาวเสมอวา เสียดายที่เกิดเปนหญิง พอใหวิชาเจา
ไมได นองชายช่ือเขมชาติไดเรียนรูวิชาทั้งหมดจากบิดา เต็ม
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ไปดวยหนงัสือเปนภาษาขอม10 แตอายุ 30 ปก็จบชีวิตลงไป 
บิดามีวิชาอาคม ผูคนมักมาใหพอสักลาย ลูกคาพอสวนใหญ
เปนทหาร ขั้นตอนการสักลายตองบูชาครูกอน มีเครื่องขัน 
ประกอบดวย มะพราว กลวยหอม หลังขึ้นครูแลว ลูกคาพอ
จะแจงความจํานงวาตองการสักลายแบบใด ซึ่งมีหนังสือใหดู
ดวย ประเภทหนังเหนียว ฟนแทงไมเขา ลูกกระสุนปนยิงไม
เขา  กันผี กันหมากัดลวดลายมีหลากหลาย สักหมวกเหล็กที่
หัว เขี้ยวหมูตัน หนุมาน มีอักขระภาษาขอม”  
(หอมหวน สอนอาจ,26 มกราคม 2556: สัมภาษณ) 

 
 วิชาอาคมของอินตะเปนที่เลื่องลือในพื้นที่ราบลุมแมน้ําชีและแมน้ํามูล
ตอนลาง ของขลังที่ติดตัวอยูเปนประจํา คือ เขี้ยวหมูตัน หอมหวนระลึกถึง
ความหลัง “คราวบิดาปวยจะใหนองชายเอาของขลังไปฝากไวที่บานอื่นซึ่งเปน
บานกุลาดวยกัน ถาหายปวยแลวบิดาจะใหนองชายเอาของขลังกลับบาน เมื่อเขา
วัยชราตาฝามัว ครั้งหน่ึงบิดาเดินทางไปบานชีทวน ณ ทาวารี มีคนลองของ ดวย
การใชดามพราฟนลงที่คอ แตอินตะไมมีอาการสะทกสะทานเดินทางกลับบาน
อยางปกติ บิดามักเตือนลูกคาเสมอ เรื่องหามลองของ” (หอมหวน สอนอาจ, 26 
มกราคม 2556: สัมภาษณ)  

ในปพ.ศ.2547 เมื่ออินตะเสียชีวิตลง “ใชฟนราว 2 คันรถในการทําพิธี
ฌาปนกิจศพ เมื่อจุดไฟกลับเผาไมไหม หมูบานตองสรรหาผาถุงคาเลือด         
กิ่งมะขามปอมและคาน (บันได) แมหมายโยนเขากองไฟ จึงเผาไหม เหตุการณ
อัศจรรยไดเกิดขึ้นในคราวขุดศพของบุตรชายอินตะดวยช่ือ เขมชาติเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ เมื่อ 2-3 ปลวงไป ไดขุดศพข้ึนมาประกอบพิธกีรรมตามขั้นตอน ปรากฏ
วารางกายของเขาไมเปอยเนา ผิวเนื้อเหมือนคนปกติ” (คําใบ เครือสิงห, 27 
มกราคม 2556: สัมภาษณ) 

                                                 
10 หอมหวน สอนอาจมีความทรงจําอักขระสมุดเวทยมนตรของบิดาเปนภาษาขอม 

ซึ่งขัดแยงกับกลุมชาติพันธุ “ตองสู” พรอมใหขอมูลสมุดเวทยมนตรไดถูกเก็บรักษาเอาไวกับ 
ลูกศิษยของบิดา เปนคนไทลาว จังหวัดยโสธร ซึ่งไมไดติดตอกันเปนระยะเวลาที่ยาวนาน 
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 ประเด็นที่ 2 การเมือง กุลารุนที่ 1 ไมเลนการเมือง ดํารงชีวิตอยาง   
สงบสุข แตลูกหลาน เหลน โหลนกุลาเกี่ยวพันกับการเมือง ในฐานะผูใหญบาน 
กํานันและนักการเมืองทองถิ่น นองชายคนสุดทองของหอมหวนไดเลือกเสนทาง
การเมืองทองถ่ิน อํานวย ชิดใจเปนสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี  

ประเด็นท่ี 3 สังคม กลาวคือ อาหาร การแตงกายและภาษา อาหารนั้น 
กุลาโนนใหญรับประทานปลาราและขาวเหนียวเปนบางครั้งบางคราว อาหารจาน
โปรด ไดแก น้ําพริกอองกับจอผักกาด (เคี่ยวผักกาดใสมะขามเปยก) ถั่วเนา เจียว
ใบมะขามออนใสกระเทียม หรือหอมเจียวโรยเกลือ แกงฮังเล สิ่งที่ประยุกตคือ  
ตมปลาใสน้ําปลารากับใบมะขามออน การเก็บขอมูลภาคสนามไดคนพบวา กุลา
ไมบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวใหญโค กระบือ สัตวเลื้อยคลาน ครึ่งบกครึ่งน้ํา 
เชน งู กิง้กา กบ เขียด ปลาไหล  

การแตงกายสวนใหญยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม คือ การนุง
กางเกงขากวยและเสื้อแบบจีนที่ติดกระดุม ไวผมยาว พรอมมวยผม เมื่อออกนอก
เคหสถานนิยมเอาผาโพกศีรษะ การดื่มชากระทํากันทุกวันในชวงพลบค่ํา ถือเปน
การพบปะสังสรรค ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามบานเรือนตางๆ อยูเปน
เนืองนิตย การติดตอสื่อสารเปนภาษากุลาตองสู ที่ไมนิยมถายทอดไปยังรุนลูก 
ดังน้ัน ลูกหลานไดประสมกลมกลืนเขากับวัฒนธรรมไทลาวตามฝายมารดา 

 

4.2 คํามุน ตองสู 
 

      คํามุน เกิดป พ.ศ.2462 เปนชาวเมืองมะละแหมง ประเทศพมา 
เดินทางมาคาขาย แวะที่บานโนนใหญเทียวไปเทียวมา 2-3 ครั้งจึงตัดสินใจ
แตงงานกับสงค เครือสิงห มีบุตรธิดารวมกัน 5 คน บุตรหญิงคนโต ช่ือบุญนํา 
ทองคํา บุตรชายคนแรกช่ือคําใบ เติม (สมาน) และเฉลิม (เสียชีวิตท่ีจังหวัดยะลา) 
ตลอดชีวิตของคํามุนมีอาชีพเปนพอคาเร ชางฝมือ และเกษตรกร 

     คนทั่วไปเรียกคํามุนเปนกุลาโนนใหญ คํามุนกลับเรียกตัวเองวา 
ตองสู เลี้ยงชีพดวยการเปนพอคาเร ในแตละปจะออกเดินทางไปคาขายหลังฤดู
เก็บเกี่ยว สินคาที่คาขายไดแกงาว สโรง ผาคลุมหัว, และฆองตีชุด 5 7 9 และ  
11 มีฝมือดานจักสาน และกอสราง สําหรับการทํานานั้นไมชํานาญมากนัก     
วงจรชีวิตของเขาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนไปอยางเรียบงาย ดังนี้     
ตื่นเชาราว ตี 5 หากเปนฤดูทํานาจําตองดูแลเรือกสวนไรนา  เวลา 08.00 น. 
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รับประทานอาหารเชา เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ระหวางเวลา 
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

     เมื่อ คําใบอายุได 12 ป บิดาไดเสียชีวิตลงไป กลุารุนท่ี 1.5 เชน   
คําใบไดกลายมาเปนหัวหนาครอบครัว  

“พอตายไปรับจางทําไร ทํานาอาศัยกับบรรดาญาติ
พี่นอง ใหขาวปลาอาหารพอประทังชีวิต รับจางตาม
บานเรือนหาเงินจุนเจือครอบครัว เมื่ออายุได 16 ป หนีเขา
กรุงเทพ ฯ ทํางานโรงงานที่วงเวียน 22 ไดรับคาจางเดือนละ 
500 บาท รับเฝาโกดัง ช่ือบริษัทหงะตันเซี่ย เปนรานขายของ
ปาดวย  รับซื้อปอ ลูกจาก หมูหยองสุรินทร รังไหม ถั่ว งา 
ถั่วเขียว กระสอบ ... อายุ 16-17 ป ไปขุดพลอยที่จันทบุรี 
อายุ 18-19 ป กลับมาพักที่โกดังในกรุงเทพ ฯ อีกครั้งหนึ่ง 
อายุ 20-40 ป ทํางานท่ีปกษใต เปนคนงานเหมือง อายุ 27 ป 
แวะกลับมาเยี่ยมบานเกิด มารดาจับแตงงาน ชวงปพ.ศ.
2516-2537 ดํารงตําแหนงผูใหญบานหมู 3 จนเกษียณอายุ
ราชการ”  

   (คําใบ เครือสิงห, 5 มกราคม 2556: สัมภาษณ) 
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ภาพที ่7  คําใบ เครือสิงห สาธิตการตีฆองเดี่ยวขนาดเล็ก ซึ่งเปนลูกหนึ่ง (หนวย
หนึ่ง) ของฆองซุม โดยปกติแลวนายคําใบพรอมคณะภิกษุประจําชุมชนโนนใหญ
นิยมเดินทางไปซื้อฆองซุมที่ตลาดทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาตรงขามชายแดน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย   
ที่มา: อธิกิจ ในจิตร วันที่ 27 มกราคม 2556. 
 

 คําใบคือแบบอยางกุลา รุนที่ 1.5 ที่ผันตนเองไปเปนกรรมกรรับจางใน
ดินแดนที่หางไกลบานเกิด เริ่มดวยการทํางานที่กรุงเทพฯ ในปพ.ศ.2498 เปน
ลูกจางตัดไมทําหมอนรถไฟ อัตราคาจาง 1 หลา= 18 บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยแลว 1 
คนจะตัดได 3 หลา คําใบทํางานกับเพื่อน รวมตัดไมไดเฉลี่ย 6 หลาตอวัน คิด
เฉลี่ยรายได 54 บาทตอวัน ปพ.ศ.2503-2515 รับจางทํางานเหมืองแรที่ภูเก็ต 
พังงา เหมืองทุงนกขมิ้น เปนเหมืองไฮโดรลิค คนตางถิ่นเชนพอคาเรกุลาตองสู 
ตองผันตนเองสูการเปนเขยสูบานโนนใหญ วิถีชีวิตของพวกเขาไดสรางผลกระทบ
ใหกับดินแดนท่ีใชเปนท่ีพักพงิวาระสุดทายแหงชีวิต  
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5. ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของกุลาตอบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี 
 

 ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของกุลาบานโนนใหญแบงการศึกษาและ
วิเคราะหออกเปน 3 ประเด็น ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แบง
ระยะเวลาการศึกษาไดเปน 3 ชวง (1) ชวงปพ.ศ.2390-2480 ปเริ่มตนคือปที่มี
หลักฐานปรากฏการเขามาของกุลาในบานโนนใหญ ปสิ้นสุดไดแกปที่นําใช
พระราชบัญญัติตางดาว (2) ชวงปพ.ศ.2481-2500 เปนปที่กุลาโนนใหญไดขึ้น
ทะเบียนและเสียเงินคาหัว สิ้นสุดป พ.ศ.2500 เมื่อรัฐบาลไดเริ่มวางแผนพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจอยางเปนระบบและอาชีพพอคาเรไดลดบทบาทลงไป (3) ชวงป
พ.ศ. 2500-2556 กลาวถึงการริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่ง
เปนมูลเหตุสําคัญในการขยายระบบสาธารณูปโภค ปสิ้นสุดคือป พ.ศ. 2556 
 

5.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
 

      ระหวางปพ.ศ.2380-2480 กุลาไดเดินทางคาขายในภูมิภาคเปน  
ตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราและการแลกเปลี่ยนสินคา ในพื้นที ่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Koizumi, 2533) ชุมชนพื้นเมืองอีสานไดพบพอคาเร
กุลา หลังฤดูเก็บเกี่ยว เริ่มเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน สินคาที่นํามาจําหนาย 
กลาวคือ ฝน หมอทองแดง เครื่องเขิน เครื่องประดับ ผาแพร สินคาที่กุลารับซื้อ
ไดแก ชาง วัว ครั่ง ชวงปพ.ศ.2481-2500 กุลาไดนําสินคาประเภท ฆอง 
เ ค รื่ อ ง เ งิ น  เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ผ า  สี ย อ ม ผ า เ ข า ม า จํ า ห น า ย ใ น ชุ น ชน                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมการรับซื้อครั่ง ทักษะการตีเงินของบานโนนใหญ    
เปนที่เลื่องลือในพื้นเมืองอุบลราชธานี “ดวยการนําเงินเกามาหลอมเปน
เครื่องประดับ และเครื่องใชนานาชนิด เมื่อเงินเกาหมดลงไป การตีทอง และ   
ชุบทองไดรับการสานตอจนเปนรายไดหลักอันหนึ่งในชุมชน” (หลวงปูทอง,      
27 มกราคม 2556 : สัมภาษณ) ชวงปพ.ศ.2500-2556 กุลาไดยุติการเปนพอคา
เรดํารงชีวิตในวัฒนธรรมไทลาว ปจจุบันบานโนนใหญยังประกอบอาชีพชางผลิต
เครื่องประดับชุบทองทีจ่ัดจําหนายสินคาท้ังปลีกและสงท่ัวพระราชอาณาจักรไทย 
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5.2 ผลกระทบทางการเมือง  
 

     ในปพ.ศ.2479 ทางการสยามไดอนุมัติพระราชบัญญัติการขึ้น
ทะเบียนกลุมคนตางดาวท่ัวราชอาณาจักร หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กุลาโนนใหญ
ไดตัดสินใจอาศัยในดินแดนไทยตอไป สิ่งที่โดดเดนของกุลา คือ จุดกําเนิดของ     
ทุงกุลารองไห ที่มิอาจสืบคนจุดกําเนิดที่แทจริงได ทศวรรษที่ 2380-ทศวรรษ     
ที่2390 เมื่อกุลาเดินทางเขามาคาขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คน
พื้นเมืองอีสานไดเรียกทุงกุลารองไหอันกวางใหญนี้วา ทุงหลวง ทุงหมาหิว  หรือ
ทุงใหญ เปนท่ีนาสังเกตวา ตอมาทุงหลวง ทุงหมาหิว หรือทุงใหญไดถูกเรียกวาทุง
กุลารองไห ซึ่งไดกลายเปนสวนหนึ่งของวาทะกรรมการพัฒนาที่ถูกสรางขึ้นโดย
นักการเมืองอีสานกอนพ.ศ.2500 กลาวถึง “ความแหงแลงของภาคอีสานโดยรวม 
พรอมการละเลยจากภาครัฐในการแกไขปญหาความแรนแคนนั้น” (สุรสม 
กฤษณะจูฑะ, 2556) 

 

5.3 ผลกระทบทางสังคม 
 

      ผลกระทบทางสังคมสามารถพิจารณาได 3 ประเด็น กลาวคือ การ
ประสมทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม พุทธศาสนาและการละเลน  

 

     5.3.1 ประเด็นท่ี 1 แสดงการประสมทางเชื้อชาติของตองสูเพศชาย
รุนที่  1 กับหญิงลาว กุลามีราว 60 ครัวเรือนที่บานโนนใหญ 55 ครัวเรือนที่มี
ฐานะเปนเขยสู สวนท่ีเหลือเปนครัวเรือนของสามี-ภรรยากุลา  
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ตารางที่ 1 ปรับปรุงจากตารางบัญชีรูปพรรณชาวกุลาหรือตองซู ในเมือง
อุบลราชธานี พ.ศ.2428 ที่มา ใบบอกเมืองอุบลราชธานี เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชการที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.2. 12 ก. หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  
 

 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ใบบอกเมืองอุบลราชธานี. เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.2. 12 ก.อางถึงในธนัญชัย     
รสจันทร.(2550).สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ.2335-
ทศวรรษที่ 2460.บัณฑิตวิทยาลัย ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 146-152. 
. 
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ตารางขางตนแสดงตัวอยางจํานวนครัวเรือนกุลา 6 ครอบครัว จาก 48 
ครัวเรือนท่ีอาศัยในพื้นที่แขวงเมืองอุบล ชวงปพ.ศ.2402-2428 ภูมิลําเนาเดิมคือ
พมา จาก  3 เมือง กลาวคือ  ยางกุง (ทาศกุง) ขุกคิก  และมะละแหมง (มรแม) 
กุลาเพศชายมีอายุระหวาง 32-55 ป  กุลาที่ตั้งบานเรือน  ณ แขวงเมืองอุบล
ยาวนานท่ีสุดเปนเวลา 26 ป ช่ือคําแจม 

ครัวเรือนที่  1 ในปพ.ศ.2402 ระยะเวลาเพียง 4 ป หลังการเซ็น
สนธิสัญญาเบาวริ่ง คําแจมคือกุลาคนแรกที่ไดตั้งบานเรือนที่บานคูเมือง มี
ภูมิลําเนาเดิมที่เมืองทาศกุง ไดแตงงานกับหญิงลาว ช่ือดี มีบุตรชาย 1 คน และ
บุตรหญิง 2 คน ในปพ.ศ.2428 คําแจมมีอายุ 38 ป หลักฐานช้ินนี้แสดงใหเห็น 
การปรากฎตัวของเด็กกุลาที่มีอายุเพียง 12 ป ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ครัวเรือนที่ 2 ในปพ.ศ.2408 คําภูเปนชาวเมืองมรแม ไดเดินทางมาที่
บานโนนใหญ ระยะเวลาตอมาไดตั้งบานเรือนที่บานโนนใหญ เมื่อมีอายุได 55 ป 
ในปพ.ศ.2428 ไดพํานักท่ีโนนใหญเปนเวลา 20 ป มีเมียเปนลาวช่ือลา มีบุตรชาย 
2 คน บุตรสาว 4 คน  

ครัวเรือนที่ 3 ในปพ.ศ.2411 กุลาคําตันมีภูมิลําเนาเดิมที่เมืองมรแม 
ขณะมีอายุได 19 ป ไดเดินทางมายังบานโนนใหญ ในปพ.ศ.2428 มีอายุครบ 36 
ป มีเมียเปนลาวช่ือเขมมีบุตรชาย 3 คน และบุตรสาว 1 คน อาศัยที่บานโนนใหญ
ได 17 ป  

ครัวเรือนที่ 4 ในปพ.ศ.2416 กุลานันตะ อายุ 20 ป เปนคนมรแม ได
เดินทางมายังแขวงเมืองอุบลราชธานี ในปพ.ศ.2428 ไดตั้งบานเรือนที่บานโนน
ใหญ แขวงเมืองอุบลได 12 ป มีอายุ 32 ป มีเมียเปนลาวช่ือทุม มีบุตรชาย 3 คน  

    ครัวเรือนที่ 5 ในป พ.ศ. 2427 จันตะเปนชาวเมืองขุกคิกเพียง    
คนเดียวท่ีไดเขามาในพื้นที่บานโนนใหญ ตั้งบานเรือนท่ีบานโนนใหญไดเพียง 1 ป 
ในปพ.ศ.2428 อายไุด 38 ป มีเมียเปนลาวช่ือรอก  

    เปนที่นาสังเกตวา ขอมูลสัมภาษณบุญ พนมแกน บานหนองขียาง 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุไดระบุภูมิลําเนาเดิมของบิดาช่ือคําผงเปน
กุลามาจากเมืองกุกกิ๊ก มะละแหมง ประเทศพมา (บุญ พนมแกน, 19 มกราคม 
2556: สัมภาษณ)  
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    ครัวเรือนท่ี 6 ในปพ.ศ.2428 คําหลอดอายุ 35 ป ภูมลิําเนาเดิมจาก
เมืองมรแม ตั้งบานเรือนท่ีนาโนนใหญ แขวงเมืองอุบลราชธานี ได 3 ป มีเมียเปน
ลาว ช่ือนอย มีบุตรชาย 1 คน  

 

     5.3.2 ประเด็นที่สอง พุทธศาสนา กุลาบานโนนใหญสะสมทุน
ทรัพยถึงขั้นสรางวัดทุงกุลา ในปพ.ศ.2396 กอนการเซ็นสนธิสัญญาเบาริ่ง 3 ป 
กุลาโนนใหญไดประสบความสําเร็จในการตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองอุบลราชธานี นั่น
หมายถึงนักเดินทางกลุมนี้อาจเดินทางเขามายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และบานโนนใหญในชวงปลายทศวรรษที่ 2380 ระยะเวลาเดียวกับการปรากฏ
ตัวอยางเปนทางการของกุลาทางตอนเหนือของสยาม ในฐานะพอคาเร ในปพ.ศ.
2396 ไดเริ่มกอสรางวัดทุงสวางอารมณ  

 

 
 
ภาพที่ 8  พระพุทธรูปในอุโบสถ วัดเทิง (วัดศรีชุมพล) วัดของกลุมชาติพันธุไท
ลาว บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏเหลือ
พระพุทธรูปหินออนเพียง 4 องค ทายาทกุลาตองสูใหขอมูลวาเปนสิ่งท่ีบรรพบุรุษ
นํามาจากพมา ในอดีตนั้น เครื่องเคารพบูชาดานพุทธศาสนาจะถูกเก็บรวบรวม
เอาไวที่วัดทุงสวางอารมณ สมัยสงครามเวียดนามทหารตางประเทศไดเขามายัง
ชุนชน หลังจากนั้น สมบัติกุลาเกิดการสูญหายไปที่ละเล็กทีละนอย ตอมาวัดทุง
สวางอารมณรกราง เหลือเพียงแมชี 1 รูป โจรไดเขามาขโมยสมบัติ ในวัด
ทายท่ีสุดคนในชุมชนไดยายโอนสมบัติกุลาตองสูไปเก็บรักษาเอาไวท่ีวัดศรีชุมพล  
ที่มา: ปกรณ ปุกหตุ วันที่ 27 มกราคม 2556. 
 



360 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

  

ปพ.ศ.2405 ชุมชนกุลาโนใหญไดอัญเชิญสลาโหลง หรือเจาบุญ หรือ
เจากัตติยะ พระพมาจากเมืองเชียงตุงมาเปนเจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ เปน   
ที่นาสังเกตวา ประเพณีที่เดนเปนเอกลักษณ คือ ประเพณีบวชลูกแกว หรือ   
ปอยสางหลวงจัดครั้งสุดทายในปพ.ศ.2470 และประเพณีออกพรรษา (ชํานาญ     
ศิริวารินทร, 2539: 3-4) ในชวงเทศกาลออกพรรษาตอนพลบค่ํามีการละเลนที่
หลากหลาย อาทิ ฟนดาบ รํามวย รํามองเชิง กลองกนยาว เลนนางกวาง นางมา 
ระบํานกยูง ปลอยโคมลอย ปกโคมดอกบัวทั่วบริเวณวัด เปนที่นาสังเกตวา 
ประเพณีการออกพรรษาแบบกุลาไมไดปฏิบัติในชุมชนแลว (อานนท ไชยสัตย, 2556 :
สัมภาษณ) การสรางศาสนสถานเชนวัดทุงกุลาไดแสดงใหเห็นการลงหลักปกฐาน
อยางถาวรของกุลาตองสูในฐานะเขยสู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่9 คัมภีรเกาท่ีเก็บรักษาเอาไวที่วัดเทงิ  
 ที่มา: ปกรณ ปุกหุต วันท่ี 27 มกราคม 2556. 

 
5.2.3 ประเด็นที่สาม การละเลน ของกุลาตองสู ที่โดดเดนคือ มองเซิง 

ลักษณะการฟอนรําประกอบจังหวะฆองชุม ลักษณะการรายรําคลายคลึงกับการ
ฟอนเจิ้ง การละเลนนี้ไดรับการพัฒนาไปสูรํามองเซิง 2 รูปแบบ กลาวคือ แบบ
ดั้งเดิมและแบบประยุกต (ชํานาญ ศิริวารินทร, 2539: 7)  
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6. สรุป  
 

การเขามาของพวกกุลาในอีสานมีปจจัยหลักในการคาขาย โดยเริ่มแรก
ประกอบอาชีพพอคาเรกองคาราวาน คาขายสินคาหลัก ฝน ทาส กับวัวควาย 
สินคาเสริม กลาวคือ ฆองซุม เครื่องเขิน อับยาสูบ เครื่องประดับ ในชวงปพ.ศ. 
2369-2428 การขยายอํานาจของอังกฤษเขามยังพมา สงผลใหเกิดสงครามหลาย
ครั้งในพื้นที่รัฐฉาน ซึ่งเปนมูลเหตุในการอพยพของผูคนเปนจํานวนมาก พอคา
กุลาตองสูเลือกบานโนนใหญและชุมชนใกลเคียง อาทิ ยโสธร และรอยเอ็ดเปน  
ถิ่นฐาน สืบเนื่องมาจาก กลุมไทลาวยอมรับพอคาตางแดนใหเปน “เขยสู” ที่มี
ฐานะมั่งคั่ง โดยฉพาะ บานโนนใหญยังเปนแหลงผลิตเครื่องประดับทองชุบ อัน
เปนสินคาหลักประเภทหนึ่ง ที่กองคาราวานไดนําไปคาขายในเสนทางการคา กุลา
ตองสูมีแอกลักษณที่สําคัญ กลาวคือ การแตงกาย ดวยการนุงกางเกงขากวยและ
เสื้อแบบจีนที่ติดกระดุม ไวผมยาว พรอมมวยผม เมื่อออกนอกเคหสถานนิยมเอา
ผาโพกศีรษะ การดื่มชากระทํากันทุกวันในชวงพลบค่ํา การบวชนาคและประเพณี
การออกพรรษา การฟอนเจิง การปรับตัวของพอคากุลาตองสูที่โดดเดน กลาวคือ 
การประกอบอาหารตมปลาใสน้ําปลารากับใบมะขามออน การทํานาแบบไทลาว 
ความกาวหนาของระบบคมนาคมขนสง อาทิ เสนทางรถไฟ และเสนทางคมนาคม
ทางบกท่ีสะดวกและรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงผลใหกุลาตองสูบางคนได
ปรับเปลี่ยนอาชีพเปนหมอมนตร หมอเปา ประวัติศาสตรกุลา บานโนนใหญ 
ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองอุบลราชธานีแหงราชอาณาจักรไทย 
แมวาลูกหลานกุลาโนนใหญมิอาจรับรูเรื่องราวความเปนมาที่แทจริงของบรรพ
บุรุษ พวกเขารับรูแตเพียงวาเปนคนตองสู มาจากเมืองมะละแหมง ประเทศพมา 
คนภายนอกเฝาเพียรพยายามสืบคนที่มาของกุลาโนนใหญ  

บทความนี้เลือกถายทอดเรื่องราวของพวกเขาสูสาธารณชน ดวยการ
หลีกเลี่ยงการตัดสินวาพวกเขาเปนกลุมชาติพันธุใด ในชวงปพ.ศ.2539-2556 
ชุมชนโนนใหญที่สืบเช้ือสายมาจากกลุมกุลาตองสูไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ประวัติศาสตรบรรพชนไดรวมจิตรวมใจวางโครงการกอสรางหอแจกศิลปะไทใหญ
ขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง เนื่องจากมีผูสนใจศึกษาชุมชนอยางไมขาดสาย 
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คําใบ เครือสิงห. (26 มกราคม.2556). อายุ 80 ป. ผูสัมภาษณสุธิดา ตันเลิศ. 
คําใบ เครือสิงห. (27 มกราคม.2556).อายุ 80 ป. ผูสัมภาษณอธิกิจ ในจิตร.และ 

ปกรณ ปุกหุต.  
ทองแยม อินทรติยะ.(4 มีนาคม 2556).อายุ 83ป.บุตรสาวกุลาตองสูปน. 

อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. ผูสัมภาณพัชรี ธานี.เมธี เมธาสิทธิ  
สุขสําเร็จ.สุธิดา ตันเลิศ.จํานงค ทะวีธร.และพงษเมต พงษพันธุ. 

บุญ พนมแกน.(19มกราคม.2556).อาย ุ84 ป.บุตรสาวกุลาคําผง.บานขุมขี้ยาง  
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ. ผูสัมภาษณพัชรี 
ธานี. เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ.สุธดิา ตันเลิศ. จํานงค ทะวีธร. และ   
พงษเมต พงษพันธุ. 
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ประดิษฐ ปานสุวรรณ.(9 สิงหาคม 2556). อายุ 62 ป.บุตรสางพรหม หัวหนากุลา 
คนท่ี 2. อางถึงใน คนึงนิตย จันทบุตร. (2556).เรียบเรยีง.กุลาบาน 
โนนใหญ ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสานเลม 1. (หนา 265)
กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.  

มะลิ แสงสวาง. (24 มิถุนายน 2556). อายุ 63 ป. หลานสาวกุลาตองสูปูจอง  
คําตัน หรือพอใหญคําตัน บิดาของถวิล แสงสวาง.วัดปาบานโนนเกา 

 ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน.ี  ผูสัมภาษณปกรณ  
ปุกหุต.อธิกิจ ในจิตร.สุธิดา ตันเลศิ.และออมใจ ฟองลม. 

สัมภาษณ อินทรติยะ. (4 มีนาคม 2556).อายุ 45 ป.หลานชายกุลาตองสูปน. 
อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม.ผูสัมภาษณสุธิดา ตันเลิศ.เมธี  
เมธาสิทธ ิสุขสําเร็จ.พัชรี ธานี.จํานงค ทะวีธร.และ พงษเมต พงษพันธุ. 

หลวงปูทอง. (27 มกราคม.2556).อายุ 94 ป.เจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ  
บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน.ี  
ผูสัมภาษณปกรณ ปุกหุต.สุธิดา ตนัเลิศ.ออมใจ ฟองลม.และอธิกิจ  
ในจิตร.  

หอมหวน สอนอาจ.(26 มกราคม.2556). อายุ 73 ป.บุตรสาวอินตะวัดปาโนนเกา  
ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน.ีผูสัมภาษณปกรณ  
ปุกหุต.สุธดิา ตันเลิศ.ออมใจ ฟองลม.และอธิกิจ ในจิตร.  

อานนท ไชยสัตย. (27 มกราคม 2556). อายุ 66 ป.หลานกุลาตองสู รุนท่ี 1  
ไมทราบนาม. บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเข่ืองใน จังหวัด 
อุบลราชธานี.ผูสัมภาษณปกรณ ปุกหุต. สุธิดา ตันเลศิ. อธิกิจ ในจิตร. 
และออมใจ ฟองลม.  
 
 
 
 
 
 
 
 




