
บทที่ 5  
ไทแสก 

 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา 
                    “แสก”  เป็นชนเผ่าหนึ่งในจํานวนหลาย ๆ  เผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทย  เดิมชาวแสกมี
ภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองรอง  ขึ้นกับเมืองเว้  อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามและประเทศจีนชนเผ่าแสกเป็น
เผ่าที่มีความอุตสาหะบากบั่น  ยึดมั่นในความสามัคคี  เมื่อเห็นว่าภูมิลําเนาเดิมไม่เหมาะสม  จึ งได้รวบรวม
สมัครพรรค    พวกอพยพมาหาที่อยู่ใหม่  โดยอพยพลงมาตามลําแม่น้ําโขง  แล้วมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวอยู่
ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศลาว  โดยมี  “ท้าวกายซู”  และ  “ท้าวกายซา”  เป็นหัวหน้าในการ
อพยพ 

แสก  หมายความว่า  แจ้ง , สว่าง  เป็นชนชาติหนึ่งในตระกูลมอญ  -  เขมร  (เปลื้อง ณ นคร  2518 
: 492)  ชาวไทแสกเป็นชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในท้องที่
จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร  ชาวไทแสกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  ที่เป็นชาติพันธุ์เดิมมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่
ในตอนกลางของสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เติม  วิภากย์พจนกัจ 2515 : 343  อาศัยอยู่ในแถบเมือง
รอง  เมืองเว้  ต่อมาชาวเวียดนาม  พยายามเข้าครอบครองและรุกรานชาวไทแสกตลอดมา  จนทําให้ชาวไท
แสกตกอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนาม  มีชาวไทแสกบางกลุ่มไม่พอใจอยู่ภายใต้การปกครองของ  
เวียดนาม ได้อพยพมาทางตอนใต้  มาทางตอนกลางของประเทศ  มาตั้งภูมิลําเนาอยู่ใกล้เมืองท่าแขก     (อยู่
ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม  ประเทศไทย)  มาอยู่ที่บ้านหม้อเตลิง  บ้านทอก  ท่าแค  บ้านโพธิ์ค้ํา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  62  ชาวไทยแสก เป็นชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน
ท้องที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร   
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           ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  แห่งกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของไทย  ชาวแสกจึงได้
อพยพข้ามแม่น้ําโขงมาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ี  “ปุาหายโศก”  การอพยพของชาวแสกแต่ละครั้งนั้นไม่ได้ถูกบังคับหรือ
ข่มเหงแต่อย่างใด  เมื่อชาวแสกเห็นว่าบริเวณ  “ปุาหายโศก”  เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ต่าง ๆ      จึงได้อพยพพากันมาประกอบอาชีพอยู่แห่งนี้เรื่อยมา 
 จนถึงสมัยพระสุนทรเป็นเจ้าเมือง  ได้พิจารณาเห็นว่า  ชาวแสกมีความสามารถ  มีความเข้มแข็ง  
สามารถปกครองตนเองได้  จึงได้ยกฐานะของชาวแสกขึ้นเป็นเมือง  โดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก  “ปุาหายโศก”  
เป็นเมือง  “อาจสามารถ”  หรือ  “บ้านอาจสามารถ”   จนทุกวันนี้ 
 เมื่อได้ยกฐานะข้ึนเป็นเมืองแล้ว  ชาวแสกต่างพากันโยกย้ายที่อยู่  ไปทํามาหากินในถิ่น   ต่าง ๆ  เช่น  
บ้านไผ่ล้อม  (ตําบลอาจสามารถ)  บ้านดงสมอ  บ้านบะหว้า  (อําเภอนาหว้า)  ในพ้ืนที่ของอําเภอศรีสงคราม  
จังหวัดนครพนม  และที่บ้านโพธิ์คํา  (ประเทศลาว)  ชาวแสกเหล่านี้ล้วนมีเชื้อสายและเป็นญาติพ่ีน้องกับ       
ชาวแสกที่บ้านอาจสามารถท้ังสิ้น 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  (2516 : 343)  ได้กล่าวไว้ในนิทาน
โบราณคดีเกี่ยวกับประวัติของชาวไทแสกว่า  ถิ่นเดิมของชาวไทแสกอยู่ทางฝ๎่งซ้ายใกล้เชิงเขาบรรพตติดต่อ
ดินแดนเวียดนาม  และเติม  วิภาคย์พจนกิจ  ชาวไทแสกว่า  พลเมืองคําเกิด  คําม่วน  สองเมืองนี้มีหลาย
จําพวกปะปนกันคือ  พวกลาวพวนบ้าง  ผู้ไทบ้าง  นอกจากนั้นก็ยังมีพวกโซ่  แสก  ญ้อและญวน  พวกกะโซ่
และ พวกญ้อพูดภาษาลาวได้ดี  คงเป็นพวกผู้ไทหรือคนไทสาขาหนึ่ง  ซึ่งถูกเรียกชื่อแปลกไป  คือ  สําเนียง
แปร่งไป  ส่วนพวกแสกนั้น  ไม่ใช่ลาวหรือไทย  คือเข้ามาแทรกอยู่แทนที่จะเรียกพวกแสกเลยกลายเป็นแสกไป  

  สุรจิตต์  จันทรสาขา  (2520)  ได้รวบรวมประวัติจังหวัดนครพนม  ในอดีตได้กล่าวถึงชาวไท
แสกมีความว่า  ไทแสกเป็นชาวไทยเผ่าหนึ่งที่ได้อพยพโยกย้ายมาพร้อมกับชาวไทยน้อยเผ่าอ่ืน ๆ ถิ่นดั่งเดิมอยู่
บริเวณมนฑลยูนาน  (หนองแสตาลีฟู)  เมื่อถูกรุกรานไดอพยพโยกย้ายลงมาพร้อมกับชาวไทยเผ่าอ่ืนๆ             
(ผู้ไทย  ข่า  กะโซ่  ญ้อ  โย้น  ไทญวน  กะเลิง)  มาตั้งบ้านเรือนในตอนแรก ๆ อยู่บ้านเมืองแสก  (ฮาวิรอง)       
อยู่ระหว่างจีนและเวียดนาม  (อยู่ห่างจากชายแดนเวียดนามประมาร  20  กิโลเมตร  ป๎จจุบันเป็นเมืองร้าง)      
เมื่อเห็นว่าภูมิลําเนาเดิมไม่เหมาะสมจึงอพยพลงมาตามลําน้ําโขง  นําโดยท้าวโองมู้ชูกายชา  ชาวไทแสกบาง
กลุ่มเมื่อตั้งถิ่นฐานได้แล้ว  ก็ตั้งชื่อหมู่บ้านตนว่า  “บ้านท่าแค”  (ป๎จจุบันก็คือ  ชาวไทแสกที่อยู่บ้านโพธิ์ค้ํา  
แขวงคําม่วน  เมืองท่าแขก  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทางภาคอีสาน)  ส่วนชาวไทแสก     
อีกกลุ่มหนุ่งได้อพยพมาอยู่ทางฝ๎่งขวา  (ป๎จจุบันคือประเทศไทย)  โดยอพยพข้ามแม่น้ําโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ฝ๎่ง
ขวาดังเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวอ้างไว้  ดังนี้ 
  ใน  พ.ศ. 2377  พระยามหาอํามาตย์  (ปูอ  มาตยกุล)  เป็นแม่ทัพได้ยกกําลังขึ้นมาตั้งอยู่ที่
เมืองนครพนอีกครั้งหนึ่ง  และได้เกณฑ์กองทัพเมืองเขมราฐ  เมืองยโสธร  เมืองร้อยเอ็ด  และเมืองสวรรณภูมิ             
มาเพ่ือคอยระแวดระวังปูองกันกองทัพเจ้าอนุวงค์เวียงจันทร์  ต่อมาได้ยกทัพข้ามโขงไปกวาดต้อนผู้คนชาวไทย 
   ทางฝ๎่งแม่น้ําโขง  (ดินแดนลาวป๎จจุบัน)  ในแถบเมืองวัง  เมืองพิน  เมืองเซโปน  เมืองนอง 
เมืองคําเกิด  เมืองคําม่วน  เมืองแสก  เมืองเชียงฮ่ม  เมืองผาบัง  เมืองคําอ้อคําเขียว  ฯลฯ  ซึ่งเป็นกลุ่มชน
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ  เช่น    ภูไท  ข่า  กระโซ่  กระเลิง  แสก  ญ้อ  โย้ย  เพ่ือให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางฝ๎่งขวาแม่น้ํา
โขง        (ภาคอีสาน)  โดยให้มาตั้งถิ่นบานเป็นเมืองต่าง ๆ ในเขตเมืองนครพนม  เมืองสกลนคร  เมือง
มุกดาหาร         เมืองกาฬสินธุ์ 
  ในสมัยพระสุนทร  ราชวงษา  (ฝูาย)  เจ้าเมืองยโสธร  ดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองนครพนมอยู่
ด้วย  ถึง  22  ปี  ได้มีการปรับตั้งเมืองนครพนม  มีเหตุการณ์ที่เก่ียวกับชาวไทแสก  ดังนี้ 
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  ให้ชาวไทแสกที่อพยพจากเมืองแสก อพยพมาตั้งอยู่ที่บ้านโคกยาว  (ป๎จจุบันคือบ้านไผ่ล้อม  
ตําบลอาจสามารถ  อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม)  สมัยก่อนมีอาณาเขตอยู่ใกล้เคียงกับบ้านนาลาด
ควาย  (ป๎จจุบันบ้านนาราชควาย)  จํานวนชาวไทแสกที่ย้ายมาในขณะนั้นมีจํานวน  1,170 คน  ต่อมาชาวไท
แสกได้ย้ายถิ่นฐานจากบ้านโคกยาวมาอยู่ที่บ้าน “ปุาหายโศก”  (ป๎จจุบันคือบ้านอาจสามารถ)  พระสุนทร ราช
วงษา  (ฝูาย)  ได้พิจารณาเห็นง่า  ชาวไทแสก  มีความสามารถ  มีความสามัคคี  มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ปกครองตนเองได้  จึงยกฐานะชาวไทแสกที่อยู่ที่  “ปุาหายโศก”  ให้เป็นกองอาทมาตคอยลาดตระเวน
ชายแดน 
  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  3  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งชาว
ไทแสก  ให้เป็นเมืองที่ชื่ว่า “อาทมาต”  โดยขึ้นกับเมืองนครพนม  ให้ฆานบุดดี  เป็น  “หลวงเอกอาษา”  ทํา
หน้าที่เป็นเจ้าเมืองอาทมาต  ตั้งแต่  พ.ศ. 2387  หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ  ร.3  จ.ศ. 1191  เลขที่  
3  หอสมุดแห่งชาติ  จนถึง  พ.ศ. 2450  และเมือง  “อาทมาต”  ได้เปลี่ยนเป็น “เมืองอาษามารถ” 
ตามลําดับ 
  ต่อมาในการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค  ให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักรและให้
ยกเลิกการปกครองแบบโบราณ  ของเมืองต่าง ๆ ในภาคอีสาน  ซึ่งเคยปกครองแบบมีเจ้าเมือง  อุปฮาต  ราช
วงษ์  และราชบุตรทั้งหมดให้เปลี่ยนตําแหน่งผู้ว่าราชการ  เมือง  ปลัดเมือง  ยกบัตรเมือง  ให้เหมือนกันทั่ว
ราชอาณาจักร  โดยเมืองนครพนมมีพยาพนมนครนุรักษ์ฯ  เป็นผู้ว่าราชการเมือง  แบ่งการปกครองออกเป็น  
6  อําเภอ  คือ  อําเภอเมืองนครพนม  อําเภอเรณูนคร  อําเภออาจสามารถ  อําเภออากาศอํานวย  อําเภอ
กุสุมาลย์  มณฑลอําเภอโพธิไพศาล  ป๎จจุบันสามอําเภอหลัวโอนไปขึ้นกับจังหวัดสกลนคร  และอําเภออาษา
มารถ  ยุบเป็นตําบลอาสามารถขึ้นกับอําเภอเมืองนครพนม  จนถึงป๎จจุบัน 

ประวัติรายชื่อข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าแผนการบริหารบ้านเมืองของเมืองอาทมาต  มีดังนี้  
1. หลวงเอกอาษาเป็ประธานคือเจ้าเมือง 
2. เมืองขวา  รองประธานคนที่  1  คือ  ปลัดขวา 
3. เมืองซ้าย  รองประธานคนที่  2  คือ  ปลัดซ้าย 
4. เมืองถลาง  คือเลขานุการ  และประขาสัมพันธ์      
5. ขุนชนานุรักษ์  หัวหน้าแผนการรักษาประเพณี  และพิธีกรรมต่างๆ 
6. ขุนพิทักษ์ประชาชน  แผนกการศึกษาวิชาการความรู้ 
7. ขุนผจญป๎จจามิตร  แผนกพัฒนาบ้านเมืองและติดต่อกับต่างประเทศ 
8. ขุนพิชิตสงคราม  แผนกปูองกันประเทศชาติบ้านเมือง  ฝุายทหาร 
9. ขุนบุตดีปฐม  แผนกปฐมพยาบาล  ฝุายหมอ 
10. ขุนบรมหายโศก  แผนกพิพากษาว่าความ 
11. ขุนเทพารักษ์  แผนกฝุายการเงิน  การคลัง 
12. ขุนพิทักษ์ดินแดน  แผนกรักษาความสงบภายใน  ตํารวจ 
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ถิ่นก าเนิดเดิม 
 

แสก คือ คนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ที่ เมืองแสก เมืองแสกป๎จจุบันเป็นเมืองร้าง อยู่บริเวณ
บ้านหนาดบ้านตอง ในแขวงคําม่วนของดินแดนลาว และอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนามประมาณ 20 กิโลเมตร
(จากเอกสาร ร.5 ม,212 ก.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)เมืองแสกเคยอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ก่อน ร.ศ.112 
(พ.ศ.2436)  เป็นภาษาไทยลาว ปนญวน เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดติดกับเขตแดนญวนและมีขนบธรรมเนียมของ
ญวน (เวียดนาม)ปะปนอยู่ด้วยเช่น ตรุษแสกหรือตรุษญวน (กินเตดหรือ กินเตนเคน)  
ในวันขึ้น 1 ค่ําเดือน 3 เพ่ือบวงสรวงดวงวิญญาณของ เจ้าองค์มู (องค์มู –เป็นชื่อในภาษาญวน) ซึ่งชาวแสกถือ
ว่าเป็นบรรพบุรุษที่ช่วยคุ้มครองรักษาชาวแสกให้ปราศจากภยันตรายทั้งปวงชาว  แสกเคยมี ประวัติว่าเป็น
นักรบที่ห้าวหาญ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพไทยซึ่งยกทพัไปปราบปราม 
เจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์ และไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองนคร ได้แต่งตั้งให้ ฆานบุดดี หัวหน้าชาวแสกเป็น หัวหน้ากอง            
อาทมาตเป็นกองลาดตะเวนรักษาชายแดนพระราชอาณาเขตซึ่งติดกับเขตแดนญวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพที่  63  ชาวไทยแสกในอดีต 
 
 
 
 
การอพยพเข้ามาในอีสาน 
 

 ต่อมาได้อพยพชาวแสกให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตเมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองมุกดาหาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ฆานบุดดีเป็น หลวงตาเอกอาษา เจ้าเมืองอาทมาตขึ้นเมืองนครพนม เมื่อ     
พ.ศ.2387    ในสมัยรัชกาลที่ 3(จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ) ไทยแสกได้กระจัด
กระจายอยู่ในท้องที่เมืองสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผู้หญิงแสกนิยมการแต่งกายที่แปลกกว่าที่ชาว
อีสานทั่วไป คือ  นุ่งผ้าซิ่นสองชั้นและปล่อยให้ผ้าซิ่นชั้นในแลบออกมา เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงชาวแสก  
ศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวแสก คือ แสกเต้นสาก หรือ รําลาวกระทบไม้ แม้ในป๎จจุบันก็ยังนิยมเล่นกันอยู่
ในเทศกาลเดือน 3 (ตรุษแสก) ทุกปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงเล่าถึงการแสดงแสกเต้นสาก เมื่อ เสด็จตรวจราชการเมืองนครพนม เมื่อพ.ศ. 2449 
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ไว้ว่า “เขาพาพวกผู้หญิงแสกมาเล่นให้ฉันดูอย่างหนึ่งเรียกว่า แสกเต้นสาก มีผู้หญิง 10 คู่ นั่งหันหน้าเข้าหากัน
เรียงเป็นแถว แต่ละคนถือปลายไม้พลองมือละอันทั้งสองข้าง วางไม้พลองบนไม้ขอนที่วางทอดไว้ตรงหน้าสอง
ท่อนมีทางอยู่ตรงกลาง เวลาเล่น 10 คู่ นั้น ขับร้องแล้วเอาไม้พลองที่ถือลงกระทบไม้ขอนพร้อม ๆ กันเป็น
จังหวะ จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง        ไม้พลองห่างกัน จังหวะที่สามรวบไม้พลองเข้าชิดกัน มีผู้หญิงสาว 4 คน 
ผลัดกันเต้นทีละคู่ เต้นตามจังหวะไปในระหว่างช่องไม้พลองที่คนถือนั้น 10 คู่ ต้องระวังเมื่อถึงจังหวะที่สาม 
อย่าให้ไม้พลองหนีบข้อตีน กระบวนเล่นมีเท่านี้....” 

แสก  เป็นชนกลุ่มน้อยภาคอีสานเผ่าหนึ่งในจํานวนหลายๆ  เผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทย  เดิมชาวแสกมี
ภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองรองขึ้นกับกรุงเว้  อยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามและจีน ชนเผ่าแสกเป็นชนเผ่าที่มี
ความอุสาหะบากบั่น  ยึดมั่นในความสามัคคี  เมื่อเห็นภูมิลําเนาเดิมไม่เหมาะสมจึงได้รวมสมัครพรรคพวก
อพยพหาที่อยู่ใหม่  โดยอพยพลงมาจาลําน้ําโขงแล้วมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวอยู่ระหว่างประเทศเวียดนามกับ
ประเทศลาว โดยมี  ท้าว กายซุ และท้าวกายชา  เป็นหัวหน้าในการอพยพ 
 ต่อมาในสมัยสมเด็ดพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยากษัตริย์ของไทยชาวแสก ได้อพยพข้าม
แม่น้ําโขงมาตั้งถิ่นฐานมาอยู่ท่ีปุาหายโศก  การอพยพของชาวแสกแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้ถูกบังครับหรือถูกข่มแหง
แต่อยู่ใด  เมื่อชาวแสกเห็นว่าบริเวณปุาหายโศก เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆ จึงได้
อพยพกันมาประกอบอาชีพอยู่แห่งนี้เรื่อยมา 
 จนถึงสมัยพระสุนทรเป็นเจ้าเมืองได้พิจารณาเห็นว่าชาวแสกมีความสามารถและความเข้มแข็ง 
สามารถปกครองตนเองได้จึงได้ยกฐานะของชาวแสกข้ึนเป็นเมืองโดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากปุาหายโศก  
เป็นเมืองอาจสามารถ หรือบ้านอาจสามารถ จนทุกวันนี้ 
 เมื่อได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองแล้ว ชาวแสกต่างพากันโยกย้ายที่อยู่ไปทํามาหากินในถิ่นต่าง อีกก็มี เช่น 
บ้านไผ่ล้อม (ตําบลอาจสามารถ) บ้านดงสมอ บ้านบะหว้า (อําเภอนาหว้า) ในพ้ืนที่อําเภอศรีสงคราม                
จังหวัดนครพนม และที่บ้านโพธิ์คํา (ประเทศลาว) ชาวแสกเหล่านี้ ล้วนเป็นเชื้อสายและเป็นญาติพ่ีน้องกับชาว
แสกที่บ้านอาจสามารถ 
 

ป๎จจุบันชาวไทแสกส่วนมากจะอยู่ที่หมู่บ้านอาจสามารถ  ตําบลอาสามารถ  อําเภอเมือง                 
จังหวัดนครพนมอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนม  4  กิโลเมตร  และยังมีชนไทแสกบางกลุ่ม  ที่ได้พากัน
อพยพ  โยกย้ายที่อยู่ไปทํามาหากินถิ่นต่างๆ  ในจังหวัดนครพนม  และรวมทั้ งสาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   

มีชนชาวไทแสกตามถิ่นต่าง  ดังนี้ 
1. บ้านอาจสามารถ  ตําบลอาจสามารถ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
2. บ้านไผ่ล้อม  ตําบลอาจสามรถ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
3. บ้านบะหว้า  ตําบลบะหว้า  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
4. บ้านดอนเสมอ  ตําบลอาจสามารถ  อําเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
5. บ้านโพธิ์ค้ํา  แขวงคําม่วน  เมืองท่าแขก  ประเทศลาว 

  จากคําบอกเล่าของชาวไทแสก  ทราบว่า  ป๎จจุบัน  ยังมีชาวไทแสกอยู่  แคว้นสิบสองป๎นนา  ประเทศ
จีน  และท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  โดยชาวไทแสกทุกหมู่บ้านทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทย  หรืออยู่ที่
ประเทศลาวสามารถพูดภาษาแสกสื่อสารพูดคุยกันได้  โดยใช้ภาษาแสกในการพูดจาสื่อสารกัน 
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ภาพที่ 64  ชาวไทแสกส่วนมากจะอยู่ที่หมู่บ้านอาจสามารถ  ตําบลอาสามารถ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 65  หมู่บ้านไทยแสกในป๎จจุบัน 
 
 
วิถีชีวิตของกลุม่ชาติพันธุ์    

   
บ้านอาจสามารถเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทยแสก ชนเผ่าไทยแสกเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองที่อพยพมา

จากสิบสองป๎นนา ต่อมาได้อพยพมาทางใต้ อาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนามแถบเมืองวินห์เมืองรอง
และเมืองเว้ ต่อมาตั้งถ่ินฐานชั่วคราว อยู่ระหว่างประเทศเวียตนามกับประเทศลาว 
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การตั้งหมู่บ้าน   
 

ป๎จจุบันชาวไทแสกส่วนมากจะอยู่ที่หมู่บ้านอาจสามารถ  ตําบลอาสามารถ  อําเภอเมือง                 
จังหวัดนครพนมอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนม  4  กิโลเมตร  และยังมีชนไทแสกบางกลุ่ม  ที่ได้พากัน
อพยพ  โยกย้ายที่อยู่ไปทํามาหากินถิ่นต่างๆ  ในจังหวัดนครพนม  และรวมทั้ งสาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  66  การตั้งบ้านเรือนของชาวไทยแสก 

 
 
 

ภาษาไทยแสก 
 

ภาษาแสก    ศาตราจารย์  Haudricourt  เคยแสดงความคิดเห็นไว้ว่าควรจัดอยู่ในภาไทยแขนง
ภาคเหนือ   โดยพิจารณาจากศัพท์   ศาสตราจารย์ “William  Gredney  ก็เป็นอีกท่านหนึ่ง  ซึ่งสนับสนุนว่า
ควรจะจัด    “ภาษาแสก”  อยู่ในแขนงภาคเหนือเช่นกัน   โดยเพ่ิมหลีกฐานทางศัพท์และเสียงท่านผู้นี้   ได้
ศึกษาภาษาแสกในเรื่องเสียงว่ามีเสียงอไรบ้าง    และเคยพิมพ์บทความเรื่อง  The  Sack  Language  of  
Nakhon  Phanom             ส่วนศาสตราจารย์  Haudricourt  นั้นรวบรวมคําศัพท์ไปไม่มาก   และยังไม่ได้
ศึกษาถึงเรื่องเสียงวรรณยุกต์และเรื่องอ่ืน  ๆ  ของชาวไทแสก 
 วิไลวรรณ   ขนิษฐานันท์   ได้ศึกษาภาษาแสก   ตามแนวภาษาศาสตร์โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ของเสียงวรรณยุกต์   เสียงสระและเสียงพยัญชนะ   ที่มีใช้อยู่ในภาษาแสก   ยังได้บรรยายถึงลักษณะกลุ่มคํา
ต่าง  ๆ  การประสมคํา   การเรียงการเก็บบันทึกคําภาษาแสก   ที่เกี่ยวกับคําและความหมาย   วิธีอ่านออก
เสียงและความหมายของคําแสก โดยวิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์ ได้แสดงความเป็นห่วงภาษาแสกเอาไว้ว่าใน
ประเทศไทย  “ภาษาแสก”   เป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยและแปลกแตกต่างไปจากภาษาถิ่นอ่ืน  ๆ  มาก  คน
ไทยอ่ืน  ๆ  ไม่สามารถเข้าใจภาแสกไก้  “ภาษาแสก”  จึงมีป๎ญหาเหมือนคนไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศ
อ่ืน ๆ  กล่าวคือ ภาษาแสกกําลังถูกกลืนหายไป   ป๎จจุบันนี้บางหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านในตัวเมือง  พ่อ  แม่  
ปูุ  ย่า  ตา  ยาย  จะพูดภาษาแสกได้   เด็กๆ  ชาวไทแสก  จะไม่สามารถพูดภาษาแสกได้  เด็ก ๆ  เหล่านี้ไม่
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ค่อยพูดภาแสก        แต่พวกเขาก็ฟ๎งและเข้าใจภาษาแสกได้อยู่บ้าง    จากสภาพที่เป็นอยู่ในป๎จจุบันทําให้
สามารถคาดการณ์ได้ว่า  ภาษาแสก  คงจะสูญสิ้นไปในไม่ช้าเพราะสาเหตุใหญ่   3  ประการ 
 1.  ภาษาแสก  เป็นภาษาของคนกลุ่มน้อย   ดังนั้นเด็กรุ่นป๎จจุบันในหมู่บ้านแสกจึงไม่นิยมใช้ข้อนี้เป็น
เหตุผลทางธรรมชาติโดยทั่วไปแล้ว   เด็กจะพยายามใช้ภาษาของชนหมู่ใหญ่   คือ  ภาษาที่เพ่ือน  ๆ  รอบตัว
ใช้ในโรงเรียนและภาษาที่ใช้สถานที่สาธารณะต่าง  ๆ  ถ้าภาษาที่ใช้ในครอบครัวไม่ใช่ภาษาของชนหมู่ใหญ่      
เด็กก็มักจะไม่ใช้พูด   ถึงแม้แต่พ่อแม่จะใช้ภาษานั้นพูดด้วยก็ตาม   เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนทั่วไป    
ดังจะเห็นว่าถ้าครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ   ถ้าเป็นครอบครัวซึ่งไปเติบโตที่นั่น   จะเรียนรู้และพูด
ภาษานั้นและไม่ยอมใช้ภาษาของตัวเอง   เด็กจะเรียนรู้ภาษาของพ่อแม่   แต่ไม่ยอมใช้ภาษาเพราะเห็นว่าเป็น
ภาษาของชนกลุ่มน้อย   ดังนั้นในหมู่บ้านชาวไทแสกในตัวเมืองทั่ว ๆ  ไปก็เช่นกัน   จะพบว่าเด็กที่อายุต่ํากว่า  
15 ปี       ลงมาไม่สามารถพูดภาษาแสกได้เพียงแต่ฟ๎งเข้าใจ 
 2.  การได้รับอิทธิพล   จากภาษาไทยกลางเนื่องจากชาวไทแสก   ส่วนมากหรือเกือบทุก ๆ  คน         
ต้องเรียนหนังสือ  ซึ่งต้องใช้ภาษากลางเป็นสื่อในการเรียนการสอนอีกทั้งสื่อสารมวลชนต่าง  ๆ  เช่น  
หนังสือพิมพ์   โทรทัศน์  ฯลฯ  ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของคนทั่ว  ๆ ไป  ก็ใช้ภาษากลางจึงทําให้        
ชาวไทแสกได้รับอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของคนทั่ว  ๆไป   ก็ใช้ภาษากลางจึงทําให้ชาวไทแสกได้รับอิทธิพล
ไปจากภาษาไทยกลางมาก 
 3.  การได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาลาวพ้ืนเมืองนคระนมในชีวิตประจําวัน          
  “ ชาวไทแสก ”    จะต้องติดต่อพบปะใกล้ชิดกับชาวนครพนม   
 

ค าศัพท์ภาษาไทยแสก 

  ภาษาไทยกลาง               ภาษาไทยอีสาน        ภาษาไทยแสก 
ช้าง    ซ่าง    ซาง 
ม้า    ม่า    มา 
แพะ    แพะ    แพะ 
เป็ด    เป๋ด    ปึ๊ด 
ปลา    ปา    ปร๋า 
แมว    แม่ว    แมว 
หมู    หมู    หมู 
หมี    หมี    หมี 
หน ู    หน ู    หน ู
วัว    งั่ว    บอ 
หอย    หอย    โอก 
ห่าน    ฮ่าน    ห่าน 
ผีเสื้อ    แมงกะเบี้ย   บุ่งบ่า 
เสือ    เสีย,เสือ    กุ๊ก 
สิงโต    สิงโต    สิงโต 
ยีราฟ    ยีราฟ    ยีราฟ 
สุนัข    หมา    มา 
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จิ้งจก    ขี้เก้ียม     ยะราน 
ตุ๊กแก    กั๊บแก้    กั๊บแก้ 
ปู    ปู    เบษ 
เต่า    เต้า    รอ 
เขียด    เขียด    แทร่ (ควบ) 
อ่ึง    อึง    อ่ึง 
ปลาดุก    ปาดุก    ปร่าร้อก 
ปลาช่อน   ปาค่อ    ปร่าแทร่ 
ปลาซิว    ปาซิว    ปร๋าชิว 

 
 
 
อาหารการกิน 
 

เถรื้องหงอนไถร้แถรก  (ของแซบไทแสก) 
 อาหารของชาวแสกส่วนใหญ่จะเป็นปลา  ได้แก่ แกงปลา   จะนิยมแกงใส่หน่อไม้  ใส่หมากกอก        
ใส่มะเฟือง   ใส่จักจั่นใส่จีหร่อ (หรือจิ้งหรีด)  ลาบปลา , แจ่วปลา, หมกปลา, ส้มปลา,  ลาบเตี้ย,  ปลาร้า,       
ปลาแห้ง,  ปลาจ่อม,  ส้มไข่ปลา,  ก้อยไข่มดแดงแกงหน่อไม้,  แกงอ่อมผัก,  หมกหน่อไม้,  ต้มไก่,  ต้มเนื้อ,  
อ่อมกบ  ปุนกบ  ปุนเขียดผักกาดดอง  (ส้มผัก)ส้มผักเสี้ยน,  ส้มผักกุ่ม,  ผักสดตามฤดูกาล,  ผักกาด,  แตงกวา
บวบ, มะเม็ก,  กะโดน,  ติ้ว  ผักปุาทั้งหมด,  และอาหารพื้นบ้านทั่วไป 
 ผลไม้  แตงโม,  แตงไทย,  มะละกอ, มัน,  เผือก,  อ้อย,  กล้วย,  หมากส้มมอ,  มะขามปูอม,  มะขาม
,  มะพร้าว,  มะเฟือง,  มะปราง,ของหวานกล้วยบวชชี,  กะทิแตงไทย,  ข้าวต้มหัวหงอก  (ต้องมีทุกงาน)  
ข้าวต้มมัด  (ใส่กล้วย,โรยมะพร้าว,น้ําตาล) 
 อาหารหลักที่เป็นเอกลักษณ์   ของชาวไทแสก  คือ  เหมี่ยงแถรก  หรือ  เรียกว่า  เมี่ยงแสก  
ประกอบไปด้วย   ใบทอง  ใบมะปราง  มดส้ม  มะเฟือง  ขนุนเล็ก  ปูน้อย  ตะไคร้หอมแห้ง  พริกสด  
กระเทียม  น้ําปลาร้า 
 น้ําจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทแสก    คือ  แจ๋วเบ๋อผักหว่อ   จ่อหมักกอก  หรือเรียกว่า  แจ่ว
ต้นหอมใส่มะกอกน้ําจิ้มใบหัวหอม  ใส่มะกอกเผาทั้งหมด   เมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วใส่น้ําปลาร้าดิบหรือปลา
ร้าต้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  67  อาหารชาวไทแสก 
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การแต่งกาย 
 
 เครื่องแต่งกายของชาวไทแสก จากข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านละจากรูปภาพชาวไทแสกสมัยโบราณแต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าทอเย็บมือมักมีสีดําหรือผ้าย้อมหม้อสีคราม   จะเห็นได้ว่าชาวไทแสกในสมัยรัชกาลที่  7  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งขึ้นเป็น “เมืองอาทะมาด”   ขึ้นกับ
เมืองนครพนมใน  ร.ศ.1191  ปี  พ.ศ.2387  โดยให้ฆานบุดดีเป็นหลวงเอกอาษา  จึงได้มีชนชั้นของชาวไทแสก       
อยู่  3  กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี  1  ได้แก่  กลุ่มชนชั้นพื้นเมือง  หมายถึงชาวบ้านทั่วไป 
 กลุ่มท่ี  2   ได้แก่  กลุ่มชนชั้นกลาง  หมายถึง  ชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มที่  1  หรือชาวบ้านที่มีฐานะดีแต่
ได้   แต่งกายมาร่วมเนื่องในงานบางครั้งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีฐานะดีจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสวยงามและ
นิยมตกแต่งด้วยเครื่องประดับตามฐานะของแต่ละคน 
 กลุ่มที่  3  ได้แก่  กลุ่มเจ้าขุนมูลนายเป็นกลุ่มที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองอาหมาต  คณะกรรมการ
เมืองอาหมาตรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายที่สูงศักดิ์ที่เป็นลูกหลานของเจ้าขุนมูลนายกลุ่มนี้จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มี
สีสันสวยงามมักเป็นผ้าไหมมีเครื่องประดับมากมาย 
 การแต่งกายสมัยโบราณของชาวไทแสกจึงมีการแต่งกายอยู่สามรูปแบบโดยพิจารณาตามโอกาสใน
งานที่ไปและแต่งกายตามชนชั้นฐานะตําแหน่งหน้าที่การงานมีลักษณะการแต่งกายดังนี้ 
  

1. การแต่งกายชนชั้นพื้นเมืองของชาวไทแสกในสมัยโบราณ 
  ชายชนชั้นพื้นเมืองนิยมไม่ใส่เสื้อ แต่ถ้าเสื้อลักษณะจะเป็นเสื้อสีดําแขนสั้นที่เป็นผ้าย้อมหม้อ 

สีครามหรือผ้าฝูายด้านดิบสีขาวธรรมชาติเป็นเสื้อคอกลมติดกระดุมหน้านิยมใช้ผ้าขาวม้านุ่งเป็นผ้ากระเตี่ยว
หรือนิยมเป็นกางเกงขาก๊วยหรือกางเกงครึ่งท่อนหรือโสร่ง นิยมใช้ผ้าคาดเอวและพาดบ่าด้วยผ้าขาวม้าที่เป็น
สายตาล่องสีขาวหรือแดง  ชายนิยมใส่เครื่องประดับ 
   หญิงชนพื้นเมือง  นิยมใส่เสื้อทั้งแขนสั้นและแขนยาว   มักเป็นผ้าย้อมหม้อสีครามหรือผ้า
ฝูายด้ายดิบสีขาวธรรมชาตินิยมใส่เสื้อมะขามโค้งกับเสื้อคอกลม นิยมใช้ผ้าแพรหรือผ้าขาวม้าพาดเบี่ยงไปหา
ไหล่ขวา   ผ้าถุงนิยมใส่ผ้าถุงที่เป็นผ้าฝูายที่มีเชิงผ้าถุงหรือที่เรียกว่า ตีนซิ่นสองอายุนิยมนุ่งโจงกระเบนบางครั้ง
นิยมใส่เสื้อแขนสั้นหมากกะแหล่งเสื้อนิยมเป็นทรงผ่าอกติดกระดุม 

 
2. การแต่งกายชนชั้นกลางของชาวไทแสกในสมัยโบราณ 

   ชายชนชั้นกลางนิยมใส่เสื้อสีดําแขนสั้นที่เป็นผ้าย้อมหม้อสีครามหรือผ้าฝูายด้ายดิบสีขาว
ธรรมชาติ   เป็นเสื้อคอกลมติดกระดุมหน้านิยมนุ่งกางเกงขาก๊วย หรือกางเกงขาครึ่งท่อนหรือโสร่งนิยมใช้ผ้า
คาดเอวและคาดบ่าด้วยผ้าขาวม้าที่มีลวดลายสีสันสวยงามบางครั้งจะเป็นผ้าไหมนิยมเครื่องประดับที่คอและ
กําไลที่ข้อเท้า 

  หญิงชนชั้นกลางนิยมใส่เสื้อสีดําแขนยาวที่เป็นผ้าย้อมหม้อสีครามหรือผ้าด้ายดิบสีขาว
ธรรมชาติ    นิยมใส่เสื้อคอมะขามโค้งกับเสื้อคอกลมนิยมเสื้อแขนกระยอกผ่าอกติดกระดุมที่ทําด้วยเปลือก
หอยนิยมใช้ผ้าแพรหรือที่เป็นผ้าไหมหรือผ้าที่มีสีสันสวยงามโดยเฉพาะสีแดงพาดเบี่ยงไปหาไหล่ขวาผ้าถุงนิยม
ใส่ผ้าถุงสีดําที่มีเชิงผ้าถุงหรือที่เรียกว่าตีนซิ่น  นิยมเครื่องประดับท่ีผมที่หูกําไลแขนและกําไลข้อเท้า 

  ชายหญิงชนชั้นกลางนี้มักเป็นชาวบ้านที่มีฐานะดีและมักจะได้รับคัดเลือกให้ไปต้อนรับแขก
บ้านเมืองเพ่ือไปแสดงแสกเต้นสาก 
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  3. การแต่งกายของชนชั้นเจ้าขุนมูลนายของชาวไทแสกในสมัยโบราณ 
  ชายชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย  นิยมใส่เสื้อแขนยาวสีขาวทรงราชประแตน  นุ่งโจงกระเบนด้วย

ผ้าไหม    บางครั้งก็ใช้ผ้าคาดเอวด้วยผ้าไหมบางครั้งก็ไม่ใช้ผ้าคาดเอว นิยมประดับเครื่องยศท่ีหน้าอกเสื้อ 
  หญิงชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย  นิยมใส่เสื้อที่เป็นผ้าไหมหรือผ้าลายลูกไม้ คอตามสมัยนิยม   

บางครั้งเป็นทรงมะขามโค้งแขนทรงตุ๊กตาแขนยาว   เสื้อรัดรูปมีระบายปล่อยชายติดกระดุมด้านหลังกระดุม
มักทําด้วยเปลือกหอยนิยมใส่ตุ้มหูที่เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นเงินเป็นทองประดับตามฐานะที่ข้อเท้านิยมใส่กําไล
ทั้งสองข้างและกําไลแขนทั้งสองแขนใครมีฐานะดีก็ใส่กําไลหลาย ๆ อันมีเงินทองและนาค  ผมนิยมไว้ผมสั้น   
ถ้าไว้ผมยาวจะนิยมเกล้ามวย  บางคนนิยมนําสร้อยทองคําสามรอบประดับผมนิยมใช้ผ้าไหมหรือผ้าที่มีสีสัน
สวยงามพาดเบี่ยงไหล่ซ้าย  ผ้าถุงนิยมใส่ผ้าถุงมีเชิงที่เป็นผ้าไหม 

  โดยทั่ว ๆ ไปชาวไทแสกไม่ว่าชนชั้นไหนจะนิยมเครื่องประดับเหมือนกันขึ้นอยู่กั บฐานะ
เหมือนกัน   มีน้ํามันทาผมผู้หญิงนิยมใช้นิยมซึ่งทําด้วยใบอ้ม  ขมิ้น  ใบกระแจะ รากต้นนมยาน  โดยนํามา
ตากแดดให้แห้งบดให้ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากัน  เรียกว่า  เนียม   หวีทําด้วยเขาควายและหนามแท่งยาสีฟ๎น
ใช้ถ่านไฟ     ขี้ไต้ไหม้และดินทรายเวลาดัดผมให้หยิกจะใช้ก้านต้นงิ้วดัดผมให้หยิกงอ  รองเท้าส่วนมากไม่นิยม
ใส่รองเท้า   ถ้าเป็นเจ้าขุนมูลนายจึงนิยมใช้กลิ่นของดอกไม้แทนน้ําหอม   เช่น  ดอกมะลิ  ดอกมันปลา เป็น
ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  68   การแต่งกายชาวไทยแสก 
 
 
สังคมประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อ 
 
  1. พิธีแต่งงาน  (พิธีกิ๋นตร๋อง) 
   เมื่อหญิงชายชอบพอกันถึงขั้นที่จะร่วมชีวิตกัน  ฝุายชายจะเชิญผู้ใหญ่ไปทําพิธีสู่ขอ   โดย
ฝุายชายเตรียมขัน  5  เหล้าขาวฝุายหญิงจะเตรียมรับโดยมี  น้ํา  หมาก  พลู  ยา  ข้าวปลาอาหาร  แล้วนัด
หมายการแต่งงาน   ซึ่งนิยมเอาวันขึ้น  1,6,11,15  ค่ํา  มีขบวนแห่ไปบ้านเจ้าสาวโดยมีขบวนขันหมาก 
   ขบวนขันหมากประกอบด้วย    สินสอด  ทองหมั้น  เนื้อ (เอาทั้งตัว)  เหล้าเป็นไห  ซิ่นเป็น
หาบ(เนื้อ)  ปลาหาบ  โดยใช้ไม้ทอหูก  หาบฝูาย  เสื่อสาดหมอน  มาด้วย 
   เจ้าบ่าวใส่เสื้อสีขาวคอบัว   นุ่งผ้าหางดจงกระเบน   ใส่กางเกงขาสั้นสีดําข้างใน   มีผ้าเบี่ยง
ขาวพาดไหล่  ทาแปูง   กางร่มกระดาษ  เพื่อนเจ้าบ่าว   ก็ให้แต่งตัวคล้ายกัน  มีฉิ่ง  ฉาบ  ฆ้อง  กลอง 
 เจ้าสาวแต่งกายแบบไปงาน  นุ่งซิ่น  ห่มสไบ  สวยงาม 
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2. พิธีกินเตดเดน 
   ประเพณีและวัฒนธรรม  มิใช่สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง  แต่จะเป็นสิ่งที่สังคมหนึ่งๆ  หรือ
ประชาชนส่วนร่วม  สร้างขึ้นมาและจะถ่ายทอดให้แก่กันและกันด้วยลักษณะและวิธีการต่างๆกัน  ขึ้นอยู่กับ
จิตใจของแต่ละคน  จะเกี่ยวกับความคิดเห็น  ความรู้สึก  ความเชื่อ  จนเป็นความเคยชินของบุคคลในละ
ท้องถิ่นโยประพฤตปฏิบัติ  สืบต่อกันมาเป็นแบบแผน  เป็นสิ่งนํามาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
   จารุวรรณ  ธรรมวัตร  กล่าวถึง  พิธีกรรม ความเชื่อเอาไว้ว่า  ความเชื่อของคนในแต่ละ
ท้องถิ่น  จะเกิดจากป๎ญหาในการดํารงชีวิตประจําวัน  แต่เมื่อชีวิตถึงคราววิบัติเกิดโรคภัยเจ็บคนจึงสร้างความ
เชื่อว่า  น่าจะมีอํานาจลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ  บัลดาลให้เป็นเช่นนั้น  อํานาจนั้นอาจจะเป็นเทพเจ้า  ภูตผี
ปีศาจ วิญญาณ  สัตว์ปุา  พระอาทิตย์  พระจันทร์ดวงดาว  ตลอดจน  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  
   ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการปูองกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับตน  มนุษย์จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจาก
อํานาจลึกลับ  โดยเรามีความเชื่อว่า  ถ้าได้บอกกล่าวหรือยินดี  แสดงความรู้คุณ  ด้วยวิธีการ  เช่น  ไหว้บูชา  
หรือบวงสรวง  หรือประกอบพิธีต่างๆ  แล้วก็จะผ่านภัยพิบัติเหล่านั้นไปได้  แต่ละสังคมต่างมีความเชื่อเป็น
มรดกสืบต่อกันมาจนถึงป๎จจุบัน  ชาวอีสานก็เป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคลาง  
ฤกษ์  ความฝ๎น  สิ่งแวดล้อมหรือการแสดงวิธีการนับถือบรรพบุรุษ  ที่ล่วงลับไปแล้วจนได้เกิดประเพณีต่างๆ
เกิดข้ึน 

ประเพณี  กินเตดเดน  ของชาวไทแสกก็เช่นกัน  ซึ่งประเพณีก็มีผลต่อจิตใจและความเป็นอยู่ของชาว
ไทแสกอยู่มากเพราะชาวไทแสกมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ชาวไทแสกนับถือและเรียกว่า  โอ้งมู้  นี้มีจริงและจะ
บัลดาลความสุขให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอาจสามารถได้  ประเพณีนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวไท
แสกที่อยู่ตําบลอาจสามารถ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ได้ถือปฏิบัติเป็นพิธีกรรมสืบต่อกันมาจนทุกๆปี
จนถึงป๎จจุบัน 
 กิ่งแก้ว  อัตถากร  กล่าวถึง  พิธีกรรมว่า  เป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้น  เพ่ือเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ  ทําแล้วผู้ทํามีความสุขใจมีความหวังและเชื่อว่า  พิธีกรรมต้องนําไปสู่ผลที่
คาดหวัง       ทําให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล   อยู่เย็นเป็นสุข   การประกอบพิธีกรรมเพ่ือแสดงความเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์     จะทําให้เหตุร้าย    กลับกลายเป็นผลดีได้    โดยการทําพิธีบวงสรวงกราบไหว้    เพ่ือขอความ
อารักขา    และความสวัสดีมีชัยในกิจการที่ตนทําอยู่    ลักษณะของพิธีกรรม  มีอยู่  2  ประการ  คือ   เน้น
เรื่องของจิตใจและเน้นเรื่องสัญลักษณ์ในสังคม   มักมีการประกอบพิธีกรรม    ตามโอกาสต่าง  ๆ  อยู่เสมอ
ตั้งแต่เกิดจนตาย 
 “พิธีกินเตดเดน” ของชาวแสกนี้    ถือเป็นประเพณีพิธีกรรมอย่างหนึ่งโดยการประกอบพิธีกรรม
ขึ้นมาเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญํูกตเวทีต่   “โองมู้”  ที่ชาวไทแสกเคารพนับถือซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาว
ไทแสกเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกหลานรุ่นหลังๆ   สืบต่อกันมา  “โองมู้”   จะทําหน้าที่คุ้มครองอันตรายที่เกิดขึ้น
ในหมู่บ้าน   และดลบันดาลให้สิ่งต่าง  ๆ  เกิดขึ้นตามที่  “ผู้บ๊ะ”  (บนบาน)   โดยมี  “กวนจ้ํา” เป็นสื่อกลาง
ในการประกอบพิธีกรรม   แต่ถ้าหากลูกหลานประพฤติมิชอบไม่เหมาะสมหรือทําพิธีบนบานแล้วไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรือไม่มีพิธีกรรม   แต่ถ้าหากลูกหลานประพฤติมิชอบ  ไม่เหมาะสมหรือทําพิธี
บนบานแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกดีงามหรือไม่มีพิธีกรรม  เก่บ๊ะ  (พิธีแก้คําบนบาน)  ก็จะทําให้เกิด
เหตุเภทภัยในครอบครัวเพ่ือเป็นการตักเตือนให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง  ดีงาม  ตัวอย่างเช่น  
อาจจะเจ็บไข้ได้ปุวย  เกิดอาการร้อนรนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เมื่อทํา  การบ๊ะ  หรือ  เก่บ๊ะ  แล้วเหตุร้ายก็จะ
กลายเป็นดี  พิธีกรรมกินเตดเดน  นี้ชาวไทแสกเชื่อว่า  พิธีกรรมนี้มีบทบาทในการสร้ างความศรัทธา  ความ
เชื่อมั่น  ความรู้สึกดีๆร่วมกัน  ความรู้สึกผูกพันที่มีในสายเลือดเผ่าพันธุ์เดียวกัน  เป็นการสร้างจิตสํานึกให้ชาว
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ไทแสกทุกคน  เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีของตน  มุ่งสอนให้ผู้มีอายมากกว่าให้ความ
เคารพนับถือ  และแสดงความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณ  หรือต่อผู้มีอายุน้อยกว่าให้เกิดความสามัคคี  เคารพนับ
ถือ  บรรพบุรุษ  แสดงความปลื้มปีติแก่ชาวไทแสกท่ีมาร่วมพิธีกันทุกถ้วนหน้า 
 
 

 3. พิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษ  

 พอชาวแสกมาพร้อมกันแล้ว "หมอเยา" หรือ "หมอเหยา" จะทําพิธีบวงสรวงโดยการจุดธูปเทียน         
เทเหล้าใส่จอก และเชิญ "โองมู้" มารับของที่นํามาบวงสรวงเป็นภาษาแสกต่อจากนั้นก็เป็นพิธีโยนเหรียญ ซึ่ง
ลักษณะเหรียญจะเป็นเหรียญแบบโบราณ หรือสตางค์ แดงทาสีขาวด้านเดียว จํานวนสองเหรียญ หมอเหยา
หรือ หมอเยา จะโยนเหรียญขึ้นเพ่ีอ เสี่ยงทายว่าที่จัดพิธีในวันนี้ขึ้น และขออนุญาตถ่ายรูปจะได้ไหม และพอใจ
กับการกระทํานี้ไหม แล้วก็โยนเหรียญลงกับพ้ืนหากเหรียญตกลงหงายด้านเดียวกัน สีขาวเหมือนกันหรือดํา
เหมือนกัน แสดงว่าไม่พอใจ ถ้าหากเหรียญสองเหรียญต่างกัน  แสดงว่าอนุญาตหรือพอใจ ถ้าหากเหรียญ 
เหมือนกันคือไม่พอใจ ต้องทําพิธีใหม่และเสี่ยงอีกครั้งจนกว่าจะพอใจ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  69   กวนจ้ําทําพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้ 

 

4. ศาลโองมู้และกวนจ้ า 

  ศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้  ตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขง  ที่บ้านอาจสามารถ  หมู่  5  ตําบลอาจสามารถ  อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครพนม  เป็นที่ดินของบรรพบุรุษชาวแสก  ชื่อ  หลวงอุปฮาด  ได้เป็นผู้บริจาคให้เป็นสถาน
ที่ตั้งศาลเจ้า  แดนหวั่วโองมู้ 
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         ศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้ เป็นที่สักการะของชาวแสก ซึ่งได้จัดทําพิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษขึ้น 2 ค่ํา 
เดือน 3 ลักษณะของศาลคล้ายศาลพระภูมิทั่วไป แต่มีกระดาษเลี่ยมอยู่รอบๆ ศาลจะจัดตกแต่งประดับประดา
เมื่อมีงานพิธี  

 โองมู้  หมายถึง  วิญญาณบรรพบุรุษที่ชาวไทยแสกเชิญให้สิงสถิตอยู่ที่  “ศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้”  
โดย  โองมู้  จะทําหน้าที่คุ้มครองอันตรายที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านและดลบันดาลให้สิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้นตามที่มีผู้ทํา  
“พิธีบ๊ะ”  ในสิ่งที่ต้องการ  และ  “พิธีเก่บ๊ะ”  ในสิ่งที่เป็นไปได้ตามต้องการ  โดยมี  “กวนจ้ํา”  เป็นสื่อกลาง
ในการประกอบพิธี 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่  70   ศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้ 

 เดน  หมายถึง  ศาลเจ้าบริเวณรอบนอกระเบียงศาลาที่ยื่นออกมาจะมีอาวุธโบราณวางเรียงไว้  มีหอก  
ดาบ  ปืน  ไม้กระบอก  ง้าว  จะใช้วิธีแกะสลักไม้เป็นอาวุธโบราณที่มีขนาดเล็ก ๆ  วงเรียงไว้  มีความเชื่อว่า  
อาวุธโบราณนี้เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ปูองกันประจําตัว  “โองมู้”  โดยศาลเจ้านี้  ชาวไทยแสกเรียกว่า  “ศาลเจ้า
แดนหวั่วโองมู้”  โดยชาวไทยแสกจะสร้างศาลาครอบศาลโองมู้เอาไว้  อาวุธประจําตัวของ  “โองมู”้  มีดังนี้ 

 1.  หมักหร่าว หมายถึง  ง้าว 

 2.  หมักสั่มโหม่  หมายถึง  หอก 

 3.  หมักตร๋าว หมายถึง  ดาบ 

 4.  หมักถรุ่ง หมายถึง  ปืน 

 5.  หมักหง่อน หมายถึง  ไม้กระบอง 
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ภาพที่ 71   อาวุธประจําตัวโองมู้ 

  

กวนจ้ า หมายถึง  บุคคลที่ถูกเลือกให้เป็นผู้รักษาศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้ 
 กวนจ้ํา  จะทําหน้าที่เป็นคนกลางในการประกอบพิธีกรรมระหว่างโองมู้กับชาวไทยแสกที่มาร่วม
พิธีกรรม  โดยชาวไทยแสกจะคัดเลือกจากบุคคลสูงอายุที่มีความซื่อสัตย์  ไม่เคยกระทําผิดศีลธรรม  ประพฤติ
ตัวเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยแสกในหมู่บ้าน 
 หน้าที่ของกวนจ้ า 

1. ดูแลรักษา  “ศาลเจ้าแดนหวั่วโองมู้” 
2. เป็นสื่อกลางในการทําพิธีต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับ  “โองมู”้ 
3. ทุก ๆ วันขึ้น  15  ค่ํา  “กวนจ้ํา”  ต้องนําธูปเทียนดอกไม้มาทําพิธีบูชาทุกครั้ง 

 
 

 

 

 

กวนจ้ าคนปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่  72  การทําพิธีเสี่ยงทาย 
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วิธีการเสี่ยงทาย 

เดิม ใช้เงินสตางค์แดง  2  เหรียญ 
 ป๎จจุบัน ใช้ไม้เรียกว่า  “ไม้แตรว”  มีลักษณะเป็นไม้กว้าง  1  นิ้ว  ยาว  3  นิ้ว 
  ไม้แตรว  ด้านที่  1  ทาด้วยปูนสีขาว 
  ไม้แตรว  ด้านที่  2  ไม่ได้ทาด้วยอะไร  เป็นตามธรรมชาติ 
 ก่อนที่จะรู้ว่าวิญญาณบรรพบุรุษ  “โองมู”้  จะมารับเครื่องสังเวยหรือไม่นั้น  “กวนจ้ํา”  จะทําพิธีโยน
ไม้แตรวทั้งสองอัน  ถ้าไม้แตรวคว่ําทั้งคู่แสดงว่าท่านไม่รับอาหารนั้น  แต่ถ้าโยนไม้แตรวแล้วหากคว่ํา  1  หงาย  
1  แสดงว่าท่านรับสังเวยอาหารเหล่านั้น  ก็จะให้ท่านสังเวยอาหารไปเรื่อย ๆ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  73   การเสี่ยงทายด้วยไม้แตรว 

ส ารับท่ีใช้ส าหรับถวาย "โองมู้"  
             สํารับที่ใช้สําหรับถวายโองมู้ ได้แก่ เหล้าโรง อาหารคาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน หากชาวแสก จัดพิธี
ใดข้ึนก็ต้องบอกกล่าวแก่โองมู้ก่อน เชื่อกันว่า หากไม่บอกล่าวให้โองมู้ทราบก่อนชาวแสกผู้นั้นจะต้องมีอัน
เป็นไป (ในการประกอบอาหารสําหรับถวาย  โองมู้  นั้น  จะไม่มีการชิมรสชาดก่อนเป็นอันขาด) 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่  74   สํารับอาหารคาวหวานที่ใช้สังเวยโองมู้ 
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5. พิธีบวงสรวง  “โองมู้”  โดย  การแสดงแสกเต้นสาก 
    ในสมัยก่อนการเต้นสากชองชาวแสก   ถือว่าเป็นการละเล่นประจําเฉพาะพิธีบวงสรวง   “โองมู้”  
ในวันขึ้น  2 ค่ํา  เดือน  3  ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์   ชาวแสก  เรียกว่า  “พิธี-กิน-เตด-เดน” จะมีการแสดง  
“แสกเต้นสากถวายโองมู้”   ขั้นตอนนี้จะไม่เหมือนกับที่อ่ืน ๆ  ชาวบ้านไทยแสกจะเริ่มพิธีกรรมแสกเต้นสาก  
เพ่ือเป็นการบวงสรวงถวาย  “โองมู”้  เป็นการเซ่นไหว้และชมการแสดงแสกเต้นสากไปด้วย  โดยชาวไทยแสก
มีการเต้นสากเป็นจังหวะเร็วบ้าง  ช้าบ้าง  เพ่ือเป็นการหยอกเย้ากัน  ผู้ที่ร่วมพิธีก็จะทําการปรบมือให้เข้ากับ
จังหวะของการกระทบไม้ไปด้วย  (การแสดงแสกเต้นสากรอบที่  1) 
 พิธีต่อไป  เมื่อเห็นว่านานพอสมควรแล้ว  “กวนจ้ํา”  ก็จะทําพิธีเสี่ยงทาย  “โองมู้”  ว่าอ่ิมหรือยังโดย
การโยนไม้แตรว  ถ้าหงายเหมือนกันหรือคว่ําเหมือนกันแสดงว่ายังไม่อ่ิม  การแสดงแสกเต้นสากก็ต้องแสดง
ต่อไปอีกประมาณ  5-10  นาที  ถ้าทําพิธีเสี่ยงทายแล้วไม้แตรวคว่ํา  1  อัน  หงาย  1  อัน  แสดงว่าอ่ิมแล้ว  
จากพิธีการเสี่ยงทาย  ส่วนมากโยนไม้แตรวครั้งเดียวก็เสี่ยงทายว่า  “โองมู”้  อ่ิมแล้วไม่เคยเกิน  2  ครั้ง 
 เมื่อ  “โองมู้”  สังเวยอาหารอ่ิมแล้ว  “กวนจ้ํา”  ก็จะถอยอาหารนั้นออกมา  โดยให้ชาวไทยแสก
ช่วยกันนําอาหารบางอย่างที่ท่านสังเวยแล้วนํามาปรุงรสใหม่  เมื่อเสร็จแล้ว  ชาวบ้านก็จํานํามาจัดเป็นสํารับ  
เป็นชุด ๆ  ให้ชาวไทยแสกทุก ๆ  คนได้รับประทานอาหารร่วมกัน  และให้ทุก ๆ  คน  ที่มาร่วมพิธีในงาน
ร่วมกันทําพิธีบวงสรวงแสดงแสกเต้นสากในรอบที่  2  ร่วมกัน  อีกครั้ง 
 

องค์ประกอบในการแสดง   “แสกเต้นสาก”  มีดังนี้ 
  1.  ไม้ประกอบทําเป็นจังหวะมี 
   1.1  ไม้สาก   มีลักษณะตรงยาวประมาณ  2  เมตร  ใช้เคาะจังหวะประมาณ  5 -6 
คู่   การวางไม้   สากจะจัดเป็นช่วง  ๆ  ห่างกันประมาณ  50 เซนติเมตร  ต่อ  1  คู่ 
   1.2  ไม้รองพ้ืนสาก   มีขนาดใหญ่และยาวกว่าไม้สากมี  1 คู่  ขนาดกว้างยาวเท่ากัน
ยาวประมาณ  5-7  เมตร  สําหรับเป็นฐานรองไม้สาก 
 
 

   

 

 
 

 

 

ภาพที่  75  ลักษณะของไม้สากและไม้รองพ้ืนสากของ “แสกเต้นสาก”  

 

 

รศ
.ดร

.จุม
พล

 วิเ
ชีย
รศิ
ลป

์



~ 98 ~ 
 

2.  จังหวะการตีสาก 
   สมัยโบราณในการเคาะจังหวะจะใช้ไม้สากตําข้าวไม่มีการเตรียมจับไม้สากมา   
เคาะเป็นจังหวะได้เลยป๎จจุบันจังหวะการตีสาก    จะมีหลายจังหวะด้วยกัน   หากคนตีสากไม่เป็นและเต้นสาก
ไม่เป็น   หรือ  เต้นไม่ถูกจังหวะ   ไม่สากก็จะตีกระทบขาคนที่เต้น   ให้เกิดการเจ็บปวดได้ จะไม่เหมือนกับ  
รําลาวกระทบไม้   เพราะต้องฝึกและต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งยากนักจะมีคนตีและเต้นได้เหมือน   ชาว
แสก   เพราะจังหวะเร็วก็เร็วมาก  ถ้าไม่ฝึกจนชํานาญ    จะไม่สามารถเต้นได้   มิใช่ว่าจะมนไปแสดงได้
ตลอดไปก่อนที่จะนําไปแสดงที่อ่ืน  จะต้องทําพิธีขออนุญาต  “โองมู้”    อนุญาตแล้วจึงนําไปแสดงเต้นสากไป
แสดงโดยไม่ได้ขออนุญาตก็จะมีเหตุให้มีอันเป็นไป   เช่น   ทําให้เจ็บไข้ไม่สบายโดยหาสาเหตุไม่ได้   ดังนั้น   
ก่อนที่จะนําการแสดงเต้นสากไปแสดงที่อ่ืนให้    “กวนจ้ํา”    ไปขออนุญาต  จาก  “โองมู้”   ก่อน  สิ่งที่จะ
นําไปขออนุญาต  โดย  “กวนจ้ํา”  จะทําการเสี่ยงทาย  ถ้า  “โองมู”้ อนุญาตจึงไปแสดงได้ 
 

  

 

 

 

 

ภาพที่  76   จังหวะการตีสาก 

3.  ดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ 
  ส่วนมากเป็นดนตรี   พื้นบ้าน  มีกลองใหญ่   กลองเล็ก  ฆ้องเล็ก  พังฮาด   (มีลักษณะคล้าย
ฆ้องตรงกลางจะนูนเป็นวงกลม)  ฉิ่ง  ฉาบผู้ให้จังหวะส่วนมากจะเป็นผู้ชาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  77   ดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ 
 

 

รศ
.ดร

.จุม
พล

 วิเ
ชีย
รศิ
ลป

์



~ 99 ~ 
 

4.  ผู้แสดง  “แสกเต้นสาก” 
    4.1  ผู้ทําหน้าที่เคาะไม้สาก  จะนั่งตรงข้าม  จับคู่กันประมาณ  5  ถึง 7  คู่  แล้วแต่
ความยาวของไม้รองไม้สากจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ 
    4.2  ผู้เต้น  จะทําท่าเต้นคล้าย  ๆ  ระลาวกระทบไม้แต่จังหวะการเต้นจะเร็วกว่า
มาก   จะมีทั้งเต้นเดี่ยว   เต้นเป็นคู่  มีจังหวะช้า  จังหวะเร็ว  ผู้เต้นจะมีทั้งชายและหญิง 
    4.3   ผู้ร้องเนื้อเพลงภาษาแล้ว   ประกอบดนตรีจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ได้ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  78  ดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะของ “แสกเต้นสาก”   

5.  เครื่องแต่งกายในการแสดงสาก 
  ผู้ชายเสื้อดําแขนสั้น   ผ้ายอมหม้อสีคราม   เสื้อคอกลมติดกระดุมด้านหน้ากางเกงขาก๊วย   
หรือขาครึ่งท่อ   ผ้าคาดเอว   เป็นผ้าขาวม้า    เป็นลายตะล่องสีแดงส่วนผ้าพาดบ่า   ใช้ผ้าสีแดงล้วน 
  ผู้หญิงเสื้อแขนยาวสีดํา     ผ่าอก   ติดกระดุมด้านหน้า   ผ้าถุงสีดํามีเชิงที่ปลายผ้าถุง   ผ้าถุง
ยาวกรอมเท้า     ผ้าคาดเอวนิยมเป็นผ้าลายเดี่ยวกันกับลายเชิงผ้าถุงผ้าเบี่ยงซ้าย   นิยมใช้ผ้าสีแดง   นิยมใส่
ตุ้มหู   กําไลขา   และสร้อยขา  และสร้อยคอผมนิยมไว้ผมยาวเกล้ารัดมวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  79  ลักษณะการแต่งกายของ “แสกเต้นสาก”   
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6.  เพลงร้องประกอบจังหวะการเต้นสาก   เนื้อเพลงจะเป็นเพลงภาษาแสก 
เพลงโรมไถ้แถรก   (รวมกันเถิดแสด) 

 แต่โหม่ะไทแถรก เทวแซกฮุนแต่เดนไตร อยู่บันไทปูองไฮง่า ไร้ย่วนเงา 
 (แต่ก่อนไทแสก)  (อพยพแต่แดนไกล) (อยู่ดินไทยใต้ร่มไทรพระบารมี) 
 ประเพณีเคยมีแซกสากถ่วยเจ้า หลั่งถร่อเอว แซกสากอ่วดถ่วยเห่อหนอม 
 (ประเพณีเคยมีเต้นสากถวายเจ้า) (จึงขอเอา) (เต้นสากถวายให้ชม) 
 โบ่ะไฟโซ่ยเสาะ ถร่อพันเทียนธูปบร่อกไหม่ น่อมเถร่าไหล่องค์หวั่วเจ้าจอม 
 (ไม่สวยขออภัย) (เอาดอกไม้ต่างธูปเทียน)   (น้อมกราบไหว้องค์ท่านเจ้าจอม) 
 เคียกกุ๊กรุกรานข้าถร่อนอบน้อม แหละถร่อยอม พลีชีพชื่อเผ่าแถรกไท 
 (ศึกเสือรุกรานเราขอปกปูอง)        (และขอยอม)       (พลีชีพรักษาเผ่าแสกไว้) 
 โรมกินเฮาหนาแถรกโรม    ตั้งแต่โขโองย่านําเผาผักหลาย    ห้ามแทร็กหร๋อยถ้วนบึ๊กหน่อย 
 (รวมกันเข้าไว้ชาวแสก)      (ตั้งต้นปูุย่านําเผ่ายากเข็ญ)         (ข้ามห้วยเขาปุาใหญ่น้อย) 
 ลอดหล่ําลอดปราย        กว่าตั้งเพียงไค่        อยู่ไค่โค่นหลั่วลําพัน 
 (แทบล้มแทบตาย)        (กว่าจะตั้งเมืองได้)  (คงอยู่ได้แสนยากลําเค็ญ) 
       โรมแถรกเตร้อไตรพันส่ายล้วนไถ้เดียวกิน    โปะชื่อสิ่น    ภาษ่าประเพณีนั้น 
 (รวมแสกใกล้ไกลเป็นสายเลือดเส้นเดียวกัน) (ถ้าไม่รักษา) (ภาษาประเพณีไทแสกนั้นจะสูญสิ้น) 
 ถร่อเทวาโข่ยหรักษ่าชื่อเผาแถรกมั่น    อยู่สุขสําราญเบ่งบานอยู่โต๋ยโลกา 
             (ขอเทวา  ช่วยรักษาเผ่าแสกให้คงม่ัน)  (อยู่สุขสําราญเบิกบานอยู่คู่โลกาเบ่งบานอยู่โต๋ยโลกา) 
 (เบ่งบานอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  80  ลักษณะการละเล่น “แสกเต้นสาก”   
 

 

 

 

 

ภาพที่ 81 ประกอบการบรรยายแสดงแสกเต้นสาก 
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ภาพที่ 82 ประกอบการบรรยายแสดงแสกเต้นสาก 

 

6. พิธีสะเดาะเคราะห์ 

 จะทําเมื่อเจ็บปุวยมีลางร้ายและฝ๎นร้าย   เป็นการสงเคราะห์ไปจากตัว  จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
โดยมีหมอสะเดาะเคราะห์  ทําหน้าที่สวดหรทอเป็นพระภิกษุสงฆ์ทําหน้าที่สวด 

อุปกรณ์ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ 

 ทํากระทง  สี่เหลี่ยมทําด้วยเปลือกกล้วย   สามารถวางรอยน้ําได้ทําธงเท่ากับอายุของคนสะเดาะ
เคราะห์ป๎กประดับที่กระทงสี่เหลี่ยม   หรือว่างนอนไว้ในกระทง    ถ้าจํานวนมากเครื่องบูชาประกอบด้วย  
ข้าวดํา  ข้าวขาว  ข้าวแดง  อาหารหวาน  อาหารคาว  รวมทั้งน้ําให้จัดครบเก้าอย่างวาดหุ่นตัดเปูนรูปหุ่นโดย
ใช้เปลืกกล้วยเป็นสัญลักษณ์แทนคน   ที่สะเดาะเคราะห์ในกระทงอาจมีเงินหรือสิ่งของที่แทนสัญลักษณ์ของผู้
สะเดาะเคราะห์    เช่นของใช้เล็กน้อย ๆ  และที่ขาดไม่ได้คือฝู ายผูกข้อมือ     ฝูายทําพิธีโค้งพันรอบ  ๆ  
กระทง   พิธีจุดธูปเทียนหมอสวดจะเป็นผู้สวด   และทําพิธีบางครั้งมีการแระพรมน้ํามนต์ 

 

7. การแสดงบ้ังขึ้นในพิธีงานศพ 

 เป็นการละเล่นของชาวไทแสกในขณะที่กําลังเผาศพอุปกรณ์  มี  ไม้ไผ่สามปล้องที่เป็นไม้รอง  ไม้คาน
หามศพ  ถ่านเผาศพสามก้อน   คืบใส่ในปล้องไม้ไผ่มีหมอปลุกแสก  1  คน  คนที่ทําพิธีปลุกเสกแล้วให้ผู้ชาย
สองคนบั้งไม้ไผ่ลง    ถ้าดวงไม่สมพงษ์กัน  บั้งไม้ไผ่จะตันไม่ขึ้น   ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ถ้าดวงสมพงษ์กันแล้วให้
หมอปลุกเสกอีกครั้ง   จึงจะสามารถตันบั้งไม้ไผ่ขึ้นพร้อมกันได้ 
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8. พิธีล็องข่วง  (พิธีลงข่วง) 

 เป็นพิธีที่หนุ่มชาวไทแสกนิยมรวมกลุ่มกัน   ในเวลาเย็นหรือเวลาพลบค่ํา   รวมกลุ่มกัน  ยกเป็นขบวน    
มีการร้องรําทําเพลงไปบ้านสาวชาวไทแสกท่ีหมายปอง   อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ประกอบในการร่วมขบวนประกอบ
ไปด้วย   กลองเลง  ร้องฉิ่ง  เพ่ือไปจีบสาวที่กําลังทํางานบ้าน   หลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จ  เช่น  
สาว  ๆ  อาจจะนิ่ง  เข็นฝูาย  นั่งต่ําหูก  นั่งดีดฝูาย  ตักข้าว  หรือทํางานบ้านอื่น  ๆ  หนุ่มชาวไทแสก  อาจจะ
มาช่วยสาวสาวทํางานเมื่อเวลาพอสมควรก็จะพากันกลับบ้าน   พิธีลงบ่วงนี้หนุ่มสาวมักจะรวมกันในเทศกาล
งานพิธีบุญต่าง ๆ  จะมีประเพณีการ  สร้างตูบหรือที่พักชั่วคราว  ให้สาว ๆ  ที่อยู่ต่างบ้านหรือหมู่บ้านเดียวกัน
มานั่งพักผ่อน   พักนอนแล้วหนุ่ม ๆ  ชาวไทแสก  ก็จะพากันลงข่วง   ตีกลองเลงร้องจะรําทําเพลง   และตูบ
เพ่ือไปจีบสาว  ส่วนมากจะมีการก่อกองไฟ  และจุดขี้ไต้ขณะนั่งจีบสาว 

 

9. พิธีเหลี่ยงมาง  หรือพิธีเลี้ยงผี 

 การจัดการทําพิธีนี้ขึ้นเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   เพ่ือให้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข   ยึดถือกันมา
แต่โบราณกาล   ผู้ประกอบพิธีกรรม  คือคุณยายเถิม  ซึ่งเป็นผู้สืบทอดประเพณีนี้มาจากบรรพบุรุษ   และเชื่อ
กันว่า  ถ้าไม่ทําพิธีนี้ก็จะมีอันเป็นไป   การทําพิธีเริ่มในเดือน  4  ขึ้น  4  ค่ํา 
 เครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้แก่  มะพร้าวอ่อน  2  ลูก  บายศรี  1คู่  อาหารหวานได้แก่  
น้ําตาล  ขนม  เหล้าขาว  1  ขวด  เงิน  12  บาท  (ค่าคาย)  ไข่ไก่   1  ฟอง  ข้าวสาร  เทียน  ดอกไม้  และ
ฝุาย  1  ม้วน  พันไว้รอบ ๆ ถ้วย 
 เริ่มพิธีกรรมโดยเชิญ  เจ้าหมิ่นหัวดอนมาเข้าทรง   ขณะเข้าทรงจะมีการฟูองง้าว  (ดาบโบราณ)  เล่น
น้ํา  เล่นแข่งเรือ (เรือกีบ)  ผู้ที่ใกล้ชิดหรือญาติพ่ีน้องสามารถสอบถามเรื่องราวที่อยากรู้   เรื่องต้องตัดสินใจ
หลังแข่งเรือกีบเจ้าหมื่นหัวดอนจะออกจากร่างทรง 

10. พิธีกิ๊บบร่องไหม้ถ้วน  (พิธีสงกรานต์) 

 วันขึ้น  15 ค่ํา  เดือน 5  จะพร้อมกันที่วัดทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป  5  องค์  ลงสร้างที่อุปสงค์  
เวลา12.00  น.  ทุกคนจัดน้ําหอมใส่ลงขันเพ่ือมาสรงโดยเทลงที่รางไม้เป็นรูปพญานาค   กล่าวอธิษฐานตามใจ
ชอบต่อจากนั้นก็เล่นสาดน้ํากันระหว่างหนุ่มสาว   และได้นิมนต์พระสงฆ์สามเณร   ลงมานั่งที่เก้าอ้ี   ชาวบ้าน
จะสรงน้ําที่มือพระสงฆ์  และบางทีก็เทสรงท่านทั้งตัวไปเลย  (จัดสรงให้ได้ 15  วัน) 
 เวลา 15.00  น.  กลุ่มหนุ่มสาวเด็กพากันไปเก็บดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นดอกมันปลา   ดอก
คูณ  ดอกกากะเลา  ดอกสะหมั่ง  รูปขบวนจะตีกลองร่องรําทําเพลงําปด้วยโดยมรสามเณรน้อนนําหน้าไปเก็บ
ดอกไม้ปุามาคนละกํามือทุกคน   พอสมควรแล้วก็นําไปเหน็บไว้รอบตาข่ายหอสรง   และวางไว้ตรงหน้า
พระพุทธรูปเป็นกองใหญ่  กราบ  3  หน  อธิษฐาน  และพากันกลับ  บางครั้งมีการเล่นสนุกสนานหยอกล้อกัน
ระหว่างหนุ่มสาว  เช่น  เล่นโคลนแข่งขันเป็นเสาที่ทาด้วยโคลนใครปืนได้สูง   และอยู่ที่เสานานจะเป็นผู้ชนะ
ตอนเย็นก็จะมาเท่ียวงานวัด   ตามที่มีบุญประจําปีในวันสงกรานต์ส่วนมากมักจะเป็นร่าง   หรือชมการละเล่น
ต่าง  ๆ 
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11. พิธีผูกเสี่ยว  (โลก่อนเก๋น) 

 จากความรักใคร่ชอบพอ  หรือมีความเข้าใจกันได้ในหลาย ๆ  ด้านหรือถูกชะตากันในเพศเดียวกัน  
หรือต่างเพศกันหรือบางกรณีอาจเกิดจากการเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ  เกิดความเข้าใจผิดกัน  ทะเลาะชกต่อย  
ตีกัน  เมื่อปรับความเข้าใจกันได้   และเกิดถูกชะตากันก็ผูกเสี่ยวกัน  โดยจัดฝูายผูกแขน   แล้วทําพิธีต่อหน้า
ผู้ใหญ่สาบานกันว่าไม่ทะเลาะกันอีกต่อไป   หรือจัดพิธีให้ใหญ่ขึ้นโดย   ทําพิธีสู่ขวัญ  มีญาติพ่ีน้องแขก มาเป็น
พยาน  อุปกรณ์ประกอบการบายศรีมีดังนี้  เหล้าขาว  ไก่ต้ม  ฝูาย  หมากพลู  พริก  ขนม มะเขือข้าวเหนียว    
เมื่อทําพิธีผูกเสี่ยวเสร็จแล้วก็จะมีการฉลองโดยร่วมกันดื่มเหล้า   ร้องนํา  ทําเพลงโดยตีกลองเปุาแคนเป็นที่
สนุกสนาน 
 
ความเชื่อ 

ชาวแสกนับถือ "ผี" แบบชาวอีสานทั่วไป จะมีพิเศษก็ตรงจะสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่ ซ่อนไว้หรือชุกไว้ใน
มุมใดมุมหนึ่งของบ้าน เพ่ือให้ผีได้มาพักอาศัยอยู่ในนั้น เวลาเจ็บปุวยก็จะมีหมอเหยามาทําพิธีคล้ายกับ           
"รําปอบผีฟูา" หรือ "รําผีฟูา" และรักษากับสมุนไพร ป๎จจุบันชาวแสกก็ดําเนินชีวิตเหมือนชาวอีสาน 

ความศรัทธาในเรื่องภูติผีวิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ความนับถือโองมู้ เป็นผีบรรพบุรุษ มีวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตย์อยู่ที่ศาลเจ้าเดนหวั่งโอง 

 
ศาสนา 
            คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ 
 
อาชีพหลัก  

1)    การประมง   หาปลา  และอุปกรณ์ในการจับปลา  เรือสมัยก่อนเป็นเรือคอ (เรือมุด)  แห, มอง,  โต่ง
,   นาม ขา,  โค่น,  เบ็ดเผือก,  ป๎้งโก่น,ตุ้ม,  ไซ,สุ่ม,ผีน้อย,หลวง,แฮว,แงบ  (ไซกบ) 

2) การเกษตร  ทํานา,ทําไร่,ทําสวน,ปลูกข้าว,ข้าวโพด,ดอกไม้, (ดาวเรือง,บานชื่น,บานไม่รู้โรย)  ทําสวน
ผสมมาแต่โบราณมีกล้วย ,อ้อย,มะม่วง,มะปราง,กระท้อน,ขนุน,มะพร้าว,มะเฟือง,มะเขือ,พริก,
ถั่วฝ๎กยาว,ผักกาด,หอม,กระเทียม,มะเขือเทศ,ลูกเดีอย,ถั่วลันเตา,มะนาว  ฯลฯ 

3) หัตถกรรม   การทอผ้า  ส่วนมากใช้ในครัวเรือน  ทอเล็ก ๆ น้อยๆ 
4) เครื่องจักรสาน   ทุคุ,กระบุง,กระติบข้าว,กระด้ง,เขิง,ข้อง,กะปุอม  (ตักน้ํา),ไซดักปลา,  ตะกร้า,ฝารัด

แตะ 
5) อ่ืน  ๆ ได้แก่  ร่อนทองบริเวณริมหาดหมู่บ้าน   และทําลวดลายเครื่องเงินเครื่องทอง   ผลิตลูกแหใช้

และมายทําปูนกินหมาก(เอาหินจากฝ๎่งลาวมาเผา) 
 
ความเป็นอยู่ของชาวแสก 
 

เนื่องจากพ้ืนที่ติดริมฝ๎่งแม่น้ําโขง คือ อาชีพจับปลา ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ชุมชน การเลี้ยงปลา
ในกระชัง โดยได้ปลาเล็กจากธรรมชาติ และปลาเศรษฐกิจมาเลี้ยง การทําเกษตรอินทรีย์บริเวณริมฝ๎่งลําน้ําโขง  
จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
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ภาพที่  19  สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยแสก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  83  สภาพความเป็นอยู่ของชาวไทยแสก 
 
เอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสก 
 

ด้านประวัติศาสตร์ พบว่าชาวไทยแสก เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองจําพวกข่า มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง อยู่กลุ่มตระกูลภาษาไท-กะได ซึ่งมีประวัติ ความเป็นมาที่ชัดเจนและสามารถจัดทําเป็นตํานานชาวเผ่า
ไทยแสกไว้เป็นข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านชาติพันธุ์ของชนเผ่าการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวตามสายธารแห่งภาษาไท-กะไดด้านตําแหน่งที่ตั้งของชุมชนพบว่า เป็นชุมชนที่มีชัยภูมิที่หาที่อ่ืน
เปรียบเทียบไม่ได้ คือมีทั้งความสวยงามจากลําน้ําโขงริมฝ๎่งปลูกดอกไม้ประดับ รวมทั้งการทําเกษตรอินทรีย์ 
การทําการประมง การคมนาคมทางน้ํา มีเกาะกลางลําน้ําโขง ซึ่ง  6  เป็นของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์ หากมีการเจรจาระดับท้องถิ่นคาดว่าจะสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ในระดับท้องถิ่นด้านการปกครอง พบว่า ซอยต่าง ๆ ในบ้านอาจสามารถ จะมี
ตํานานความเป็นมา ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์นั้นไว้จนทุกวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็น
เรื่องราวที่สามารถนํามาเป็นข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่ในแต่ละซอย จะ
ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในซอยของตนเอง ทําให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ น่าศึกษา ดังเช่น 
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ซอยแดนสําราญ เพราะอยู่ติดเขตแดนบ้านสําราญ เดิมชื่อ ซอยพิชิตชายแดน เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ 
ขุนพิชิตต่อสู้ในสงครามกรณีพิพาทอินโดจีนซอยพิทักษ์ชายแดน เดิมชื่อ ซอยผจญป๎จจามิตร เนื่องจากเป็น
บุคคลสําคัญที่ตั้งเมืองคนหนึ่ง คือ ขุนผจญป๎จจามิตรซอยเทพารักษ์ ตั้งให้คล้องจองกับ “หอคุณ” คือ “เดน” 
และเป็นที่ตั้งศาลหวั่วโองมู้  ซอยบรมหายโศก เป็นสถานที่ตั้งหมู่บ้านครั้งแรก เดิมชื่อปุาหายโศก  ซอยบุตรดี
ปฐม เจ้าเมืององค์แรกที่ตั้งเมือง คือ ท้าวค้านบุดดี   ซอยมงคลบุรี ตั้งเพ่ือเกียรติแก่หมู่บ้านที่ได้เป็นเมือง  ซอย
พิทกัษ์ประชาชน ชื่อขุนพิทักษ์ประชาชนอาศัยอยู่ซอยนี้และดํารงตําแหน่งอุปราช (ผู้ช่วย)  ซอยชนานุรักษ์ ชื่อ
ขุนชะนานุรักษ์อาศัยอยู่ซอยนี้ และดํารงตําแหน่งเป็นอุปราช (อุปฮาด) ซอยเอกอาษา ชื่อเจ้าเมืองอาจสามารถ 
คือ หลวงเอกอาษา อาศัยอยู่ที่ซอยนี้  ซอยหลักเมือง ชาวแสกนับถือหลักเมือง (ผี) ที่ซอยนี้  ด้านวัฒนธรรมชน
เผ่า วัฒนธรรมชนเผ่าด้านภาษา พบว่าชนเผ่าไทยแสก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จําพวกข่า มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ซึ่งเป็นภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน ภาษาพูดของชนเผ่าไทยแสกมีลักษณะเฉพาะที่มีเสน่ห์น่าสนใจ นับว่า
เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถนํามาประยุกต์เข้ากับการจัดการการท่องเที่ยวด้านภาษา  
ซึ่งสามารถทําเป็นหลักสูตรสอนภาษาให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ  อาจจะเป็นภาษาไทยแสกเพ่ือการสื่อสาร
วัฒนธรรม 
             ด้านพิธีกรรม พบว่า ชนเผ่าไทยแสกมีพิธีกรรมที่มากมาย ซึ่งแต่ละพิธีกรรมสามารถบันทึกแยกเป็น
แต่ละประเภท เพ่ือเป็นข้อมูลไว้สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกศึกษาแต่ละพิธีกรรม
ตามความสนใจของแต่ละคน ทําให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวแบบทางเลือก ซึ่งสามารถจัดโดยชุมชนไทยแสก 
เช่น  พิธีกินเตดเดน โดยมีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องภูตผีวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่เชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงทําหน้าที่คอยปกปูองคุ้มครองเหตุเภทภัย
ต่าง ๆ ให้แก่สังคมและคอยดูแลสังคมให้ดํารงอยู่อย่างสงบสุข ผีบรรพบุรุษที่ชาวไทยแสกบ้านอาจสามารถให้
ความนับถือ โองมู้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องภูตผี วิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ศาลเจ้าเดนหวั่ว
โองมู้ เชื่อว่าดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษเหล่านี้สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้โดยผ่านการสื่อสารกับกวนจ้ํา  ซึ่ง
ทําหน้าที่สื่อกลางระหว่างผีบรรพบุรุษกับมนุษย์ ความเชื่อในเรื่องวิญญาณโองมู้ มีความสําคัญ  7  และมี
บทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวไทยแสก บ้านอาจสามารถเป็นอย่างมาก ในทุกปีชาวไทยแสก บ้านอาจสามารถจะ
แสดง “การเต้นสาก” เพ่ือบวงสรวง โองมู้ วันตรุษแสกทางภาษาแสกเรียกว่า “กิ๋นเตด” หรือ พิธีกินเตดเดน 
ชาวบ้านก็จะมาร่วมพิธีและเต้นสากบวงสรวงโองมู้   พิธีเหลี่ยงมาง หรือพิธีเลี้ยงผี เป็นพิธีกรรมที่ทําขึ้นเพ่ือ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เพ่ือให้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ยึดถือกันมาแต่โบราณกาล โดยมีคุณยายเถิม หาวัง 
ซึ่งเป็นผู้สืบทอดประเพณีนี้มาจากบรรพบุรุษ และเชื่อว่า ถ้าไม่ทําพิธีนี้ก็จะมีอันเป็นไป  
                  การทําพิธีเริ่มในเดือน 4 ขึ้น 4 ค่ํา  พิธีสะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีกรรมที่ทําขึ้นเมื่อเจ็บปุวย มีลาง
ร้ายและฝ๎นร้าย เป็นการส่งเคราะห์ออกไปจากตัว จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีหมอสะเดาะเคราะห์ ทํา
หน้าที่สวดหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ทําหน้าที่สวด โดยมีอุปกรณ์ประกอบพิธี คือ กระทงสี่เหลี่ยม ทําด้วยกาบ
กล้วย        (เปลือกต้นกล้วย) สามารถวางลอยน้ําได้ ทําธงเท่ากับอายุของคนสะเดาะเคราะห์ ป๎กประดับที่
กระทงสี่เหลี่ยม หรือวางนอนไว้ในกระทงถ้าจํานวนมาก เครื่องบูชา ประกอบด้วยอาหารหวาน ได้แก่ ข้าวดํา 
ข้าวขาว ข้าวแดง (ข้าวเหนียวคลุกน้ําตาล) และอาหารคาว รวมทั้งน้ําให้จัดให้ครบถ้วน วาดหุ่นตัดเป็นรูปหุ่น
โดยใช้กากกล้วย (เปลือกต้นกล้วย) เป็นสัญลักษณ์แทนคนที่สะเดาะเคราะห์ ในกระทงอาจมีเงินหรือสิ่งของที่
แทนสัญลักษณ์ของผู้สะเดาเคราะห์ เช่น ของใช้เล็กน้อย ๆ และท่ีขาดไม่ได้ คือ ฝูายผูกข้อมือ ฝูายทําพิธีโค้งพัน
รอบ ๆ กระทง พิธีจุดเทียน หมอสวดจะเป็นผู้สวดและบางครั้งมีการประพรมน้ํามนต์วัฒนธรรมด้านละเล่น 
พบว่าชุมชนไทยแสกมีละเล่นที่ยังคงอนุรักษ์อย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยแสก
เท่านั้น ซึ่งเป็นการละเล่นที่สามารถนํามาดูที่ชุมชนไทยแสก บ้านอาจสามารถแห่งเดียว นับว่าเป็นชุมชนที่มี
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เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นจุดเด่น สามารถนํามาเสนอเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังเช่น  แสกเต้นสาก 
ในสมัยก่อนการเต้นสากของชาวไทยแสก ถือว่าเป็นการละเล่นประจําเฉพาะพิธีบวงสรวง “โองมู้” ในวันขึ้น 2 
ค่ํา เดือน 3 ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ชาวไทยแสก เรียกว่า พิธีกินเตดเดน” จะมีการแสดง “แสกเต้นสาก
ถวายโองมู้” โดยใช้ไม้สากตีกระทบกันเป็นจังหวะ ไม้สากที่ใช้ตีในการเต้นสาก คือ ไม้สากที่เป็นสากตําข้าวใน
สมัยโบราณ แต่ขนาดยาวกว่า ตรงกลางเรียวเล็ก ไม้รองพ้ืนสากจะใช้ไม้อะไรรองก่อนก็ได้ มีจํานวน 1 คู่ ขอให้
มีขนาดเท่ากัน   
                       หมากโอหล่าง เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของเด็กในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม แต่ในป๎จจุบัน
กําลังจะเลือนหายไปจากความทรงจําแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด เพราะสิ่งของเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จะหลงเหลือการละเล่น “หมากโอหล่าง” อยู่เฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกลจากตัว
เมืองเท่านั้น เช่น บ้านอาจสามารถ การละเล่นหมากโอหล่างเป็นการใช้ภูมิป๎ญญาของผู้นําครอบครัว ที่คิดหา
กิจกรรมการเล่นให้แก่ลูกหลานเล่นอยู่บ้าน ไม่เที่ยวซุกซนไปที่อ่ืน ซึ่งจะทําให้การดูแลลําบาก เพราะพ่อแม่ต่าง
ก็ไปทําไร่ทํานา ต้องปล่อยให้ลูก ๆ อยู่บ้าน โดยการดูแลของพ่ี ๆ ที่พอจะดูแลน้อง ๆ ได้ พ่ี ๆ ก็จะพาน้องเล่น  
“หมากโอหล่าง” นั่งอยู่กันที่ บางทีเล่นกันเพลินจนถึงครึ่งวันก็มี ทําให้เด็ก ๆ ไม่หนีไปไหนบั้งขึ้น เป็น
การละเล่นของกลุ่มชายหนุ่มที่ใช้เล่นกันในขณะที่เผาศพ ซึ่งนับเป็นการละเล่นที่แปลก น่าศึกษามีคติธรรม 
หรือข้อคิดอะไรแฝงไว้ อุปกรณ์การเล่นก็จะหาจากงานศพนั่นเองแรกเริ่มทีเดียวจะต้องหาไม้ไผ่สดที่มีปล้องยาว
และใหญ่ไล่เลี่ยกับโคนขายาว 2 ปล้อง ตัดให้เรียบแล้วทะลวงให้  8  กลวงเพียงด้านเดียว เมื่อได้ไม้ไผ่แล้ว ผู้
เล่นจะหยิบเอาถ่านจากบริเวณที่เผาศพมาอีกจํานวน 7 ก้อน (ถ่านที่ดับแล้ว) จากนั้นให้คนสองคนจับปล้องไม้
ไผ่ไว้คนละด้าน โดยหันด้านที่กลวงขึ้นบนในแนวดิ่ง 90 องศาส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งจะยืนอยู่ใกล้ ๆ และเริ่ม
บริกรรมคาถาเป็นภาษาแสกเสียงพึมพําโดยมากจะเป็นผู้อยู่ในวัยอาวุโส  (ป๎จจุบันคงเหลือเพียงนายประสิทธิ์ 
ราชลัย เท่านั้นที่บริกรรมคาถาได้) ส่วนสองคนที่จับปล้องไม้ไผ่จะใช้คนหนุ่ม ๆ ก็ได้ พอบริกรรมคาถาได้สักครู่
เขาจะหยิบเอาถ่านไฟที่หยิบออกมาจากเตาเผาศพ หยิบใส่ลงไปในปล้องไม้ไผ่ด้านบนที่ทะลวงให้กลวงทีละ
ก้อน ถ่านไฟนั้นค้างอยู่ในปล้องไม้ไผ่นั่นเองซึ่งในขณะที่แสดงปล้องไม้ไผ่ที่สองคนจับอยู่  ด้านล่างจะอยู่สูงจาก
พ้ืนดินประมาณ 2 ฟุต ทันใดปล้องไม้ไผ่ปล้องนั้นจะมีพลังเหมือนมีอะไรเข้าไปอยู่ข้างใน และพยายามจะพุ่งขึ้น
ไปข้างบน คนสองคนที่จับไว้จะต้องคอยดึงเอาไว้ให้อยู่ คือ พยายามกดลงดิน ต่อให้ออกแรงจนสุดแรงเกิดก็กด
เอาไว้ไม่อยู่ บางรายจนเท้าลอยขึ้นไปพ้นดินสูงขึ้นเป็นคืบเป็นศอกไปทีเดียว เมื่อสองคนที่กดพยายามกดปล้อง
ไม้ไผ่ให้ลงถึงดินแต่จากการบริกรรมคาถาของผู้แสดงรายแรก แล้วหยอดถ่านไฟลงไปในปล้องไม้ไผ่อีกปล้อง ไม้
ไผ่ก็จะลอยขึ้นอีก คนเล่นข้างเคียงท่ีมองดูแล้วไม่เชื่อจะเข้าร่วมวงเล่นด้วยก็ได้ ถึงจะกดอย่างไรปล้องไม้ไผ่ก็จะ
พุ่งขึ้นท่าเดียว บางคนสู้แรงปล้องไม้ไผ่ไม่ไหวก็ขอเลิกเล่น การละเล่นนี้ผู้เล่นจะเหนื่อยมากในที่สุดก็จะขอเลิก
เอาดื้อ ๆ เพราะเหนื่อย คนที่ไม่เหนื่อยคือคนที่บริกรรมคาถานั่นเอง  หมากยู้ส้าว เป็นการละเล่นของผู้ใหญ่ จะ
เล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชาย เป็นการประลองความแข็งแรงและอวดให้เพศตรงข้ามได้เห็นและสนใจในตัวผู้ชายที่
แสดง โดยละเล่นในงานเทศกาล หรือมีงานในชุมชนที่ผู้คนมาชุมนุมกันมาก ๆ ก็จะจัดการละเล่นนี้ขึ้น  
         หมากเสียดพลูยา เป็นการละเล่นของผู้ใหญ่ จะเล่นกันเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาวที่ไปร่วมงานศพ  
หมากข้าวติดมือ เป็นการละเล่นของหนุ่มสาวที่มีข้อกําหนดให้เล่นเฉพาะงานศพโดยเฉพาะขณะที่ศพยังอยู่ใน
บ้านเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นการเล่นที่สร้างความสนุกสนาน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว และเป็นการ
เล่นที่ช่วยลดความโศกเศร้าในงานศพลดได้บ้าง   
          หมากเสือกินหมู เป็นกิจกรรมการเล่นในงานศพ นิยมเล่นกันมากในหมู่ผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มี
อุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกับหมากฮอส คือ กระดานตาราง 16 ช่อง แต่ไม่มีการลงลายตามช่องเหมือนหมาก
ฮอส และมีเบี้ยหรือหมากเสือ 4 ตัว หมู 12 ตัว  หมากคล้องช้าง เป็นกิจกรรมการเล่นในหมู่คนหนุ่มสาวในงาน
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ศพ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและหยอกล้อกันแขกที่มาร่วมงาน และช่วยลบภาพแห่งความโศกเศร้าของเจ้าภาพ 
การเล่นนั้นจะแบ่งเป็นทีม ๆ ละ 2 คนข้ึนไป โดยแยกทีมชาย หญิง อุปกรณ์ในการเล่นประกอบด้วย ผ้าขาวม้า 
1 ผืน หรืออาจใช้ผ้าอ่ืน ๆ แทนก็ได้ และป๎้นข้าวเหนียว หรือผลไม้ต่าง ๆ ที่เป็นอาหารช้างได้ เช่น กล้วย 
แตงกวา เป็นต้นวัฒนธรรมด้านประเพณี ชุมชนไทยแสก บ้านอาจสามารถมีประเพณีแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์เฉพาะเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถรวบรวมนํามาประยุกต์เพ่ือจัดการการท่องเที่ยวให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาศึกษา ดังเช่น  

  เดือนอ้าย มีพิธีท าบุญเข้ากรรม ที่เรียกว่า “ปริวาสกรรม” เมื่อออกพรรษาพระภิกษุสงฆ์
หลังจากรับกองกฐินแล้ว พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะต้องทําพิธีเข้ากรรมเพ่ือปลงอาบัติตามวิธีการของสงฆ์ สมาชิก 
9 ชุมชนไทยแสกที่มีจิตใจอนุโมทนาในส่วนกุศลด้วย จึงประกอบพิธีบุญขึ้นเพ่ือสงเคราะห์ในการอยู่กรรมของ
พระภิกษุสงฆ์ให้ดําเนินการไปด้วยดีและได้บุญ ด้วยการถือศีล ฟ๎งเทศน์และให้ทานถวายจตุป๎จจัยต่าง ๆ กับผู้
ถือศีลที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง สามารถจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างถาวรได้ 
   เดือนยี่ เป็นเดือนที่ชุมชนไทยแสกเกี่ยวข้าว และนวดข้าวเสร็จ ดังนั้นเพ่ือเป็นสิริมงคลต่อ
พ้ืนที่บริเวณที่นวดข้าวเสร็จก่อนจะขนขึ้นยุ้งฉาง ก็จะประกอบพิธีทําบุญ เรียกว่า “บุญประทายข้าวเปลือก”
หรือ “บุญคูณลาน” ถ้าขนข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว ชาวชุมชนไทยแสกจะทําบุญร่วมกันเรียกว่า “ทําบุญกลางบ้าน” 
   เดือนสาม มีประเพณีท าบุญข้าวจี่ จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี ชาวบ้านจะนํา
ข้าวปลา อาหารและเครื่องทานต่าง ๆ ไปถวายที่วัดเพ่ือรับศีลฟ๎งเทศน์ อาหารที่ถวายพระในวันนั้นจะมี ข้าวจี่
ออกหน้า และพิธีกินเตดเดน ถือเป็นประเพณีพิธีกรรมเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญํูกตเวทีต่อ “โองมู้” ที่ชาว
ไทยแสกเคารพนับถือเป็นบรรพบุรุษของชาวไทยแสกและเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกหลานรุ่นหลัง  ๆ สืบต่อกันมา
และหลังจากพิธีกินเตดเดน มีงานวันรวมใจไทยแสก โดยเป็นการร่วมชุมชนของชาวไทยแสกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชาวไทยแสกในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในป๎จจุบัน
นอกจากการร่วมของชาวไทยแสกแล้ว มีกิจกรรมการประกวดซอย ประกวดพูดภาษาแสก และการแข่งขันกีฬา
พ้ืนเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี พิธีเลี้ยงผี (พิธีเหลี่ยงมาง) เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้ทุกคนในหมู่บ้านอยู่เย็น
เป็นสุข ยึดถือกันมาแต่โบราณ โดยผู้ประกอบพิธีกรรม คือ คุณยายเถิม หาวังซึ่งเป็นผู้สืบทอดประเพณีนี้มา
จากบรรพบุรุษ และเชื่อกันว่า ถ้าไม่ทําพิธีนี้ก็จะมีอัน 
   เดือนสี่ – บุญพระเวส (บุญเทศน์มหาชาติ) ถือว่าเป็นมหากุศล เนื่องจากพระเวสสันดรก่อน
จะได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ได้สร้างกุศลด้วยการบริจาคทาน ช้าง ม้า ลูก เมีย จะสําเร็จมรรคผลตาม
ประสงค ์พิธีการทําบุญพระเวสนี้กําหนดทําบุญ 3 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ วันแรกเป็นวันชุมนุมชาวไทยแสก
และหมู่บ้านใกล้เคียง เพ่ือเตรียมงานในด้านต่าง ๆ วันที่ 2 เป็นวันแห่ จะมีแห่พระเวส นางมัทรี กัณหาชาติ 
ด้วยกองบุญต่าง ๆ วันที่ 3 เป็นวันเทศน์มหาชาติ ตามพระมาลัยสูตรกล่าวไว้ว่า ถ้าใครอยากเกิดในศาสนาพระ
ศรีอาริยเมตไตร กําหนดให้ต้องฟ๎งเทศน์พระเวสสันดรจนจบในวันเดียวจะเกิดอานิสงส์และเป็นสิริมงคลต่อ
ตนเอง 
   เดือนห้า มีพิธีสงกรานต์ (พิธีกิ๊บบร่อกไหม่ถ้วน) สมาชิกชุมชนไทยแสกจะพร้อมกันที่วัด ทํา
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป 5 องค์ ลงสร้างที่อุปสงค์ เวลา 12.00 น. ทุกคนจัดน้ําหอมใส่ลงขันเพ่ือมาสรง โดยเท
ลงที่รางไม้เป็นรูปพญานาค กล่าวอธิษฐานตามใจชอบ ต่อจากนั้นจะเล่นสาดน้ํากันระหว่างหนุ่มสาว และได้
นิมนต์พระสงฆ์สามเณร ลงมานั่งที่เก้าอ้ี ชาวบ้านจะสรงน้ําที่มือพระสงฆ์ และบางทีก็เทสรงท่านทั้งตัวไปเลย
ต่อมาเวลา 15.00 น. กลุ่มหนุ่มสาวและเด็กพากันไปเก็บดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดอกมันปลา ดอกคูณ
ดอกกากะเลา (ดอกปีบ) ดอกสะหมั่ง รูปขบวนจะตีกลองร้องรํา ทําเพลงไปด้วยโดยมีสามเณรน้อยนําหน้าไป
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เก็บดอกไม้ปุามาคนละหนึ่งกํามือทุกคนพอสมควรแล้วก็นําไปเหน็บไว้รอบตาข่ายหอสรง  และวางไว้ตรงหน้า
พระพุทธรูปเป็นกองใหญ่ กราบ 3 ครั้งแล้วอธิษฐาน และพากันกลับ 
   เดือนหก มีประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีของชาวนครพนม โดยในตอนเช้าจะร่วมกันตัก
บาตรทําบุญ ตอนบ่ายมีการประกวดและแข่งขันขบวนแห่และแข่งจุดบั้งไฟ ในการจุดบั้งไฟนั้นเป็นการ
บวงสรวงบูชาเทวดาเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ถ้าจุดแล้วบั้งไฟแตกตอนเริ่มต้นจะขึ้น แสดงว่าฝนจะ  10  
แล้งต้นฤด ูแตกตอนขึ้นได้กลางระยะทาง แสดงว่าฝนจะแล้งกลางฤดู ไม่แตกและขึ้นไปสูงแสดงว่าฝนในปีนี้จะ
สมบูรณ์ผลผลิตดีมาก ตอนกลางคืนมีพิธีทําบุญวันวิสาขบูชาฟ๎งเทศน์และเวียนเทียน 
   เดือนเจ็ด มีประเพณีบุญช าระ (บุญซ าฮะ) เป็นพิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง เพ่ือป๎ดรัง
ควาน ขับไล่ภูตผีปีศาจ และเสนียดจัญไร ด้วยการถือศีลฟ๎งธรรมให้ทาน เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป
แล้ว และบันดาลให้บังเกิดความสุขสวัสดิ์แก่ตนเองในการประกอบอาชีพทําไร่ ทํานาได้ผลตลอดทั้งปี  
   เดือนแปด มีพิธีท าบุญเข้าพรรษา โดยจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 มีการหล่อเทียนพรรษา
ถวายพระพุทธรูปในโบสถ์ตลอดพรรษา และถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตน  พิธี
แห่เม็ง (ตระแคร่สําหรับนั่ง, นอนของพระสงฆ์) โดยชาวไทยแสก จะนําตะแคร่มาประดับด้วยกระดาษเงิน
กระดาษทองเกาะลายสวยงาม แล้วบนตระแคร่จะมีเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ์ ประกอบด้วย หมอน, มุ้ง,
เครื่องใช้ยารักษาโรค เป็นการจัดตั้งกองบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของตน แล้วนําไปแห่รอบวัดเพ่ือ
นําถวายพระสงฆ์ เดือนเก้า พิธีบุญข้าวประดับดิน ในวันแรม 14 ค่ํา 
   เดือนเก้า ถือว่าเป็นวันที่ยมบาลปล่อยเปรตจากนรกออกมารับประทาน โดยการให้ทานด้วย
อาหารการกิน ข้าวต้ม ขนม ดอกไม ้หมากพลู บุหรี่ห่อด้วยใบตอง และนําไปวางตามฐานโบสถ์ โคนต้นไม้ ฐาน
เจดีย์ พ้ืนดิน และริมน้ํา ต้องวางห่อใบตองก่อนฟูาสาง เพราะว่าเปรตจากนรกจะต้องกลับก่อนเห็นแสงตะวัน 
   เดือนสิบ มีพิธีท าบุญข้าวสาก กําหนดทําพิธีกันในวันเพ็ญเดือน 10 เป็นประเพณีนิยมทํากัน
ทุกบ้าน โดยการนําอาหารคาวหวาน หมากพลู เป็นถุง หรือตะกร้า มรรคทายกนํารายชื่อตามหมายเลขใส่
บาตรไว้ให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรมาจับสลากได้ เจ้าของก็จะนําไปถวายเป็นเสร็จพิธี   
   เดือนสิบเอ็ด มีพิธีท าบุญออกพรรษา โดยชุมชนไทยแสกจะทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระในตอน
เช้า และตอนบ่ายจะมีการแห่ปราสาทผึ้ง โดยแต่ละซอยจะจัดทําปราสาทผึ้งประดับขบวนแห่ให้สวยงามในช่วง
เย็นจะมีกิจกรรมลอยเรือไฟ เพ่ือบูชาแม่น้ําโขง การแข่งเรือ เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานโดยชาว
ไทยแสกบ้านอาจสามารถ จัดแข่งขันเรือยาวทุกปีในระหว่างงานบุญออกพรรษา เรือยาวที่ชาวบ้านอาจสามารถ
นํามาแข่งจะเป็นเรือขนาดกลาง มีความสามารถจุดคนได้ไม่เกิน 30 คน รูปแบบหรือลักษณะของเรือจะคล้าย
รูปกระสวยทอผ้า เพราะรูปร่างเพรียวและวิ่งได้เร็ว  
   เดือนสิบสอง - พิธีท าบุญกฐิน อันประกอบด้วย  
           1.กฐินสามัคคี โดยสมาชิกชุมชนไทยแสกทุกคนจะมีส่วนร่วมในการระดมป๎จจัยในการตั้งองค์กฐิน
ร่วมกัน การที่จะไปทอดกฐิน จะต้องมีใบจองไปจองไว้ที่วัดก่อน เพ่ือเป็นการสัญญาว่าจะมาตั้งองค์กฐินของ
คณะใดคณะหนึ่ง วัดที่มีการจองกฐินจะมีธงป๎กไว้เป็นเครื่องหมายเรียกว่า “ธงกฐิน” เพ่ือแสดงว่าวัดนี้ได้รับ
การจองกฐินไว้แล้ว แล้วนําทอดถวายเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  หรือในปีไหนไม่มีผู้มาจอง 
ชาวบ้านจะต้องจัดตั้งกฐินสามัคคีข้ึนเอง  
        2. กฐินส่วนตัวหรือกฐินครอบครัว โดยครอบครัวที่ต้องการไปทอดกฐิน จะต้องไปจองกฐินไว้ก่อน วัดที่มี
การจองกฐินจะมีธงป๎กไว้ เป็นเครื่องหมายเรียกว่า “ธงกฐิน” เพ่ือแสดงว่าวัดนี้ได้รับการจองกฐินไว้แล้ว แล้วจึง
รวบรวมป๎จจัยภายในครอบครัวหรือญาติ เพ่ือจัดตั้งองค์กฐิน แล้วนําทอดถวายเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้วแบบเจาะจงวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย  พบว่าชาวไทยแสกมีการแต่งกายที่ยังคงรักษา
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เอกลักษณ์เอาไว้ได้ หากแขกผู้มาเยี่ยมเยือน หรือนักท่องเที่ยวได้พบเห็นจะเกิดการตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็นการ
แต่งกายที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะไทยแสก บ้านอาจสามารถผู้ชายจะใส่เสื้อสีน้ําเงินเข้มแขนสั้น ที่เป็นผ้าฝูาย
ย้อมคราม หรือผ้าฝูายด้ายดิบสีขาวธรรมชาติ เป็นเสื้อคอกลมติดกระดุมหน้า นิยมนุ่งกางเกงขาก๊วย หรือ
กางเกงขาครึ่งท่อน หรือ โสร่ง ใช้ผ้าคาดเอวและพาดบ่าด้วยผ้าขาวม้าที่มีลวดลายสีสันสวยงาม รองเท้าทําด้วย
หนังควาย ใช้อบเทียนเป็นเครื่องหอม น้ํามันทาผมใช้น้ํามันมะพร้าว น้ํามันหมู ขม้ิน  
                ส่วนผู้หญิง จะใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาวหรือสีน้ําเงินเข้ม ที่เป็นผ้าฝูายย้อมคราม ผ่าอกติดกระดุม 
ผ้าถุงมัดหมี่ (ผ้าฝูายมัดหมี่ย้อมคราม) หรือผ้าไหมมัดหมี่ มีเชิงผ้าถุงลายขิด (ตีนซิ่นเป็นผ้าลายขิด) ส่วนที่ข้อ
เท้านิยมใส่กําไลทั้งสองข้าง ใครฐานะดีก็สวมกําไลหลาย ๆ อันมีทั้งเงิน ทอง และนาค นิยมไว้ผมยาวเกล้ามวย 
บางคนนิยมนําสร้อยทองคํา เกี้ยวมวยผมสามรอบ น้ํามันทายมผู้หญิงนิยมใช้เนียบ ซึ่งทําจากใบขมิ้น ใบ
กระแจะ รากต้นนมยาน โดยนํามาตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากัน เรียกว่า “เนียบ”  จาก
การสังเกตพบว่า ชาวไทยแสกทุกคนยินดีที่จะแต่งกายในชุดประจําชนเผ่าไทยแสกสมบูรณ์แบบเมื่อมีการ
ต้อนรับคณะผู้มาเยือนเป็นพิเศษ เช่น ในการประชุมสนทนากลุ่ม คณะของบริษัทนําเที่ยวชั้นนํา หรือ คณะผู้มา
ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมเยือน เป็นต้น วัฒนธรรมด้านเพลงและดนตรีประกอบเพลง 
            จากการลงพ้ืนที่และศึกษาพบว่า ชุมชนไทยแสก บ้านอาจสามารถมีครูภูมิป๎ญญาทางด้านการแต่ง
เพลงร้อง และดนตรีประกอบเป็นของไทยแสก ซึ่งมีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งนายติ๊ก อาจสามารถ หรือ
ชื่อจริงว่า นายสวัสดิ์ อาจสามารถ ซึ่งเคยแต่งเพลงลูกทุ่งหมอลําให้กับคุณพรศักดิ์ ส่องแสง คือเพลงหนุ่มนา
นครพนม โดยลุงติ๊กได้นําคําพูดภาษาอีสานมาใส่ในเนื้อร้องจนคนทุกภาษาพูดได้คือ “เสื้อขาดจ่องปุอง แจ่
งแปุง” เป็นต้น ผลงานเพลงภาษาแสกของลุงติ๊ก อาจสามารถ ครูเพลงของชาวไทยแสก บ้านอาจสามารถ ซึ่ง
สามารถนํามาใช้บรรเลงขับกล่อมแก่แขกผู้มาเยือนได้เร้าใจ และความไพเราะที่หาฟ๎งที่ไหนไม่ได้เลย นับเป็น
เอกลักษณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักท่ีสําคัญในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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