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ประวัติความเป็นมาของชาวไทยพวน 
 ชาวพวน  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3  ตอนกบฏเจ้าอนุวงศ์เมือง
เวียงจันทน์  จึงท าให้ชาวพวนถูกกวาดต้อนอพยพเข้ามาในประเทศไทยจ านวนมากในหลายครั้งด้วยกัน  ชาว
พวนมีการกระจายตัวตั้งถิ่นฐานในจังหวัดต่าง ๆ  ท่ัวทุกภูมิภาค  ในภาคตะวันออกได้แก่  จังหวัดนครนายก  
ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ในจังหวัดปราจีนบุรีมีการตั้งถิ่นฐานรวมกลุ่มขนาดใหญ่  ในอ าเภอศรีมหาโพธิ  
และอ าเภอศรีมโหสถ  และยังเป็นพื้นท่ีท่ีชาวไทยพวนมีความตระหนักในการอนุรักษ์และรักษาประเพณี
วัฒนธรรมของตน  เช่น  การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านดงกระทงยาม  การจัดต้ังชมรมไทยพวนปราจีนบุรี  
การรวมกลุ่มเครือข่ายชาวพวนผ่านชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยท่ีมีการจัดงานประจ าปี  ท่ีมีชาวไทยพวน
ทุกจังหวัดเข้าร่วมงานเป็นประจ าทุกปี 
 ต าบลหัวหว้าเป็นหนึ่งในพื้นท่ีของอ าเภอศรีมหาโพธิ  ท่ีมีชาวไทยพวน  (ไทยพวนเป็นค าเรียกกลุ่มคน
พวนท่ีอยู่ในประเทศไทย)  อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  ความน่าสนใจของต าบลหัวหว้าคือ  การมีผู้น าชุมชนท่ี
เข้มแข็ง  และมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมพวนเป็นอย่างดี   
 
 ประวัติการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวพวน 
  1)  ประวัติการอพยพของชาวพวนในประเทศไทย 
  การอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานของชาวพวนเข้ามาในประเทศไทย สันนิษฐานว่ามีการอพยพของ
ชาวไทพวนเข้ามาครั้งใหญ่อยู่ท้ังหมดประมาณ 5 ครั้ง  โดยครั้งแรกที่คนเหล่านี้ถูกวาดต้อนเข้ามาต้ังแต่สมัย
กรุงธนบุรีของเจ้าตากสินมหาราชครั้งสงครามปราบเจ้าศิริบุญสารผู้ปกครองเมืองเวียงจันทน์ หลังจากพระเจ้า
ตากสินถูกเจ้าพระยาพระมหากษัตริย์ศึกยึดอ านาจ และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น ไทยน ากองทัพเข้าไปท า
ศึกกับหัวเมืองลาวตามมาอีกหลายครั้งตลอดช่วงสมัยรัชกาลท่ี 1 - รัชกาลท่ี 5 การศึกในแต่ละครั้งไทยได้กวาด
ต้อนผู้คนท้ังชาวลาวและชาวไทพวนกลับมาต้ังถิ่นฐานในดินแดนไทยเป็นจ านวนมาก ผู้คนเหล่านี้ได้ลงหลักปัก
ฐานก่อสร้างบ้านเรือนของตนจนเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีต่างๆของประเทศไทย 
   การอพยพระยะท่ี  1 สมัยกรุงธนบุรี การกวาดต้อนชาวลาวสมัยกรุงธนบุรี มีสาเหตุมาจาก
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างไทย พม่า และลาว กล่าวคือ ภายหลังจากไทยเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งท่ี 2 
ให้แก่ฝ่ายพม่าใน พ.ศ. 2310 พระเจ้าตากรวบรวมก าลังพลกอบกู้เอกราชจากกองทัพพม่า และได้สถาปนากรุง
ธนบุรีข้ึนเป็นราชธานีแห่งใหม่ของไทย   สงครามระหว่างไทยกับเมืองเวียงจันทน์ครัง้นั้น  ไทยได้จับกุมจ้านันท
เสน เจ้าอินทวงศ์ และเจ้าอนุวงศ์ พร้อมท้ังกวาดต้อนผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในหัวเมืองลาวมาไทยเป็นจ านวนมาก 
ได้แก่ ลาวเวียง ผู้ไท และลาวพวนลงมาไว้ที่กรุงธนบุรีก่อนส่งต้ังถิ่นฐานท ามาหากินบริเวณลุ่มแม่น้ าภาคกลางท่ี
เมืองสระบุรี เมืองลพบุรี เมืองนครนายก เมืองสุพรรณบุรี และภาคตะวันออกที่เมืองจันทบุรี (นิวัติ ทองวล, 
2554, หน้า 58) 
  การอพยพของชาวลาวพวนระยะท่ี 2 สมัยพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
กษัตริย์ไกเซินเจ้าเมืองญวนเงอาน ส่งก าลังทหารจ านวนหนึ่งเข้ามารุกรานเมืองพวนใน พ.ศ.2330 ขณะนั้นเจ้า
ชมภูเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพวน เจ้าชมภูยินยอมเป็นพันธมิตรส่งส่วยให้แก่เมืองญวน เจ้านันทเสนผู้ครอง
เมืองนครล้านช้างเวียงจันทน์ได้รับมอบหมายจากฝ่ายไทยให้ดูแลหัวเมืองพวน ภายหลังจากทราบว่าเมืองพวน
ตกเป็นเมืองขึ้น ในพ.ศ. 2335 ฝ่ายไทยมีค าส่ังให้เจ้านันทเสนน ากองทัพเมืองเวียงจันทน์ยกขึ้นไปตีเมืองพวน
คืนมาให้แก่ฝ่ายไทย ไทยได้รับชัยชนะ เจ้าชมภูหนีไปอยู่ในแขวงหัวพนัห้าท้ังหก จากนั้นกองทัพของเมือง
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เวียงจันทน์ได้ขึ้นไปตีเมืองหลวงพระบางจับตัวเจ้าอนุรุทธเจ้าเมืองหลวงพระบางมาให้แก่ฝ่ายไทยข้อหาฝักใฝ่
ฝ่ายพม่าพร้อมกับกวาดต้อนชาวลาวเมืองหลวงพระบางลงมาให้แก่ไทยเป็นจ านวนหลายหมื่นคนส่งไปเมือง
กรุงเทพฯ เพราะว่าขณะนั้นไทยต้องการแรงงานมาขุดคลองในกรุงเทพฯ (สิลา วีระวงส์, 2539, หน้า 168 - 
169) กองทัพของเวียงจันทน์ได้ติดตามไปจับกุมเจ้าชมภูท่ีอยู่ในแขวงหัวพัน และได้ยกทัพขึ้นไปตีเมืองแถน 
หลังจากเสร็จศึกกองทัพของเจ้านันทเสนกวาดต้อนผู้คนชาวลาวพวนและลาวโซ่งรวมกันกว่า 4,000 คน 
กลับมาให้ฝ่ายไทย พร้อมกับจับกุมเจ้าชมภูมารับโทษประหารท่ีเมืองเวียงจันทน์ แต่เกิดเหตุฟ้าผ่าเพชฌฆาต
ตายระหว่างท าพิธีจึงเปล่ียนมาเป็นกักขังไว้ที่เมืองเวียงจันทน์ (นิวัติ ทองวล,  2554, หน้า 58)   หลังจากเจ้า
ชมภูถูกจับกุมเจ้าเชียงได้แต่งหนังสือไปแจ้งเจ้าเมืองเงอานเรื่องเจ้าชมภูถูกจับกุมอยู่ท่ีเมืองเวียงจันทน์ ญวน
แต่งกองทัพเข้ามาช่วยเจ้าเชียงท าศึกกับเมืองเวียงจันทน์ โดยมีทหารเมืองพวน 3,000 และทหารญวนกว่า 
30,000 คนยกทัพลงมาท าสงครามกับเมืองเวียงจันทน์ แต่ฝ่ายเจ้านันทเสนเมื่อทราบข่าวญวนยกทัพใหญ่เกรง
ว่าจะเกิดศึกใหญ่ตามมา จึงยอมปล่อยตัวเจ้าชมภูท่ีถูกจับมาคุมขังอยู่ในเมืองเวียงจันทน์กลับไปครองเมืองพวน
เหมือนเดิม และต้องส่งส่วยให้ท้ังฝ่ายลาวและฝ่ายญวน (สิลา วีระวงส์, 2539, หน้า 169)  
  การอพยพของชาวพวนระยะท่ี 3 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 เป็น
ช่วงท่ีมีการอพยพของชาวพวนเข้ามาในประเทศไทยมากท่ีสุด ในสมัยนี้ชาวพวนอพยพเข้ามาในดินแดนไทยมี
ท้ังสมัครใจเดินทางเข้ามาและถูกบังคับให้ท้ิงบ้านเกิดเมืองผลัดถิ่นมาอาศัยอยู่ในไทย ซึ่งมีการกวาดต้อนให้
อพยพเข้ามาด้วยกันสองช่วงด้วยกัน คือ  
   ช่วงแรก มีสาเหตุมาจากการความขัดแย้งระหว่างไทยกับเจ้าอนุวงศ์ เริ่มข้ึนหลังจากพระเจ้า
อนุวงศ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลท่ี 2)  พระเจ้า
อนุวงศ์ได้ทูลขอรางวัลจากพระนั่งเกล้าด้วยกัน 3 ประการ 1. ขอชาวลาวเวียงจันทน์ถูกไทยกวาดต้อนมาต้ังแต่
สมัยกรุงธนบุรีกลับคืนเมืองเวียงจันทน์ 2.  ขอละครราชส านักไทยไปแสดงท่ีเมืองจันทน์ 3.  ขอเจ้าดวงค า
กลับไปเมืองเวียงจันทน์ แต่พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัยทรงปฏิเสธค าขอของเจ้าอนุวงศ์ เป็นเหตุ
ให้เจ้าอนุวงศ์ประกาศเอกราชจากการเป็นเมืองขึ้นของไทย ภายหลังศึกปราบเจ้าอนุวงศ์ใน พ.ศ.2371 ไทยได้
เผาท าลายเมือเวียงจันทน์ท้ิง กวาดต้อนชาวลาวพวน ลาวเวียง กลับเข้ามาในดินแดนไทยได้อีกหลายครัวเรือน 
(ปรารถนา แซ่อึ๊ง, 2543, หน้า 29 - 31) 
  ช่วงท่ีสอง เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ปราบเจ้าอนุวงศ์ ในครั้งนี้มีท้ังชาวพวนสมัครใจท้ิงถิ่นฐาน
ของตนท่ีเชียงขวางอพยพเข้ามาและบังคับให้มาต้ังถิ่นฐานท่ีเมืองไทย โดยการอพยพมีสาเหตุมาจากความ
ขัดแย้งระหว่างไทยกับญวนภายหลังจากเหตุการณ์ปราบเจ้าอนุวงศ์ ฝ่ายพวกญวนนั้นได้รังแก กดข่ีข่มเหงชาว
พวน  เจ้าสานเห็นจึงส่งหนังสือไปหาฝ่ายหลวงพระบางและฝ่ายไทยให้เข้ามาช่วยขับไล่พวกญวนออกไปจาก
เมืองพวน  ด้วยความกลัวพวกญวนจะกลับมา ชาวพวนเชียงขวางได้อพยพกลับมาพร้อมกับกองทัพไทยกว่า 
6,000 คน เดินทางผ่านหนองคายมายังกรุงเทพฯ เจ้าสระกับเจ้าสาลีท่ีมาพร้อมกับขบวนผู้อพยพเกรงว่าฝ่าย
ไทยจะหลอกไปเป็นแรงงานจึงน าชาวพวนกลุ่มหนึง่หนีกลับเชียงขวาง ท าให้เหลือชาวพวนเดินทางมากรุงเทพฯ
เพียง 3,000 คน (สิลา วีระวงส์,  2539, หน้า 200 - 201)  
  การอพยพของชาวพวนระยะท่ี 4 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) 
ไทยต้องการตัดก าลังฝ่ายญวน และเมืองพวนอยู่ไกลจากพระราชอ านาจของฝ่ายไทย ซึ่งหลังจากไทยยกทัพ
กลับจากเมืองพวน ญวนได้ส่งกองทหารเข้ามายึดเมืองพวนไปเป็นเมืองขึ้น ไทยมีนโยบายเกล้ียกล่อมชาวพวน
ให้อพยพเข้ามาไทยด้วยความสมัครใจ โดยเสนอเงื่อนไขแก่ชาวพวนว่าถ้าสามารถเชิญชวนญาติพี่น้องท่ีอยู่เมือง
พวนอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยได้จะให้พื้นท่ีให้เป็นการเฉพาะ ซึ่งนโยบายนี้ได้ผลดีทีเดียว ชาวพวน
จึงสมัครใจท่ีจะอพยพเข้ามาไทยจ านวนหนึ่ง  ต่อมาใน พ.ศ. 2403 ท้าวเพี้ยไชยสงคราม กับเพี้ยภีมทอง ได้รับ
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ค าส่ังจากการไทยให้ไปเกล้ียกล่อมชาวพวนลงมาต้ังถิ่นฐานไทยได้อีกเป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มนี้ได้ไปต้ังถิ่นฐาน
อยู่รวมกันท่ีเมืองพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรารถนา แซ่อึ๊ง, 2556, หน้า 51) 
  การอพยพของชาวพวนระยะท่ี 5   สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 
5 มีสาเหตุการอพยพมาจากการรุกรานหัวเมืองทางเหนือของลาวของพวกฮ่อ  หลังทางการจีนได้ปราบปราม
กบฏไต้เผ็งลงในพ.ศ.2407 กลุ่มกบฏพวกนี้ได้แตกกันเป็นหลายกลุ่มได้เข้ามารุกรานในดินแดนญวน สิบสองจุ
ไทย หัวพันห้าท้ังหก เมืองเชียงขวาง เมืองหลวงพระบาง และเมืองเวียงจันทน์ การรุกรานของพวกฮอ่ได้สร้าง
ความหวาดกลัวไปท่ัวท้ังดินแดนลาว  เมื่อฮ่อรุกรานมาถึงเมืองเวียงจันทน์ ชาวลาวเวียงจันทน์บางส่วนอพยพ
หนีฮ่อลงมาสร้างบ้านเรือนอยู่ทางแม่น้ าโขง  ฝ่ายไทยได้ส่งกองทัพขึ้นไปปราบฮ่อท่ีเมืองเวียงจันทน์ใน พ.ศ.
2418  ฮ่อเมืองเวียงจันทน์ถูกกองทัพไทยตีแตกถ่อยรนไปอยู่ในแขวงเชียงขวาง  เมื่อพระยาพิชัยทราบข่าวการ
แตกทัพของพวกฮ่อ จึงน าก าลังเข้าสมทบกับเจ้าบัวค าอุปราชเมืองหลวงพระบางขึ้นไปขับไล่ฮ่อท่ีเมืองเชียง
ขวาง จนกระท่ังสามารถขับไล่พวกฮ่อจากแขวงเชียงขวางออกไปได้จนหมด หลังจากสงครามยุติลง ไทยได้
กวาดต้อนชาวพวนกลับมาไทยประมาณ 2,600 คน ลงมาทางเมืองหลวงพระบาง แต่กลุ่มผู้อพยพเกิดล้มตาย
ระหว่างเดินทาง จึงได้ท้ิงชาวพวนกลุ่มหนึ่งไว้เมืองหลวงพระบางประมาณ 1,000 คน และได้น าผู้อพยพอีก
ส่วนหนึ่งกลับมาไทย ต่อมาพวกฮ่อเข้ามารุกรานอีกในพ.ศ. 2528 ไทยจึงส่งกองทัพไปขับไล่พวกฮ่ออีกครั้ง และ
สามารถปราบฮ่อลงได้ใน พ.ศ.2429 จึงน ากองทัพกลับเมืองไทยพร้อมกับกวาดต้อนชาวผู้ไทและชาวพวนท่ีอยู่
ในแขวงเชียงขวาง แขวงหัวพันห้าท้ังหกกลับลงมาไทยได้เป็นจ านวนมาก (นิวัติ ทองวล, 2554, หน้า 61) 
  การกวาดต้อนของกลุ่มคนพวนเข้ามาในประเทศไทย  ท าให้คนพวนมีการตั้งถิ่นฐานกระจาย
ตัวตามท่ีต่าง ๆ  ของประเทศไทย  คือ 
   ภาคกลาง 
  1. จังหวัดลพบุรี  ท่ีบ้านถนนใหญ่ ถนนแค บ้านโคกกระเทียม อ าเภอบ้านหมี่ อ าเภอโคก
ส าโรง 
  2. จังหวัดสิงห์บุรี  ท่ีอ าเภอพรหมบุรี บ้านบางน้ าเช่ียว บ้านโภคา บ้านแป้ง 
  3. จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีอ าเภอบางปลาม้า บ้านลาน  บ้านเก้าห้อง บ้านมะขามล้ม บ้านวัด
โบสถ์ บ้านท่าตลาด บ้านตะลุ่ม 
  4. จังหวัดสระบุรี  ท่ีอ าเภอหนองโดน บ้านกลับ บ้านครัว อ าเภอดอนพุด 
  5. จังหวัดอุทัยธานี  ท่ีอ าเภอทับทัน อ าเภอลานสัก 
  6. จังหวัดกาจนบุรี  ท่ีอ าเภอพนมทวน 
  7. จังหวัดราชบุรี  ท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโป่ง 
  8. จังหวัดนครนายก  อ าเภอปากพลีมีชาวไทยพวนมากท่ีสุดในจังหวัด เช่น  บ้านฝ่ังคลอง  
บ้านท่าแดง  บ้านหนองแสง  บ้านคลองตะเคียน  บ้านคลองคล้า  บ้านเกาะคา  บ้านแขมโค้ง  บ้านสะแกซึง  
บ้านขุมข้าว  บ้านหนองหัวลิง  บ้านโพธิ์ศรี  บ้านโพธิ์ทอง  บ้านกลางโสภา  บ้านเกาะหวาย  บ้านเนินหินแร่  
ฯลฯ 
  ภาคเหนือ 
  1. จังหวัดแพร่  บ้านทุ่งโฮ่งเหนือ ทุ่งโฮ้งใต้  อ าเภอเมือง 
  2.  จังหวัดพิษณุโลก บ้านแช็ก บ้านวังทอง 
  3. จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านปากฝาง บ้านผาจุก อ าเภอเมือง 
  4. จังหวัดพิจิตร  อ าเภอบางขุนนาค อ าเภอตะพานหิน อ าเภอทับคล้อ 
  5. จังหวัดเพชรบูรณ์  อ าเภอหล่มเก่า อ าเภอตะพานหิน อ าเภอซับสมอทอด อ าเภอชนแดน 
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  6. จังหวัดสุโขทัย  อ าเภอศรีสัชนาลัย บ้านหาดเส้ียว บ้านหาดสูง บ้านแม่ราก อ าเภอสวรรค
โลก อ าเภอลานหอย 
  7. จังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอท่าตะโก อ าเภอตาคลี อ าเภอตากฟ้า 
  8. จังหวัดเชียงราย  อ าเภอเชียงแสน 
  9. จังหวัดน่าน อ าเภอเวียงสา (บ้านหลับมืนพวน) อ าเภอท่าวังผา (บ้านฝามูล) 
  ภาคตะวันออก 
  1.  จังหวัดปราจีนบุรี  อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอโคกปีป (บ้านหัวชา บ้านหัวหว้า บ้านหัวนา 
บ้านหนองเสือ บ้านหนองสะแก บ้านโพนไทร บ้านดอน บ้านยา บ้านปรือหวาน บ้านส้มแสง) 
  2.  จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต 
  3.  จังหวัดชลบุรี  อ าเภอพนัสนิคม 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1.  จังหวัดอุดรธานี  อ าเภอบ้านผือ เขตเทศบาลต าบลบ้านผือ 9 ชุมชน หมู่บ้านต าบลกลาง
ใหญ่ ต าบลหายโศก ต าบลค าบง ต าบลค าด้วง ต าบลค าด้วง ต าบลเมืองพาน อ าเภอหนองหาน ท่ีต าบลบ้าน
เชียง 
  2.  จังหวัดเลย อ าเภอเมือง อ าเภอเชียงคาน 
  3.  จังหวัดหนองคาย  ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ตาก 
  4.  จังหวัดอุบลราบธานี  ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง 
  5.  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 2 : แผนท่ีแสดง เส้นทางการอพยพของ

ชาวพวนจากเมืองเชียงขวางเข้ามาต้ังถิ่นฐาน 
ในดินแดนไทย (ปรารถนา แซ่อึ๊ง, 2543, หน้า 54) 

 


