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วิ¶ีªีวิตคนทุ่งกุลาร้องไห้
People’s ways of life in Thoong Kula-ronghai.

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิถีชีวิตคนทุ่งกุลาร้องไห้ โดยอาศัยวิธีการวิจัยทาง 
ประวัติศาสตร์ การเกิดเมืองของกลุ่มชน ลาว เขมร จีนและกวยที่มีภูมิฐานถิ่น ก่อตัวตั้งบ้าน 
ตั้งเมืองจากการอพยพจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวสู่ประเทศไทย จนกระทั่งกลาย 
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย
 วถิชีวีติคนทุง่กลุารอ้งไหม้คีวามสมัพนัธก์บัการจดัตัง้เมอืง โดยถกูกระทำโดยรฐัเมือ่เปน็เมอืง 
ตามรูปแบบการจัดการปกครอง หัวเมืองภาคอีสาน เริ่มต้นจากเมืองสุวรรณภูมิเป็นเมืองที่มีการ
ก่อตั้งช่วงสมัยปลายอยุธยา เหมือนเมืองอื่น ๆ เพราะการรับรู้ของรัฐไทย (ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา) 
รัฐไทยได้ยกฐานะเมืองสุวรรณภูมิเป็นเมืองประเทศราชสู่เมืองชั้นโทและแบ่งอาณาเขตออกเป็น 
เมืองชนบท (อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เมืองเกษตรวิสัยเมืองพุทไธสง (อำเภอพุทไธสง 
จงัหวดับรุรีมัย)์และเมอืงพนมไพร (อำเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็) เมอืงทัง้หลายไดม้ากอ่ตัง้บา้น 
รอบการตั้งถิ่นฐานครั้งที่ 2 แถบทุ่งกุลาร้องไห้โดยมีชุมชนอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำมูล แม่น้ำชี
และลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูล เช่น ลำน้ำพลับพลาลำน้ำเสียวอันเป็นเสมือนสายโลหิตฝอยสู่
สายโลหิตหลักอีสานตอนใต้ลุ่มแม่น้ำมูล เช่น ลำน้ำพลับพลา ลำน้ำเสียว อันเป็นเสมือนสายโลหิตฝอย
สู่สายโลหิตหลักอีสานตอนใต้ลุ่มแม่น้ำมูล
 กลุ่มชนชาวลาวช่วงหลังปี พ.ศ. 2443 ถูกเรียกว่า ไทยลาวประชากรหลักอยู่ภาคอีสาน 
ไทยเขมร และไทยกวย สู่ไทยจีน ได้สร้างวิถีชีวิตตามตนถนัดกล่าวคือ ชาวไทยจีนกลุ่มเดียวต้อง 
อาศยัการดำรงชวีติแบบการคา้ การจดัการทรพัยากรสูก่ารเปน็นกัการเมอืง สว่นชาวไทยอืน่ไดร้บั 
ผลกระทบจากการจัดการปกครองปรับปรุงตนตามครรลองจากยังชีพวิถีชีวิตอาศัยธรรมชาติ
สู่การค้าแรงงานและเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการจากชุมชนสู่
สากลต่อไป
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Abstract
 This study aimed to examine people’s ways of life in Thoong Kula-ronghai 
by incestiagte how Lao, Khmer, Chinese and Gui people established their towns. 
These people were found immigration from Laos People Democratic Republic to 
Thailand and gradually becoming part of Thai Kingdom.
 The fi ndings are follows: People’s ways of life in Thoong Kula-ronghai to 
town establishment. The towns in this area were established according to the 
governing system of town establishment in Esarn Region. Suvannaphum was that 
Thai Kingdom near the area of The Chaopraya River was promoted and renamed
‘Suvannaphum’ which was a dependent town. There were also four other dependent
towns comprising Muang Chonnabot (Chonnabot District, Khonkaen Province), 
Muang Kasetwisai (Kasetwisai District, Roi-et), Muang Bhuddhaisong (Buddhaisong
District, Burirum Procince), and Muang Panomprai (Panomprai District, Roi-et 
Provicne). All these towns later resettled in the area of Thoong Kula-ronghai mear 
the Mool River, the Chee River and other branches of the Mool River such as the 
Puppla Watercourse and the Siew Watercourse which were like the small blooding 
lines fl owing to the main blooding line in the southern part of the Mool River.
 During the year 1900, the Loa Tribe was the main group in Esarn Region. 
This tribe, as well as Khmer, Gui, and Chinese earned livings according to their 
talents. Chinese people earned their livings on commere and managed themselves
to be political leaders. The lives of other groups were infl uenced by the governing
system. They lived bu clinging to nature and turning to involve with labor
employment and suffi  cient economy. These people’s lives were activated by nature 
from the community level to international level.
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บทนำ
 วิถีชุมชนแถบทุ่งกุลาร้องไห้ มีลักษณะ
สัมพันธ์กับสภาพทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพ
สร้างตำนานการอพยพผู้คนสู่การสร้างตัวตน
โดยมีวัฒนธรรมของกลุ่มชนเป็นตัวกำหนดกรอบ
สืบสานรุ่นสู่รุ่นขับเคลื่อนโดยอาศัยเหตุการณ์ 
ขับเคลื่อนจากฝ่ายใน การปรับตัวของชุมชน
การกระทำของรัฐจากนโยบายสร้างเอกภาพ
ทางการปกครองระดมเอกลกัษณจ์ากสว่นกลาง
สู่ส่วนภูมิภาคสู่ชุมชน 
 ที่ตั้งบริบททางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้ 
หรือทุ่งหลวง ที่ชาวบ้านเรียกขานสอดคล้อง
ประสานเสมือนเป็นของชุมชน มี เนื้อที่
วัดจากแนวตะวันออกถึงแนวตะวันตก ความยาว
ประมาณ 130 กิโลเมตร มีความกว้างจากทิศ 
เหนือถึงด้านทิศใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ (สุจิตต์ 
วงษ์เทศ. 2546 : 312-313)
 ลักษณะท่ัวเป็นแอ่งท่ีเช่ือมโยงจากบริเวณ
ทีร่าบพมิายนายคลีค่ลายสงู ๆ  ตำ่ ๆ  เหมอืนรปู 
พัดอันเป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ภาคอีสาน
มีแอ่งโคราชอยู่ตรงกลาง ชายขอบเป็นที่สูง 
แถบเทือกเขาพนมดงแร็ก คล้ายก้นกระทะ 
ชาวเขมรเรียกบริเวณนี้ว่า ทะเลสาบชั่วคราว 
อันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ปลาที่ว่ายทวนน้ำ 
มาวางไขจ่ากทะเลสาบเขมร ทะเลสาบเสยีมราฐ 
บริเวณมดลูกของเอเชีย ทุ่งกุลาร้องไห้มีระบบ
นิเวศน์ท่ีสร้างแนวไหลของลำน้ำอันประกอบด้วย
ลำเสยีวนอ้ย ลำเสยีวใหญ ่จากลกัษณะดงักลา่ว 
ทุง่กลุารอ้งไห ้ลำน้ำได้พัดพาดินตะกอนมาทับถม 

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน (สุจิตต์ วงษ์เทศ
2546 : 313-318)
 จากปลาสู่แหล่งเพาะปลูกข้าว ข้าวพันธุ์
พื้นเมืองอาทิ ข้าวนางรวย ข้าวคง จนกระทั่ง
กลับกลายมาเป็นข้าวหอมมะลิแหล่งผลิตที่มี
ความตา่ง อันเนือ่งมาจากสภาพทางภมูอิากาศ 
แบบมรสุม มีฝนเสมือนมรสุม คือไม่แน่นอน 
ฝนทิ้งช่วงบางปีทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ 
มโีดดเดน่เปน็เอกลกัษณ ์ข้าวไม่สมบูรณ์มีผลต่อ
ราคาของข้าวต่างกับข้าวหอมมะลิแถบทุ่งอยุธยา
ที่มีลักษณะการเพาะปลูกข้าวแถบทุ่งหมาหลง
ศรีสะเกษ ยโสธร อดีตช่วงฤดูแล้งเป็นที่
อาศัยของสุนัขจิ้งจอก การผลิตข้าวอาศัย 
พลังน้ำหรือเรียกว่า การผลิตแบบเอเชียติก
ความอุดมสมบูรณ์มี เฉพาะฤดูฝนเหมือน
คำพูดที่ ว่ า  ภาคอีสานไม่แล้ งในฤดูฝน 
ส่วนฤดูแล้งทุ่งน้ำอาจจะหมด อาจจะมีน้ำแห้ง 
อยูบ่า้งตามหนองนำ้ สง่ผลใหเ้กดิดนิตกตะกอน 
มีน้ำพัดพาเป็นตะกอนดินเหนียวและทราย 
แนวโน้มค่อนข้างมาทางดินทราย คล้ายกับ 
เทือกเขาพนมดงแร็กที่มีหินทราย (สุจิตต์ 
วงษ์เทศ 2546 : 313-318)
 ช่วงฤดูแล้งมองเห็นดวงอาทิตย์สว่าง
ไสวไม่มีสิ่งกีดขวางกั้น (สุทัศน์ กองทรัพย์ 
2536 : 20) หากนั่งอยู่บนเครื่องบินมองลง 
มาเห็นทุ่งสีเขียวของข้าวหอมมะลิ สีทอง 
ช่วงข้าวสุกสว่างช่วงฤดูแล้ง สลับหมุนเวียน 
เหมือนประวัติศาสตร์ เป็นวงกลมไม่มีจุดเริ่ม 
ต้นสิ้นสุดจำเป็นต้องมีพลังขับเคลื่อนโดยอาศัย
วิถีของชุมชน เผ่ าชนที่ อาศัยที่ เ รี ยกว่ า 
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ชาวกุลาอันประกอบด้วย ชาวกุลา เขมร 
ลาว และกวย สร้างวิถีชี้วัดระหว่างกลาง 
ชาวจีนจนกระทั่งเรียกว่า เราคือคนไทย
 การสร้างตัวตนชนทุ่งกุลาร้องไห้ เริ่มต้น 
จากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ศรีศักดิ์ 
วัลลิโภดม สรุปความว่า ชุมชนมี 2 ระยะ 
คือ ระยะแรกมีการเลือกตั้งถิ่นฐานตามสภาพ
3 รูปแบบ ตามลุ่มน้ำท่วมถึง ที่ราบลุ่ม 
และบริเวณที่สูง ช่วงสมัยที่ชุมชนหรือหมู่บ้าน 
มีเครื่องปัœนดินเผา พบมากแถบบ้านเมืองบัว 
เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด บ้านโนนยาง ชุมพลบุรี 
สุรินทร์ เมืองเตา พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม 
คลอดจนบา้นดงพลอง สตกึ บรุรีมัย ์จนกระทัง่ 
สู่ยุคประวัติศาสตร์ (ธวัช บุญโณทก. 2550 : 
40) สรปุทุง่กลุารอ้งไหไ้ดเ้ริม่รบัวฒันธรรมเขมร
ทวาราวดวีฒันธรรมเขมรสมยัอาณาจกัรเจนละ
ปรากฏหลักฐานปราสาทแถบทุ่งกุลาร้องไห้
จนกระทัง่วฒันธรรมทวารดลีุม่แมน่ำ้เจา้พระยา
อาณาจักรลานช้างได้อพยพสู่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้
สู่ชุมชนการสร้างวิถีชีวิตชนทุ่งกุลาร้องไห้
ชาวกลุาจากประเทศพมา่ ชาวเขมรจากประเทศ 
เขมรเริ่มจากสร้างเมืองสุรินทร์ บ้านตาหยวก 
สวุรรณภมูริอ้ยเอด็ เขมรกลุม่ทีส่องหลงัจากการ 
สร้างปราสาทภาพหายไป จากประวัติศาสตร์ 
ชุมชนชาวกวย เมื่อเปิดผ่าน ประวัติศาสตร์
การรับรู้ของอาณาจักรไทยช่วงปลายอยุธยา 
จนกระทั่งร้อยรัดสู่อาณาจักรไทย เกิดการรับรู้ 
ชาวจีนได้เข้าสู่บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ เกิดการ
สร้างวัฒนธรรมตามกลุ่มชาติพันธุ์ชนชาว
พื้นเมืองเขมร ลาว กุลา สร้างตัวตนตามแบบ
การตั้งถิ่นฐานตามแหล่งความอุดมสมบูรณ์ 

เช่น แอ่งแถบทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนชาวจีนนิยม
ต้ังถ่ินฐานแถบศูนย์กลางการค้าเมืองสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ดโดยมีลักษณะเด่นตามอาชีพชนพ้ืนเมือง
ประกอบอาชพีการเกษตร ชาวจนีประกอบอาชพี 
การคา้ตามแบบบรรพบรุษุ โดยเริม่มกีารเปลีย่น
แปลงเมื่อสู่ยุคการค้าเสรี พ.ศ. 2398 (พรรณี 
ฉัตรพลรักษ์ และคณะ. 2529 : 33) 
 สำหรับแถบทุ่งกุลาร้องไห้ เริ่มอพยพ 
มาจากเมืองร้อยเอ็ด มาตั้งถิ่นฐาน (อนุศักดิ์ 
สืบเหลาวงศ์. 2550 สัมภาษณ์ 20 กันยายน) 
สว่นชาวพืน้เมอืงเขมร ลาว กลุา (อรรถ นนัทจกัร. 
2542 : 4) ดำรงชีพแบบอาศัยธรรมชาติ 
ตลอดจนชาวกวยแถบทุง่กลุารอ้งไห ้(สมหมาย 
ชินนาค. 2529 : 24) มีความเชื่ออาศัยความ 
ออ่นนอ้มถอ่มตน (มงกฎุ แกน่เดยีว. 2529 : 8)
จนกระท่ังมีความผสมกลมกลืนกัน เพราะนับถือผี
ธรรมชาติคล้าย ๆ กัน (ไพฑูรย์ มีกุศล. 2531 
: 62-80) การเปลีย่นแปลงวถิชีีว้ดัเมือ่เศรษฐกจิ
เป็นตัวขับเคลื่อนวิถีชีวิตชนพื้นเมืองเดินทาง
โดยอาศัยแม่น้ำคือการเดินทางน้ำหรือทางรถไฟ
ส่วนทุ่งกุลาร้องไห้ ชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้มีศูนย์
กลางที่เมืองสุวรรณภูมิ มีชาวจีนอาศัยอยู่มาก 
เพราะประกอบการค้า การค้ามักตั้งอยู่ตาม
เส้นทางการคมนาคมการค้าแรกเป็นการค้า
โดยทางเกวียน ความม่ังค่ังมีอยู่ในหมู่คนจีน 
เพราะชนพื้นเมือง ไม่นิยม สะสมเงินทอง
มักทำบุญตามความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา
คือ เสียสละ ส่วนการติดต่อระหว่างชุมชน 
โดยอาศัยเกวียน ข่ีม้าน่ังเรือ ส่วนคนจีนมีการสะสม 
ทุ นสร้ า งความมั่ ง คั่ ง ต ามระบบการค้ า 
การเปลีย่นแปลง ของประชาชนเริม่ เมือ่ป ีพ.ศ. 
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2490 – 2502 โดยมีเศรษฐกิจทุนธรรมชาติ 
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2503 – ปัจจุบันเศรษฐกิจ 
ยุคบุกเบิกสู่การพัฒนาโดยมีข้าวหอมมะลิ 
เป็นตัวหลัก (ประสบสุข ฤทธิเดช. 2550 : 
120) ชนพื้นเมืองจากเศรษฐกิจการค้า โดยเริ่
มจากการแลกหรือเรียกว่าเศรษฐกิจ
ธารน้ำใจ เช่น ข้าวแลกเกลือ เกลือแลกปลา 
เป็นต้น สร้างสายใยต่อกันแบบแบ่งปัน 
มีสุขร่วมเสพมีทุกข์แบ่งปัน ชุมชนเดียวกัน 
มลีกัษณะเหมอืนกนั แบง่ความรกัใหก้นัและกนั
สรา้งวฒันธรรมขา้วเหนยีว ชมุชนลาวและกวย 
และวฒันธรรมขา้วจา้ว ชมุชนเขมร ความมัง่คัง่ 
ของข้าวเหมือนพูดว่าไม่อดตายเมื่อเข้าไปใน
หมู่บ้านอีสาน
 วิ ถี ชี วิ ต ก่ อ น ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ  คื อ 
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวนางรวย ข้าวคง 
ประเภทข้าวค่อนข้างแข็ง เม็ดเล็ก น้ำหนักดี 
เมื่อการค้าสมาคมกับเปลี่ยนวิถีชีวิตชนชาว
ทุ่งกุลาร้องไห้ เริ่มปรับบทบาทตามเศรษฐกิจ
โดยมีระบบราชการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว 
เมื่อปี พ.ศ. 2417 คือการออกพระราชบัญญัติ
การจบัจองทีด่นิ เริม่มกีารกำหนดเขตทีถ่อืครอง 
โดยรัฐการปรบัตวัทางเศรษฐกจิ ภาคอสีานชว่ง
ป ีพ.ศ. 2488 เริม่มกีารใชเ้งนิตราในภาคอสีาน
ป ีพ.ศ. 2500 – 2512 แถบทุง่กลุารอ้งไหเ้ริม่มี
การอพยพเข้าไปเริ่มมีการเปลี่ยนมือการถือคร
องที่ดิน จนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ยุคการปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. 2521 การค้าช่วงหลังการทำนา คือ 
การค้าวัว ค้าควาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2472
มีการสร้างถนน รพชสู่ทุ่งกุลาร้องไห้ อาชีพ 
หลังการทำนาหมดหน้านาประกอบอาชีพ 

การค้าแรงงาน (เนียม จันทร์สะคู. 2549 : 
สมัภาษณ)์ มกีารใหก้รรมสทิธิใ์นทีน่าป ีพ.ศ. 2519
มีการปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อการเกษตรกรรมปี
พ.ศ. 2524 มีการสร้างถนนแหล่งน้ำวิถีชีวิต
เป็นแบบการตลาดตามความต้องการของตลาด
มีสินค้าโอท�อป เช่น ผ้าไหมลายบ้านตาหยวก 
เป็นต้น
 วิถีชีวิตแถบทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแบบ 2 ระบบ
การละเลกิลดสูก่ารเกบ็กกัตนุและหวงัสรา้งผล
กำไร ทุนเริ่มเปลี่ยนเมื่อทำทุกอย่างให้เป็นเงิน
 เมื่อเศรษฐกิจเป็นพลังการขับเคลื่อน 
ปัจจัยจากรัฐ ช่วยส่งให้ชาวจีนอาศัยพลังทาง 
เศรษฐกิจทางการเมืองตลอดจนสังคมสร้าง
ความมั่งคั่ง เพราะบุคลิกของชาวจีนที่มีราก 
เหง้ามาจากการค้า การค้าอาศัยสายเลือด 
จากรุ่นสู่รุ่น วางรากฐานจากการเมืองท้องถิ่น 
สู่การเมืองระดับชาติ ความมั่งคั่งสะสมทุน 
ระดมทุน ส่วนชนพื้นเมืองทุ่งกุลาร้องไห้ 
ปรับตัวตามนโยบายของรัฐ หรือใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่สะสมสร้างวิถีชีวิตอยู่ต่อไป วิถีชีวิต
คนทุ่งกุลาเร่ิมเปล่ียนเด่นชัดเม่ือระบบการศึกษา
ตามแบบของรัฐ เมื่ อสร้ างจิตสำนึกของ
ความเป็นไทยทำจากกระบวนการสะสมภูมิปัญญา
จนกระทั่ง ปี 2540 เศรษฐกิจตกต่ำกลับมาสู่
วิถีชีวิตคนทุ่งกุลาร้องไห้โดยมีนโยบายของรัฐ
พลเมืองที่ดีขับเคลื่อนต่อไปมิรู้จบ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับทุ่งกุลา 
ร้องไห้
 2. เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับต่อของคน 
ทุ่งกุลาร้องไห้
 3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตวิญญาณ

วิธีการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์เชิงพรรณนาโวหาร
โดยอาศัยการเก็บรวบรวมเอกสารทางราชการ
ทอ้งถิน่ทีก่ลุม่ชนอาศยัอยูบ่รเิวณทุง่กลุารอ้งไห้
โ ดยใช้ แนวทางการบรรณาธิ ก รข้ อมู ล 
ทำการตรวจสอบข้อมูล 3 เสียง การสัมภาษณ์ 
การสังเกตและเอกสาร เพื่อศึกษาวิจัยวิถีชีวิต 
คนทุ่งกุลาร้องไห้

ผลการวิจัย
 ตำนานสู่ประวัติศาสตร์เมืองรายรอบ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ ปรากฏตามตำนานเป็นทะเลมา
เมื่ อก่อนเก่า เพราะล่างอุดมด้วยเกลือ 
ได้กลายเป็นชื่อบ้านนาเมือง เฉกเช่น ตำนาน 
การเกิดเมืองแถบอีสาน เช่น “ดงจ่าแอ่น” 
“ดงแสนสี” และเป็นที่ตั้ งหมู่บ้านแสนสี 
“ดงป่าหลาน” ปัจจุบันเป็นช่ือท่ีต้ังอำเภอป่าหลาน
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพยัค¦ภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ส่วนบวกหอย ปู กุ้ง 
ปลา ที่อาศัยอยู่ในทะเลได้ตายหมด แล้ว 
ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปถึงนาสิกของพระอินทร์
บนสวรรค์ชั้ นฟ้ า พระอินทร์ทนไม่ ไหว 
จึงส่งให้พระอินทร์ผัวเมีย ลงมากิน หอย 

ปู กุ้ง ปลาในทะเล นกอินทรีได้ถ่ายมูลไว้
เป็นกองใหญ่ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้าน เรียกว่า 
“โพนขี้นก” ปรากฏอยู่ที่กลางทุ่งกุลาร้องไห้ 
ในเขตตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด
 สุวรรณภูมิเมืองเดิมแห่งทุ่งกุลาร้องไห้
เมืองที่ตั้งมีเจ้าเมืองท้าวเชียงและท้าวกัน ในปี
พ.ศ. 2231 ไดร้บับรรดาศกัดิเ์ปน็พระรตันวงศา
เจ้าเมืองตามประกาศในสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน
มีฐานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปและข้อเสนอแนะ
 เมอืงสวุรรณภมูมิคีวามสำคญัในสว่นของ
เมืองทางด้านเหนือของลุ่มแม่น้ำมูล โดยมี
บรเิวณทีต่ัง้เปน็แหลง่อดุมสมบรูณเ์สมอืนทะเล
สาบข้าว ทุ่งข้าวหอมมะลิ มีความสำคัญตั้งแต่ 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สู่สมัยประวัติศาสตร์
การก่อตั้งบ้านเมืองแถบภาคอีสาน เริ่มจาก
ประชาชนอพยพจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาวเขา้สูท่ีร่าบบรเิวณ
กวา้งขอพระบรมอนญุาตตัง้บา้นเมอืง โดยมรีปู
แบบการจดัการปกครองแบบเดยีวกบั เมอืงลาว 
โดยมีรัฐดูแลกำกับแบบหลวม ๆ มีเมือง
นครราชสีมามาคอยกำกับดูแลเมืองต่าง ๆ
กระทั่ ง เมื องสุ วรรณภูมิ กลายเป็น เมื อง
ศูนย์กลางของทุ่งกุลาร้องไห้เมืองสุวรรณภูมิยังมี
ความผูกพัน กบัเมอืงสรุนิทรใ์นฐานะประชาชน
กลุม่ไทยเขมรไดอ้พยพเขา้มาตัง้หลกัแหลง่สรา้ง
บ้านตาหยวกเป็นร่องรอยกลิ่นอายวัฒนธรรม 
เขมรแตม้จดุของการดำรงชพี ใหม้คีวามสงบสขุ 
สู่ชาวไทยกวยแถบรอยต่อของทุ่งกุลาร้องไห้
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ในอาณาบรเิวณทีเ่รยีกวา่ ทุง่ราศไีศล จนกระทัง่
เมือ่ตัง้เปน็เมอืงชาวไทยจนี ไดเ้ริม่จบัจองการคา้ 
โดยเฉพาะการค้าข้าว และการค้าที่เกี่ยวข้อง 
กบัทุง่กลุารอ้งไห ้จวบจนปจัจบุนั การปรบัเปลีย่น 
ของกลุ่ มชนยั ง ได้ รั บผลกระทบจากรั ฐ
มีการปรับตัวอย่าง มิรู้จักจบสิ้นตามกระบวน 
การสร้างความเป็นรัฐไทย

หนังสืออ้างอิง.
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