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บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองนีมุ้่งแสดงให้เห็นเก่ียวกับความเป็นมาของชาวผู้ ไทใน
แง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอพยพโยกย้าย รูปแบบวิถีชีวิต ความเช่ือ 
ประเพณี และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ โดยข้อมูลเหล่านี ผู้้ เขียนได้มาจาก
การศกึษาค้นคว้าและรวบรวมจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในหนงัสือ ต ารา 
และเว็บไซต์ 

การศึกษาพบว่า ชาวผู้ ไทเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีวิ ถีชีวิต 
วฒันธรรม และภูมิปัญญาอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  พวกเขามีบรรพบรุุษอยู่
แถบสิบสองจุไท และมีการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยในหลายระลอก แม้พวก
เขาจะตัง้ถ่ินฐานในดินแดนใหม่ แต่พวกเขาก็ยงัมีการสืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมของกลุ่มตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการแตง่กาย ความเช่ือเร่ืองภูตผี และ
ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน   อย่างไรก็ตาม  ด้วยสภาพสงัคมยคุปัจจบุนัท่ี
เศรษฐกิจ สงัคม และวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึน้ ชาวผู้ไทจ านวนไมน้่อยจึง
ละทิง้วิถีชีวิต ความเช่ือ และภมูิปัญญาบางอยา่งของตนไปบ้าง  
ค าส าคัญ: วิถีชีวิต ความเช่ือ ภมูิปัญญา ชาวผู้ไท 
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Abstract 
The purpose of this article is to reveal history of Pu-thai tribes 

in several ways comprised of immigration, ways of life, beliefs, 
traditions, and wisdom.  Assembling data from different secondary 
sources in order to acquire the results is utilized as research tool in this 
study.   

The study revealed that Pu-thai tribe society is an ethnic 
community which still inherits their unique ways of life, exotic cultures, 
and amazing wisdom.  Their ancestors had originated in Sip Song Ju 
Thai and immigrated to Thailand several times.  Although, these tribes 
have discovered their new location to permanently settle, they do not 
abandon their original traditions and cultures consisted of costumes, 
beliefs in ghosts, and wisdom of food.  However, due to the current 
social environment consisted of economics, social, and science are 
developed, several Pu-thai tribes have left some of their traditional 
ways of life.  
Keywords: Ways of Life, Beliefs, Wisdom, Pu-thai tribes 
 

1. บทน า 
 ในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมากมายหลายกลุ่ม ทัง้ ย้อ ข่า กุย 
ม้ง กระเหร่ียง กะเลิง ไทพวน ฯลฯ และอีกหนึง่กลุม่ในนัน้คือชาวผู้ไท ท่ีอาศยั 
กระจายอยู่ในพืน้ท่ีตา่งๆ ทัว่ภาคอีสานและภาคกลางบางแหง่ในประเทศไทย 
ชาวผู้ ไทเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีวิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ 
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ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั แต่ส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ได้สมัผสักับชาวผู้ ไทก็อาจ
ไม่ทราบรายละเอียดหรือข้อมลูท่ีเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของพวกเขาใน
ด้านตา่งๆ ตวัผู้ เขียนเองเป็นลกูหลานชาวผู้ไทคนหนึง่ จงึต้องการท่ีจะน าเสนอ
เร่ืองราวและข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาในด้านวิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิ
ปัญญาท่ีนา่สนใจของชาวผู้ไทในภาคอีสาน    
 
2. การอพยพของกลุ่มชนชาวผู้ไทสู่เมืองต่างๆในอีสาน 

ชาวผู้ ไทมีบรรพบรุุษท่ีมีต้นก าเนิดอยู่บริเวณสิบสองจไุท ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ในทางตอนใต้ของจีนเม่ือราว 2,700 ปีท่ีแล้ว ชาวผู้ ไทมีการอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยอยู่หลายครัง้ และมีการตัง้ถ่ินฐานทัง้ในจงัหวัดทางภาคอีสาน
และภาคกลาง ทัง้นี ้ชาวผู้ ไทส่วนใหญ่ท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในภาคอีสานล้วนมี
บรรพบรุุษท่ีอพยพมาจากเมืองวงัทัง้สิน้ แตเ่ดมิผู้ ไทท่ีอยูใ่นเมืองวงัในอดีตนัน้
มีภมูิล าเนาอยูใ่นเมืองแถง ซึง่อยูต่อนใต้ของจีนในแคว้นสิบสองจไุทมาก่อน  

ชาวผู้ ไทแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ ผู้ ไทด า และผู้ ไทขาว ผู้ ไทด าจดัว่า
เป็นผู้ไทแท้ ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่น 8 เมือง คือ เมืองแถง เมืองตุง่ เมืองมว่ย เมืองลา 
เมืองโม่ะ เมืองหวดั เมืองชาง และเมืองคาย ลกัษณะของชาวผู้ ไทด าเป็นคน
ผิวขาวกิริยาอาการคล้ายชาวลาว ท่ีชอบรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหาร
หลกั การแตง่กายผู้ชายนุ่งกางเกงขาแคบ ใช้ผ้าด้ายตาเมล็ดงาสีด า หรือนุ่ง
ผ้าขาวม้าด้ายสีขาว สวมเสือ้ด้ายสีด า เคร่ืองประดบัของชายมีก าไลมือและ
แหวน ผู้ หญิงนุ่งซิ่นใส่เสือ้ผ้าสีด า  มีก าไลเงินกับต่างหูเป็นเคร่ืองประดับ
ประจ าตวัอยู่เสมอ ผู้หญิงท่ียังไม่มีสามีจะเกล้ามวยผม เม่ือมีสามีแล้วก็จะ
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เกล้าผมสูง เคร่ืองนุ่งห่มส่วนใหญ่ใช้สีด าหรือสีเข้มๆ ด้วยลักษณะการแต่ง
กายนีเ้องจงึเรียกช่ือวา่ “ผู้ไทด า”  

ผู้ไทขาว มีต้นก าเนิดเป็นจีนแซฟ่อ อพยพเข้ามาจากเมืองสินเจา ใกล้
เมืองกวางตุ้ง ต่อมาได้อพยพมาอยู่ท่ีเมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และเมือง
บาง รวม 4 เมือง ผู้ ไทขาวนุ่งห่มด้วยเสือ้ผ้าสีขาว โดยเฉพาะเม่ือมีการท าศพ 
จะนุ่งห่มด้วยเคร่ืองแต่งกายขาวล้วนอยู่จนครบ 3 ปี ด้วยลักษณะการแต่ง
กายนีเ้องจงึเรียกช่ือวา่ “ผู้ไทขาว”  
0000  เน่ืองจากพืน้ท่ีบริเวณเมืองแถงและเมืองไลในแคว้นสิบสองจไุทท่ีชาว
ผู้ ไทอาศยัอยู่นัน้เป็นป่าเขาท่ีไม่อุดมสมบูรณ์นกั รวมทัง้ยงัเป็นดินแดนคาบ
เก่ียวอยู่ในการปกครองถึง 3 ฝ่าย คือ จีน หลวงพระบางและญวน เม่ือเกิด
สงครามระหว่างจีน ญวน และหลวงพระบาง มกัมีการยกทพัผ่านดินแดนสิบ
สองจุไท ชาวผู้ ไทก็ต้องพลอยเดือดร้อนเสมอ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับ
ชยัชนะโดยเด็ดขาด เหตนีุช้าวผู้ไทจงึพากนัอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณ
เมืองวงั เมืองค าเกิด และเมืองค ามว่น ในประเทศลาว 

ต่อมา ในสมยัพระเจ้ากรุงธนบุรีต่อเน่ืองถึงสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ได้มีการยกทพัไปตีอาณาจกัรล้านช้างก็ได้มีการกวาดต้อนเชลย
ผู้ ไทเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในสยาม ขณะท่ีในรัชกาลท่ี 3 เจ้าเมืองเวียงจนัทน์ได้ก่อ
การเป็นกบฏ พระองค์จึงสัง่ให้แม่ทพัไปปราบกบฏเมืองเวียงจนัทน์ และเม่ือ
ปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองทพัสยามจึงกวาดต้อนชาวผู้ ไทท่ีเมืองวัง 
เมืองค าเกิด และเมืองค าม่วน ข้ามแม่น า้โขงมาอยู่ท่ีฝ่ังสยาม เพ่ือเป็นการตดั
ก าลงัของล้านช้าง เหตนีุจ้ึงมีชาวผู้ ไทตัง้บ้านเรือนท ามาหากินในท่ีตา่งๆ ของ
ไทยจนถึงปัจจบุนั (ปริวรรต สาคร, ม.ป.ป: 23) 
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ทัง้นี ้การอพยพโยกย้ายของชาวผู้ ไทเพ่ือตัง้ถ่ินฐานในท่ีต่างๆ จนมี
ต าแหน่งใหญ่โตเป็นเจ้าเมือง อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบตุร และกรมการเมืองใน
เมืองตา่งๆ นัน้ ได้แก่ (ศนูย์ภไูทศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์, ม.ป.ป.) 
00000 1. เมืองเรณนูคร ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ประมาณปี  พ.ศ. 2373 ชาว
ผู้ ไทเมืองเรณูนครอพยพมาจากเมืองวัง ซึ่งอยู่ทางฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง  อยู่ติด
แดนญวน เม่ืออพยพมาครัง้แรกนัน้พากนัตัง้บ้านอยู ่3 แหง่ คือ ท่ีบ้านห้วยขวั 
บ้านบ่อจนัทร์ และบ้านดงหวาย ต่อมาเมืองนีถู้กยกฐานะเป็นเมืองเรณูนคร
โดยมีเจ้าเพชรเจ้าสายเป็นหวัหน้าอ านวยการจดัสร้างเมืองขึน้ และได้อพยพ
ราษฎรจากหมู่บ้านทัง้ 3 แห่งเข้ามารวมอยู่ท่ีบ้านดงหวาย ซึ่งเป็นท่ีตัง้เมือง
เรณูนครในปัจจบุนั แล้วจึงให้ท้าวสายเป็น “พระแก้วโกมล” เจ้าเมืองคนแรก 
โดยปัจจบุนัคืออ าเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 00000  

2. เมืองพรรณนานิคม ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เป็น
ชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั มีท้าวโฮงกลาง เป็นผู้น าในการสร้างเมืองจึง
ตัง้ให้เป็น “ พระเสนาณรงค์ ” เจ้าเมืองคนแรกปกครองเมืองพรรณนานิคม
จัดการปกครองต่อกันมา  ปัจจุบันคือท้องท่ีอ าเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร 
00000 3. เมืองกุดสินารายณ์ ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เป็น
ชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั โดยมีราชวงศ์(กอ) (บางฉบบัเรียก“วอ”) ของ
เมืองวงัอพยพมาด้วย เม่ือยกเมืองกดุสินารายณ์ขึน้เป็นเมือง จึงโปรดเกล้าฯ
ให้ราชวงศ์(กอ)เมืองวงัเป็น “พระธิเบศวงศา” เป็นเจ้าเมืองคนแรก ปัจจบุนัคือ
ท้องท่ีอ าเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

116 

00000 4. เมืองแล่นช้าง ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 บรรพบรุุษ
ของชาวผู้ ไทในเมืองแล่นช้าง อพยพมาจากบ้านห้วยนายม แขวงเมืองวงัโดย
มีหม่ืนเดชอุดมเป็นหัวหน้าเม่ือได้จัดตัง้ขึน้เป็นเมืองแล้ว  ได้โปรดเกล้าฯให้
หม่ืนเดชอุดมเป็น “พระพิชยัอุดมเดช” เจ้าเมืองคนแรก ต่อมายุบเป็นอ าเภอ
เม่ือปี พ.ศ.2442 แล้วยุบเป็นต าบลเม่ือ พ.ศ.2452 ปัจจุบนัต าบลภูแล่นช้าง
ขึน้อยูก่บัอ าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
00000 5. เมืองหนองสงู ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 บรรพบรุุษ
เป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั โปรดเกล้าฯให้ท้าวสิงห์ หรือท้าวสีหนาม
เป็น “พระไกรสรราช” เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องท่ีอ าเภอหนองสูง 
จงัหวดัมกุดาหาร 
000006. เมืองเสนางคนิคม ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2382 เป็นชาว
ผู้ไทท่ีอพยพมาจากเมืองตะโปน(เซโปน) ทรงโปรดเกล้าฯให้พระศรีสรุาช(ท้าว
จันทร์) เป็น “พระศรีสินธุสงคราม” เจ้าเมืองคนแรก ต่อมาได้มีการยุบเป็น
อ าเภอเสนางคนิคมในปี พ.ศ.2445 แล้วถกูยบุเป็นก่ิงอ าเภอเสนางคนิคม ให้
ขึน้กับอ าเภออ านาจเจริญ และในวนัท่ี 24 เมษายน 2460 ได้เปล่ียนช่ือจาก
ก่ิงอ าเภอเสนางคนิคมเป็นก่ิงอ าเภอหนองทบัม้า ปัจจบุนัถกูยบุลงเป็นต าบล
เสนางคนิคมขึน้กบัอ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ 
000007. เมืองค าเข่ือนแก้ว ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือ พ.ศ. 2387 เป็นชาว
ผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองตะโปน แต่เดิมเมืองค าเข่ือนแก้ว เรียกว่า  บ้านค า
เมืองแก้ว โปรดเกล้าฯตัง้ให้ท้าวสีหนามเป็น “พระรามณรงค์” เจ้าเมืองคนแรก 
ปัจจบุนัคือท้องท่ีต าบลค าเข่ือนแก้ว อ าเภอชานมุาน จงัหวดัอ านาจเจริญ  
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000008. เมืองวาริชภมูิ ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ. 2402 เป็นชาวผู้ไท
ท่ีอพยพมาจากเมืองกะปอง โดยโปรดเกล้าฯให้ท้าวพรหมสุวรรณ ขึน้เป็น
“พระสุรินทรบริรักษ์” ในฐานะเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบนัคืออ าเภอวาริชภูมิ 
จงัหวดัสกลนคร  
00000นอกจากนี ้ยงัมีชาวผู้ไทท่ีอพยพโยกย้ายออกไปตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
ของภาคอีสานนอกเหนือจากพืน้ท่ีดังกล่าวมาในข้างต้น ได้แก่ใน จังหวัด
สกลนคร  9 อ ำเภอ (พรรณนานิคม เมืองสกลนคร วาริชภูมิ พงัโคน บ้านมว่ง 
วานรนิวาส  กุสุมาลย์  สว่างแดนดิน  กุดบาก)  จังหวดันครพนม 5 อ ำเภอ 
(นาแก เรณูนคร ธาตพุนม ศรีสงคราม เมืองนครพนม)  จงัหวดัมุกดาหาร 5 
อ าเภอ (ค าชะอี เมืองมุกดาหาร นิคมค าสร้อย ดอนตาล หนองสูง)  จังหวดั
กำฬสินธุ์ 5 อ ำเภอ (เขาวง กุดฉินารายณ์ ค าม่วง สมเด็จ สหสัขนัธ์)  จงัหวดั
หนองคำย 3 อ ำเภอ  (โซ่พิสยั บึงกาฬ พรเจริญ)  จังหวดัอุดรธำนี 3 อ ำเภอ 
(วงัสามหมอ ศรีธาต ุบ้านดงุ) จังหวดัยโสธร 1 อ ำเภอ (เลิงนกทา)  จังหวดั
ร้อยเอ็ด 1 อ ำเภอ (โพนทอง)  
 
3. วิถีชีวิตของชาวผู้ไท 

สงัคมชาวผู้ไทมีผู้ชายเป็นใหญ่ ความสมัพนัธ์ของบคุคลในครอบครัว
ผู้ไทก็เหมือนกบัครอบครัวชาวไทยทัว่ๆ ไป คือ ในครอบครัวก็จะมีพอ่เป็นใหญ่
ท่ีสดุ รองลงมาคือแม ่พ่ีคนโต และรองลงไปตามล าดบั ในอดีตเม่ือ 40 ปีก่อน 
สงัคมผู้ ไทได้ให้ความส าคญัตอ่ผู้ เป็นสามีมาก ในปัจจบุนัก็ยงัให้ความนบัถือ
อยู่ เพียงแตล่ดพฤติกรรมบางอย่างลงไป เช่น การสมมาสามี(ขอขมาสามี)ใน
วนัพระ บางคนไม่ได้ท าเลยโดยเฉพาะภรรยารุ่นใหม่ แต่จะสมมาสามีตอน 
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“ออกค า” (ออกจากการอยู่ไฟใหม่ๆ) เหมือนในอดีต  เพราะถือว่าสามีเป็นผู้
ล าบากทกุข์ยาก อดตาหลบัขบัตานอน ตกัน า้หาฟืนดแูลภรรยาท่ีอยู่ค า(การ
อยูค่ าภาษาลาวจงึเรียกวา่ “อยูก่รรม”) (ประตสููอี่สาน, 2558)   

ในขณะท่ีการสมมาในวันพระนัน้ลดลงมาก  โดยบางคนไม่ท าเลย 
เพราะว่าเศรษฐกิจรัดตัว  ทัง้สามีและภรรยาต้องออกจากบ้านเพ่ือไป
ท างาน  ผู้ ท่ีออกจากบ้านบ่อยและกลับดึก คือ สามีนอกจากเร่ืองงานแล้ว
อาจจะเป็นกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น ประชมุประจ าเดือน ประชมุเตรียมการ
ท าบญุ หรือติดงานด้านอ่ืนๆ ท าให้กลบับ้านดึก ภรรยาจึงนอนก่อน  แตก่่อน
ภรรยาต้อง “ ต่ืนก่อนนอนหลงั ” จึงได้เปล่ียนแปลงไปเม่ือไม่ได้สมมาบ่อยๆ
เข้า ก็เลยเลิกไปโดยปริยาย (ภทัยา ยิมเรวตั, 2544: 14)      

3.1 ขนาดครอบครัว ในอดีตเม่ือ 40 ปีก่อนยังไม่มีการวางแผน
ครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีขนาดใหญ่ บางครอบครัวมีลกูมากถึง 12 คน ใคร
มีลูกมากยิ่งดีจะได้ “กินแฮง (กินแรง) ลูก” คือจะมีผู้ มาเลีย้งดู เวลามีการ
แตง่งานจะมีการให้พรคู่บ่าวสาวว่า “...เฮ่อได้ลเุต๋มบ้านเฮ๋อได้หลานเต๋มเมิง
...” (ให้ได้ลูกเต็มบ้าน ให้ได้หลานเต็มเมือง)  แต่ในปัจจุบนัทนกระแสกดดนั
ทางเศรษฐกิจไม่ไหว  เม่ือมีการรณรงค์การคมุก าเนิด จึงมีการคมุจ านวนลูก
ให้ได้ตามต้องการ บางครอบครัวก็มีลูก 2 คน บางครอบครัวก็มีแค่คนเดียว   
(ประตสููอี่สาน, 2558)  

ทัง้นี ้ชาวผู้ ไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้าน
เดียวกนั เป็นกลุม่คนท างานท่ีมีความขยนั มธัยสัถ์ และท างานได้หลายอาชีพ 
เช่น ท านา ท าไร่ ค้าววั ค้าควาย น ากองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถ่ิน
เรียกวา่ “นายฮ้อย” ชาวผู้ไทเป็นกลุม่มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็ง
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ในการปกครอง มีผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย และมีอธัยาศยัไมตรีใน
การต้อนรับแขกแปลกถ่ิน  

3.2 การสืบสายตระกูล ในการสืบมรดกนัน้ชาวผู้ ไทในอดีตมักจะ
ให้ผู้ชาย เพราะถือว่าลกูผู้หญิงต้องไปสมสร้างกบัสามี (สร้างเนือ้สร้างตวักับ
สามี) บรรดาลกูชายคนท่ีจะได้มรดกแบง่ดงันี ้คือ (ประตสููอี่สาน, 2558)    

หนึ่ง พ่ีจะได้มากกว่าน้อง คือ “อ้ายเอาสองน้องเอาหนึ่ง” เพราะ
มรดกตา่งๆ  เชน่ ท่ีนา ถือวา่พ่ีเป็นคนชว่ยพ่อท ามากกว่าน้อง  นอกจากนีพ่ี้ยงั
เป็นคนเลีย้งน้องด้วย 

สอง ผู้ ท่ีรับภาระเลีย้งดพูอ่แมม่ากยอ่มได้มากกว่า ไมว่า่จะเป็นพ่ีหรือ
เป็นน้อง ถ้าเป็นผู้ดแูลพ่อแม่จนพ่อแม่ตาย มรดกส่วนท่ียกัไว้ของพ่อแม่ย่อม
เป็นของผู้ ท่ีเลีย้งดนูัน้  เพราะเลีย้งดพู่อแม่จน “เหม็นกับเข่าเน่ากับตกั” และ   
“ไง้เงินเอาะเทาะถงเท” (ใช้เงินจดัการศพจนขอดเกลีย้งกระเป๋า) แตก็่มีเชน่กนั
ท่ีพอ่แมใ่ห้ลกูสาวเป็นผู้มาเลีย้งดตูน หรือไปอยูก่บัลกูสาว  ลกูสาวรับภาระใน
การเลีย้งด ู ในลกัษณะนีล้กูสาวย่อมได้มรดกมากกวา่ (แตจ่ านวนพ่อแม่ท่ีอยู่
กบัลกูชายมีมากกวา่อยูก่บัลกูสาว  ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั)  

ในปัจจุบันการสืบสายตระกูลสืบมรดก ลูกทุกคนมีสิทธิได้รับแบ่ง
อย่างเท่าเทียมกนัแตจ่ะยกัไว้ “พดูพ่อแม่” (ส่วนของพ่อแม่) ไว้ให้ผู้ ท่ีเลีย้งพ่อ
แม่จนตาย ในอดีตนัน้ ผู้ชายท าอะไรเป็นหลายอย่างตัง้แตเ่ป็นหนุ่ม เช่น ถาง
ไม้ สร้างบ้าน ไถนา สร้างแอก จักสาน ชายผู้ ไทท่ีสามารถท าอยู่ท า กินเป็น
ตัง้แต่เป็นหนุ่มโสด จะเป็นท่ีหมายปองของผู้ ท่ีมีลูกสาว แม้กระทัง่ผู้ ใหญ่ชม
ความสามารถก็มกัจะชมท านองว่า “โอ้...เอ็ดเวะเป๋นพอเอาลเุอาเมแล้ว”  (โอ้
...ท างานเป็นพอเอาลกูเอาเมียแล้ว) ท่ีจริงก็เป็นเช่นนัน้ เพราะเม่ือแตง่งานไป
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ก็สร้างเนือ้สร้างตวัได้ไว ในตอนใกล้จะแตง่งานเป็นอีกช่วงหนึ่งท่ีบรรดาลูกๆ 
จะได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักการครองเรือนเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน  ในวัน
แตง่งานผู้ชายจะได้รับการอบรมก่อนจะเข้าพาขวญั(พานบายศรี) คือ ฝ่ายลงุ
ตา (ญาติฝ่ายเจ้าสาว ) จะ “เฆ่ียน” คือ กล่าวสัง่สอนในทกุๆ ด้านให้เป็นพ่อ
เรือนท่ีดีมีความขยนัมานะพยายามในการสร้างครอบครัว เป็นต้น  

ปัจจุบนัการอบรมสั่งสอนได้เปล่ียนไปแล้ว เพราะการศึกษาเจริญ
มากขึน้ ลูกหลานชาวผู้ ไททัง้หลายก็มุ่งมัน่ในการศึกษาเพ่ือจะเปล่ียนอาชีพ
จากอาชีพของบิดาให้เป็นอาชีพอ่ืนท่ีดีขึน้ การอบรมสัง่สอนจะเป็นหน้าท่ีของ
ครูในโรงเรียน ไมว่า่ทางศีลธรรม การท ามาหากิน พอ่แมมี่หน้าท่ีหาเงินเพ่ือส่ง
ลูกเรียน แต่ทัง้นีใ้ช่ว่าพ่อแม่จะละเลยไม่อบรมสั่งสอนลูกหลานเสียเลย มี
โอกาสก็สัง่สอนบ้าง แตไ่ม่บอ่ยเหมือนสมยัอดีตเพราะลกูไม่คอ่ยได้อยู่กบัพ่อ
แม่  ดงันัน้การให้การอบรมสัง่สอนลูกหลานจึงเป็นหน้าท่ีของทัง้พ่อและแม่ 
พร้อมทัง้ปู่ ยา่ ตายาย จะแยกกลา่วดงันี ้

3.3 การอบรมลูกชาย ในอดีตนัน้ลกูชายจะได้รับการอบรมจากพ่อ
แมใ่ห้รู้จกัหน้าท่ีพอ่เรือน ให้รู้จกัการหาความรู้เก่ียวกบัการครองชีพครองเรือน 
ตลอดจนมารยาทท่ีดีด้วย เช่น สอนให้รู้การจกัสาน การจดัหาจดัท าเคร่ืองมือ
การเกษตรเช่น ท าแอก ท าไถ สอนให้ขยันท ามาหากิน ซึ่งในปัจจุบันก็ยัง
อบรมเช่นกนักบัในอดีต เพียงแตแ่นวทางด้านความรู้เพ่ือประกอบอาชีพเลีย้ง
ตัวนัน้เปล่ียนแปลงไป และสถานท่ีหาความรู้นัน้เปล่ียนจากหาความรู้ใน
ครอบครัวเป็นหาความรู้จากสถานศกึษาตา่งๆ มากขึน้ 
               3.4 การอบรมลูกสาว  สมยั 40 ปีท่ีผ่านมา การอบรมลกูสาวนัน้
เป็นการอบรมให้รู้จกัรักนวลสงวนตวั หญิงสาวจะไม่ยอมให้ผู้ชายจบัมือถือ
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แขนได้แม้กระทั่งผ่านเข้าใกล้ก็ต้องระวังตัว  เคยมีบ่อยๆ ท่ีมีการปรับไหม 
(ปรับสินไหม) เม่ือผู้ชายแกล้งถูกเนือ้ต้องตวัหญิงเพราะจะได้รับการสัง่สอน
ว่า “ไคมิแต๊ะเซอมือ อย่าเฮ่อชายมาจับมาต้อง” (ไข่ไม่แตกใส่มือ  ยังไม่
แตง่งาน อย่าให้ชายแตะต้อง)  ถ้าชายขืนแตะต้องโดยเจตนาจะต้อง “ทึแหน
เสไก ทึบา่ไลเสหมู ทึทงัเน้อทัง้โตเ๋สแม้โงโตค๋วาย” (ถกูแขนเสียไก่ ถกูบา่ไหล่
เสียหม ูถกูทัง้เนือ้ทัง้ตวัเสียแมว่วัตวัควาย)  

ตอ่จากนัน้ก็จะสอนให้รู้จกัหน้าท่ีแม่บ้าน ให้รู้จกัเก็บกวาดบ้านเรือน 
“เบงิลุ้มเบงิเท็ง”(ดลูุม่ดบูน) ให้รู้จกั เรือนสำมน ้ำสี ่(เรือนสาม ได้แก่ เรือนนอน 
เรือนครัว และเรือนผม) สว่น น ้ำสี ่ได้แก่ น า้ด่ืม  น า้ใช้  น า้ปนู (สมยันัน้ผู้หญิง
กินหมาก) และน า้ค า ในปัจจบุนัเร่ืองการรักนวลสงวนตวัเปล่ียนแปลงไปมาก 
เน่ืองจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้ามา หญิงสาวชายหนุ่ม
จะไปไหนมาไหนสองตอ่สองจะจบัมือถือแขนกนัก็ไมค่อ่ยจะถือกนันกั 
 3.5 บทบาทระหว่างสมาชิกในครอบครัว จะแยกแต่ละบุคคล
ดังนี ้(ประตสููอี่สาน, 2558) 
  3.5.1 บทบาทต่อบุพการี บตุรธิดาต้องให้ความเคารพ ให้
การดแูลเอาใจใส่เลีย้งดพู่อแม่ของตนให้สมกับเป็นลูกท่ีดี พ่อแม่ของภรรยา 
คือพ่อตาและแม่ยาย ยิ่งต้องให้ความย าเกรงเป็นพิเศษ ในอดีตถึงขัน้เอาผี
เรือนตกัเตือน ถ้าเขยท าไมดี่ไมง่ามจะผิดผีเรือน ต้อง“เมอ๋”(ปรับไหม) สิ่งท่ีเขย
ท าแล้วผิดนัน้เป็นการกระท าท่ีบ้านพ่อตา เช่น ห้ามลบัพร้า ใส่หมวก  ขดัมีด
ขดัฝักพร้า ร้องร าท าเพลง ดีดสีตีเป่า เดินเตะเต่ียวลอยชาย (นุ่งผ้าขาวม้าไม่
เหน็บชาย) ใสร่องเท้าย ่าบนบ้าน จบัมือถือแขนน้องสาวภรรยา ละลาบละล้วง
กระด้างกระเด่ืองต่อฝ่ายพ่อตา  ในปัจจุบนันีท่ี้กล่าวมาทัง้หมดก็ยังถืออยู่ 
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เพียงแตไ่ม่คอ่ยจะอ้างผี (ข้อห้ามเหล่านีท่ี้จริงก็เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมทัง้นัน้) 
และให้ความอุปการะญาติพ่ีน้องทัง้ฝ่ายตนและฝ่ายสามีเหมือนครอบครัว
ทัว่ไป 
  3.5.2 บทบาทสามีต่อครอบครัว ผู้ ชายมีบทบาทในการ
เป็นผู้น าครอบครัว ต้องเป็นคนขยนัท ามาหากิน ดงัค ากล่าวท่ีว่า “เฮ่อตืนติ๊ก
ลุกเช้า” (ให้ต่ืนดึกลุกเช้า) “ตึนมือ้เช้าเฮ้อได้ 9 ทางหยาม” (ต่ืนเช้าให้ได้ 9 
ทางไปหาอยู่หากิน หาเงินหาทอง)  “มีเฮ่อก้มหน้าอยู่ด๋ายหงายตาอยู่เบา” 
(ไม่ให้ก้มหน้าดดูายหงายตาอยู่เปล่า) หรือ ไปนัน่มาน่ีให้รู้จกัมองหาสิ่งท่ีจะ
เป็นประโยชน์แล้วน ามาใช้ คือ “ไป๋ดง๋อยา่ได้มาเปา ไปเลาอยา่ได้มาดา๋ย เฮอ่
ฮกัไม้ตา๋ยมาแก้งก้นหม้อ” (ไปดงอย่ามามือเปล่า ไปเหล่าอย่ามาดาย ให้หกั
ไม้ตายมาช าระก้นหม้อ คือเอามาเป็นฟืน) สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นค าสัง่สอนของ
ชาวผู้ไทมาตัง้แตโ่บราณ ซึง่ทกุวนันีก็้ยงัมีให้พบเห็นอยู ่  
  3.5.3 บทบาทของภรรยาต่อครอบครัว ในอดีตภรรยาจะ
เป็นผู้  “อยู่กบัเหย้าเฝา้กบัเฮิน” (อยู่กบัเหย้าเฝา้กบัเรือน) โดยรับภาระในการ 
เลีย้งลกู หงุหาอาหาร และตกัน า้ต าข้าว ฯลฯ “น า้มิเฮอ่ฮาดแอง แกงมิเฮอ่ฮาด
หม้อ”(น า้ไมใ่ห้ขาดตุม่ แกงมิให้ขาดหม้อ)รวมทัง้ซกัเสือ้ผ้า จดัหาเคร่ืองนุ่งห่ม
ตัง้แต่อิว้ฝ้าย ป่ันฝ้าย ทอผ้า ตดัเย็บ(ด้วยมือ) จนส าเร็จเป็นเคร่ืองนุ่งห่มได้ 
นอกจากนีอ้าจไปช่วยงานสามีนอกบ้านด้วย เช่น งานไร่งานสวน ทัง้ยงัต้อง
ปรนนิบตัพิ่อปู่ แมย่่าอีกด้วย ค าสอนเหล่านีใ้นปัจจบุนัก็ยงัมีเช่นเดิม แตอ่าจมี
การเปล่ียนแปลงไปบ้าง คือ ภรรยาบางคนก็ออกไปท างานนอกบ้านเทียบเท่า
สามี โดยมอบการเลีย้งดลูกูให้กบัปู่  ยา่ ตา ยาย  
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  3.5.4 บทบาทต่อบุตรธิดา  แม่จะเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกับลูก
มากกว่าสามี เพราะเป็นผู้ เลีย้งดอูย่างใกล้ชิด ดงันัน้การอบรมสัง่สอนลกูจะ
เป็นหน้าท่ีของภรรยามากกว่า การอบรมเลีย้งดูจากอดีตถึงปัจจุบนัก็มีการ
เปล่ียนแปลงไม่มากนัก ผู้ ท่ีรับภาระหนกัท่ีสุดก็คือแม่ การหาพ่ีเลีย้งยงัไม่มี 
ถ้าพ่อและแม่มีภาระหนกั เช่น ต้องออกด านาก็ให้ปู่ ย่าตายาย หรือน้องสาว 
หรือลกูหลานท่ีโตพอท่ีจะดแูลเดก็ได้แล้วเป็นผู้ เลีย้งดชูัว่คราว  
  3.5.5 บทบาทต่อชุมชน ในอดีตผู้หญิงไม่คอ่ยจะมีบทบาท
ตอ่ชมุชน เพราะได้รับการอบรมสัง่สอนให้รู้หน้าท่ีแม่บ้าน ให้อยู่กบัเหย้าเฝ้า
กบัเรือน แตใ่นปัจจบุนัได้เปล่ียนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ถ้าขลกุแต่
ในบ้านก็จะไม่ทันสมัย หูไม่กว้าง ตาไม่ไกล  บางครัง้ก็เสียผลประโยชน์ต่อ
ครอบครัวด้วย เชน่ การเป็นกลุม่สมาชิกกลุม่แม่บ้านตา่งๆ การเข้าร่วมพฒันา
หมูบ้่าน การเข้ารับการอบรมความรู้ด้านตา่งๆ เป็นต้น  
 
4. ความเช่ือของชาวผู้ไท  
 ความเช่ือของชาวผู้ ไทมีอยู่มากมายหลายเร่ืองด้วยกัน  ซึ่งในท่ีนี ้
ผู้ เขียนไม่อาจท่ีจะน ามากล่าวได้ทัง้หมด ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงเลือกท่ีจะหยิบมา
น าเสนอเฉพาะความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองการรักษาโรคภยัไข้เจ็บ เร่ืองภูตผี และ
การใช้สอยประโยชน์จากบ้าน 
 4.1 ความเช่ือเร่ืองการรักษาโรค หมอรักษาโรคของชาวผู้ ไทใน
อดีตนัน้ยงัมีความเช่ือในเร่ืองของการรักษาฮีตคลองอยู่ คือเช่ือว่าถ้ามีการท า
ผิดฮีตแล้วจะรักษาไม่หาย แตห่มอจะพดูว่า “ผิดครูผิดคาย” (“คาย”หรือ “คา่
ยกครู”) ในกลุ่มชาวผู้ ไทตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ยงัไม่ปรากฏมีผู้ มีอาชีพแพทย์
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แผนโบราณโดยเฉพาะ มีเพียงผู้ มีความรู้เร่ืองสมนุไพร รากไม้ รากยา พอชว่ย
เยียวยาผู้ เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้ค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ พอเป็นสินน า้ใจ  ถ้า
ทางฝ่ายคนไข้ไมมี่เงินก็รักษาฟรีเอาพ่ีเอาน้องไว้ 
 ในอดีตมีหมอประเภทหนึ่งท่ีรักษาคนไข้ด้วยการใช้คาถาเป่า โดย
เรียกกันว่า “หมอเป่า” คนป่วยเป็นไข้ ตกต้นไม้ ควายชน แข้งหกัขาบวมช า้  
หมอก็ใช้คาถาเป่าได้ ชาวผู้ไทในอดีตมกัจะไปหาหมอเป่า เพราะการเจ็บป่วย
ในอดีตมกัจะโยนให้ผี โดยผีท่ีถกูใสค่วามบอ่ยท่ีสดุ คือ ผีปอบและผีป่า 
 ผีปอบ คือ คนท่ีเรียนคาถาประเภทเดรัจฉานวิชา และ “คะล า” ถือ 
ปฏิบตัิตามท่ีครูบอกไม่ได้ เม่ือเป็นปอบแล้วจะมีวิญญาณลึกลบัอยู่ในตวัคน
นัน้ และเป็นวิญญาณร้ายท่ีออกหากินคน ผู้ ท่ีถกูกินจะป่วยลงเม่ือหาหมอเป่า
คนป่วยก็จะเพ้อออกมาว่าเป็นผู้นัน้มาเข้า การท่ีคนป่วยเพ้อออกมาชาวผู้ ไท
เรียกว่า “เอาะปะ้” (ออกปาก) หมอเป่าก็จะใช้คาถาเป่า คมุจนปอบยอมออก
จากร่าง เม่ือปอบออกจากร่าง แล้วคนไข้ลกุขึน้นัง่เดินได้ ทัง้ๆ ท่ีก่อนหน้านัน้
ป่วยนอนซมอยูไ่ปไหนมาไหนไมไ่ด้ 
 ผีป่ำ เป็น ผีท่ีสิงสถิตอยู่ในป่า ต้นไม้ใหญ่ ถ้าคนไปท าผิด เช่น ตดัไม้ 
หรือไปกวนบอ่น า้ในแหล่งน า้ซบักลางป่า หรือของป่าบางอย่าง ผีป่าก็จะเข้า
ทบัร่างท าให้เป็นไข้ได้ป่วย หรือบางทีเห็นหญิงสาวสวยผีป่ารัก  ก็เข้ามาทับ
ร่างได้เหมือนกนั อาการป่วยก็เหมือนผีปอบ แตพ่อเป่าคนไข้เพ้อไปทางป่าวา่
อยู่ท่ีนัน่ต้นไม้นัน่ หนองน า้น่ี “พวกสูไปรือ้บ้านกู” (ตดัต้นไม้) เป็นต้น หมอก็
จะคมุจนออกเชน่กนั  

นอกจากนี ้ชาวผู้ ไทยงัมีความเช่ือเก่ียวกบัหมอท่ีท าหน้าท่ีส่ือสารกับ
ภูตผี คือ หมอทรง เป็นหมอท่ีท าพิธีอัญเชิญวิญญาณต่างๆ ตามท่ีผู้มาหา
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บอก เพ่ือให้เข้าร่างหมอทรงแล้วจะได้บอกกลา่วเร่ืองราวระหวา่งวิญญาณกบั
ผู้มาหาหมอ ขณะท่ี หมอธรรม เป็นหมอท่ีนัง่ทรงทางในเพ่ือดดูวงชะตา หรือ
สิ่งท่ีมากระท าต่อคนใดคนหนึ่งท่ีมาหาหมอ หรือไล่เลขไล่ยาม โดยชาวผู้ ไท
เรียกวา่ “นัง่ธรรม” หมอธรรมจะส่ือสารระหวา่งวิญญาณกบัคน คล้ายกบัหมอ
ทรงแตมี่พิธีกรรมท่ีสลบัซบัซ้อนเทา่ (ประตสููอี่สาน, 2558)  
 
 4.2 ความเช่ือเก่ียวกับบ้านเรือน  ในอดีตชาวผู้ ไทมีความเช่ือ
เก่ียวกบับ้าน ดงันี ้(ประตสููอี่สาน, 2558)  

  4.2.1 เก่ียวกับไม้ที่จะน ามาสร้างบ้าน ชาวผู้ไทจะห้ามเอา
ไม้ดงัต่อไปนีม้าสร้างบ้าน คือ ไม้ฟ้าผ่า โดยเช่ือว่าไม้ท่ีถูกฟ้าผ่านัน้ “มนัเข็ด 
มนัขวง” (มนัเป็นอปัมงคล) “ไม้แยงเงา” (ไม้ส่องเงา) คือ ต้นไม้ท่ีอยู่ริมห้วย 
ล าต้นเอนเข้าหาล าห้วย (อาจจะเป็นเพราะโคน่ยากและอนัตราย) ไม้ท่ีช่ือไม่
เป็นมงคล เช่น ไม้กระบก ค าว่า “บก” คือ บกพร่องหรือขาด น ามาสร้างบ้าน
จะท าให้สร้างไมข่ึน้ ขาดเขินอยูเ่ป็นประจ า  

  4.2.2 เก่ียวกับการใช้บ้าน ชาวผู้ ไทห้ามวางพาข้าวหรือ
นอนใต้ข่ือ ศพจะวางไว้ใต้ข่ือ เร่ืองนีส้นันิษฐานวา่ตรงใต้ข่ือมนัจะตรงกับคาน
ของบ้านพอดี ซึ่งจะรับน า้หนักของศพได้ดีกว่าบริเวณอ่ืน นอกจากนีย้ังมี
ความเช่ือเก่ียวกบัส่วนประกอบอ่ืนๆ ของบ้าน เช่น บนัได จ านวนขัน้บนัไดจะ
เป็นจ านวนค่ี เชน่ 5 ขัน้ 7 ขัน้ 9 ขัน้ เป็นต้น  
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5. ภูมิปัญญาของชาวผู้ไท 
 ในบทความเร่ืองนี ้ผู้ เขียนได้เลือกภูมิปัญญาของชาวผู้ ไทท่ีน่าสนใจ
มาน าเสนอสองด้านคือ ภูมิปัญญาด้านการสร้างบ้านเรือน และภูมิปัญญา
ด้านการด ารงชีพ ซึ่งเนือ้หาในภูมิปัญญาทัง้สองด้านนี ้อาจช่วยเพิ่มมุมมอง
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของผู้ไทได้ดียิ่งขึน้  
 5.1 ลักษณะบ้านของชาวผู้ไท บ้านของชาวผู้ ไทในอดีตสมยั 40 ปี
มาแล้ว มีลกัษณะเป็นเรือนท่ีมีหลงัคาทรงเหล่ียมยอดแหลมดัง้สงู ใต้ชานสูง
ประมาณ 2 เมตร มีฝาล้อมรอบ มีประตหูน้าบ้านเข้า 2 ประต ูมีหน้าตา่งแห่ง
เดียวเล็กๆ พอเอาศีรษะลอดเข้าออกได้ ภาษาผู้ ไทเรียกว่า “ประตบูอง”  ถ้า
เป็นบ้านของผู้ มีฐานะหน้าต่างจะสูงเท่าประตู ตรงหน้าต่างจะมี “เสาปาก
ช้าง” หรือ “เสาคาช้าง” ค า้ทอดบ้านตรงหน้าตา่ง ภาษาผู้ไทเรียก  “หอนทอด” 
จะตีติดเคร่า เสาคางช้างหรือปากช้างจะปาดเป็นบ่าค า้ทอดไว้จะเป็นเสา
ใหญ่กวา่เสาบ้านทกุต้น(ประตสููอี่สาน, 2558)  ในปัจจบุนับ้านรูปทรงดงักล่าว
นีค้่อนข้างหายาก เพราะผู้ ท่ีสร้างบ้านใหม่จะสร้างตามสมัยนิยมกันหมด 
(นพดล ตัง้สกุล , 2548: 10 ) ทัง้ นี  ้ชาวผู้ ไทมีการใช้สอยประโยชน์จาก
บ้านเรือนเป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้

หอ้งใน เรียกวา่ “โก๋ง” ภายในโก๋งจะกัน้เป็นห้องนอนอีกมีอยู ่1 ประต ู
ผู้ ไทเรียกว่า “โก๋งโส้ม” ใช้ส าหรับเป็นห้องนอนของลูกสาว บางบ้านภายใน 
“โก๋งโส้ม” อาจกัน้ห้องหรือเอาตู้ กัน้ให้เป็นท่ีนอนของพ่อแม่ด้วย ข้างโก๋งโส้ม
อาจจะทางซ้ายหรือขวาเรียกวา่ “ฮอง” เป็นท่ีนอนของพอ่แมห่รือลกูชาย 

ห้องนอกหรือเกย ภาษาผู้ไทเรียกว่า “เก๋ย” ไมมี่ฝา มีแตห่ลงัคาเป็นท่ี
นัง่เลน่ เป็นท่ีรับแขก เป็นท่ีรับประทานอาหาร หรือกัน้เป็นห้องให้ลกูเขยอยู่  
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  เรือนครัว หรือเรียกว่า “เฮินไฟ” จะตัง้ตอ่จากเกยออกไป บางหลงัคา
เรือนอาจจะตัง้แยกออกไป มีเพียงกระดาน 1 - 2 แผน่พาดเช่ือมกบัเกย เนือ้ท่ี
ภายใน “เฮินไฟ” นัน้มีเตาไฟท่ีมีลกัษณะเป็นกระบะยกพืน้สูง สูงขึน้จากพืน้
เรือนครัวประมาณ 5 - 10 ซม. กว้าง 1x1 เมตร ขอบกระบะสงูประมาณ 1 คืบ 
ใส่ดินให้เต็มเพ่ือปอ้งกนัไฟไหม้พืน้ ท่ีก่อไฟนัน้อยู่ตรงกลางและล้อมด้วยก้อน
เส้า 3 ก้อน เป็นท่ีวางหม้อหรือบางทีใช้ “เคง”(เคียง) คือ ท่ีวางหม้อเวลาต้ม
แกง เป็นท่ีวางท่ีเป็นเหล็กมี 3 ขา ด้านบนขาจะเช่ือมติดกบัแผ่นเหล็กบาง งอ
เป็นรูปวงกลมเป็นท่ีส าหรับรับก้นหม้อ   

ชำน หรือ “ซำน” เป็นพืน้ท่ีตอ่กบัเกยหรือเรือนครัว ส าหรับวางตุม่น า้
ด่ืม น า้อาบ น า้ใช้ ริมชานมกัจะวางรางผกั ไม่มีหลงัคาไม่มีฝา พืน้ชานจะต ่า
กวา่เกยหรือเรือนครัว มีบนัไดเรียกวา่ “ขัน้บนัไดซ๋าน” (ประตสููอี่สาน, 2558) 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 

         ลกัษณะบ้านเรือนแบบดัง่เดิมของชาวผู้ไท ซึง่ปัจจบุนัหาพบได้ยาก 
         ท่ีมา: sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_image.php?id=978  
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 5.2 ภูมิปัญญาด้านการด ารงชีพ ในอดีตชาวผู้ ไทจะมีการอบรมสัง่
สอนโดยประสบการณ์ตรง นั่นคือ การสอนให้ลงมือปฏิบตัิ แล้วพ่อแม่หรือ
ปู่ ยา่อยูข้่างๆ คอยแนะน า ซึง่ถือวา่เป็นการสัง่สอนโดยตรง และบางทีก็อาจให้
ช่วยงานซึ่งเป็นการสัง่สอนโดยอ้อม เช่น พาไปตดัไม้ไผ่มาจกัสาน  ท าให้ลกูรู้
ชนิดของไม้ท่ีเหมาะแก่การจกัสานภาชนะตา่งๆ ไม้ไผ่  ไม้ไร่ยอดด้วนจะไม่ใช้
จกัสานเพราะผงุ่ายและมอดชอบ ส่วนลกูสาวก็อาจใช้ช่วยทอหูก ช่วยจบันัน่
จบัน่ี พาไปหากิน ท าให้ลกูมีประสบการณ์มากขึน้ แตก็่มีลกูบางคนท่ีไม่ต้อง
เรียกมาสอน แต่มีความทะยานอยากจะท าเองเห็นพ่อเห็นแม่ท างานค้างไว้
พ่อแม่ไม่อยู่ก็ไปท าต่อ พ่อแม่เห็นแววก็จบัมาสอนโดยตรงหรือบางท่ีก็อาจไป
ถามคนอ่ืนท่ีเขาท าเป็นมาก่อน 
  5.2.1 การกิน เดมิทีครอบครัวของชาวผู้ไทต้องรอให้สมาชิก
ครอบครัวพร้อมหน้ากนัก่อนถึงจะสามารถกินข้าวได้ โดยเม่ือทกุคนนัง่วงล้อม
แล้วพ่อหรือสามีจะเป็นผู้ เร่ิมกินก่อน แต่ปัจจุบนันีก้ารกินข้าวพร้อมหน้าใน
ลักษณะนี ล้ดลงไป  เพราะสมาชิกครอบครัวต่าง มีธุ ระ  ลูก ก็ รีบไป
โรงเรียน  สามีก็ติดธุระ ลูกและภรรยาจึงกินก่อน นานเข้าก็เลยถือเป็นเร่ือง
ธรรมดาไป อีกประการหนึง่ท่ีเปล่ียนไป คือ ปัจจบุนัมีความเจริญขึน้มาก หญิง
ชายมีสิทธิ เท่าเ ทียมกัน  ทัง้สามีภรรยาต่าง ก็มีบทบาทในครอบครัว
เทา่กนั  ชว่ยกนัท ามาหากินไมมี่ใครยิ่งหย่อนกวา่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม ภรรยา
ก็ยังให้ความนับถือสามีอยู่ ถึงแม้ลดพฤติกรรมบางอย่าง แต่ด้านอ่ืนยังไม่
เปล่ียนแปลง เชน่ การให้ความหว่งใย เอือ้อาทร ปรนนิบตั ิก็ยงัมีเหมือนเดมิ  

ส าหรับแหล่งท่ีมาของอาหารการกินของชาวผู้ ไทนัน้สมัพนัธ์กับการ
เลือกท่ีตัง้หมู่บ้านของพวกเขา ในอดีตชาวผู้ ไทจะพิถีพิถนัในการเลือกท าเลท่ี



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

 

129 วิถีชีวิต ความเช่ือ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน 

จะตัง้หมู่บ้านว่าจะต้องเป็นท่ีราบใกล้ภูเขาหรือแหล่งน า้ เหตนีุใ้นอดีตแหล่ง
อาหารจึงอยู่ใกล้บ้าน เช่น เก้ง หมปู่า กระรอก กระแต และพืชผกัตา่งๆ ดงัมี
ค าผญาบทหนึ่งท่ีว่า  “อย่าไป๋เก็บดอกหว่านบ๋านเพิ๋นมาบ๋าน   เฮ่อเจ้าย๋ืน 
งอยชานเก็บดอกกะเจ๋วฮิมโฮ้” (อยา่ไปเก็บดอกหว่านบ้านอ่ืน ให้เจ้ายืนท่ีชาน
เก็บดอกกระเจียวริมรัว้) ชีใ้ห้เห็นวา่สมยัก่อนดอกกระเจียวก็เก็บเอาท่ีริมรัว้ติด
กับชานบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน ทัง้นี ้
ในอดีตอาหารจ าพวกเนือ้ไม่ว่าหม ูเป็ด ไก่ ววั ควาย มีมากมาย แต่ชาวผู้ ไท
ไม่นิยมฆ่ากิน อาจด้วยเพราะเคร่งศีลธรรม แต่อาจมีบ้างท่ีมีการฆ่าเพ่ืองาน
บญุ เชน่ บญุกฐิน บญุพระเวส  
  5.2.2 อุปนิสัยในการกิน ชาวผู้ ไทมีอปุนิสยัในการกินแบบ
เรียบง่าย และในการกินอาหารก็เหมือนอีสานทัว่ๆ ไป คือ กินข้าวเหนียว นัง่
กินกบัพืน้ ไม่มีช้อนกลาง ช้อน 2 - 3 คนัเปล่ียนกนัซด บางครอบครัวก็กินใน
ห้องครัว บางครอบครัวก็กินท่ีระเบียงหน้าบ้าน ในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลง
ไปบ้าง บางครอบครัวท่ีมีฐานะดีก็มีโต๊ะอาหาร คือ พยายามปรับตวัเหมือนกบั
คนภาคกลาง (ประตสููอี่สาน, 2558) 
  5.2.3 ความเช่ือเก่ียวกับอาหาร  ชาวผู้ ไทยมีความเช่ือ
เก่ียวกบัอาหารท่ีจะต้อง “คะล า” เพราะพวกเขาเช่ือว่าอาหารบางชนิดกินเข้า
ไปแล้วจะท าให้ผิดตอ่โรค โดยเฉพาะ “แมอ่ยูค่ า” (ผู้หญิงท่ีก าลงัอยูไ่ฟ) จะกิน
แตข้่าวจ่ี หนอ่ขา่ ผกัตา่งๆ ปจ่ีู กบ เขียด ยงัพอกินได้ แตใ่นปัจจบุนันีไ้ด้รับการ
อบรมด้านโภชนาการ ความเช่ือก็เปล่ียนไปบ้างแล้ว แต่ในปัจจุบนักระต่าย
และเก้งก็ยงักินไมไ่ด้ ซึง่ถ้ากินเข้าไปแล้วจะ “ผิดกรรม”  
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  4.2.4 อาหารพืน้บ้านของชาวผู้ไท ชาวผู้ไทมีขัน้ตอน และ 
วิธีการในการปรุงอาหารท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ 
นัน้สืบทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพบรุุษพวกเขา ซึ่งได้แก่อาหารประเภท 
“อ่อม” น ามาจากวตัถุดิบการท ามาจากธรรมชาติ ท่ีอยู่รอบๆ ตวัมาปรุงเป็น
อาหาร  เชน่ (วิระศกัดิ ์อารมณ์สวะ, 2555)  
 อ่อมบอน  มีส่วนประกอบส าคญัคือใบบอนอ่อน มะกอก และหนงั
ควายจ่ีท่ีทบุแล้ว  
  แกงผกัหวำน  ถือว่าเป็นอาหารชัน้สงู เพราะผกัหวานท่ีเป็นวัตถุดิบ
หลกัขึน้บนเขาท่ีสงู    
 ซุบมะมี่  หรือขนุน  เป็นอาหารอีกชนิดท่ีชาวผู้ ไทมกัท ากินในเวลาท่ี 
หาอะไรกินไมไ่ด้  
 ลำบไข่มดส้ม เป็นอาหารชัน้สูงอีกอย่างหนึ่ง เพราะไข่มดส้มท่ีได้มา 
มาจากรังมดแดงบนต้นไม้สงู    

ซั่วไก่  อาหารท่ีถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ ไทอย่างแท้จริง เพราะ
ชาวอีสานโดยทัว่ไปไมน่ิยมท ากนั  
  5.2.5 การปรุงอาหาร  การปรุงอาหารของชาวผู้ ไทจะ
เหมือนกบัหลกัการปรุงอาหารทัว่ๆ ไปของชาวอีสาน คือ จะขาดปลาร้าไม่ได้ 
ทัง้นี ้รสชาตอิาหารของชาวผู้ไทจะออกไปทางรสจดั สว่นอาหารบางชนิด เชน่ 
ก้อยเนือ้ ก้อยปลา การปรุงก็ไมต้่องใช้ไฟกลา่วคือกินกนัดิบๆ อยา่งนัน้เลย แต่
ใส่ เค ร่ืองเทศให้ครบให้หอมน่า กินยิ่ งขึ น้  ในปัจจุบัน  ชาวผู้ ไท มีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับการปรุงอาหารไปบ้าง ส่วนท่ีเปล่ียนแปลงก็คือ การกิน
สุกๆ ดิบๆ ลดลงน้อยลงไป เน่ืองจากการรณรงค์ไม่ให้กินสุกๆ ดิบๆ ของ
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หน่วยงานภาครัฐ  อีกประการหนึ่ง การปรุงอาหารในปัจจุบันนีก็้ถูกหลัก
โภชนาการมากขึน้ เน่ืองจากได้รับความรู้จากลูกหลานท่ีเล่าเรียนมาและ
ได้รับการอบรมด้านโภชนาการจากหน่วยงานสาธารณสขุประจ าอ าเภอและ
ต าบล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ต้มซัว่ไก่” อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวผู้ไทในอีสาน 
                        ที่มา: www.siamfishing.com 

 

6. บทสรุป 
 การอพยพของชาวผู้ ไทจากแคว้นสิบสองจุไทเข้ามาในสยามเกิดขึน้
ในหลายระลอก ซึ่งการเข้ามาของพวกเขามีการน ารูปแบบวิถีชีวิต ความเช่ือ 
และภมูิปัญญาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัของตนติดมาด้วย ซึง่วฒันธรรมของชาว
ผู้ไทนีมี้ความเข้มแข็ง เพราะมีการสืบสานกนัมาอยา่งยาวนาน และยงัปรากฏ
ให้เห็นในชมุชนท่ีมีชาวผู้ไทอาศยัอยู ่ 
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ในปัจจบุนั แม้ประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมอยูเ่ร่ือยมา   แตก่ารเปล่ียนแปลงท่ีวา่นีก็้ไมอ่าจท าให้ลกูหลาน 
ชาวผู้ไทรุ่นหลงัสามารถลืมรากเหง้าความเป็นตวัตนของพวกเขาลงไปได้หมด  
ลูกหลานชาวผู้ ไทจ านวนไม่น้อยยงัคงยึดถือในความเช่ือเร่ืองภูตผี   รวมถึง
ภูมิปัญญาด้านการด ารงชีพอยู่เร่ือยมา  แม้จะมีบ้างท่ีพวกเขาส่วนหนึ่งได้
ปรับตัวและเปล่ียนแปลงตนเองไปตามสภาพแวดล้อม ท่ีโลกปัจจุบัน
กลายเป็นยคุโลกาภิวตัน์ไปแล้ว 

  
เอกสารอ้างอิง 
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