วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน 111

วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาของชาวผู้ไทในอีสาน
Ways of Life, Beliefs, and Wisdom of Pu-thai Tribes in Northeastern
Thailand
นวรัตน์ บุญภิละ1/ Navarat Boonpila
บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ้มุ่งแสดงให้ เห็นเกี่ยวกับความเป็ นมาของชาวผู้ไทใน
แง่ มุม ต่า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การอพยพโยกย้ า ย รู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ
ประเพณี และภูมิ ปัญ ญาในด้ านต่างๆ โดยข้ อมูลเหล่านี ผ้ ้ ูเขี ยนได้ ม าจาก
การศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในหนั
้
งสือ ตารา
และเว็บไซต์
การศึ ก ษาพบว่ า ชาวผู้ ไทเป็ นอี ก หนึ่ ง กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ พวกเขามีบรรพบุรุษอยู่
แถบสิบสองจุไท และมีการอพยพเข้ าสู่ประเทศไทยในหลายระลอก แม้ พวก
เขาจะตังถิ
้ ่นฐานในดินแดนใหม่ แต่พวกเขาก็ยงั มีการสืบทอดประเพณี และ
วัฒนธรรมของกลุ่มตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย ความเชื่อเรื่ องภูตผี และ
ภูมิปัญญาด้ านอาหารการกิน อย่างไรก็ตาม ด้ วยสภาพสังคมยุคปั จจุบนั ที่
เศรษฐกิจ สังคม และวิทยาศาสตร์ ก้าวหน้ ามากขึ ้น ชาวผู้ไทจานวนไม่น้อยจึง
ละทิ ้งวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาบางอย่างของตนไปบ้ าง
คาสาคัญ: วิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา 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. บทนา
ในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่มากมายหลายกลุ่ม ทัง้ ย้ อ ข่า กุย
ม้ ง กระเหรี่ ยง กะเลิง ไทพวน ฯลฯ และอีกหนึง่ กลุม่ ในนันคื
้ อชาวผู้ไท ที่อาศัย
กระจายอยู่ในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ภาคอีสานและภาคกลางบางแห่งในประเทศไทย
ชาวผู้ไทเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาในด้ านต่างๆ
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ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว แต่สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่ไม่ได้ สมั ผัสกับชาวผู้ไทก็อาจ
ไม่ทราบรายละเอียดหรื อข้ อมูลที่เกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาของพวกเขาใน
ด้ านต่างๆ ตัวผู้เขียนเองเป็ นลูกหลานชาวผู้ไทคนหนึง่ จึงต้ องการที่จะนาเสนอ
เรื่ องราวและข้ อมูลเกี่ ยวกับความเป็ นมาในด้ านวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิ
ปัญญาที่นา่ สนใจของชาวผู้ไทในภาคอีสาน
2. การอพยพของกลุ่มชนชาวผู้ไทสู่เมืองต่ างๆในอีสาน
ชาวผู้ไทมีบรรพบุรุษที่มีต้นกาเนิด อยู่บริ เวณสิบสองจุไท ซึ่งเป็ นพื ้นที่
ในทางตอนใต้ ของจีนเมื่อราว 2,700 ปี ที่แล้ ว ชาวผู้ไทมีการอพยพเข้ ามาใน
ประเทศไทยอยู่หลายครัง้ และมีการตังถิ
้ ่นฐานทัง้ ในจังหวัดทางภาคอีสาน
และภาคกลาง ทัง้ นี ้ ชาวผู้ไ ทส่วนใหญ่ ที่ตงั ้ ถิ่นฐานอยู่ในภาคอี สานล้ วนมี
บรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองวังทังสิ
้ ้น แต่เดิมผู้ไทที่อยูใ่ นเมืองวังในอดีตนัน้
มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเมืองแถง ซึง่ อยูต่ อนใต้ ของจีนในแคว้ นสิบสองจุไทมาก่อน
ชาวผู้ไทแบ่งออกเป็ น 2 พวกคือ ผู้ไทดา และผู้ไทขาว ผู้ไทดาจัดว่า
เป็ นผู้ไทแท้ ตังถิ
้ ่นฐานอยูใ่ น 8 เมือง คือ เมืองแถง เมืองตุง่ เมืองม่วย เมืองลา
เมืองโม่ะ เมืองหวัด เมืองชาง และเมืองคาย ลักษณะของชาวผู้ไทดาเป็ นคน
ผิวขาวกิริยาอาการคล้ ายชาวลาว ที่ชอบรับประทานข้ าวเหนียวเป็ นอาหาร
หลัก การแต่งกายผู้ชายนุ่งกางเกงขาแคบ ใช้ ผ้าด้ ายตาเมล็ดงาสีดา หรื อนุ่ง
ผ้ าขาวม้ าด้ ายสีขาว สวมเสื ้อด้ ายสีดา เครื่ องประดับของชายมีกาไลมือและ
แหวน ผู้ห ญิ ง นุ่ง ซิ่ น ใส่เ สื อ้ ผ้ า สี ด า มี ก าไลเงิ น กับ ต่า งหูเ ป็ น เครื่ อ งประดับ
ประจาตัวอยู่เสมอ ผู้หญิ งที่ยังไม่มีสามีจะเกล้ ามวยผม เมื่อมีสามีแล้ วก็จะ
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เกล้ าผมสูง เครื่ องนุ่งห่มส่วนใหญ่ใช้ สีดาหรื อสีเข้ มๆ ด้ วยลักษณะการแต่ง
กายนี ้เองจึงเรี ยกชื่อว่า “ผู้ไทดา”
ผู้ไทขาว มีต้นกาเนิดเป็ นจีนแซ่ฟอ อพยพเข้ ามาจากเมืองสินเจา ใกล้
เมืองกวางตุ้ง ต่อมาได้ อพยพมาอยู่ที่เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และเมือง
บาง รวม 4 เมือง ผู้ไทขาวนุ่งห่มด้ วยเสื ้อผ้ าสีขาว โดยเฉพาะเมื่อมีการทาศพ
จะนุ่งห่มด้ วยเครื่ องแต่งกายขาวล้ วนอยู่จนครบ 3 ปี ด้ วยลักษณะการแต่ง
กายนี ้เองจึงเรี ยกชื่อว่า “ผู้ไทขาว”
0000 เนื่องจากพื ้นที่บริเวณเมืองแถงและเมืองไลในแคว้ นสิบสองจุไทที่ชาว
ผู้ไทอาศัยอยู่นนเป็
ั ้ นป่ าเขาที่ไม่อุดมสมบูรณ์ นกั รวมทังยั
้ งเป็ นดินแดนคาบ
เกี่ ยวอยู่ในการปกครองถึง 3 ฝ่ าย คือ จีน หลวงพระบางและญวน เมื่อเกิด
สงครามระหว่างจีน ญวน และหลวงพระบาง มักมีการยกทัพผ่านดินแดนสิบ
สองจุไท ชาวผู้ไทก็ต้องพลอยเดือ ดร้ อนเสมอ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ รับ
ชัยชนะโดยเด็ดขาด เหตุนี ้ชาวผู้ไทจึงพากันอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณ
เมืองวัง เมืองคาเกิด และเมืองคาม่วน ในประเทศลาว
ต่อมา ในสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ต่อเนื่องถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้ มีการยกทัพไปตีอาณาจักรล้ านช้ างก็ได้ มีการกวาดต้ อนเชลย
ผู้ไทเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในสยาม ขณะที่ในรัชกาลที่ 3 เจ้ าเมืองเวียงจันทน์ได้ ก่อ
การเป็ นกบฏ พระองค์จึงสัง่ ให้ แม่ทพั ไปปราบกบฏเมืองเวียงจันทน์ และเมื่อ
ปราบกบฏเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว กองทัพสยามจึงกวาดต้ อนชาวผู้ไทที่เมื องวัง
เมืองคาเกิด และเมืองคาม่วน ข้ ามแม่น ้าโขงมาอยู่ที่ฝั่งสยาม เพื่อเป็ นการตัด
กาลังของล้ านช้ าง เหตุนี ้จึงมีชาวผู้ไทตังบ้
้ านเรื อนทามาหากินในที่ตา่ งๆ ของ
ไทยจนถึงปัจจุบนั (ปริวรรต สาคร, ม.ป.ป: 23)
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ทังนี
้ ้ การอพยพโยกย้ ายของชาวผู้ไทเพื่อตังถิ
้ ่นฐานในที่ต่างๆ จนมี
ตาแหน่งใหญ่โตเป็ นเจ้ าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และกรมการเมืองใน
เมืองต่างๆ นัน้ ได้ แก่ (ศูนย์ภไู ทศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ม.ป.ป.)
00000 1. เมืองเรณูนคร ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณปี พ.ศ. 2373 ชาว
ผู้ไทเมืองเรณูนครอพยพมาจากเมืองวัง ซึ่งอยู่ทางฝั่ งซ้ ายแม่นา้ โขง อยู่ติด
แดนญวน เมื่ออพยพมาครัง้ แรกนันพากั
้
นตังบ้
้ านอยู่ 3 แห่ง คือ ที่บ้านห้ วยขัว
บ้ านบ่อจันทร์ และบ้ านดงหวาย ต่อมาเมืองนี ้ถูกยกฐานะเป็ นเมืองเรณูนคร
โดยมีเจ้ าเพชรเจ้ าสายเป็ นหัวหน้ าอานวยการจัดสร้ างเมืองขึ ้น และได้ อพยพ
ราษฎรจากหมู่บ้านทัง้ 3 แห่งเข้ ามารวมอยู่ที่บ้านดงหวาย ซึ่งเป็ นที่ตงเมื
ั ้ อง
เรณูนครในปั จจุบนั แล้ วจึงให้ ท้าวสายเป็ น “พระแก้ วโกมล” เจ้ าเมืองคนแรก
โดยปัจจุบนั คืออาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 00000
2. เมืองพรรณนานิคม ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็ น
ชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง มีท้าวโฮงกลาง เป็ นผู้นาในการสร้ างเมืองจึง
ตังให้
้ เป็ น “ พระเสนาณรงค์ ” เจ้ าเมืองคนแรกปกครองเมืองพรรณนานิค ม
จัด การปกครองต่อ กัน มา ปั จ จุบัน คื อ ท้ อ งที่ อ าเภอพรรณนานิค ม จัง หวัด
สกลนคร
00000 3. เมืองกุดสินารายณ์ ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็ น
ชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง โดยมีราชวงศ์(กอ) (บางฉบับเรี ยก“วอ”) ของ
เมืองวังอพยพมาด้ วย เมื่อยกเมืองกุดสินารายณ์ขึ ้นเป็ นเมือง จึงโปรดเกล้ าฯ
ให้ ราชวงศ์(กอ)เมืองวังเป็ น “พระธิเบศวงศา” เป็ นเจ้ าเมืองคนแรก ปัจจุบนั คือ
ท้ องที่อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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00000 4. เมืองแล่นช้ าง ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 บรรพบุรุษ
ของชาวผู้ไทในเมืองแล่นช้ าง อพยพมาจากบ้ านห้ วยนายม แขวงเมืองวังโดย
มีหมื่นเดชอุดมเป็ นหัวหน้ าเมื่อได้ จัดตังขึ
้ น้ เป็ นเมืองแล้ ว ได้ โปรดเกล้ าฯให้
หมื่นเดชอุดมเป็ น “พระพิชยั อุดมเดช” เจ้ าเมืองคนแรก ต่อมายุบเป็ นอาเภอ
เมื่อปี พ.ศ.2442 แล้ วยุบเป็ นตาบลเมื่อ พ.ศ.2452 ปั จจุบนั ตาบลภูแล่นช้ าง
ขึ ้นอยูก่ บั อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
00000 5. เมืองหนองสูง ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 บรรพบุรุษ
เป็ นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง โปรดเกล้ าฯให้ ท้าวสิงห์ หรื อท้ าวสีหนาม
เป็ น “พระไกรสรราช” เจ้ า เมื อ งคนแรก ปั จ จุบัน คื อ ท้ อ งที่ อ าเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
000006. เมืองเสนางคนิคม ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2382 เป็ นชาว
ผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองตะโปน(เซโปน) ทรงโปรดเกล้ าฯให้ พระศรี สรุ าช(ท้ าว
จันทร์ ) เป็ น “พระศรี สินธุสงคราม” เจ้ าเมืองคนแรก ต่อมาได้ มีการยุบเป็ น
อาเภอเสนางคนิคมในปี พ.ศ.2445 แล้ วถูกยุบเป็ นกิ่งอาเภอเสนางคนิคม ให้
ขึ ้นกับอาเภออานาจเจริ ญ และในวันที่ 24 เมษายน 2460 ได้ เปลี่ยนชื่อจาก
กิ่งอาเภอเสนางคนิคมเป็ นกิ่งอาเภอหนองทับม้ า ปั จจุบนั ถูกยุบลงเป็ นตาบล
เสนางคนิคมขึ ้นกับอาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
000007. เมืองคาเขื่อนแก้ ว ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็ นชาว
ผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองตะโปน แต่เดิมเมืองคาเขื่อนแก้ ว เรี ยกว่า บ้ านคา
เมืองแก้ ว โปรดเกล้ าฯตังให้
้ ท้าวสีหนามเป็ น “พระรามณรงค์” เจ้ าเมืองคนแรก
ปัจจุบนั คือท้ องที่ตาบลคาเขื่อนแก้ ว อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
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000008. เมืองวาริชภูมิ ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2402 เป็ นชาวผู้ไท
ที่ อพยพมาจากเมืองกะปอง โดยโปรดเกล้ าฯให้ ท้าวพรหมสุวรรณ ขึน้ เป็ น
“พระสุรินทรบริ รักษ์ ” ในฐานะเจ้ าเมืองคนแรก ปั จจุบนั คือ อาเภอวาริ ช ภูมิ
จังหวัดสกลนคร
00000นอกจากนี ้ ยังมีชาวผู้ไทที่อพยพโยกย้ ายออกไปตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ อื่นๆ
ของภาคอี ส านนอกเหนื อจากพืน้ ที่ ดังกล่าวมาในข้ างต้ น ได้ แก่ ใ น จัง หวัด
สกลนคร 9 อำเภอ (พรรณนานิคม เมืองสกลนคร วาริ ชภูมิ พังโคน บ้ านม่วง
วานรนิวาส กุสุมาลย์ สว่างแดนดิน กุดบาก) จังหวัดนครพนม 5 อำเภอ
(นาแก เรณูนคร ธาตุพนม ศรี สงคราม เมืองนครพนม) จังหวัดมุกดาหาร 5
อาเภอ (คาชะอี เมืองมุกดาหาร นิคมคาสร้ อย ดอนตาล หนองสูง) จังหวัด
กำฬสิ นธุ์ 5 อำเภอ (เขาวง กุดฉินารายณ์ คาม่วง สมเด็จ สหัสขันธ์) จังหวัด
หนองคำย 3 อำเภอ (โซ่พิสยั บึงกาฬ พรเจริ ญ) จังหวัดอุดรธำนี 3 อำเภอ
(วังสามหมอ ศรี ธาตุ บ้ านดุง) จังหวัดยโสธร 1 อำเภอ (เลิงนกทา) จังหวัด
ร้อยเอ็ด 1 อำเภอ (โพนทอง)
3. วิถีชีวิตของชาวผู้ไท
สังคมชาวผู้ไทมีผ้ ชู ายเป็ นใหญ่ ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว
ผู้ไทก็เหมือนกับครอบครัวชาวไทยทัว่ ๆ ไป คือ ในครอบครัวก็จะมีพอ่ เป็ นใหญ่
ที่สดุ รองลงมาคือแม่ พี่คนโต และรองลงไปตามลาดับ ในอดีตเมื่อ 40 ปี ก่อน
สังคมผู้ไทได้ ให้ ความสาคัญต่อผู้เป็ นสามีมาก ในปั จจุบนั ก็ยงั ให้ ความนับถือ
อยู่ เพียงแต่ลดพฤติกรรมบางอย่างลงไป เช่น การสมมาสามี(ขอขมาสามี)ใน
วันพระ บางคนไม่ได้ ทาเลยโดยเฉพาะภรรยารุ่ นใหม่ แต่จะสมมาสามี ตอน
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“ออกคา” (ออกจากการอยู่ไฟใหม่ๆ) เหมือนในอดีต เพราะถือว่าสามีเป็ นผู้
ลาบากทุกข์ยาก อดตาหลับขับตานอน ตักน ้าหาฟื นดูแลภรรยาที่อยู่คา(การ
อยูค่ าภาษาลาวจึงเรี ยกว่า “อยูก่ รรม”) (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
ในขณะที่ การสมมาในวันพระนัน้ ลดลงมาก โดยบางคนไม่ทาเลย
เพราะว่ า เศรษฐกิ จ รั ด ตัว ทัง้ สามี แ ละภรรยาต้ อ งออกจากบ้ า นเพื่ อ ไป
ทางาน ผู้ที่ออกจากบ้ านบ่อยและกลับดึก คือ สามีนอกจากเรื่ องงานแล้ ว
อาจจะเป็ นกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น ประชุมประจาเดือน ประชุมเตรี ยมการ
ทาบุญ หรื อติดงานด้ านอื่นๆ ทาให้ กลับบ้ านดึก ภรรยาจึงนอนก่อน แต่ก่อน
ภรรยาต้ อง “ ตื่นก่อนนอนหลัง ” จึงได้ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่ได้ สมมาบ่อยๆ
เข้ า ก็เลยเลิกไปโดยปริยาย (ภัทยา ยิมเรวัต, 2544: 14)
3.1 ขนาดครอบครั ว ในอดีตเมื่ อ 40 ปี ก่อนยัง ไม่มี การวางแผน
ครอบครัว ทาให้ ครอบครัวมีขนาดใหญ่ บางครอบครัวมีลกู มากถึง 12 คน ใคร
มี ลูกมากยิ่ง ดีจ ะได้ “กิ นแฮง (กิ นแรง) ลูก ” คือจะมี ผ้ ูม าเลีย้ งดู เวลามี การ
แต่งงานจะมีการให้ พรคู่บ่าวสาวว่า “...เฮ่อได้ ลเุ ต๋มบ้ านเฮ๋อได้ หลานเต๋มเมิง
...” (ให้ ได้ ลูกเต็มบ้ าน ให้ ได้ หลานเต็มเมือง) แต่ในปั จจุบนั ทนกระแสกดดัน
ทางเศรษฐกิจไม่ไหว เมื่อมีการรณรงค์การคุมกาเนิด จึงมีการคุมจานวนลูก
ให้ ได้ ตามต้ องการ บางครอบครัวก็มีลูก 2 คน บางครอบครัวก็มีแค่คนเดียว
(ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
ทัง้ นี ้ ชาวผู้ไ ทมี ลักษณะความเป็ น อยู่แ บบครอบครั วใหญ่ ใ นบ้ า น
เดียวกัน เป็ นกลุม่ คนทางานที่มีความขยัน มัธยัสถ์ และทางานได้ หลายอาชีพ
เช่น ทานา ทาไร่ ค้ าวัว ค้ าควาย นากองเกวียนบรรทุกสินค้ าไปขายต่างถิ่น
เรี ยกว่า “นายฮ้ อย” ชาวผู้ไทเป็ นกลุม่ มีความรู้ความเข้ าใจและมีความเข้ มแข็ง
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ในการปกครอง มีผิวพรรณดี กริ ยามารยาทแช่มช้ อย และมีอธั ยาศัยไมตรี ใน
การต้ อนรับแขกแปลกถิ่น
3.2 การสืบสายตระกู ล ในการสืบมรดกนันชาวผู
้
้ ไทในอดีตมักจะ
ให้ ผ้ ชู าย เพราะถือว่าลูกผู้หญิงต้ องไปสมสร้ างกับสามี (สร้ างเนื ้อสร้ างตัวกับ
สามี) บรรดาลูกชายคนที่จะได้ มรดกแบ่งดังนี ้ คือ (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
หนึ่ง พี่ จ ะได้ ม ากกว่าน้ อ ง คือ “อ้ ายเอาสองน้ องเอาหนึ่ง ” เพราะ
มรดกต่างๆ เช่น ที่นา ถือว่าพี่เป็ นคนช่วยพ่อทามากกว่าน้ อง นอกจากนี ้พี่ยงั
เป็ นคนเลี ้ยงน้ องด้ วย
สอง ผู้ที่รับภาระเลี ้ยงดูพอ่ แม่มากย่อมได้ มากกว่า ไม่วา่ จะเป็ นพี่หรื อ
เป็ นน้ อง ถ้ าเป็ นผู้ดแู ลพ่อแม่จนพ่อแม่ตาย มรดกส่วนที่ยกั ไว้ ของพ่อแม่ย่อม
เป็ นของผู้ที่เลี ้ยงดูนนั ้ เพราะเลี ้ยงดูพ่อแม่จน “เหม็นกับเข่าเน่ากับตัก” และ
“ไง้ เงินเอาะเทาะถงเท” (ใช้ เงินจัดการศพจนขอดเกลี ้ยงกระเป๋ า) แต่ก็มีเช่นกัน
ที่พอ่ แม่ให้ ลกู สาวเป็ นผู้มาเลี ้ยงดูตน หรื อไปอยูก่ บั ลูกสาว ลูกสาวรับภาระใน
การเลี ้ยงดู ในลักษณะนี ้ลูกสาวย่อมได้ มรดกมากกว่า (แต่จานวนพ่อแม่ที่อยู่
กับลูกชายมีมากกว่าอยูก่ บั ลูกสาว ทังในอดี
้
ตและปัจจุบนั )
ในปั จ จุบัน การสื บสายตระกูล สื บมรดก ลูกทุกคนมี สิทธิ ไ ด้ รับแบ่ง
อย่างเท่าเทียมกันแต่จะยักไว้ “พูดพ่อแม่” (ส่วนของพ่อแม่) ไว้ ให้ ผ้ ทู ี่เลี ้ยงพ่อ
แม่จนตาย ในอดีตนัน้ ผู้ชายทาอะไรเป็ นหลายอย่างตังแต่
้ เป็ นหนุ่ม เช่น ถาง
ไม้ สร้ างบ้ าน ไถนา สร้ างแอก จักสาน ชายผู้ไทที่สามารถทาอยู่ทากินเป็ น
ตังแต่
้ เป็ นหนุ่มโสด จะเป็ นที่หมายปองของผู้ที่มีลูกสาว แม้ กระทัง่ ผู้ใหญ่ชม
ความสามารถก็มกั จะชมทานองว่า “โอ้ ...เอ็ดเวะเป๋ นพอเอาลุเอาเมแล้ ว” (โอ้
...ทางานเป็ นพอเอาลูกเอาเมียแล้ ว) ที่จริ งก็เป็ นเช่นนัน้ เพราะเมื่อแต่งงานไป
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

120
ก็สร้ างเนื ้อสร้ างตัวได้ ไว ในตอนใกล้ จะแต่งงานเป็ นอีกช่วงหนึ่งที่บรรดาลูกๆ
จะได้ รับการอบรมสั่ง สอนให้ ร้ ู จักการครองเรื อนเป็ นพ่อบ้ านแม่บ้าน ในวัน
แต่งงานผู้ชายจะได้ รับการอบรมก่อนจะเข้ าพาขวัญ(พานบายศรี ) คือ ฝ่ ายลุง
ตา (ญาติฝ่ายเจ้ าสาว ) จะ “เฆี่ยน” คือ กล่าวสัง่ สอนในทุกๆ ด้ านให้ เป็ นพ่อ
เรื อนที่ดีมีความขยันมานะพยายามในการสร้ างครอบครัว เป็ นต้ น
ปั จจุบนั การอบรมสั่งสอนได้ เ ปลี่ยนไปแล้ ว เพราะการศึกษาเจริ ญ
มากขึ ้น ลูกหลานชาวผู้ไททังหลายก็
้
ม่งุ มัน่ ในการศึกษาเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพ
จากอาชีพของบิดาให้ เป็ นอาชีพอื่นที่ดีขึ ้น การอบรมสัง่ สอนจะเป็ นหน้ าที่ของ
ครูในโรงเรี ยน ไม่วา่ ทางศีลธรรม การทามาหากิน พ่อแม่มีหน้ าที่หาเงินเพื่อส่ง
ลูกเรี ยน แต่ทงั ้ นีใ้ ช่ว่าพ่อแม่จ ะละเลยไม่อบรมสั่ง สอนลูกหลานเสี ยเลย มี
โอกาสก็สงั่ สอนบ้ าง แต่ไม่บอ่ ยเหมือนสมัยอดีตเพราะลูกไม่คอ่ ยได้ อยู่กบั พ่อ
แม่ ดังนันการให้
้
การอบรมสัง่ สอนลูกหลานจึงเป็ นหน้ าที่ของทังพ่
้ อและแม่
พร้ อมทังปู่
้ ยา่ ตายาย จะแยกกล่าวดังนี ้
3.3 การอบรมลูกชาย ในอดีตนันลู
้ กชายจะได้ รับการอบรมจากพ่อ
แม่ให้ ร้ ูจกั หน้ าที่พอ่ เรื อน ให้ ร้ ูจกั การหาความรู้เกี่ยวกับการครองชีพครองเรื อน
ตลอดจนมารยาทที่ดีด้วย เช่น สอนให้ ร้ ูการจักสาน การจัดหาจัดทาเครื่ องมือ
การเกษตรเช่น ทาแอก ทาไถ สอนให้ ขยันทามาหากิ น ซึ่ง ในปั จ จุบันก็ ยัง
อบรมเช่นกันกับในอดีต เพียงแต่แนวทางด้ านความรู้เพื่อประกอบอาชีพเลี ้ยง
ตัวนัน้ เปลี่ ยนแปลงไป และสถานที่ หาความรู้ นัน้ เปลี่ ยนจากหาความรู้ ใน
ครอบครัวเป็ นหาความรู้จากสถานศึกษาต่างๆ มากขึ ้น
3.4 การอบรมลูกสาว สมัย 40 ปี ที่ผ่านมา การอบรมลูกสาวนัน้
เป็ นการอบรมให้ ร้ ู จกั รักนวลสงวนตัว หญิงสาวจะไม่ยอมให้ ผ้ ชู ายจับมือถื อ
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แขนได้ แม้ กระทั่งผ่านเข้ าใกล้ ก็ต้องระวังตัว เคยมีบ่อยๆ ที่มีการปรั บไหม
(ปรับสินไหม) เมื่อผู้ชายแกล้ งถูกเนื ้อต้ องตัวหญิ งเพราะจะได้ รับการสัง่ สอน
ว่า “ไคมิ แ ต๊ ะ เซอมื อ อย่า เฮ่อ ชายมาจับ มาต้ อ ง” (ไข่ไ ม่แ ตกใส่มื อ ยัง ไม่
แต่งงาน อย่าให้ ชายแตะต้ อง) ถ้ าชายขืนแตะต้ องโดยเจตนาจะต้ อง “ทึแหน
เสไก ทึบา่ ไลเสหมู ทึทงั เน้ อทังโต๋
้ เสแม้ โงโต๋ควาย” (ถูกแขนเสียไก่ ถูกบ่าไหล่
เสียหมู ถูกทังเนื
้ ้อทังตั
้ วเสียแม่ววั ตัวควาย)
ต่อจากนันก็
้ จะสอนให้ ร้ ูจกั หน้ าที่แม่บ้าน ให้ ร้ ูจกั เก็บกวาดบ้ านเรื อน
“เบิงลุ้มเบิงเท็ง”(ดูลมุ่ ดูบน) ให้ ร้ ูจกั เรื อนสำมน้ำสี ่ (เรื อนสาม ได้ แก่ เรื อนนอน
เรื อนครัว และเรื อนผม) ส่วน น้ำสี ่ ได้ แก่ น ้าดื่ม น ้าใช้ น ้าปูน (สมัยนันผู
้ ้ หญิง
กินหมาก) และน ้าคา ในปัจจุบนั เรื่ องการรักนวลสงวนตัวเปลี่ยนแปลงไปมาก
เนื่องจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่หลัง่ ไหลเข้ ามา หญิงสาวชายหนุ่ม
จะไปไหนมาไหนสองต่อสองจะจับมือถือแขนกันก็ไม่คอ่ ยจะถือกันนัก
3.5 บทบาทระหว่ างสมาชิกในครอบครั ว จะแยกแต่ ละบุคคล
ดังนี ้ (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
3.5.1 บทบาทต่ อบุพการี บุตรธิดาต้ องให้ ความเคารพ ให้
การดูแลเอาใจใส่เลี ้ยงดูพ่อแม่ของตนให้ สมกับเป็ นลูกที่ดี พ่อแม่ของภรรยา
คือพ่อตาและแม่ยาย ยิ่งต้ องให้ ความยาเกรงเป็ นพิเศษ ในอดีตถึงขัน้ เอาผี
เรื อนตักเตือน ถ้ าเขยทาไม่ดีไม่งามจะผิดผีเรื อน ต้ อง“เม๋อ”(ปรับไหม) สิ่งที่เขย
ทาแล้ วผิดนันเป็
้ นการกระทาที่บ้านพ่อตา เช่น ห้ ามลับพร้ า ใส่หมวก ขัดมีด
ขัดฝั กพร้ า ร้ องราทาเพลง ดีดสีตีเป่ า เดินเตะเตี่ยวลอยชาย (นุ่งผ้ าขาวม้ าไม่
เหน็บชาย) ใส่รองเท้ าย่าบนบ้ าน จับมือถือแขนน้ องสาวภรรยา ละลาบละล้ วง
กระด้ างกระเดื่องต่อฝ่ ายพ่อตา ในปั จจุบนั นีท้ ี่ กล่าวมาทัง้ หมดก็ ยัง ถื อ อยู่
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เพียงแต่ไม่คอ่ ยจะอ้ างผี (ข้ อห้ ามเหล่านี ้ที่จริ งก็เป็ นเรื่ องที่ไม่เหมาะสมทังนั
้ น)
้
และให้ ความอุปการะญาติพี่น้องทัง้ ฝ่ ายตนและฝ่ ายสามีเหมือนครอบครัว
ทัว่ ไป
3.5.2 บทบาทสามี ต่อครอบครั ว ผู้ชายมีบทบาทในการ
เป็ นผู้นาครอบครัว ต้ องเป็ นคนขยันทามาหากิน ดังคากล่าวที่ว่า “เฮ่อตืนติ๊ก
ลุกเช้ า” (ให้ ตื่นดึกลุกเช้ า) “ตึนมือ้ เช้ าเฮ้ อได้ 9 ทางหยาม” (ตื่นเช้ าให้ ได้ 9
ทางไปหาอยู่หากิน หาเงินหาทอง) “มีเฮ่อก้ มหน้ าอยู่ด๋ายหงายตาอยู่เบา”
(ไม่ให้ ก้มหน้ าดูดายหงายตาอยู่เปล่า) หรื อ ไปนัน่ มานี่ให้ ร้ ู จกั มองหาสิ่งที่จะ
เป็ นประโยชน์แล้ วนามาใช้ คือ “ไป๋ ด๋งอย่าได้ มาเปา ไปเลาอย่าได้ มาด๋าย เฮ่อ
ฮักไม้ ตา๋ ยมาแก้ งก้ นหม้ อ” (ไปดงอย่ามามือเปล่า ไปเหล่าอย่ามาดาย ให้ หกั
ไม้ ตายมาชาระก้ นหม้ อ คือเอามาเป็ นฟื น) สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นคาสัง่ สอนของ
ชาวผู้ไทมาตังแต่
้ โบราณ ซึง่ ทุกวันนี ้ก็ยงั มีให้ พบเห็นอยู่
3.5.3 บทบาทของภรรยาต่ อครอบครั ว ในอดีตภรรยาจะ
เป็ นผู้ “อยู่กบั เหย้ าเฝ้ากับเฮิน” (อยู่กบั เหย้ าเฝ้ากับเรื อน) โดยรับภาระในการ
เลี ้ยงลูก หุงหาอาหาร และตักน ้าตาข้ าว ฯลฯ “น ้ามิเฮ่อฮาดแอง แกงมิเฮ่อฮาด
หม้ อ”(น ้าไม่ให้ ขาดตุม่ แกงมิให้ ขาดหม้ อ)รวมทังซั
้ กเสื ้อผ้ า จัดหาเครื่ องนุ่งห่ม
ตังแต่
้ อิ ้วฝ้าย ปั่ นฝ้าย ทอผ้ า ตัดเย็บ (ด้ วยมือ) จนสาเร็ จเป็ นเครื่ องนุ่งห่มได้
นอกจากนี ้อาจไปช่วยงานสามีนอกบ้ านด้ วย เช่น งานไร่ งานสวน ทังยั
้ งต้ อง
ปรนนิบตั พิ ่อปู่ แม่ย่าอีกด้ วย คาสอนเหล่านี ้ในปั จจุบนั ก็ยงั มีเช่นเดิม แต่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปบ้ าง คือ ภรรยาบางคนก็ออกไปทางานนอกบ้ านเทียบเท่า
สามี โดยมอบการเลี ้ยงดูลกู ให้ กบั ปู่ ย่า ตา ยาย
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3.5.4 บทบาทต่ อ บุ ต รธิ ด า แม่จ ะเป็ น ผู้ที่ ใ กล้ ชิ ด กับ ลูก
มากกว่าสามี เพราะเป็ นผู้เลี ้ยงดูอย่างใกล้ ชิด ดังนันการอบรมสั
้
ง่ สอนลูกจะ
เป็ นหน้ าที่ของภรรยามากกว่า การอบรมเลีย้ งดูจากอดีตถึงปั จจุบนั ก็มี การ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ผู้ที่รับภาระหนักที่สุดก็คือแม่ การหาพี่เลี ้ยงยังไม่มี
ถ้ าพ่อและแม่มีภาระหนัก เช่น ต้ องออกดานาก็ให้ ปยู่่ าตายาย หรื อน้ องสาว
หรื อลูกหลานที่โตพอที่จะดูแลเด็กได้ แล้ วเป็ นผู้เลี ้ยงดูชวั่ คราว
3.5.5 บทบาทต่ อชุมชน ในอดีตผู้หญิงไม่คอ่ ยจะมีบทบาท
ต่อชุมชน เพราะได้ รับการอบรมสัง่ สอนให้ ร้ ูหน้ าที่แม่บ้าน ให้ อยู่กบั เหย้ าเฝ้า
กับเรื อน แต่ในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม ถ้ าขลุกแต่
ในบ้ านก็จะไม่ทันสมัย หูไม่กว้ าง ตาไม่ไกล บางครัง้ ก็เสียผลประโยชน์ ต่อ
ครอบครัวด้ วย เช่น การเป็ นกลุม่ สมาชิกกลุม่ แม่บ้านต่างๆ การเข้ าร่วมพัฒนา
หมูบ่ ้ าน การเข้ ารับการอบรมความรู้ด้านต่างๆ เป็ นต้ น
4. ความเชื่อของชาวผู้ไท
ความเชื่ อ ของชาวผู้ไ ทมี อ ยู่ม ากมายหลายเรื่ อ งด้ ว ยกัน ซึ่ง ในที่ นี ้
ผู้เขียนไม่อาจที่จะนามากล่าวได้ ทงหมด
ั้
ดังนัน้ ผู้เขียนจึงเลือกที่จะหยิบมา
นาเสนอเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ เรื่ องภูตผี และ
การใช้ สอยประโยชน์จากบ้ าน
4.1 ความเชื่อเรื่ อ งการรั กษาโรค หมอรักษาโรคของชาวผู้ไทใน
อดีตนันยั
้ งมีความเชื่อในเรื่ องของการรักษาฮีตคลองอยู่ คือเชื่อว่าถ้ ามีการทา
ผิดฮีตแล้ วจะรักษาไม่หาย แต่หมอจะพูดว่า “ผิดครู ผิดคาย” (“คาย”หรื อ “ค่า
ยกครู ”) ในกลุ่มชาวผู้ไทตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏมีผ้ มู ีอาชีพแพทย์
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แผนโบราณโดยเฉพาะ มีเพียงผู้มีความรู้เรื่ องสมุนไพร รากไม้ รากยา พอช่วย
เยียวยาผู้เจ็บไข้ ได้ ป่วยแล้ วได้ ค่าตอบแทนเล็กๆ น้ อยๆ พอเป็ นสินน ้าใจ ถ้ า
ทางฝ่ ายคนไข้ ไม่มีเงินก็รักษาฟรี เอาพี่เอาน้ องไว้
ในอดีตมีหมอประเภทหนึ่งที่รักษาคนไข้ ด้วยการใช้ คาถาเป่ า โดย
เรี ยกกันว่า “หมอเป่ า” คนป่ วยเป็ นไข้ ตกต้ นไม้ ควายชน แข้ งหักขาบวมชา้
หมอก็ใช้ คาถาเป่ าได้ ชาวผู้ไทในอดีตมักจะไปหาหมอเป่ า เพราะการเจ็บป่ วย
ในอดีตมักจะโยนให้ ผี โดยผีที่ถกู ใส่ความบ่อยที่สดุ คือ ผีปอบและผีป่า
ผี ปอบ คือ คนที่เรี ยนคาถาประเภทเดรัจฉานวิชา และ “คะลา” ถื อ
ปฏิบตั ิตามที่ครู บอกไม่ได้ เมื่อเป็ นปอบแล้ วจะมีวิญญาณลึกลับอยู่ในตัวคน
นัน้ และเป็ นวิญญาณร้ ายที่ออกหากินคน ผู้ที่ถกู กินจะป่ วยลงเมื่อหาหมอเป่ า
คนป่ วยก็จะเพ้ อออกมาว่าเป็ นผู้นนมาเข้
ั้
า การที่คนป่ วยเพ้ อออกมาชาวผู้ไท
เรี ยกว่า “เอาะป้ะ” (ออกปาก) หมอเป่ าก็จะใช้ คาถาเป่ า คุมจนปอบยอมออก
จากร่าง เมื่อปอบออกจากร่าง แล้ วคนไข้ ลกุ ขึ ้นนัง่ เดินได้ ทังๆ
้ ที่ก่อนหน้ านัน้
ป่ วยนอนซมอยูไ่ ปไหนมาไหนไม่ได้
ผี ป่ำ เป็ น ผีที่สิงสถิตอยู่ในป่ า ต้ นไม้ ใหญ่ ถ้ าคนไปทาผิด เช่น ตัดไม้
หรื อไปกวนบ่อน ้าในแหล่งน ้าซับกลางป่ า หรื อของป่ าบางอย่าง ผีป่าก็จะเข้ า
ทับร่ างทาให้ เป็ นไข้ ได้ ป่วย หรื อบางทีเห็นหญิงสาวสวยผีป่ารัก ก็เข้ ามาทับ
ร่างได้ เหมือนกัน อาการป่ วยก็เหมือนผีปอบ แต่พอเป่ าคนไข้ เพ้ อไปทางป่ าว่า
อยู่ที่นนั่ ต้ นไม้ นนั่ หนองน ้านี่ “พวกสูไปรื อ้ บ้ านกู” (ตัดต้ นไม้ ) เป็ นต้ น หมอก็
จะคุมจนออกเช่นกัน
นอกจากนี ้ ชาวผู้ไทยังมีความเชื่อเกี่ยวกับหมอที่ทาหน้ าที่สื่อสารกับ
ภูตผี คือ หมอทรง เป็ นหมอที่ทาพิธีอัญเชิญ วิญญาณต่างๆ ตามที่ผ้ ูมาหา
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บอก เพื่อให้ เข้ าร่างหมอทรงแล้ วจะได้ บอกกล่าวเรื่ องราวระหว่างวิญญาณกับ
ผู้มาหาหมอ ขณะที่ หมอธรรม เป็ นหมอที่นงั่ ทรงทางในเพื่อดูดวงชะตา หรื อ
สิ่งที่มากระทาต่อคนใดคนหนึ่งที่มาหาหมอ หรื อไล่เลขไล่ยาม โดยชาวผู้ไท
เรี ยกว่า “นัง่ ธรรม” หมอธรรมจะสื่อสารระหว่างวิญญาณกับคน คล้ ายกับหมอ
ทรงแต่มีพิธีกรรมที่สลับซับซ้ อนเท่า (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
4.2 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ บ้ า นเรื อ น ในอดี ต ชาวผู้ไ ทมี ค วามเชื่ อ
เกี่ยวกับบ้ าน ดังนี ้ (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
4.2.1 เกี่ยวกับไม้ ท่ จี ะนามาสร้ างบ้ าน ชาวผู้ไทจะห้ ามเอา
ไม้ ดงั ต่อไปนี ้มาสร้ างบ้ าน คือ ไม้ ฟ้าผ่า โดยเชื่อว่าไม้ ที่ถูกฟ้าผ่านัน้ “มันเข็ด
มันขวง” (มันเป็ นอัปมงคล) “ไม้ แยงเงา” (ไม้ ส่องเงา) คือ ต้ นไม้ ที่อยู่ริมห้ วย
ลาต้ นเอนเข้ าหาลาห้ วย (อาจจะเป็ นเพราะโค่นยากและอันตราย) ไม้ ที่ชื่อไม่
เป็ นมงคล เช่น ไม้ กระบก คาว่า “บก” คือ บกพร่องหรื อขาด นามาสร้ างบ้ าน
จะทาให้ สร้ างไม่ขึ ้น ขาดเขินอยูเ่ ป็ นประจา
4.2.2 เกี่ ยวกั บ การใช้ บ้ า น ชาวผู้ไทห้ ามวางพาข้ า วหรื อ
นอนใต้ ขื่อ ศพจะวางไว้ ใต้ ขื่อ เรื่ องนี ้สันนิษฐานว่าตรงใต้ ขื่อมันจะตรงกับคาน
ของบ้ านพอดี ซึ่ง จะรั บนา้ หนักของศพได้ ดีกว่าบริ เวณอื่ น นอกจากนี ย้ ัง มี
ความเชื่อเกี่ยวกับส่วนประกอบอื่นๆ ของบ้ าน เช่น บันได จานวนขันบั
้ นไดจะ
เป็ นจานวนคี่ เช่น 5 ขัน้ 7 ขัน้ 9 ขัน้ เป็ นต้ น
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5. ภูมิปัญญาของชาวผู้ไท
ในบทความเรื่ องนี ้ ผู้เขียนได้ เลือกภูมิปัญญาของชาวผู้ไทที่น่าสนใจ
มานาเสนอสองด้ านคือ ภูมิปัญญาด้ านการสร้ างบ้ านเรื อน และภูมิปัญญา
ด้ านการดารงชีพ ซึ่งเนื ้อหาในภูมิปัญญาทังสองด้
้
านนี ้ อาจช่วยเพิ่มมุมมอง
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้ไทได้ ดียิ่งขึ ้น
5.1 ลักษณะบ้ านของชาวผู้ไท บ้ านของชาวผู้ไทในอดีตสมัย 40 ปี
มาแล้ ว มีลกั ษณะเป็ นเรื อนที่มีหลังคาทรงเหลี่ยมยอดแหลมดังสู
้ ง ใต้ ชานสูง
ประมาณ 2 เมตร มีฝาล้ อมรอบ มีประตูหน้ าบ้ านเข้ า 2 ประตู มีหน้ าต่างแห่ง
เดียวเล็กๆ พอเอาศีรษะลอดเข้ าออกได้ ภาษาผู้ไทเรี ยกว่า “ประตูบอง” ถ้ า
เป็ นบ้ านของผู้มีฐานะหน้ าต่างจะสูงเท่าประตู ตรงหน้ าต่างจะมี “เสาปาก
ช้ าง” หรื อ “เสาคาช้ าง” ค ้าทอดบ้ านตรงหน้ าต่าง ภาษาผู้ไทเรี ยก “หอนทอด”
จะตีติดเคร่ า เสาคางช้ างหรื อ ปากช้ างจะปาดเป็ นบ่าค ้าทอดไว้ จ ะเป็ นเสา
ใหญ่กว่าเสาบ้ านทุกต้ น(ประตูสอู่ ีสาน, 2558) ในปัจจุบนั บ้ านรูปทรงดังกล่าว
นี ค้ ่อนข้ างหายาก เพราะผู้ที่ส ร้ างบ้ านใหม่จ ะสร้ างตามสมัยนิยมกันหมด
(นพดล ตัง้ สกุ ล , 2548: 10 ) ทั ง้ นี ้ ชาวผู้ ไทมี ก ารใช้ สอยประโยชน์ จ าก
บ้ านเรื อนเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี ้
ห้องใน เรี ยกว่า “โก๋ง” ภายในโก๋งจะกันเป็
้ นห้ องนอนอีกมีอยู่ 1 ประตู
ผู้ไทเรี ยกว่า “โก๋งโส้ ม” ใช้ สาหรับเป็ นห้ องนอนของลูกสาว บางบ้ านภายใน
“โก๋งโส้ ม” อาจกัน้ ห้ องหรื อเอาตู้กนั ้ ให้ เป็ นที่นอนของพ่อแม่ด้วย ข้ างโก๋งโส้ ม
อาจจะทางซ้ ายหรื อขวาเรี ยกว่า “ฮอง” เป็ นที่นอนของพ่อแม่หรื อลูกชาย
ห้องนอกหรื อเกย ภาษาผู้ไทเรี ยกว่า “เก๋ย” ไม่มีฝา มีแต่หลังคาเป็ นที่
นัง่ เล่น เป็ นที่รับแขก เป็ นที่รับประทานอาหาร หรื อกันเป็
้ นห้ องให้ ลกู เขยอยู่
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เรื อนครัว หรื อเรี ยกว่า “เฮินไฟ” จะตังต่
้ อจากเกยออกไป บางหลังคา
เรื อนอาจจะตังแยกออกไป
้
มีเพียงกระดาน 1 - 2 แผ่นพาดเชื่อมกับเกย เนื ้อที่
ภายใน “เฮินไฟ” นันมี
้ เตาไฟที่มีลกั ษณะเป็ นกระบะยกพื ้นสูง สูงขึ ้นจากพื ้น
เรื อนครัวประมาณ 5 - 10 ซม. กว้ าง 1x1 เมตร ขอบกระบะสูงประมาณ 1 คืบ
ใส่ดินให้ เต็มเพื่อป้องกันไฟไหม้ พื ้น ที่ก่อไฟนันอยู
้ ่ ตรงกลางและล้ อมด้ วยก้ อน
เส้ า 3 ก้ อน เป็ นที่วางหม้ อหรื อบางทีใช้ “เคง”(เคียง) คือ ที่วางหม้ อเวลาต้ ม
แกง เป็ นที่วางที่เป็ นเหล็กมี 3 ขา ด้ านบนขาจะเชื่อมติดกับแผ่นเหล็กบาง งอ
เป็ นรูปวงกลมเป็ นที่สาหรับรับก้ นหม้ อ
ชำน หรื อ “ซำน” เป็ นพื ้นที่ตอ่ กับเกยหรื อเรื อนครัว สาหรับวางตุม่ น ้า
ดื่ม น ้าอาบ น ้าใช้ ริ มชานมักจะวางรางผัก ไม่มีหลังคาไม่มีฝา พื ้นชานจะต่า
กว่าเกยหรื อเรื อนครัว มีบนั ไดเรี ยกว่า “ขันบั
้ นได๋ซาน” (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)

ลักษณะบ้ านเรื อนแบบดัง่ เดิมของชาวผู้ไท ซึง่ ปั จจุบนั หาพบได้ ยาก
ที่มา: sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_image.php?id=978
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5.2 ภูมิปัญญาด้ านการดารงชีพ ในอดีตชาวผู้ไทจะมีการอบรมสัง่
สอนโดยประสบการณ์ ตรง นั่นคือ การสอนให้ ลงมือปฏิบตั ิ แล้ วพ่อแม่หรื อ
ปู่ ยา่ อยูข่ ้ างๆ คอยแนะนา ซึง่ ถือว่าเป็ นการสัง่ สอนโดยตรง และบางทีก็อาจให้
ช่วยงานซึ่งเป็ นการสัง่ สอนโดยอ้ อม เช่น พาไปตัดไม้ ไผ่มาจักสาน ทาให้ ลกู รู้
ชนิดของไม้ ที่เหมาะแก่การจักสานภาชนะต่างๆ ไม้ ไผ่ ไม้ ไร่ยอดด้ วนจะไม่ใช้
จักสานเพราะผุง่ายและมอดชอบ ส่วนลูกสาวก็อาจใช้ ช่วยทอหูก ช่วยจับนัน่
จับนี่ พาไปหากิน ทาให้ ลกู มีประสบการณ์มากขึ ้น แต่ก็มีลกู บางคนที่ไม่ต้อง
เรี ยกมาสอน แต่มีความทะยานอยากจะทาเองเห็นพ่อเห็นแม่ทางานค้ างไว้
พ่อแม่ไม่อยู่ก็ไปทาต่อ พ่อแม่เห็นแววก็จบั มาสอนโดยตรงหรื อบางที่ก็อาจไป
ถามคนอื่นที่เขาทาเป็ นมาก่อน
5.2.1 การกิน เดิมทีครอบครัวของชาวผู้ไทต้ องรอให้ สมาชิก
ครอบครัวพร้ อมหน้ ากันก่อนถึงจะสามารถกินข้ าวได้ โดยเมื่อทุกคนนัง่ วงล้ อม
แล้ วพ่อหรื อสามี จะเป็ นผู้เริ่ มกินก่อน แต่ปัจจุบนั นีก้ ารกินข้ าวพร้ อมหน้ าใน
ลั ก ษณะนี ล้ ดลงไป เพราะสมาชิ ก ครอบครั ว ต่ า งมี ธุ ร ะ ลู ก ก็ รี บไป
โรงเรี ยน สามีก็ติดธุระ ลูกและภรรยาจึงกินก่อน นานเข้ าก็เลยถื อเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาไป อีกประการหนึง่ ที่เปลี่ยนไป คือ ปัจจุบนั มีความเจริญขึ ้นมาก หญิง
ชายมี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น ทั ง้ สามี ภ รรยาต่ า งก็ มี บ ทบาทในครอบครั ว
เท่ากัน ช่วยกันทามาหากินไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม ภรรยา
ก็ยังให้ ความนับถื อสามี อยู่ ถึงแม้ ลดพฤติกรรมบางอย่าง แต่ด้านอื่นยัง ไม่
เปลี่ยนแปลง เช่น การให้ ความห่วงใย เอื ้ออาทร ปรนนิบตั ิ ก็ยงั มีเหมือนเดิม
สาหรับแหล่งที่มาของอาหารการกินของชาวผู้ไทนันสั
้ มพันธ์ กับการ
เลือกที่ตงหมู
ั ้ ่บ้านของพวกเขา ในอดีตชาวผู้ไทจะพิถีพิถนั ในการเลือกทาเลที่
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จะตังหมู
้ ่บ้านว่าจะต้ องเป็ นที่ราบใกล้ ภูเขาหรื อแหล่งน ้า เหตุนีใ้ นอดีตแหล่ง
อาหารจึงอยู่ใกล้ บ้าน เช่น เก้ ง หมูป่า กระรอก กระแต และพืชผักต่างๆ ดังมี
คาผญาบทหนึ่ง ที่ ว่า “อย่าไป๋ เก็บดอกหว่านบ๋านเพิ๋นมาบ๋าน เฮ่อเจ้ ายื๋ น
งอยชานเก็บดอกกะเจ๋วฮิมโฮ้ ” (อย่าไปเก็บดอกหว่านบ้ านอื่น ให้ เจ้ ายืนที่ชาน
เก็บดอกกระเจียวริมรัว้ ) ชี ้ให้ เห็นว่าสมัยก่อนดอกกระเจียวก็เก็บเอาที่ริมรัว้ ติด
กับชานบ้ าน ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ของอาหารการกิน ทังนี
้ ้
ในอดีตอาหารจาพวกเนื ้อไม่ว่าหมู เป็ ด ไก่ วัว ควาย มีมากมาย แต่ชาวผู้ไท
ไม่นิยมฆ่ากิน อาจด้ วยเพราะเคร่ งศีลธรรม แต่อาจมีบ้างที่มีการฆ่าเพื่องาน
บุญ เช่น บุญกฐิ น บุญพระเวส
5.2.2 อุปนิสัยในการกิน ชาวผู้ไทมีอปุ นิสยั ในการกินแบบ
เรี ยบง่าย และในการกินอาหารก็เหมือนอีสานทัว่ ๆ ไป คือ กินข้ าวเหนียว นัง่
กินกับพื ้น ไม่มีช้อนกลาง ช้ อน 2 - 3 คันเปลี่ยนกันซด บางครอบครัวก็กินใน
ห้ องครัว บางครอบครัวก็กินที่ระเบียงหน้ าบ้ าน ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลง
ไปบ้ าง บางครอบครัวที่มีฐานะดีก็มีโต๊ ะอาหาร คือ พยายามปรับตัวเหมือนกับ
คนภาคกลาง (ประตูสอู่ ีสาน, 2558)
5.2.3 ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ อาหาร ชาวผู้ไ ทยมี ค วามเชื่ อ
เกี่ยวกับอาหารที่จะต้ อง “คะลา” เพราะพวกเขาเชื่อว่าอาหารบางชนิดกินเข้ า
ไปแล้ วจะทาให้ ผิดต่อโรค โดยเฉพาะ “แม่อยูค่ า” (ผู้หญิงที่กาลังอยูไ่ ฟ) จะกิน
แต่ข้าวจี่ หน่อข่า ผักต่างๆ ปูจี่ กบ เขียด ยังพอกินได้ แต่ในปัจจุบนั นี ้ได้ รับการ
อบรมด้ านโภชนาการ ความเชื่อก็เปลี่ยนไปบ้ างแล้ ว แต่ในปั จจุบนั กระต่าย
และเก้ งก็ยงั กินไม่ได้ ซึง่ ถ้ ากินเข้ าไปแล้ วจะ “ผิดกรรม”
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4.2.4 อาหารพืน้ บ้ านของชาวผู้ไท ชาวผู้ไทมีขนตอน
ั้
และ
วิธีการในการปรุ งอาหารที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว โดยขันตอนและวิ
้
ธีการต่างๆ
นันสื
้ บทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษพวกเขา ซึ่งได้ แก่อาหารประเภท
“อ่อม” นามาจากวัตถุดิบการทามาจากธรรมชาติ ที่อยู่รอบๆ ตัวมาปรุ งเป็ น
อาหาร เช่น (วิระศักดิ์ อารมณ์สวะ, 2555)
อ่อมบอน มี ส่วนประกอบสาคัญคือ ใบบอนอ่อน มะกอก และหนัง
ควายจี่ที่ทบุ แล้ ว
แกงผักหวำน ถือว่าเป็ นอาหารชันสู
้ ง เพราะผักหวานที่เป็ นวัตถุดิบ
หลักขึ ้นบนเขาที่สงู
ซุบมะมี ่ หรื อขนุน เป็ นอาหารอีกชนิดที่ชาวผู้ไทมักทากินในเวลาที่
หาอะไรกินไม่ได้
ลำบไข่มดส้ม เป็ นอาหารชันสู
้ งอีกอย่างหนึ่ง เพราะไข่มดส้ มที่ได้ มา
มาจากรังมดแดงบนต้ นไม้ สงู
ซั่วไก่ อาหารที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ ของชาวผู้ไทอย่างแท้ จริ ง เพราะ
ชาวอีสานโดยทัว่ ไปไม่นิยมทากัน
5.2.5 การปรุ ง อาหาร การปรุ ง อาหารของชาวผู้ ไทจะ
เหมือนกับหลักการปรุงอาหารทัว่ ๆ ไปของชาวอีสาน คือ จะขาดปลาร้ าไม่ได้
ทังนี
้ ้ รสชาติอาหารของชาวผู้ไทจะออกไปทางรสจัด ส่วนอาหารบางชนิด เช่น
ก้ อยเนื ้อ ก้ อยปลา การปรุงก็ไม่ต้องใช้ ไฟกล่าวคือกินกันดิบๆ อย่างนันเลย
้
แต่
ใส่ เ ครื่ องเทศให้ ครบให้ หอมน่ า กิ น ยิ่ ง ขึ น้ ในปั จ จุ บั น ชาวผู้ ไทมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปรุงอาหารไปบ้ าง ส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือ การกิน
สุกๆ ดิบๆ ลดลงน้ อยลงไป เนื่ องจากการรณรงค์ไ ม่ให้ กิ นสุกๆ ดิบๆ ของ
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หน่ว ยงานภาครั ฐ อี ก ประการหนึ่ง การปรุ ง อาหารในปั จ จุบัน นี ก้ ็ ถูก หลัก
โภชนาการมากขึน้ เนื่ องจากได้ รับความรู้ จากลูกหลานที่ เล่าเรี ยนมาและ
ได้ รับการอบรมด้ านโภชนาการจากหน่วยงานสาธารณสุขประจาอาเภอและ
ตาบล

“ต้ มซัว่ ไก่” อาหารที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทในอีสาน
ที่มา: www.siamfishing.com

6. บทสรุป
การอพยพของชาวผู้ไทจากแคว้ นสิบสองจุไทเข้ ามาในสยามเกิดขึ ้น
ในหลายระลอก ซึ่งการเข้ ามาของพวกเขามีก ารนารู ปแบบวิถีชีวิต ความเชื่อ
และภูมิปัญญาที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวของตนติดมาด้ วย ซึง่ วัฒนธรรมของชาว
ผู้ไทนี ้มีความเข้ มแข็ง เพราะมีการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน และยังปรากฏ
ให้ เห็นในชุมชนที่มีชาวผู้ไทอาศัยอยู่
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ในปัจจุบนั แม้ ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมอยูเ่ รื่ อยมา แต่การเปลี่ยนแปลงที่วา่ นี ้ก็ไม่อาจทาให้ ลกู หลาน
ชาวผู้ไทรุ่นหลังสามารถลืมรากเหง้ าความเป็ นตัวตนของพวกเขาลงไปได้ หมด
ลูกหลานชาวผู้ไทจานวนไม่น้อยยัง คงยึดถื อในความเชื่อเรื่ องภูตผี รวมถึง
ภูมิปัญญาด้ านการดารงชีพอยู่เรื่ อยมา แม้ จะมีบ้างที่พวกเขาส่วนหนึ่งได้
ปรั บ ตัว และเปลี่ ย นแปลงตนเองไปตามสภาพแวดล้ อม ที่ โ ลกปั จ จุ บัน
กลายเป็ นยุคโลกาภิวตั น์ไปแล้ ว
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