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บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน 

  มนุษย์เราได้เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตั้งหลักแหล่งอยู่อาศัยทํามาหากินมาเป็น
เวลาช้านานมนุษย์เราได้เรียนรู้พร้อมทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมอันมาจากการปรับตัว ได้สั่งสม 
ปรับเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ จึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ได้สั่งสม สืบทอด
เป็นมรดกเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้ 

ความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

ความรู้ความคิด ความเชื่อที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตแบบไทยนั้นล้วนมาจากบรรพบุรุษไทยที่ท่าน
ได้ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน เช่นการสร้าง บ้าน เรือนได้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
เครื่องมือ เคร่ืองใช้อุปกรณ์ตลอดจนอาหารไทย สมุนไพร การนวดแผนไทย อักษรไทย การร่ายรําที่เป็น
เอกลักษณ์ฯลฯสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมสืบทอดมาจนปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและยอมรับของชาวโลกแสดง
ให้เห็นถึงความชาญฉลาดในการสร้างสรรค์เหล่านี้ ที่เราเรียกว่า“ภูมิปัญญาไทย” 

คําว่า ภูมิปัญญา ตรงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ 
ความสามารถ  

ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื้นความรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์  

ประยงค์  จันทร์แดง.  (2552) กล่าว ยังมีคําที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาหลากหลาย อาทิเช่นภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้ทรงคุณภูมิปัญญาไทย 
และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 

ดังนั้นภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ศึกษาเก็บ
รวบรวมความรู้และจัดเป็นองค์ความรู้ ปรับปรุง พัฒนาถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง       

จนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์นําไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสม       

กับยุคสมัย 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ความคิดและการกระทํา
ของบรรพบุรุษของเราเพื่อที่จะดํารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข เช่น การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีการทํานา การ
ไถนาการเอาควายมาใช้ในการไถนา การรู้จักนวดข้าว โดยการ  ใช้ควาย รู้จัก สานกระบุง ตะกร้าเอาไม้
ไผ่มาทําเครื่องใช้   ไม้สอยในชีวิตประจําวัน รวมทั้งรู้จักเอาดินขี้กระทาแช่น้ําต้มให้เดือด  จนแห้งเป็น
เกลือสินเธาว์เรียกว่า “ภูมิปัญญา” ทั้งสิ้น (ธวัช ปุณโณทก 2522.หน้า 16) 

สําหรับ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยหมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วนําภูมิปัญญา
นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อดํารงชีวิต  ได้สําเร็จ มีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถ
ถ่ายทอดเชื่อมโยงภูมิปัญญาแต่ละสาขาให้แพร่หลาย  

และปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านและนําภูมิปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการดํารงชีวิต จนประสบความสําเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบัน         

ได้เหมาะสม 

ดังนั้นการศึกษาทําความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องศึกษาและทําความเข้าใจควบคู่
ไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้านเพราะเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกันการศึกษาทํา
ความเข้าใจวัฒนธรรมพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวโยงกับงานภูมิปัญญาที่ทําได้ง่าย  ๆ เช่นงานทําด้วยมือหรือ
งานหัตถกรรม และศิลปกรรมพื้นบ้าน 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(พ.ศ.2555–2559)ได้กําหนดยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงานโดยมีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหารและพลังงานบนฐานของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้สร้างสรรค์ 
สร้างความมั่นคงในอาชีพและราย  ได้แก่ เกษตรกร รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ชีวภาพ ในครัวเรือนชุมชนและประเทศสนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน โดยพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน บนฐานความรู้ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์
ของสินค้า เช่น สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารและบริการเพื่อสุขภาพ เป็นต้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555–2559: หน้า 46-48) 
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้มิปัญญาชาวบ้าน เป็นระบบความรู้ ความเชื่อ ความคิดของชาวบ้าน
ในการจัดการและสะท้อนถึงแบบแผนการดําเนินชีวิต ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและ
วัฒนธรรม  ซึ่งมีการปรับตัว ผสมผสานและสืบทอดต่อๆ กันมา จากการศึกษาของเสรี พงศ์พิศ (2529) 

กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกิดการเรียนรู้ สะสมและสืบทอด ซึ่งเป็นประสบการณ์ของชีวิต
ของชาวบ้านในท้องถ่ินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นนามธรรม        

เป็นโลกทัศน์ เป็นชีวทัศน์ เป็นปรัชญา เป็นวิถีการดําเนินชีวิตเก่ียวกับ  การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่า
และความหายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวันและลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่อง        

ที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม วัตถุต่างๆ ทั้งทางการเกษตรการทํามาหากิน ดนตรีและด้านอื่นๆ  

 สามารถ  จันทร์สูรย์ (2536) ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พื้นเพรากฐานของชีวิต 
ความรู้ของชาวบ้านที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรง คือ การปฏิบัติทั้งจากประสบการณ์ด้วยตนเองหรือ
ทางอ้อม คือ ที่ได้รับการบอกกล่าวผ่านมาจากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สืบต่อสะสมกันมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสติปัญญาอันเกิดจาก
ความรู้ของชาวบ้านทั้งหมดที่ชาวบ้านคิดได้เองและมีศักยภาพเพื่อนํามาใช้แก้ไขปัญหาในชีวิต           

แต่ละท้องถิ่นได้อย่างสมเหตุสมผล 

 ประเวศ  วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการสะสม
ประสบการณ์ในชีวิตสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปและสามารถ่ายทอดต่อกันมา         

เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ คือ ลักษณะบริบทที่เหมาะสมกับ
แต่ละท้องถิ่นและมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ เครือญาติ หรือสภาพทั่วไป รวมถึงมีการเคารพผู้อาวุโส    

ในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้มิปัญญาชาวบ้านมีที่มา 3 ประการ คือ  ภูมิปัญญาที่มาจากการใช้
ชีวิตตามธรรมชาติภูมิปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์และภูมิปัญญาเฉพาะด้านเก่ียวกับการทํามาหากิน
อาชีพ และภูมิปัญญาด้านอาหาร 

 จากความหมายข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นวิถีคิด สติปัญญา  ที่เกิดจาก
แบบแผนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของแต่ละชุมชน ที่ชาวบ้านได้เรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่งให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ ความเป็นธรรมชาติแต่ละท้องถิ่น  ความสวยงามน่ารับประทาน ความอร่อยซึ่งถูกปรุงแต่ง
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ปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตประจําวันในแต่ละชุมชนอย่างหลากหลาย เป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ทําให้
สามารถดํารงชีวิตสืบต่อมารุ่นสู่รุ่น ดังนั้น ภูมิปัญญาด้านอาหาร ก็เป็นอีกภูมิปัญญาที่ สะท้อนถึงวิธีคิด 
โลกทัศน์ ความเชื่อ กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งควรจะมีการศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป 

ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 

 ประเวศ  วะสี(2533:31-34) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน สรุปได้ว่าสัจธรรม
ที่เด่นชัดไม่ว่าสังคมใดหรือชุมชนใดก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นหรือดํารงอยู่มานานจะต้องมี ภูมิปัญญาของตัวเอง
ไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้การพัฒนาประเทศที่ผ่านมามองในด้านความคิดและความรู้แล้ว รัฐบาลกับเอกชนไม่
ค่อยให้ความสําคัญในผู้มิปัญญาชาวบ้านหรือความรู้ดั้งเดิมของคนไทย ด้วยความไม่เข้าใจอาจ  เห็นว่า 
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่คร่ําครึต้องพัฒนาให้ทันสมัยตามแบบยุโรป เมื่อผ่านการต่อเนื่องเป็น
เวลานานผลที่ตามมาอาจพูดได้ว่าชนบทไทยถูกทําลายย่อยยับเกิดสภาพล้มละลายทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ก่อผลกระทบถึงครอบครัวเนื่องจากความสมดุลของชีวิตเท่าที่เคยเป็นอยู่มา
ก่อนถูกทําลายลงและยังได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ ดังนี้ 

  -  มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 

  -  มีการบูรณาการสูงทั้งในเร่ืองของกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

  -  มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง 

  -  เน้นความสําคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 

 สามารถ  จันทร์สูรย์ ( 2533:57-59) กล่าวถึงความสําคัญของ ภูมิปัญญาชาวบ้านสรุปได้ว่า      

ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความสําคัญ เพราะทําให้ชาวบ้านดํารงชีพอยู่ได้พึ่งพาตนเองได้เหมาะสม            

กับสภาพแวดล้อม ด้วยความคิดความสามารถของชาวบ้านเองในสภาวะที่มีการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนการพัฒนาใดๆ ก็ตาม จึงควรคํานึงถึงความรู้ 
ความสามารถของชาวบ้านให้ความสําคัญกับ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาซึ่งทําให้การพัฒนา
สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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 สุรเชษฐ์  เวชชพิทักษ์ (2534: 88-89) ได้กล่าวถึงความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านสรุปได้ว่า 
ภูมิปัญญาชาวบ้านมีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นความเจริญงอกงามของชุมชน
การพัฒนาเป็นการทําให้ดีขึ้น เจริญงอกงามขึ้นดังนั้นการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาจึงต้อง
ใช้ผู้มิปัญญาค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาฟื้นฟู ประยุกต์และสร้างเสริมสิ่งใหม่บนรากฐานเท่าที่ค้นพบนั้น       

ซึ่งภูมิปัญญาจะเป็นรากฐานของการพัฒนา 

 สันติสุข  กฤดากร (2541: 17) กล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่น มีความสําคัญ 
3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 1.  ช่วยให้สมาชิกชุมชนหมู่บ้านดํารงชีวิตร่วมกันอยู่ได้อย่างสงบสุข 

 2.  ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติแวดล้อม 

 3.  ช่วยให้ผู้คนดํารงตนและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันเกิดจาก 
สังคมภายนอก 

 จากความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่นก็พอจะกล่าวได้ว่าภูมิปัญญา
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่นมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตประจําวันของชาวบ้าน เป็นรากฐานของการ
พัฒนาสังคมหรือชุมชนและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมโดยสะท้อนออกมาในรูปของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม ภาษา ความเชื่อวรรณกรรมดนตรี การละเล่น อาหาร
พื้นบ้านและภูมิปัญญาพื้นถิ่นนั้น มีความสําคัญต่อประเทศชาติด้วยเพราะว่าสังคมหรือชุมชน หากไม่มี    

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดในสังคมได้ด้วยตนเองดังนั้นการพัฒนาจําเป็นต้องคํานึงถึง      

ภูมิปัญญาแห่งชาติและภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

ลักษณะของภูมิปัญญาไทย    มีดังนี ้ 

1. ภูมิปัญญาไทย เป็นเร่ืองใช้ความรู้ ( Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และ
พฤติกรรม (Behavior)  

2. ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคน
กับสิ่งเหนือธรรมชาติ  
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3. ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต  

4. ภูมิปัญญาไทย เป็นเร่ืองของการแก้ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว  การเรียนรู้ เพื่อคง
วามอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม  

5. ภูมิปัญญา เป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็นพื้นความรู้ในเร่ืองต่างๆ 

6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 

7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา 

ความส าคัญคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 

          คุณค่าของภูมิปัญญาไทยสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากบรรพบุรุษที่ได้สร้างความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงให้ชาติบ้านเมืองมีการดํารงชีวิตที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทําให้คนในชาติเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจเพื่อสืบสานไปสู่อนาคตสรุปความสําคัญได้ดังนี้ 

1. สร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ภูมิปัญญาในการสร้างชาติ สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของประเทศตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน 

2. สร้างความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเช่น 

2.1. มวยไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ปัจจุบันมีค่ายมวยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก 

2.2. ภาษาและวรรณกรรมชาวไทยมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง วรรณกรรมเป็น
ที่รู้จักมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศสุนทรภู่เป็นนักปราชญ์ทางวรรณกรรมบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยก
ย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นกวีเอกของโลก 

2.3. อาหารไทย เป็นอาหารที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและรู้จักกันแพร่หลาย อาทิเช่น ต้มยํากุ้ง  

ต้มข่าไก่ เป็นต้น 

2.4. สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาประเทศ จนบางประเทศนําสมุนไพรไทยไป
จดเป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง 
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       3. การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสม ทําให้รู้จักพึ่งพาอาศัยกัน ให้อภัย
กัน 

      4.การน าธรรมชาติมาใช้ในการด ารงชีวิต เช่น อาหารไทย มักเป็นอาหาร หวานมันมีกะทิเป็น
ส่วนประกอบ หากรับประทานมากก็จะทําให้เกิดท้องอืดได้ ดังนั้นจึงมีการนําพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ใบ
มะกูดมาใส่เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว 

       5 . การพัฒนาชีวิตให้เหมาะสมกับยุคสมัย ในยุคสมัยได้มีการพัฒนาไปตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่นคนในสมัยก่อนใช้เรือพายเป็นพาหนะในการเดินทางแต่ปัจจุบันมีการ
พัฒนามาเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทนทําให้การเดินทางรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาการ
เดินทางให้หลากหลายวิธีมากเช่นรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟใต้ดิน เป็นต้น 

 

ความสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทยมีกับการด าเนินชีวิตของคนไทย  แสดงออกมาใน 3 ลักษณะ คือ 

1.  ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

2.  ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคม 

3.  ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ

สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติ ความคิด ความเชื่อทางศาสนา การผสมผสานกับ
วัฒนธรรมต่างชาติ  มีการดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะและมีการพัฒนา
ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมไว้ให้
ลูกหลานไทยจึงควรอนุรักษ์ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ การนําภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มาพัฒนาเพื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ อาทิเช่น ด้านการทําอาหาร ในการปรุง การเติมแต่งรสชาติของอาหารอย่างมีเสน่ห์
หรือที่เรียกกันว่า เสน่ห์ปลายจวัก มีได้ผู้หญิง  และผู้ชายแต่ส่วนมากจะมีในผู้หญิง  เพราะผู้หญิงมีความ
ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายด้านการทักทอเคร่ืองนุ่งห่ม ในการจักทอสานเนื้อผ้าให้มีความสวยงาม            

มีลายเส้นหลากหลายแบบแต่เป็นไทยและมีความประณีตจึงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศ
ไทย ด้านการสร้างบ้าน มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศซึ่งประเทศไทยมี      

3 ฤดู เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว  ซึ่งในแต่ละภาคแต่ละชุมชนจะมีความคิดไม่เหมือนกันตาม
สภาพอากาศของแต่ละชุมชนด้านการประยุกต์ยารักษาโรคหรือสมุนไพรในภูมิภาคต่าง ทดลอง พืชพันธุ์
ต่างๆเพื่ออยากรู้สรรพคุณในแต่ละด้านแต่ละประเภทที่มีการนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เกิด             

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและบุคคลทั่วไปตลอดจนเป็น  ข้อมูลต่อประโยชน์ในทางที่ดีและสาธารณะ  

เพื่อให้บุคคลภายนอกและภายในได้ศึกษาค้นคว้าและเพิ่มความรู้ต่อตนเองและเป็น  ประโยชน์ในบุคคล
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หมู่มากและด้านความสามัคคีทางศาสนาและการอนุรักษ์เพราะการนําภูมิปัญญาในด้านต่างๆ            

มาผสมผสานให้เข้ากับการนํามาประยุกต์และสอดคล้องกับภูมิปัญญาด้านต่างๆ จึงไร้คนหรือสัตว์ในการ
ทดลอง เพราะเหตุนั้นสมุนไพรจึงได้มาอย่างยากลําบากและมันได้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่มียาที่
สกัดจากสมุนไพรต่างๆ  หรืออาจจะทํามาจากสารเคมีก็ได้ มาประกอบเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้เห็น
คุณค่ากับการนําภูมิปัญญามาใช้ในชีวิตประจําวัน ตลอดเรื่อยๆ มาจนถึงสังคมในปัจจุบัน ประเพณีไทย
และศาสนาเพื่อจะได้มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนเอาไว้ได้ ดังนั้นเราสามารถนําภูมิปัญญาไทยต่างๆ 
ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในทางที่ดี 

ภูมิปัญญาไทยกับปัจจัยสี ่

1. ภูมิปัญญาไทยด้านการแต่งกาย (เครื่องนุ่งห่ม) 

2. ภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพอนามัย (ยารักษาโรค) 

3. ภูมิปัญญาไทยด้านที่อยู่อาศัย (ที่อยู่อาศัย) 

4. ภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร (อาหาร) 
ภูมิปัญญาไทยด้านการแต่งกาย  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน    

คนไทยจึงมีภูมิปัญญาในการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับอากาศและสภาพแวดล้อม เลือกใช้
วัสดุที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี ได้แก่ ฝูาย ไหม โดยการนํามาทอเป็นผืนเพื่อนุ่งห่มประกอบกับ
อุปนิสัยที่รักสวยรักงาม และมีความประณีต จึงได้มีการคิดค้นเทคนิคการทอ ลวดลายและการย้อมสี ให้
มีความสวยงามโดดเด่น เช่น ฝูาแพรวา เป็นผ้าทอด้วยเทคนิคการจกและขิดหลายสีบนผืนผ้า ซึ่งถือได้
ว่า เป็นภูมิปัญญาเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่มของไทยบรรพบุรุษไทยได้สั่งสมภูมิปัญญาจากกระบวนการเรียนรู้ 
ทดลองพัฒนาจากธรรมชาติจนสามารถผลิตเส้นใยผ้า อุปกรณ์การทอผ้า  ตลอดจนการย้อมผ้าให้มีสีสัน
ที่สวยงามจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ จนกลายเป็นเครื่องแต่งกายที่มีคุณค่ามาจนถึงปัจจุบันเช่น 

 

รูปภาพ การแต่งกายไทย 4 ภาค ที่มา https://50510ubonrat.wordpress.com 
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ภูมิปัญญาไทยด้านสุขอนามัย  การแพทย์แผนไทย หมายถึง ปรัชญา  องค์ความรู้และวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพและการบําบัดรักษาโรค  ความเจ็บปุวยของประชาชนไทยแบบดั้งเดิม  

สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบไทยวิธีการปฏิบัติของแพทย์แผนไทย 
ประกอบด้วยการใช้สมุนไพร  (ด้วยการต้ม การอบ การประคบการปั้นเป็นลูกกลอน)หัตถบําบัด       

การรักษากระดูกแบบดั้งเดิม และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  โดยการบอกเล่า การสังเกต  

การบันทึกและการศึกษาผ่านสถาบันการศึกษาด้านแพทย์แผนไทย  เช่น การแพทย์แผนไทย สมุนไพร  
ยาไทยฯลฯ ทุกชุมชนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทั้งประเพณี วัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตซึ่ง
เอกลักษณ์ดังกล่าวได้ดําเนินขึ้นและสืบทอดโดยคนรุ่นก่อนในชุมชน มีการสั่งสมภูมิปัญญาด้านต่าง และ
ผ่านการพัฒนาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน  เช่น  การแต่งกาย           

การรับประทานอาหาร การสร้างบ้านเรือน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพและการบําบัดโรค ซึ่งผ่านการ
ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคของชุมชน  ตัวอย่างเช่น 
การรับประทานผักเพื่อบํารุงร่างกาย การรักษาโรคด้วยสุมนไพร การนาดไทยเพื่อบําบัด บรรเทาการ
เจ็บปุวย การประคบสมุนไพรรักษาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก หรือการอยูไฟเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพของผู้หญิงหลังคลอดบุตร เป็นต้น 

 

 รูปภาพ สมุนไพรไทย  ที่มา http://image.dek-d.com/26/1205315/112851944 

http://image.dek-d.com/26/1205315/112851944
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ภูมิปัญญาไทยด้านที่อยู่อาศัย  ที่อยู่อาศัยของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่บุคคลอาศัยอยู่
สภาพภูมิประเทศไทยมีทั้งที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ําการสร้างจึงจําเป็นต้องสร้างเป็นใต้ถุนสูง เพื่อแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมขัง รูปแบบการสร้างบ้านในบริเวณที่ราบสูงและที่สูง จะมีหน้าต่างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณที่สูง
จะมีอากาศหนาวเย็น เม่ือสร้างบ้านมีหน้าต่างน้อย ลมก็พัดเข้าบ้านน้อยทําให้อุณหภูมิในบ้านอบอุ่นอยู่
สบาย การสร้างบ้านตามชายฝั่งทะเล ซึ่งพื้นดินเป็นดินปนกับทราย จะใช้แท่งหินหรือคอนกรีตฝังลงใน
ดิน ก่อนที่จะนําเสาบ้านมาวาง แล้จึงยึดเสาบ้านและแท่งหินไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปูองกันบ้านทรุด 
นอกจากนี้ยังไม่นิยมสร้างบ้านถุนสูงการนําวัตถุต่างๆ มาประกอบเป็นรูปร่างของบ้าน ค่อยข้างจะใช้
เวลาแต่คนไทยเราก็ยังสามารถ สร้างเป็นรูปร่างของบ้านเสร็จสมบรูณ์ และเป็นที่อยู่อาศัยที่ดูแล้วมี
ความคงทนกับสภาวะสิ่งแวดล้อมรายรอบต่างๆ ได้ดี ตามลําดับและถาวรทั้งนี้เพื่อปูองกันแรงจากลม
พายุจะได้เห็นว่าการสร้างบ้านในแต่ละท้องถิ่น ได้แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการสร้างที่อยู่อาศัย
ซึ่งสามารถแก้ไข้ปัญหาจากธรรมชาติที่อยู่รอบตนเองไดอย่างเหมาะสม   

บ้าน คือ ที่อยู่อาศัย ซึ่งนับเป็นความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต  การสร้างที่อยู่อาศัยของไทย 
มีรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น  การสร้างบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของ
คนในท้องถ่ิน สภาพสังคม เศรษฐกิจ คติความเชื่อของผู้สร้าง  

 
รูปภาพ บ้านไทยในภาคอีกสาน ที่มา 

http://vernaculararchi.blogspot.com/2015/03/vernacular-architecture.html 
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ภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร อาหารไทยแท้ คืออาหารที่คนไทยคิดทํากันมาแต่โบราณ ส่วนมาก
เป็นแบบง่ายๆ เช่น ข้าวแช่ ต้มโคล้ง แกงปุา น้ําพริกและหลนเป็นต้น ส่วนขนมไทยแท้ก็ปรุงมาจากแปูง 
น้ําตาล กะทิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น ขนมเปียกปูน ขนมเปียกอ่อนตะโก้ ลอดช่อง  ขนมปลากริมไข่เต่า ขนม
ใส่ไส้ และขนมครก เป็นต้น ภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งถึงถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่ ในยุคประวัติศาสตร์  อาหาร
แต่ละอย่างได้ผ่าน การคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับภูมิอากาศ  ภูมิประเทศในการหาวัตถุดิบในการ
ประกอบ ปรุงอาหาร และยังมี คุณค่าทางโภชนาการ  ถึงแม้ในอดีต คนไทยยังไม่มีวิวัฒนาการในด้าน
วิทยาศาสตร์  แต่ก็ได้มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนําวัตถุดิบมาประกอบอาหาร  เพราะส่วนใหญ่
วัตถุดิบที่ใช้ในการทํานั้น เป็นสมุนไพร ใช้ในการรักษา ปูองกันโรคต่างๆ  ได้ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการ
พัฒนาขึ้น ทางวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา แล้วก็ลงความเห็นว่าเป็นเช่นดังที่คนสมัยก่อนเข้าใจ สิ่งนี่จึงเป็นที่
เห็นได้ชัดว่า  คนไทยมีภูมิปัญญาที่ไม่ด้อยกว่าใคร  ดังนั้นการรับประทานอาหารไทยนั้นจึงมีประโยชน์
อย่างมาก  ในปัจจุบันชาวต่างชาติก็ได้หันมานิยมอาหารไทย เพราะติดใจในรสชาติที่เป็นไทยๆ            

ทั้งโภชนาการสูงโดย ส่วนใหญ่อาหารไทยจะมีวิธีการประกอบอย่างง่ายๆ และ ใช้เวลาในการทําไม่มาก
นัก โดยเฉพาะทุกครัวเรือนของคนไทย จะมีส่วนประกอบอาหารติดอยู่ทุกครัวเรือน  ไม่ว่าจะเป็นพริก 
แห้ง กุ้งแห้ง น้ําปลา กะปิ ส้มมะขาม กระเทียม หัวหอมตลอดจนปลาบ้าง รวมทั้งส่วนประกอบอาหาร
จําพวกผัก และเนื้อสัตว์นานาชนิด  เพราะมีวิธีนํามาประกอบที่มีด้วยกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น  ต้ม 
ผัด แกง ทอด และยํา (ประเวศ  วะสี. หน้า 17 -19  2536) ลักษณะเด่นของอาหารไทย คือ อาหารแต่
ละชนิดจะมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และส่วนประกอบของอาหารจะมีสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพอยู่ด้วยเช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ซึ่งการนําสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของอาหารนี้จัดได้ว่า
เป็นภูมิปัญญาด้านอาหารของอาหารไทย ตัวอย่างของอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ต้ม
ยํากุ้ง แกงเหลือง แกงไตปลา น้ําพริกอ่อง อ่อม และส้มตํา เป็นต้น นอกจากส่วนประกอบของอาหาร
แล้ว การตกแต่งอาหารอย่างสวยงาม ประณีต ก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้อาหารดูน่า
รับประทานยิ่งขึ้น เช่น การแกะสลักผักผลไม้ การประดิษฐ์รูปแบบของขนมให้สวยงาม เช่น ขนมลูกชุบ 
ขนมทองเอก ขนมจ่ามงกุฎ เป็นต้น การที่อาหารไทยมีคุณค่าทางโภชนาการและมีความสวยงาม จึงทํา
ให้อาหารไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกอาหารไทย สิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวไทยถ่ายทอด
ออกมาเป็นอาหารที่มีรสชาติความอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก อีกทั้งคุณค่าทางอาหารและโภชนา  การทํา
ให้อาหารไทยถูกกล่าวขานไปทั่วโลก  พรชัย  กาพันธ์(หน้า 52 :2545)บอกว่าแม้จะได้ขึ้นชื่อว่า        
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อาหารไทย แต่เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ขาดมิได้ก็ คือ ความหลากหลายของอาหารในแต่ละภาค แน่นอนว่า  

รสชาติย่อมแตกต่างกันขึ้นกับความนิยมชมชอบของผู้รับประทาน  

ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถิ่นอีสาน 

สภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่ออาหารการกินของคน
ท้องถิ่น  อย่างมาก เนื่องจากพื้นที่บางแห่งแห้งแล้ง วัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารซึ่งหาได้ตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ ปลา แมลงบางชนิด พืชผักต่าง ๆ การนําวิธีการถนอมอาหารมาใช้เพื่อรักษาอาหารไว้
กินนานจึงเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีพของคนอีสาน  ชาวอีสานจะมีข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหารหลัก
เช่นเดียวกับภาคเหนือ เนื้อสัตว์ที่นํามาปรุงอาหาร ได้แก่ สัตว์ที่หามาได้ เช่น กบ เขียด แย้ แมลงต่างๆ 
ที่มาของรสชาติอาหารอีสาน เช่น รสเค็มได้จากปลาร้า รสเผ็ดได้จากพริกสดและพริกแห้ง รสเปรี้ยวได้
จากมะกอก ส้มมะขาม และมดแดง ในอดีตคนอีสานนิยมหมัก ปลาร้าไว้กินเองเพราะมีปลาอุดม
สมบูรณ์ ประกอบกับเป็นแหล่ง  เกลือสินเธาว์ ทําให้การทําปลาร้าเป็นที่แพร่หลายมาก จากปลาร้า
พื้นบ้านอีสานได้มีการพัฒนาทั้งวิธีการทําและรสชาติจนกลายเป็นตํารับปลาร้าที่ส่งขายต่างประเทศใน
ปัจจุบันอาหารพื้นบ้านอีสานที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ตํามะละกอ ตําแตงร้าน ตําถั่วฝักยาว ใส่มะกอกเพิ่มรส
เปรี้ยวใส่ปลาร้าเพิ่มรสเค็มเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริก 

 

รูปภาพ อาหารอีสาน ที่มา  https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/ 

https://siripunn.files.wordpress.com/2012/02/
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชุมชนในท้องถ่ินที่ได้รับการส่งต่อ
สืบสานกันมาจนเป็นวัฒนธรรมประจําในแต่ละท้องถิ่นเป็นมรดกตกทอด จากคนรุ่นปูุย่าตายายมาสู่             

รุ่นลูกหลาน ในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีหลากหลายประเภทซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ สั่งสมของ
บรรพบุรุษ ตั้งแต่คร้ังอดีตถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญามีทั้งที่เป็นคําสอนที่ดีงามในการประพฤติ
ปฏิบัติทั้งที่เป็นการประกอบสัมมาอาชีพ เป็นอาหารการกิน ที่อยู่อาศัย เคร่ืองใช้สอยในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ภูมิปัญญาด้านการรักษาพยาบาล ศิลปะบันเทิงการแสดงทั้งหลาย รวมถึงสิ่งของที่ใช้ในการ
ประดับตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม ในแต่ละท้องถิ่นจะมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของตนเองแตกต่างกันไป ภูมิปัญญาบางอย่างอาจมีให้เห็นได้ทั่วไปในหลายพื้นที่แต่ภูมิปัญญาบางอย่าง
จะมีให้เห็นได้เพียงเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.2540: 15) 

 อาหารในพื้นถิ่นหรืออาหารพื้นบ้านไทยรวมถึงผักในพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน เป็นสิ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมการกินของคนในท้องถ่ินไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น อาหารพื้นบ้านภาคกลางมักมี      

รสเปรี้ยว รสหวาน รสเค็ม รสเผ็ด อาหารพื้นบ้านภาคเหนือจะมีรสอ่อนหรือรสเผ็ด รสเค็ม รสเปรี้ยวแต่
ไม่หวานมาก ส่วนอาหารพื้นบ้านภาคอีสานจะมี  รสเผ็ด  รสเค็ม รสเปรี้ยวและอาหารพื้นบ้านภาคใต้
อาหารจะมีรสร้อน รสเผ็ดมีกลิ่นฉุนของเคร่ืองเทศ ทุกภาคในประเทศไทยจะนิยมรับประทานน้ําพริกกับ
ผักพื้นบ้านของท้องถ่ินนั้น ซึ่งการรับประทานผักและอาหารประจําท้องถิ่น นอกจากจะให้คุณค่าหลาย
ประการ เช่น คุณค่าด้านอาหาร คุณค่าด้านนิเวศน์ คุณค่าด้านสมุนไพร ยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ต่างๆ อีกด้วย โดยเฉพาะโรคมะเร็งในระยะหลังประชาชนจึงตื่นตัวในการบริโภคอาหาร และผักพื้นบ้าน 
เพื่อปูองกันโรคมะเร็งมากข้ึนทําให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมการบริโภคอาหารและผักพื้นบ้านไทยใน
รูปแบบต่าง ๆ 

ปริวรรตติ  สาคร, ดร. (ม.ป.ป) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ กว่าจะมาเป็น “ผู้ไท”บนผืนแผ่นดินไทย 

เก่ียวกับวัฒนธรรมการกิน แหล่งที่มาของอาหารการกิน ชาวผู้ไทเป็นคนที่พิถีพิถัน ในเร่ืองการเลือก
ทําเลที่จะตั้งหมู่บ้านจะต้องเป็นที่ราบใกล้ผู้เขาหรือแหล่งน้ําในอดีต แหล่งอาหารก็ใกล้บ้านนั่นเอง 

พวกสัตว์บกสัตว์น้ํา เก้ง หมูปุา กระรอก กระแต มีให้เห็นอยู่ทุกวัน หาได้ง่าย และมีกินบ่อย 
พืชผักต่างๆ ก็มีมากทั้งพืชบ้าน พืชสวน พืชปุาดังมี ผญาคําสอนบทหนึ่งว่า “อย่าไป๋เก็บดอกหว่านบ้าน
เพิ๋นมาบ๋านเฮ่อเจ้ายื๋นงอยชานเก็บดอกกะเจ๋วฮิมโฮ้” (อย่าไปเก็บดอกหว่านบ้านอื่นมาบ้าน ให้เจ้ายืนที่
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ชานเก็บดอกกระเจียวริมร้ัว) ชี้ให้เห็นว่าสมัยก่อนดอกกระเจียวก็เก็บเอาที่ริมรั้วติดกับชานบ้าน แสดงว่า
อุดมสมบูรณ์มากจริงๆ 

จากการรวบรวมของกองโภชนาการกระทรวงสาธารณสุข, 2540 ได้แสดงให้เห็นคุณค่าของผัก
พื้นบ้านและผลไม้ดังรายละเอียดตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คุณค่าของผักพื้นบ้านและผลไม้ไทย 

คุณค่าอาหาร ชื่อผักและผลไม้ 

ผักที่มีธาตุเหล็กสูง ผักกูด  ขมิ้นขาว  ผักแว่น  ใบแมงลัก ใบกระเพรา  ยอดมะกอก      

ดอกกระถิน  ชะพลู  ย่านาง  ผักแขยง 

ผักที่มีวิตามินซีสูง ขี้เหล็ก มะรุม  ยอดสะเดา  มะระขี้นก  ผักหวาน ย่านาง ผักกระโดน 
สมอไทย      ผักแพว 

ผักที่มีเส้นใยสูง ยอดมะกอก  ใบขี้เหล็ก ดอกแค ใบบัวบก  ยอดผักแส้ว ใบแมงลัก  
ตําลึง  สมอไทย 

ผักที่มีวิตามินอี ข้าวโพด ถั่วเหลือง  ถั่วแดง  เมล็ดทานตะวัน  ผักกาด  หอม งา  
น้ํามันรํา  น้ํามันถั่วลิสง 

ผลไม้ที่มีวิตามินเอสูง กล้วย  มะละกอ ส้ม  สับปะรด  มะม่วงสุก 

ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ส้ม กล้วย มะเขือเทศ  มะละกอ  สับปะรด  ฝรั่ง  มะกอกไทย  
มะขามปูอม 

ผักที่มีโปรตีนสูง ยอดชะอมลูกเนียง ยอดแคสะตอยอดกระถิน  ใบขี้เหล็ก ผักเชียงดา 
ชะพลู 
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ตารางที่1 (ต่อ) คุณค่าของผักพื้นบ้านและผลไม้ไทย 

คุณค่าอาหาร ชื่อผักและผลไม้ 

ผักที่มีวิตามินเอสูง ใบย่านาง ผักแพว ใบกะเพรา ผักแว่น   ใบเหรียง  พริกชี้ฟูา ผักแพงพวย 
ผักปลัง ยอดมันเทศ  ยอดกระถิน ผักติ้ว ใบยอ ผักหนาม  มะเขือเทศ 

ผักที่มีแคลเซียมสูง ใบชะพลู ผักแพว ใบยอ ยอดมะขามอ่อน ยอดแค ผักกระเฉด สะเดา
มะกอกไทย  มะเขือพวง ใบขี้เหล็กใบย่านาง 

 

จารุวรรณ  ธรรมวัตร (2540) กล่าวในงานวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาว
อีสาน: การสืบสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติว่ามีจุดหมายประการแรกเพื่อสํารวจสภาพการ
บริโภคอาหารของชาวอีสานจากข้อมูลทางภาษาประเพณีพิธีกรรม และสํารวจสภาพการบริโภคจาก
ชุมชนเมือง และชุมชนชนบทในเขตจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร
จุดมุ่งหมายประการที่สอง เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นในการบริโภคอาหารของชาวอีสานจุดมุ่งหมาย
ประการที่สาม เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการบริโภคของชาว
อีสานวิธีการศึกษาใช้วิธีการเชิงสหวิทยาการ โดยใช้ข้อมูลภาคสนามและข้อมูลเอกสารชุมชนที่เลือก
ศึกษาพิจารณาจากลักษณะสังคมเมือง และสังคมชนบท ประกอบกับลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเขตที่
กลุ่มเขตปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณ ได้แก่ พื้นที่อําเภอเมืองและกิ่งอําเภอกุดรัน จังหวัดมหาสารคาม      

อําเภอเมืองและอําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองและกิ่งอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

นอกจากนี้ ในการสํารวจเบื้องต้นสํารวจชุมชน 25 แห่งในภาคอีสาน ระหว่างปีพ.ศ. 2539-

2540 โดยมีผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี  20 คน และปริญญาโท  5 คน ส่วนข้อมูลเอกสารที่ใช้เป็นหลัก
ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พจนานุกรมภาษาอีสาน 3 ฉบับ วัจนานุกรมภาษาลาว  2 ฉบับ ตําราอาหารใน
ราชสํานักหลวงพระบางเร่ืองบั้นคัวกินลาวของเพียสิง ตําราแพทย์ศาสตร์พื้นเมืองลาวของสภา
วิทยาศาสตร์และเทคนิคแห่งรัฐประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ในการสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยด้านวัฒนธรรมการบริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจของชาวอีสานจากวิทยานิพนธ์สาขาไทยคดีศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2540 ผลการศึกษา
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พบว่า สภาพการบริโภคอาหารของชาวอีสานมีข้อ ดีที่เป็นคุณแก่ผู้บริโภคมากกว่าข้อด้อยที่เป็นโทษต่อ
ผู้บริโภค จากการศึกษาเชิงสํารวจ ได้คัดเลือกสูตรอาหารพื้นบ้านที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นจากอาหาร
ประเภทต่างๆ ไว้  126 รายการ โดยพิจารณาจากผลผลิตธรรมชาติที่นํามาปรุงเป็นอาหารและวิธีการ
ปรุงแต่งรสอาหารตามคตินิยมท้องถ่ิน ส่วนการศึกษาเชิงวิเคราะห์วิจารณ์พบว่า ชาวอีสานในกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่พูดภาษาลาวและภาษาผู้ไทมีลักษณะการบริโภคอาหารสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 1. ในชนบทการที่ชาวอีสานตั้งถิ่นฐานตามที่ลุ่มริมแม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง และตั้งถิ่นฐาน
ชายปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณ ทําให้สามารถผลิตข้าวและหาอาหารได้โดยอาศัยน้ําฝน  และแหล่งน้ํา
ตามธรรมชาติจากท้องนา จากปุาบุ่งปุาทามและปุาดงในเขตผู้ดอย ความสมบูรณ์ของอาหาร ข้าว ผัก 
ผลไม้ ปลา เนื้อสัตว์ แมง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของน้ําและปุา อาหารหลักในเขตชนบท  คือ ข้าว
เหนียว ผัก ปลา และปลาร้า ซึ่งผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของชาวชนบท คือ 
การทําลายสภาพแวดล้อมด้วยการตัดไม้ทําลายปุาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การตัดถนน การสร้างเข่ือน 
การสร้างหมู่บ้านจัดสรรและรีสอร์ท ทําให้สูญเสียแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 

 2. ส่วนในเขตเมือง ลักษณะการบริโภคในเขตเทศบาลสําหรับผู้บริโภคที่ฐานะดี มีการศึกษา 
ได้รับเอาลักษณะการบริโภคจากถ่ินอื่น เช่น การบริโภคอาหารไทย อาหารปักษ์ใต้ อาหารจีน 
ผสมผสานกับการบริโภคอาหารพื้นบ้าน ส่วนผู้มีฐานะปานกลางและยากจน บริโภคอาหารไทยและ
อาหารพื้นบ้าน ผลผลิตที่นํามาปรุงอาหารได้จากตลาด อาหารหลักประเภทข้าว มีทั้งข้าวเหนียวและ
ข้าวจ้าว อาหารประเภทผักมีทั้งผักพันธุ์ใหม่และผักพื้นบ้าน  อาหารประเภทเนื้อ มีทั้งโค-กระบือ หมู ไก่ 
ไข่ ส่วนปลาร้าเป็นเพียงเคร่ืองปรุงรสมิใช่อาหารหลัก ปัจจัยที่ทําให้การบริโภคในเขตชุมชนเมือง
เปลี่ยนแปลง ประการที่หนึ่งคือ การแพร่กระจายของกลุ่มชาวจีน  ชาวเวียดนาม ชาวแขกปาทาน        

ที่ประกอบธุรกิจขายอาหารและขายเนื้อ ประการที่สองคือ การแพร่กระจายของอาหารสําเร็จรูปและ
เครื่องบริโภคชนิดใหม่จากส่วนกลางจากต่างประเทศและถิ่นอื่นๆ โดยมีสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจในการบริโภค ประการที่สามคือ การอพยพไปประกอบอาชีพชั่วคราวในเขตเมืองและ
เขตอุตสาหกรรมของชาวอีสานวัยแรงงาน เกิดการเอาอย่างการบริโภคแบบชาวเมือง นอกจากนี้        

ชาวไทยถิ่นอื่นได้อพยพมาประกอบอาชีพในภาคอีสานทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภค 
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 3. ส่วนลักษณะเฉพาะถิ่นในการบริโภคของชาวอีสานนั้น ประการที่หนึ่ง การบริโภค           

มีบทบาททางสังคม เป็นกิจกรรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับคน คนกับผีและคนกับพระ        

โดยแสดงออกในพฤติกรรมการบริโภคในโอกาสพิเศษตามประเพณี พิธีกรรมและงานมงคล นอกจากนี้     

สิ่งที่นํามาบริโภคในปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภคและเจ้าภาพผู้ทําให้
เกิดการบริโภคในโอกาสพิเศษ ประการที่สองอาหารพื้นบ้านอีสานมีคุณค่าด้านสมุนไพร คือ  สามารถ
รักษาอาการโรคและบํารุงร่างกายได้ด้วยสรรพคุณของพืชผักธรรมชาติ และรสฝาด รสขม รสเผ็ด       

รสเปรี้ยว รสจืด รสหวาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสรรพคุณยา ประการที่สาม สิ่งที่นํามาบริโภคเป็นอาหาร
แม้หาง่ายแต่มีคุณค่าทางอาหรสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทแมงและผักพื้นบ้าน ประการที่สี่ 
การถนอมอาหาร การปรุงแต่งอาหารของชาวอีสานมีรส มีกลิ่น มีสีสันที่ดึงดูดใจผู้บริโภค วิธีปรุงแต่ง
อาหารแสดงถึงผู้มิปัญญาชาวบ้าน วิธีปรุงอาหารที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นปรากฏในการลาบ การซุบ        

การตําส้ม การอ่อม การเอาะ การจ่อม การแจ่ว และการหมัก คุณค่าที่เด่นทําให้คนทั้งต่างประเทศและ       

ในประเทศมีธุรกิจร้านอาหารอีสาน  เช่นเดียวกับในภาคอีสาน ดังนั้นการบริโภคอาหารของชาวอีสาน     

จึงเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและมรดกจากธรรมชาติ 

 ชาวผู้ไทเร่ืองการกินนับว่าเป็นชนชาติผู้ที่กินง่ายที่สุดไม่ค่อยพิถีพิถันในเร่ืองการกินขอให้มีข้าว
เหนียวไว้ในกระติบก็พอ “หน่อไม้เค็ม” (หน่อไม้หมักเกลือโรยข้าวสารนิดๆ) ที่อยู่ในไหกินกับข้าวเหนียว
อิ่มท้องแล้วทํางานได้ หรือข้าวเหนียวคลุกเกลือหรือ  “จ้ําปลาแดก” อึ่งอ่าง กบ เขียด ทุกชนิดผู้ไทกิน
หมด แมลงต่างๆนานาชนิดผู้ไทกินได้ อย่างแมลงเม่ามา  ตอมไฟผู้ไทเอาน้ําใส่กะละมังมารองเมื่อได้มาก
แล้วเอาไปคั่วโรยเกลือกินกับข้าวได้ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ชาวผู้ไทมีความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่
จะต้อง“คะลํา” เพราะมีความเชื่อว่าอาหารบางชนิดกินเข้าไปแล้วจะทําให้ผิดต่อโรค โดยเฉพาะ         

“แม่อยู่คํา ”(ผู้หญิงที่กําลังอยู่ไฟ)จะกินแต่ข้าวจี่ หน่อข่าผักต่างๆ ปูจี่ กบ  เขียด ยังพอกินได้ แต่ใน
ปัจจุบันนี้ได้รับการอบรมด้านโภชนาการ ความเชื่อก็เปลี่ยนไปบ้างแล้ว 

แนวทางการสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่น  มีวิธีการถ่ายทอด 2 ลักษณะคือ 

 1. การถ่ายทอดให้เด็ก 

  1) การถ่ายทอดทางตรงโดยการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ปูุย่าตายาย 
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  2) การถ่ายทอดทางอ้อมโดยการเล่านิทานการเล่นคําทายปริศนาและการละเล่นต่างๆ 

 2. การถ่ายทอดให้ผู้ใหญ่ 

  1) การถ่ายทอดทางตรงโดยบอกเล่าในขณะประกอบพิธีกรรมต่างๆ  เช่น พิธีบายศรี      
สู่ขวัญ  พิธีแต่งงาน  พิธีบวช การทําขวัญนาคฯลฯหรือเผยแพร่เป็นหนังสือเอกสาร แผ่นปลิว  หรือการ
ประชุมของกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น 

  2) การถ่ายทอดทางอ้อมโดยการแสดงศิลปะพื้นบ้านและการละเล่น กิจกรรมบันเทิง
ต่างๆ เช่น ลิเก ลําตัด เพลงอีแซวในภาคกลาง มโนราห์และหนังตะลุงของภาคใต้เป็นต้น  ซึ่งจะมีเนื้อหา
และคําร้องสอดแทรกความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน และคติธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่น 

ภูมิปัญญา ไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจาก
อดีตถึงปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนไทย  ทําให้เกิดความรักในชาติบ้านเมือง       

เราคนไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกของ
ชาตินั้น มีวิธีการดังนี้ 

1. การค้นคว้าวิจัย  ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ิน มุ่ง
ศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสํานึกให้คนในท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและ
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
สร้างจิตสํานึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความ
เป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

3. การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาทําให้มีคุณค่า
และมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

4. การพัฒนา  ควรริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควร
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นําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร 
ตลอดจนการปูองกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. การถ่ายทอด  โดยการนําภูมิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า 
คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  

6. ส่งเสริมกิจกรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาของชุมชนต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

7. การเผยแพร่แลกเปลี่ยน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและ
วิธีการต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก 

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถ่ิน  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบ้าน ผู้ดําเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการ
ยกย่องประกาศเกียรติคุณในลักษณะต่างๆ 

 ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านเป็นงานที่ทําสืบต่อกันมาจากความทรงจํา
ของพ่อถ่ายทอดให้ลูกการสอนสืบต่อกัน มา เป็นการบอกเล่าและฝึกทําไม่มีการบันทึกลวดลายไว้เป็น
หลักฐานทางเอกสาร เช่นเดียวกับงานศิลปะพื้นบ้านอื่นๆ ที่บางชนิดก็เสื่อมสูญไปแล้วพร้อมกับ
กาลเวลาและอายุขัยของคนรุ่นก่อน นับเป็นเร่ืองที่น่าเสียดายยิ่งที่มรดกทางวัฒนธรรมอันบ่งบอกถึง     

ภูมิปัญญาของชาวบ้านอีสานชนเผ่าผู้ไทและไทยพวนจะสูญสิ้นตามไป การศึกษาและการถ่ายทอด       

ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานในกลุ่มชนชาวผู้ไทเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่นไว้ 
ก่อนที่จะสูญหายไปและยังเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ที่เน้นสํานึกและการแสดงออกของกลุ่มคน        

ในท้องถ่ินเป็นหลัก โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วย
สร้างภาพรวมแห่งอดีตและสามารถเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ สะท้อนให้เห็นสภาวการณ์ต่างๆ 
ของชุมชนในแต่ละสมัยว่ามีความเจริญ ความเสื่อม ความก้าวหน้าในด้านใดอย่างไรบ้าง(ประยูร  อุลุ
ชาฏะ.2537: 8) 
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชุมชนในท้องถ่ิน ที่ได้รับการส่งต่อ
สืบสานกันมาจนเป็นวัฒนธรรมประจําในแต่ละท้องถิ่น เป็นมรดกตกทอดจากคนรุ่นปูุ ย่า ตา  ยาย       
มาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ในปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ สั่งสม
ของบรรพบุรุษตั้งแต่คร้ังอดีตถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญามีทั้งที่เป็น คําสอนที่ดีงามในการ
ประพฤติปฏิบัติ ทั้งที่เป็นการประกอบสัมมาอาชีพ เป็นอาหาร การกิน ที่อยู่อาศัย เคร่ืองใช้สอยในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน ภูมิปัญญาด้านการรักษาพยาบาล ศิลปะบันเทิงการแสดงทั้งหลาย รวมถึงสิ่งของที่
ใช้ในการประดับตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม ในแต่ละท้องถิ่นจะมีสิ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างกันไป ภูมิปัญญาบางอย่างอาจมีให้เห็นได้ทั่วไปในหลายพื้นที่         

แต่ภูมิปัญญาบางอย่างจะมีให้เห็นได้เพียงเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.2540: 15) 

 การถ่ายทอดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่มีมานานและได้มีการพัฒนา
มาตลอดเวลา โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง การดํารงชีวิตประจําวัน
ของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มองการศึกษามาเก่ียวข้อง การเรียนรู้ต่างๆ อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่า 
ซึ่งไม่เป็นระบบในการบันทึก สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ ความรู้ที่สะสมและสืบทอดกันมาจากอดีต      

มาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดความรู้จึงมีความสําคัญ
อย่างยิ่งที่ทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นคงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน (ชูเกียรติ์  ลี้สุวรรณ.  2535: 17) 

 ภูมิปัญญา เป็นความคิดทางสังคมที่สําคัญอย่างหนึ่งซึ่งสามารถดํารงอยู่ได้อย่างยาวนานและ
สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าอยู่จํานวนมาก โดยภูมิปัญญา
เหล่านั้นนอกจากจะแสดงออกถึงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยแล้วยังเป็นเครื่องชี้วัด        

ความเจริญของสังคมไทยและพัฒนาการของคนในสังคมไทย เพราะภูมิปัญญาถือว่าเป็นสิ่งที่
ละเอียดอ่อนบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่เจริญเป็นสังคมที่สงบสุขร่มเย็น มีความเป็นอิสระจึงสามารถ
สร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมา (จักรพันธ์ โสมะเกษตรนิ.2551: 1) 

 อัตลักษณ์ เป็นเร่ืองที่มีส่วนร่วมกันอยู่หลายประการ เช่น  อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของปัจเจก
บุคคลอัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา  (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์)     

อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการให้คํานิยามและตีความมีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้น             

ไม่จําเป็นต้องได้รับความเป็นสากลแต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสร้างตัวตนจาก
วัฒนธรรมย่อยก็ได้ทําให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในคํานิยาม
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สมัยแรกที่จะต้องสร้างเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคมเท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการยอมรับ      

ในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจัง 

 แนวคิดการสร้างอัตลักษณ์ คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มทางสังคม           

ซึ่งหมายความรวมถึง สิ่งของ ลักษณะนิสัย วิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนกระบวนการคิด และความเชื่อ
ต่างๆ  ที่สามารถทําให้จําแนกแยกแยะตนเองออกจากกลุ่มสังคมกลุ่มอื่น แสดงให้เห็นว่าเราคือใคร 
แตกต่างหรือเหมือนกับคนอื่นอย่างไร  ซึ่งอัตลักษณ์ที่สามารถคงอยู่ได้สําหรับชุมชนนั้น ต้องเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ ชาวชุมชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจึงเต็มใจที่จะสามารถรักษาอัตลักษณ์นั้น  อัตลักษณ์เป็นสิ่ง
ที่ประกอบด้วยสองส่วนคือ สิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริง และสิ่งที่สังคมอยากให้เป็น ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามบริบท(อภิญญา เฟื่องฟูสกุล .2526:18-20) ความเป็นอัตลักษณ์        

ความโดดเด่นทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหารและความเชื่อ ของชนชาติ
พันธ์ผู้ไท 

บทสรุป 

 การนําภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มาพัฒนาเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ อาทิเช่น ด้านการ
ทําอาหาร ในการปรุง การเติมแต่งรสชาติของอาหารอย่างมีเสน่ห์หรือที่เรียกกันว่า เสน่ห์ปลายจวัก มีได้
ผู้หญิง และผู้ชายแต่ส่วนมากจะมีในผู้หญิง เพราะผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนกว่าผู้ชาย  ด้านการทักทอ
เครื่องนุ่งห่ม  ในการจักทอสานเนื้อผ้าให้มีความสวยงาม มีลายเส้นหลากหลายแบบแต่เป็นไทย และมี
ความประณีตจึงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย  ด้านการสร้างบ้าน  มีความคิด
สร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศซึ่งประเทศไทยมี 3 ฤดู เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดู
หนาวซึ่งในแต่ละภาคแต่ละชุมชนจะมีความคิดไม่เหมือนกันตามสภาพอากาศของแต่ละชุมชน  ด้านการ
ประยุกต์ยารักษาโรคหรือสมุนไพรในภูมิภาคต่าง  ทดลองพืชพันธุ์ต่างๆเพื่ออยากรู้สรรพคุณในแต่ละ
ด้านแต่ละประเภทที่มีการนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและบุคคลทั่วไป
ตลอดจนเป็นข้อมูลต่อประโยชน์ในทางที่ดีและสาธารณะ เพื่อให้บุคคลภายนอกและภายในได้ศึกษา
ค้นคว้าและเพิ่มความรู้ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ในบุคคลหมู่มาก   และด้านความสามัคคีทางศาสนา
และการอนุรักษ์เพราะการนําภูมิปัญญาในด้านต่างๆ มาผสมผสานให้เข้ากับการนํามาประยุกต์และ
สอดคล้องกับภูมิปัญญาด้านต่างๆ จึงไร้คนหรือสัตว์ในการทดลอง เพราะเหตุนั้นสมุนไพรจึงได้มาอย่าง
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ยากลําบาก และมันได้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่มียาที่สกัดจากสมุนไพรต่างๆ หรืออาจจะทํามาจาก
สารเคมีก็ได้ มาประกอบเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้เห็นคุณค่ากับการนําภูมิปัญญามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
ตลอดเรื่อยๆ มาจนถึงสังคมในปัจจุบัน  ประเพณีไทยและศาสนาเพื่อจะได้มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ผู้คนเอาไว้ได้ ดังนั้นเราสามารถนําภูมิปัญญาไทยต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในทางที่ดี 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาพื้นถิ่นเหล่านี้กําลังจะถูกละเลย
และมีโอกาสขาดผู้สืบทอดในคนรุ่นต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งมี
การสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในชุมชน ได้อย่างดี การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ให้ดํารง คงอยู่ได้ อย่างยั่งยืนคู่กับชุมชนสังคมสืบต่อไป จึงเป็นจิตสํานึกที่ทุกคนในสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
ต้องสร้างสมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปกปูองรักษามรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เจริญ
มั่นคงอย่างยั่งยืนสืบต่อไป  ซึ่งผู้เขียนเล็งเห็นความสําคั ญและแนวทาง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หรือภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทและวิถีชีวิตของชนชาวผู้ไทเหล่านี้เอาไว้ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นผู้ไทไปสู่รุ่น
ลูกหลานต่อไป  ผู้เขียนสนใจในเร่ืองภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นของชนชาวผู้ไทที่มีวิธีการ  ขั้นตอนการ
ประกอบอาหารพื้นถิ่นผู้ไทเป็นอย่างไร เพื่อนํามาเก็บรวมรวมสูตรอาหารพื้นถิ่นของชนชาวผู้ไทไว้ให้
ลูกหลานได้ศึกษาและเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้ ในขณะที่ความเจริญทาง
เทคโนโลยีทําให้สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์การศึกษาเก่ียวกับ
ลักษณะสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึง ภูมิปัญญาด้านต่างๆ อาหารพื้นถิ่นของชาวผู้ไทนั้น สามารถจะ
เป็นข้อมูลที่นําไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
คงอยู่คูส่ังคมต่อไป 
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บทที่  2 วิถีความเป็นมาของ ชนชาติชาวผู้ไท 

การศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของชนชาติชาวผู้ไทในดินแดนต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมทั้งประเทศไทย ใช้วิธีการค้นคว้า คือ เดินทางไปสํารวจด้วยตนเอง สอบสวนค้นคว้าทางภาษา การ
แต่งกาย ความเป็นอยู่ สภาพบ้านเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและอื่น ๆ แล้วนําข้อมูลที่ได้
จากประจักษ์พยานไปประมวลเป็นงานเขียนหรือรายงานการสํารวจ และอีกวิธีคือ สืบค้นนําข้อมูลที่ได้
จากประจักษ์พยานไปประมวลเป็นงานค้นคว้าของนักวิชาการที่เรียบเรียงไว้  ดังนั้นวิธีการดังกล่าว
รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าของ ชนชาติชาวผู้ไทได้ก่อให้เกิดความหลากหลายในทัศนะเก่ียวกับถิ่นกําเนิด
ของชนชาติชาวผู้ไท 

นักวิชาการและนัก ปราชญ์ทางวิชาประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ได้ลงความเห็นว่ามีมนุษย์เกิดขึ้น
เป็นเวลานานมาประมาณแสนปีมาแล้ว  มีการคาดคะเน กันว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมมี มนุษย์
อาศัยอยู่ใจกลางชมพูทวีป แถ บภูเขาอันไต อันเป็นดินแดนภาคใต้ของ ประเทศ มองโกลในปัจจุบัน 
มนุษย์ที่อาศัยอยูใ่จกลางชมพูทวีปมีหลากหลายชนชาติ แต่จะมีชนชาติใหญ่ๆที่ตั้ง ปักหลักฐานทํามาหา
กินอยู่นั้น มี 4 ชนชาติดังนี้ คือ 

1. ชนชาติจีน อาศัยอยู่ในดินแดนรอบๆ ทะเลสาบแคสเปียน ด้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มี
การทํามาหากินด้วยการเลี้ยงสัตว์  

2. ชนชาติตาด อาศัยอยู่ในดินแดนตามเลียบทะเลทราย ใช้ม้าเป็นพาหนะ มีการทํามหากิน
ด้วยการปล้น 

3. ชนชาติชะนงยู้ อาศัยอยู่ในดินแดนประเทศกเว (เกาหลี) ตลอดถึงมองโกล  มีการทํามาหา
กินด้วยการปล้น  

4. ชนชาติอ้ายลาว อาศัยอยู่ในดินแดนระหว่างแม่น้ําฮวงโห กับแม่น้ํายั้งจี้ (แยงชีเกียง) มีการ
ทํามาหากินด้วยการกสิกรรม 

  ชนชาติชาวผู้ไทเป็นชนชาติหนึ่งที่ตั้งหลักฐานบ้านเรือนปะปนอาศัยอยู่รวมกับกลุ่มคนชนชาติ
ต่างๆ ในอดีต คือ จีน ลาว พวน ญ้อ ฯลฯ จึงมีการหลอมรวมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
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ซึ่งกันรวมกลุ่มเรียกตนเองเป็นกลุ่มชนชาติอ้ายลาวในอดีตนั่นเอง  ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเมื่อจะศึกษา
ความเป็นมาของชนชาติชาวผู้ไทก็คือการศึกษาชนชาติชาวอ้ายลาวด้วยเช่นเดียวกัน 

ปัจจุบันนี้ชนชาติชาวผู้ไทมีลักษณะนิสัยส่วนตัวรักความสงบ อยู่กันอย่างสันติ มีความรักหวง
แหนในเผ่าพันธุ์ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย ดนตรี ความเชื่อและภาษา
พูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ดังนั้นเมื่อมีการอพยพเคลื่อนย้ายการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนไป อาศัย
อยู่ในประเทศจีน ลาว พม่า เวีย ดนามและไทย ทําให้ชนชาติชาวผู้ไทจําน วนมากยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีและเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ 
การแต่งกาย ดนตรีและภาษาพูดไว้เช่นในอดีตอย่างเดียวกัน 

แนวคิดที่ 1 จุดก าเนิดชนชาติชาวผู้ไทในระยะเริ่มต้น 

ชนชาติ ชาวผู้ไท เดิมนั้น รวมกลุ่ม อาศัย อยู่กับชนชาติต่างๆ  ในดินแดน ชนชาติ อ้ายลาว ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเสฉวนประเทศจีน จะกระจายอาศัยอยู่ที่เมืองใหญ่ 3 เมือง คือ 

  1. เมืองลุง (นครลุง) อยู่ตอนต้นของแม่น้ําฮวงโหด้านเหนือ 

  2. เมืองปา (นครปา) อยู่ตอนใต้แม่น้ําฮวงโห เหนือเมืองเส ฉวน ซึ่งเป็น เมืองใหญ่และมีความ
เจริญรุ่งเรืองมากในอดีต 

  3. เมืองเงี้ยว (นครเงี้ยว) อยู่ทางใต้ของเมืองลุงและเมืองปา 

  มีข้ออ้างอิงในพงศาวดารจีน บันทึกไว้ว่าเมื่อประมาณก่อน ค.ศ.843 ชนชาติตาด ได้เข้ามารบ
ชนชาติจีน แล้วล่วงเลยเข้ามารบกับชนชาติอ้ายลาว ที่เมืองลุง ชนชาติอ้ายลาวที่รักสันติ รักความสงบ 
จึงอพยพหนีลงมาอยู่ที่เมืองปา อีกประมาณ 70 ปี  ต่อมาชนชาติจีนมีกําลังมากข้ึนจึงยกทัพมา สู้รบกับ
นครปาและนครเงี้ยว ชนชาติอ้ายลาว ที่อาศัยอยู่ใน 3 เมือง ที่มีลักษณะ นิสัยเฉพาะตัวที่รักความสงบ
ชอบอยู่กันอย่างสันติ นั้นได้รวมตัวกัน อพยพลงมาอยู่ทางใต้ของเมืองเสฉวนตลอดลงมาถึงเมืองกุยจิว 
กวางตุ้ง กวางใสและเมืองยูนาน ในเวลานั้นชนชาติจีนเรียกชนชาติอ้ายลาวว่า “ไต” แต่ชนชาติอ้ายลาว
บางส่วนยังคงรักษาเอกราชเมืองปาและเมืองเงี้ยวไว้ได้ 

ในปี พ.ศ.205 ชนชาติอ้ายลาวที่นครปาถูกชนชาติจีนรุกรานจนสู้ไม่ได้ จึงได้ถอยลงมารวมกับ
พวกที่อพยพมาก่อนที่นครเงี้ยว และในปี พ.ศ.297 พระเจ้าแผ่นดินจีนนามว่า  “จิ๋นซีฮ่องเต้ ” ผู้สร้าง
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กําแพงเมืองจีนยาว 1,000 ลี้ (1 ลี้ เท่ากับ 500 เมตร) ได้ยกทัพมาตีนครเงี้ยวของชนชาติอ้ายลาวหลาย
คร้ังแต่ไม่สําเร็จ  และได้รบกันต่อเนื่องกันมา จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ.328 ชนชาติอ้ายลาวได้เสียนครเงี้ยว
ให้แก่ชนชาติจีน ทําให้ชนชาติอ้ายลาวที่ไม่อยากขึ้นตรงกับชนชาติจีน ได้อพยพลงมาทาง ตอนใต้และได้
รวมกันตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่ ชื่อ “นครเพงาย ” มีขุนเม้า(ขุนเมือง)เป็นกษัตริย์ตรงกับสมัยพระเจ้า
แผ่นดินจีนนามว่า  “ วู้ตี้ฮ่องเต้ ” ซึ่งในสมัยพระเจ้าวู้ตี้ฮ่องเต้ได้มีการแต่งตั้งคณะ ทูตไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย  คณะทูตของชนชาติจีนคร้ังนี้จะเดินทางผ่านนครเพงาย เจ้าขุนเม้า
เจ้านครเพงายไม่ยอมให้เดินทางผ่านไป จึงทําให้พระเจ้าวู้ตี้ฮ่องเต้ชนชาติจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงยก
กองทัพมาตีนครเพงาย สุดท้ายนครเพงายได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติจีนในปี พ.ศ.456 คร้ังต่อมา    

ในปี พ.ศ.552 ชนชาติจีนเกิดความวุ่นวายขึ้นทําให้ขุนวังเมือง ผู้เป็นกษัตริย์สืบสกุลเมืองนครเพงาย เล็ง 
เห็นเป็นโอกาสที่ดีจึงประกาศอิสรภาพและไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของชนชาติจีน 

ต่อมาถึงปี พ.ศ.593 (ค.ศ.50) ความวุ่นวายในชนชาติจีนได้สงบลงและชนชาติจีนก็เข้ารุกราน
เมืองนครเพงาย จนได้กระทั่งเมืองนครเพงายตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติจีนอีกคร้ัง ในระหว่างนี้ชนชาติ
อ้ายลาวได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่อยู่นครเพงาย เรียกตนเองว่า อ้ายลาว 

กลุ่มที่อพยพหนีลงมาทางใต้เร่ือยๆ เรียกตนเองว่า งายลาว 

พอมาถึง ปี พ.ศ.600 พระเจ้ามิ่งตี้ฮ่องเต้ พระเจ้าแผ่นดินจีนมีความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและได้นําเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศจีน คร้ังในปี พ.ศ.612 พระเจ้าแผ่นดิน
ของชนชาติอ้ายลาวสมัยนั้น คือ “ขุนหลวงลี้เมา ” ปกครอง อยู่นครงายลาวได้นับถือพระพุทธศาสนา
เช่นกันแต่เป็นฝ่ายลัทธิมหายาน กระทั้ง ต่อมาในปี พ.ศ.621 “ขุนไลลาด” พระราชโอรสของขุนหลวง   

ลี้เมาได้ขึ้นครองเมือง งานลาวต่อจาก ขุนหลวงลี้เมา ซึ่งในเวลานั้นชนชาติจีน ยังถือว่านครงายลาวเป็น
เมืองขึ้นของ ชนชาติ จีน จึงได้ส่งขุนนาง เดินทางมานครงายลาวเพื่อ กํากับดูแล นครงายลาว  ทําให้       
ขุนไลลาดที่ขึ้นครองราชย์ต่อจากบิดาไม่ยอม ชนชาติ จีนจึงยกกองทัพมาตีนครงายลาว สุดท้ายชนชาติ
อ้ายลาวทั้งนครเพงายและนครงายลาวก็ ตกเป็นเมืองขึ้นของ ชนชาติ จีน อีกทั้งชนชาติ จีนได้บังคับให้     

ชนชาติอ้ายลาวทั้งสองเมืองส่ง ส่วยให้กับชนชาติจีน ตั้งแต่นั้นมาชนชาติอ้ายลาวจึง เร่ิมพากันอพยพลง
มาทางใต้เร่ือยๆ และได้มาตั้งหลักฐานบ้านเรือนอยู่รอบๆ หนองแส หรือ หนองกะแสแสนย่าน  ปัจจุบัน
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จีนเรียกว่า “ตาลิฟู” อยู่ในเขตแขวงมณฑลยูนานของ ประเทศจีนในปัจจุบัน  ในช่วงเวลาต่อมาไม่นาน
ชนชาติจีนได้เกิดแตกแยกกันออกเป็นสามพวก หรือที่รู้จักกัน คือ สามก๊ก ประกอบด้วย  โจโฉพวกหนึ่ง 
เล่าปี่พวกหนึ่ง ซุ่นกวนพวกหนึ่ง ชนชาติอ้ายลาวถือโอกาสอาศัยช่วงเวลาที่ชนชาติจีนแตกแยกและต่อสู้
กันเองอยู่นั้น รวบรวมผู้คนและสร้างเมืองใหญ่ข้ึนได้รวม 6 เมือง คือ  

1. เมืองสุย (เมืองมงชุ่ย)        

2. เมืองเอ้ยเช้ (เมืองเอ้ยเช้)  

3. เมืองล้านกุง (เมืองล้างกง)    

4. เมืองท่งช้าง (เมืองเท้งเชี้ยง)  

5. เมืองเชียงล้าน (เมืองชีล้าง)    

6. เมืองหนองแส (เมืองม้งเส)  

เมืองหนองแส เป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองหลวง เมืองศูยน์กลางของชนชาติอ้ายลาวและเรียก
ขานนามของชนชาติอ้ายลาวในเวลานั้นว่า อาณาจักรหนองแส  หรือ “น่านเจ้า” ชนชาติอ้ายลาวได้ตั้ง
ตัวเป็นอิสระเป็นเอกราชจากชนชาติจีน ปกครองบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต่อมากว่า 100 ปี คร้ังพอถึงใน
ปี พ.ศ.768 “ขงเบ้ง” แม่ทัพคนสําคัญของเล่าปี่ได้ยกกองทัพมาตีอาณาจักรหนองแส หรือน่านเจ้าอยู่
หลายครั้ง จนในที่สุดชนชาติอ้ายลาวต้องยอมเป็นเมืองขึ้นของชนชาติจีนอีกคร้ัง  

จะเห็นว่าชนชาติอ้ายลาวถูกพวกชนชาติจีนรุกรานเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงอยู่เสมอทําให้ชนชาติ
อ้ายลาวบางส่วนได้อพยพลงมาทางใต้อยู่เรื่อยๆ จนถึงในปี พ.ศ.938 ชนชาติอ้ายลาวทั้ง 6 เมืองได้ตั้งตัว
เป็นอิสระอีกคร้ังและปกครองกันเอง ต่อมาในปี พ.ศ.1192 กษัตริย์ผู้ครองเมืองหนองแส พระนามว่า 
“สีหะนะวะ” หรือ “สีนุโล” (ชนชาติจีนเรียก “ชิวโน้วหล้อ” ได้รวบรวมเมืองทั้ง 6 เป็นอาณาหนองแส 
หรือน่านเจ้าอีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรหนองแสหรือน่านเจ้าจึงกลับมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่และ
ขยายอาณาเขตกว้างขวางขึ้น พระเจ้าแผ่นดินนครหนองแส จึงได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
พระเจ้าแผ่นดินจีน นามว่า “เกาจงฮ่องเต้ ” ซึ่งทรงต้อนรับเป็นอย่างดี ต่อมาถึง ในปี พ.ศ.1228            

พระเจ้าโลเช้ง ราชโอรสเมืองหนองแส ได้ขึ้น ครอง ราช ต่อจากพระราชบิดา พระองค์ก็ได้เจริญ
สัมพันธไมตรีกับ ชนชาติ จีนเร่ือยมา และในปี พ.ศ.1233 พระ เจ้าโลเซ้ง ได้เสด็จไปประเทศจีนในงาน
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ราชาภิเษกพระนางบูเช็กเทียน หลังพระเจ้าโลเช้งสิ้นพระชนม์ได้มีกษัตริย์ปกครองต่อมาอีกสาม
พระองค์จึงมาถึงพระเจ้าพิล้อโก้  หรือ “ขุนบรมราชาธิราช ” ขึ้นเป็นกษัตริย์อาณาจักรหนองแส หรือ
น่านเจ้า พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้กล้าหาญ ทรงชํานาญในการสงครามอย่างยิ่ง ได้ทรงแผ่ขยายอาณาจักร
หนองแส หรือน่านเจ้า ให้กว้างขวางมากที่สุด พระองค์ได้ขึ้นเสวยราชสมบัตินครหนองแส  พ.ศ.1272 

เมื่อพระชนม์ได้ 32 ปี  และพระองค์ ได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินจีน คือ        

“หงวนจงเพ้งฮ่องเต้ ” ซึ่งทรงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  ขุนบรมราชาธิราชพระเจ้าแผ่นดินหนองแส
หรือชนชาติจีนเรียกว่า “น่านเจ้าอ๋อง ” แต่พระองค์ ทรงพิจารณาเห็นว่า ชนชาติจีน  ก็มีกําลังเข้มแข็ง
และเคยยกกองทัพมาตีเมืองหนองแสอยู่เสมอในอดีต ถึงแม้นพระองค์จะได้เจริญสัมพันธไมตรีไว้แล้วก็
ยังไม่มีความเชื่อใจได้ ดังนั้นในปี พ.ศ.1227 พระองค์จึงได้ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่ทุ่งนาน้อย อ้อยหนู 
และตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่า เมืองแถน หรือ เมืองกาหลง และพระองค์ทรงประทับที่เมืองแถน หรือ        

เมืองกาหลงนานถึง 8 ปี ในระหว่างที่ประทับนั้นพระองค์ได้ยกทัพขึ้นไปตีเอาหัวเมืองของ ชนชาติจีน
หรือปะเทศจีนอันอยู่ในเขตแดน แถบธิเบตได้หลายเมือง   พระองค์ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกในดินแดนที่     
ตีเมืองได้ เรียกว่า เมืองตาห้อ หรือ หอแต เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหนองแส ไปทางเหนือ 40 ลี้          
แล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับที่เมืองตาห้อ  คร้ังต่อมาในปี พ.ศ.1283 ขุนบรมราชาธิราช มีพระโอรส
ประสูติจาก พระนางยมพาลา เอกอัครมเหสีและพระนางเอ็ดแคง เทวีซ้าย ที่มีชื่อปรากฏอยู่จํานวน      

7 องค์ อ้างในหนังสือความเป็นมาของอาณาจักร ล้านช้าง  ไว้ว่า พระราชโอรสของขุนบรมราชาธิราช 
เมื่อโตขึ้นได้ไปครองเมืองต่างๆ ดังนี้ 

ขุนลอ ครองเมือง ล้านช้าง  

ท้าวผาล้าน ครองเมือง ตาห้อ หรือ หอแต  

ท้าวจูสง ครองเมือง จุลนี คือ เมืองแกว  

ท้าวคําผง ครองเมืองโยนก คือ ลานนา  

ท้าวอิน ครองเมือง ล้านเพีย คือ อยุธยา  

ท้าวกม ครองเมืองหล้าคําม่วน  

ท้าวเจือง ครองเมืองปะกัน เชียงขวาง  
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จนกระทั้งมาถึง ในปี พ.ศ.1286  ขุนบรมราชาธิราช ได้ทรงแต่งราชทูตไปเจริญทางราชไมตรี
กับพระเจ้าแผ่นดินจีน นามว่า “พระเจ้าเฮี้ยนจงอิดฮ่องเต้ ” อีกคร้ังแล้วจึงเสด็จกลับมาเสวยราชสมบัติ
อยู่นครหนองแส ถึงปี พ.ศ.1292 ก็เสด็จสวรรคต รวมพระชนม์ได้ 53 ปี 

ในพงศาวดารจีนชื่อ "ยี่จับสี่ซื้อ" กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าพิล้อโก้  (ขุนบรมราชาธิราช)         

เสด็จสวรรคตแล้ว ได้ให้พระโอรสนามว่า “โก้ะล้อผง” คือ “ขุนลอ” ซึ่งเวลานั้นประทับปกครองเมือง
แถนหรือเมืองกาหลงอยู่ ได้เสด็จกลับนครหนองแสขึ้นครองราชย์สมบัติอาณาจักรหนองแสหรือน่านเจ้า    
แทนพระบิดาและได้แต่งราชทูตไปเจริญราชไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนเช่นเดิม ต่อมาพระเจ้าโก๊ะล้อผง 
หรือ ขุนลอ เสด็จไปประพาส เมืองเขตแดนอาณาจักร จีนจนมาถึงเมืองฮุนหนํา ขุนนางข้าราชการจีน
ผู้รักษาเมืองไม่ทําความเคารพพระองค์ ทําให้เกิดมีความขัดเคืองพระทัย เป็นอย่างมาก จึงได้ยกกองทัพ
ไปตีเอา เมืองเขตแดนอาณาจักรจีนจนได้หัวเมืองต่างๆในแขวงฮุนหนําถึง  32 เมือง แล้วพระองค์ทรง
ประทับอยู่เมืองฮุนหนําจนถึงในปี พ.ศ.1294  ทําให้ อาณาจักรจีนไม่พอใจ พระเจ้าแผ่นดินจีน จึงส่งทัพ
หลวงมาจะตีเอาเมืองฮุนหนําคืน แต่พระเจ้าโก้ะล้อผง หรือ ขุนลอ จึงแต่งคณะทูตไปเจรจากับแม่ทัพจีน
ขอเป็นไมตรีและจะส่ง หัวเมืองคืนให้หลายหัวเมือง แต่แม่ทัพจีนไม่ยอม และจับราชทูตไปขังไว้ แล้วยก
กองทัพเข้าตีเมืองฮุนหนําแต่พระเจ้าโก้ะล้อผง หรือ ขุนลอ ตี กองทัพจีนแตกคืนไปหมด แล้วพระองค์
พิจารณาเห็นว่าพวกชนชาติจีนจะต้องยกกองทัพลงมารบอีกคร้ังแน่นอน พระองค์ จึงได้ไปเจริญไมตรีไว้
กับพระเจ้าแผ่นดินธิเบต เม่ือถึงปี พ.ศ.1297 ชาชาติจีนได้ยกกองทัพมาตีเมืองฮุนหนําอีกคร้ัง ขุนลอได้
สร้างกลศึกหลอกกองทัพจีน ให้เข้าไปถึงเมืองตาห้อหรือหอแต แล้ว จัดกองทัพมาสกัดด่านไว้ ทําให้     
ทหารกองทัพชนชาติ จีนขาดเสบียงอาหารและเกิดโรคอหิวาในกองทัพ ต้องพากันถอยหนี ไปตั้งหลัก    
ขุนลอได้นําทหารตามาตีและฆ่าฟันทหาร กองทัพจีนตายลงเป็นจํานวนมาก ต่อมาอาณาจักรหนองแส
หรือน่านเจ้า ได้รับความเจริญรุ่งเรืองและกว้างใหญ่ไพศาลมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าสินุโล มีกษัตริย์
ปกครองสืบต่อกันมาถึง 13 องค์ คิดเป็นเวลานานถึง 255 ปี 

ต่อจากนั้นมาราชอาณาจักรหนองแส หรือน่านเจ้า ก็มีราชวงค์ที่มีเชื้อสายปะปนกับชนชาติจีน
ปกครองบ้านเมืองขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จึงได้หลอมรวมเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน 
คร้ังมาถึง ในปี พ.ศ.1797 พระเจ้าแผ่นดินจีนราชวงค์หงวนตี้ ได้ปกครองเมืองจีนทั้งหมดแล้วแผ่ขยาย
อํานาจและอาณาเขตลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ และเข้าตีอาณาจักรหนองแส หรือน่านเจ้าได้ ดังนั้น 
อาณาจักรหนองแส หรือน่านเจ้า จึงหมดอิสรภาพตกเป็น เมืองประเทศราชของประเทศจีนตั้งแต่นั้นมา 
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และทําให้ กลุ่มชนชาติอ้ายลาวที่รักสงบ รักความเป็นอิสระ จึงได้อพยพลูกหลานลงมาทางใต้ รวมทั้ง    
ชนชาติผู้ไทซึ่งก็เป็นกลุ่มชนชาติหนึ่งที่อพยพลงมาในครั้งนั้น และได้ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่เป็น
หลายเมือง ทุกเมือง ยังคงอนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว้
อย่างเหนียวแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

แนวคิดที่ 2 จุดก าเนิดชนชาติชาวผู้ไทในระยะที่ 2 

อีกมุมหนึ่งของความเป็นมาชาวผู้ไทนั้น ยกให้ พระยาแถน (ขุนบรมราชาธิราช)  ว่าเป็นบรรพ
บุรุษของชาวภูไทหรือผู้ไท คนภูไท หรือ ผู้ไท มีกําเนิดความเป็นมาอย่างไรไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอน 
แต่จากการสืบค้นประวัติศาสตร์ลาว ได้บันทึกไว้ในปี พ.ศ.1227 ขุนบรมราชาธิราชเป็นกษัตริย์นักรบผู้
กล้าหาญของอาณาจักรหนองแสหรือน่านเจ้าพระองค์แรกผู้สร้างเมืองแถนขึ้นที่ทุ่งนาน้อยอ้อยหนู 
ชาวเมืองเรียกพระนามเจ้าเมืองว่า พระยาแถน พงศาวดารล้านช้าง และพงศาวดารเมืองหลวงพระบาง 
บันทึกไว้ว่า "คร้ังเมื่อสมัยบุราณนานมาแล้วโน้น แผ่นดินที่เฮาอยู่อาศัยนี้ คงเป็นดินเป็นหญ้ามีฟ้าเป็น
แถน ผีแลคนเทียวไปมาหากันบ่ขาดคนเฮาสร้างบ้านอยู่เมืองลุ่มกินปลา เฮ็ดนา กินข้าว  คนเมืองลุ่มนี้ 
กินข้าวให้บอก  ให้หมาย กินแลงกินงายก็ให้บอกแก่แถนได้กินซี้นให้ส่งขา ได้กินปลาให้ส่งฮอย  แก่แถน
เดิมนั้นคนเรายังไม่มีความคิด ความเชื่อในเร่ืองเทพเจ้าและวิญญาณหรือภูติผีสางเทวดา ตลอดจน
เร่ืองราวอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเหมือนปัจจุบันนี้ ต่อมาคนเราได้แบ่งกัน
ออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีกําลัง มีอํานาจมากกว่า เป็นหัวหน้าหรือ ผู้นํา และกลุ่มที่มีกําลังน้อยกว่า 
เป็นชาวบ้านธรรมดาคอยปฏิบัติตามคําสั่งของคนกลุ่มแรก มีเรื่องเล่าขานกันว่า เม่ือเกิดเหตุการณ์
อุทกภัย อัคคีภัย หรือวาตภัย จากธรรมชาติเกิดขึ้น ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตทางใจ ก็
เลยนึกว่า พระยาแถน โกรธบันดาลโทสะ มีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอุทกภัยขึ้นชาวบ้านได้หนีตายขึ้นไปอยู่ในที่
สูงหรือเมืองบน พระยาแถนก็รับไว้ แต่พออยู่ไปนานๆก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ พระยาแถนจึงได้พาลงไปส่ง
ให้อยู่ที่หนึ่ง พร้อมกันนั้นก็ให้ควายเขาลู่ ไปเพื่อให้ทําไร่ไถนากินกันต่อไป บริเวณที่ไปอยู่นั้นเรียกว่า "นา
น้อย อ้อยหนู" 

ต่อๆ มา เม่ือมีผู้มีบุญเป็นศรีแก่บ้านแก่เมืองเกิดขึ้น คือ ขุนบรมราชาธิราชได้สร้างเมืองแถน 
ขึ้นที่ทุ่งนาน้อย อ้อยหนู จึงได้ชักชวนแนะนําชาวบ้านให้รู้จักวิธีการทําไร่ไถนา ปลูกผักปลูกหญ้า     
ปลูกผลหมากรากไม้ หัวมันทั้งมวล อันควรกินควรเก็บ จึงเกิดมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ผู้คน
และบ้านเมืองค่อยพัฒนา มีความสุขความสะดวกสบาย มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเกิดมีคติวัฒนธรรม 
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ดนตรี ศิลปะ ศาสนาความเชื่อถือในเร่ืองวิญญาณผีปู่ ผีย่าผีปู่ทวดตาทวด 
และมีการกราบไหว้บูชาตราบเท่าทุกวันนี้ 

ขุนบรมราชาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองแถน มี มเหสี 2 องค์คือ พระนางแอกแดง (เอคแคง) 
มีโอรส 4 องค์ และพระนางยมพาลา มีโอรส 3 องค์ รวม 7 องค์ เมื่อพระโอรส เติบโตขึ้น จึงได้ให้ไป
สร้างเมืองต่างๆ พร้อมมอบทรัพย์สมบัติ แก้ว แหวน ดังนี้ 

1. ขุนลอ ให้ไปสร้างเมืองชวา คือ กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว หลวงพระบาง มอบ
ทรัพย์สมบัติ คือ ฆ้องราง ง้าวตาว แม่วี แหวนธํามรงค์ เลื่อมแสงใส มณีโชติ 

2. ยีผาล้าน ให้ไปสร้างเมืองหอแต มอบทรัพย์สมบัติคือ หอกมงคลคันคํา หน่วย ปัทมราช โชติ
แสงสิงตะวัน  

3. สามจูสง ให้ไปสร้างเมืองแกวช่องบัว มอบทรัพย์สมบัติ คือ เกิบเงิน ดาบฝักคํา หน่วยมุกตั้ง 
เลื่อมผิวเงินเลียงล่องนาคราช 

4. ไสผง ให้ไปสร้างเมืองยวนโยนก เมืองลานนา หงสาวดี มอบทรัพย์สมบัติ คือ หน้าซองคํา 
แล่งชายคํา หน่วยเพชร เชิดตั้งแย้งแผ่นบาดาล  

5. งัวอิน ให้ไปสร้างเมืองชาวใต้ คือ อโยธยา มอบทรัพย์สมบัติ คือ ง้าวปากไชย ดาบมาศ 
หมากนิลเลื่อม ผ่านส่องแสง  

6. ลกกลม ให้ไปสร้างเมืองเชียงคม คือ อินทปัต(เขมร) มอบทรัพย์สมบัติ คือ ดาบเหล็กพวน
ฝักถักหวาย อัมพา ผ่องผายงาม ปัดตลอดลิงลําไว้ห้า 

7. เจ็ดเจิง ให้ไปสร้างเมืองพวน(เชียงขวาง) มอบทรัพย์สมบัติ คือ ตาวรางกวน หน่วยปัดคํา
แสง เลื่อมลายหลากแก้ว  

ขุนบรมราชาธิราช ได้ทรงให้โอวาทและแนะนําพร่ําสอนและย้ําเตือนพระโอรสทั้ง 7 องค์ 
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคร้ังสุดท้าย ดังนี้ 
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"ถ้าผู้ใดไปสร้างบ้านแต่งเมือง มีบุญญานุภาพมาก ให้เร่งตั้งอยู่ในทางยุติธรรม อย่าได้คิดทัพศึก
สงครามยกไปรบพุ่งเบียดเบียน ตีชิงเอาบ้านเมืองแก่กันและกันผู้ใดอยู่ในยุติธรรมตามคําของบิดานี้ ให้ผู้
นั้นมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป."  

"เจ้าพี่น้องหากแม้นลูกกูผู้เดียวดาย เมื่อกูตายไปอยู่ลูกหลังกูพ่อสูเจ้า เจ้าก็สร้างบ้านแปงเมือง 
บุญผู้ใดมีหากได้นั่งบ้านสร้างเมือง อันกว้างขวางว่างใหญ่ บุญผู้ใดมีบ่มีหลาย หากจักได้อันที่แคบขันอัน
ชะแลกปันให้สูเจ้าดังนี้ ภายหน้าผู้ใดอย่าโลภตัณหาอิจฉามักมาก และเอารี้พลช้างม้าไปตกแดน เอา
หอกดาบแขนแพนไปตกท่ง แล้วรบเลวเอาบ้านเมืองกันดังนี้ ให้ผู้นั้นพินาศฉิบหาย ทําอันใดอย่าให้เป็น 
เข็นอันใดอย่าให้ได้ ปลูกไม้อย่าทันตาย ปลูกหวาย อย่าทันล่อน ข้อม่อนอย่าให้รี ปีมันอย่าให้กว้าง 
เทียวทางให้ฟ้าผ่า เมือป่าให้เสือกิน ไปทางน้ําให้เงือกท่อเรือฉก ไปทางบกให้เสือท่อม้ากินมัน เมืองอ้าย
ไว้แก่อ้าย เมืองน้องไว้แก่น้อง อย่าทําร้ายเบียดเบียนกัน อย่าผิดข้องข่มเหงเอาก็พ่อเทอญ." 

ถ้าจะกล่าวถึงชนเผ่าภูไทหรือ ผู้ไท โดยไม่กล่าวถึงอาณาจักรลาวเลยน่าจะไม่ถูกต้องเนื่อง
เพราะทั้งคนลาว คนผู้ไท คนไทย คนญ้อ คนพวน คนข่า คนจีน ฯลฯ ล้วนเป็นชนชาติที่เคยอาศัยสร้าง
หลักฐานบ้านเรือนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ในอดีต จนทําให้มีการหลอมรวมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ศาสนา ความเชื่อที่มีความเก่ียวเนื่องกัน ตลอดจนมีการมีการผสม
เผ่าพันธุ์เข้าด้วยกัน  

กล่าวว่า พวกเรามีสายเลือดสายโลหิต เชื้อสายหรือโคตรเหง้าบรรพบุรุษเดียวกันนั่นเอง คือ 
พวกเราทั้งชนชาติไทย ลาว ผู้ไท ญ้อ พวน จีน เวีย ดนาม พม่า ตลอดจนชนเผ่าต่างๆในอินโดจีน ล้วน
แต่เป็นลูกหลาน ขุนบรมราชาธิราช ด้วยกันทั้งสิ้น  

การอพยพของชาวผู้ไทเข้าสู่ประเทศไทย 

จากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์การศึกษาหรือข้อมูลทางชาติ
พันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มเล็กๆในประเทศไทยไม่ค่อยจะมี ข้อมูลหรือมีผู้ศึกษากันนัก เรื่องราวของชนเผ่าต่างๆ
ที่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีเพียงคําบอกเล่า ที่เล่าถึงประวัติและความเป็นมาของตนเองผ่านรุ่นต่อรุ่นเท่านั้น 
และก็อาจจะมีประวัติหรือเร่ืองราวที่ถูกอ้างถึงในประวัติของชนชาติใหญ่ๆเพียงบางส่วนเท่านั้น          

(สุวิทย์ ธีรศาศวัต และ ณรงค์ อุปัญญ์, 2538:18)  



หน้า  | 32  

  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 
 

การศึกษาหรือค้นคว้าเร่ืองของชนกลุ่มน้อยต่างๆในสังคมไทย มีการสืบค้นข้อมูลได้ไม่มากนัก 
การศึกษาเร่ืองของชนเผ่าผู้ไทก็เช่นกัน ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากเรื่องเล่า ตํานาน และประวัติศาสตร์ที่
มีบันทึกไว้ในชนชาติหลักเป็นข้อมูลในการสืบค้นและเรียบเรียงด้วยการเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งบางครั้งคน
ในถิ่นอื่นก็เข้าใจเร่ืองของคนผู้ไทคลาดเคลื่อนก็มีอยู่ เช่น การที่คนไทยภาคกลาง เรียก คนผู้ไทว่า ลาว
โซ่ง ลาวพวนหรือไทพวน ไททรงดํา เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นคนเผ่าไหน แต่เนื่องจากคนผู้ไท 
ได้อพยพลงมาอาศัยอยู่ที่ประเทศลาวก่อนจะอพยมาอยู่ที่ประเทศไทย จึงเรียกว่า ลาวโซ่ง ลาวพวน 
หรือไททรงดําแต่เนื่องจากคนผู้ไทยังคงมีเอกลักษณ์และรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองค่อนข้างจะ
เหนี่ยวแน่นจึงทําให้เห็นข้อแตกต่างและยังมีการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆของคนผู้ไทผ่านการบอกเล่าของ
คนผู้ไทรุ่นต่างๆ จึงเป็นตํานานและเร่ืองราวบ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นมาของคนผู้ไท 

คําว่า ภูไท หรือผู้ไท หรือ คนไต ทั้ง 3 คํานี้ เป็นคําที่มีความหมายเดียวกันเป็นคําที่ใช้เรียกคน
ชนชาติเดียวกันกับคําว่าเทียน แถน ไท้ ซึ่งหมายถึง  ฟ้า หรือ ดวงดาว  คนชนชาตินี้รักความอิสระ ชอบ
อาศัยอยู่ในที่สูง คือภูเขา  มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่ากลุ่มชนชาติใดๆ  มีความเชื่อในการนับถือลัทธิผี
ฟ้าและเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ  คําว่า“ผู้ไท”บางท่านมักเขียนว่า“ภูไท”ผู้ไท คําว่า  'ผู้" หรือ  "พู้"      
เป็นสําเนียง ออกเสียงคําพูดของคนภูไท แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเขียนว่า“ผู้ไท”ถิ่นฐานดั้งเดิม
ของชาวผู้ไทอยู่ในแค้วนสิบสองจุไท และแค้วนสิบสองปันนา (ดินแดนส่วนเหนือของลาว และ เวียดนาม 
ซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน) ราชอาณาจักรไทยได้สูญเสียดินแดนสิบสองจุไท  ซึ่งอยู่ในเขตของ
ลาวให้แก่ฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ.107 (พ.ศ.2431) 

เดิมชาวผู้ไทแบ่งออกเป็น  2 พวกคือ  ผู้ไทยดํา มี  8 เมืองแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดําและสีคราม 
ส่วนผู้ไทยขาว มีอยู่  4 เมือง อยู่ใกล้ชิดติดกับชายแดนจีนจึงนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว รวมผู้ไทดํา
และผู้ไทขาวมี 12 เมือง จึงเรียกดินแดนส่วนนี้ว่า "สิบสองจุไท" หรือ "สองเจ้าไท" ต่อมาชาวผู้ไทได้แยก
ย้ายออกไปตั้งเป็นเมืองพิน เมืองนอง เมืองพ้อง เมืองพลาน เมืองเชียงฮ่ม ,เมืองผาบัง , เมืองคําอ้อคํา
เขียว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแขวงสุวรรณเขต ของลาว ในสมัยรัชกาลที่  3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์      
เจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์ เป็นกบฎต่อกรุงเทพมหานคร เม่ือ พ.ศ.2369  เมื่อกองทัพไทยยกข้ึนไป
ปราบปรามจนสงบราบคาบแล้วทางกรุงเทพฯ มีนโยบายจะอพยพพวกผู้ไท ข่า กะโซ่ กะเลิง ฯลฯ จาก
ฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงให้มาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ําโขง(ภาคอีสาน) เพื่อมิให้เป็นกําลังแก่
เวียงจันทน์ และญวนอีกต่อไป จึงไปกวาดต้อนผู้คนซึ่งเป็นชาวผู้ไทจากเมืองวัง , เมืองตะโปน , เมืองพิน
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, เมืองนอง, เมือง,เมืองคําอ้อคําเขียว  ซึ่งอยู่ในแขวงสุวรรณเขตของลาวปัจจุบันซึ่งยังเป็นอาณาเขตของ
พระราชอาณาจักรไทยอยู่ในขณะนั้นให้ข้ามโขงมาตั้งบ้าน ตั้งเมือง ทางฝั่งขวาแม่น้ําโขงในเขต        
เมืองกาฬสินธิ์, สกลนคร,นครพนมและมุกดาหาร 

ชาวผู้ไทในอดีตเป็นชนชาติหนึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในบริเวณเมืองแถงและเมืองไลในแคว้นสิบสอง
จุไทพื้นที่บริเวณแถบนี้เป็นป่าเขาไม่อุดมสมบูรณ์นักรวมทั้งยังเป็นดินแดนคาบเก่ียวอยู่ในการปกครอง
ถึง 3 ฝ่าย คือ จีนหลวงพระบางและญวน เม่ือเกิดสงครามระหว่างจีน ญวน และหลวงพระบางเกิดขึ้น
การยกทัพจะต้องผ่านดินแดนสิบสองจุไทชาวผู้ไทก็ต้องพลอยเดือนร้อนเสมอ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาดชาวผู้ไทเป็นกลุ่มชนที่รักความสงบจึงพากันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ
เมืองวัง เมืองคําเกิด และเมืองคําม่วนในประเทศลาวในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่  1    

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ยกทัพไปตีเมืองล้านช้างก็เคยกวาดต้อนเชลยผู้ไทเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ไทยต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าเมืองอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เป็นกบฏ
พระองค์ทรงสั่งให้แม่ทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์และเมื่อปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กองทัพไทยจึงได้กวาดต้อนครอบครัวชาวผู้ไทที่เมืองวังเมืองคําเกิดและเมืองคําม่วน ข้ามแม่น้ําโขงมาอยู่
ฝั่งไทยเป็นการตัดกําลังของฝ่ายลาวและโปรดให้ตั้งบ้านเรือนทํามาหากินในท้องถ่ินต่างๆในประเทศไทย
จนถึงปัจจุบัน 

จากครั้งในอดีตที่ผ่านมาการอพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งของชนชาวผู้ไท การตั้งถิ่น
ฐานของชาวผู้ไททั้งในจังหวัดทางภาคอีสานและภาคกลางของชนชาวผู้ไทนั้น สามรถแบ่งกลุ่มชนชาวผู้
ไทออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานและการแต่งกายได้แก่กลุ่มผู้ไทขาวกลุ่มผู้ไทดําและ
กลุ่มผู้ไทขาว ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามต่อพรมแดนของประเทศจีนได้แก่ เมืองไล เมือง
บาง เมืองมุน เมืองเจียนมีการใช้ธรรมเนียมต่างๆอย่างชาวจีนโดยเฉพาะการแต่งกายในพิธีศพนิยมนุ่ง
ขาวห่มขาวส่วนผู้ไทในภาคอีสานจัดเป็น ชาวผู้ไทดําอยู่บริเวณเมืองแถง เมืองควาย เมืองคุง           

เมืองม่วย  เมืองลา  เมืองโมะเมืองหวัดเมืองชา มีผิวพรรณคล้ายผู้ไทขาวแต่คล้ํากว่าเล็กน้อยนิยมแต่ง
กายด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามเข้มและอาศัยแม่น้ําดําเป็นแหล่งทํามาหากิน สังเกตได้จากลักษณะธรรมเนียม
ประเพณี ที่ปฏิบัติเป็นเกณฑ์หลัก เช่นการแต่งกาย พิธีศพ ทั้งสองกลุ่มใช้ภาษาพูดแบบเดียวกัน     
(นพดล ตั้งสกุล, 2548: 12 )  
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ชาวผู้ไทได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ในรัชสมัยของพระเจ้า กรุงธนบุรี ราวปี พ.ศ. 2321 

โดยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดฯ ให้เจ้าพระยาจักรกรี เป็นแม่ทัพไปตีเมืองเมืองล้านช้าง แล้วกวาดต้อน
ชาวผู้ไทยมาอยู่แถบภาคกลางของประเทศไทย คือ อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทดแทนคนไทยที่ถูก
พม่ากวาดต้อนไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา จนต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ และได้กวาดต้อนครอบครัวของชาวผู้ไทยจากเมืองต่างๆ ใน
ประเทศลาวที่เมืองวัง เมืองคําม่วน เมืองมหาชัย ให้เข้ามาอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย โดยให้อยู่ใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม โปรดให้ตั้งบ้านเมืองขึ้นปกครองต่อกันมา เป็นเมืองใหญ่ๆ 
ที่มีชาวผู้ไทอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก คือ เมืองเรณูนคร เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองคําชะอี และเมือง
พรรณนานิคม นอกจากนั้นก็กระจัดกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ คือ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และ
อุดรธานี (ถวิล เกสรราช, 2512, 1-3)  

การอพยพเข้าสู่ประเทศไทย มี 3 ระยะด้วยกันคือ 

ระยะที่ 1 สมัยธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2321-2322  เม่ือกองทัพไทยซึ่งมีเจ้าพระยามหากษัตริย์
ศึก (รัชกาลที่ 1) กับเจ้าพระยาสุรสีห์(บุญมา) ได้นํากองทัพไทยสองหมื่นคนตีหัวเมืองลาวตั้งแต่จําปา
ศักดิ์ถึงเวียงจันทน์เอาไว้ได้เมืองหลวงพระบางซึ่งไม่ถูกกับเมืองเวียงจันทน์มาก่อนก็นํากําลังมาช่วยตี
เมืองเวียงจันทน์ด้วยแม่ทัพไทยได้ให้กองทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต์ (ญวนเรียก ซือหวี) เมือง
มวยซึ่งเป็นเมืองของชาวผู้ไทดําได้ทั้งสองเมืองแล้วกวาดต้อนชาวผู้ไทดํา(ลาวทรงดํา)เป็นจํานวนมากมา
ตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรีนับเป็นชาวผู้ไทรุ่นแรกที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย 

ระยะที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 1ใน พ.ศ. 2335 กองทัพเมืองเวียงจันทน์ตีเมืองหลวงพระบางแตก
และจับกษัตริย์เมืองหลวงพระบาง ส่งเมืองกรุงเทพฯ ในพ.ศ. 2335-2338 กองทัพเมืองเวียงจันทน์ได้ตี    
เมืองแถงและเมืองพวนซึ่งแข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์ กวาดต้อนชาวผู้ไทดํา ลาวพวนเป็นเชลยส่งมา
เมืองกรุงเทพ ฯรัชกาลที่ 1 ทรงมีรับสั่งให้ชาวผู้ไทดําประมาณ 4,000 คนไปตั้งถิ่นฐานที่เพชรบุรี
เช่นเดียวกับชาวผู้ไทดํารุ่นแรก 

ระยะที่ 3สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการอพยพประชากรคร้ังใหญ่ที่สุดจากฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงเข้ามาอยู่
ในประเทศไทยสาเหตุของการอพยพ คือ เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ ใน พ.ศ. 2369 - 2371 และเกิดสงคราม
ระหว่างไทยกับเวียดนามในระหว่างปี พ.ศ. 2376-2490 ยุทธวิธีของสงครามสมัยนั้น คือการตัดกําลัง
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ฝ่ายตรงข้ามทั้งฝ่ายไทยและเวียดนามต่างกวาดต้อนประชากรในดินแดนลาวมาไว้ในดินแดนของตน
สําหรับประชากรในดินแดนลาวที่ถูกไทยกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทยจะมีทั้ง ผู้ไท กะเลิง โซ่ ญ้อ 
แสก โย้ย ข่าซึ่งส่วนใหญ่จะถูกกวาดต้อนมาไว้ในภาคอีสาน ส่วนลาวพวน ลาวเวียงกวาดต้อนให้มาตั้ง
ถิ่นฐานทั้งในภาคอีสานและภาคกลางของประเทศไทยแถบฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 
สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรีเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม เป็นต้น 

ผู้ไทในประเทศไทยได้ข้ามมาจากเมืองต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ําโขง ทิศใต้แคว้นสิบสองจุไทย เช่น  
เมืองวัง เมืองเซโปน เมืองพิน เมืองนอง (เมืองวังและเมืองเซโปนปัจจุบันอยู่ในแขวงสุวรรณเขต)      

เมืองมหาชัย เป็นต้น ซึ่งถูกกวาดต้อนมาบ้างติดตามญาติพี่น้องมาภายหลังบ้าง ต่างคราวกันอีกพวก
หนึ่งมาจากเมืองวัง  ซึ่งได้อพยพมาจากเมืองน้ําน้อยอ้อยหนูอีกทีหนึ่ง เล่ากันมาว่า เมืองน้ําน้อยอ้อยหนู 
(เมืองเดียนเบียนฟูในปัจจุบัน) เป็นเมืองๆ หนึ่งในเขตสิบสองจุไทยทิศใต้ คร้ังหนึ่ง (สันนิษฐานว่าจะเป็น
ราวปลายรัชกาลที่ 1 หรือต้นรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ) เกิดภาวะฝนแล้งมีความอัตคัด        
ขาดแคลนมากราษฎรไม่ได้ประกอบกสิกรรมตามปกติจึงเกิดความอดยากเดือดร้อนกันทั่วไปเจ้าเมือง   
น้ําน้อยอ้อยหนูคงจะคิดแก้ไขหรือไม่ก็คงกดขี่คับราษฎรเกินควรจึงเกิดทะเลาะกันขึ้นกับท้าวก่า อันเป็น
เหตุให้เกิดการแตกแยกกัน ท้าวก่าคนนี้เป็นผู้มีคนนับถือมากคนหนึ่งในเมืองนั้น เม่ือเกิดการวิวาทกับ
เจ้าเมืองแล้ว ท้าวก่าจึงเกลี้ยกล่อมราษฎรผู้ไทยในเมือง นั้นได้ประมาณหมื่นเศษ แล้วพาอพยพลงมา
เพื่อตั้งถิ่นฐานพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่นครเวียงจันทน์  

 ราว ปี พ .ศ.  2347 -2369 อันเป็นระยะที่เจ้าอนุวงศ์ปกครอง เจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้ครองนคร
เวียงจันทน์สอบถามได้ความว่าพวกผู้ไท เหล่านี้ เม่ืออยู่เมืองน้ําน้อยอ้อยหนู เคยทําแต่ไร่ข้าวและสวน
แตงเป็นต้น ไม่เคยทํานาเลย จึงได้สั่งให้ไปตั้งภูมิลําเนาอยู่ที่เมืองวัง อันอยู่ในอาณาเขตเวียงจันทน์      
ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกชาวข่าเป็นจํานวนมากแต่ข่าพวกนั้นไม่ได้มาขึ้นกับเวียงจันทนช์าว
ผู้ไทมีท้าวก่า เป็นหัวหน้า จึงได้ไปตั้งอยู่เมืองวังตามคําสั่ง    

        เม่ือมาอยู่ที่เมืองวังไม่นานก็เกิดมีเรื่องกันขึ้นกับชาวข่าซึ่งตั้งภูมิลําเนาอยู่ก่อนแล้วเก่ียวกับ
ปัญหาว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองชาวข่าก็อยากตั้งตัวเป็นนายปกครองชาวผู้ไท 

ชาวผู้ไทก็อยากเป็นนายปกครองชาวข่าเร่ืองเกือบจะต้องใช้กําลังใช้อาวุธ แต่ในที่สุดตกลง
ในทางสงบได้  โดยให้มีการเสี่ยงบุญวาสนาพนันกันว่าใครเอาหน้าไม้ (เป็นอาวุธชนิดหนึ่ง )ยิงหน้าผา
(ภูเขา) ลูกหน้าไม้  ใครติดหน้าผาอยู่ได้  ฝ่ายนั้นจะได้เป็นใหญ่อีกฝ่ายจะยอมอยู่ใต้การปกครอง เมื่อถึง 
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วันกําหนดเสี่ยงบุญวาสนาต่างฝ่ายต่างก็นําหน้าไม้ แห่ไปยิงหน้าผาลูกหนึ่ง ซึ่งภายหลังมีชื่อตามที่ได้
เสี่ยงบุญวาสนาว่า “ผาบุญ” ชาวข่าซื่อเกินไปจึงใช้หน้าไม้ขายาวข้างละ 3 ศอก ส่วนชาวผู้ไทมีไหวพริบ
ดีกว่าจึงใช้หน้าไม้เล็กๆ  ที่ปลายลูกธนูติดด้วยขี้สูด (ชันนางโรม )  ข่าเป็นฝ่ายยิงก่อนยิงไปโดยความซื่อ
ลูกหน้าไม้  เมื่อพุ่งไปปะทะกับหน้าผาก็กระเด็นหล่นลง ไม่ติดอยู่  ฝ่ายผู้ไทยิงไปค่อยๆ  ลูกธนูที่มีขี้สูด
ติดปลายจึงติดอยู่ที่หน้าผาพวกข่าเห็นเป็นอัศจรรย์จึงยอมข้ึนอยู่ในความปกครองของผู้ไท                                                                                                           

บางพวกที่ไม่พอใจก็หลบหนีไป พวกผู้ไทรู้เข้าจึงออกติดตามไป กาด  (สกัด) ตามสถานที่ต่างๆ 
ที่คิดว่าชาวข่าจะหลบซ่อนอยู่จนมาถึงผาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีช่องแคบเดินได้คนเดียวภายหลังได้นามตามนั้น
ว่า“ผากาด” แต่ก็ไม่พบจึงออกติดตามต่อไปจนถึงผาลูกที่พวกข่าหนีเข้าซ่อนตัวอยู่ เห็นมีถ้ํากว้างลึกที่
ปากถํ้ามีรอยคนใหม่ๆ อยู่มากมายสงสัยจะเป็นรอยเท้าพวกข่าที่หนีมาจึงใช้พริกเผาอูด (สุมควันเข้าถ้ํา ) 

กลิ่นพริกเผาเข้ารบกวนพวกข่าที่ซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ํา จนพวกข่าทนอยู่ไม่ได้หนีออกมาขอยอมอยู่ใน
ความปกครองต่อไป  ผาลูกนั้นจึงมีชื่อต่อมาว่า “ผาอูด” ผู้ไทได้ปกครองพวกข่าในเมืองวังไปด้วยความ
เรียบร้อยเวียงจันทน์ได้ทราบกิติศัพท์เช่นนั้นก็ดีใจ เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทน์จึงแต่งตั้งให้ท้าวก่า
เป็น “พระยาก่า” ดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองวังและประทานนางลาวสาวสนมคนหนึ่งให้เป็นภริยาและได้ส่ง
พระครูรูปหนึ่งเป็นหัวหน้าสงฆ์ไปจัดการด้านศาสนาอยู่ที่เมืองวังนั้น           

 ตั้งแต่  พ.ศ. 2369 ซึ่งเป็นปีที่เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏเป็นต้นมา ประเทศไทยก็มีเรื่องกับการปราบ
และจัดการเมืองเวียงจันทน์อยู่หลายปี (รัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 

 ในปี พ.ศ. 2377 ซึ่งเป็นปีที่ไทยกับญวนทําสงครามแย่งประเทศเขมรติดพันกันอยู่นั้น พระมหา
สงครามรองแม่ทัพไทยคนหนึ่งกับอุปฮาดเมืองเวียงจันทน์ (ที่ไทยจับได้)ราชบุตรเมืองกาฬสินธุ์และพระ
พิชัยอุดมเดช เจ้าเมืองภูแล่นช้างเป็นต้น  ได้ยกพลไปกวาดต้อนราษฎรในเขตเวียงจันทน์ทางทิศ
ตะวันออก คือ เมืองวัง เมืองเซโปน เมืองพินและเมืองนอง เป็นต้น ให้ข้ามแม่น้ําโขงมาตั้งอยู่ฝั่งนี้       

เจ้าเมืองวังและกรมการพร้อมด้วยราษฎรได้แตกหนีระส่ําระสายไป  พระมหาสงครามจึงให้ท้าวสายและ
ท้าวเพี้ยเมืองวังไปเกลี้ยกล่อมได้ครอบครัวพระยากอ  ท้าวควง บุตรเจ้าเมืองและ ท้าวตั้ว บุตรอุปฮาด
เข้าสวามิภักดิ์ ส่วนพระยาก่ําที่หนีไปนั้นเมื่อกองทัพไทยได้กลับมาแล้วก็ได้กลับมาอยู่เมืองวังตามเดิม  

คร้ังในปี พ .ศ. 2379 เจ้านครจําปาสัก (นาก) ซึ่งได้รับคําสั่งของเจ้าพระยาบดินทร์เดชา ที่ตั้งขัดตาทัพ
อยู่ที่เมืองอุดมมีชัยกรุงกัมพูชา ให้เป็นกองพลส่งลําเลียงและลาดตระเวน รักษาด่านทางแดนญวน ได้จัด
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ให้ท้าวพระยาคุมพลไปลาดตระเวนและเกลี้ยกล่อมพวกผู้ไทและข่าในเมืองวัง เซโปน พินและเมืองนอง
ได้มาเป็นอันมาก   

การอพยพโยกย้ายของชาวผู้ไทและการตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆจนได้ให้ขึ้นเป็นชนที่มีเจ้าเมือง
อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรเป็นกรมการเมืองปกครองขึ้นกับเมืองใหญ่ในเขต แขวง โดยมีเมืองต่างๆที่มี
ชาวผู้ไทตั้งถิ่นฐานอยู่ ดังต่อไปนี้ 

1. เมืองเรณูนครตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปีพ.ศ.2373 ชาว ผู้ไทเมืองเรณูนครอพยพมาจาก
เมืองวัง ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงอยู่ติดแดนญวน เม่ืออพยพมาคร้ังแรกนั้นพากันตั้งบ้านอยู่ 3 แห่ง คือ
ที่บ้านห้วยขัว ( สําเนียงผู้ไทเรียกโห้ยโหโข อยู่ใต้บ้านท่าคอยตําบลโพนทองปัจจุบัน ) บ้านบ่อจันทร์        

( อยู่ระหว่างบ้านดงมะเอก ตําบลโพนทองกับบ้านโคกกลาง ตําบลเรณูนครในปัจจุบันและบ้านดงหวาย
ที่ตั้งเมืองเรณูนครในปัจจุบัน)  เมื่อได้รับยกข้ึนเป็นเมืองเรณูนครโดยมีเจ้าเพชรเจ้าสายเป็นหัวหน้า
อํานวยการจัดสร้างเมืองขึ้น จึงได้อพยพราษฎรจากหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งเข้ามารวมอยู่ที่บ้านดงหวายซึ่ง
เป็นที่ตั้งเรณูนครในปัจจุบันแล้วจึงให้ท้าวสายเป็น “ พระแก้วโกมล ” เจ้าเมืองคนแรก จัดการปกครอง
สืบต่อกันมาจนถึงเจ้าไพร เจ้าสิงห์เจ้าพิมพะสอนและเจ้าเหม็น ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระ
แก้วโกมลชื่อเดียวกันเป็นลําดับมาภายหลังทางราชการได้ลดฐานะลงเป็นอําเภอเรณูนครจนถึงปัจจุบัน
(จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ)  

2.เมืองพรรณานิคม ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยอพยพมาจากเมืองวัง 
จํานวน สองพันกว่าคน ไปตั้งอยู่ที่บ้านผ้าขาวพันนา  ตั้งขึ้นเป็นเมืองพรรณานิคมข้ึนกับเมืองสกลนคร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้  ท้างโฮงกลาง เป็น  "พระเสนาณรงค์" เจ้าเมืองคนแรก  ต่อมาได้ย้าย
เมืองพรรณานิคมไปตั้งที่บ้านพานพร้าว คือท้องที่อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน (จาก
เอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ)  และเมืองจําปาชนบท  ตั้งเมื่อรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 

2421 เป็นชาวผู้ไทที่อพยพจากเมืองกะปอง ตั้งอยู่ที่บ้านจําปานําโพนทอง ตั้งขึ้นเป็นเมืองจําปาชนบท 
ขึ้นเมืองสกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ ท้าวแก้วเมืองกะปอง เป็น "พระบํารุงนิคม" เจ้า
เมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (จากเอกสาร ร. 5 มท. เล่ม 15 จ.ศ. 

1240 หอสมุดแห่งชาติ)  

3.เมืองกุฉินารายณ์  ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 3  ท้าวสายผู้ไทเมืองเรณูได้เกลี้ยกล่อมราชวงศ์(กอ )
เมืองวังอ่างคําและพวกผู้ไทในสังกัดจํานวน 3,443 คน ได้อพยพข้ามน้ําโขงมายังฝั่งไทย(ในปี พ.ศ.
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2383) มาตั้งอยู่เมืองเรณูนครก่อน แต่ส่วนมากอพยพข้ามเทือกเขาพูพานไปตั้งอยู่แถวเขาวง ภูแล่นช้าง 
และ ที่สุดมาตั้งอยู่แถวเมืองกุดสิมนารายณ์เป็นพื้นคร้ันปีพ.ศ.2384 รัชกาล 3 ของไทย โปรดให้ราชวงศ์
(กอ)และหัวหน้าพวกผู้ไททั้งหลายในภาคอีสานจํานวน 10 คน เข้าเฝ้าที่กรุงเทพฯทรงถามความสมัครใจ
ว่าผู้ใด พวกใด อยากไปอยู่ที่ใดจะได้พระราชทานให้ตามความประสงค์ ราชวงศ์(กอ) ได้สมัครใจพา
พรรคพวกลูกหลานจํานวน 3,443 คนไปตั้งอยู่ที่บ้านกุดสิมขึ้นอยู่กับเขตเมืองกาฬสินธุ์ ผู้ไทกลุ่มนี้ล้วน
แต่มาจากเมืองวังอ่างคําทั้งสิ้น ครั้นเวลาล่วงถึงปี พ.ศ.2388 ร.3 โปรดเกล้าให้ตั้งบ้านกุดสิมเป็นเมืองกุด
สิมนารายณ์(เมืองเก่าซึ่งก็คือ อ.เขาวง ในปัจจุบัน) มีพระยาธิเบธวงศา(ราชวงศ์กอ)เป็นเจ้าเมืองคนแรก
ปกครอง 4ตําบล คือ ต.คุ้มเก่า ต.เปลือย   ต.แจนแลน ต.ชุมพร  ในจํานวนหมู่ผู้ไทที่พาลูกหลานอพยพ
มาอยู่เมืองกุดสิมนารายณ์คราวนั้น   มีครอบครัวผู้ไท 4 พี่น้อง คือ ท้าวเสน  ท้าวสาร ท้าวหลอยหลิ่ง  

และพี่สาวอีกคนหนึ่ง(ไม่ทราบชื่อ) รวมเป็นพวกผู้ไท(ไทครัว)อพยพมาด้วยกันและได้ช่วยเหลือราชวงศ์
(กอ)เมืองวังทําการมาโดยตลอด จนท้าวเสนได้รับเลื่อนฐานันดรตอบแทนความดีความชอบ              

เป็นท้าว วรเสนไชยะ ส่วนคนอื่นก็ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ไท ในหมู่บ้านต่างๆ เช่น บ.คํากั้ง บ.หนองห้าง 
บ.คําบงฯลฯ เป็นต้นผู้ไทได้เป็นเจ้าเมืองกุดสิมนารายณ์เร่ือยมา กล่าวคือ  มีเจ้าเมืองเป็น                   

พระยาธิเบธวงษา(ก่อ)  พระยาธิเบธวงษา(กินรี) และ พระยาธิเบธวงษา(ด้วง)( พระยาธิเบธวงษา(ด้วง)
ลูกพระยาธิเบธวงษา(กินรี) จนถึงปี  พ.ศ. 2435 รัชกาลที่ 5 ทรงปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองใหม่ให้
เปลี่ยนจากระบบเวียง/วัง/คลัง/นา เป็นการปกครองที่มีกระทรวง 12 กระทรวงบริหารประเทศ โดย
คร้ังนั้น กระทรวงมหาดไทยภายใต้การดําเนินการของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ถึงปี 2445 ได้แบ่ง
การปกครองเป็นมณฑล เมือง(จังหวัด) อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน และปีดังกล่าวได้แต่งตั้งหลวงประเวศน์
อุทรขันธ์ (ลี มัธยมนันท์)มาเป็นนายอําเภอ กุดฉินารายณ์ หมดยุคผู้ไทเป็นจ้าครองเมือง (นายอําเภอ 
พระยาธิเบธวงษา(ด้วง)เป็นเจ้าเมืองสายผู้ไทเป็นคนสุดท้าย สมัยราชกาลที่  3 เป็นชาวผู้ไทที่อพยบ       

มาจากเมืองวังไปตั้งอยู่ที่บ้านกุดสิม  ตั้งขึ้นเป็นเมือง "กุฉินารายณ์" ขึ้นเมืองกาฬสินธุ์ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตั้งให้ ราชวงษ์เมืองวัง เป็น "พระธิเบศรวงษา" เจ้าเมืองกุฉินารายณ์ , อําเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ์ (จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ) 

4. เมืองแล่นช้าง ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อคร้ังปีพ.ศ.2387   บรรพบุรุษของชาวเมืองแล่น
ช้าง เป็นผู้ไทที่อพยพมาจากบ้านห้วยนายแขวงเมืองวังโดยมีหมื่นเดชอุดมเป็นหัวหน้าเมื่อได้จัดตั้งขึ้น
เป็นเมืองแล้วได้โปรดเกล้าฯให้หม่ืนเดชอุดมเป็น “พระพิชัยอุดมเดช ”เจ้าเมืองคนแรก ต่อมายุบเป็น
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อําเภอเมื่อปี พ.ศ.2442 แล้วยุบเป็นตําบลเมื่อปีพ.ศ.2452 ปัจจุบันตําบลภูแล่นช้างขึ้นอยู่กับ อําเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (จากเอกสาร ร.3จ.ศ.1206 เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ)   

5. เมืองหนองสูง  ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง
และเมืองคําอ้อคําเขียว (อยู่ในแขวงสุวรรณเขต ดินแดนลาว) จํานวน 1,658 คน ตั้งอยู่บ้านหนองสูง
และบ้านคําสระอี ในดงบังอี่ (คําสระอีคือหนองน้ําในดงบังอี่ ต่อมากลายเป็น คําชะอี) ตั้งเป็นเมือง
หนองสูง ขึ้นเมืองมุกดาหาร ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ ท้าวสีหนาม เป็น "พระไกรสรราช" เจ้าเมือง
คนแรก เมืองหนองสูงในอดีตคือท้องที่ อ.คําชะอี (ตั้งแต่ห้วยทราย) , อําเภอหนองสูงและท้องที่อําเภอ
นาแก ของจังหวัดนครพนมด้วย(จากเอกสาร ร.3 จ.ศ.1206 เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ) 

6. เมืองเสนางคนิคม ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมือง
ตะโปน (เซโปน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงในแขวงสุวรรณเข ต ติดชายแดนเวียตนาม อพยพ
มา 948 คน ไปตั้งอยู่ที่บ้านส่องนาง ยกข้ึนเป็นเสนางคนิคมข้ึนเมืองอุบลราชธานี ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ตั้งให้ ท้าวจันทร์จากเมืองตะโปน เป็น "พระศรีสินธุสงคราม" เจ้าเมืองคนแรก ต่อมาได้ย้ายไปตั้งเมืองที่
บ้านห้วยปลาแดกและเมื่อยุบเมืองลงเป็น อําเภอเสนางคนิคม ย้ายไปตั้งอําเภอที่บ้านหนองทับม้า คือ 
ท้องที่อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญในปัจจุบัน (จากเอกสาร ร. 3 จ.ศ.1206 เลขที่ 58 

หอสมุดแห่งชาติ)  

7. เมืองคําเข่ือนแก้ว  ตั้งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก
เมืองวัง จํานวน 1,317 คน ไปตั้งอยู่ที่บ้านคําเข่ือนแก้วเขตเมืองเขมราฐ ตั้งขึ้นเป็นเมืองคําเข่ือนแก้ว 
ขึ้นเมืองเขมราฐ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ ท้าวสีหนาท เป็น "พระรามณรงค์" เจ้าเมืองคนแรก เมื่อ
ยุบเมืองคําเข่ือนแก้วได้เอานามเมืองคําเขื่อนแก้วไปตั้งเป็นชื่ออําเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ที่ตําบลลุมพุก คือ 
อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ส่วนเมืองคําเข่ือนแก้วเดิมที่เป็นผู้ไทย ปัจจุบันเป็นตําบล
คําเข่ือนแก้ว อยู่ในท้องที่อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญในปัจจุบัน (จากเอกสาร ร. 3 จ.ศ.1206 

เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ)  

8. เมืองวาริชภูมิ ตั้งในสมัยราชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2420 เป็นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะ
ปอง ซึ่งอยู่ในห้วยกะปองแยกจากเซบั้งไฟไหลลงสู่แม่น้ําโขง ในแขวงคําม่วนฝั่งลาว จึงมักนิยมเรียก        

ผู้ไท เมืองวาริชภูมิว่า "ผู้ไทกระป๋อง" ผู้ไทเมืองกระปองไปตั้งอยู่ที่บ้านปลาเปล้า แขวงเมืองหนองหาร 
จึงตั้งบ้านปลาเปล้าขึ้นเป็น "เมืองวาริชภูมิ" ขึ้นเมืองหนองหาร ต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านนาหอยเขต
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เมืองสกลนคร จึงให้ยกเมืองวาริชภูมิไปขึ้นเมืองสกลนครคือท้องที่อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร            

ในปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ท้าวพรหมสุวรรณ์ เป็น "พระสุรินทร์บริรักษ์"  (จากเอกสาร 
ร.5 มท. เล่ม 15 จ.ศ.1240 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวผู้ไทส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมา
จากกลุ่มไทลาวโดยมีแม่น้ําโขงแยกกลุ่มนี้ออกจากผู้ไทในภาคเหนือของลาวและญวน กลุ่มผู้ไทกลุ่มใหญ่
ที่สุดอาจจะอยู่แถบลุ่มน้ําโขงและแถบเทือกเขาผู้พาน  ชาวผู้ไทที่ตั้งภูมิลําเนาอยู่ในภาคอีสาน มาจาก
เมืองวังมาตั้งอยู่คราวแรกนั้นปัจจุบันนี้เป็น บ้านโพน บ้านหนองช้าง อําเภอคําม่วง ตําบลบัวขาว ตําบล
แจนแลน ตําบลภูแล่นช้าง ตําบลสงเปลือย ตําบลคุ้มเก่าและยังมีที่อําเภอกุฉินารายณ์อีกหลายตําบลใน
จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ไทในจังหวัดสกลนครมีที่อําเภอพรรณานิคมหลายตําบล ผู้ไทในจังหวัดนครพนม มีที่
อําเภอธาตุพนม ที่ตําบลเรณู บ้านคําชะอี บ้านหนองสูง ที่มุกดาหาร พวกเจ้าของโรงกลาง คือ พวกราช
บุตร (มีหน้าที่เหมือนสัสดี) เมืองวัง (ท้าวควง) ตั้งอยู่ที่อําเภอพรรณานิคม พวกเมืองแสน ตั้งอยู่ที่บ้าน
หนองสูงและบ้านคําชะอี  ส่วนผู้ไทในจังหวัดอุดรธานีมีที่ อําเภอศรีธาตุ ตําบลนายูง ตําบลหนองนก
เขียน ตําบลหัวนาคําบางส่วนและอยู่ที่อําเภอวังสามหมอ ที่ตําบลหนองหญ้าไซ ตําบลหนองกุงทับม้าอีก
หลายหมู่บ้านในท้องที่อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ส่วนผู้ไทผู้เข้าสู่ภาคกลางในจังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดเพชรบุรี ในย่านนั้นเรียกว่า ‘ลาวโซ่ง’ 



หน้า  | 41 

 

ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน |  41 

 

 

รูปภาพ แผ่นที่การอพยพของชาวผู้ไทสู่ประเทศไทย 

http://www.phutai.thai-isan-lao.com/phutai-phukhon.html 

 

 

1: ประเทศไทยภาคอีสาน  

2: เมืองวัง 
3: เมืองพวนหรือเซียงขวาง 
4: หัวพันทั้งห้าทั้งหก  

5: เมืองแถนหรือเดียนเบียนฟู 
6: สิบสองจุไท 

7.กวางสีและกวางตุ้งบริเวณ
จีนตอนใต้  

http://www.phutai.thai-isan-lao.com/phutai-phukhon.html
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บทสรุป 

ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าเร่ืองถ่ินเดิมของชาวผู้ไทในประเทศไทย คือ การหันมาให้ความสนใจ
ทางด้านวัฒนธรรมมากกว่าเรื่องเชื้อชาติ เพราะไม่มีเชื้อชาติใดในโลกนี้ที่เป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่
เหนือชนเชื้อชาติอื่น ดินแดนประเทศไทยเป็นทางผ่านที่คนหลายเผ่าพันธุ์ หลายตระกูลเคลื่อนย้ายเข้า
มาตั้งรกราก ประเทศไทยเป็นแหล่งสะสมของคนหลายหมู่เหล่าก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐประชา 
ชาติที่เรียกว่าประเทศไทย ดังนั้นการเป็นผู้ไทจึงควรมองที่วัฒนธรรมมากกว่าเรื่องเชื้อชาติ 

ชาวผู้ไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทํางานที่มี
ความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทํางานได้หลายอาชีพเช่น ทํานา ทําไร่ ค้าวัว ค้าควาย นํากองเกวียนบรรทุก
สินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า ‘นายฮ้อย’ เผ่าผู้ไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ความเข้าใจ
และมีความเข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรี
ในการต้อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นที่กล่าวขวัญถึง 

ชาวผู้ไทเป็นชนเผ่าที่มีลักษณะนิสัยที่รักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นคณะ แม้แต่
การตั้งบ้านเรือนก็จะตั้งบ้านเป็นกลุ่มหมู่บ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชนเผ่าที่มีความสามัคคีกลม
เกลียวกันเป็นอย่างสูง เม่ือมีงานในหมู่บ้านหรืองานในชุมชนส่วนรวม ชาวผู้ไทจะมารวมตัวกันช่วยงาน
กันอย่างขะมักเขม้น ครั้นยามประกอบอาชีพส่วนตัวก็จะทํางานของตนเองอย่างสงบและขยันขันแข็ง มี
ความอดทนสูง นิยมมีสามีเดียว ภรรยาเดียว ซึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมของ ชาวผู้ไทจะมีพ่อล่ามแม่ล่าม 
เพื่อเป็นสะพานให้กับหนุ่มสาวได้รู้จักและแต่งงานกัน นอกจากนั้นแล้ว ชาวผู้ไทยังเป็นชนเผ่าที่รักความ
เป็นธรรม รักความสงบ แต่ก็กล้าหาญ ไม่ชอบการกดขี่ข่มเหง มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญํูรู้คุณ ชอบ
ทําบุญทําทาน เชื่อฟังคําตักเตือนคําสั่งสอนของพ่อแม่และหัวหน้าของหมู่บ้าน 

ชาวผู้ไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทํางานที่มี
ความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทํางานได้หลายอาชีพเช่น ทํานา ทําไร่ ค้าวัว ค้าควาย นํากองเกวียนบรรทุก
สินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า ‘นายฮ้อย’ ชาวผู้ไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่า ชนชาติอื่น มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความเข้มแข็งในการปกครองผู้หญิงมีหน้าตาที่สวย  

ชาวผู้ไทเป็นเผ่าหนึ่งที่รักษาประเพณีค่อนข้างจะเหนียวแน่น แต่เมื่อถูกวัฒนธรรมภายนอก จึง
เหลือวัฒนธรรมแท้หรือดังเดิมที่นําติดมาจากถ่ินฐานเดิมน้อยลงไปทุกที ยกเว้นภาษาผู้ไทที่ยังคงพูดกัน
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อยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง แต่ชุมชนของชาวผู้ไทหลายๆแห่งก็ยังคงอนุรักษ์และรักษาความเป็นผู้ไทอยู่
อย่างเหนี่ยวแน่น และได้มีกลุ่ม ชาวผู้ไทที่ยังพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ชาวผู้ไทเอาไว้  วัฒนธรรม
ของชาวผู้ไทมีความเข้มแข็งเพราะสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แม้ว่าจะอพยพผ่านดินแดนต่างๆ และ
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งทางด้านสังคม การเมือง ก่อนที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ 
แต่ความเป็นชาวผู้ไทยังคงเข้มข้นในสายเลือดของชาวผู้ไท ประเพณีและวิถีชีวิตต่างๆที่บ่งบอกถึงความ
เป็นชาวผู้ไทแต่ดั้งเดิม แม้ว่าในหลายๆแห่งจะเสื่อมคลายไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ประเพณีในหลายชุมชน
ของชาวผู้ไทยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น 

 

รูปภาพ   สาวชนชาติชาวผู้ไทในปัจจุบัน ที่มา
http://3.bp.blogspot.com/_77_lzIYTw/Vwu29wTupGI/AAAAAAAAAGQ/PEymmz1ntHYoyH

mw7ljlMFAY9HQbZarwg/s1600-r/1174882_491216020974420_577943469_n.jpg 
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รูปภาพ หญิงชนชาติชาวผู้ไท ที่มา http://www.isangate.com/isan/images/phutai_01.jpg 

 
รูปภาพ กิจกรรมการอนุรักษ์ของชนชาติชาวผู้ไท ที่มา

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/user_data/file_data/201404/29/95e945.jpg 

http://www.isangate.com/isan/images/phutai_01.jpg
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บทที่ 3 ลักษณะสังคมทั่วไปของชาวผู้ไท 

 ชาวผู้ไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทํางานที่มีความ
ขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทํางานได้หลายอาชีพ เช่น ทํานา ทําไร่ ค้าวัว ค้าควาย นํากองเกวียนบรรทุกสินค้าไป
ขายต่างถิ่นเรียกว่า 'นายฮ้อย' เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ ความเข้าใจและมีความ
เข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยามารยาทแช่มช้อย มีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับ
แขกแปลกถิ่นจนเป็นที่กล่าวขวัญถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวผู้ไท ก็คงเหมือนกับครอบครัวไทย
ทั่วๆ ไป คือ ในครอบครัวหนึ่งๆ ก็จะมีพ่อ เป็นใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ แม่พี่คนโตและรองลงไปตามลําดับ 

 สังคมผู้ชายเป็นใหญ่  ในอดีตเมื่อ 40 ปีย้อนลงไป สังคมผู้ไทได้ให้ความสําคัญต่อผู้เป็นสามีมาก ใน
ปัจจุบันก็ยังให้ความนับถืออยู่ เพียงแต่ลดพฤติกรรมบางอย่างลงไปบ้างเช่น 

    1) การกราบ การสมมาสามีในวันพระบางคนไม่ได้ทําเลย โดยเฉพาะ
ภรรยารุ่นใหม่แต่จะสมมาสามีตอน “ออกคํา” (ออกจากการอยู่ไฟ) ใหม่ๆ ทุกครั้ง เหมือนในอดีตที่ สมมา
ตอนออกคําใหม่ๆ ก็เพราะสามีเป็นผู้ลําบากทุกข์ยากอดตาหลับขับตานอนตักน้ําหาฟืนดูแลภรรยาที่อยู่คํา 
(เพราะฉะนั้นการอยู่คํานี้ภาษาลาวจึงเรียกว่า “อยู่กรรม”) 

  การสมมาในวันพระลดลงมากบางคนไม่ทําเลย เพราะว่าเศรษฐกิจรัดตัวทั้งผัวทั้งเมีย 
ต้องออกจากบ้านเพื่อไปทํางาน ผู้ออกจาบ้านบ่อยและกลับดึก คือ สามี นอกเร่ืองงานแล้วอาจจะเป็น
กิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น ประชุมประจําเดือนประชุมเตรียมการทําบุญ หรือ ติดงานด้านอื่นๆ ทําให้กลับ
บ้านดึกภรรยาจึงนอนก่อน แต่ก่อนภรรยาต้อง “ตื่นก่อนนอนหลัง” จึงได้เปลี่ยนแปลงไป เม่ือไม่ได้สมมา
บ่อยๆเข้าก็เลยเลิกไปโดยปริยาย การกราบสามีก่อนนอนก็เช่นกัน บางคนเอาปลายผมตัวเองเช็ดเท้าสามี 
ในปัจจุบันเหลือน้อยแล้วจนแทบจะไม่มีจนจะเหลือแต่เพียงเร่ืองเล่าที่เลิกไปก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปแล้ว 

    2) การกินข้าว แต่ก่อนต้องพร้อมกันเมื่อทุกคน  นั่งวงล้อมพาข้าว 
(ขันโตก) แล้วให้สามีเร่ิมก่อน ปัจจุบันเร่ิมลดลงเพราะ ต่างมีธุระภารกิจ เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ก็ถือเป็น
เร่ืองธรรมดา แต่ก็มีแบบเดิมให้เห็นอยู่ไม่มาก การเปลี่ยนแปลงมีมาประมาณ 40 ปีที่แล้ว  อีกประการหนึ่ง
ที่เปลี่ยนไป คือ เม่ือมีความเจริญขึ้นมากหญิงชายมีสิทธิ์ เท่าเทียมกัน ทั้งสามีภรรยาต่างมีบทบาทใน
ครอบครัวเท่ากัน เช่น ทั้งสามีภรรยาต่างเป็นข้าราชการทํางานนอกบ้านทั้งคู่ แต่อย่างไรภรรยายังให้ ความ
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นับถือสามีอยู่ถึงแม้ลดพฤติกรรมบางอย่างแต่ด้านอื่นยัง ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การให้ความห่วงใยเอ้ืออาทร
ปรนนิบัติ ก็ยังมีเหมือนเดิม บรรดาลูกๆ ทั้งหลายต้องให้ความเคารพพ่อแม่ ไม่กระด้างกระเดื่อง มิเช่นนั้น
แล้ว“มันละลุ้ยละลงส้างกึ๋นมิห้ึนส้างเพงโหเจินลงเพงตี๋น ” (มันจะเสื่อมทํากินไม่ก้าวหน้าสร้างสูงถึงศีรษะ
ทะลายลงถึงตีน) 

    3) การสืบสายตระกูลชาวผู้ไทส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นหลักในการ
สืบสายตระกูล ในการสืบมรดกนั้นในอดีตมักจะให้ผู้ชาย เพราะถือว่าลูกผู้หญิงต้องไป สมสร้างกับสามี
บรรดาลูกชายคนที่จะได้มรดกมากแบ่งเป็นดังนี้ 

     3.1) พี่จะได้มากกว่าน้อง คือ  “อ้ายเอาสองน้องเอาหนึ่ง ”
เพราะมรดกต่างๆเช่นที่นา ถือว่าพี่เป็นคนช่วยพ่อทํามากกว่าน้อง นอกจากนี้พี่ยังเป็นคนเลี้ยงน้องด้วย  

         3.2) ผู้ที่รับภาระเลี้ยงดูพ่อแม่มากย่อมได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นพี่
หรือเป็นน้องถ้าเป็นผู้ดูแลพ่อแม่จนพ่อแม่ตาย มรดกส่วนที่ยักไว้ของพ่อแม่ย่อมเป็นของผู้ที่เลี้ยงดูนั้น 
เพราะเลี้ยงดูพ่อแม่จน “เหม็นกับเข่า  เน่ากับตัก ”และ“ไง้เงินเอาะเทาะถงเท ”(ใช้เงินจัดการศพจนขอด
เกลี้ยงกระเป๋า)แต่ก็เหมือนกันที่พ่อแม่ให้ลูกสาวเป็นผู้มาเลี้ยงดูตน หรือไปอยู่กับลูกสาว ลูกสาวรับภาระใน
การเลี้ยงดูลักษณะนี้ลูกสาวย่อมได้มรดกมากกว่า (แต่จํานวนพ่อแม่ที่อยู่กับลูกชายมีมากกว่าอยู่กับลูกสาว
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) มีการให้มรดกแก่ลูกสาวอีกวิธีหนึ่ง คือ การ “กาวลําชาย” (กล่าวเอาว่าเป็นลูกชาย) 

คือ ในกรณีที่ลูกสาวแต่งงานออกเรือนไปอยู่กับสามีแล้วเกิดตกทุกข์ได้ยากสิ้นไร้ไม้ตอก ผู้เป็นพ่อก็เอามา  

“กาวลําชาย” ให้รับมรดกได้“การกาว ลําชาย”นั้นจะกล่าวตอนมีหญิงสาวที่มีนามสกุลเดียวกันกับพ่อ(คือ 
พี่น้อง ลูกหลานของพ่อ) แต่งงานก็จะกล่าวในงานแต่งงาน โดยแจกไม้ขีดไฟให้ “เท้าอ้ายเท้าน้อง” (ผู้เฒ่าผู้
แก่ฝ่ายพ่อ) และบรรดาเขยทั้งหลายแล้วประกาศให้ทราบว่า“นาง...ต่อไปนี้จะกล่าวถือว่าเสมือนเป็นลูกชาย
ให้ญาติพี่น้องรับทราบไว้”เมื่อกล่าวแล้ว นางก็มีสิทธิรับมรดกจากพ่อและบางคนเมื่อถูกกล่าวลําชายแล้วหัน
มาใช้นามสกุลของพ่อก็มีในปัจจุบันนี้ การสืบสายตระกูลสืบมรดกลูกทุกคนมีสิทธิ ได้รับแบ่งเท่าเทียมกันแต่
จะยักไว้ “พูดพ่อแม่” (ส่วนของพ่อแม่) ไว้ให้ผู้ที่เลี้ยงพ่อแม่จนตาย 

  ขนาดครอบครัว ในอดีตเมื่อ 4 0ปีก่อน ยังไม่มีการวางแผนครอบครัวทําให้ครอบครัวมี
ขนาดใหญ่บางครอบครัวมีลูกตั้ง  10-12 คน ใครมีลูกมากยิ่งดีจะได้ “กินแฮง” (กินแรง) ลูก คือ จะมีผู้มา
เลี้ยงดู เวลามีการแต่งงานจะมีการให้พรคู่บ่าวสาวว่า “เฮ่อได้ลุเต๋มบ้านเฮ๋อได้หลานเต๋มเมิง ” (ให้ได้ลูกเต็ม
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บ้านให้ได้หลานเต็มเมือง ) แต่ในปัจจุบันทนกระแสกดดันทางเศรษฐกิจไม่ไหว เมื่อมีการรณรงค์การ
คุมกําเนิดจึงมีการควบคุมจํานวนลูกให้ได้ตามต้องการบางครอบครัวมีลูก 2 คน บางครอบครัวก็มีแค่คน
เดียว 

    1) ครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยายในสมัยก่อน  40 ปีมาแล้ว ผู้ที่
แต่งงานแล้วจะอยู่กับพ่อแม่ หรือพ่อตาแม่ยายเสียก่อนในระยะ 2-3 ปี แล้วจึงค่อยแยกครอบครัวออก แต่
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลง คือ พอแต่งงานอยู่กับพ่อแม่ในระยะเดี๋ยวเดียวก็ออกไปนั้น จะแยกกล่าวดังนี้ 

     ลูกชายในสมัยก่อนนั้นการหาเงินทองยังไม่คล่องเหมือนทุก
วันนี้ รับจ้างถางสวน หรือดํานา หรืองานอื่นๆ ก็เพียงวันละ 5 บาท ดังนั้นเมื่อลูกชายแต่งงานแล้วต้องอาศัย
อยู่กับพ่อเสียก่อน เพราะต้องพึ่งพ่อแทบทุกอย่าง เงินทองก็ยังไม่มีต้องอาศัยพ่อแม่เวลาที่จะออกเรือนแยก
ไปไม่แน่นอน หากน้องชายแต่งงานเร็ว พี่ชายก็จะแยกเรือนออกไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปความเจริญเข้ามา
แนวทางหาเงินมีมากลูกชายก็เลยหาเงินเอาเอง (บางทีพ่อแม่ได้อาศัยลูกซ้ํา ) สร้างฐานะได้เร็วจึงแยก
ครอบครัวได้เร็ว 

     ลูกเขย ไม่มีความจําเป็นแล้วไม่มีใครอยากจะ “ชูพ่อเฒ่า ”
เลยเพราะทุกข์ยากทั้งกายและใจสํารวมทุกอิริยาบถต้อง “คะลํา”หลายอย่างทํางานสารพัดจนมีคําพูดว่า
“เล็กอยู่เฮินว้าเขย”(เหล็กอยู่เรือนเรียกว่าพร้าข้าอยู่เรือนเรียกว่า เขย) เสมือนว่าเขยคือข้ีข้าคนหนึ่งในเรือน 

 “เป็นเขยนี้ทุกข์ยากหัวใจ-* 

 เฮ็ดแนวใดย่านแต่เพิ่นว่า(ทําอะไรกลัวแต่ท่านว่า)  

 สานกะต่ากะตงกะเบียน  

 อยู่ในเฮือนมุมุบมุม้าย(อยู่ในเรือนแบบเจียนตัว ก้มหน้าอยู่)  

 บ่ว่าฮ้ายมันแม่นอีหลี(ไม่ได้ใส่ความ เพราะมันเป็นความจริง)  

 แต่หัวทีเกินอุกเกินอั่ง(ในหัวคิดมีแต่ความกลัดกลุ้ม)  

 นั่งบ่อนใดย่านแต่ผิดแม่เฒ่า(นั่งตรงไหนกลัวแต่ผิดแม่ยาย) ซาวมือก็บ่ติง( 20 วันก็ไม่ไหวติง         
(อยู่อย่างเจียมตัว) 
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 เถิงบาดยามกินข้าวสองสามคํากะพัดอิ่ม(ยามกินข้าว 2-3 คําก็อ่ิม) 

 ชิมอันนั้นอันนี้หนี้จ้อยบ่อยู่คน(ชิมถ้วยนั้นถ้วยนี้หนีไปไม่อยู่นาน)  

 หมู่คนกินข้าวนํากันก็เหลียวเบิ่ง(หมู่คนกินข้าวด้วยกันก็เหลียวดู)  

 ส่งบาดยุ้มบาดแย้มแนมเจ้าว่าจังใด(ส่งยิ้มเป็นนัยๆ ว่าเจ้าเขยเป็นอย่างไร ท่วงทีละอายหรือ
เปล่า)” 

   สมัยก่อนเขยชูต้องจําใจอยู่ เขยชูที่ทุกข์ยากมาขอ “ชู” พ่อตานี้มีโอกาสได้ออก
เรือนต่างหาก คือ เม่ือตั้งตัวได้ก็ขอออกเรือนไปเลย (หมายถึงว่า 2-3 ปีจึงออก) แต่ประเภทที่พ่อตามีลูกคน
เดียวเป็นลูกสาว หรือมีลูกสาวเดียว ลูกชายออกเรือนไปอยู่ต่างหาก พ่อตาต้องการให้ลูกเขยมาเลี้ยงจึงให้
มาเป็นเขยชู ประเภทนี้ต้องอยู่กับพ่อตาแม่ยายตลอดไป ถ้าพ่อตาไม่ให้ออกเรือนก็ต้องชูตลอดไปจนพ่อตา
แม่ยายเสียชีวิตแต่ก็คุ้มเพราะมรดกพ่อตาเขยชูจะเป็นผู้ได้มากกว่า 

   ในปัจจุบันนี้เขยชูประเภทที่ออกเรือนได้จะออกเรือนเร็วกว่าอดีต เพราะความ
เจริญก้าวมาถึง การหาเงินหาทองเพื่อสร้างฐานะได้เร็วกว่า ดังได้กล่าวมาแล้ว ถึงแม้จะมีการชูพ่อเฒ่า พ่อ
เฒ่าก็หัวสมัยใหม่พยายามทําให้ลูกเขยอยู่อย่างสบายใจเป็นกันเอง แต่อยู่ในครอบครัวของสังคมทั่วไป 
สําหรับฮีตสําคัญก็ยังปฏิบัติอยู่ เช่น ห้ามกระทําบางอย่างบนบ้านพ่อตา เช่น ลับพร้าขัดฟักพร้า ดีดสีตีเป่า
ร้องรําทําเพลงจับมือถือแขนน้องสาวภรรยายังห้ามทุกกาลเทศะชาวผู้ไทมีลักษณะความเป็นอยู่แบบ
ครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทํางานที่มีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทํางานได้หลายอาชีพ เช่น 
ทํานาทําไร่ ค้าวัว   ค้าควาย นํากองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถิ่นเรียกว่า ‘นายฮ้อย’ เผ่าผู้ไทเป็นกลุ่ม
ที่พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอื่น มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวยผิวพรรณ
ดีกริยามารยาทแช่มช้อยมีอัธยาศัยไมตรีในการต้อนรับแขกแปลกถิ่นจนเป็นที่กล่าวขวัญถึง 

    2) การอบรมสั่งสอนเร่ืองการหาอยู่หากิน ในอดีตนั้นจะมีการอบรมสั่ง
สอนโดยประสบการณ์ตรง คือ ให้ลงมือปฏิบัติแล้วพ่อแม่หรือปู่ย่าอยู่ข้างๆ คอยบอกซึ่งเป็นการสั่งสอน
โดยตรง และบางทีก็อาจให้ช่วยงานซึ่งเป็นการสั่งสอนโดยอ้อม เช่น พาไปตัดไม้ไผ่มาจักสานทําให้ลูกรู้ชนิด
ของไม้ที่เหมาะแก่การจักสานภาชนะต่างๆ ไม้ไผ่ที่ยอดด้วนจะไม่ใช้จักสานเพราะผุง่ายและมอดชอบลูกสาว
ก็อาจใช้ช่วยทอหูกช่วยจับนั่นจับนี่พาไปหากินทําให้ลูกมีประสบการณ์มากข้ึนแต่ก็มีลูกบางคนที่ไม่ต้องเรียก
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มาสอน แต่มีความทะยานอยากจะทําเองเห็นพ่อเห็นแม่ทํางานค้างไว้พ่อแม่ไม่อยู่ก็ไปทําต่อพ่อแม่เห็นแววก็
จับมาสอนโดยตรงหรือบางที่ก็อาจไปถามคนอื่นที่เขาเป็น 

    ในอดีตเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่า ผู้ชายที่ทําอะไรเป็นหลายอย่าง
ตั้งแต่เป็นหนุ่ม เช่น ถางไม้ สร้างบ้าน ไถนา สร้างแอก จักสาน ชายผู้ไทที่สามารถทําอยู่ทํากินเป็นตั้งแต่
เป็นหนุ่มโสด จะเป็นที่หมายปองของผู้ที่มีลูกสาว แม้กระทั่งผู้ใหญ่ชมความสามารถก็มักจะทํานองว่า“โอ้
เอ็ดเวะเป๋น  พอเอาลุเอาเมแล้ว ” (โอ้.ทํางานเป็นพอเอาลูกเอาเมียแล้ว) ที่จริงก็เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อ
แต่งงานไปก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ไวเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพ่อตาแม่ยายและญาติๆทั้งหลายในตอนใกล้จะ
แต่งงานเป็นอีกช่วงหนึ่งที่บรรดาลูกๆจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักการครองเรือนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านใน
วันแต่งงานผู้ชายจะได้รับการอบรมก่อนจะเข้าพาขวัญ คือ ฝ่ายลุงตา(ญาติฝ่ายเจ้าสาว)จะ“เฆ่ียน”คือกล่าว
สั่งสอนในทุกๆ ด้านให้เป็นพ่อเรือนที่ดีมีความขยัน มานะพยายามในการสร้างครอบครัว เป็นต้น 

    ในปัจจุบันการอบรมสั่งสอนได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะการศึกษาเจริญ
มากข้ึน ลูกหลานทั้งหลายเอาแต่มุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพของบิดาให้เป็นอาชีพอื่น
ที่ดีขึ้นการอบรมสั่งสอนจะ เป็นหน้าที่ของครูในโรงเรียน ไม่ว่าทางศีลธรรมจรรยา การทํามาหากิน มี
หลักสูตรในสถานศึกษารองรับแล้ว พ่อแม่มีหน้าที่หาเงินเพื่อส่งลูกเรียน แต่ทั้งนี้ไม่ว่าพ่อแม่จะละเลยไม่
อบรมสั่งสอนเสียเลย มีโอกาสก็สั่งสอนบ้างแต่ไม่บ่อยเหมือนสมัยอดีตเพราะลูกไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ 
ดังนั้นการให้การอบรมสั่งสอนลูกหลานจึงเป็นหน้าที่ของทั้งพ่อและแม่ พร้อมทั้งปู่ ย่า ตายาย จะแยกกล่าว
ดังนี้ 

    3) การอบรมลูกชาย ในอดีตอบรมให้รู้จักหน้าที่พ่อเรือนให้รู้จักการ
หาความรู้เกี่ยวกับการครองชีพครองเรือน ตลอดจนอบรมจรรยามารยาทด้วย เช่น สอนให้รู้การจักสาน 
การจัดหาจัดทําเครื่องมือการเกษตร เช่น ทําแอก ทําไถ สอนให้ขยันทํามาหากิน 

    ในปัจจุบันก็ยังอบรมเช่นกันกับในอดีตเพียงแต่ว่าแนวทางด้านความรู้ 
เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไป และสถานที่หาความรู้นั้นเปลี่ยนจากหาความรู้ในครอบครัว
เป็นหาความรู้จากสถาบันต่างๆ มากมาย 

    4) การอบรมลูกสาวในสมัย 40 ปีที่ผ่านมา การอบรมลูกสาวใน
เบื้องแรกนั้นเป็นการอบรมให้รู้จักรักนวลสงวนตัว หญิงสาวจะไม่ยอมให้ผู้ชายจับมือถือแขนได้แม้กระทั่ง
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ผ่านเข้าใกล้ก็ต้องระวังตัว เคยมีบ่อยๆ ที่มีการปรับไหมกันเมื่อผู้ชายแกล้งถูกเนื้อต้องตัวหญิง หล่อนจะ
ได้รับการสั่งสอนว่า “ไคมิแต๊ะเซอมืออย่าเฮ่อชายมาจับมาต้อง ”(ไข่ไม่แตกใส่มือยังไม่แต่งงานอย่าให้ชาย
แตะต้อง)ถ้าชายขืนแตะต้องโดยเจตนาจะต้อง“ทึแหนเสไก ทึบ่าไลเสหมูทึทังเน้อทั้งโต๋เสแม้โงโต๋ควาย ”(ถูก
แขนเสียไก่ ถูกบ่าไหล่เสียหมูถูกทั้งเนื้อทั้งตัวเสียแม่วัวตัวควาย) อันดับต่อมาก็สอนให้รู้จักหน้าที่แม่บ้านให้
รู้จักเก็บกวาดบ้านเรือน “เบิงลุ้มเบิงเท็ง ” (ดูลุ่มดูบน) ให้รู้จักเรือนสามน้ําสี่ (เรือนสาม ได้แก่ เรือนนอน 
เรือนครัวและเรือนผม) น้ําสี่ ได้แก่ น้ําดื่ม น้ําใช้ น้ําปูน(สมัยนั้นผู้หญิงกินหมาก)และน้ําคํา นอกจากนี้ยัง
สอนการอิ้วฝ้าย ดีดฝ้าย ทอผ้า คือ ให้รู้จักการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม เช่น ทอหมอนขวิด(ผู้ไทว่า“เก็บหมอน”)

เย็บหมอนทําผ้าห่มทําฟูกที่นอนทอผ้าขาวม้าเร่ืองการทําหมอนผ้าห่มที่นอน(ผู้ไท เรียก สานะ)ผ้าขาวม้า
ชายผู้ไทจะเน้นมากพ้นหน้านาไม่ว่าผู้สาวหรือผู้เฒ่าก็จะพากันทําในสิ่งเหล่านี้หญิงสาวใดแต่งงานถ้ามีสิ่ง
เหล่านี้น้อย จะถูกกล่าวขวัญนินทามากเพราะแสดงถึงความขี้เกียจ หญิงสาวบางคนก่อนแต่งงานจะมีไว้แล้ว
อย่างละ 50-60 ผืน ถ้าเป็นหญิงสาวที่ขี้เกียจก็จะมีอย่างละ 15-20 ผืน สิ่งเหล่านี้จะเป็นขอ “สมมา”ในวัน
แต่งงานที่เหลือก็จะเอาไปใช้ในครอบครัวใหม่ของตน แล้วก็เริ่มสร้างเพิ่มเติมอีก 

    ในสมัยปัจจุบันในเร่ืองการรักนวลสงวนตัวเปลี่ยนแปลงไปมาก 
เนื่องจากอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาหญิงสาวชายหนุ่มจะไปไหนมาไหน 2ต่อ2จะจับ
มือถือแขนกันก็ไม่ค่อยจะถือกันแล้วดังที่เห็นๆ กันอยู่ส่วนการสร้างเครื่องนุ่งห่ม 4 อย่าง ที่กล่าวมานั้นมี
เปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าแม่เป็นผู้สร้างไว้ให้หรือซ้ือเอาเพราะลูกสาวมีภาระในเร่ืองการเรียนหนังสือหรือไป
ทํางานต่างถิ่น ปัจจุบันนี้หญิงสาวที่ปั่นฝ้ายเป็นทอผ้าเป็น หายากและนับวันจะลดลงไปเร่ือยๆ 

บทบาทของสมาชิกครอบครัว 

 บทบาทของสมาชิกครอบครัวนั้นจะแยกแต่ละบุคคลดังนี้  

  บทบาทผู้ที่เป็นสามี บทบาทต่อครอบครัว มีบทบาทในการเป็นผู้นําครอบครัว ต้องเป็น
คนขยันทํามาหากิน“เฮ่อตืนติ๊กลุกเช้า”(ให้ตื่นดึกลุกเช้า)“ตึนมื้อเช้าเฮ้อได้ 9 ทางหยาม”(ตื่นเช้าให้ได้9ทาง
ไปหาอยู่หากินหาเงินหาทอง)ไม่เป็นคนละเลย ไม่นิ่งดูดาย “มีเฮ่อก้มหน้าอยู่ด๋ายหงายตาอยู่เบา ”(ไม่ให้ก้ม
หน้าอยู่ดายหงายตาอยู่เปล่า)ไปนั่นมานี่ให้รู้จักมองหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วนํามาใช้ คือ “ไป๋ด๋งอย่า
ได้มาเปา ไปเลาอย่าได้มาด๋ายเฮ่อฮักไม้ต๋ายมาแก้งก้นหม้อ”(ไปดงอย่ามาเปล่า ไปเหล่าอย่ามาดายให้หักไม้
ตายมาชําระก้นหม้อ คือเอามาเป็นฟืน) ให้เป็นคนมีความเพียร ประกอบสิ่งใดก็ทําให้สําเร็จ คือ“ค๋ําน้ํามิเฮ่อ
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เอ็ดก้นฟู จกฮูมิเฮ่อเอ็ดมือสั้น” (ดําน้ําอย่าให้ก้นฟู ล้วงรูอย่าทํามือสั้น)เหล่านี้ล้วนเป็นคําสั่งสอนของผู้เฒ่าผู้
แก่ตั้งแต่โบราณนานมาทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่โดยเฉพาะจะสอนเน้นในตอนผู้จะเป็นเจ้าบ่าวตอนเข้าพิธีแต่งงาน
นอกจากนี้ยังต้องดูแลให้ความคุ้มครองแก่ภรรยาและบุตรคือปฏิบัติตนเป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่ดี 
แก่บุตรตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาให้สมกับเป็นช้างเท้าหน้า 

  บทบาทต่อบุพการีต้องให้ความเคารพให้การดูแลเอาใจใส่ ให้การเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเอง
สมเองกับเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ของภรรยาคือ พ่อตาและแม่ยายยิ่งให้ความยําเกรงเป็นพิเศษ ในอดีตถึงขั้นเอาผี
เรือนมาว่าถ้าเขยทําไม่ดีไม่งามจะผิดผีเรือนต้อง “เม๋อ”(ปรับไหม)สิ่งที่เขยทําแล้วผิดนั้นเป็นการกระทําที่
บ้านพ่อตาเช่น ห้ามลับพร้าใส่หมวกขัดมีด ขัดฝักพร้าร้องรําทําเพลงดีดสีตีเป่าเดินเตะเตี่ยวลอยชาย (นุ่ง
ผ้าขาวม้าไม่เหน็บชาย)ใส่รองเท้าย่ําบนบ้าน จับมือถือแขนน้องสาวภรรยา ละลาบละล้วงกระด้างกระเดื่อง
ต่อฝ่ายพ่อตามีคําสอนอยู่ว่า“เซ้อพ้อแม้ลุงต๋าโต๋ท้อก้อย น้อยท้อทู เฮ่อเคารพย๋ําแหยง ”(เชื้อสายทางพ่อตา
ตัวเท่านิ้วก้อย น้อยเท่าไม้ตะเกียบ ให้เคารพยําเกรง)ในปัจจุบันนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดก็ยังถืออยู่เพียงแต่ไม่
ค่อยจะอ้างผี (ข้อห้ามเหล่านี้ที่จริงก็เป็นเร่ืองที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้น )และให้ความอุปการะญาติ พี่น้องทั้งฝ่าย
ตนและฝ่ายสามีเหมือนครอบครัวทั่วไป 

  บทบาทของภรรยาต่อครอบครัว ถึงแม้ภรรยาจะเป็นผู้ “อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเฮิน ”(อยู่กับ
เหย้า เฝ้ากับเรือน) แต่รับภาระหนัก เช่น เลี้ยงลูก หุงหาอาหาร ตักน้ําตําข้าว “น้ํามิเฮ่อฮาดแองแกงมิเฮ่อ
ฮาดหม้อ”(น้ําไม่ให้ขาดแอ่ง แกงมิให้ขาดหม้อ)ซักเสื้อผ้าเก็บกวาดเหย้าเรือนจัดหาเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่อิ้วฝ้าย 
ปั่นฝ้าย ทอผ้า ตัดเย็บ(ด้วยมือ)จนสําเร็จเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ ยังไปช่วยงานสามีนอกบ้านด้วย เช่น งานไร่
งานสวนทั้งยังต้องปรนนิบัติพ่อปู่แม่ย่าอีกในปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิม แต่มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือภรรยา
บางคนก็ออกไปทํางานนอกบ้านเทียบเท่าสามีโดยฝากการเลี้ยงดูลูกให้กับปู่ ย่า ตา ยายสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจรัดตัวถ้าปล่อยแต่สามีหาเลี้ยงครอบครัวก็คงจะลําบาก 

  บทบาทต่อชุมชนในอดีตภรรยาไม่ค่อยจะมีบทบาทต่อชุมชนเพราะได้รับการอบรมสั่ง
สอนให้รู้หน้าที่แม่บ้านให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ถ้าขลุกแต่ในบ้านก็จะไม่ทันสมัย หูไม่กว้าง ตาไม่ไกลบางครั้งก็เสียผลประโยชน์ต่อครอบครัว เช่น การเป็น
กลุ่มสมาชิกกลุ่มแม่บ้านต่างๆ การเข้าร่วมพัฒนาหมู่บ้านการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น 
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  บทบาทต่อบุตร ภรรยาจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าสามีเพราะเป็นผู้เลี้ยงดูอย่าง
ใกล้ชิด ดังนั้นการอบรมสั่งสอนลูกจะเป็นหน้าที่ของภรรยามากกว่าการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไม่มากนักผู้ที่รับภาระหนักที่สุดคือ แม่การหาพี่เลี้ยงยังไม่มี ถ้าจําเป็นทั้งพ่อทั้งแม่มีภาระ
หนัก เช่นต้องออกดํานาก็จะให้ปู่ ย่า ตายาย หรือน้องสาว หรือลูกหลานที่โตพอที่จะดูแลเด็กได้แล้วเป็นผู้
เลี้ยงดูชั่วคราว อาหารการกินสําหรับลูกนั้น แยกเป็นระยะดังนี้ 

    1) ทารกอายุ 1 สัปดาห์ ถึง 8 เดือน ให้กินข้าวหมก ข้าวหมกนี้มาจาก
ข้าวเหนียวแม่จะเอามาเค้ียวจนละเอียดแล้วคายใส่ใบตองไม้เป้า(เป็นใบเรียบยาวกว้างหาได้ง่ายใกล้บ้าน) 1 

มื้อ อาจเคี้ยว 5-6 คําใหญ่แล้วห่อแบบห่อหมก เอาไม้ปี้งหนีบแล้วไปย่างไฟจนสุก กลิ่น รสหอมหวานอร่อย
มาก 

    2) อายุประมาณ 9 เดือน ถึง 1 ปีคร่ึง ให้กินข้าวย่ําย่ํา(เสียงนาสิก)

เป็นภาษาอีสาน คือ เค้ียวการป้อนข้าวย่ําคือการที่แม่ หรือพ่อเอาข้าวมาย่ําพร้อมกับ คือ เนื้อปลา ไก่ เป็น
ต้น ให้ละเอียดเข้ากันแล้วคายออกให้ลูกกิน ดังนั้นเมื่อลูกไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่มักจะดุด่าลูกว่า “เสแฮงกูย่ํา
ข้าวป้อนเห้าปากกู๋แซบแต๊ะ ยังได้คายเฮ่อก๋ิน...” 

         3) อายุประมาณ 2 ปี ก็ให้อดนม อายุ 3 ปี ก็จะกินเองได้อย่างพ่อแม่
เพียงแต่ลดรสเผ็ดในอดีตบทบาทในการอบรมลูกหลานนี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน คือ จะอบรมสั่งสอนตาม
สถานการณ์ บางครั้งก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาสั่งมาสอน ยกเอาบุคคลอื่นมาอ้างหรือเอานิทาน หรือคํา
สุภาษิตโบราณขึ้นมาสั่งสอน ที่อบรมสั่งสอนที่ใช้บ่อยที่สุดคือ ที่พาข้าว เพราะตอนนั้นลูกๆ จะพร้อมกัน 

  ด้านศีลธรรมจรรยา  ไม่ว่าลูกหญิงลูกชายจะได้รับการอบรมเหมือนกัน คือ ให้มีสัมมา
คารวะ ทุกอิริยาบถให้สํารวม เช่น การยืน ต้องดูกาลเทศะ ใกล้ผู้ใหญ่ห้ามยืนใกล้ (มิเห้อยืนโท่มเก้า โท้มโห) 

ไม่ให้ยืนท่วมเกล้าท่วมหัวพูดกับผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่นั่งต้องนั่งพูดด้วยสําหรับหญิงจะเน้นพิเศษอีกคือ “อย่ายื๋
นเค่อปอง”อย่ายืนใกล้ช่องกระดาน(พื้นเรือน)คงจะกลัวผู้ชายแอบเข้าไปส่องที่ใต้ถุนไม่ให้ยืนกลางแดด(เช้า 
หรือ บ่าย) มีคําสอนว่า “ขี้ค้านอย่าเอ็ดนาฮิมทาง นุ้งซีนบ๋างอย่ายื๋นก๋างแดด ”(ขี้คร้านอย่าทํานาริมทางนุ่ง
ซิ่นบางอย่ายืนกลางแดด)เพราะถ้าแสงแดดเข้าทางหน้าหรือทางหลังคนผู้ทางตรงข้ามจะมองเห็นเงาขาใน
ผ้าถุง 
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  ด้านการเดิน  ไม่ให้เดินท้าวหนัก “อย่าย้างสะลื๋งตึ๋งตั๋ง”(อย่าเดินแบบม้าดีดกะโหลก)เดิน
ผ่านหน้าผู้ใหญ่ต้องก้มตัวลง ถ้าอยู่ใกล้ให้เดินเข่าหรือคลาน“ย้างก๋ายหน้าก๋ายต๋าผู้ใหญ่พอก้มเห้อก้มพอคา” 
การนั่งชายให้นั่งขัดสมาธิหญิงให้ “นั่งตะมอ”(นั่งพับเพียบ)ถ้านั่งกินข้าว (กับพื้น)เป็นเด็กไม่ว่าหญิงหรือชาย
ให้นั่งพับเพียบหมด นอนหญิงห้ามนอนในที่เปิดเผยถ้านอนที่เปิดเผยให้ระมัดระวังให้นอนตะแคงผ้าถุง
เหน็บหว่างขา ห้ามนอนหงาย ห้ามนอนใกล้  “ป่อง”(ช่องกระดานพื้นเรือนหรือช่องข้างฝา)กลัวจะถูกชาย 
“จก” (ล้วง) ผู้ชายไม่ค่อยมีการห้ามเร่ืองการนอนแต่ไม่ว่าหญิงหรือชายจะมีสถานที่ห้ามนอน คือ ใต้ข่ือบ้าน
เพราะขื่อบ้านเป็นสิ่งที่วางศพ แม้แต่พาข้าวก็ห้ามวางใต้ขื่อ และอีกอย่างห้ามนอนเอามือทับหน้าอกเพราะผี
จะอํา(ผีทับ)ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะอารยธรรมตะวันตกเข้ามาการพูดชาวผู้ไทเมื่อ 40 ปีก่อนมัก
ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า กู บุรุษที่สองใช้คําว่า ข้อย ลูกพูดกับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ก็ใช้คํานี้ ส่วนคําว่า 
ข้อยและเจ้า เป็นคําพูดที่สุภาพมากจะใช้อยู่ระหว่างบ่าวสาว คู่ผัวเมีย ลูกเขยกับพ่อตาแม่ยายลูกสะใภ้กับ
พ่อปู่แม่ย่าปัจจุบันเปลี่ยนไปเพราะการศึกษาเจริญขึ้น คําว่า กูที่เด็กใช้กับพ่อแม่ไม่ได้ยินอีกแล้ว 

วัฒนธรรมเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไท 

 โดยลักษณะทางสังคมชาวผู้ไทเป็นกลุ่มที่มีความขยันและอดออมเป็นพิเศษและมีวัฒนธรรมใน
เร่ืองการถักทอเสื้อผ้าเด่นชัดจึงปรากฏเสื้อผ้าชนิดต่างๆ ทั้งฝ้าฝ้าย ผ้าไหมในกลุ่มชาวผู้ไท (ผู้ไท)โดยเฉพาะ
ผ้าแพรวานับว่ามีวัฒนธรรมเรื่องเสื้อผ้าเด่นชัดมาก 

 เครื่องนุ่งห่มชาวผู้ไท เป็นเผ่าที่ทําเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะผ้าห่มจนเหลือใช้ (ในปัจจุบันชาวผู้ไทก็
ยังทําผ้าห่มไว้มาก แขกมาเยี่ยมมาพักมีให้ห่มอย่างพอเพียง)ส่วนเสื้อผ้าก็พอมีใช้ ไม่ฟุ่มเฟือยวัสดุในการผลิต
ผ้าหามาเองโดยการปลูกบ้างเอาจากที่มีอยู่ตามธรรมชาติบ้างโดยผ่านกระบวนการต่างๆ จนเป็น
เครื่องนุ่งห่มล้วนหามาเอง ทําขึ้นเองทั้งสิ้น เช่น ฝ้าย เร่ิมตั้งแต่การปลูก จนถึงขั้นทอเป็นผ้า ล้วนแต่ทําเอง  
ในปัจจุบันนี้มีโรงงานที่ทันสมัย ที่ผลิตวัสดุที่จะทําเครื่องนุ่งห่มแล้วราคาไม่แพง สี ลวดลายแบบมีให้เลือก
มากมาย 

  การแต่งกาย ของชาวผู้ไท นิยมนุ่งซิ่น ซึ่งลักษณะเด่นของซิ่นผู้ไท คือ การทอและ
ลวดลาย เช่น ทอเป็นลายนาคเล็กๆ นอกจากนี้มีลายอื่นๆ เช่น หมี่ปลา หมี่กระจัง  หมี่ข้อ ทําเป็นหม่ีคั่น 
ไม่ได้ทอเป็นผ้าหม่ีทั้งผืนมีลายต่างๆ มาคั่นไว้ สีที่นิยมคือ สีเขียว สีน้ําเงิน สีแดง สีม่วง พื้นมักใช้สีเปลือก
อ้อยนอกจากนี้ยังพบผ้ามัดหมี่ฝ้าย ขาวสลับดํา ในกลุ่มผู้ไทส่วนเสื้อนิยมทําเป็นเสื้อแขนกระบอก 3 ส่วนใน
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ราว พ.ศ.2480 ได้มีผู้นําขลิบแดงติดที่เสื้อเช่น ที่คอ สาบเสื้อปลายแขนเพื่อใช้กับฟ้อนผู้ไทสกลนครและใช้
กันมาจนทุกวันนี้เครื่องประดับ สวมสร้อยคอ สร้อยข้อมือข้อเท้า (ก้องแขน-ก้องขา)ด้วยโลหะเงินเกล้าผม
เป็นมวยสูงตั้งตรงในสมัยโบราณใช้ผ้ามนหรือแพรมนทําเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆม้วนผูกมวยผมอวดลวดลายผ้า
ด้านหลัง ในปัจจุบันใช้ผ้าแถบขนาดเล็กๆ สีแดงผูกแทนแพรมนการแต่งกายปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
มากจนไม่มีคนแต่งกายแบบดั้งเดิมให้เห็นแล้ว ยกเว้นจะมีพิธีกรรมบางอย่างเช่น เวลาพิเศษการฟ้อนผู้ไทย
ทุกวันนี้พากันแต่งกายตามสมัยนิยมกันแล้วผู้หญิงหันมานุ่งกางเกงเพราะว่าทะมัดทะแมงดีหาง่าย           
ซื้อสําเร็จรูปมาใช้ได้เลย มีหลากสีหลากทรง 

   1) ผ้าซิ่น วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ไทที่เด่นชัด คือการทอผ้าซิ่นหม่ีตีนต่อเป็นผืน
เดียวกับผ้าผืน เช่น ตีนต่อขนาดเล็ก กว้าง 4 ถึง 5 นิ้ว (มือ) ที่เรียกว่า ตีนเต๊าะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ไททอเป็น
หม่ีสาด    หมี่หม้อย้อมคราม จนเป็นสีครามเกือบเป็นสีดําแต่ชาวบ้านเรียกว่าผ้าดําหรือซ่ินดํา ลักษณะเด่น
ของซิ่นหม่ีชาวผู้ไท คือการทอและลวดลายเช่นทอเป็นลายขนาดเล็กๆ นอกจากนี้มีลายอื่นๆ เช่น หมี่ปลา 
หม่ีตุ้ม หมี่กระจัง หมี่ข้อ ทําเป็นหม่ีคั่นมิได้ทอเป็นหม่ีทั้งผืนแต่หากมีลายต่างๆ มาคั่นไว้ สีที่นิยม คือ สีเขียว        
สีน้ําเงิน สีแดง สีม่วง พื้นมักใช้เครือหูกฝ้ายสีเปลือกอ้อย นอกจากนี้ยังพบผ้ามัดหมี่ฝ้ายขาวสลับดํา 

   2) ผ้าห่ม การทอผ้าผืนเล็กๆเป็นวัฒนธรรมของชาวกลุ่มพื้นอีสานมานานแล้ว 
ผ้าห่มใช้สําหรับห่มแทนเสื้อกันหนาว ใช้คลุมไหล่ เช่นเดียวกับไทยลาวที่นิยมใช้ผ้าขาวม้าพาดไหล่ผ้าห่มของ
กลุ่มชนต่างๆ ในเวลาต่อมามีขนาดเล็กทําเป็นผ้าสไบเป็นส่วนแทนประโยชน์ใช้สอย เดิมคือ ห่มกันหนาว
หรือปกปิดร่างกายส่วนบนโดยการห่มทับเสื้อ ผ้าห่มของ ผู้ไท ที่เรียกว่า ผ้าจ่อง เป็นผ้าทอด้ายยืน มีเคร่ือง
ลายเครื่องพื้นหลายแบบ นอกจากนี้ยังมีผ้าแพรวานอกจากผ้าจ่องแล้วชาวผู้ไทยังมีผ้าลาย ซึ่งใช้เป็นผ้า
กั้นห้องหรือใช้ห่มแทนเสื้อกันหนาว หรือต่อกลาง  2 ผืน เป็นผ้าห่มขนาดใหญ่พอสมควร การแต่งกายของ
ชาวผู้ไทยังนิยมสายสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ข้อเท้า(ก้องแขนก้องขา)ทําด้วยโลหะเงินเกล้าผมเป็นมวยสูงตั้ง
ตรง ในสมัยโบราณใช้ ผ้ามนหรือแพรมนทําเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆ ม้วนผูกมวยผมอวดลายผ้าด้านหลัง ใน
ปัจจุบันใช้ผ้าแถบเล็กๆ สีแดงผูกแทนแพรมนทําเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆ ม้วนผูกมวยผม อวดลายผ้าด้านหลัง 

  ความเชื่อเกี่ยวกับเคร่ืองนุ่งห่มจะเห็นแต่ผ้าคลุมศพเมื่อหามศพลงเรือนผ้าคลุมจะถูกปลด
ออกไว้ใช้ต่อไปก่อนจะนํามาใช้จะมีพิธีโยนผ้าก่อน ในปัจจุบันการโยนผ้ายังปฏิบัติกันอยู่ และนอกจากนี้
ประเพณีของชาวผู้ไทเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม 4 อย่างนี้ คือผ้าห่ม ที่นอน หมอน ผ้าขาวม้าหญิงสาวชาวผู้ไท
ต้องจัดสร้างขึ้นมาไว้มากๆเมื่อหนุ่มมาขอแล้วฝ่ายสาวต้องเร่ง ส้างเคิ้งคือ สร้างเครื่องนุ่งห่มนั่นเอง ใน
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ปัจจุบันนี้ก็ยังยึดถือประเพณีนี้อยู่เพียงแต่ว่าหญิงสาวทุกวันนี้ต้องเรียนหนังสือหรือไปทํางานต่างถิ่นไม่มี
เวลาทํา เม่ือใกล้จะแต่งงาน อาจจะให้ญาติๆ ช่วยทําหรือซ้ือสําเร็จรูปชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชนที่มีความขยัน 
อดออมและมีวัฒนธรรมในเร่ืองการถัก ทอ ที่เด่นชัด จึงปรากฏเสื้อผ้าชนิดต่างๆ ทั้งผ้าฝ้ายไหม ในกลุ่มชาว 
ผู้ไท เช่นผ้าแพรวา ในปัจจุบันเป็นผ้าที่ผลิตยาก ใช้เวลานานมีความสวยงามจึงนับว่าชนชาวผู้ไทมี
วัฒนธรรมเรื่องเสื้อผ้าเด่นชัดมากโดยเฉพาะการทอผ้าซิ่นหม่ี ตีนต่อ เป็นตีนต่อขนาดกว้า 4-5 นิ้ว (มือ)

เรียกว่า“ตีนเต๊าะ”เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ไท ทอเป็นหม่ีสาด หมี่หม้อย้อมคราม จนเป็นสีครามแก่เกือบเป็นสี
ดํา ชาวบ้านมักเรียก “ผ้าดํา” หรือ “ซิ่นดํา” 

 

รูปภาพ การแต่งกายชาวผู้ไท ที่มา 
http://www.isan.clubs.chula.ac.th/webboard/pic_files/20110512071505.jpg 
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วัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมของชาวผู้ไท 

เดิมทีนั้นชาวผู้ไทนับถือผีหรือแถนหรือเทวดาก่อนที่จะมานับถือพระพุทธศาสนาซึ่งการนับถือ
พระพุทธศาสนานั้นชาวผู้ไทเร่ิมนับถือมาตั้งแต่สมัยที่อพยพมาอยู่ในดินแดนประเทศลาวในสมัยก่อนหรือว่า
เป็นสมัยที่ได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว ผู้เรียบเรียงยังไม่มีหลักฐานยืนยันในเร่ืองนี้ แต่สิ่งที่ชาวผู้ไทนับ
ถือและเป็นความเชื่อที่เด่นชัดก็คือการนับถือผี เพราะคติความเชื่อนี้ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้อย่างไม่
เสื่อมคลาย 

ในเร่ืองของการนับถือผีของชาวผู้ไทนี้ ขอตั้งขอสังเกตเอาไว้ ณ ที่นี้ว่า ผี ในความเชื่อของชาวผู้ไท
แล้วจะหมายถึงเทวดามากกว่าที่จะเป็นผีในความหมายทั่วไปที่คนส่วนใหญ่ให้ความหมายกัน 

ผีที่ชาวผู้ไทนับถือสูงสุดคือแถน ซึ่งแถนก็คือเทวดาที่ชาวผู้ไทนับถือมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ากับเทพของคนอินเดียที่นับถือลัทธิเทพ เรียกได้ว่า “แถน”ก็คือเทพองค์หนึ่งของชาวผู้ไทนั่นเอง 
ดินแดนที่เป็นเมืองแถนอันเป็นดินแดนดั้งเดิมของชาวผู้ไท(ซึ่งก็เป็นดินแดนร่วมของต้นกําเนิดชาวลาว โดย
ชาวลาวนับถือว่าพญาแถนคือต้นกําเนิดของลาว) หากจะย้อนกล่าวถึงตํานานเร่ืองการกําเนิดมนุษย์ใน
พงศาวดารที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว เมืองแถนก็คือที่เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวผู้ไทซึ่งเทียบได้กับเมือง
ฟ้าเมืองสวรรค์ เพราะคําว่า “แถน”มีความหมายว่า “ฟ้า”ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเชื่อว่าเทพหรือผู้คุ้มครอง
บรรพบุรุษก็คือ“แถน”“ผีแถน”หรือ“ผีฟ้า”ซึ่งชาวผู้ไท(รวมทั้งคนลาว)จะต้องเซ่นไหว้แถนเพื่อเป็นสิริมงคล
แก่เผ่าพันธุ์ 

แต่ในคติความเชื่อของชาวผู้ไทในทัศนะของผู้เรียบเรียง “ผี”สามารถมีฐานะเป็นเทวดาได้ซึ่งจาก
บริบททางสังคมของชาวผู้ไทเก่ียวกับพิธีแห่งความตายที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น เม่ือผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตา
ยายตายแล้ว จะนําร่างไปฝังหรือต่อมาคือการเผา แต่หลังจากนั้นแล้วจะอัญเชิญวิญญาณกลับเข้ามาสถิตไว้
ที่เรือน เพื่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ในพิธีดังกล่าวนี้จึงขยายความได้ว่า 
ช่วงที่นําศพไปฝังหรือไปเผาใหม่นั้น ศพที่นําไปฝังหรือไปเผาคือผี แต่วิญญาณไม่ใช่ผี หรืออาจจะเป็นได้ว่า 
วิญญาณในระหว่างพิธีฝังศพหรือเผาศพก่อนอัญเชิญวิญญาณกลับสู่เรือนนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าผีแต่เมื่อได้นํา
วิญญาณกลับสู่เรือนแล้ว วิญญาณนั้นแม้จะเรียกว่าผี แต่ก็เป็นผีที่มีฐานะเป็นเทวดาแล้ว แม้จะยังคงเรียกว่า
ผีอยู่เช่นเดิมก็ตาม ในที่นี้ขอขยายความต่อไปอีกว่า ในแง่นี้ ผีในคติความเชื่อของชาวผู้ไทแต่ที่ชาวผู้ไทความ
หวาดกลัวกันนั้นจะเป็นผีที่เรียกว่าผีร้าย คือผีที่จะมาทําอันตราย แต่หากเป็นผีที่มาช่วยส่งเสริมจะเป็นผีดีซึ่ง
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จะยกย่องให้เป็นเทวดา ดังนั้นผีหรือวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายจึงเป็นผีดีหรือยกย่องให้เป็นเสมือนเทวดา
ด้วย 

ผีในคติความเชื่อของชาวผู้ไทแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ผีแถน ตามคติความเชื่อนั้น มีสถานะภาพเป็นเทวดา สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆแก่ผู้คนได้ทั้ง
สิ่งที่ร้ายและดีหรือเรียกว่าให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษดังนั้นต้องไม่ทําให้แถนโกรธ และหากใครที่เซ่นสรวงแถน
ก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีหรือได้รับการอวยพรจากแถน มีความเชื่อในหมู่คนที่นับถือแถนว่าเหตุที่เกิดเภทภัยเจ็บ
ไข้ได้ป่วยน้ําท่วม ฝนแล้งนาล่มหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารเหี่ยวแห้ง เป็นสิ่งที่เกิดมาจากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
ของแถนหรือของผีสางเทวดาทั้งสิ้น ดังนั้นจึงต้องเซ่นไหว้บวงสรวงผีแถน ทุกคร้ังที่มีการเซ่นไหว้เป็นประจํา
ทุกฤดูกาลจะเกิดแต่ความสุขไปทั่ว ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หาย ข้าวกล้าในนาก็อุดมสมบูรณ์ดี จึงอาจจะกล่าวได้
ว่าผีแถนหรือแถนเป็นเทวดาหรือเทพแห่งเกษตรกรรมและเทพแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงแต่แถนใน
ความหมายของคนเผ่าผู้ไทจะกว้างขวางและครอบคลุมทุกวิถีชีวิต 

การละเมิดต่อแถนจะต้องมีการเชิญผีฟ้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างของคนทรงเรียกว่า"ผีฟ้า"ในการลําผี
ฟ้า มีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วนได้แก่ หมอลําผีฟ้า หมอแคน ผู้ป่วยและเครื่องคาย(เครื่องเซ่น มีทั้งไก่ต้ม 
ไข่ไก่ต้ม หมากพลู ดอดไม้ ธูป เทียน ฯลฯ) 

  ผีบรรพบุรุษ  บนเรือนของชาวผู้ไทจะทําหิ้ง(ภาษาผู้ไทเรียกว่าฮ้าน)ไว้ซึ่งหิ้งนี้ก็คือที่สถิตของผี
เรือนและผีบรรพบุรุษ ซึ่งผีบรรพบุรุษก็คือผีของพี่ปู่ย่าตายาย (ต่อมาเป็นหิ้งพระ แต่ก็ยังเป็นหิ้งที่รวมของ
วิญญาณบรรพบุรุษด้วย) ผีบรรพบุรุษ เป็นผีที่ปกป้องคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขแก่ลูกหลานและสมาชิกใน
ครอบครัว ต้องสักการบูชาทุกวันเพ็ญทั้งวันขึ้นวันแรม เช่น 8ค่ํา 14หรือ 15 ค่ํา 

 ในความเชื่อของชาวผู้ไท การผิดผีจะทําให้คนผิดผีมีอันเป็นไป เช่น อาจจะเกิดการเจ็บป่วย จะต้องเสียผี
หรือเสียค่าปรับไหมตามที่ได้กําหนดไว้ การที่ชายหนุ่มเตะเนื้อต้องตัวหญิงสาวก็ถือว่าผิดผีเช่นกัน ซึ่งจะต้อง
เสียค่าปรับไหม หรือเรียกว่าค่าไหม 

 ผีเรือน  เป็นผีที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนให้อยู่เย็นเป็นสุข จะมีห้องผีเรือนหรือห้ิงผีเรือนซึ่งผีวิญญาณ
บรรพบุรุษก็จะถูกเชิญมาไว้ด้วยกัน 



หน้า  | 58 

 

 | ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

ผีประจําหมู่บ้าน  จะปลูกศาลให้อยู่เพื่อให้คุ้มครองคนในหมู่บ้าน อาจจะเรียกว่าศาลเจ้าปู่หรือศาลปู่ตา 
ตามแต่หมู่บ้านนั้นจะเรียก ในทุกปีชาวบ้านจะทําบุญเซ่นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน 

ผีนาหรือผีตาแหะ(ผีตาแฮก) ในสําเนียงภาษาผู้ไทเรียกว่าผีตาแหะ เป็นผีที่อยู่ตามทุ่งนาเพื่อ
คุ้มครองไร่นาให้กับชาวผู้ไท จะเร่ิมทําพิธีกรรมเซ่นผีนาหรือผีตาแหะในต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม
หรือมิถุนายน ทั้งนี้อยู่ที่ว่าฤดูฝนจะมาช้าหรือเร็ว โดยจะเซ่นผีนาหรือผีตาแหะจําทําก่อนจะทําการไถคราด 
พิธีเซ่นก็ทําอย่างง่าย ๆ คือ นําข้าวปลาอาหารใส่กระทง(ซึ่งทําด้วยกาบกล้วยสด) รวมทั้งดอกไม้ ธูปเทียน 
พิธีนี้เรียกว่า เลี้ยงผีตาแฮก หรือเลี้ยงผีคร้ังแรก การเลี้ยงผีนาหรือผีตาแหะเสร็จแล้วจึงจะเข้าสูงการแหะนา 
ซึ่งก็คือการไถนาคร้ังแรกนั่นเอง การแหะนานี้จะไถนาทั้งแปลหรือไถพอเป็นพิธีก็ได้ 

ผีมเหสักข์  เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวผู้ไทโดยเฉพาะของผู้ไทพรรณนานิคมจังหวัด
สกลนคร โดยจะเรียกว่าผีเจ้าปู่ บางคนเรียกเจ้าหาญแดง การเซ่นหรือพีฑะบูชาจะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีใน
วันขึ้น15 ค่ํา เดือน4 โดยนําข้าวปลาอาหาร ซึ่งนิยมอาหารคาวเลือด ชาวบ้านจึงนําควายไปฆ่าที่ป่าหน้า
ศาล แล้วทําลาบพร้อมใส่เลือดสดๆ ผสมคลุกกับข้าวเหนียวนึ่ง จัด 8 สํารับ ไปถวาย พร้อมกับเหล้าโดยมี
ผู้ทําพิธีกรรมที่เริ่มด้วยพิธีกร คือ จ้ํา หรือกวานจ้ํา 

 นอกจากนั้นยังมีวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของชาวผู้ไทซึ่งถือกันแต่โบราณได้แก่ การลงข่วง พิธี
แต่งงาน การทํามาหากิน การถือผี และการเลี้ยงผีคนชนชาตินี้รักความอิสระ มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า
กลุ่มชนชาติใดๆมีความเชื่อในการนับถือลัทธิผีฟ้าและเคารพวิญญาณบรรพบุรุษ 

 ความเชื่อเรื่องยารักษาโรค หมอรักษาโรคในอดีตนั้นยังมีความเชื่อในเร่ืองของการรักษาหรือฮีต 
คลองอยู่ ถ้าผิดฮีตแล้วจะรักษาไม่หายแต่หมอจะพูดว่า“ผิดครู ผิดคาย” คําว่า “คายหรือค่ายกครู” 

 หมอเป่า หมอทรง หมอธรรมในกลุ่มชาวผู้ไทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏมีผู้มีอาชีพแพทย์
แผนโบราณโดยเฉพาะมีเพียงผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพร รากไม้ รากยาพอช่วยเยียวยาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้
ค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ พอเป็นสินน้ําใจถ้าทางฝ่ายคนไข้ไม่มีเงินก็รักษาฟรีเอาพี่เอาน้องไว้ 

 ในอดีตยังมีหมออีกประเภทหนึ่งที่รักษาคนไข้ด้วยการใช้คาถาเป่า  (เรียกว่า หมอเป่า) คนป่วยเป็น
ไข้ ตกต้นไม้ ควายชน แข้งหักขาบวมช้ําหมอก็ใช้คาถาเป่าได้ ชาวบ้านในอดีตมักจะไปหามหมอมาเป่าใน
เร่ืองเจ็บไข้ได้ป่วย ในสมัยอดีตมักจะโยนให้ผี ที่ถูกใส่ความบ่อยที่สุด คือ ผีปอบ และผีป่า 
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 ผีปอบ คือคนที่เรียนคาถาประเภทเดรัจฉานวิชาและ “คะลํา”ถือปฏิบัติตามที่ครูบอกไม่ได้ เมื่อเป็น
ปอบแล้วจะมีวิญญาณลึกลับอยู่ในตัวคนนั้น และเป็นวิญญาณร้ายที่ออกหากินคน ผู้ที่ถูกกินจะป่วยลงเมื่อ
หาหมอเป่าคนป่วยก็จะเพ้อออกมาว่าเป็นผู้นั้นมาเข้า การที่คนป่วยเพ้อออกมาผู้ไทยเรียกว่า “เอาะป้ะ ” 
(ออกปาก) หมอเป่าก็จะใช้คาถาเป่าคุมจนปอบยอมออกจากร่าง เมื่อปอบออกจากร่างแล้วคนไข้ลุกขึ้นนั่ง
เดินได้ ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นป่วยนอนซมอยู่ไปไหนมาไหนไม่ได้ 

 ผีป่าเป็นผีที่สิงสถิตอยู่ในป่า ต้นไม้ใหญ่ ถ้าคนไปทําผิด เช่น ไปตัดไม้หรือไปกวนบ่อน้ําในแหล่งน้ํา
ซับกลางป่า หรือของป่าบางอย่างผีป่าก็จะเข้าทับร่างทําให้เป็นไข้ได้ป่วย หรือบางทีเห็นหญิงสาวสวยผีป่า
รักก็เข้ามาทับร่างได้เหมือนกัน อาการป่วยก็เหมือนผีปอบแต่พอเป่าคนไข้เพ้อไปทางป่าว่าอยู่ที่นั่นต้นไม้นั่น
หนองน้ํานี่ “พวกสูไปรื้อบ้านกู” (ตัดต้นไม้) เป็นต้น หมอก็จะคุมจนออก เช่นกัน 

 หมอทรงเป็นหมอที่ทําพิธีอัญเชิญวิญญาณต่างๆ ตามที่ผู้มาหาบอกเพื่อให้เข้าร่างหมอทรงแล้วจะ
ได้บอกกล่าวเร่ืองราวระหว่างวิญญาณกับผู้มาหาหมอ  หมอธรรมเป็นหมอที่นั่งทรงทางในเพื่อดูดวงชะตา 
หรือสิ่งที่มากระทําต่อคนใดคนหนึ่งที่มาหาหมอ หรือไล่เลขไล่ยาม ผู้ไท เรียกว่า “นั่งธรรม” หมอธรรมจะ
เป็นสื่อระหว่างวิญญาณกับคนคล้ายหมอทรงแต่ไม่มีพิธีสลับซับซ้อนเท่าหมอทรง 

 กรณีมีผู้เจ็บป่วย ชาวผู้ไทในอดีตจะมีความเชื่อว่าเป็นการกระทําของผี จึงมักจัดให้มีการรักษาคน
ป่วยด้วยการเหย้า หมอเหย้าจะไปประกอบพิธีการเหย้าข้างๆ คนป่วย ในการเหย้าจะมีหมอแคนเป็นผู้เป่า
แคนประกอบกับการเหย้า ซึ่งบางครั้งทําให้รู้ว่าคนป่วยนั้นเป็นเพราะเป็นเหตุใดจะทําให้หายป่วยได้ด้วยวิธี
ใด ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับผี เช่นเหตุการณ์ป่วยเกิดจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เช่น พ่อแม่สามี
ภรรยาไปทําล่วงละเมิดผีป่า ผีห้วย ผีหนอง ผีนา ผีบรรพบุรุษ ฯลฯ วิธีการแก้ไขคือ จะต้องไปแต่งแก้หรือ
ทําการขอขมาโทษต่อผีหรือบางครั้งหมอเหย้าก็อาจบอกว่าเหตุของการป่วยไม่ได้เกิดจากการกระทําของผี
แต่เกิดจากโรคภัย ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลการป่วยจึงจะหายได้ ปัจจุบันความเชื่อถือกับการเหย้าได้ลด
น้อยลงไปเกือบหมดแล้ว ยังคงมีการประกอบพิธีกรรมเหย้าอยู่บ้างในส่วนของความเชื่อ   ตามหลักพุทธ
ศาสนาก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันกับความเชื่อในเร่ืองของผี ประเพณีส่วนใหญ่ยึดตามฮีต 12 ครอง 14       

ของชาวอีสานทั่วไป 

 

 



หน้า  | 60 

 

 | ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

วัฒนธรรมฟ้อนผู้ไท  

สืบเนื่องมาจากพระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร ซึ่งในสมัยโบราณนั้น
ต้องมีคนคอยเฝ้าดูแล รักษาทําความสะอาดอยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งพวกที่ดูแลทํานุบํารุงพระธาตุเชิงชุมนี้จะได้รับ
การยกเว้น  ไม่ต้องเสียภาษีราษฎร์ชูปการ ซึ่งมีหลายชนเผ่าด้วยกัน ซึ่งในกลุ่มผู้ดูแลนั้นมีชาวผู้ไทรวมอยู่
ด้วย ในตอนนั้นมักจะมีงานบุญทอดผ้าป่าและฉลององค์ พระธาตุเชิงชุม ชาวบ้านจะนําข้าวเม่า ปลาย่าง มา
ติดกัณฑ์เทศน์ ชาวผู้ไทซึ่งเป็นกลุ่มที่อาสาเป็นผู้ปฏิบัติรักษาองค์พระธาตุ โดยเฉพาะผู้ชายจะแต่งตัวนุ่ง
กางเกงขาก๊วย และนุ่งโสร่งทับ สวมเสื้อดํา จะฟ้อนด้วยลีลาอันอ่อนช้อยสวยงาม โดยร้องและฟ้อนกันเป็น
หมู่ๆ แล้วจึงถวายผ้าป่า ต่อมาได้มีการดัดแปลงท่าฟ้อนให้สวยงามยิ่งขึ้นเปลี่ยนจากผู้แสดงชายมาเป็น      
หญิงล้วน ต่อมาชาวผู้ไทในท้องถิ่นอื่นได้มาเห็นจึงได้นําไปประยุกต์ท่าฟ้อนให้สวยงามและมีการแต่งเนื้อร้อง
ประกอบการฟ้อนขึ้น การฟ้อนผู้ไท 3 เผ่า ประกอบด้วย 

1. ฟ้อนผู้ไทจังหวัดนครพนม  เป็นฟ้อนที่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี คือ การฟ้อนผู้ไทของ
อําเภอเรณูนคร จนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมานมัสการพระธาตุพนม นายสง่า จันทรสาขา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในสมัยนั้นได้จัดให้มีการฟ้อนผู้ไทถวาย โดยมีนายคํานึง อินทร์ติยะ ศึกษาธิการ
อําเภอเรณูนครได้ปรับปรุงท่าฟ้อนผู้ไทให้สวยงามกว่าเดิม โดยเชิญผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการฟ้อนผู้
ไทมาให้คําแนะนํา จนกลายเป็นท่าฟ้อนแบบแผนของชาวเรณูนครได้ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานสืบทอดต่อมา 
ท่าฟ้อนผู้ไทได้แก่ ท่าเตรียม ท่านกกระบาบิน ท่าลําเพลิน ท่ากาเต้นก้อน ท่ารําม้วน ท่าฉาย ท่ารําส่าย     
ท่ารําบูชา ท่าก้อนข้าวเย็น ท่าเสือออกเหล่า ท่าจระเข้ฟาดหาง ซึ่งการฟ้อนจัดเป็นคู่ๆ ใช้ชายจริงหญิงแท้
ตั้งแต่ 10 คู่ข้ึนไป เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลองกิ่ง กลองแตะ กลองยาว ฆ้องโหม่ง พังฮาดและกั๊บแก๊บ
สําหรับเครื่องแต่งกาย ฝ่ายหญิงนิยมใช้เสื้อสีน้ําเงินเข้มขลิบสีแดงทั้งเสื้อและผ้าถุง ผ้าสไบสีขาว 
เครื่องประดับใช้เคร่ืองเงินตั้งแต่ตุ้มหู สร้อยคอกําไลเงิน ผมเกล้ามวยสูงทัดดอกไม้สีขาว ห่มผ้าเบี่ยงสีขาว 
ซึ่งปัจจุบันใช้ผ้าถักสีขาว ส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อม่อฮ่อมขลิบผ้าแดงนุ่งกางเกงขาก๊วยมีผ้าคาดเอวและโพก
ศีรษะ  
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รูปภาพ การฟ้อนผู้ไทจังหวัดนครพนม 

ที่มา http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/images/renoo.jpg 

 

 2. ฟ้อนผู้ไทจังหวัดสกลนคร  เป็นฟ้อนผู้ไทที่มีลีลาแตกต่างจากฟ้อนผู้ไทในท้องถิ่นอื่น เนื่องจาก
ฟ้อนผู้ไทจังหวัดสกลนครจะสวมเล็บคล้ายฟ้อนเล็บทางภาคเหนือ ปลายเล็บจะมีพู่ไหมพรมสีแดง ใช้ผู้หญิง
ฟ้อนล้วนๆ ท่าฟ้อนที่ชาวผู้ไทสกลนครประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีเนื้อเพลงสลับกับทํานอง การฟ้อนจึงใช้ตีบทตามคํา
ร้องและฟ้อนรับช่วงทํานองเพลง ท่าฟ้อน มีดังนี้ท่าดอกบัวตูมท่าดอกบัวบานท่าแซงแซวลงหาดท่าบังแสง
ท่านางไอ่เลาะดอน หรือนางไอ่เลียบหาด ท่านาคีม้วนหาง ดนตรีใช้กลองกิ่ง แคน กลองตุ้ม กลองแตะ 
กลองยาว ฆ้องโหม่ง พังฮาด ไม้กั๊บแก๊บ  เครื่องแต่งกาย จะใส่เสื้อสีดํา ผ้าถุงดําขลิบแดง สวมเล็บทําด้วย
โลหะหรือบางแห่งใช้กระดาษทําเป็นเส้นมีพู่ตรงปลายสีแดง ห่มผ้าเบี่ยงสีแดง ผมเกล้ามวยทัดดอกไม้สีขาว 
บางครั้งผูกด้วยผ้าสีแดงแทน ในปัจจุบันพบว่า เสื้อผ้าชุดฟ้อนผู้ไท จังหวัดสกลนครได้เปลี่ยนไปบ้าง คือ ใช้
เสื้อสีแดงขลิบสีดํา ผ้าถุงสีดํามีเชิง ผ้าเบี่ยงอาจใช้เชิงผ้าตีนซิ่นมาห่มแทน 

http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/images/renoo.jpg
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รูปภาพ การฟ้อนผู้ไทจังหวัดสกนคร 
ที่มา https://2.bp.blogspot.com/-36ogAL872MA/Vw8EE5pvfdI/AAAAAAAAALI/SbSmjyB-

nk0ita0Oqh1PIILRhxjF1wncQCKgB/s1600/E12651450-21.jpg 

 

3. ฟ้อนผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะการแต่งกายแตกต่างจากฟ้อนผู้ไทในถิ่นอื่นจะสวมเสื้อสีดํา
ขลิบด้วยผ้าขิด ห่มผ้าแพรวา นุ่งผ้าถุงมัดหมี่มีเชิง ลีลาการฟ้อนได้รับการผสมผสานจากท่าฟ้อนผู้ไทและ  
เซ้ิงบั้งไฟ ท่าฟ้อนจะเร่ิมจากท่าฟ้อนไหว้ครู ท่าเดิน ท่าช่อม่วง ท่ามโนราห์ ท่าดอกบัวบาน ท่ามยุรี ท่ามาลัย
แก้ว โดยใช้ผู้หญิงฟ้อนล้วนๆ ฟ้อนผู้ไทของกาฬสินธุ์จะมีการขับลําประกอบเรียกว่า "ลําภูไท"  

https://2.bp.blogspot.com/-36ogAL872MA/Vw8EE5pvfdI/AAAAAAAAALI/SbSmjyB-nk0ita0Oqh1PIILRhxjF1wncQCKgB/s1600/E12651450-21.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-36ogAL872MA/Vw8EE5pvfdI/AAAAAAAAALI/SbSmjyB-nk0ita0Oqh1PIILRhxjF1wncQCKgB/s1600/E12651450-21.jpg
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รูปภาพ การฟ้อนผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่มา http://www.isan.clubs.chula.ac.th/folkdance/images/kalsin01.jpg 

 

ฟ้อนผู้ไท 3 เผ่าเป็นการประยุกต์การฟ้อนผู้ไทของทั้ง 3 ถิ่น ให้เห็นถึงลีลาการฟ้อนที่มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละถิ่น ซึ่งการฟ้อนผู้ไท 3 เผ่าจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะร่วมกันของชาวผู้ไททั้ง 3เผ่า 
ฟ้อนผู้ไท 3 เผ่า จะเร่ิมจากฟ้อนผู้ไทกาฬสินธุ์ ผู้ไทสกลนครและผู้ไทเรณูนคร ในการฟ้อนผู้ไท 3 เผ่านี้     
จะเพิ่มผู้ชายฟ้อนประกอบทั้ง 3 เผ่า มีการโชว์ลีลาของรํามวยโบราณต่อสู้ระหว่างเผ่าและ หรือการเก้ียวพา
ราสีกันระหว่างชายหญิง  

เซ้ิงกระติบข้าว เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวภูไท นิยมเล่นกันในโอกาสรื่นเริงวันนักขัตฤกษ์
ต่างๆ การแสดงจะเร่ิมด้วยชาวภูไทฝ่ายชายนําเอาเครื่องดนตรี และเครื่องประกอบจังหวะหลายอย่าง 
ได้แก่ แคน เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งใช้ปากเป่าเป็นทํานองเพลง แก๊บ (กรับ) กลองเถิดเทิง กลองแต๊ะ 
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หน้า  | 64 

 

 | ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

โหม่ง และฉาบ มาร่วมกันบรรเลงเพลงที่มีทํานองและจังหวะรุกเร้า ต่อจากนั้นเหล่าสตรีชาวภูไทในวัยต่างๆ 
ซึ่งมีกระติบข้าว แขวนสะพายอยู่ข้างตัว ออกมาเต้นเซ้ิงเป็นการแสดงอากัปกิริยาของสตรีชาวภูไท ขณะเมื่อ
สะพายกระติบข้าวเพื่อนําอาหารไปส่งให้แก่สามีและญาติพี่น้องที่ออกไปทํางานอยู่นอกบ้าน 

เครื่องดนตรี ที่ใช้ประกอบจังหวะ ได้แก่ กลองแต๊ะ กลองยาว แคน ฆ้องโหม่ง ฉิ่งฉาบ และ
กรับ จังหวะ ป๊ะ เพิ่ง ป๊ะ เพิ่ง ป๊ะ เพิ่ง เพิ่ง การแต่งกาย แต่งกายแบบพื้นเมืองภาคอีสาน นุ่งผ้าซิ่น มีเชิง
ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย สวมเสื้อแขนกระบอก คอกลมหรือคอปิด ห่มสไบทับเสื้อ ประดับด้วยเครื่องประดับ
ต่างๆ เกล้าผมมวยสูงทัดดอกไม้อุปกรณ์การแสดง กระติบข้าว หรือกล่องใส่อาหารสานด้วยไม้ไผ่ 

วัฒนธรรมการกินภูมิปัญญาอาหารของชาวผู้ไท  

 แหล่งที่มาของอาหารการกิน ชาวผู้ไทเป็นคนที่พิถีพิถันในเร่ืองการเลือกทําเลที่จะตั้งหมู่บ้าน 
จะต้องเป็นที่ราบใกล้ผู้เขาหรือแหล่งน้ํา ในอดีตแหล่งอาหารก็ใกล้บ้านนั่นเอง พวกสัตว์บกสัตว์น้ํา เก้ง      
หมูป่า กระรอก กระแต มีให้เห็นอยู่ทุกวัน หาได้ง่าย และมีกินบ่อย พืชผักต่างๆ ก็มีมาก ทั้งพืชบ้าน พืช
สวน พืชป่า ดังมีผญาคําสอนบทหนึ่งว่า “อย่าไป๋เก็บดอกหว่านบ้านเพิ๋นมาบ๋านเฮ่อเจ้ายื๋นงอยชานเก็บดอก
กะเจ๋วฮิมโฮ้” (อย่าไปเก็บดอกหว่านบ้านอื่นมาบ้าน ให้เจ้ายืนที่ชานเก็บดอกกระเจียวริมร้ัว) ชี้ให้เห็นว่า
สมัยก่อนดอกกระเจียวก็เก็บเอาที่ริมรั้วติดกับชานบ้าน แสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากจริงๆ 

 อาหารจําพวกเนื้อสมัยอดีตไม่ค่อยได้กิน หมู เป็ด ไก่ วัว ควาย มีมากมาย แต่ไม่มีใครฆ่ากิน 
อาจจะเป็นเพราะเคร่งศีลธรรมก็ได้นานๆ ที เช่นมีงานบุญ บุญกฐิน บุญพระเวส ฆ่าทีหนึ่ง ผู้ที่ฆ่าขายก็หา
ยากเต็มทีฆ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้ซื้อ 40 ปีมาแล้ว เนื้อวัวควายราคาถูกมาก ซื้อ 10 บาท ได้เนื้อ 1 หาบ           
หมูโตเต็มที่ตัวละ 200 บาท ไก่ตัวใหญ่ตัวละ5 บาท ในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้คนมากข้ึนของ
กินก็หายากระบบการซื้อขายเข้ามา ผู้คนจึงหาซื้อกันที่ตลาดเป็นส่วนมาก 

  อุปนิสัยในการกินชาวผู้ไทมีอุปนิสัยในการกินแบบเรียบง่ายและในการกินอาหารก็
เหมือนอีสานทั่วๆ ไป คือกินข้าวเหนียว นั่งกินกับพื้น ไม่มีช้อนกลาง ช้อน 2-3 คัน เปลี่ยนกันซดบาง
ครอบครัวก็กินในห้องครัว บางครอบครัวก็กินที่ระเบียงหน้าบ้านในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างบาง
ครอบครัวที่มีฐานะดีหน่อยก็มีโต๊ะอาหาร (บางทีกินข้าวเจ้า) คือพยายามปรับตัวเหมือนกับคนภาคกลาง 

  ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารชาวผู้ไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่จะต้อง “คะลํา”เพราะมี
ความเชื่อว่าอาหารบางชนิดกินเข้าไปแล้วจะทําให้ผิดต่อโรค โดยเฉพาะ “แม่อยู่คํา”(ผู้หญิงที่กําลังอยู่ไฟ)จะ
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กินแต่ข้าวจี่ หน่อข่า ผักต่างๆ ปูจี่ กบ เขียดยังพอกินได้แต่ในปัจจุบันนี้ได้รับการอบรมด้านโภชนาการ        
ความเชื่อก็เปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่กระต่ายและเก้งในปัจจุบันก็ยังกินไม่ได้ ซึ่งถ้ากินเข้าไปแล้วจะ“ผิดกรรม” 

  อาหารพื้นบ้านผู้ไท นั่นก็คือ ข้ันตอน วิธีการ เคร่ืองปรุง ส่วนประกอบ ต้องมาจากผู้มิ
ปัญญาของชาวผู้ไทที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตอาหารประเภทอ่อม ชาวผู้ไทเรานั้นมักจะใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว
มาปรุงเป็นอาหาร เช่น 

  อ่อมบอน  มีใบบอนอ่อนมะกอก หนังควายจี่ที่ทุบแล้ว ขั้นตอนการทํานั้น จําไม่ค่อยได้
แล้วรู้แต่ว่าอ่อมบอนที่เคยกินตอนเด็กนั้นอร่อยมาก ชนิดน้ําลายสอเมื่อได้กลิ่น 

  แกงผักหวาน  อาหารชั้นสูง ที่เรียกว่าชั้นสูง เพราะผักหวานขึ้นบนเขาที่สูง หายาก แดด
ร้อน และอร่อย สมควรเป็นอาหารชั้นสูงใส่ไข่มดส้ม (ไข่มดแดง) ด้วยแล้ว เวลาเค้ียวไข่แตกในปาก รสชาติ
อร่อย 

  ซุบมะมี่มะมี่หรือขนุน อาหารอีกอย่างที่มักจะทํากินกันตอนหาอะไรกินไม่ได้ แต่เวลาปรุง
แล้ว รสชาติอร่อย 

  ลาบไข่มดส้ม (ไข่มดแดง)อาหารชั้นสูงอีกอย่าง ไข่มดส้ม(ไข่มดแดง)  ที่ภาคอีสานจะ
สะอาด ปลอดภัย  ไร้สารเคมี 

  ซั่วไก่อาหารผู้ไทที่ไม่เคยเห็นคนถิ่นอื่น ต้องต้มไก้ให้สุกก่อน แล้วฉีกเนื้อไก่เป็นชิ้นพอคํา 
ปรุงรสด้วย น้ําปลา ผงชูรส พริก ผัก 

  แกงหอย หมกหน่อไม้ คั่วจี่ล้อน้ําพริก ผักจิ้ม น้ําพริกชาวผู้ไทแต่เดิมนั้น จิ้มกินกับผัก 
โดยนําผักมาตําใส่น้ําปลา จิ้มได้สารพัด 

  การกิน เร่ืองการกินชาวผู้ไทนับว่าเป็นผู้ที่กินง่ายที่สุดไม่ค่อยพิถีพิถันในเร่ืองการกินขอให้
มีข้าวเหนียวไว้ในกระติบก็พอ“หน่อไม้เค็ม”(หน่อไม้หมักเกลือโรยข้าวสารนิดๆ) ที่อยู่ในไหกินกับข้าวเหนียว
อิ่มท้องแล้วอยู่ได้ ทํางานได้ หรือข้าวเหนียวคลุกเกลือหรือ “จ้ําปลาแดก”อึ่งอางกบ เขียด ทุกชนิด ผู้ไทกิน
หมด แมลงต่างๆ นานาชนิดผู้ไทยกินได้ (มียกเว้นบางชนิด)อย่างแมลงเม่ามาตอมไฟผู้ไทยเอาน้ําใส่กะละมัง
มารองเมื่อได้มากแล้วเอาไปคั่ว โรยเกลือกินกับข้าวได้ดังนั้นเร่ืองอาหารการกินของผู้ไทจึงไม่ค่อยอด 
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 แหล่งที่มาของอาหารการกิน ชาวผู้ไทเป็นชนเผ่าที่พิถีพิถันในเร่ืองการเลือกทําเลที่จะตั้งหมู่บ้าน
มาก จะต้องเป็นที่ราบใกล้ผู้เขาหรือแหล่งน้ํา “ ฮึ่นผู้เฮ่อได้กะแต๋กะเฮาะเลาะฮิมโห้ยเฮ่อได้ผักต๋าเป้ะ
ผักหนามลงเน่อน้ําเฮ่อได้ป๋าปู๋จุ้ง(กุ้ง) หอย ”(ขึ้นผู้ให้ได้กระแตกระรอก เลาะริมห้วยให้ได้ผักหนามลงน้ําให้
ได้ปลา ปู กุ้ง หอย) 

 ในอดีตแหล่งอาหารก็ใกล้บ้านนั่นเอง พวกสัตว์บกสัตว์น้ํามีมากมาย เก้ง หมูป่า กระรอก กระแต 
มีให้เห็นอยู่ทุกวัน แต่ว่าสมัยนั้นเครื่องมือจับสัตว์ยังไม่ทันสมัย มีแต่หน้าไม้ยิงกระรอกกระแต อยากกินหมู
ป่าหรือเก้งต้องระดมชายฉกรรจ์ทั้งหมู่บ้านออกล่า ใครมีปืนแก็ป (ซึ่งหายากเต็มที) ก็เอาไป ใครมีหอกก็เอา
หอกบางครั้งก็ใช้ “เป๊าะน้าง”(ดักตาข่าย) พากันไล่ หมูป่าหรือเก้ง ตะล่อมให้ไปติดตาข่ายแล้วใช้หอกแทง 
กว่าจะได้มาก็ลําบากพอสมควร สัตว์น้ํา ปู กุ้ง หอย หาได้ง่าย ปลามีกินบ่อยตอนหน้าฝน หน้าแล้งก็อาศัย
การทอดแห แหสมัยนั้นสานด้วยด้ายที่แม่บ้านปั่นให้เส้นใหญ่เทอะทะ หว่านลงไปจะจม ช้าไม่ค่อยจะทัน
ปลาใหญ่ กบเขียด อึ่งอ่างในหน้าฝนมีมากมาย คืนฝนตก กบเขียด อึ่งอ่าง ร้องก็ออกไปจับแต่ไม่ได้มาก 
เพราะไฟที่จะส่องก็ใช้ไฟ “กะบ๋อง” (ใต)้ แสงไม่สว่างเห็นไม่ไกล 

 พืชผักต่างๆ มีมาก ทั้งพืชบ้าน พืชสวน พืชป่าพืชบ้านได้แก่ ผักกุ่ม กระถิ่น ตําลึง ฯลฯ พืชสวนก็มี 
ยอดบวม ยอดฟักทองเผือก มัน เป็นต้น พืชป่าก็มีผักหวาน เห็ดต่างๆ ที่กินได้ หน่อไม้ดอกกระเจียว     
มีผญาคําสอนบทหนึ่งว่า “อย่าไป๋เก็บดอกหว่านบ้านเพิ๋นมาบ๋านเฮ่อเจ้ายื๋นงอยชานเก็บดอกกะเจ๋วฮิมโฮ้ ” 
(อย่าไปเก็บดอกหว่านบ้านอื่นมาบ้าน ให้เจ้ายืนที่ชานเก็บดอกกระเจียวริมร้ัว) ชี้ให้เห็นว่าสมัยก่อนดอก
กระเจียวก็เก็บเอาที่ริมรั้วติดกับชานบ้าน แสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากจริงๆ 

 อาหารจําพวกเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นไก่ หมู วัว ควาย สมัยอดีตไม่ค่อยได้กิน หมู เป็ด ไก่ วัว ควาย มี
มากมาย แต่ไม่มีใครฆ่ากิน อาจจะเป็นเพราะเคร่งศีลธรรมก็ได้นานๆ ที เช่น มีงานบุญ บุญกฐิน บุญ
พระเวส ฆ่าทีหนึ่งผู้ที่ฆ่าขายก็หายากเต็มทีฆ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้ซื้อ 40 ปีมาแล้ว เนื้อวัวควายราคาถูกมาก ซื้อ 
10 บาท ได้เนื้อ 1 หาบ หมูโตเต็มที่ตัวละ 200 บาท ไก่ตัวใหญ่ตัวละ 5 บาท ในสมัยปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้คนมากข้ึนของกินก็หายาก ระบบการซื้อขายเข้ามา ผู้คนจึงหาซื้อกันที่ตลาดเป็น
ส่วนมากแต่ผู้ที่ขยันหาจริงๆ ก็หาได้พอกินพอขายด้วย 

  การปรุง ผู้ปรุงการปรุงอาหารก็ตามหลักการปรุงอาหารทั่วๆ ไป คือ จะขาดปลาแดก
ไม่ได้ และอาหารผู้ไทจะออกไปทางรสจัดๆ การปรุงก็แบบง่ายๆ ไม่ต้องกําหนดมาตรฐานส่วนอาหารบาง
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ชนิด เช่น ก้อยเนื้อ ก้อยปลาการปรุงไม่ต้องใช้ไฟเลย กินกันดิบๆ แต่ใส่เคร่ืองเทศครบหอมน่ากินมากจนมี
คําพูดหลอกกันเล่นว่า เวลาปรุงก้อยห้ามสูบบุรี่ หรือเอาตะเกียงมาใกล้ กลัวเนื้อจะสุก ส่วนผู้ปรุงอาหารนั้น
ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้หญิง มีผู้ชายมาช่วยบ้างบางคราว เช่น การปรุงก้อยส่วนมากจะเป็นผู้ชาย 

  ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย ส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือ การกินสุกๆ ดิบๆ 
ลดลงประมาณ 5-10% เนื่องจากการรณรงค์ไม่ให้กินสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลา  อีกประการหนึ่ง การปรุง
อาหารในปัจจุบันนี้ก็ถูกหลักโภชนาการมากข้ึน เนื่องจากได้รับความรู้จากลูกหลานที่เล่าเรียนมาและได้รับ
การอบรมด้านโภชนาการ จากหน่วยงานสาธารณสุขประจําอําเภอและตําบล 

  ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารชาวผู้ไทยในอดีตนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่จะต้อง “คะ
ลํา” เพราะมีความเชื่อว่าอาหารบางชนิดกินเข้าไปแล้วจะทําให้ผิดต่อโรค โดยเฉพาะ “แม่อยู่คํา” (ผู้หญิงที่
กําลังอยู่ไฟ) จะกินกระต่ายและเก้งไม่ได้แม่อยู่ไฟนี้จะ “คะลํา” ถี่มากตอนอยู่ไฟ จะกินแต่ข้าวจี่หน่อข่า ผัก
ต่างๆ (บางคนก็กินชะอมไม่ได้) ปูจี่กบ เขียดยังพอกินได้แต่ในปัจจุบันนี้ได้รับการอบรมด้านโภชนาการ
ความเชื่อก็เปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่กระต่ายและเก้งนี้ในปัจจุบันแม่อยู่ไฟก็ยังกินไม่ได้ ซึ่งถ้ากินเข้าไปแล้วจะ 
“ผิดกรรม”คือ วิงเวียนปวดศีรษะ เจ็บไข้ไปทันทีต้องหายา(สมุนไพร) มาแก้(ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง, :2549 ) 

บทสรุป 

ในปัจจุบันนี้ชนชาติพันธ์ผู้ไทที่ยังคงอาศัยอยู่และที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้ได้อย่างดี 
คือ ชนชาวผู้ไทในภาคอีสาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความเป็น    

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร และความเชื่อ ของชาวผู้
ไทในภาคอีสาน วัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์คนผู้ไทในหลายๆ เรื่องได้แก่ 

  1. การสะท้อนวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าใช้เอง ตั้งแต่การเพาะปลูกฝ้ายจนถึงการผลิตเป็น
เครื่องนุ่งห่มชนชาวผู้ไทมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเร่ืองการทอผ้า ผ้าที่มีชื่อมากที่สุดคือ ผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพน           
อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ 

  2.สะท้อนวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีขอคนหนุ่มสาวจนถึงการแต่งงาน ด้วยคนผู้ไทจะมี
ข้อห้ามในเร่ืองการแต่งงานในสายเลือดชิดหลายชั่วชั้นอายุ การลงข่วงทําให้มีพื้นที่สาธารณะให้คนหนุ่มสาว
มาพบกัน 
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  3.เชื่อมโยงสู่การแต่งงานมีครอบครัว จะมีพ่อล่ามแม่ล่ามเป็นคนกลางของครอบครัวใหม่
ชนชาวผู้ไท 

  4.สะท้อนวิถีการแต่งกายที่สวยงาม มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนความเป็นคน
ชนชาวผู้ไท 

  5.ดนตรีสุนทรียะการลงข่วงทําให้คนหนุ่มสาวมีพื้นที่แสดงออกทางดนตรีสุนทรียะของ
ชนชาวผู้ไท 

  6.ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองคนชาวผู้ไทนิยมตั้งถิ่นฐานในลักษณะที่เป็นที่ราบลุ่ม
เชิงเขา (ผู้) พื้นที่นาเป็นที่ลุ่ม พื้นที่เขา (ผู้) ใช้เลี้ยงสัตว์ หาอาหารหาของป่า 

  7.ภาษาผู้ไทเป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาลาวหรือภาษาอีสานทั่วไปสังเกตได้ชัดเจนว่า
จะมี สระเออ มากเลยทีเดียว เช่น เจอ (ใจ) เพอ (ใคร) เมอ (กลับ) แมงกะเบ้อ (ผีเสื้อ) 

  8.ที่พิเศษ คือ อัตลักษณ์ทางด้านอาหารที่แตกต่างไปจากคนภาคอีสานโดยทั่วไป ที่มี
ประโยชน์ ควรค่าแก่การสืบทอดให้คงอยู่ เช่น ซั่วไก่ อ่อมผักเสี้ยน ข้าวต้มข้าวโพด และอีกหลากหลาย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารของชาวผู้ไทแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ 
พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การอพยพ แรงงาน การผลิตเพื่อยังชีพเป็นการผลิตเพื่อการค้า การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มสตรีประกอบอาชีพของ  หน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบการตลาดและธุรกิจอาหารเป็นต้น   

และด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตใหม่แบบเมืองการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์ครอบครัวแยกขนาดเล็ก 
สถาบันครอบครัวและเครือญาติลดบทบาท การขาดความภูมิใจในชาติพันธุ์ การขาดจิตสํานึกใน            

การอนุรักษ์ ค่านิยมชาติพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ 

จะเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้กําลังจะถูกละเลยและ มีโอกาสขาดผู้สืบทอดในคนรุ่นต่อไป 
เนื่องจากในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งมีการสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของคนในชุมชนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนคู่กับชุมชนสังคมได้สืบต่อไปจึง
เป็นจิตสํานึกที่ทุกคนในสังคมชุมชนท้องถิ่นต้องสร้างสมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปกป้องรักษามรดก
ทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้เจริญมั่นคง อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
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ผู้เขียนได้เล็งเห็นความสําคัญว่าควรมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชนชาวผู้
ไท และวิถีชีวิตเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ภูมิปัญญาอาหารคาวหวานของชาวผู้ไท 
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รูปภาพ พาข้าวอาหารผู้ไท1  ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/482173 

 
รูปภาพ อาหารผู้ไท2 ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon/2009/05/13/entry-

1/comment 

https://www.gotoknow.org/posts/482173
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บทที่ 4 ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถ่ินชาวผู้ไท  

   อาหารคาวประเภทแกง , ต้ม 

1. ชื่ออาหาร แกงหน่อไม้  

ส่วนประกอบ 

1. เนื้อไก่หรือเนื้อหมูหรือเนื้อปลา  6. หน่อไม้ ทุบพอแตก 

2. น้้าย่านาง     7. ผักชะอม  
3. ใบแมงลัก     8. ผักชะแงะ  
4. ผักก้านตง     9. ข้าวเบือ 2ช้อนโต๊ะ 

5. ยอดฟักทองและฟักทองห่ันเป็นชิ้นๆ 10. เห็ด 

 
รูปภาพ ส่วนประกอบหน่อไม ้
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รูปภาพ ผักซะแงะ 

 

รูปภาพ ใบย่านาง 
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รูปภาพ  ข้าวเบือ 

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
1. ปลอกหน่อไม้ 
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รูปภาพ  หน่อไม้ที่ปลอกแล้ว 

2. เอาหน่อไม้ที่ปลอกแล้วมาทุบพอแตก 

 
3. ต้มหน่อไม้ในน้้าเดือดพอประมาณ 10-15นาที ยกลงเทน้้าออก 
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รูปภาพ  หน่อไม้ที่ต้มแล้วพักไว้ 

 

 

 



หน้า  | 77 

 

ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

4. โขลกใบย่านางกับข้าวเบือจนละเอียด 
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5. น้าใบย่านางที่โขลกละเอียดแล้วไปละลายในน้้า  
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6. แล้วเทน้้าใบย่านางใส่หม้อหน่อไม้ ให้เดือดประมาณ 10-15นาที 
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7. ใส่เนื้อไก่ พอสุก แล้วใส่ฟักทอง บวบ ชิมรสชาติตามชอบแล้วใส่ใบแมงลัก ผักชะแงะ 
ผักหวานบ้าน ผักก้านตง ผักชะอมแล้วยกลง รับประทาน 
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รูปภาพ แกงหน่อไม้พร้อมเสริฟ 
เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

 

หน่อไม้ใช้หน่อไม้ขนาดเล็กและใช้วิธีการทุบ แทนการฝานหรือห่ัน และผักที่ใส่ให้กลิ่นหอมน่า
รับทานที่ขาดไม่ได้คือ ผักสะแงะประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานหน่อไม้ คือ ร่างกายก็จะถูกดูดซึม
เข้าสู่กระแสเลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือ หรือสารพิษต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะหนักต่างๆหรือพวก
ไนไตรท์ ก็จะไปรวมกันที่ล้าไส้ใหญ่ น้้าย่านาง เป็นยาถอนพิษผักหวานบ้าน เป็นยาแก้โรคตับ 
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รูปภาพ   ผักสะแงะ 
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2. ชื่ออาหาร แกงหวาย  

ส่วนประกอบ 

1. หวาย (ล้าต้นอ่อน)   6. ไก่หรือหมู 

2. ผักสะแงะ   7. ใบแมงลัก 

3. พริกสด    8. เกลือป่น  
4. น้้าใบย่านาง   9. น้้าปลา 
5. ฟักทอง    10. ข้าวเบือ 

 

 

รูปภาพ ส่วนประกอบแกงหวาย 
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
1. หวายปอกเปลือกและหนามแหลมออกเลือกแต่ล้าต้นอ่อน 
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2. ตัดเป็นชิ้นๆ แช่น้้าไว้ไม่ให้หวายด้า 

 
รูปภาพ หวาย ปอกและหั่นเป็นชิ้นๆ 
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3. ต้มหวายใส่ปลาร้าและไม่เทน้้าออกชนผู้ไทยไม่นิยมต้มก่อนเพราะชอบรสขมเนื่องจากเชื่อว่า
เป็นยา  

 
 

4. น้าข้าวเบื่อที่โขลกกับใบย่านางเข้าด้วยกัน ไปละลายน้้า กรองเอาแต่น้้า ใส่หม้อต้มจนเดือด 
ข้าวเบื่อท้าให้น้้าแกงข้น 
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5. จากนั้นปรุงรสด้วยน้้าปลา (ใส่น้้าปลาร้าด้วย) ใส่ผักสะแงะ (ผักพื้นบ้านช่วยแต่งกลิ่น) ตาม
ด้วยใบแมงลัก 
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รูปภาพ  แกงหวาย 

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

แกงหวาย เป็นอาหารจานเด็ดจานหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ในส้ารับของชาวผู้ไทเป็นอาหารแห่งชาติ
พันธ์ของชาวผู้ไทก็ว่าได้  ผู้ไทเป็นค้าที่ใช้เรียกตัวเองของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้้าน้้าโขง ซึ้ง
แต่เดิมนั้นมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศลาวต่อมาชาวผู้ไทได้เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอุดรธานี ชุมชนผู้ไทมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าเพราะพื้นป่า
เป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของชาวผู้ไท ทั้งเนื้อสัตว์ พืชผักจากป่า 
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รูปภาพ หน่อหวาย 
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3. ชื่ออาหาร  แกงหมากมี้ 
ส่วนประกอบ 

1. หมากมี้  (ขนุนอ่อน)  6. ไก่หรือหมู 

2. ใบแมงลัก   7. พริกสด 

3. เกลือป่น     8. น้้าใบย่านาง 
4. น้้าปลา    9. ใบอีเลิศ 

5. ข้าวเบือ    10. ชะอม 

 

 
 

รูปภาพ ส่วนประกอบแกงหมากมี้ 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
1. เลือกขนุนที่ยังไม่แก่จัด เอามาปอกเปลือกออก 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

2. ล้างน้้าหั่นเป็นแว่นแล้วเอามาสับเป็นชิ้นๆเล็กพอค้า 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

2. เอาน้้าใส่หม้อพอประมาณ โขลกพริก ใส่ในหม้อเอาขนุนใส่ลงต้มให้เดือด 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

4. แล้วไปปิดฝาหม้อต้มต่อจนเดือดอีกคร้ังจนน้้าในหม้อลดลงเหลือคร่ึงหนึ่ง 

 

5. โขลกใบย่านางใส่ข้าวเบือละลายน้้าใส่ลงไปในหม้อต้มต่อ 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

 
6. ใสเครื่องปรุงที่เหลือทั้งหมด คนให้ทั่ว 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

 

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ขนุนน้ามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน ผลอ่อนของขนุนใช้กินเป็นผัก เช่น ลวก
จิ้มน้้าพริกหรือท้าต้าขนุน แม้ขนุนจะมีคุณค่าทางอาหารน้อยกว่าผลสุก แต่ก็มีเส้นใยอาหารสูง
และมีฤทธิ์ฝาดสมาน ช่วยรักษาอาการท้องเสียได้ ใช้ขนุนอ่อนในการประกอบอาหารเพราะจะท้าให้
สามารถทานได้ทุกส่วนของขนุนและรสชาติอร่อย 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

4. ชื่ออาหาร ต้มซั้วไก ่

ส่วนประกอบ 

1. ไก่บ้านต้มฉีกเอาแต่เนื้อ   9.น้้าปลาร้า  

2. น้้าปลา    10. พริกแห้งคั่วป่น  
3. ข้าวคั่วป่น   11.ตะไค้รทุบหั่นท่อน  
4. หอมหัวแดงทุบ  12.น้้าเปล่า   

5. เกลือ    13.ใบมะขามอ่อน,น้้ามะขาม  

6. ผักชีฝรั่งซอย  14.ใบสะระแหน่  
7. ผักแพวซอย   15.ต้นหอมซอย  
8. ข่าหั่นแว่น  

     

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 



หน้า  | 100 

 

  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

1. ตั้งหม้อต้มน้้าบนไฟกลางจนเดือด ใส่ข่า ตะไคร้ หอมแดง ใบมะขามหรือมะขามเปียกและ
เกลือลงไป ต้มจนเนื้อไก่เปื่อย 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

2. ตักไก่ออกมาหั่นไก่เป็นชิ้นใหญ่พักไว้ ให้เย็น ฉีกเนื้อไก่เป็นริ้ว ๆ 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

3. เอาไก่ฉีกใส่กลับลงหม้อเดิมอีกคร้ังใส่น้้าปลาร้า น้้าปลาลงไป ชิมรสให้ออกเค็มเปรี้ยว 

 
4. ใส่พริกป่น และข้าวคั่วลงไป คนให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่ง ใบสะระแหน่ ผักแพว และต้นหอม 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

       

รูปภาพ ใส่พริกป่น และข้าวค่ัวลงไป 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ต้มซั้วไก่บ้าน มีจุดเด่นที่มีผักแพวเป็นส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้ โดยผักแพวมีประโยชน์ในการ
ช่วยขับลมเป็นอาหารของชาวผู้ไท ซึ่งมีพื้นถิ่นอยู่ในแถบทางภาคอีสานที่น้อยคนนักที่จะรู้จัก ต้มซั้วไก่
บ้านจะมีลักษณะคล้ายๆ ต้มแซบ ต้มซั้วไก่ลักษณะคล้ายต้มย้าไก่ 

 
รูปภาพ   ผักแพว 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

บทสรุป 

อาหารผู้ไท มีรสชาติเด่นคือ ความเค็มจากน้้าปลาร้า รสเผ็ดจากพริกสดและแห้ง อาหารผู้ไท
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะแห้ง ข้น มีน้้าแบบขลุกขลิก และไม่นิยมใส่กะทิ มีปลาร้าเป็นส่วนผสมหลักใน
เกือบทุกเมนู นิยมทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งและผักพื้นบ้านที่มีตามฤดูกาล ผู้เขียนจึงได้รวบรวมไว้ซึ่ง
เมนูอาหารผู้ไทแบบดั้งเดิมและสามารถปรับประยุกต์ให้ เข้ากับสมัยปัจจุบัน สูตรในการท้าอาหารผู้ไท 
เมนูอาหารผู้ไท อาหารของชาวผู้ไทและมีวิธีการท้าอาหารอีสานไว้ให้คุณผู้อ่านได้หัดท้ากันหลากหลาย
เมนู ล้วนแล้วแต่เป็นเมนูง่ายๆ ที่สามารถท้าได้เอง 

อาหารประเภทต้ม อาหารประเภทแกง ค้าว่า แกง เป็นอาหาร เมนูต้ม เมนูแกง มันคืออาหาร
ที่ใช้การต้ม ใส่น้้าและต้มด้วยน้้าและใส่ส่วนผสมต่างๆ จนกรายเป็นว่าอาหารต้ม  หรือ  เมนูอาหาร
ต้ม นั้นมีความอร่อยที่หลายหลาย อาหารแกง อาหารนี้มีการน้าวิธีต้มมาท้า  

การต้ม หมายถึง การน้าอาหารที่ต้องการต้มใส่หม้อพร้อมกับน้้าตั้งไฟให้เดือด  การต้มวัตถุดิบ 
ไม่ว่าจะเป็นในน้้า  ใช้เวลาตามชนิดของอาหารนั้นๆ เช่น การต้มไข ่ต้มผัก ต้มเนื้อสัตว์ 

แกง คือ อาหารที่ใช้การต้ม ใส่น้้าและต้มด้วยน้้าและใส่ส่วนผสมต่างๆ จนกรายเป็นอาหารต้ม 
หรือ เมนูอาหารต้ม แสนอร่อย สูตรอาหารแกง เป็นสูตรอาหารที่ใช้การต้มเป็นกระบวนการท้าอาหาร  

อาหารผู้ไทจะเป็นเมนูสุดโปรดของคนไทยหลาย ๆ คน เพราะเสน่ห์ของรสชาติ ที่มีครบทุกรส
ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ด กินกี่ที่ก็ไม่มีเบื่อ แถมยังเหมาะมากที่จะเป็นเมนูทางเลือกส้าหรับคนที่ลด
ความอ้วนอีกด้วย เพราะแต่ละเมนูมีแคลอรี่ไม่สูงมากนั่นเอง  
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถิ่นชาวผู้ไทอาหารคาวประเภทแกง,ต้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ  แกงหน่อไม้ 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

 

   
รูปภาพ   แกงหวาย 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

 

   

รูปภาพ   แกงหมากมี่ 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

       

รูปภาพ    ต้มซั่วไก่ 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

 
รูปภาพ อาหารผู้ไทในพาข้าว 

ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/144/19144/images/DSC03878.jpg 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/144/19144/images/DSC03878.jpg
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสานในอีสาน   

 

บทที่ 5 ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถ่ินชาวผู้ไท  

    อาหารคาวประเภทอ่อม,หมก   

1. ชื่ออาหาร อ่อมหอยจูบ 

ส่วนประกอบ 

1. หอยจูบ (หอยขม)                    6. ต้นผักกะแยง   
2. ใบผักอ่ีตู่ (แมงลัก)                   7. น้้าปลาร้า 
3. ใบผักอีเลิศ(ใบซับภู)           8. เกลือ 

4. น้้าปลา            9.  ข้าวเบือ 

5. ตะไคร้                                10. พริก  

 

รูปภาพ   หอยขม 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
1.น้าหอยจูบมาตัดก้นแล้วล้างให้สะอาด 

 
2. ต้าพริกตะไคร้ข้าวเบือรวมกันให้ละเอียดแล้วเอาใส่หม้อ 

 
รูปภาพ  ต าพริกตะไคร้ข้าวเบือ 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสานในอีสาน   

 

3. คนพริกตะไคร้ข้าวเบือคนให้เข้ากันจนข้าวเบือสุกและปรุงรสด้วยเกลือน้้าปลาร้า 

     
4. คนให้เข้ากันจนข้าวเบือสุก 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

5. ใส่ผักอีตู่ใบอีเลิศหรือผักกะแยง 

 
6. ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทาน 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสานในอีสาน   

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 
แกงหอยขมต้องใส่ข้าวเบือ เพราะท้าให้น้้าแกงเข้มขน   หอยขมมีโปรตีนสูงและหาได้ง่ายตาม

ห้วยหนองคลองบึงเพียงเท่านี้เราก็ได้เมนูอาหารต้านโรคหวัดแถมชะลอริ้วรอยได้ง่ายๆ 

หอยขมมีสรรพคุณช่วยต้านริ้วรอยจากอนุมูลอิสระต้านโรคหวัดบ้ารุงสายตา  อุดมด้วยวิตามิน
ซีและเบต้าแคโรทีนสูง 

 

2. ชื่ออาหารอ่อมผักเสี้ยน 

ส่วนประกอบอาหาร 
1.ผักเสี้ยน     2. ใบย่านาง   3.เกลือ 

 

รูปภาพ    ผักเสี้ยน 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
1.น้าผักเสี้ยนที่เก็บมาล้างน้้าให้สะอาดเด็ดเอาแต่ยอดอ่อน 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสานในอีสาน   

 

2. ตั้งหม้อต้มน้้าใส่เกลือและใส่น้้าเล็กน้อยพอไม่ให้ไฟไหม้หม้อแล้วใส่ผักเสี้ยนลงไปในหม้อ 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

3. ต้มไปสักพักเปิดฝาหม้อพอผักเสี้ยนยุบตัวลงเอากากใบย่านางที่คั้นเอาน้้ามาวางทับผักเสี้ยน 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสานในอีสาน   

 

4. ใส่น้้าใบย่านางลงไปพอท่วมผักเสี้ยนในหม้อปิดฝาต้มต่อ 

 
 

 

 

 

 



หน้า  | 120 

 

  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

5. ต้มต่อไปประมาณ 3- 4 ชั่วโมง ต้องคอยดูไฟให้สม่้าเสมอเพื่อให้อ่อมผักเสี้ยนไม่ขมและมีรสชาด
กลมกล่อม 

. 

 

 
รูปภาพ  อ่อมผักสี้ยน 
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ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสานในอีสาน   

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ชาวอีสานโดยทั่วไปนิยมใช้ท้าเป็นผักดองไว้รับประทาน ส้าหรับวิธีการท้าผักเสี้ยนดอง แต่ชาว
ผู้ไทเอามาอ่อมโดยตอนอ่อมนั้นจะใช้ใบย่านางปิดด้านบนผักเสี้ยนก่อนปิดฝาเพื่อช่วยลดความขมและ
กลิ่นเหม็นของผักเสี้ยน เม่ือต้มจนน้้าแห้งน้าไปเป็นผักจิ้มได้  

6. ชื่ออาหารอ่อมผักกุ่ม 

ส่วนประกอบอาหาร 
1.ผักกุ่ม  2. ใบย่านาง   3.เกลือ 

    
รูปภาพ     ต้นผักกุ่ม 
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  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
1.น้าผักกุ่มที่เก็บมาล้างน้้าให้สะอาดเด็ดเอาแต่ยอดอ่อน 
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2. ตั้งหม้อต้มน้้าใส่เกลือและใส่น้้าเล็กน้อยพอไม่ให้ไฟไหม้หม้อแล้วใส่ผักกุ่มลงไปในหม้อเอาใบ
หมากหวดวางทับผักกุ่ม 
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3. ต้มไปสักพักดูว่าผักกุ่มยุบลงแล้ว ใส่กากและน้้าใบย่านางลงไปพอท่วมผักกุ่มในหม้อปิดฝาต้ม
ต่อ 
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4. ต้มต่อไปประมาณ 1- 2 ชั่วโมง ต้องคอยดูไฟให้สม่้าเสมอเพื่อให้อ่อมผักกุ่มไม่ขมและมีรสชาด
กลมกล่อม 
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เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

 

คนอีสานส่วนใหญ่จะเอาผักกุ่มมาดองเพราะผักกุ่มมีรสขม แต่ชาวผู้ไทเอามาอ่อม ซึ้งสามารถ
น้ามาเป็นผักเครื่องเคียงกับน้้าพริกได้ สามารถท้ารับประทานได้ในคร่ึงวัน คือ ท้าในตอนเช้าสามารถ
ทานในตอนเที่ยงวัน หรือท้าในตอนที่ยงสามารถทานในตอนเย็น  การท้าให้รสขมของผักกุ่มหายไปได้
เร็วขึ้นคือการใช้ใบต้นหวด มาปิดด้านบนละการใส่น้้าใบย่านางในตอนท้า  

  
 

รูปภาพ   ต้นผักกุ่ม 
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7. ชื่ออาหาร  หมกหน่อไม้  

ส่วนประกอบ 

1. หน่อไม้   5. ใบแมงลัก  
2. เนื้อหมู    6. ใบย่านาง  
3. พริกสด    7. น้้าปลา  
4. ปลาร้า   8. ผักสะแงะ 

 

รูปภาพ   หน่อไม้สดยังไม่ต้ม 
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รูปภาพ    ผักสะแงะ 
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 
 

1.น้าหน่อไม้ไปต้ม พอหน่อไม้สุก 

 

รูปภาพหน่อไม้ต้มสุก 
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2. แล้วน้ามาเข่ียนให้เป็นเส้นๆ ไม่ต้องยาวมาก 

 

2. แล้วเอาไปต้าในครกพอละเอียด 
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3. โขลก ใบย่านนาง,พริก,ข้าวเบือ,ตะไคร้ ให้ละเอียดแบบนี้ 

 
4. น้าหน่อไม้และย่านางใส่ตะไคร้พริกมาคลุก 
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5. ปรุงรสเอาพริกสดลงคนให้เข้ากันก่อนเอามาห่อใส่ใบตอง 

 
รูปภาพ   ต าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน 
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รูปภาพ   การคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน 
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7. แล้วเอาผักสะแงะและใบแมงลักโรยหน้าห่อด้วยใบตอง 

 
6. น้าไปนึ่งให้สุกแล้วน้ามาเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆได้เลย
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รูปภาพ   หมกหน่อไม้ที่มีคุณค่าทางสมุนไพรน่ารับประทาน 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

 

ผักที่ขาดไม่ได้คือ ผักสะแงะ ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะเพิ่มความอร่อย ของหมกหน่อไม้คนผู้ไทยให้
แตกต่าง หน่อไม้มีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งโปรตีน วิตามิน และที่ส้าคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเอง
ไม่ได้ ต้องน้าเข้าจากอาหารประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นหน่อไม้ยังมีกากใยอาหารที่ช่วยให้ร่างกาย น้า
กากและสารพิษออกสู่ภายนอกได้เร็ว โดยการดูดน้้าและเพิ่มปริมาตรให้ตัวกากให้มากข้ึน จนร่างกาย
ต้องส่งออกฉับพลันประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานหน่อไม้ คือ ร่างกายก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแส
เลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือ หรือสารพิษต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ไปรวมกันที่ล้าไส้ใหญ่แต่ถ้ามีกากใย
อาหารมาก ๆ กากใยอาหารเหล่านี้ จะช่วยดูดน้้าและเพิ่มปริมาณ ท้าให้กากอาหารเหล่านี้ มีน้้าหนัก
มากจะเคลื่อนขบวนออกสู่โลกภายนอกได้เร็ว กากใยอาหารจึงช่วยลดการเกิด มะเร็งล้าไส้ใหญ่ย่านาง 
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้ในการประกอบอาหารพื้นหลายๆ ต้ารับ ในใบย่านางมีวิตามินเอและซีสูง 
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บทสรุป 

หมก เป็นอาหารผู้ไทที่คล้ายห่อหมกในภาคอีสาน แต่ถ้าขึ้นชื่อว่าอาหารผู้ไทแล้วจะเป็นอาหาร
ที่ท้าง่าย รวดเร็ว และไม่ใส่กะทิ และต้องคงเอกลักษณ์ของอาหารผู้ไท คือ ต้องมีกลิ่นปลาร้าเป็น
ส่วนผสมเคล็ดลับหมกจะอร่อยต้องใส่ผักสะแงะ การนึ่งต้องต้มน้้าจนเดือดก่อนแล้วค่อยใส่หมกลงไปนึ่ง 

การนึ่ง เป็นวิธีประกอบอาหารอย่างหนึ่งของชาวผู้ไททั้งอาหารคาวหวาน ซึ่งเป็นที่นิยมเช่นกัน
ของคนในภาคอีสานซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นวิธีปรุงอาหารที่เราไม่ต้องใช้ไขมันในการประกอบอาหาร
เหมือนกับการปรุงอาหารประเภท การผัด หรือทอด ซึ่งก็น่าจะเหมาะกับคนในยุคนี้ ที่ต้องควบคุม
ปริมาณการบริโภคไขมัน อาหารอย่างเช่น เมนูหมก ก็มีการใช้สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ใบแมงลัก 

 นอกจากความเป็นสมุนไพรแล้ว เมื่อน้ามาปรุงแต่งในลักษณะนี้ ก็จะท้าให้มีกลิ่นหอมตาม
ธรรมชาติจากสมุนไพร และการที่มีการใช้สมุนไพรดังกล่าวนี้ช่วยให้ลดการปรุงรสเค็มลงได้บางส่วน เรา
จะเห็นว่ามีวัตถุดิบที่ใส่อยู่ในชุดอาหารผู้ไทเกือบทุกเมนูนี้ก็คือ พริก บางท่านอยากทราบว่าการ
รับประทานพริก พริกมีประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงพริกนี้มีจุดเด่นคือ มีเบต้าแคโรทีนค่อนข้านสูง แต่
แน่นนอน เราคงต้องคาดหวังพึ่งการกินเบต้าแคโรทีนเพื่อเป็นแหล่งวิตามินเอ แต่พริกที่เรารับประทาน
เรารับประทานในปริมาณที่น้อย แต่ตัวพริกเองมีคุณสมบัติช่วยท้าให้เราเจริญอาหารถ้าใส่ในปริมาณที่
เหมาะสมพอสมควร  

ดังนั้นเมนูอ่อม หมกนี้ ก็น่าจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าส่งเสริมส้าหรับผู้ดูแลสุขภาพหากเราไม่ปรุง
รสให้เค็มเกินไป ซึ่งขณะนี้ เร่ืองเค็มเป็นจุดเน้น เพราะยุคนี้เป็นยุคที่จะส่งเสริมสุขภาพด้วยการรณรงค์
ให้รับประทานกินอาหารที่มีประโยชน์ ดังนั้น ก็จะต้องระมัดระวังในส่วนประกอบอื่นที่ไม่ควรมาก
เกินไป ไม่ว่าไขมัน เกลือ เป็นต้น เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้มีปัญหาโรคต่างๆ ตามมา 
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ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถิ่นชาวผู้ไทคาวประเภทอ่อม,หมก 

    

รูปภาพ   อ่อมหอย 

 

รูปภาพ   อ่อมผักเสี้ยน 
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รูปภาพ     อ่อมผักกุ่ม 

 

รูปภาพ     หมกหน่อไม้ 
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บทที่ 6 ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถ่ินชาวผู้ไท  

        อาหารคาวประเภทซุบ,ลาบ   

1. ชื่ออาหาร ซุบเห็ดกระด้าง 

ส่วนประกอบ 

1. เห็ดกระด้าง   2. ถั่วป ี

3. น้้าปลา   4. ปลาร้า 
5. ปลาเขง   6. เกลือ 

7. หอมแห้ง   8. สะระแหน่/หอมสด 

9. พริกสด   10. ผงชูรส 

 

รูปภาพ   เห็ดกระด้าง 
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รูปภาพ  ปลาเขงปิ้ง กับ ถั่วปี 
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รูปภาพ  ต้นหอม ผักชี สาระแหน่  

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1.ต้มเห็ดกระด้างให้นิ่ม สับให้ละเอียด 
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2.ต้มถั่วให้สุกและเปื่อย 
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   3.ต้าถั่วที่ต้มแล้วให้แหลก ใส่เห็ดที่สับไว้ลงไป ใส่ปลาเขง ใส่น้้าปลาร้า 
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4.ใส่ต้นหอม ผักชี สาระแหน่ คนให้เข้ากัน 

 

ภาพที่ 6.7 ซุบเห็ดกระด้างพร้อมเสริฟ 

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

 เห็ดกระด้างแห้งจากธรรมชาติครับไม่ใช่เห็ดที่เพาะถั่วปี ไม่ใช่ถั่วฝักยาวตามท้องตลาด ขนาดสั้น
กว่าและเมล็ดเยอะกว่า สามารถใช่ถั่วแปบก็ได้ 
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2. ชื่ออาหาร ซุบหมากหมี้ 

ส่วนประกอบ 

1. ขนุนอ่อน ต้มให้เปื่อย 

2. พริกป่น 

3. กระเทียมเผา 

4. หอมแดงเผา 

5. น้้าปลาร้า  

6. น้้าปลา   

7. ข้าวคั่ว 

8. หอมแดงซอย  

9. ต้นหอมซอย  

10. ผักชีฝรั่งซอย  

11. ใบมะกรูดซอย  

12. ปลาดุกย่าง 

    

 

รูปภาพ  ขนุนอ่อนๆ 
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. เร่ิมจากน้าขนุนอ่อนไปต้มให้เปื่อยก่อน จะต้มในน้้าปลาร้าเพื่อให้รสชาติซึมเข้าไปในเนื้อขนุน
อ่อนจัดการสับขนุนอ่อนเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อน 

 

รูปภาพ    ขนุนอ่อนต้มเปื่อยเครื่องปรุงหลัก 
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2. เนื้อปลาดุกย่าง ใบมะกรูด ต้นหอม หอมแดง ผักชีฝรั่งซอย 

     

รูปภาพ    เครื่องปรุงและส่วนผสมการท าซุบหมากมี้ 
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3. เอากระเทียมเผา หอมแดงเผา ต้าในครก ใส่ขนุนอ่อน รวมทั้งเนื้อปลาดุกย่าง ลงไปต้าพร้อมกับ
พริกป่น ต้าให้ขนุนแหลกหยาบๆ พร้อมกับปรุงรสด้วยน้้าปลาร้า น้้าปลาใส่ข้าวคั่ว หอมแดง และผักต่างๆ 
ลงไปคลุก 

 

รูปภาพ    ส่วนผสมรวมกันในซุบหมากหมี้ 
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รูปภาพ    ซุบหมากหมี้พร้อมรับประทาน 

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ใช้ขนุนอ่อนในการประกอบอาหารเพราะจะท้าให้สามารถทานได้ทุกส่วนของขนุนและรสชาติ
อร่อย 
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3. ชื่ออาหาร ลาบเทา 

ส่วนประกอบ 

1. เทา   6. ปลาป่น 

2. ปลาร้า   7. พริกป่น 

3. ข้าวคั่ว   8. ต้นหอม  

4. หอมเป หรือยี่หร่า  9. มะเขือ 

5. ถั่วฝักยาวหั่น 

 

รูปภาพ    เทา  
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รูปภาพ     มะเขือห่ันกับถั่วหั่น 

 

 

รูปภาพ    ต้นหอม สระแหน่ พริก ข้าวคั่ว 
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. ผสมน้้าปลาร้าต้มสุกกับเทา แล้วคนให้เข้ากัน 

2. ใส่ส่วนประกอบอื่นๆ ตามกันไป ได้แก่ ป่นปลา , ถั่วฝักยาว และมะเขือ (หั่นแล้ว)หอมแดง 
(หั่นแล้ว),พริกป่น,ข้าวคั่วบดละเอียด,ต้นหอม,ยี่หร่าหรือหมอเป,ใบหูเสือ (ซอยแล้ว)  

3. คนให้เข้ากันทีเดียวอีกคร้ัง ตักเสิร์ฟพร้อมรับประทาน 

 

 

รูปภาพ    ลาบเทา 
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เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

"เทา" คือ สาหร่ายน้้าจืดชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีสีเขียวๆ  ที่ขึ้นอยู่ตามล้าห้วย หนอง บึง หรือตามท้อง
นาทั่วไป สามารถน้ามาท้าอาหารรับประทานได้ (ต้องเป็นเทาอ่อนเท่านั้น) เทาอาจมีไข่พยาธิ หรืออ่ืนๆ 
ปนมาด้วย เม่ือต้องการก้าจัดไข่พยาธิด้วยวิธีการต้มเดือดลาบเทาที่ปรุงเสร็จแล้วนั้น ลาบเทาจะเหลว
เป็นน้้า แต่คุณค่าอาหารยังอยู่ หากต้องการรับประทานลาบเทาสดๆ ให้น้าเทาไปแช่แข็งก่อนปรุงที่
อุณหภูมิต่้ากว่าจุดเยือกแข็งประมาณ 10 - 20 นาที ไข่พยาธิก็จะแตก (ตาย) 

 

 

รูปภาพ    เทาสีเขียว ที่ขึ้นอยู่ตามล าห้วย หนองตามท้องนา 
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4. ชื่ออาหาร ลาบนกเป็ดน้้า 

ส่วนประกอบ 

1.นกเป็ดน้้า  6. ข้าวคั่ว 

2. หัวหอม  7. หอมเป 

3.  สะระแหน ่  8. พริกป่น  

4. น้้าปลา   9. ผงชูรส 

5. มะนาว 

 

รูปภาพ   นกเป็ดน้ า 
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รูปภาพ   นกเป็ดน้ าที่ถอยขนพร้อมน าไปปรุง 

ระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. น้านกเป็ดเลือกเอาส่วนที่มีเนื้อแล้วสับให้ละเอียดน้านกเป็ดที่สับแล้ว ไปลวนให้สุก 
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2. ปรุงรสด้วยน้้าปลา ผงชูรส มะนาว ใส่ข้าวคั่ว หัวหอม หอมเป สระแหน่  พริกป่น ลงไป ใส่
พร้อมๆ กัน และคนให้เข้ากัน 

 

รูปภาพ   หัวหอม หอมเป สระแหน่ พริกป่น 
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รูปภาพ   ส่วนผสมทั้งหมดของลาบนกเป็ดน้ าใส่รวมกัน 

 

รูปภาพ   ลาบนกเป็ดน้ า 
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เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

 จะได้รับประทานเป็นบางช่วงที่มีนกเป็ดน้้าอพยพมาที่หนองน้้าในเขตชุมชนเท่านั้น  

บทสรุป 

 ภาคอีสาน มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง เป็นที่ราบสูง มีแม่น้้าสายใหญ่ และมีเทือกเขาสูง
ในบางแห่ง ขาดความอุดมสมบูรณ์กว่าภาคอื่นๆ ชาวผู้ไทที่อาศัยอยู่ภาคอีสานจึงเป็นผู้ที่กินอาหารได้
ง่าย มักรับประทานได้ทุกอย่าง เพื่อการด้ารงอยู่ของชีวิตในการปรับตัวให้สอดคล้องกับ ธรรมชาติ ชาว
ผู้ไทจึงรู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่รับประทานได้ในท้องถิ่น น้ามาดัดแปลงรับประทาน หรือประกอบเป็น
อาหารทั้งพืชผักจากป่าธรรมชาติ ปลาจากล้าน้้า และแมลงต่างๆ หลายชนิดอาหารพื้นถิ่นของชาวผู้ไท
ส่วนมากจะมีรสเผ็ด เค็ม เปรี้ยว และจะรับประทานข้าวเหนียวกับอาหารพื้นถิ่นชาวผู้ไทที่มีรสจัดและ
น้้าน้อย    วิธีปรุงอาหารมีหลายวิธี คือ ลาบ ก้อย  หมก  อ่อม แกง ต้ม ซุป กี่  ปิ้ง ย่าง นึ่ง ต้าแจ่ว ป่น 
เป็นต้น 

ดังนั้นอาหารพื้นถิ่นชาวผู้ไทจึงมีควาหลากหลายและมีรูปแบบที่น่ารับประทานมาก สิ่งที่จะ
ขาดไม่ได้คือ น้้าปลาร้า จัดว่าเป็นเครื่องปรุงที่ช่วยเพิ่มรสชาติ ให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น ‘น้้าปลา
ร้าจึงมีบทบาทต่อการประกอบอาหาร เกือบทุกต้ารับของอาหารพื้นถิ่นชาวผู้ไทก็ว่าได้ ซึ่งท้าให้
กลายเป็นสัญลักษณ์และเป็นอาหารเด่นที่ทุกคนรู้จัก ดังนี้ 

ซุบเป็นอาหารประเภทย้าคล้ายเครื่องจิ้ม มีลักษณะค้อนข้างข้น รับประทานพร้อมข้าวเหนียว
และผักสดซึ่งนอกจากซุปแล้วจะเป็นที่โปรดปรานของชาวผู้ไทและคนชาวภาคอีสานแล้ว ยังเหมาะกับคน
ที่ก้าลังลดความอ้วนด้วยนะคะ เพราะซุปหรือลาบถ้วยเดียว ให้พลังงานต่้ามาก   

มีอีกหนึ่งเมนูที่จะขาดไปไม่ได้เลยกับเสน่ห์กลิ่นข้าวคั่วหอม ๆ เคล้ากับเนื้อเป็ดรวนสุก โรยใบ
สะระแหน่ จกกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยนักแล ยิ่งในสมัยนี้ท้ากินเองง่ายมาก ๆ เพราะมีผง
ปรุงลาบ-น้้าตกวางขายกันให้เกลื่อน 
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ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถิ่นชาวผู้ไทอาหารคาวประเภทซุบ,ลาบ 

 

ภาพที่ 6.24 ซุบเห็ดกระด้าง

 

ภาพที่ 6.25 ซุบหมากหมี่ 
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ภาพที่ 6.26 ลาบเทา

 

ภาพที่ 6.27 ลาบนกเป็ดน้ า 
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บทที่ 7 ภูมิปัญญาอาหารพ้ืนถ่ินชาวผู้ไท  

       อาหารหวานประเภทนึ่ง  

1. ชื่ออาหาร ข้าวต้ม มะสิล ี

ส่วนประกอบ 

1. แปูงข้าวเหนียว   2. ข้าวโพดมะสิล ี 

2. น้้าตาล   4. ข้าวเหนียวแช ่

 3. มะพร้าวขูด 

 

รูปภาพ   ข้าวโพดสาลี 
 

 

http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. ปอกเปลือกข้าวโพดสาลี ออก เก็บเปลือกเอาไว้ 

 

รูปภาพ    วิธีการข้าวโพดสาลี 
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2. ฟานข้าวโพดสาลีออกจากแกนน้าข้าวเหนียวแช่โขลกให้ละเอียด ขูดมะพร้าว 

 

 
 

รูปภาพ   ข้าวโพดสาลี,น้้าตาล,มะพร้าวขูด,ข้าวเหนียวแช่โขลก 
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3. น้าส่วนผสมทั้งหมด คลุกเคล้า ใส่แปูงข้าวเหนียวลงไปให้ส่วนผสมไม่เหลว 

 

รูปภาพ    คลุกเคล้าส่วนผสม 

4. น้าส่วนผสมที่ได้ไปห่อด้ายเปลือกข้าวโพดห่อใส่เปลือกข้าวโพดที่เตรียมไว ้
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5. เอาข้าวต้มข้าวโพดสาลีที่ห่อเสร็จแล้วใส่ซึ้งใส่รังทึ่งให้เต็ม 
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6. เอาไปนึ่ง จนสุก 
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รูปภาพ    ข้าวต้มหมากสาลี 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ใส่แปูงข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มความเหนียวให้แก่ข้าวต้มหมากสาลี สมัยก่อนใช้เพียงข้าวเหนียว
แช่โขลก ข้าวโพดสาลี สีด้า ก้อจะใช้ข้าวเหนียวด้าแช่ แทน  ชอบหวานน้อยมาก ก้อเติมน้้าตาลตาม
ชอบ 
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2. ชื่ออาหาร  โจ้มะอึ (นึ่งฟักทอง) 

ส่วนประกอบอาหาร 

1. มะอึ (ฟักทอง)  3. น้้าตาล 

2. เกลือ   4. มะพร้าวขูด 

 

รูปภาพ   มะอึ (ฟักทอง) 
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. ปอกเปลือกฟักทองห่ันเป็นชิ้น ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป 
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2. ล้างน้้าแล้วน้าไปนึ่งให้สุก 
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3. เอาฟักทองที่นึ่งสุกแล้วมาคนผสมกับมะพร้าวขูดใส่น้้าตาลตามชอบและเกลือเล็กน้อย 

 

 
 

รูปภาพ    ฟักทองนึ่งสุกคลุกมะพร้าวขูด 



หน้า  | 172 

 

  ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน 

 

 
 

 

รูปภาพ    โจ้มะอึ  

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ตอนคลุกเคล้าส่วนผสมปดฟักทองไปด้วยแต่ไม่ต้องปดจนเละ เอาพอเข้าเนื้อกับส่วนอื่น 
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3. ชื่ออาหาร ข้าวต้มขาว 

ส่วนประกอบ 

1. กล้วยน้้าว้าสุก       4. มะพร้าวขูด 

2. เกลือปุน            5. น้้าตาล 

3. ข้าวสารข้าวเหนียว 

กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. ล้างข้าวสารข้าวเหนียวให้สะอาดตักขึ้นให้เสด็จน้้าน้าใบตองกว้างประมาณ 10 นิ้ว ใส่ข้าว
เหนียว 1 ก้ามือ วางกล้วยน้้าว้าตรงกลาง แล้วใส่ข้าวอีก 1 ก้ามือ 
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2. ห่อใบตองให้แน่น พับหัวและพับท้าย มัดด้วยตอกให้แน่นน้าไปต้ม  
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3. ต้มสุกแล้ว ทิ้งไว้ให้เย็น แกะห่อออก ห่ันเป็นชิ้นๆคลุกกับมะพร้าวขูด โรยด้วยน้้าตาล
ทราย 
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รูปภาพ    มะพร้าวขูด 
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รูปภาพ    ข้าวต้มขาว 

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

ควรเลือกกล้วยน้้าว้าที่สุกงอม จะท้าให้ข้าวต้มหัวหงอกมีรสชาติหวานอร่อยการห่อข้าวต้มต้องห่อ
ให้แน่น และมัดเชือดให้แน่น จะท้าให้ข้าวต้มหัวหงอกเหนียว รสชาติอร่อย 
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4. ชื่ออาหาร บวดมันส้าปะหลัง 

ส่วนประกอบ 

1. มันส้าปะหลัง   2. น้้าตาลทราย  

3. น้้ากะท ิ  4. เกลือ  

5. ใบเตย 

 

รูปภาพ    มันส้าปะหลัง 
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. น้ามันมาปอกเปลือก ล้างน้้า แล้วหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบ 

 

 

รูปภาพ    มันปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้น 

2. ใส่น้้าเปล่าในหม้อน้าขึ้นตั้งไฟจนเดือด แล้วใส่มันส้าปะหลังลงไปต้มให้สุกประมาณ 15 นาที 
ตักขึ้นสะเด็ดน้้า 
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รูปภาพ    หั่นเป็นชิ้นๆแล้วล้างน้้า 
3. ตั้งหม้อใส่น้้ากะทิลงไปต้ม ใส่มัดใบเตยลงไปด้วย 

4. พอน้้ากะทิเริ่มเดือดปรุงด้วยเกลือและน้้าตาลทราย คนให้ละลายเข้ากัน 

5. ใส่เนื้อมันส้าปะหลังลงไปต้มด้วยกันสักครู่ให้น้้ากะทิเข้าเนื้อเล็กน้อย 

 



หน้า  | 181 

 

ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทในอีสาน   

 

เทคนิคเฉพาะของพ้ืนที่ชนชาวผู้ไท 

 มันส้าปะหลังถ้าเรานึ่งเสียก่อนจะท้าให้ขนมสุกเร็วไม่เสียรสชาติ ก่อนนึ่งมันส้าปะหลัง
ควรใช้ปลายมีดกรีดบนผิวมันส้าปะหลังให้เป็นเส้น ๆ จะดูสวยงามจากในหัว รากและใบมันส้าปะหลังมี
สารไซยาโนเจนิคไกลโคไซด์ 2 ตัว คือ ไลนามาริน ( linamarin) และโลทอสทราลิน ( lotaustralin) ซึ่ง
สามารถสลายได้ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ ก๊าซชนิดนี้มีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและทางเดินโลหิต ท้าให้
ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์สมองน้อยลง ถ้ากินพืชที่มีสารนี้สด ๆ จะอาเจียน หายใจขัด ชักกระตุก กล้ามเนื้อ
ไม่มีแรง หายใจล้าบาก อาการรุนแรงมาก ลมหายใจมีกลิ่นไซยาไนด์ ท้าให้เสียชีวิตได้ 6 พบอาการพิษ
แบบฉับพลันคือ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดท้อง อาเจียน และอุจจาระร่วง 

. 

รูปภาพ    ต้นมันส้าปะหลัง 
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5.ชื่ออาหาร ลอดช่อง  

ส่วนประกอบ  ตัวลอดช่อง 

1. แปูงข้าวเจ้า    2. แปูงเท้ายายม่อม 

 3. แปูงซ่าหร่ิม   4. น้้าปูนใส 

 5. น้้าใบเตย     6. น้้าแข็ง 

ส่วนผสมน้้ากะท ิ

 1.  น้้ากะท ิ   2. น้้าตาลปึก  

 3. เกลือปุน    4. เทียนอบ 

 

รูปภาพ     ปูนแดงท้าน้้าปูนใส กับ แป้งข้าวเจ้า 

 

http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
http://www.blogger.com/goog_1461908321
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กระบวนการและขั้นตอนการประกอบอาหาร 

1. ท้าตัวลอดช่องโดยผสมแปูงข้าวเจ้า , แปูงเท้ายายม่อม , แปูงซ่าหร่ิม เข้าด้วยกัน หลังจาก
นั้นค่อยๆใส่น้้า ปูนใสทีละน้อย ขณะเดียวกันก็นวดแปูงให้เข้ากันจนเนียนและเหนียว และค่อยๆใส่น้้า
ปูนใสจนหมด แล้วจึงใส่น้้า ใบเตย 
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2. แล้วน้าไปตั้งบนไฟร้อนปานกลาง กวนจนแปูงเหนียวและข้นจึงลดไฟลง กวนต่อจนแปูงสุก 
(แปูงจะมี ลักษณะข้นเหนียว)จึงปิดไฟ 

 

3. เตรียมน้้าเย็นโดย น้าน้้าแข็งไปละลายในน้้าจนน้้าเย็นจัด 

4. จากนั้นน้าส่วนผสมแปูงที่เตรียมไว้ในขั้นตอน ที่หนึ่งไปใส่ลงในพิมพ์ลอดช่อง ค่อยๆกดให้
เป็นเส้นหย่อนลงไปในน้้าเย็นที่เตรียมไว้ 
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5. ท้าน้้ากะทิโดยน้าน้้าตาลปึกผสมกับน้้ากะทิและเกลือปุน น้าไปตั้งบนไฟอ่อนๆ ค่อยๆ คนจน
น้้าตาลละลายดี จึงปิดไฟ และน้าไปอบควันเทียนให้หอม 

6. ตักเส้นลอดช่องใส่ถ้วย ราดด้วยน้้ากะทิและน้้าแข็งทุบ สามารถใส่เครื่องเพิ่มเติมได้ตาม
ต้องการ (เผือกนึ่ง,ข้าวเหนียวด้า) 
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ภาพที่ 7.18 ลอดช่องพร้อมเสริฟ 

บทสรุปส่งท้าย 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นว่าภูมิปัญญา ชาวบ้าน ภูมิปัญญาพื้นถิ่นผู้ไทในด้านต่างๆ 
ก้าลังจะถูกละเลยและมีโอกาสขาดผู้สืบทอดในคนรุ่นต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลง        

ไปตามยุคสมัยซึ่งมีการสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ชีวิตของคนในชุมชน การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ด้ารงคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนคู่กับชุมชนสังคมสืบต่อไป จึงเป็นจิตส้านึกที่ทุกคนในสังคม และ
ชุมชนท้องถิ่น นั้นๆที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปกปูองรักษามรดกทางภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบต่อไป ผู้เขียน ได้เล็งเห็นความส้าคัญว่าควรมีการอนุรักษ์ภูมิ
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ปัญญาอาหารพื้นถิ่นผู้ไทอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทและวิถีชีวิตเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้
และภูมิปัญญาไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป     

ผู้เขียนจึงสนใจภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชาวผู้ไท และได้ค้นพบว่ามีอาหารที่น่าสนใจมากมายที่
ทุกคนรู้จัก และเคยได้รับประทานและมีหลายประเภทที่ยังไม่รู้จัก  จะต้องลองหารับประทานสักครั้ง 
เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ เพื่อสุภาพ ต่อต้านโรคต่างๆ ได้ด้วยและยังน้าไป ปรับ
ประยุกต์ ใช้ชีวิตประจ้าวันได้  อาหารชาวผู้ไทยังคงสืบทอดกันมาและยังคงมีอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไป
หลายชั่วอายุคนแล้วก็ตาม  จากการ ศึกษา วิเคราะห์ภูมิปัญญาอาหาร พื้นถิ่น ของชาวผู้ไท ผู้เขียนยัง
ค้นพบว่าชาวผู้ไทสามารถรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตนไว้ได้  แม้การเคลื่อนไหวทางสังคมและส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส้าหรับชาวผู้ไทแม้จะมีการอพยพจากชุมชนเดิมมาเข้าสู่ชุมชนเมือง และต้องมี
การปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้ แต่ด้วยกระแสของโลกในปัจจุบันได้  

(ฉัตรทิพย์  นาถสุภา.2540 : 21) ก่อให้เกิดเป็นปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ยากที่จะต้านทานได้จึงท้า
ให้วิถีชีวิตของชนชาวผู้ไท เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ตั้งแต่ระดับครอบครัว สังคมของชนชาวผู้ไทมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงอย่างไร  ชาวผู้ไทคนในสังคมประเทศไทย ก็ยังคง
รักษาเอกลักษณ์ทางภาษาและประเพณีดั้งเดิมไว้ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะภูมิปัญญาอาหาร พื้นถิ่นทั้ง 
อาหารคาว หวาน ให้อยู่คู่ไปกับโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้เป็นอย่างดีดังที่กล่าวมาทตั้งแต่ต้น 

การเผยแพร่แลกเปลี่ยน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง ด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ  เช่น หนังสือ ต้ารา ฯลฯ  อย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการอนุรักษ์เช่นเดียวกัน 
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อมรวิชช์  นาครทรรพ และคนอื่นๆ.2551 .การศึกษาในวิถีชุมชน:การสังเคราะห์ประสบการณ์ในชุด
โครงการวิจัยด้านการศึกษากับชุมชน. กรุงเทพฯ : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

อุทัย   ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์. 2540.ระบบการศึกษา 

  กับชุมชน กรอบ ความคิดและข้อเสนอการวิจัย.  กรุงเทพฯ:ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย.สกว.  
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภิละ 

ต้าแหน่ง 

- หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ส้านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

- กรรมการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

- ผู้สอนรายวิชาวิถีไทย,รายวิชาสังคมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรายวิชาวิถี
ไทยพื้นถิ่นอุดรธานี,รายวิชาวิถีชีวิตพื้นถิ่นอุดรธานี 

คุณวุฒิประวัติการศึกษา 

- ศศบ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต การพัฒนาชุมชนคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2538 

- ศศม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 

ประวัติการท้างาน 

1. อาจารย์โรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2540- 2544 

2. อาจารย์พิเศษโรงเรียนเทคนิคบรรหาร-แจ่มใส พ.ศ. 2541-2544 

3. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 

ผลงานเด่น  

1. เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาวิถีไทย 

2. เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาสังคมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน วิชาวิถีไทยพื้นถิ่นอุดรธาน ี

4. ต้ารา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธาน ี
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ผลงานวิจัย 

1. วิจัยชั้นเรียน การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ของนักศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษาในสถาบันราชภัฏอีสานเหนือ. THE COMPARATIVE STUDY OF ATTITUDE 

TOWARDS FOREST CONSERVATION OF THE SOCIAL STUDIES STUDENTS IN THE 

NORTHERN ESAN RAJABHAT INSTITUTE. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541. 

2. วิจัยชั้นเรียน เร่ือง “ความส้านึกในคุณค่าวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2545”.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3. โครงการวิจัยในฐานนะที่เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัย ชื่อโครงการ “การศึกษาบริบท
ของพื้นที่ ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัศนคติและความคิดเห็นต่อ
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าห้วยหลวง-หนองหาร กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี” แหล่งทุน ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าภาค ๓ จังหวัดอุดรธานี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านอาหารของชน
ชาติพันธ์ผู้ไทและไทพวน ในจังหวัดอุดรธานี”  The study of local wisdom on PHU TAI and 

THAI PAUN ethnic food in UdonThani Province. แหล่งทุน   ส้านักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ้าปีงบประมาณ 2557. 

5. หัวหน้าโครงการวิจัยเร่ือง “ การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น ของ
ชาวผู้ไท บ้านถ่อนนาลับ ต้าบลถ่อนนาลับ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ” Data development 

on Local food wisdom of Phuthai ethnic Baan Tonnalup, Tonnalup sub-distric, Baan 

Dung district, UdonThani Province.แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี. ประจ้าปีงบประมาณ 2557. 

6. หัวหน้าโครงการวิจัยเร่ือง  การศึกษาอัตลักษณ์ของชนชาติพันธุ์ชาวผู้ไทยในจังหวัด
อุดรธานีและชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ . The the ethnic identity of PhuTai in Udonthani 

province and PhuTai in Kalasin province.แหล่งทุนส้านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ประจ้าปีงบประมาณ 2558. 

7. หัวหน้าโครงการวิจัยเร่ือง การน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น: กรณีชุมชนบ้านถ่อนนาลับ หมู่ที่ 1 ต้าบลถ่อนนาลับ อ้าเภอบ้านดุง กับชุมชน
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บ้านโคกลาม –  แสงอร่าม ต้าบลกุดหมากไฟ อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีแหล่งทุน สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ประจ้าปีงบประมาณ 2558. 

8. หัวหน้าโครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม กับบ้านถ่อนนาลับ จังหวัดอุดรธานี.  The process of sustainable 

development of Ban KoKlam-Sang Aram community and BanthonNalap community UdonThani . 

แหล่งทุน  ส้านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ้าปีงบประมาณ 2559. 

ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก ส้านักวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

โทรศัพท์   042-211040 ต่อ 1732  

โทรศัพท์มือถือ  092-2521093 

E-mail:    navarat523@gmail.com 
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