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คงจะไม่มีชาติพนั ธุ์ไทกลุ่มไหนที่มีความสับสนในการเรี ยกชื่ อ ตลอดจนประวัติศาสตร์ ของตนเอง
เหมือนผูไ้ ท (ภูไท1) ที่บริ เวณสองฝั่งโขง บ่อยครั้งที่เข้าใจผิดว่าเป็ นกลุ่มที่คล้ายคลึงกับไทที่เวียดนามเหนื อ
และจีนตอนใต้ คําว่าผูไ้ ทมีสองความหมาย: ชื่อชาติพนั ธุ์ของผูไ้ ทสองฝั่งโขงและผูค้ นหรื อคนไททัว่ ไป
เนื่ องจากที่ผ่านมามีนักเขียนหลายท่านใช้คาํ ว่า “ผูไ้ ท” ในการเรี ยกชื่ อกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ เช่น กลุ่ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ 2 ในเวียดนาม ได้แก่ “ผู-้ ไทดํา” “ผู-้ ไทขาว” “ผู-้ ไทแดง” และกลุ่มกลางในจีนตอนใต้ เช่น
“Budai” (บูไ้ ด่ ผูไ้ ต่)3 ฯลฯ ว่าเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันหรื อคล้ายๆกันกับผูไ้ ท ซึ่ งสร้างความสับสนแก่ผู ้
ศึกษาภายหลัง ดังนั้นในบทความนี้จึงขออธิบายความหมายของ ผูไ้ ท ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ความหมาย4 ดังนี้
ความหมายแรก เป็ นชื่อเฉพาะของกลุ่มชาติพนั ธุ์สองกลุ่มที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1) ผูไ้ ท ใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทยและตอนกลางของสปป.ลาว 2) เป็ นที่ทราบกันมานานกว่าร้อยปี แล้วว่ามี
กลุ่มไท (ไต่) ต่างๆในบริ เวณชายแดนเวียดนาม-จีน ที่เรี ยกตัวเองว่า “Budai” ฯลฯ แต่คน “บูไ้ ด่” เหล่านี้ มี
ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา แตกต่างกันมากกับผูไ้ ทบริ เวณสองฝั่งโขง ซึ่ งต่อมา ปราณี กุล
ละวณิ ชย์ และ ธี ระพันธ์ เหลืองทองคํา นักภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์5 ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบ
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ประชาชนส่ วนใหญ่ในภาคอีสาน นิยมใช้คาํ ว่า ภูไท แต่ในสปป.ลาว ใช้ ผูไ้ ท (ຜູໄ້ ທ) คําหลังมีความหมายสอดคล้องกับชื่อ
ชาติพนั ธุ์ ซึ่ งหมายถึง คน-ไท พบการบันทึกเป็ นภาษาไทยครั้งแรกในประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4, 2458 (ในพงศาวดารใช้ ผู้
ไทย) ส่ วนคําว่า ภูไท เขียนในหนังสื อไทยทัว่ ไปหลังการบันทึกของพระโพธิวงศาจารย์ ในหนังสื อใช้ ภูไทย (อ้วน ติสโส)
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2
Li Fang Kuei, 1977. ฟังกวย ลี แบ่งกลุ่มภาษาตระกูลไทเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มตะวันตกเฉี ยงใต้ (South-western Tai Group)
กลุ่มกลาง (Central Tai Group) และกลุ่มเหนือ (Northern Tai Group). ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Johnson, 2010, หน้า 7-9
3
Pranee และ Theraphan, 1998, หน้า 280 และ 291: “Pu Dai”, “Pu Tai (Budai)”. Mingfu & Johnson, 2008, หน้า 14: “Bu
Dai (Pu Dai)” (บูไ้ ด่ ปุได). Eric Johnson, การสื่ อสารส่ วนตัว: “phu22 tai33” (ผูไ้ ต่). Johnson, 2010, หน้า 16: “ ... the Taic
word pu/phu/bu still used to this day by most Zhuang groups, meaning “tribe, people, person, ethnic group.” และหน้า 19:
“pu Dai (phu55 dai31, phu22 dai31) และในหน้าเดียวกันยังเขียนว่า คนที่ใม่ใช่ผไู้ ต่ เรี ยกพวกเขาว่า “Pulao” (ผูล้ าว).
4
Chamberlain, 1983: “the term Phu Tai is to some extend an ambiguous one, since freely translated it means simply 'Tai
Person' and a great many Tai speakers refer to themselves in this way, including the Black Tai, White Tai, Red Tai, etc.
However there is a large population of Tai Speakers known only as Phu Tai. They are to be found today in Savannakhet,
Khammouane, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, and Kalasin.”
5
Pranee และ Theraphan, 1998, หน้า 291: “The conclusion that Pu Tai (Budai) and Pu Tai (Phu Thai) are of different
ethnic groups ...”
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ภาษาผูไ้ ทสองฝั่งโขงกับภาษา “บูไ้ ด่” แล้วได้ขอ้ สรุ ปว่า ผูไ้ ทและบูไ้ ด่เป็ นคนละกลุ่มกัน และ Dr. Eric
Johnson ได้ศึกษาภาษาศาสตร์ เชิงสังคมวิทยากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทต่างๆ ที่มลฑลยูนนาน ผลสรุ ปสอดคล้องกัน
และเขาได้เสนอว่า ผูไ้ ทและบูไ้ ด่น่าจะแยกจากกันมาประมาณ 1,200 ปี แล้ว6
ความหมายที่สอง “ผูไ้ ท” คือ ผู-้ ไท หมายถึง คน-ไท หรื อผูค้ นของกลุ่มไทต่างๆ เช่น ผู-้ ไทดํา
ภาษาไทยกลางเรี ยกว่า คน-ไทดํา (เฉพาะคําว่า “ไทดํา” หรื อ “ไตดํา” เท่านั้นที่เป็ นชื่อชาติพนั ธุ์) ดังนั้น
ผูเ้ ขียนเสนอว่าน่าจะใช้ “ไทดํา/ไตดํา” แทน “ผูไ้ ทดํา” เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการเรี ยกชื่อชาติพนั ธุ์ ใน
ปั จจุบนั นี้นกั วิชาการรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ใช้คาํ ว่า “ไทดํา/ไตดํา” ถ้าหากถามคนไตดํา ไตขาว ไตแดง ฯลฯ “เจ้า
เป็ นผูไ้ ทบ่?” (คุณเป็ นคนผูไ้ ทไหม?) จะได้รับคําตอบว่า “แม่นอยู่ ข้อยเป็ นผูไ้ ท” (ใช่ ฉันเป็ นคนไท) จากการ
สํารวจภาคสนามของผูเ้ ขียนที่เมืองเซโปนสปป.ลาว ได้พบผูห้ ญิงที่พูดสําเนี ยงคล้ายผูไ้ ทจึงถามเธอว่า “เจ้า
เป็ นผูไ้ ทบ่?” (คุณเป็ นคนผูไ้ ทไหม?) ได้รับคําตอบว่า “แม่น” (ใช่) ครั้นถามต่อว่า “ผูไ้ ทคือคนเซโปนนี้บ่?”
(ผูไ้ ทเหมือนคนเซโปนหรื อ?) “บ่ขอ้ ยเป็ นไทแดง มาเอาผัวผูไ้ ทอยูพ่ ้ ี” (ไม่ใช่ ฉันเป็ นไตแดง มาแต่งงานกับ
คนผูไ้ ทที่นี่)” เธอบอกว่าภาษาของเธอแตกต่างจากผูไ้ ทมากและไม่ได้นบั ถือศาสนาพุทธแต่นบั ถือผี เธอยัง
บอกต่ อ อี ก ว่ า อยู่ ที่ เ ซโปนไม่ ไ ด้พู ด ภาษาไตแดงเพราะคนที่ นี่ ไ ม่ เ ข้า ใจ นอกจากนี้ ผู ้เ ขี ย นยัง ได้รั บ
ประสบการณ์เดียวกันเมื่อพบกับคนไตดําที่แขวงเซี ยงขวาง ทางตอนเหนื อของสปป.ลาว และนักวิชาการ
ท่านอื่นก็เกิดความสับสนเช่นกันเมื่อเขาสัมภาษณ์ ไทขาว ไทดําและลาวน้อย7จากเวียดนามเหนือ
ภาษาผูไ้ ท พบแค่บริ เวณสองฝั่ งโขงคือภาคอีสานของไทยและสปป.ลาวตอนกลาง บริ เวณแขวงคํา
ม่วนและแขวงสะหวันนะเขต8 ภาษาผูไ้ ทนั้นอยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับภาษาไทย ลาว แสก โย้ย ญ้อ พวนและ
ภาษาอื่นๆอีกเกื อบร้อยภาษา ซึ่ งอยู่ในตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai)9 ถิ่นกําเนิ ดเดิ มของภาษาตระกูลไทกะได ราวๆสามพันปี ที่แล้วอยูท่ ี่กวางสี และกวางตุง้ บริ เวณจีนตอนใต้ คนที่ใช้ภาษาไท-กะไดนี้ น่าจะเป็ นผู ้
วาดภาพเขียนสี ที่ผาเขาฮัวซาน (Huashan10) ในมณฑลกวางสี เมื่อประมาณ 2,200-2,400 ปี ที่แล้วและต่อมา
น่าจะเป็ นผูผ้ ลิตกลองมะโหระทึกในสมัยของ ไป่ เย่ ว์ (Bai-Yue: ร้อยเผ่าพันธุ์เย่ว)์ ราวๆ 2,000 ปี ที่แล้ว ใน
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Johnson, การสื่ อสารส่ วนตัว
7
ลาวน้อยเป็ นลาวกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ่งจากหลายๆกลุ่มที่อาศัยอยูท่ างตอนเหนือนของเวียดนาม (Howard, 2002) ผูเ้ ขียนเคย
สัมภาษณ์คนลาวน้อยที่มาร่ วมงานผูไ้ ทนานาชาติ ที่อ. เขาวง กาฬสิ นธุ์ เมื่อ มีนาคม 2556 ภาษาและการแต่งกายของเธอบ่ง
บอกว่าอพยพมาจากแขวงหัวพัน ทางลาวตอนเหนือไปยังเดียนเบียนฟู ทางเวียดนามเหนือ ระยะทางประมาณ 100 กม.จาก
เอกสารทางเวียดนามรายงานว่าการอพยพน่าจะประมาณ 300 ปี มาแล้ว ผูเ้ ขียนเสนอว่าอาจจะเป็ นช่วงปราบฮ่อ
8
มีหมู่บา้ นผูไ้ ท 2-3 แห่งอยูท่ างตอนเหนือแขวงจําปาสักและอีก 1-2 หมู่บา้ นอยูท่ ี่ตอนกลางแขวงสาละวัน (จากการสํารวจ
พื้นที่ของผูเ้ ขียน ก.พ. 2555) และมีการบันทึกว่ามีหมู่บา้ นผูไ้ ทอยูเ่ วียดนาม แถวเทือกเขาแอนนาไมท์ติดกับชายแดนลาวเวียดนาม แถบแขวงสะหวันนะเขตและคําม่วน แต่ยงั ไม่ได้ไปตรวจสอบ
9
ไชยสุ ข และ Mollerup, 2556
10
Qian, 2013. หน้า 26
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ปั จจุบนั นี้ ยงั พบภาษาไท-กะได ในบริ เวณจีนตอนใต้ลงไปจนจรดชายแดนลาว-เขมร ภาคใต้ของไทยและ
ทางตอนเหนือของพม่าไปจนถึงรัฐอัสสัมทางตะวันออกของอินเดีย
ภาษาผูไ้ ทนั้นใกล้ชิดกับภาษาพวนและญ้อมากที่สุด ตัวอย่างเช่น “ไปสิ เลอ?” (ไปไหน?) ภาษาพวน
“ไปกะเลอ?” และคํา ที่ ใ ช้ส ระใอไม้มว้ นในภาษาไทยภาษาพวนและผูไ้ ทออกเสี ย ง เออ เช่ น “ส้ง เม่ อ ”
(กางเกงใหม่) “นํ้าเสอ” (นํ้าใส) และ “ข” ผูไ้ ทและพวนใช้ “ห” เช่น “แขน มะขาม” ฯลฯ ผูไ้ ทและพวนออก
เสี ยง “แหน มะหาม ” ส่ วนไทยและลาว ออกเสี ยง “แขน มะขาม” ทั้งภาษาพวน ญ้อและผูไ้ ทจัดอยูใ่ นกลุ่ม
ภาษาเดียวกันคือ กลุ่มธนิต (ดูคาํ อธิบายด้านล่าง)

Chamberlain, 1975, หน้า 50.

นอกจากนั้นยังมีขอ้ เสนอของ James R. Chamberlain นักภาษาศาสตร์11 ได้แบ่งกลุ่มภาษาตระกูลไท
ในกลุ่มตะวันตกเฉี ยงใต้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ ถิล (P group: /k t p/ ก ต ป) 2) กลุ่มธนิต (PH group: /kh
th ph/ ค ท พ) ผูไ้ ทอยูก่ ลุ่มธนิ ต ส่ วนไทดําอยูก่ ลุ่มสิ ถิล และจากการศึกษาของ อรพันธ์ บวรรักษา เปรี ยบ
เที ยบภาษาผูไ้ ท จังหวัดกาฬสิ นธุ์และภาษาลาวโซ่ ง (ไทดํา) ที่ จงั หวัดเพชรบุ รี12 พบว่าข้อมูลการศึ กษา
สอดคล้องกัน ผูศ้ ึกษาได้เสนอไว้อย่างน่ารับฟั งว่า “ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นต่างๆและความแตกต่าง
จากภาษาที่มาจากภาษาดั้งเดิมเดียวกันเกิดขึ้นเพราะเวลาที่ผา่ นไปและการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ตลอดจน
การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ภาษา”
มีนกั เขียนหลายท่านได้เสนอว่าผูไ้ ทที่บริ เวณตอนกลางของแม่น้ าํ โขงเป็ นชาติพนั ธุ์เดียวกันกับไทดํา
แต่ผเู ้ ขียนมีความเห็นขัดแย้ง เพราะนอกจากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่าผูไ้ ทและไทดําสื่ อสารกันไม่รู้
เรื่ อง นอกจากนั้นยังพบว่าไทดํานั้นมีภาษาเขียน แต่ผไู ้ ทไม่มี ระบบความเชื่อ การนับถือศาสนา ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมการสร้างบ้านเรื อน และการแต่งกาย แตกต่างกันกับผูไ้ ท
คนผูไ้ ทน่าจะอพยพมาจากสิ บสองจุไททางภาคเหนือของเวียดนาม มาตั้งรกรากอยูท่ ี่ลาวตอนกลาง
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12

Chamberlain, 1975, page 50
อรพันธุ์, 2541, หน้า 60-70
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บริ เวณที่ราบสู งนากายแขวงคําเกิด ราวๆ 1,000 ปี ที่แล้ว13 ในปั จจุบนั นี้ คนผูไ้ ทสองฝั่งโขงและคนไตต่างๆ
ในสิ บสองจุไท สามารถสื่ อสารกันได้เพียงเล็กน้อยด้วยภาษาของตนเอง

1: อําเภอเขาวง
2: เมืองวัง
3: เมืองพวนหรื อเซี ยงขวาง
4: หัวพันทั้งห้าทั้งหก
5: เมืองแถนหรื อเดียนเบียนฟู
6: ภาษาไท/ไตเดิม (Proto-Tai) เป็ นถิ่น
กําเนิดภาษากลุ่มไท-กะได
ลูกศร: แสดงเส้นทางการอพยพ

แผนที่แสดงภาษาในภาคอีสานของไทยและตอนกลางของ สปป.ลาว
วงกลมในภาพ: แสดงที่อยูอ่ าศัยของคนผูไ้ ท เมืองวัง เมืองพิน และเมืองเซ
โปน: MV, MP, MX คนผูไ้ ทในประเทศไทยส่ วนใหญ่อาศัยอยูท่ าง
ตะวันออกของภาคอีสานรอบๆ เทือกเขาภูพาน เขาวง (หัวศร) อยูท่ างตอน
ใต้ของเทือกเขานี้ ส่ วนคนผูไ้ ทในสปป.ลาวส่ วนใหญ่ อาศัยอยูใ่ นแขวง
สะหวันนะเขต และคําม่วน
แผนที่โดย ไชยสุ ขและ Mollerup, 2556

ในงานผูไ้ ทนานาชาติที่ อ.เขาวง จ.กาฬสิ นธุ์ เมื่อต้นปี 2556 ที่ผา่ นมา หลังการแสดงจบลงพิธีกรกลาง
ได้ประกาศว่า “พวกเราเป็ นผูไ้ ทดําทั้งหมด” มีเด็กหญิงน่ารักคนหนึ่ งถามผูเ้ ขียนว่า “หนูฟังเพลงของไทดํา
ไทขาว ไทแดง จากเวียดนามไม่เข้าใจแต่ผูไ้ ทจากลาวฟั งเข้าใจดี ทําไมถึงบอกว่าเราเป็ นผูไ้ ทดําทั้งหมด”
ผูเ้ ขี ย นยิ้ม แล้ว ตอบไปว่ า “คนไทจากเวี ย ดนามเหนื อ เป็ นคนละกลุ่ ม กัน กับ ผูไ้ ทสองฝั่ ง โขง แต่ เ คยมี
บรรพบุรุษที่มีความใกล้ชิดกันในอดีตเมื่อพันกว่าปี ที่แล้ว แต่ผไู ้ ทเหมือนเราพบแค่ที่ภาคอีสานของไทยและ
ในลาวตอนกลางเท่านั้น” ภายใต้รอยยิ้มนั้นผูเ้ ขียนกลับเพิ่มความกังวลในใจมากยิ่งขึ้น “ในอนาคตคนรุ่ น
ใหม่จะมีความเข้าใจชาติพนั ธุ์ของตนเองเป็ นเช่นไร”
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... “we might conclude that the Tai began migrating westwards and southwestwards” ... [from NE-Vietnam] ... “in the
eight century, and that during the 11th, 12th, and 13th centuries they found their way approximately to their present homes
in Southeast Asia” Chamberlain, 1975, p. 58. “เราอาจสรุ ปได้วา่ ชนเผ่าไทเริ่ มอพยพไปทางตะวันออกและตะวันตกเฉี ยงใต้
... [จากตะวันออกเฉี ยงเหนือของเวียดนาม] ... ในช่วง ศตวรรษที่ 13 และช่วง ศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 ไปยังที่อยูอ่ าศัยใน
ปัจจุบนั นี้ในดินแดนเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้” แชมเบอเลน ,1975 หน้า 58.
4

บน: ผูเ้ ขียนศึกษาภาษาผูไ้ ทที่บา้ นละหานํ้า สปป.ลาว
ขวา: ผูเ้ ขียนกําลังสัมภาษณ์ลาวน้อยที่มาจากเวียดนามเหนือ
ในงานผูไ้ ทนานาชาติ มีนาคม 2556

บน: ภาพเขียนสี ที่เขาฮัวซาน (Huashan) อยูห่ ่างจาก
ชายแดนเวียดนาม-จีน 50 กม.
ขวา: กลองมะโหระทึก (ฆ้องบั้ง) จากพิพิธภัณฑ์
สะหวันนะเขต สปป.ลาว
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