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บทคดัย่อ
 จากการศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของชาวไทพบวา่ มีชาวเผา่ไทอาศยัอยูใ่นหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงนอกจากใน

พ้ืนท่ีประเทศไทยท่ีมีความชดัเจนท่ีสุดแลว้ ยงัพบวา่มีกลุ่มคนท่ีเป็นเครือญาติกบัชาวไทยอาศยัอยูใ่นหลายพ้ืนท่ี

ของประเทศต่างๆ  นกัวิชาการทางภาษาศาสตร์ใชช่ื้อเรียกคนไทท่ีไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศไทยว่า “ไท” ชาว

ไทในสิบสองปันนามีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัชาวไทในพ้ืนท่ีต่างๆ  นกัวชิาการมีความเห็นวา่เป็นจุดกาํเนิดของ

เผา่พนัธ์ุตระกลูไท บทความน้ีนาํเสนอในเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนาเก่ียวกบัชนเผา่ไตในสิบสองปันนา มีเน้ือหาหลกั

ประกอบดว้ย 

 (1) ถ่ินท่ีอยู่

  (2) ขอ้มูลทางภาษา

  (3) ประวติัศาสตร์

  (4) ศิลปวฒันธรรม 

 (5) ชีวติความเป็นอยู่

 (6)ขนบธรรมเนียมประเพณี

  เน่ืองจากขอ้ความเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยในประเทศจีนของไทยยงัมีอยูน่อ้ย บทความน้ีจึงนาํเสนอเพ่ือให้

เป็นขอ้มลูสาํหรับนกัวชิาการชาวไทยไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติม 
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Abtract
 According to the historical study of Tai tribes, it was found that Tai tribes live in many areas. Apart 

from Thailand which is the most obvious residential area for Thai tribes’ relatives , the study indicated that the

relatives of Thai tribes also live in other places in various countries. Linguists named Tai people who do not live 

in Thailand as “Tai”. Tais who live in Xishuangbanna have a close relationship with other Tai people in other 

regions. The academics agree that this can be the origins of Tai tribe family. This paper presents the ethnicity of 

Tai tribes living in Xishuangbanna. The key issues that will be mentioned in the paper include: 

 (1) the residential areas

 (2) linguistic information   

 (3) history  

 (4) arts and cultures 

 (5) way of life 

 (6) customs and traditions.  Due to limited information about the minority of Chinese in Thailand, this 

article will contribute to those  Thai academics who want to conduct research on this topic later on. 
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บทนํา
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่ไพศาล มีเน้ือท่ี 9,596,960 ตารางกิโลเมตร 

หรือเปรียบเทียบอยา่งคร่าวๆ คือมีอาณาเขตเท่ากบั 22 เท่าของประเทศไทยโดยประมาณ จากการสาํรวจจาํนวน

ประชากรเม่ือปี 2006 มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 1,313,973,713 คน ดว้ยอาณาบริเวณท่ีครอบคลุมพ้ืนอนักวา้ง

ใหญ่น้ีเอง ทาํใหป้ระเทศจีนรวบรวมเอาประชากรท่ีต่างชาติพนัธ์ุไวม้ากมายถึง 56 ชนเผา่อยูด่ว้ยกนั รัฐบาลจีน

แบ่งกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆโดยใชเ้กณฑเ์ร่ืองประวติัศาสตร์ความเป็นมา การสืบเช้ือสาย ประเพณีวฒันธรรม  ถ่ินท่ี

อยู ่ศาสนา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามความเห็นชอบของกลุ่มชาติพนัธ์ุเอง กาํหนดกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศออก

เป็น 56 กลุ่ม  จากการสาํรวจจาํนวนประชากรจีนในปี 1996 พบวา่ประเทศจีนมีชาวฮัน่ 96.3% และ 4.7% เป็นก

ลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน รัฐบาลจีนจึงเรียกกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากชาวฮัน่ว่า “ชนกลุ่มนอ้ย” รวมทั้งส้ิน 55 

กลุ่ม 

1.ถิน่ทีอ่ยู่ของชนเผ่าไต
 ชาวไตอาศยัอยู่ในมณฑลยนูนาน (云南Yúnnán) ในบริเวณเขตปกครองตนเองเผ่าไต สิบสองปันนา 

(西双版纳Xīshuānɡbǎnnà) เขตปกครองตนเองเผา่ไตเผา่จ่ิงโพ (景颇族自治区 Jǐnɡpō Zú zìzhìqū) 

เมืองเต๋อหง (德宏Déhónɡ) อาํเภอปกครองตนเองเผ่าไต เผ่าวา้ (傣族佤族自治县Dǎi Zú Wǎ Zú 

zìzhìxiàn) เมืองเก๋ิงหม่า (耿马 Gěnɡmǎ) อาํเภอปกครองตนเองเผ่าไตเผ่าลาหู่ (傣族拉祜族自治

县Dǎi Zú Lāhù Zú zìzhìxiàn) เมืองเม่ิงเหลียน (孟连Mènɡlián)และมีกระจดักระจายอยู่ตามเมือ

งอ่ืนๆ อีกกว่า 30 เมือง ในมณฑลยูนนาน เช่น  ซินผิง (新平Xīnpínɡ) หยวนเจียง(元江Yuánjiānɡ)

จินผิง (金平Jīnpínɡ) เป็นตน้ ชาวไตตั้งบา้นเรือนอยูต่ามบริเวณเขตร้อนท่ีราบหุบเขา จากการสาํรวจจาํนวน

ประชากรคร้ังท่ี 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุ่มนอ้ยเผา่ไตมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 1,158,989  คน
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2.ข้อมูลภาษา
 2.1 การจดัแบ่งตระกลูภาษา

  ภาษาท่ีชาวไตพดูเรียกวา่ “ภาษาไต”(傣语Dǎiyǔ)ออกเสียงตามอกัษรจีนวา่ “ไต่” ตามทรรศนะของ

นกัวชิาการจีน ในหนงัสือช่ือ “สงัเขปภาษาชาวตง้ - ไถ” (侗台语族概论Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn)  ของผู ้

เขียนช่ือ เหลียงหม่ิน และ จางจวนิหรู (梁敏，张均如Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú,1996)  จดัภาษาไตอยู่

ในตระกลูภาษาจีน-ทิเบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) สาขาภาษาจว้ง-ตง้ (壮侗语族Zhuànɡ Dònɡ Yǔzú) 

แขนงภาษาจว้ง-ไต (壮傣语支Zhuànɡ Dǎi yǔzhī) และในกลุ่มภาษาไตยงัแบ่งออกเป็น 4 สาํเนียงภาษาถ่ิน

โดยแบ่งตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ 

  (1) ถ่ินเต๋อหง (德宏傣语Déhónɡ Dǎiyǔ)  มีช่ือภาษาถ่ินวา่ ไต่น่า (傣那语Dǎinàyǔ) มีประชากร 

540,000 คน 

  (2) ถ่ินสิบสองปันนา (西双版纳傣语Xīshuānɡbǎnnà Dǎiyǔ) มีช่ือภาษาถ่ินวา่ ไต่เล่อหรือไตล้ือ (

傣仂语Dǎilèyǔ)   มีประชากร 280,000 คน  

  (3) ถ่ินหงจิน (红金傣语Hónɡjīn Dǎiyǔ) มีประชากร 140,000 คน ภาษาไตถ่ินน้ีค่อนขา้งซบัซอ้น 

เน่ืองจากภาษาถ่ินของแต่ละอาํเภอมีความแตกต่างกนัมาก  บริเวณท่ีพดูภาษาไตถ่ินน้ีคือหมู่บา้นชาวไตท่ีตั้งอยู่

ตามบริเวณลุ่มแม่นํ้ าหยวนเจียง(元江Yuánjiānɡ) และลุ่มแม่นํ้ าจินซา  (金沙江Jīnshājiānɡ) ภายในภาษา

ไตกลุ่มน้ีสามารถแบ่งไดอี้ก 5 ถ่ินยอ่ย ไดแ้ก่ ถ่ินยอ่ยหยวนซิน  (元新Yuánxīn) ถ่ินยอ่ยหยงอู่ (永武Yǒnɡwǔ) 

ถ่ินยอ่ยหม่ากวาน (马关Mǎɡuān) ถ่ินยอ่ยหยวนเจียง  (元江Yuánjiānɡ) และถ่ินยอ่ยลวีสื่อ (绿石Lǜshí)        

  (4) ถ่ินจินผิง (金平傣语Jīnpínɡ Dǎiyǔ) มีช่ือภาษาถ่ินว่า ไต่ตวน(傣端语 Dǎiduānyǔ)

มีประชากร 10,000 คน โดยประมาณ 

 แผนภูมิต่อไปน้ี ผูเ้ขียนไดส้ร้างข้ึนจากขอ้มูลการจดัแบ่งตระกลูภาษาไต โดยไดเ้พ่ิมเติมในส่วนของภาษา

ไตถ่ินและภาษาถ่ินยอ่ย ซ่ึงอิงตามการจดัแบ่งของนกัวชิาการจีนช่ือ เหลียงหม่ิน และ จางจวนิหรู (梁敏，张均

如, อา้งแลว้)   นกัวชิาการทั้งสองท่านน้ีไดจ้ดัแบ่งภาษาตระกลูจีนทิเบตโดยดาํเนินรอยตาม หล่ีฟังกุย้  (Li Fang-

gui,1959) 

 (*Li Fanggui เป็นนกัภาษาศาสตร์ชาวจีนท่ีไดไ้ปเรียนวิชาภาษาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา และต่อมาก็ได้

สอนอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา ช่ือของนกัภาษาศาสตร์ท่านน้ีเขียนเป็นภาษาจีนว่า 李方桂 อ่านว่า หล่ี ฟัง กุย้ ใช้

ระบบสัทอกัษรจีนเขียนว่า Li Fanggui ผลงานของนกัภาษาศาสตร์ท่านน้ีมีทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีน 

ผลงานภาษาองักฤษจะใชช่ื้อวา่ Li Fang Kuei หรือ Fang Kuei Li นกัภาษาศาสตร์ไทยเรียกช่ือนกัภาษาศาสตร์

ท่านน้ีหลายช่ือ เช่น  หล่ีฟังกุย้ หล่ีฟางเกวย้  ฟังเกวย้ลี  ฟางเกวย้หล่ี  ฟังกุย้หล่ี เป็นตน้ ซ่ึงกคื็อนกัภาษาศาสตร์

คนเดียวกนั ในบทความน้ีอา้งอิงผลงานของ Li Fanggui  ทั้งฉบบัภาษาจีน และภาษาองักฤษ ดงันั้น เพ่ือไม่ให้

สบัสน ในบทความน้ีจะเรียกช่ือตามระบบสทัอกัษรจีนวา่ Li  Fanggui  ยกเวน้การอา้งอิง จะเรียกตามท่ีปรากฏใน

เอกสารเดิม)  
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แผนภูม ิ1.  การจดัแบ่งตระกลูภาษาของภาษาไต

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา ผูเ้ขียนไดเ้คยเขียนบทความและงานวิจยัเก่ียวกบัภาษาตระกลูไทจาํนวน

หน่ึง ซ่ึงในงานดงักล่าวไดน้าํเสนอบททบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการศึกษาภาษาตระกลูไทไวแ้ลว้  จึงจะนาํบท

ทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวมาเสนอต่อไปน้ี 

 เก่ียวกบัการจดัแบ่งตระกลูภาษาของภาษาไตน้ี นกัภาษาศาสตร์มีขอ้คิดเห็นแตกต่างกนัไปหลายทฤษฎี 

ความแตกต่างน้ีไม่เพียงเกิดข้ึนในเร่ืองของการจดัแบ่งตระกลูภาษา กล่าวคือ บา้งเห็นวา่ภาษาไทจดัอยูใ่นตระกลู

ภาษาใหญ่จีนทิเบต แต่บา้งเห็นว่าควรจะจดัเป็นภาษาตระกลูไทต่างหากแยกออกมาจากจีนทิเบต นอกจากน้ียงั

เก่ียวขอ้งไปถึงช่ือเรียกภาษาดว้ย ดงัจะเห็นวา่ในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาษาตระกลูไท มีช่ือเรียกต่างๆกนั เช่น ไทย 

ไท ไต ได ลาว สยาม กมัไท ในภาษาจีนกเ็ช่นเดียวกนั มีตวัอกัษรท่ีเรียกช่ือภาษาไทหรือชาวไทอยา่งนอ้ยส่ีตวัข้ึน

ไป คือ 泰(Tài)傣(Dǎi)台(Tái)暹(Xiān) มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หข้อ้สรุปเก่ียวกบัเร่ืองน้ี

ไวแ้ลว้ เช่น เรืองเดช (2531) ในหนงัสือช่ือ “ภาษาถ่ินตระกลูไทย” จิตร (2519) ในหนงัสือช่ือ “ความเป็นมาของ

คาํสยาม ไทย ลาวและขอม และลกัษณะทางสงัคมของช่ือชนชาติ” สุริยา (2548) ในหนงัสือช่ือ “นานาภาษาใน

เอเชียอาคเนย ์: ภาษาตระกลูไท” 

 โดยทัว่ไปถือว่าภาษาไตเป็นตระกูลย่อยภาษาหน่ึงในตระกูลภาษาใหญ่ จีน-ทิเบต ซ่ึงภาษาตระกูล

จีน – ทิเบตน้ี เป็นตระกลูภาษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย แบ่งออกเป็น 4 สาขาคือ 

 (1) สาขาภาษาจีน

  (2) สาขาภาษาไทย 

 (3) สาขาแมว้เยา้ 

 (4) สาขาทิเบตพม่า 

 (เรืองเดช,  2531) อย่างไรก็ตามนักภาษาศาสตร์หลายท่านเรียกช่ือตระกูลภาษาน้ีแตกต่างกันไป 

อย่าง เ ช่น  Gr ie r son  (1903)  เ รี ยกรวมเ ป็นตระกูล เ ดียวกันกับภาษา จีนว่า  ตระกูลภาษาไทยจีน 

(Siamese-Chinese family)  Benedict (1975) เรียกวา่ ออสโตร – ไทย (Astro-Tai) เพราะเห็นวา่เป็นสาขาหน่ึงของ
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ตระกลูออสโตรเนเชียน ต่อมามีการตั้งช่ือตระกลูภาษาไทอีกหลายช่ือดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น บา้งเรียกวา่ ตระกลู

ภาษาไทย ตระกลูภาษาไต แยกออกมาเป็นตระกลูภาษาใหญ่ต่างหาก  บา้งเรียกวา่ตระกลูคาํไต (KamTai family) 

และ ภาษาไดอิก (Daic) โดยรวมภาษาไทยถ่ินต่างๆท่ีพูดในประเทศต่างๆ 8 ประเทศเป็นตระกูลเดียวกนัหมด 

(เรืองเดช, 2531)  Benedict (1942) ไดต้ั้งช่ือตระกลูภาษาน้ีใหม่วา่ ตระกลูภาษาไทยกะได (Tai Kadai) เพ่ือให้

ครอบคลุมถึงภาษาไทยถ่ินท่ีพดูอยูท่ี่เกาะไหหลาํ อ่าวตวัเก๋ีย และภาษากลุ่มตระกลูภาษาไทยท่ีพดูอยูท่ี่ประเทศ

จีน และเวยีดนามทั้งหมด 

 นอกจากน้ี ยงัมีการแบ่งภาษาตระกลูไทโดยยดึหลกัภมิูศาสตร์ นกันิรุกติศาสตร์ของไทยในอดีตท่ีสาํคญั

คือพระยาอนุมานราชธน(อา้งในเรืองเดช,2531) ไดแ้บ่งภาษาตระกูลไทยออกเป็น 4 กลุ่ม โดยอาศยัหลกัทาง

ภูมิศาสตร์ คือ (1) ไทยกลาง คือภาษาไทยท่ีพดูอยูใ่นประเทศไทย (2) ไทยจีน คือภาษาไทยท่ีพดูอยูเ่ขตประเทศ

จีนบริเวณกวางสี ไกวเจา กวางตุง้ เช่น ภาษาไทยลาย ไทยลุง ไทยยอ้ย ไทยโท ้ไทยนุง (3) ไทยตะวนัตก คือ

ภาษาไทยท่ีพดูอยูใ่นพม่า เช่น ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยอาหม (4) ไทยตะวนัออก คือภาษาไทยท่ีพดูอยูใ่นประเทศ

เวยีดนาม และลาว เช่น ไทยโท ้ผูไ้ทย ไทยลาว 

 การใชห้ลกัเกณฑท์างภาษา เช่น หลกัการกระจายคาํและเสียง ดูจะเป็นท่ียอมรับในการจดักลุ่มภาษา นกั

วิชาการท่ีสาํคญัคือ Li Fanggui (1959) ใชเ้กณฑท์างการกระจายคาํศพัท ์ลกัษณะทางเสียงและพฒันาการทาง

เสียงแบ่งกลุ่มภาษาไทยออกเป็นถ่ินต่างๆ 3 กลุ่มดว้ยกนัคือ (1) กลุ่มตะวนัตกเฉียงใต ้เช่นภาษาไทยสยาม ลาว ล้ือ 

อาหม (2) กลุ่มกลาง เช่น ภาษาโท ้นุง Lung-Chow (3) กลุ่มเหนือ  เช่น Wu-ming, Ch’ien-chiang, His-Lin, Po-ai  

ยงัมีนกัภาษาศาสตร์อีกหลายท่านท่ีศึกษาภาษาตระกลูไท 

 และจดัให้ภาษาท่ีพูดอยู่ในประเทศจีน หรือภาษาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัภาษาจีนเป็นสมาชิกในภาษา

ตระกลูไท เช่น John F. Hurtmann (1986) จดัแบ่งภาษาไทยเฉพาะกลุ่มตะวนัตกเฉียงใตข้อง Li Fanggui เป็น

กลุ่มตะวนัตกเฉียงใต้ตอนล่าง ตอนกลางและตอนบน  กลุ่มตะวนัตกเฉียงใต้ตอนล่างน้ีครอบคลุมไปถึง

ตอนใตสุ้ดของตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน และยงัมีนกัภาษาศาสตร์ในยคุต่อจาก Li Fanggui อีกหลายท่าน เช่น 

Marwin Brown (1965), William J.Gedney (1972), James R.Chamberlain (1972) กไ็ดด้าํเนินรอยตาม Li Fanggui 

โดยในการจดัแบ่งภาษาตระกลูไทลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัภาษาตระกลูจีน หรือเป็นภาษาไทท่ีพดูอยูใ่นประเทศ

จีนทั้งส้ิน  

 เรืองเดช (2531) นกัวิชาการภาษาตระกูลไทยไดจ้ดัแบ่งภาษาตระกูลไทยออกเป็น “กลุ่มไท”โดยรวม

ภาษากลุ่มไทสยามและลาวไวใ้นกลุ่มเดียวกนั  และ “กลุ่มไต” รวมภาษาไตยวน ไตหลวง ไตจีนไวด้ว้ยกนั  สุริยา 

(2548) ใหค้วามเห็นวา่ “นอกจากภาษาท่ีอยูใ่นตระกลูภาษาไทแลว้ ยงัมีภาษาอยูอี่กจาํนวนหน่ึงท่ีนกัภาษาศาสตร์

ไม่จดัเขา้อยูใ่นตระกลูไทเพราะลกัษณะทางภาษาจดัไดว้า่มีความสมัพนัธ์ห่างจากภาษาตระกลูไทออกไป แต่กย็งั

เป็นความห่างท่ีเห็นไดว้า่ยงัมีร่องรอยของสายใยความสัมพนัธ์เดิมอยู ่ภาษาเหล่าน้ีสืบเช้ือสายมาจากภาษาท่ีนกั

ภาษาศาสตร์เช่ือวา่เป็นบรรพบุรุษของภาษาตระกลูไทคือท่ีเรียกวา่ภาษาตระกลูกะได (Kadai Language Family) 



๕๖ กระแสวฒันธรรม

 งานท่ีสาํคญัท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของภาษาไทยและจีนในยคุเร่ิมแรกคือ A.Conrady, K.Wulff (อา้ง
ใน龚群虎Gōnɡ Qúnhǔ,2002) เสนอแนวคิดในเร่ืองความสมัพนัธ์ของระบบเสียงวรรณยกุต ์โดยไดส้รุปกฎ
เกณฑค์วามสัมพนัธ์ของระบบเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากน้ียงัเปรียบเทียบคาํศพัทร่์วม
เช้ือสายระหว่างภาษาจีนกบัภาษาไทยหรือภาษาอ่ืนในสาขาภาษาไท พบว่ามีคาํศพัทท่ี์เป็นคาํศพัทร่์วมเช้ือสาย

กวา่ 200 คาํ 

 งานท่ีสาํคญัอีกช้ินหน่ึง เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของนกัวิชาการดา้นจีนศึกษาชาวไทยคือ A Study 

of Sino-Thai Lexical Correspondences ของ ประพิณ มโนมยัวิบูลย ์ ท่ีเสนอต่อ University of Washington 

(P.Manomaivibool, 1975) งานวิจยัช้ินน้ีเปรียบเทียบคาํศพัทร่์วมเช้ือสายในภาษาไทยและจีน โดยรวบรวมคาํ

ศพัทภ์าษาจีนยคุกลางประวติัศาสตร์ ท่ีสนันิษฐานวา่เป็นคาํศพัทร่์วมเช้ือสายไทยจีนถึง 600 คาํ 

นกัวชิาการชาวจีน Li Fanggui (李方桂Lǐ Fānɡɡuì,1976) ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัคาํศพัทร่์วมเช้ือสายภาษาไทย

จีนว่า ภาษาไทยมีความสัมพนัธ์กบัภาษาจีน เหมือนอยา่งท่ีภาษาจีนมีความสัมพนัธ์กบัภาษาทิเบต ลว้นแลว้แต่

เป็นภาษาร่วมสายเลือด  และเพ่ือสนบัสนุนขอ้คิดเห็นน้ี Li Fanggui ไดร้วบรวมคาํศพัทร่์วมเช้ือสายระหวา่งภาษา

จีนกบัภาษาในสาขาภาษาไท (ไต) ร้อยกวา่คาํ  ซ่ึงถือเป็นคมัภีร์ศึกษาคาํศพัทร่์วมเช้ือสายภาษาไทยจีนเล่มสาํคญั

เลยทีเดียว  

 หนังสือช่ือ นานาภาษาในเอเชียอาคเนย  ์ : ภาษาตระกูลไท ของ สุริยา รัตนกุล (สุริยา, 2548) ใน

หนังสือเล่มน้ีบทท่ีส่ีเป็นเร่ืองของภาษาตระกูลไท และภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาตระกูลไทในประเทศจีน มี

ขอ้ความตอนหน่ึงว่า “ภาษาตระกูลไทแท้ๆ ท่ีอยู่ในประเทศจีนมีภาษาตระกูลไททั้งสามสาขา โดยภาษาไท

ฉาน ไทเหนือและไทล้ือเป็นภาษาตระกูลไทสาขาตะวนัตกเฉียงใต ้ภาษาไทโทแ้ละไทนุงเป็นภาษาตระกูล

ไทสาขากลาง และภาษาไทยอ้ยกบัภาษาไทจว้งเป็นภาษาตระกูลไทสาขาเหนือ การท่ีประเทศจีนมีตวัแทน

ของภาษาตระกูลไททั้งสามสาขาอยู่ครบถว้นบริบูรณ์ดงัน้ี ก็เพราะประเทศจีน เป็นถ่ินเดิมของผูท่ี้พูดภาษา

ตระกูลไท นักภาษาศาสตร์เช่ือกันว่าถ่ินเดิมของผูพู้ดภาษาตระกูลไทเม่ือหลายพนัปีก่อนนั้น อยู่ท่ีบริเวณ

ตอนใตข้องประเทศจีนตอนท่ีต่อกบัประเทศเวียดนาม” นั่นก็หมายความว่าภาษาตระกูลไทในแผ่นดินจีน

มีความสัมพนัธ์กบัภาษาฮัน่ ซ่ึงสืบทอดมาเป็นภาษาจีนในปัจจุบนัมานานแลว้ หากไม่พูดถึงคาํศพัท์ร่วมเช้ือ

ตวัอย่างคาํศัพท์ภาษาไต 4 ถิน่

ภาษาไทย ถ่ินเต๋อหง ถ่ินสิบสองปันนา ถ่ินหงจิน ถ่ินจินผงิ

ฟ้า fa4 fa4 fa4 fa4

พระอาทิตย์ van2 ta1van2 van2 ta1van2

นํ้า lam4 nam4 nam2 nam4

พ้ืนดิน lin6 din1 din1 lin1

ทอง xam2 xam2 xam2 xam2

หิน ma:k9 hin1 hin1 hin1 hin1

นา la2 na2 na2 na2

ไฟ fai2 fai2 fai2 fai2



๕๗กระแสวฒันธรรม

สายไท – จีน ท่ีหมายความถึงคาํท่ีนกัภาษาศาสตร์เช่ือว่า คร้ังหน่ึงเคยเป็นภาษาเดียวกนัแลว้พฒันาแตกสาขา

ไปเป็นภาษาอ่ืนๆ แม้หากไม่เช่ือว่าภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาร่วมสายตระกูลเดียวกัน อย่างน้อยๆ 

ในฐานะท่ีเป็นภาษาท่ีพดูอยูใ่นดินแดนเดียวกนั  กย็อ่มมีการหลัง่ไหลถ่ายเท ผสมปนเปกนั จนใชร่้วมกนัมานาน

หลายพนัปี  

 หนงัสือ พจนานุกรม และบทความของนกัวิชาการสองท่าน คือ สมทรง บุรุษพฒัน์ และปราณี กุละ

วณิชย ์หลากหลายผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทกบัภาษาตระกลูจีน-ทิเบต เช่น ภาษาและวฒันธรรมกมั-ไท (สม

ทรง,2539) พจนานุกรมภาษากมั-จีน-ไทย-องักฤษ (สมทรง,2543) พจนานุกรม

 ฮไล-จีน-ไทย-องักฤษ (สมทรง, 2546) พจนานุกรมสุย-จีน-ไทย-องักฤษ(สมทรง, 2546) Northern 

Zhuang Chinese English Dictionary (Somsong, 2006) การเปรียบเทียบคาํลกัษณะนามในภาษาไท-กะได (สม

ทรง,2549) พจนานุกรมจว้งใต ้– ไทย (ปราณี,2535) ศพัทไ์ท 6 ภาษา (ปราณี,2537) ผลงานเหล่าน้ีเป็นหลกัฐาน

คลงัคาํศพัทท่ี์ใชศึ้กษาเปรียบเทียบภาษาตระกลูไทท่ีสาํคญั

     

3.ประวตัศิาสตร์
 คนไทหรือคนไตมีช่ือเรียกตวัเองหลายช่ือ เช่น ไต่เล่อ หรือ ไตล้ือ(傣仂Dǎilè)ไต๋หยา่ (傣雅Dǎiyǎ) 

ไตเหนือ หรือ ไต่น่า(傣那 Dǎinà)ไต่เปิง(傣绷Dǎibēnɡ) ในสมยัฮัน่และจ้ิน เรียกชนกลุ่มน้ีวา่เตียนเยว(่滇

越Diānyuè) ต่าน (掸Dǎn) ซ่าน (擅Shàn)เหลียว(僚Liáo)และจิวเหลียว (鸠僚Jiūliáo)ในสมยัถงัและ

ซ่งเรียกชนกลุ่มน้ีวา่จินฉ่ือ (金齿Jīnchǐ) เฮยฉ่ือ (黑齿Hēi chǐ) หมางหมาน (茫蛮Mánɡmán ป๋ายอี(白衣

Báiyī) ช่ือป๋ายอีน้ีบางตาํราเขียนดว้ยตวัอกัษรต่างๆกนั ออกเสียงต่างกนัเลก็นอ้ย เช่น ป่ายอ๋ี(百夷Bǎiyí) ป๋ายอ๋ี 

(白夷 Báiyí) โป๋อ๋ี (伯夷Bóyí) จนถึงสมยัราชวงศชิ์งเรียกชนกลุ่มน้ีวา่ ป่ายอ๋ี (摆夷Bǎiyí) ภายหลงัการ

ปฏิวติัวฒันธรรม รัฐบาลจีนเรียกช่ือชนเผา่ไตตามความสมคัรใจของชนเผา่วา่ ไต่จู๋ (傣族DǎiZú) ซ่ึงหมายถึง

ชนเผา่ไตนัน่เอง 

 ชนเผ่าไตในดินแดนจีนน้ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนานมาก พงศาวดารจีนท่ีมีบนัทึกถึงชนเผ่า

ไตเร่ิมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 1 ในปี ค.ศ. 109 จกัรพรรดิฮัน่อู่ต้ีบุกเบิกพ้ืนท่ีทางตะวนัตกเฉียงใต ้และสร้างเมืองอ้ีโจว 

(益州Yìzhōu) ข้ึนในบริเวณท่ีชาวไตตั้งถ่ินฐานอยู ่ คือ บริเวณชายแดนทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองอ้ีโจว 

จนถึงศตวรรษท่ี 6 ไดส้ร้างเมืองหยง่ชาง (永昌Yǒnɡchānɡ) พ้ืนท่ีอาศยัของชนเผา่ไตจดัอยูใ่นเขตการปกครอง

ของเมืองหยง่ชางน้ีเอง ในเวลานั้นบรรพบุรุษชาวไตไดส่้งคณะทูตและคณะนกัดนตรีนกัแสดงเพ่ือแสดงถวาย

แด่จกัรพรรดิของราชวงศต์งฮัน่ท่ีเมืองหลวงลัว่หยาง และไดรั้บการยอมรับและการโปรดปรานของจกัรพรรดิ

ราชวงศต์งฮัน่เป็นอยา่งมาก จนไดรั้บพระราชทานรางวลัมากมาย ท่ีสาํคญัหวัหนา้ท่ีนาํคณะชาวไตมานั้นไดรั้บ

เชิญใหอ้ยูรั่บราชการเป็นนายพลของราชวงศฮ์ัน่อีกดว้ย ชนเผา่ไตและราชสาํนกัฮัน่จึงมีสัมพนัธ์อนัดีต่อกนันบั

แต่นั้นเร่ือยมา  ขอ้สงัเกต เก่ียวกบัช่ือเรียกชาวไตบางช่ือ แปลความหมายตามตวัหนงัสือไดด้งัน้ี จินฉ่ือ (金齿

Jīnchǐ แปลวา่ฟันทอง) เฮยฉ่ือ (黑齿  Hēichǐ แปลวา่ฟันดาํ)   ป๋ายอี (白衣Báiyī แปลวา่เส้ือขาว)



๕๘ กระแสวฒันธรรม

 กระทัง่คริสต์ศตวรรษท่ี 8  ถึง คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ชนเผ่าไต รวมทั้งชนชาติใกลเ้คียงไดแ้ก่ เผ่าอ๋ี 

(彝族Yí Zú) เผ่าป๋าย (白族Bái Zú)   ก่อตั้งเป็นเขตการปกครองข้ึนท่ียูนนานน่านเจา้(云南南诏 

Yúnnán Nánzhào) ในสมยัหยวนพื้นท่ีชนเผา่ไตอยูใ่นเขตการปกครองของมณฑลยนูนาน  ในสมยันั้นมีกฎ

การถือครองท่ีดิน และมีการจดัตั้งชุมชนใหม่ข้ึนหลายแห่ง ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ เมืองเต๋อหง (德宏Déhónɡ) สิบสอง

ปันนา (西双版纳Xīshuānɡbǎnnà) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอาศยัส่วนใหญ่ของชนชาวไต  ถึงสมยัหมิงมีการจดัการให้

ชาวไตถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินทาํกิน อนัเป็นจุดสาํคญัในการรวมชนเผา่ไตเขา้มาอยูใ่นการปกครองของจีน  ใน

สมยัราชวงศชิ์งการปกครองชนเผา่ไตไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั คงยดึถือตามแบบการปกครองของราชวงศห์

มิง แต่มีการยึดท่ีดินท่ีมีการพฒันาแลว้ของชาวไตกลบัคืนเป็นของรัฐ โดยการส่งขนุนางเขา้ไปในพ้ืนท่ีจดัการ

รวบรวมท่ีดิน ในสมยักว๋อหมินตัง่ก่อตั้งเขตการปกครองในบริเวณชายแดนของชนเผา่ไต ขดูรีดประชาชน  สร้าง

ความทุกขย์ากใหก้บัชาวไตเป็นอยา่งมาก

 ก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวไตในแต่ละทอ้งท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมแตกต่าง

กนั ไม่ว่าจะเป็นการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ระดบัชั้นทางสังคม การปกครองแบบรีดนาทาเร้นประชาชน  

แสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการของระบบสังคมชาวไตว่าเร่ิมต้นจากระบบศักดินาท่ีมีหัวหน้าเผ่าปกครอง

ถือกรรมสิทธ์ิสูงสุด เปล่ียนมาเป็นประชาชนมีสิทธ์ิถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในบริเวณจ่ิงตง (景东

Jǐnɡdōnɡ) ซินผิง (新平Xīnpínɡ) หยวนเจียง (元江Yuánjiānɡ) ประชาชนชาวไตและชาวฮัน่อาศยั

อยู่คละเคลา้รวมกนั ชาวไตรับอิทธิพลจากชาวฮัน่มากมายทั้งดา้นการอาชีพ การเกษตร วฒันธรรม เป็นตน้ 

โดยเฉพาะวทิยาการดา้นอุตสาหกรรมการผลิต ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของชาวไตและชาวฮัน่ในบริเวณน้ี เร่ิม

เขา้สู่ระบบสงัคมแบบการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  ระบบศกัดินาและความไม่เสมอภาคในสงัคมเกิดข้ึนอยา่ง

รุนแรง ชาวไตถกูกดข่ีจากเจา้ของท่ีดินทั้งในและนอกพ้ืนท่ี ประกอบกบัการปกครองของยคุก๊กมินตัง๋ (国民党

Guómíndǎng) ส่งผลใหช้าวไตในบริเวณดงักล่าวทุกขย์ากและลาํบากมาก  แต่การพฒันาเศรษฐกิจของชาวไต

ท่ีเมืองเต๋อหงและสิบสองปันนากลบัชา้กวา่ท่ีอ่ืน โดยเฉพาะในเขตสิบสองปันนา ยงัคงดาํรงระบบการถือครอง

ท่ีดินแบบมีหวัหนา้ชุมชนอยูอ่ยา่งค่อนขา้งสมบูรณ์

 หลงัการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนชาวไตก่อตั้งเขตปกครองตนเองตามเมืองต่างๆดงัน้ี 

  1. ปี 1953 ก่อตั้งบริเวณปกครองตนเองชนเผา่ไตท่ีสิบสองปันนา และในปี 1955 ยกระดบั

เป็นเขตปกครองตนเองชนเผ่าไตท่ีสิบสองปันนา (西双版纳傣族自治州 Xīshuānɡbǎnnà Dǎi Zú 

zìzhìzhōu) 

  2. ปี 1953 ชุมชนชาวไตท่ีเมืองเต๋อหงก่อตั้งเป็นบริเวณปกครองตนเอง และยกฐานะเป็นเขตปกครอง

ตนเองเมืองเต๋อหง(德宏傣族景颇族自治州Déhónɡ DǎiZú Jǐnɡpō Zú zìzhìzhōu) ในปี1956   

  3. นบัตั้งแต่ปี 1954 ถึง 1980 ทยอยก่อตั้งเขตปกครองตนเองเผา่ไต เผา่ลาหู่ เผา่วา้อาํเภอ

เม่ิงเหลียน (孟连傣族拉祜族佤族自治县Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) อาํเภอปกครอง

ตนเองเผา่ไต เผา่วา้ท่ีอาํเภอเก๋ิงหม่า (耿马傣族佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) อาํเภอ

ปกครองตนเองเผา่อ๋ีเผา่ไตอาํเภอซินผงิ (新平彝族傣族自治县Xīnpínɡ Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn) และ

อาํเภอปกครองตนเองเผา่ฮานีเผา่ไตอาํเภอหยวนเจียง (元江哈尼族彝族傣族自治县Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí 

Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)  

 นบัแต่นั้นมา กไ็ดมี้การดาํเนินการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงระบบการถือครองกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินแบบศกัดินามาเป็นแบบสังคมนิยม ทาํใหร้ะบบสังคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่

ใหญ่และมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  ระยะเวลา 40 ปี นบัตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตน้มา 
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เกิดการพฒันาในเร่ืองการชลประทาน อนัเป็นพ้ืนฐานหลกัในการพฒันาการเกษตรของชุมชน รัฐบาลสนบัสนุน

อุตสาหกรรมการผลิตเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และอาหาร  โดยเฉพาะ“ชาผเูอ่อร์”(普洱茶Pǔ’ěr chá) เป็นชา

ท่ีปลูกโดยชาวไตท่ีมีช่ือเสียงระบือไกลไปทัว่โลก  มีการทดลองปลูกตน้ยางพาราในเขตสิบสองปันนาไดส้าํเร็จ

สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและรายไดใ้หก้บัชาวไตอยา่งมหาศาล มีการทาํเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร

กล ไฟฟ้า เคมี เคร่ืองป้ันดินเผา หนงั กระดาษ เกลือ ชา อาหารสาํเร็จรูป นํ้าตาล ยาง โรงงานอุตสาหกรรมท่ีนู่

เจียง สิบสองปันนาและเต๋อหงกถื็อเป็นโรงงานอุตสาหกรรมระดบัแนวหนา้ของมณฑลยนูนาน จาํนวนการผลิต

ก็เติบโตข้ึนมาโดยตลอด และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  รัฐบาลไดส้นบัสนุนให้มีการ

สร้างสถานีกาํเนิดไฟฟ้าข้ึนท่ีสิบสองปันนาอีกดว้ย เม่ือความเจริญเขา้มา การเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมรุดหนา้ 

ส่ิงจาํเป็นอีกอยา่งหน่ึงคือการจราจร รัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาลเพ่ือระบบคมนาคมท่ีสมบูรณ์สู่ดินแดนชาว

ไต ไม่วา่จะเป็นถนนหลวง สนามบิน การศึกษากไ็ดรั้บการพฒันาตามไปดว้ย มีการก่อสร้างโรงเรียนตั้งแต่ระดบั

ประถมถึงขั้นอุดมศึกษา โดยใชภ้าษาไตเป็นหลกั มีสถานีวิทยภุาษาไต หนงัสือเอกสารตาํราทั้งหลายไดรั้บการ

แปลเป็นภาษาไตใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

ก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในถ่ินท่ีอยู่อาศยัของชาวไตท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลมีโรคระบาด

มากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคมาลาเรียและอหิวาตกโรค ในขณะนั้นชาวไตขาดวิทยาการทางการแพทยแ์ละยา

รักษาโรคท่ีทนัสมยั ทาํให้ชาวไตประสบปัญหาดา้นสุขภาพมาก แต่ปัจจุบนัรัฐบาลสนบัสนุนให้ชาวไตพฒันา

วทิยาการทางการแพทย ์และการใชย้าท่ีทนัสมยั มีการก่อสร้างสถานีอนามยัตามหมู่บา้น จนสามารถปราบปราม

และป้องกนัโรคดงักล่าวได ้ คุณภาพชีวติของชาวไตเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ปัจจุบนัชาวไตจึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ี

นบัวา่มีความเป็นอยูท่ี่ดี มีฐานะร่ํารวยมากๆชนเผา่หน่ึง 

4. ศิลปวฒันธรรม
 ในดา้นศิลปวฒันธรรม ท่ีโดดเด่นไดแ้ก่ การนบัปฏิทินแบบชาวไต  ซ่ึงเร่ิมมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 638 มี

ตาํราปฏิทินจนัทรคติ  มีบนัทึกพงศาวดารภาษาไตท่ีจารึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของชนเผ่า เพลง กลอน 

นิทาน และตาํนานมากมาย ชาวไตมีวรรณกรรมขนาดยาวท่ีจดบนัทึกไวม้ากกว่าห้าร้อยเร่ือง ถือเป็นชนเผ่าท่ี

มีอารยธรรมและวิวฒันาการทางภาษาท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดในบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหมดของจีน วรรณกรรม

ท่ีโดดเด่นเป็นเร่ืองราวของการกาํเนิดพิภพ เช่น เร่ือ《布桑盖与瓦桑盖》（Bùsānɡɡài yǔ Wǎsānɡɡ

ài）“ปู้ซังก้ายกบัหว่าซังก้าย” เร่ือง《坤撒》（Kūnsā）“คุณซา” ยงัมีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบับนัทึกการทาํ

มาหากิน เช่น เร่ือง《叭阿拉吾射金鹿（Bāālāwú shè jīnlù）“ปาอาลาอู๋ ยิงกวางทอง” นวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์เร่ือง《召网香召网朔》（Zhàowǎnɡxiānɡ Zhàowǎnɡshuò）“จา้ววงัเซียงจา้ววงัซั่ว” 

เร่ือง《勐卯与景欠战争史》（Měnɡmǎo yǔ Jǐnɡqiàn zhàn zhēnɡshǐ）“ประวติัศาสตร์สงคราม

ของเหมิงหม่าวกบัจ่ิงเช่ียน” นวนิยายความรักเช่น《朗鲸布（Lǎnɡjīnɡbù“หล่างจิงปู้” และเร่ือง《线

秀》（Xiànxiù）“เซ่ียนซ่ิว” เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตชาวไตในสมยัการเปล่ียนแปลงการปกครองเช่น เร่ือง

《彩虹》（Cǎihónɡ）“สายรุ้ง” และ《流沙河之歌（Liúshāhé zhī ɡē）“บทเพลงแห่งสายนํ้ าทราย” 

เป็นตน้
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ภาพที1่ คดัลอกมาจาก http://zzguqu.peixun5.com/uploadfile/2010/0101/20093269344846.jpg 

 ภาพที่ 1 ศิลปะการร่ายรําของชาวไตท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลืออยา่ง“ระบาํนกยงู” (孔雀舞Kǒnɡquè wǔ) 

ท่ีเลียนแบบท่าทางการเคล่ือนไหว รําแพของนกยงูกส็ะทอ้นวฒันธรรมของชาวไตไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงามเช่น

กนั เน่ืองจากในบริเวณสิบสองปันนา มีนกยงูเป็นจาํนวนมาก ทั้งท่ีเป็นนกยงูป่าและนกยงูเล้ียง    ชาวไตนบัถือ

นกยงูวา่เป็นนางพญาแห่งนกและนบัถือวา่เป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธ์ิประจาํชนเผา่จนกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของชาวไต

สิบสองปันนาอยา่งหน่ึง จนไดรั้บขนานนามวา่ “ดินแดนแห่งนกยงู” 

 หูหลูเซียว (葫芦箫húluxiāo) หรือ หูหลูซือ (葫芦丝húlusī) คือ ขลุ่ยนํ้ าเตา้ เป็นเคร่ืองดนตรี

ประเภทเป่าชนิดหน่ึงท่ีเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของชาวไต ดว้ยเสียงท่ีหวานใส และกงัวาน ราวกบัจะบอกให้

รู้วา่เป็นเสียงจากกลุ่มชนท่ีมีจิตใจซ่ือตรง งดงามและบริสุทธ์ิของผูค้นเผา่ไต หากมีโอกาสเดินทางไปท่ีมณฑลยนู

นานอนัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวไต กจ็ะไดย้นิเสียงขลุ่ยนํ้ าเตา้อบอวนไปทัว่ทุกมุมเมือง นอกจากจะเป็นเคร่ืองดนตรี

ประจาํเผา่กลุ่มนอ้ยชาวไตในสิบสองปันนาแลว้ ดว้ยความไพเราะของขลุ่ยนํ้ าเตา้ และความใกลชิ้ดกนัของกลุ่ม

ชนเผา่ต่างๆ ทาํใหมี้การถ่ายเททางวฒันธรรมกนัมาตลอด ขลุ่ยนํ้าเตา้ จึงไดรั้บความนิยมชมชอบของชนเผา่กลุ่ม

นอ้ยแถบภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนอีกหลายกลุ่ม เช่น ชาวเผา่อาชาง ชาวเผา่วา้ และชาวเผา่จ่ิงโพดว้ย 

ภาพท่ี 2  เคร่ืองแต่งกายชาวไต 

คดัลอกมาจาก www.nipic.com

ภาพท่ี 3 ขลุ่ยนํ้าเตา้ 

คดัลอกมาจาก http://www.dehong.gov.cn
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มีเร่ืองเล่าของชาวไต เก่ียวกบัตาํนานของขลุ่ยนํ้าเตา้วา่ 

   “นานมาแล้ว เกิดเหตุนํ้ าป่าทะลักไหลบ่า เด็กหนุ่มชาวไตคนหน่ึงเกาะนํ้ าเต้าลอยคอฝ่า

    คล่ืนยกัษไ์ปช่วยคนรักของตน ความรักอนับริสุทธ์ิยงัความประทบัใจกบัเทพคีตา  

    จึงบนัดาลใหพ้ายนุํ้ าป่าสงบลง หมู่ผกาเบ่งบาน นกยงูรําแพน อวยพรอนัประเสริฐ 

    แด่คู่รักทั้งสอง นบัแต่นั้นมา นํ้าเตา้จึงสืบทอดในเช้ือสายชาวไตเร่ือยมา”        

 นอกจากน้ีงานฝีมือดา้นการแกะสลกั การวาดภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัก็สะทอ้นวิถีชีวิตชาวไตได้

อยา่งงดงาม ดา้นสถาปัตยกรรมแพไมไ้ผท่ี่ล่องลอยไปตามสายนํ้ า ก็เป็นสถาปัตยกรรมท่ีลอยไปอวดโฉมใหช้น

เผา่อ่ืนช่ืนชมความงดงามและภมิูปัญญาของชนเผา่ไตตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั

5.ชีวติความเป็นอยู่ 
 การแต่งกายของชาวไตคือ ชายสวมเส้ือผ่าอกไม่มีปกแขนยาวหรือสั้น  สวมกางเกงขากวา้ง ฤดูหนาว

คลุมทบัดว้ยผา้สักหลาด พนัศีรษะดว้ยผา้ขาวหรือเขียว  นอกจากน้ีชายชาวไตนิยมสักลวดลายตามร่างกาย เด็ก

ชายเม่ืออายุสิบเอ็ดสิบสองปีจะเชิญผูมี้อาคมมาสักยนัตร์ตามร่างกาย  ลวดลายท่ีนิยมสักไดแ้ก่ ลายจาํพวก

สัตว ์ดอกไม ้หรืออกัขระภาษาไต  เพศหญิงสวมเส้ือแขนกระบอก หรือเส้ือแขนสั้น นุ่งผา้ถุง  ชาวไตท่ีสิบ

สองปันนาสวมเส้ือรัดรูปสีขาวหรือสีลายดอก  นุ่งผา้ถุงสีฉูดฉาด หญิงชาวไตท่ีเมืองหมาง (芒市Mánɡshì) 

ก่อนแต่งงานจะสวมเส้ือผ่าอกรัดรูปแขนสั้นสีอ่อน กางเกงทรงยาวขากวา้ง พบัทบชายพกท่ีเอว เม่ือแต่งงาน

แล้วเปล่ียนมาสวมเส้ือแขนกระบอกนุ่งผา้ถุงสีดํา ด้วยการแต่งกายท่ีมีสีสันฉูดฉาดเป็นเอกลักษณ์น่ีเอง 

ชนกลุ่มอ่ืนมกัเรียกชาวไตวา่ ชาวไตเอวดอกไม ้ ไตแขนกระบอก เป็นตน้

 ดา้นอาหารการกินของชาวไต ชาวไตท่ีเต๋อหงกินขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั ส่วนชาวไตท่ีสิบสองปันนา

ชอบกินขา้วเหนียว ชอบด่ืมเหลา้และกินอาหารรสเผด็ ชอบกินเน้ือ ปลา กุง้ และชอบเค้ียวหมาก 

 

บา้นเรือนของชาวไตสร้างดว้ยไมส้องชั้น ชอบตั้งบา้นเรือนอยูบ่นพ้ืนท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ า ส่วนชาวไตท่ีเมืองเต๋อ 

หงนิยมสร้างบา้นดว้ยอิฐและดินชั้นเดียว และนิยมสร้างบา้นส่ีหลงัในร้ัวเดียวกนั

ภาพที ่4 คดัลอกมาจาก http://top.innyo.com/image_upload/sl_2008_9_1_15_30_20.jpg
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6.ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีความเช่ือ เทศกาลสําคญั 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไตสะทอ้นถึงสังคมแบบศกัดินาอยา่งชดัเจน การแต่งงานจะแต่งกบั

คนท่ีมีระดบัชั้นทางสงัคมเท่าเทียมกนั  การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นตวักาํหนดระดบัชั้นสูงตํ่าทางสงัคม ชาย

ชาวไตท่ีเป็นชนชั้นสูงสามารถมีภรรยาหลายคนได ้ ส่วนชาวบา้นท่ีมีระดบัชั้นทางสังคมตํ่าจะมีสามีภรรยาคน

เดียว โดยท่ีบิดามีสิทธ์ิเดด็ขาดในการเลือกคู่ครองของลกู   สมาชิกในครอบครัวประกอบดว้ย  พอ่แม่และลกูชาย

ลูกสาวท่ียงัไม่แต่งงาน หนุ่มสาวชาวไตมีอิสระในการเลือกคู่ครอง โดยท่ีหนุ่มสาวจะมีโอกาสพบปะกนัในเทศ

กาลสาํคญัๆ หรือตามงานประเพณีต่างๆ การพบปะกนัเรียกวา่ “ชวนผูส้าว” เม่ือตกลงแต่งงานกนัแลว้ ชาวไตมี

ธรรมเนียมการแต่งลกูเขยเขา้บา้น  

 ประเพณีงานศพของชาวไตใชว้ิธีการฝังศพ สุสานฝังศพของผูมี้สถานภาพทางสังคมสูงจะแยกออกจาก

ผูมี้สถานภาพทางสงัคมตํ่าอยา่งเคร่งครัด ส่วนศพพระ นกับวชจะทาํพิธีศพดว้ยการเผา แลว้เกบ็อฐิับรรจุในเจดีย์

กระเบ้ืองเกบ็ไวท่ี้วดั  

 การนบัถือศาสนาและความเช่ือของชาวไตมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการพฒันาของระบบเศรษฐกิจ

และสังคม  ในอดีตชาวไตบริเวณชายแดนนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  ในขณะเดียวกนัยงันับถือผีและ

วิญญาณอนัเป็นการนบัถือท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ตามชนบทชาวไตสร้างวดัพทุธมากมาย โดยเฉพาะท่ีสิบ

สองปันนา เดก็ชายอายคุรบเกณฑต์อ้งบวชเณร ชายอายคุรบพรรษาบวชตอ้งบวชพระ เพ่ือเรียนรู้พระธรรม ดงันั้น

เทศกาล งานประเพณีต่างๆของชาวไตลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพทุธเป็นส่วนใหญ่ เทศกาลท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

เทศกาลกวาน    เหมินเจ๋ีย (关门节Guānménjié) “เทศกาลปิดประตู” เทศกาลคายเหมินเจ๋ีย (开门节Kāimén 

jié) “เทศกาลเปิดประตู” เทศกาลโพสุ่ยเจ๋ีย (泼水节Pōshuǐ jié) “เทศกาลสงกรานต”์ เป็นตน้ เทศกาลกวานเห

มินเจ๋ีย คือ เทศกาลเขา้พรรษา จดัข้ึนในกลางเดือนมิถุนายน ส่วนเทศกาลคายเหมินเจ๋ีย คือ เทศกาลออกพรรษา จดั

ข้ึนในกลางเดือนกนัยายน นบัตั้งแต่เทศกาลเขา้พรรษาถึงเทศกาลออกพรรษาเป็นระยะเวลาสามเดือน ชาวไตจะ

เขา้พรรษา ถือศีล  เขา้วดั ไหวพ้ระ ฟังธรรม  จนออกพรรษาจึงจะกลบัมาใชชี้วติตามปกติ เทศกาลสงกรานตเ์ป็น

เทศกาลข้ึนปีใหม่ของชาวไต ในเทศกาลน้ีชาวไตจะสรงนํ้ าพระ เล่นสาดนํ้ าสงกรานต ์แข่งเรืออยา่งสนุกสนาน 

ถือเป็นเทศกาลท่ีมีความสาํคญัมากของชาวไต

บทสรุป
 บทความเร่ืองน้ีเป็นบทความเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา มุ่งเสนอขอ้มูลในภาพรวมเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ยเผา่ไต

ในประเทศจีน จากการพิจารณาขอ้มูลท่ีไดเ้รียบเรียงมาน้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ แมช้นเผา่ไตจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

รัฐบาลจีน  ถูกวฒันธรรมใหญ่ของชาวฮัน่ครอบคลุมอยู ่ทั้งยงัแวดลอ้มไปดว้ยชนกลุ่มนอ้ยเผา่อ่ืนๆอีกหลายเผา่  

แต่ดว้ยความท่ีชนเผา่ไตมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนาน ไดส้ัง่สมอารยธรรมจนเกิดเป็นขนบธรรมเนียม

ประเพณี วฒันธรรมของตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของภาษา ซ่ึงชาวไตยงัคงใชส่ื้อสารกนัในชีวิตประจาํวนั 

นบัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมัน่คงและยงัคงยดึถือต่อกนัมาจนปัจจุบนั จากการเปรียบเทียบกบัผลงานท่ีผา่นมา

ในบททบทวนวรรณกรรมจะเห็นวา่ ขอ้มูลภาษาท่ีไดน้าํเสนอในบทความน้ีเป็นขอ้มูลใหม่ท่ียงัไม่มีปรากฏในผล

งานภาษาไทยของผูเ้ขียนอ่ืนใด นบัเป็นเป็นหลกัฐานขอ้มูลท่ีสามารถศึกษาในทางภาษาศาสตร์ตระกลูไท ทั้งท่ี

อยูใ่นประเทศไทยและท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีของประเทศต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีในส่วนของคาํ

ภาษาจีน ผูเ้ขียนไดพ้ยายามกาํกบัอกัษรจีนและเสียงอ่านไวทุ้กแห่ง เพ่ือใหผู้อ่้านสามารถนาํไปใชสื้บคน้ต่อไปได้

อยา่งถกูตอ้ง 
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