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บทคัดย่ อ
จากการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของชาวไทพบว่า มีชาวเผ่าไทอาศัยอยูใ่ นหลายพื้นที่ ซึ่ งนอกจากใน
พื้นที่ประเทศไทยที่มีความชัดเจนที่สุดแล้ว ยังพบว่ามีกลุ่มคนที่เป็ นเครื อญาติกบั ชาวไทยอาศัยอยูใ่ นหลายพื้นที่
ของประเทศต่างๆ นักวิชาการทางภาษาศาสตร์ ใช้ชื่อเรี ยกคนไทที่ไม่ได้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยว่า “ไท” ชาว
ไทในสิ บสองปั นนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวไทในพื้นที่ต่างๆ นักวิชาการมีความเห็นว่าเป็ นจุดกําเนิดของ
เผ่าพันธุ์ตระกูลไท บทความนี้นาํ เสนอในเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาเกี่ยวกับชนเผ่าไตในสิ บสองปั นนา มีเนื้อหาหลัก
ประกอบด้วย
(1) ถิ่นที่อยู่
(2) ข้อมูลทางภาษา
(3) ประวัติศาสตร์
(4) ศิลปวัฒนธรรม
(5) ชีวติ ความเป็ นอยู่
(6)ขนบธรรมเนียมประเพณี
เนื่ องจากข้อความเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนของไทยยังมีอยูน่ อ้ ย บทความนี้ จึงนําเสนอเพื่อให้
เป็ นข้อมูลสําหรับนักวิชาการชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
คําสํ าคัญ : ชนกลุ่มน้อย ชาวไท สิ บสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
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อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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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.
Keywords : Minority Tai People Xishuangbanna The Republic of China

บทนํา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี นมีอาณาบริ เวณกว้างใหญ่ไพศาล มีเนื้ อที่ 9,596,960 ตารางกิ โลเมตร
หรื อเปรี ยบเทียบอย่างคร่ าวๆ คือมีอาณาเขตเท่ากับ 22 เท่าของประเทศไทยโดยประมาณ จากการสํารวจจํานวน
ประชากรเมื่อปี 2006 มีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ น 1,313,973,713 คน ด้วยอาณาบริ เวณที่ครอบคลุมพื้นอันกว้าง
ใหญ่น้ ี เอง ทําให้ประเทศจีนรวบรวมเอาประชากรที่ต่างชาติพนั ธุ์ไว้มากมายถึง 56 ชนเผ่าอยูด่ ว้ ยกัน รัฐบาลจีน
แบ่งกลุ่มชาติพนั ธ์ต่างๆโดยใช้เกณฑ์เรื่ องประวัติศาสตร์ความเป็ นมา การสื บเชื้อสาย ประเพณี วฒั นธรรม ถิ่นที่
อยู่ ศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามความเห็นชอบของกลุ่มชาติพนั ธุ์เอง กําหนดกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศออก
เป็ น 56 กลุ่ม จากการสํารวจจํานวนประชากรจีนในปี 1996 พบว่าประเทศจีนมีชาวฮัน่ 96.3% และ 4.7% เป็ นก
ลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น รัฐบาลจีนจึงเรี ยกกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆที่นอกเหนื อจากชาวฮัน่ ว่า “ชนกลุ่มน้อย” รวมทั้งสิ้ น 55
กลุ่ม

1.ถิน่ ทีอ่ ยู่ของชนเผ่ าไต
ชาวไตอาศัยอยู่ในมณฑลยูนนาน (云南Yúnnán) ในบริ เวณเขตปกครองตนเองเผ่าไต สิ บสองปั นนา
(西双版纳Xīshuānɡbǎnnà) เขตปกครองตนเองเผ่าไตเผ่าจิ่งโพ (景颇族自治区 Jǐnɡpō Zú zìzhìqū)
เมื องเต๋ อหง (德宏Déhónɡ) อําเภอปกครองตนเองเผ่าไต เผ่าว้า (傣族佤族自治县Dǎi Zú Wǎ Zú
zìzhìxiàn) เมื องเกิ๋ งหม่ า (耿马 Gěnɡmǎ) อําเภอปกครองตนเองเผ่าไตเผ่าลาหู่ (傣族拉祜族自治
县Dǎi Zú Lāhù Zú zìzhìxiàn) เมื องเมิ่ งเหลี ยน (孟连Mènɡlián) และมี กระจัดกระจายอยู่ตามเมื อ
งอื่นๆ อีกกว่า 30 เมือง ในมณฑลยูนนาน เช่ น ซิ นผิง (新平Xīnpínɡ) หยวนเจี ยง(元江Yuánjiānɡ)
จินผิง (金平Jīnpínɡ) เป็ นต้น ชาวไตตั้งบ้านเรื อนอยูต่ ามบริ เวณเขตร้อนที่ราบหุ บเขา จากการสํารวจจํานวน
ประชากรครั้งที่ 5 ของจีนในปี 2000 ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตมีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ น 1,158,989 คน
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2.ข้ อมูลภาษา
2.1 การจัดแบ่ งตระกูลภาษา
ภาษาที่ชาวไตพูดเรี ยกว่า “ภาษาไต”(傣语Dǎiyǔ)ออกเสี ยงตามอักษรจีนว่า “ไต่” ตามทรรศนะของ
นักวิชาการจีน ในหนังสื อชื่อ “สังเขปภาษาชาวต้ง - ไถ” (侗台语族概论Dònɡ Tái yǔzú Gàilùn) ของผู ้
เขียนชื่อ เหลียงหมิ่น และ จางจวินหรู (梁敏，张均如Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú,1996) จัดภาษาไตอยู่
ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) สาขาภาษาจ้วง-ต้ง (壮侗语族Zhuànɡ Dònɡ Yǔzú)
แขนงภาษาจ้วง-ไต (壮傣语支Zhuànɡ Dǎi yǔzhī) และในกลุ่มภาษาไตยังแบ่งออกเป็ น 4 สําเนียงภาษาถิ่น
โดยแบ่งตามถิ่นที่อยูอ่ าศัย ได้แก่
(1) ถิ่นเต๋ อหง (德宏傣语Déhónɡ Dǎiyǔ) มีชื่อภาษาถิ่นว่า ไต่น่า (傣那语Dǎinàyǔ) มีประชากร
540,000 คน
(2) ถิ่นสิ บสองปั นนา (西双版纳傣语Xīshuānɡbǎnnà Dǎiyǔ) มีชื่อภาษาถิ่นว่า ไต่เล่อหรื อไตลื้อ (
傣仂语Dǎilèyǔ) มีประชากร 280,000 คน
(3) ถิ่นหงจิน (红金傣语Hónɡjīn Dǎiyǔ) มีประชากร 140,000 คน ภาษาไตถิ่นนี้ค่อนข้างซับซ้อน
เนื่ องจากภาษาถิ่นของแต่ละอําเภอมีความแตกต่างกันมาก บริ เวณที่พดู ภาษาไตถิ่นนี้ คือหมู่บา้ นชาวไตที่ต้ งั อยู่
ตามบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ หยวนเจียง(元江Yuánjiānɡ) และลุ่มแม่น้ าํ จินซา (金沙江Jīnshājiānɡ) ภายในภาษา
ไตกลุ่มนี้สามารถแบ่งได้อีก 5 ถิ่นย่อย ได้แก่ ถิ่นย่อยหยวนซิน (元新Yuánxīn) ถิ่นย่อยหยงอู่ (永武Yǒnɡwǔ)
ถิ่นย่อยหม่ากวาน (马关Mǎɡuān) ถิ่นย่อยหยวนเจียง (元江Yuánjiānɡ) และถิ่นย่อยลวีส่ ื อ (绿石Lǜshí)
(4) ถิ่ น จิ น ผิง (金平傣语Jīnpínɡ Dǎiyǔ) มี ชื่ อ ภาษาถิ่ น ว่า ไต่ ต วน (傣端语 Dǎiduānyǔ)
มีประชากร 10,000 คน โดยประมาณ
แผนภูมิต่อไปนี้ ผูเ้ ขียนได้สร้างขึ้นจากข้อมูลการจัดแบ่งตระกูลภาษาไต โดยได้เพิ่มเติมในส่ วนของภาษา
ไตถิ่นและภาษาถิ่นย่อย ซึ่ งอิงตามการจัดแบ่งของนักวิชาการจีนชื่อ เหลียงหมิ่น และ จางจวินหรู (梁敏，张均
ั แบ่งภาษาตระกูลจีนทิเบตโดยดําเนินรอยตาม หลี่ฟังกุย้ (Li Fang如, อ้างแล้ว) นักวิชาการทั้งสองท่านนี้ ได้จด
gui,1959)
(*Li Fanggui เป็ นนักภาษาศาสตร์ ชาวจีนที่ได้ไปเรี ยนวิชาภาษาศาสตร์ ในสหรัฐอเมริ กา และต่อมาก็ได้
สอนอยู่ที่สหรัฐอเมริ กา ชื่ อของนักภาษาศาสตร์ ท่านนี้ เขียนเป็ นภาษาจี นว่า 李方桂 อ่านว่า หลี่ ฟั ง กุย้ ใช้
ระบบสัทอักษรจีนเขียนว่า Li Fanggui ผลงานของนักภาษาศาสตร์ ท่านนี้ มีท้ งั ที่เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ผลงานภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อว่า Li Fang Kuei หรื อ Fang Kuei Li นักภาษาศาสตร์ ไทยเรี ยกชื่อนักภาษาศาสตร์
ท่านนี้หลายชื่อ เช่น หลี่ฟังกุย้ หลี่ฟางเกว้ย ฟังเกว้ยลี ฟางเกว้ยหลี่ ฟังกุย้ หลี่ เป็ นต้น ซึ่ งก็คือนักภาษาศาสตร์
คนเดียวกัน ในบทความนี้ อา้ งอิงผลงานของ Li Fanggui ทั้งฉบับภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อไม่ให้
สับสน ในบทความนี้จะเรี ยกชื่อตามระบบสัทอักษรจีนว่า Li Fanggui ยกเว้นการอ้างอิง จะเรี ยกตามที่ปรากฏใน
เอกสารเดิม)
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แผนภูมิ 1. การจัดแบ่งตระกูลภาษาของภาษาไต
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้นมา ผูเ้ ขียนได้เคยเขียนบทความและงานวิจยั เกี่ยวกับภาษาตระกูลไทจํานวน
หนึ่ง ซึ่งในงานดังกล่าวได้นาํ เสนอบททบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาภาษาตระกูลไทไว้แล้ว จึงจะนําบท
ทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวมาเสนอต่อไปนี้
เกี่ยวกับการจัดแบ่งตระกูลภาษาของภาษาไตนี้ นักภาษาศาสตร์ มีขอ้ คิดเห็นแตกต่างกันไปหลายทฤษฎี
ความแตกต่างนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นในเรื่ องของการจัดแบ่งตระกูลภาษา กล่าวคือ บ้างเห็นว่าภาษาไทจัดอยูใ่ นตระกูล
ภาษาใหญ่จีนทิเบต แต่บา้ งเห็นว่าควรจะจัดเป็ นภาษาตระกูลไทต่างหากแยกออกมาจากจีนทิเบต นอกจากนี้ ยงั
เกี่ยวข้องไปถึงชื่อเรี ยกภาษาด้วย ดังจะเห็นว่าในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาษาตระกูลไท มีชื่อเรี ยกต่างๆกัน เช่น ไทย
ไท ไต ได ลาว สยาม กัมไท ในภาษาจีนก็เช่นเดียวกัน มีตวั อักษรที่เรี ยกชื่อภาษาไทหรื อชาวไทอย่างน้อยสี่ ตวั ขึ้น
ไป คือ 泰(Tài)傣(Dǎi)台(Tái)暹(Xiān) มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ไว้แล้ว เช่น เรื องเดช (2531) ในหนังสื อชื่อ “ภาษาถิ่นตระกูลไทย” จิตร (2519) ในหนังสื อชื่อ “ความเป็ นมาของ
คําสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ” สุ ริยา (2548) ในหนังสื อชื่อ “นานาภาษาใน
เอเชียอาคเนย์ : ภาษาตระกูลไท”
โดยทัว่ ไปถื อว่าภาษาไตเป็ นตระกูลย่อยภาษาหนึ่ งในตระกูลภาษาใหญ่ จี น-ทิ เบต ซึ่ งภาษาตระกูล
จีน – ทิเบตนี้ เป็ นตระกูลภาษาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แบ่งออกเป็ น 4 สาขาคือ
(1) สาขาภาษาจีน
(2) สาขาภาษาไทย
(3) สาขาแม้วเย้า
(4) สาขาทิเบตพม่า
(เรื อ งเดช, 2531) อย่า งไรก็ต ามนัก ภาษาศาสตร์ ห ลายท่ า นเรี ย กชื่ อ ตระกูล ภาษานี้ แตกต่ า งกัน ไป
อย่ า งเช่ น Grierson (1903) เรี ยกรวมเป็ นตระกู ล เดี ย วกั น กั บ ภาษาจี น ว่ า ตระกู ล ภาษาไทยจี น
(Siamese-Chinese family) Benedict (1975) เรี ยกว่า ออสโตร – ไทย (Astro-Tai) เพราะเห็นว่าเป็ นสาขาหนึ่งของ

๕๔ กระแสวัฒนธรรม

ตระกูลออสโตรเนเชียน ต่อมามีการตั้งชื่อตระกูลภาษาไทอีกหลายชื่อด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น บ้างเรี ยกว่า ตระกูล
ภาษาไทย ตระกูลภาษาไต แยกออกมาเป็ นตระกูลภาษาใหญ่ต่างหาก บ้างเรี ยกว่าตระกูลคําไต (KamTai family)
และ ภาษาไดอิก (Daic) โดยรวมภาษาไทยถิ่นต่างๆที่พูดในประเทศต่างๆ 8 ประเทศเป็ นตระกูลเดียวกันหมด
(เรื องเดช, 2531) Benedict (1942) ได้ต้ งั ชื่อตระกูลภาษานี้ ใหม่วา่ ตระกูลภาษาไทยกะได (Tai Kadai) เพื่อให้
ครอบคลุมถึงภาษาไทยถิ่นที่พดู อยูท่ ี่เกาะไหหลํา อ่าวตัวเกี๋ย และภาษากลุ่มตระกูลภาษาไทยที่พดู อยูท่ ี่ประเทศ
จีน และเวียดนามทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งภาษาตระกูลไทโดยยึดหลักภูมิศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ของไทยในอดีตที่สาํ คัญ
คือพระยาอนุ มานราชธน(อ้างในเรื องเดช,2531) ได้แบ่งภาษาตระกูลไทยออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยอาศัยหลักทาง
ภูมิศาสตร์ คือ (1) ไทยกลาง คือภาษาไทยที่พดู อยูใ่ นประเทศไทย (2) ไทยจีน คือภาษาไทยที่พดู อยูเ่ ขตประเทศ
จีนบริ เวณกวางสี ไกวเจา กวางตุง้ เช่น ภาษาไทยลาย ไทยลุง ไทยย้อย ไทยโท้ ไทยนุ ง (3) ไทยตะวันตก คือ
ภาษาไทยที่พดู อยูใ่ นพม่า เช่น ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยอาหม (4) ไทยตะวันออก คือภาษาไทยที่พดู อยูใ่ นประเทศ
เวียดนาม และลาว เช่น ไทยโท้ ผูไ้ ทย ไทยลาว
การใช้หลักเกณฑ์ทางภาษา เช่น หลักการกระจายคําและเสี ยง ดูจะเป็ นที่ยอมรับในการจัดกลุ่มภาษา นัก
วิชาการที่สาํ คัญคือ Li Fanggui (1959) ใช้เกณฑ์ทางการกระจายคําศัพท์ ลักษณะทางเสี ยงและพัฒนาการทาง
เสี ยงแบ่งกลุ่มภาษาไทยออกเป็ นถิ่นต่างๆ 3 กลุ่มด้วยกันคือ (1) กลุ่มตะวันตกเฉี ยงใต้ เช่นภาษาไทยสยาม ลาว ลื้อ
อาหม (2) กลุ่มกลาง เช่น ภาษาโท้ นุง Lung-Chow (3) กลุ่มเหนือ เช่น Wu-ming, Ch’ien-chiang, His-Lin, Po-ai
ยังมีนกั ภาษาศาสตร์อีกหลายท่านที่ศึกษาภาษาตระกูลไท
และจัดให้ภาษาที่พูดอยู่ในประเทศจี น หรื อภาษาที่มีความเกี่ ยวข้องกับภาษาจี นเป็ นสมาชิ กในภาษา
ตระกูลไท เช่น John F. Hurtmann (1986) จัดแบ่งภาษาไทยเฉพาะกลุ่มตะวันตกเฉี ยงใต้ของ Li Fanggui เป็ น
กลุ่ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ต อนล่ า ง ตอนกลางและตอนบน กลุ่ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ต อนล่ า งนี้ ครอบคลุ ม ไปถึ ง
ตอนใต้สุดของตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน และยังมีนกั ภาษาศาสตร์ ในยุคต่อจาก Li Fanggui อีกหลายท่าน เช่น
Marwin Brown (1965), William J.Gedney (1972), James R.Chamberlain (1972) ก็ได้ดาํ เนินรอยตาม Li Fanggui
โดยในการจัดแบ่งภาษาตระกูลไทล้วนมีความเกี่ยวข้องกับภาษาตระกูลจีน หรื อเป็ นภาษาไทที่พดู อยูใ่ นประเทศ
จีนทั้งสิ้ น
เรื องเดช (2531) นักวิชาการภาษาตระกูลไทยได้จดั แบ่งภาษาตระกูลไทยออกเป็ น “กลุ่มไท”โดยรวม
ภาษากลุ่มไทสยามและลาวไว้ในกลุ่มเดียวกัน และ “กลุ่มไต” รวมภาษาไตยวน ไตหลวง ไตจีนไว้ดว้ ยกัน สุ ริยา
(2548) ให้ความเห็นว่า “นอกจากภาษาที่อยูใ่ นตระกูลภาษาไทแล้ว ยังมีภาษาอยูอ่ ีกจํานวนหนึ่งที่นกั ภาษาศาสตร์
ไม่จดั เข้าอยูใ่ นตระกูลไทเพราะลักษณะทางภาษาจัดได้วา่ มีความสัมพันธ์ห่างจากภาษาตระกูลไทออกไป แต่กย็ งั
เป็ นความห่ างที่เห็นได้วา่ ยังมีร่องรอยของสายใยความสัมพันธ์เดิมอยู่ ภาษาเหล่านี้ สืบเชื้อสายมาจากภาษาที่นกั
ภาษาศาสตร์เชื่อว่าเป็ นบรรพบุรุษของภาษาตระกูลไทคือที่เรี ยกว่าภาษาตระกูลกะได (Kadai Language Family)
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๕๕

ตัวอย่ างคําศัพท์ ภาษาไต 4 ถิน่
ภาษาไทย

ถิ่นเต๋ อหง

ถิ่นสิ บสองปันนา

ถิ่นหงจิน

ถิ่นจินผิง

ฟ้ า

fa4

fa4

fa4

fa4

พระอาทิตย์

van2

ta1van2

van2

ta1van2

นํ้า

lam4

nam4

nam2

nam4

พื้นดิน

lin6

din1

din1

lin1

ทอง

xam2

xam2

xam2

xam2

หิ น

ma:k9 hin1

hin1

hin1

hin1

นา

la2

na2

na2

na2

ไฟ

fai2

fai2

fai2

fai2

งานที่สาํ คัญที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของภาษาไทยและจีนในยุคเริ่ มแรกคือ A.Conrady, K.Wulff (อ้าง
ใน龚群虎Gōnɡ Qúnhǔ,2002) เสนอแนวคิดในเรื่ องความสัมพันธ์ของระบบเสี ยงวรรณยุกต์ โดยได้สรุ ปกฎ
เกณฑ์ความสัมพันธ์ของระบบเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากนี้ ยงั เปรี ยบเทียบคําศัพท์ร่วม
เชื้อสายระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยหรื อภาษาอื่นในสาขาภาษาไท พบว่ามีคาํ ศัพท์ที่เป็ นคําศัพท์ร่วมเชื้อสาย
กว่า 200 คํา
งานที่สาํ คัญอีกชิ้นหนึ่ ง เป็ นวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอกของนักวิชาการด้านจีนศึกษาชาวไทยคือ A Study
of Sino-Thai Lexical Correspondences ของ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ที่เสนอต่อ University of Washington
(P.Manomaivibool, 1975) งานวิจยั ชิ้นนี้ เปรี ยบเทียบคําศัพท์ร่วมเชื้ อสายในภาษาไทยและจีน โดยรวบรวมคํา
ศัพท์ภาษาจีนยุคกลางประวัติศาสตร์ ที่สนั นิษฐานว่าเป็ นคําศัพท์ร่วมเชื้อสายไทยจีนถึง 600 คํา
นักวิชาการชาวจีน Li Fanggui (李方桂Lǐ Fānɡɡuì,1976) ให้ความเห็นเกี่ยวกับคําศัพท์ร่วมเชื้อสายภาษาไทย
จีนว่า ภาษาไทยมีความสัมพันธ์กบั ภาษาจีน เหมือนอย่างที่ภาษาจีนมีความสัมพันธ์กบั ภาษาทิเบต ล้วนแล้วแต่
เป็ นภาษาร่ วมสายเลือด และเพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นนี้ Li Fanggui ได้รวบรวมคําศัพท์ร่วมเชื้อสายระหว่างภาษา
จีนกับภาษาในสาขาภาษาไท (ไต) ร้อยกว่าคํา ซึ่ งถือเป็ นคัมภีร์ศึกษาคําศัพท์ร่วมเชื้อสายภาษาไทยจีนเล่มสําคัญ
เลยทีเดียว
หนังสื อชื่ อ นานาภาษาในเอเชี ยอาคเนย์ : ภาษาตระกูลไท ของ สุ ริยา รั ตนกุล (สุ ริยา, 2548) ใน
หนังสื อเล่มนี้ บทที่ สี่เป็ นเรื่ องของภาษาตระกูลไท และภาษาที่ เกี่ ยวข้องกับภาษาตระกูลไทในประเทศจี น มี
ข้อความตอนหนึ่ งว่า “ภาษาตระกูลไทแท้ๆที่ อยู่ในประเทศจี นมี ภาษาตระกูลไททั้งสามสาขา โดยภาษาไท
ฉาน ไทเหนื อและไทลื้ อเป็ นภาษาตระกูลไทสาขาตะวันตกเฉี ยงใต้ ภาษาไทโท้และไทนุ งเป็ นภาษาตระกูล
ไทสาขากลาง และภาษาไทย้อยกับภาษาไทจ้วงเป็ นภาษาตระกูลไทสาขาเหนื อ การที่ ประเทศจี นมี ตวั แทน
ของภาษาตระกูลไททั้งสามสาขาอยู่ครบถ้วนบริ บูรณ์ ดงั นี้ ก็เพราะประเทศจี น เป็ นถิ่ นเดิ มของผูท้ ี่ พูดภาษา
ตระกูล ไท นัก ภาษาศาสตร์ เ ชื่ อ กัน ว่า ถิ่ น เดิ ม ของผูพ้ ูด ภาษาตระกูล ไทเมื่ อ หลายพัน ปี ก่ อ นนั้น อยู่ที่ บ ริ เ วณ
ตอนใต้ของประเทศจี นตอนที่ ต่อกับประเทศเวียดนาม” นั่นก็หมายความว่าภาษาตระกูลไทในแผ่นดิ นจี น
มีความสัมพันธ์กบั ภาษาฮัน่ ซึ่ งสื บทอดมาเป็ นภาษาจี นในปั จจุบนั มานานแล้ว หากไม่พูดถึงคําศัพท์ร่วมเชื้ อ
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สายไท – จีน ที่หมายความถึงคําที่นกั ภาษาศาสตร์ เชื่ อว่า ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นภาษาเดียวกันแล้วพัฒนาแตกสาขา
ไปเป็ นภาษาอื่ น ๆ แม้ห ากไม่ เ ชื่ อ ว่า ภาษาไทยและภาษาจี น เป็ นภาษาร่ ว มสายตระกูล เดี ย วกัน อย่า งน้อ ยๆ
ในฐานะที่เป็ นภาษาที่พดู อยูใ่ นดินแดนเดียวกัน ก็ยอ่ มมีการหลัง่ ไหลถ่ายเท ผสมปนเปกัน จนใช้ร่วมกันมานาน
หลายพันปี
หนังสื อ พจนานุ กรม และบทความของนักวิชาการสองท่าน คือ สมทรง บุรุษพัฒน์ และปราณี กุละ
วณิ ชย์ หลากหลายผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทกับภาษาตระกูลจีน-ทิเบต เช่น ภาษาและวัฒนธรรมกัม-ไท (สม
ทรง,2539) พจนานุกรมภาษากัม-จีน-ไทย-อังกฤษ (สมทรง,2543) พจนานุกรม
ฮไล-จี น-ไทย-อังกฤษ (สมทรง, 2546) พจนานุ กรมสุ ย-จี น-ไทย-อังกฤษ(สมทรง, 2546) Northern
Zhuang Chinese English Dictionary (Somsong, 2006) การเปรี ยบเทียบคําลักษณะนามในภาษาไท-กะได (สม
ทรง,2549) พจนานุกรมจ้วงใต้ – ไทย (ปราณี ,2535) ศัพท์ไท 6 ภาษา (ปราณี ,2537) ผลงานเหล่านี้เป็ นหลักฐาน
คลังคําศัพท์ที่ใช้ศึกษาเปรี ยบเทียบภาษาตระกูลไทที่สาํ คัญ

3.ประวัตศิ าสตร์
คนไทหรื อคนไตมีชื่อเรี ยกตัวเองหลายชื่อ เช่น ไต่เล่อ หรื อ ไตลื้อ(傣仂Dǎilè)ไต๋ หย่า (傣雅Dǎiyǎ)
ไตเหนือ หรื อ ไต่น่า(傣那 Dǎinà)ไต่เปิ ง(傣绷Dǎibēnɡ) ในสมัยฮัน่ และจิ้น เรี ยกชนกลุ่มนี้วา่ เตียนเยว่(滇
越Diānyuè) ต่าน (掸Dǎn) ซ่าน (擅Shàn)เหลียว(僚Liáo)และจิวเหลียว (鸠僚Jiūliáo)ในสมัยถังและ
ซ่งเรี ยกชนกลุ่มนี้วา่ จินฉื่ อ (金齿Jīnchǐ) เฮยฉื่ อ (黑齿Hēi chǐ) หมางหมาน (茫蛮Mánɡmán ป๋ ายอี(白衣
Báiyī) ชื่อป๋ ายอีน้ ี บางตําราเขียนด้วยตัวอักษรต่างๆกัน ออกเสี ยงต่างกันเล็กน้อย เช่น ป่ ายอี๋(百夷Bǎiyí) ป๋ ายอี๋
(白夷 Báiyí) โป๋ อี๋ (伯夷Bóyí) จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงเรี ยกชนกลุ่มนี้ วา่ ป่ ายอี๋ (摆夷Bǎiyí) ภายหลังการ
ปฏิวตั ิวฒั นธรรม รัฐบาลจีนเรี ยกชื่อชนเผ่าไตตามความสมัครใจของชนเผ่าว่า ไต่จ๋ ู (傣族DǎiZú) ซึ่ งหมายถึง
ชนเผ่าไตนัน่ เอง
ชนเผ่าไตในดินแดนจีนนี้ มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนานมาก พงศาวดารจีนที่มีบนั ทึกถึงชนเผ่า
ไตเริ่ มตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ในปี ค.ศ. 109 จักรพรรดิฮนั่ อู่ต้ ีบุกเบิกพื้นที่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ และสร้างเมืองอี้โจว
(益州Yìzhōu) ขึ้นในบริ เวณที่ชาวไตตั้งถิ่นฐานอยู่ คือ บริ เวณชายแดนทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมืองอี้โจว
จนถึงศตวรรษที่ 6 ได้สร้างเมืองหย่งชาง (永昌Yǒnɡchānɡ) พื้นที่อาศัยของชนเผ่าไตจัดอยูใ่ นเขตการปกครอง
ของเมืองหย่งชางนี้ เอง ในเวลานั้นบรรพบุรุษชาวไตได้ส่งคณะทูตและคณะนักดนตรี นกั แสดงเพื่อแสดงถวาย
แด่จกั รพรรดิของราชวงศ์ตงฮัน่ ที่เมืองหลวงลัว่ หยาง และได้รับการยอมรับและการโปรดปรานของจักรพรรดิ
ราชวงศ์ตงฮัน่ เป็ นอย่างมาก จนได้รับพระราชทานรางวัลมากมาย ที่สาํ คัญหัวหน้าที่นาํ คณะชาวไตมานั้นได้รับ
เชิญให้อยูร่ ับราชการเป็ นนายพลของราชวงศ์ฮนั่ อีกด้วย ชนเผ่าไตและราชสํานักฮัน่ จึงมีสัมพันธ์อนั ดีต่อกันนับ
แต่น้ นั เรื่ อยมา ข้อสังเกต เกี่ยวกับชื่อเรี ยกชาวไตบางชื่อ แปลความหมายตามตัวหนังสื อได้ดงั นี้ จินฉื่ อ (金齿
Jīnchǐ แปลว่าฟั นทอง) เฮยฉื่ อ (黑齿 Hēichǐ แปลว่าฟั นดํา) ป๋ ายอี (白衣Báiyī แปลว่าเสื้ อขาว)

กระแสวัฒนธรรม
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กระทัง่ คริ สต์ศตวรรษที่ 8 ถึ ง คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ชนเผ่าไต รวมทั้งชนชาติ ใกล้เคี ยงได้แก่ เผ่าอี๋
(彝族Yí Zú) เผ่าป๋ าย (白族Bái Zú)
ก่อตั้งเป็ นเขตการปกครองขึ้นที่ยูนนานน่ านเจ้า(云南南诏
Yúnnán Nánzhào) ในสมัยหยวนพื้นที่ชนเผ่าไตอยูใ่ นเขตการปกครองของมณฑลยูนนาน ในสมัยนั้นมีกฎ
การถือครองที่ดิน และมีการจัดตั้งชุมชนใหม่ข้ ึนหลายแห่ง ที่สาํ คัญได้แก่ เมืองเต๋ อหง (德宏Déhónɡ) สิ บสอง
ปั นนา (西双版纳Xīshuānɡbǎnnà) ซึ่ งเป็ นพื้นที่อาศัยส่ วนใหญ่ของชนชาวไต ถึงสมัยหมิงมีการจัดการให้
ชาวไตถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินทํากิน อันเป็ นจุดสําคัญในการรวมชนเผ่าไตเข้ามาอยูใ่ นการปกครองของจีน ใน
สมัยราชวงศ์ชิงการปกครองชนเผ่าไตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คงยึดถือตามแบบการปกครองของราชวงศ์ห
มิง แต่มีการยึดที่ดินที่มีการพัฒนาแล้วของชาวไตกลับคืนเป็ นของรัฐ โดยการส่ งขุนนางเข้าไปในพื้นที่จดั การ
รวบรวมที่ดิน ในสมัยกว๋ อหมินตัง่ ก่อตั้งเขตการปกครองในบริ เวณชายแดนของชนเผ่าไต ขูดรี ดประชาชน สร้าง
ความทุกข์ยากให้กบั ชาวไตเป็ นอย่างมาก
ก่ อนการก่ อตั้งสาธารณรั ฐประชาชนจี น ชาวไตในแต่ละท้องที่ มีสภาพเศรษฐกิ จและสังคมแตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็ นการถื อครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน ระดับชั้นทางสังคม การปกครองแบบรี ดนาทาเร้ นประชาชน
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ว ฒ
ั นาการของระบบสั ง คมชาวไตว่ า เริ่ ม ต้น จากระบบศัก ดิ น าที่ มี หั ว หน้า เผ่ า ปกครอง
ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ สู ง สุ ด เปลี่ ย นมาเป็ นประชาชนมี สิ ท ธิ์ ถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น ในบริ เ วณจิ่ ง ตง ( 景 东
Jǐnɡdōnɡ) ซิ นผิง (新平Xīnpínɡ) หยวนเจี ยง (元江Yuánjiānɡ) ประชาชนชาวไตและชาวฮัน
่ อาศัย
อยู่คละเคล้ารวมกัน ชาวไตรั บอิทธิ พลจากชาวฮัน่ มากมายทั้งด้านการอาชี พ การเกษตร วัฒนธรรม เป็ นต้น
โดยเฉพาะวิทยาการด้านอุตสาหกรรมการผลิต ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาวไตและชาวฮัน่ ในบริ เวณนี้ เริ่ ม
เข้าสู่ ระบบสังคมแบบการถือครองกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน ระบบศักดินาและความไม่เสมอภาคในสังคมเกิดขึ้นอย่าง
รุ นแรง ชาวไตถูกกดขี่จากเจ้าของที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่ ประกอบกับการปกครองของยุคก๊กมินตัง๋ (国民党
Guómíndǎng) ส่ งผลให้ชาวไตในบริ เวณดังกล่าวทุกข์ยากและลําบากมาก แต่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาวไต
ที่เมืองเต๋ อหงและสิ บสองปั นนากลับช้ากว่าที่อื่น โดยเฉพาะในเขตสิ บสองปั นนา ยังคงดํารงระบบการถือครอง
ที่ดินแบบมีหวั หน้าชุมชนอยูอ่ ย่างค่อนข้างสมบูรณ์
หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนชาวไตก่อตั้งเขตปกครองตนเองตามเมืองต่างๆดังนี้
1. ปี 1953 ก่อตั้งบริ เวณปกครองตนเองชนเผ่าไตที่สิบสองปั นนา และในปี 1955 ยกระดับ
เป็ นเขตปกครองตนเองชนเผ่าไตที่ สิบสองปั นนา (西双版纳傣族自治州 Xīshuānɡbǎnnà Dǎi Zú
zìzhìzhōu)

2. ปี 1953 ชุมชนชาวไตที่เมืองเต๋ อหงก่อตั้งเป็ นบริ เวณปกครองตนเอง และยกฐานะเป็ นเขตปกครอง
ตนเองเมืองเต๋ อหง(德宏傣族景颇族自治州Déhónɡ DǎiZú Jǐnɡpō Zú zìzhìzhōu) ในปี 1956
3. นับตั้งแต่ปี 1954 ถึง 1980 ทยอยก่อตั้งเขตปกครองตนเองเผ่าไต เผ่าลาหู่ เผ่าว้าอําเภอ
เมิ่งเหลียน (孟连傣族拉祜族佤族自治县Mènɡlián Dǎi Zú Lāhù Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) อําเภอปกครอง
ตนเองเผ่าไต เผ่าว้าที่อาํ เภอเกิ๋งหม่า (耿马傣族佤族自治县 Gěnɡmǎ Dǎi Zú Wǎ Zú zìzhìxiàn) อําเภอ
ปกครองตนเองเผ่าอี๋เผ่าไตอําเภอซินผิง (新平彝族傣族自治县Xīnpínɡ Yí Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn) และ
อําเภอปกครองตนเองเผ่าฮานีเผ่าไตอําเภอหยวนเจียง (元江哈尼族彝族傣族自治县Yuánjiānɡ Hāní Zú Yí
Zú Dǎi Zú zìzhìxiàn)

นับแต่น้ นั มา ก็ได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการถือครองกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินแบบศักดินามาเป็ นแบบสังคมนิ ยม ทําให้ระบบสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่
ใหญ่และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ระยะเวลา 40 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นต้นมา
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เกิดการพัฒนาในเรื่ องการชลประทาน อันเป็ นพื้นฐานหลักในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน รัฐบาลสนับสนุน
อุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับเครื่ องจักรกล และอาหาร โดยเฉพาะ“ชาผูเอ่อร์ ”(普洱茶Pǔ’ěr chá) เป็ นชา
ที่ปลูกโดยชาวไตที่มีชื่อเสี ยงระบือไกลไปทัว่ โลก มีการทดลองปลูกต้นยางพาราในเขตสิ บสองปั นนาได้สาํ เร็ จ
สร้างความเจริ ญทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กบั ชาวไตอย่างมหาศาล มีการทําเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักร
กล ไฟฟ้ า เคมี เครื่ องปั้ นดินเผา หนัง กระดาษ เกลือ ชา อาหารสําเร็ จรู ป นํ้าตาล ยาง โรงงานอุตสาหกรรมที่นู่
เจียง สิ บสองปั นนาและเต๋ อหงก็ถือเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของมณฑลยูนนาน จํานวนการผลิต
ก็เติบโตขึ้นมาโดยตลอด และเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลได้สนับสนุ นให้มีการ
สร้างสถานีกาํ เนิดไฟฟ้ าขึ้นที่สิบสองปันนาอีกด้วย เมื่อความเจริ ญเข้ามา การเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมรุ ดหน้า
สิ่ งจําเป็ นอีกอย่างหนึ่งคือการจราจร รัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อระบบคมนาคมที่สมบูรณ์สู่ ดินแดนชาว
ไต ไม่วา่ จะเป็ นถนนหลวง สนามบิน การศึกษาก็ได้รับการพัฒนาตามไปด้วย มีการก่อสร้างโรงเรี ยนตั้งแต่ระดับ
ประถมถึงขั้นอุดมศึกษา โดยใช้ภาษาไตเป็ นหลัก มีสถานี วิทยุภาษาไต หนังสื อเอกสารตําราทั้งหลายได้รับการ
แปลเป็ นภาษาไตใช้อย่างกว้างขวาง
ก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจี น ในถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีโรคระบาด
มากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคมาลาเรี ยและอหิ วาตกโรค ในขณะนั้นชาวไตขาดวิทยาการทางการแพทย์และยา
รักษาโรคที่ทนั สมัย ทําให้ชาวไตประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพมาก แต่ปัจจุบนั รัฐบาลสนับสนุนให้ชาวไตพัฒนา
วิทยาการทางการแพทย์ และการใช้ยาที่ทนั สมัย มีการก่อสร้างสถานีอนามัยตามหมู่บา้ น จนสามารถปราบปราม
และป้ องกันโรคดังกล่าวได้ คุณภาพชีวติ ของชาวไตเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน ปัจจุบนั ชาวไตจึงเป็ นชนกลุ่มน้อยที่
นับว่ามีความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีฐานะรํ่ารวยมากๆชนเผ่าหนึ่ง

4. ศิลปวัฒนธรรม
ในด้านศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเด่นได้แก่ การนับปฏิทินแบบชาวไต ซึ่ งเริ่ มมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 638 มี
ตําราปฏิทินจันทรคติ มีบนั ทึกพงศาวดารภาษาไตที่จารึ กเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ของชนเผ่า เพลง กลอน
นิ ทาน และตํานานมากมาย ชาวไตมีวรรณกรรมขนาดยาวที่จดบันทึกไว้มากกว่าห้าร้อยเรื่ อง ถือเป็ นชนเผ่าที่
มีอารยธรรมและวิวฒั นาการทางภาษาที่โดดเด่นมากที่สุดในบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหมดของจีน วรรณกรรม
ที่โดดเด่นเป็ นเรื่ องราวของการกําเนิ ดพิภพ เช่ น เรื่ อ《布桑盖与瓦桑盖》（Bùsānɡɡài yǔ Wǎsānɡɡ
ài） “ปู้ ซัง ก้า ยกับ หว่า ซัง ก้า ย” เรื่ อ ง 《坤撒》（Kūnsā） “คุ ณ ซา” ยัง มี เ รื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกับ บัน ทึ ก การทํา
มาหากิ น เช่ น เรื่ อง《叭阿拉吾射金鹿（Bāālāwú shè jīnlù） “ปาอาลาอู๋ยิงกวางทอง” นวนิ ยายอิง
ประวัติศาสตร์ เรื่ อง《召网香召网朔》（Zhàowǎnɡxiānɡ Zhàowǎnɡshuò） “จ้าววังเซี ยงจ้าววังซั่ว”
เรื่ อง《勐卯与景欠战争史》（Měnɡmǎo yǔ Jǐnɡqiàn zhàn zhēnɡshǐ） “ประวัติศาสตร์ สงคราม
ของเหมิ งหม่าวกับจิ่ งเชี่ ยน” นวนิ ยายความรั กเช่ น《朗鲸布（Lǎnɡjīnɡbù “ หล่างจิ งปู้ ” และเรื่ อง《线
秀》（Xiànxiù） “เซี่ ยนซิ่ ว” เรื่ องราวเกี่ ยวกับชี วิตชาวไตในสมัยการเปลี่ ยนแปลงการปกครองเช่ น เรื่ อง
《彩虹》（Cǎihónɡ）“สายรุ ้ ง” และ《流沙河之歌（Liúshāhé zhī ɡē）“บทเพลงแห่ งสายนํ้าทราย”
เป็ นต้น
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ภาพที1่ คัดลอกมาจาก http://zzguqu.peixun5.com/uploadfile/2010/0101/20093269344846.jpg
ภาพที่ 1 ศิลปะการร่ ายรําของชาวไตที่มีชื่อเสี ยงเลื่องลืออย่าง“ระบํานกยูง” (孔雀舞Kǒnɡquè wǔ)
ที่เลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหว รําแพของนกยูงก็สะท้อนวัฒนธรรมของชาวไตได้อย่างชัดเจนและงดงามเช่น
กัน เนื่องจากในบริ เวณสิ บสองปั นนา มีนกยูงเป็ นจํานวนมาก ทั้งที่เป็ นนกยูงป่ าและนกยูงเลี้ยง ชาวไตนับถือ
นกยูงว่าเป็ นนางพญาแห่ งนกและนับถือว่าเป็ นสัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์ ประจําชนเผ่าจนกลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของชาวไต
สิ บสองปันนาอย่างหนึ่ง จนได้รับขนานนามว่า “ดินแดนแห่งนกยูง”
หู หลูเซี ยว (葫芦箫húluxiāo) หรื อ หู หลูซือ (葫芦丝húlusī) คือ ขลุ่ยนํ้าเต้า เป็ นเครื่ องดนตรี
ประเภทเป่ าชนิดหนึ่งที่เป็ นเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของชาวไต ด้วยเสี ยงที่หวานใส และกังวาน ราวกับจะบอกให้
รู ้วา่ เป็ นเสี ยงจากกลุ่มชนที่มีจิตใจซื่อตรง งดงามและบริ สุทธิ์ของผูค้ นเผ่าไต หากมีโอกาสเดินทางไปที่มณฑลยูน
นานอันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวไต ก็จะได้ยนิ เสี ยงขลุ่ยนํ้าเต้าอบอวนไปทัว่ ทุกมุมเมือง นอกจากจะเป็ นเครื่ องดนตรี
ประจําเผ่ากลุ่มน้อยชาวไตในสิ บสองปั นนาแล้ว ด้วยความไพเราะของขลุ่ยนํ้าเต้า และความใกล้ชิดกันของกลุ่ม
ชนเผ่าต่างๆ ทําให้มีการถ่ายเททางวัฒนธรรมกันมาตลอด ขลุ่ยนํ้าเต้า จึงได้รับความนิยมชมชอบของชนเผ่ากลุ่ม
น้อยแถบภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีนอีกหลายกลุ่ม เช่น ชาวเผ่าอาชาง ชาวเผ่าว้า และชาวเผ่าจิ่งโพด้วย
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มีเรื่ องเล่าของชาวไต เกี่ยวกับตํานานของขลุ่ยนํ้าเต้าว่า
“นานมาแล้ว เกิ ด เหตุ น้ ํา ป่ าทะลัก ไหลบ่ า เด็ ก หนุ่ ม ชาวไตคนหนึ่ ง เกาะนํ้า เต้า ลอยคอฝ่ า
คลื่นยักษ์ไปช่วยคนรักของตน ความรักอันบริ สุทธิ์ยงั ความประทับใจกับเทพคีตา
จึงบันดาลให้พายุน้ าํ ป่ าสงบลง หมู่ผกาเบ่งบาน นกยูงรําแพน อวยพรอันประเสริ ฐ
แด่คู่รักทั้งสอง นับแต่น้ นั มา นํ้าเต้าจึงสื บทอดในเชื้อสายชาวไตเรื่ อยมา”
นอกจากนี้ งานฝี มือด้านการแกะสลัก การวาดภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็สะท้อนวิถีชีวิตชาวไตได้
อย่างงดงาม ด้านสถาปั ตยกรรมแพไม้ไผ่ที่ล่องลอยไปตามสายนํ้า ก็เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ลอยไปอวดโฉมให้ชน
เผ่าอื่นชื่นชมความงดงามและภูมิปัญญาของชนเผ่าไตตั้งแต่อดีตจนปั จจุบนั

5.ชีวติ ความเป็ นอยู่
การแต่งกายของชาวไตคือ ชายสวมเสื้ อผ่าอกไม่มีปกแขนยาวหรื อสั้น สวมกางเกงขากว้าง ฤดูหนาว
คลุมทับด้วยผ้าสักหลาด พันศีรษะด้วยผ้าขาวหรื อเขียว นอกจากนี้ ชายชาวไตนิ ยมสักลวดลายตามร่ างกาย เด็ก
ชายเมื่ ออายุสิบเอ็ดสิ บสองปี จะเชิ ญผูม้ ี อาคมมาสักยันตร์ ตามร่ างกาย ลวดลายที่ นิยมสักได้แก่ ลายจําพวก
สัตว์ ดอกไม้ หรื ออักขระภาษาไต เพศหญิงสวมเสื้ อแขนกระบอก หรื อเสื้ อแขนสั้น นุ่ งผ้าถุง ชาวไตที่สิบ
สองปั นนาสวมเสื้ อรัดรู ปสี ขาวหรื อสี ลายดอก นุ่ งผ้าถุงสี ฉูดฉาด หญิงชาวไตที่เมืองหมาง (芒市Mánɡshì )
ก่อนแต่งงานจะสวมเสื้ อผ่าอกรัดรู ปแขนสั้นสี อ่อน กางเกงทรงยาวขากว้าง พับทบชายพกที่เอว เมื่อแต่งงาน
แล้ว เปลี่ ย นมาสวมเสื้ อ แขนกระบอกนุ่ ง ผ้า ถุ ง สี ด ํา ด้ว ยการแต่ ง กายที่ มี สี สั น ฉู ด ฉาดเป็ นเอกลัก ษณ์ นี่ เ อง
ชนกลุ่มอื่นมักเรี ยกชาวไตว่า ชาวไตเอวดอกไม้ ไตแขนกระบอก เป็ นต้น
ด้านอาหารการกินของชาวไต ชาวไตที่เต๋ อหงกินข้าวเจ้าเป็ นอาหารหลัก ส่ วนชาวไตที่สิบสองปั นนา
ชอบกินข้าวเหนียว ชอบดื่มเหล้าและกินอาหารรสเผ็ด ชอบกินเนื้อ ปลา กุง้ และชอบเคี้ยวหมาก
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บ้านเรื อนของชาวไตสร้างด้วยไม้สองชั้น ชอบตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ นพื้นที่ราบลุ่มริ มแม่น้ าํ ส่ วนชาวไตที่เมืองเต๋ อ
หงนิยมสร้างบ้านด้วยอิฐและดินชั้นเดียว และนิยมสร้างบ้านสี่ หลังในรั้วเดียวกัน
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6.ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ เทศกาลสํ าคัญ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาวไตสะท้อนถึงสังคมแบบศักดินาอย่างชัดเจน การแต่งงานจะแต่งกับ
คนที่มีระดับชั้นทางสังคมเท่าเทียมกัน การถือครองกรรมสิ ทธิ์ที่ดินเป็ นตัวกําหนดระดับชั้นสู งตํ่าทางสังคม ชาย
ชาวไตที่เป็ นชนชั้นสู งสามารถมีภรรยาหลายคนได้ ส่ วนชาวบ้านที่มีระดับชั้นทางสังคมตํ่าจะมีสามีภรรยาคน
เดียว โดยที่บิดามีสิทธิ์เด็ดขาดในการเลือกคู่ครองของลูก สมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อแม่และลูกชาย
ลูกสาวที่ยงั ไม่แต่งงาน หนุ่มสาวชาวไตมีอิสระในการเลือกคู่ครอง โดยที่หนุ่มสาวจะมีโอกาสพบปะกันในเทศ
กาลสําคัญๆ หรื อตามงานประเพณี ต่างๆ การพบปะกันเรี ยกว่า “ชวนผูส้ าว” เมื่อตกลงแต่งงานกันแล้ว ชาวไตมี
ธรรมเนียมการแต่งลูกเขยเข้าบ้าน
ประเพณี งานศพของชาวไตใช้วิธีการฝังศพ สุ สานฝังศพของผูม้ ีสถานภาพทางสังคมสู งจะแยกออกจาก
ผูม้ ีสถานภาพทางสังคมตํ่าอย่างเคร่ งครัด ส่ วนศพพระ นักบวชจะทําพิธีศพด้วยการเผา แล้วเก็บอัฐิบรรจุในเจดีย ์
กระเบื้องเก็บไว้ที่วดั
การนับถือศาสนาและความเชื่อของชาวไตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม ในอดี ตชาวไตบริ เวณชายแดนนับถือศาสนาพุทธนิ กายเถรวาท ในขณะเดี ยวกันยังนับถือผีและ
วิญญาณอันเป็ นการนับถือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตามชนบทชาวไตสร้างวัดพุทธมากมาย โดยเฉพาะที่สิบ
สองปันนา เด็กชายอายุครบเกณฑ์ตอ้ งบวชเณร ชายอายุครบพรรษาบวชต้องบวชพระ เพื่อเรี ยนรู ้พระธรรม ดังนั้น
เทศกาล งานประเพณี ต่างๆของชาวไตล้วนมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเป็ นส่ วนใหญ่ เทศกาลที่สาํ คัญได้แก่
เทศกาลกวาน เหมินเจี๋ย (关门节Guānménjié) “เทศกาลปิ ดประตู” เทศกาลคายเหมินเจี๋ย (开门节Kāimén
jié) “เทศกาลเปิ ดประตู” เทศกาลโพสุ่ ยเจี๋ย (泼水节Pōshuǐ jié) “เทศกาลสงกรานต์” เป็ นต้น เทศกาลกวานเห
มินเจี๋ย คือ เทศกาลเข้าพรรษา จัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายน ส่ วนเทศกาลคายเหมินเจี๋ย คือ เทศกาลออกพรรษา จัด
ขึ้นในกลางเดือนกันยายน นับตั้งแต่เทศกาลเข้าพรรษาถึงเทศกาลออกพรรษาเป็ นระยะเวลาสามเดือน ชาวไตจะ
เข้าพรรษา ถือศีล เข้าวัด ไหว้พระ ฟังธรรม จนออกพรรษาจึงจะกลับมาใช้ชีวติ ตามปกติ เทศกาลสงกรานต์เป็ น
เทศกาลขึ้นปี ใหม่ของชาวไต ในเทศกาลนี้ ชาวไตจะสรงนํ้าพระ เล่นสาดนํ้าสงกรานต์ แข่งเรื ออย่างสนุกสนาน
ถือเป็ นเทศกาลที่มีความสําคัญมากของชาวไต

บทสรุป
บทความเรื่ องนี้เป็ นบทความเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา มุ่งเสนอข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยเผ่าไต
ในประเทศจีน จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้เรี ยบเรี ยงมานี้ผเู ้ ขียนเห็นว่า แม้ชนเผ่าไตจะอยูภ่ ายใต้การปกครองของ
รัฐบาลจีน ถูกวัฒนธรรมใหญ่ของชาวฮัน่ ครอบคลุมอยู่ ทั้งยังแวดล้อมไปด้วยชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆอีกหลายเผ่า
แต่ดว้ ยความที่ชนเผ่าไตมีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาอันยาวนาน ได้สงั่ สมอารยธรรมจนเกิดเป็ นขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของภาษา ซึ่ งชาวไตยังคงใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวัน
นับเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มนั่ คงและยังคงยึดถือต่อกันมาจนปั จจุบนั จากการเปรี ยบเทียบกับผลงานที่ผา่ นมา
ในบททบทวนวรรณกรรมจะเห็นว่า ข้อมูลภาษาที่ได้นาํ เสนอในบทความนี้เป็ นข้อมูลใหม่ที่ยงั ไม่มีปรากฏในผล
งานภาษาไทยของผูเ้ ขียนอื่นใด นับเป็ นเป็ นหลักฐานข้อมูลที่สามารถศึกษาในทางภาษาศาสตร์ ตระกูลไท ทั้งที่
อยูใ่ นประเทศไทยและที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของประเทศต่างๆได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ในส่ วนของคํา
ภาษาจีน ผูเ้ ขียนได้พยายามกํากับอักษรจีนและเสี ยงอ่านไว้ทุกแห่ง เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถนําไปใช้สืบค้นต่อไปได้
อย่างถูกต้อง
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