
ประวตัิความเป็นมาของชาวผู้ไท 

ผูไ้ทแต่เดิมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

ลาวและเวยีดนาม อาศยัอยูท่ี่เมืองนานอ้ยหนู เมืองไล

และเมืองแถง และอพยพลงมาทางใต้อยู่ท่ีเมืองวงั 

เน่ืองจากพื้นท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์และความ

ขดัแยง้ระหว่างผูน้ า จากนั้นชาวผูไ้ทถูกกวาดต้อน

มายงัประเทศไทย ผูไ้ทในภาคอีสานมาจากเมืองวงั 

เมืองตะโปน (เซโปน) และเมืองกระป๋อง (กะปอง)  

ชาวผูไ้ทได้อพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย 

ในรัชสมยัของพระเจา้ธนบุรีราวในปี พ.ศ. 2321 โดย

พระเจา้กรุงธนบุรี โปรดฯ ให้เจา้พระยาจกัรกรี เป็น

แม่ทพัไปตีเมืองเมืองล้านช้าง แล้วกวาดตอ้นชาวผู ้

ไทยมาอยู่แถบภาคกลางของประเทศไทย คือ อยู่ท่ี

จงัหวดัเพชรบุรี เป็นการทดแทนคนไทยท่ีถูกพม่า

กวาดตอ้นไปเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยธุยา  

ต่อมาในรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่

เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงศ ์

และไดก้วาดตอ้นครอบครัวของชาวผูไ้ทยจากเมือง

ต่างๆ ในประเทศลาวท่ีเมืองวงั เมืองค าม่วน เมือง

มหาชัย ให้เข้ามาอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย 

โดยให้อยู่ในเขตจังหวดักาฬสินธ์ุ สกลนคร และ

นครพนม โปรดใหต้ั้งบา้นเมืองข้ึนปกครองต่อกนัมา 

เป็นเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีชาวผูไ้ทอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

คือ เมืองเรณูนคร เมืองกุดสิมนารายณ์ เมืองค าชะอี 

และเมืองพรรณนานิคม นอกจากนั้ นก็กระจัด

กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ  คือ อุบลราชธานี 

ยโสธร ร้อยเอ็ด และอุดรธานี (ถวิล เกสรราช, 2512, 

1-3) 

ผู ้ไท จะอยู่ รวมกัน เป็ น ก ลุ่ ม  ให้ ค วาม

ช่วยเหลือ และซ่ือสัตยต่์อกนั เช่ือฟังหวัหนา้กลุ่มเป็น

อย่างมาก เน่ืองจากในอดีตผูไ้ทมีการอพยพหลาย

คร้ัง ท าให้ต้องมีผูน้ าในการเดินทาง จึงเป็นธรรม

เนียมปฏิบัติของชนกลุ่มน้ีในเวลาต่อมา ผูไ้ทเป็น

ครอบครัวขยาย เคารพในเพศชายซ่ึงเป็นหัวหน้า

ครอบครัวและใหค้วามเคารพต่อบรรพบุรุษ  

ผูไ้ทในภาคอีสานมีอาชีพท านา ท าไร่ เป็น

หลกั อาชีพเสริมส าหรับพึ่งพาตนเอง คือ การทอผา้ 

เล้ียงไหม ท าไร่ฝ้าย เล้ียงววั ควาย  

ชาวผูไ้ทเป็นคนท่ีพิถีพิถนัในเร่ืองการเลือก

ท าเลท่ีจะตั้งหมู่บา้นจะตอ้งเป็นท่ีราบใกลภู้เขาหรือ

แหล่งน ้ า ในอดีตแหล่งอาหารก็ใกลบ้า้นนัน่เอง พวก 

สัตวบ์กสัตวน์ ้ า เกง้ หมูป่า กระรอก กระแต มีใหเ้ห็น

อยู่ทุกวนั หาได้ง่าย และมีกินบ่อย พืชผกัต่างๆ ก็มี

มาก ทั้งพืชบ้าน พืชสวน พืชป่า ความเช่ือเก่ียวกับ

อาหาร ชาวผูไ้ทมีความเช่ือเก่ียวกบัอาหารท่ีจะตอ้ง 

“คะล า” เพราะมีความเช่ือว่าอาหารบางชนิดกินเข้า

ไปแล้วจะท าให้ผิดต่อโรค โดยเฉพาะ “แม่อยู่ค  า” 

(ผูห้ญิงท่ีก าลังอยู่ไฟ) จะกินแต่ข้าวจ่ี หน่อข่า ผกั

ต่างๆ ปู จ่ี กบ เขียด ยงัพอกินได้ แต่ในปัจจุบันน้ี

ได้ รับ ก ารอบรมด้ าน โภชน าก าร ความ เช่ื อก็

เปล่ียนไปบา้งแลว้  เร่ืองการกินชาวผูไ้ทยนบัวา่เป็น

ชนชาติผูท่ี้กินง่ายท่ีสุด  ไม่ค่อยพิถีพิถนัในเร่ืองการ

กินขอให้มีขา้วเหนียวไวใ้นกระติบก็พอ ปลาร้าท่ีอยู่

ในไหกินกบัขา้วเหนียวอ่ิมทอ้งแลว้อยูไ่ด ้ท างานได ้

หรือข้าวเหนียวคลุกเกลือหรือ “ จ ้ าปลาแดก ”  อ่ึง

อ่าง  กบ เขียด ทุกชนิดผูไ้ทยกินหมดแมลงต่างๆ

นานาชนิดผูไ้ทยกินได้  อย่างแมลงเม่ามาตอมไฟผู้



ไทยเอาน ้ าใส่กะละมงัมารอง  เม่ือไดม้ากแลว้เอาไป

คัว่โรยเกลือกินกบัขา้วได ้

ตัวอย่างอาหารคาว ชาวผู้ไท ต้มซ่ัวไก่ 

เป็นอาหารของชาวผูไ้ท ซ่ึงมีพื้นถ่ินอยู่ใน

แถบทางภาคอีสานท่ีน้อยคนนักท่ีจะรู้จกั ตม้ซั่วไก่

บา้นจะมีลกัษณะคลา้ยๆ ตม้แซบ ตม้ซั่วไก่ลกัษณะ

คล้ายต้มย  าไก่ เร่ิมจากเอาไก่ท่ีผ่าเอาเคร่ืองในออก

เรียบร้อยแล้ว ต้มในน ้ าเดือด ใส่ข่ า ตะไคร้ ใบ

มะกรูด เติมเกลือเล็กน้อย ตม้ไปจนเน้ือไก่เป่ือย ตกั

ข้ึนมาพกัไวใ้ห้เยน็ เก็บน ้ าตม้ไก่ไว ้น าเน้ือไก่มาฉีก

เป็นช้ินๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก กระดูกท่ีมีเน้ือไก่ติดก็

สับเป็นช้ินเล็กๆ ใส่จานเตรียมไว ้

วธีิการขั้นตอน  

1. หัน่ไก่เป็นช้ินใหญ่ๆ พกัไว ้

2. ตั้งหมอ้ตม้น ้าบนไฟกลางจนเดือด ใส่ข่า 

ตะไคร้ หอมแดง และ เกลือลงไป ตม้จนเน้ือไก่

เป่ือย ตกัออกมาฉีกเน้ือไก่เป็นร้ิว ๆ แลว้ใส่กลบัลง

หมอ้เดิมอีกคร้ัง 

3. ใส่น ้าปลาร้า น ้าปลา และน ้ามะขามเปียกลงไป  

ชิมรสใหอ้อกเคม็เปร้ียว ใส่พริกป่นและขา้วคัว่ลง

คนใหเ้ขา้กนั โรยหนา้ดว้ยผกัชีฝร่ัง ใบสะระแหน่ 

ผกัแพว และตน้หอม จดัใส่ชามพร้อมเสิร์ฟ 

วสัดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ส่วนประกอบ 

 ไก่บา้นตม้แลว้ฉีกเอาแต่เน้ือ, น ้าปลาร้า 2 ชอ้น

โตะ๊,น ้าปลา 1 ชอ้นโตะ๊,พริกแหง้คัว่ป่น 1 ชอ้นโตะ๊

,ขา้วคัว่ป่น 1 ชอ้นโตะ๊,ข่าหัน่แวน่ 4 แวน่,ตะไคร้

ทุบหัน่ท่อน 2 ตน้,หอมหวัแดงบุบ 3 หวั,น ้าเปล่า 4 

ถว้ยตวง,เกลือ 1 ชอ้นชา,น ้ามะขาม 2 ชอ้นโตะ๊ ,

ผกัชีฝร่ังซอย 1 ตน้,ใบสะระแหน่ 10 ยอด,ผกัแพว

ซอย 6 ยอด,ตน้หอมซอย 2 ตน้. 

ประโยชน์ 

        ตม้ซัว่ไก่บา้น มีจุดเด่นท่ีมีผกัแพวเป็นส่วนผสม

หลกั โดยผกัแพวมีประโยชน์ในการช่วยขบัลม 

  

 

  

   
จัดท าโดยอาจารย์นวรัตน์ บุญภลิะ   หัวหน้ากลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

ส านักวชิาศึกษาทั่วไป มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 


