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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ชาวผู้ ไทบ้านนายูง  ต าบลนายูง  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวผู้ ไทบ้านนายูง  
จ านวน 20 คน ส่วนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling ) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาเร่ืองอตัลกัษณ์ของชาว
ผู้ไทบ้านนายงู รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัชาวผู้ ไทบ้านนายงู   

ผลวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูง  ต าบล 
นายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี ท่ีคงอยู่จนถึงปัจจบุนั คือ ภาษา และความ
เช่ือด้านการรักษาพยาบาลด้วยการเหยา แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม จงึท าให้ประเพณีหลายอย่างคอ่ยๆ เลือนหายไป 
ขณะเดียวกัน ก็มีลกัษณะท่ีผสมผสานกันระหว่างอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทบ้าน 
นายูงกับชาวไทยอีสาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวผู้ ไทบ้านนายูงยังคง
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พยายามรักษาอตัลักษณ์ของตนไว้อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านคติความเช่ือโบราณ 
จิตส านึกทางสงัคม ความสามคัคีในชมุชน และความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ระหว่างชาว
ผู้ไทในบ้านนายงู 
ค าส าคัญ: อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ์ผู้ ไท บ้านนายงู  
 
Abstract 
  
 This study investigated identity and existence of Phutai ethnic 
identity of Ban Na Yung in Na Yung Sub-district of Si That District, Udon 
Thani Province. Collecting the data was done through qualitative research 
methodology by employing in-depth interview with 20 Phutai ethnics 
selected by purposive sampling technique. Results revealed that two 
traditional identities which still lasted to the present time were: 1) dialect, 
and 2) traditional healthcare called “Yao”. Other traditional cultures and 
customs of Phutai had been faded away because of economics change, 
social transformation, and other incoming cultures. The findings also 
indicated most Phutai identities were assimilated with Thai-Isan identity. In 
fact, Phutai ethnics in Ban Na Yung still continually preserved their identity 
through ancient beliefs, social consciousness, social harmony, and social 
hospitality. 
Keywords: Identity, Phutai Ethnicity, Ban Na Yung 
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1. บทน า 
 ชาวผู้ ไทท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ  ภาคอีสานเป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีชาวผู้ ไทเข้ามาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก 
การท่ีชาวผู้ ไทได้เข้ามาอาศยัอยูใ่นภาคอีสานเป็นจ านวนมากชาวผู้ ไทท่ีเข้ามาอยู่
ในภาคอีสานได้กระจายอยู่ตามพืน้ท่ีตา่งๆ หลายแหง่ (สธุาทิพย์ สวา่งผล, 2543) 
ท้องท่ีอ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานีในปัจจบุนัก็เป็นอีกท่ีหนึ่งท่ีมีชาวผู้ไทเข้ามา
ตัง้หลกัแหล่งท ามาหากินอยู่เป็นเวลาช้านาน ชาวผู้ ไทนอกเหนือจากการท านา
แล้วยงัมีนิสยัรักการค้าขายซึ่งมีบางส่วนได้เดินทางเข้ามาค้าขายอยู่ในอ าเภอ 
ศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี  กลายเป็นชมุชนชาวผู้ ไทอย่างเด่นชดั ชาวผู้ ไทท่ีเข้ามา
อยู่ในอ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี จะเข้ามาอยู่ในเขตรอบนอกบริเวณตวัเมือง 
คือ บริเวณท่ีเป็นบ้านนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใน
ปัจจบุนั   
 ชาวผู้ ไทมีบรรพบรุุษท่ีมีต้นก าเนิดอยู่บริเวณสิบสองจไุท ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของเวียดนาม เม่ือราว 2,700 ปีท่ีแล้ว  เน่ืองจากความไมส่งบทางสงัคมและ
การรุกรานจากผู้ยึดครองต่างชาติ และตัง้แต่ยุคราชวงศ์จิน้ ใน ค.ศ.265 - 420 
เป็นต้นมาชาวผู้ ไทได้อพยพลงใต้และได้แพร่กระจายอาศยัอยู่ในภาคอีสานของ
ประเทศไทย ทัง้นีก็้เน่ืองมาจากปัญหาหลายอย่าง เชน่  ปัญหาการเมือง  ปัญหา
ภยัธรรมชาต ิปัญหาขาดแคลนท่ีดินท ามาหากิน ปัญหาความยากจน ฯลฯ  ท าให้
ชาวผู้ไทได้อพยพไปยงัหลายพืน้ท่ีทัว่ทัง้ภาคอีสาน (ภทัทิยา ยิมเรวตั, 2544)  
 ชาวผู้ ไทในภาคอีสานกับชาวไทยในภาคอีสานนัน้  มีความแตกต่างกัน
หลายประการเช่น ภาษา ความเช่ือและวิถีการกิน  ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตท่ีุท า
ให้เป็นเช่นนัน้ เช่น  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  
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เศรษฐกิจและการเมืองมีความตา่งกัน นโยบายแตล่ะยุคสมยัมีการเปล่ียนแปลง
เสมอ และการอพยพย้ายถ่ินก็สง่ผลกระทบเช่นกนั ฯลฯ ถึงแม้จะมีการผสมผสาน
กันหรือการเปล่ียนแปลงกันบ้างแต่ประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างของชาว 
ผู้ ไทก็ได้สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย แม้จะไม่หวือหวาแต่ก็ยงัคงความเป็นดัง้เดิม
อยู่ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวผู้ ไทรุ่นหลงั เน่ืองจากชุมชนชาวผู้ ไทมี
การเคล่ือนไหวและการย้ายถ่ินโดยมีเหตุจ าเป็นหลายอย่าง ท าให้ชาวผู้ ไทมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมต่างๆ จนกลายเป็น 
อตัลกัษณ์ของตวัเอง 
 อยา่งไรก็ตาม ชาวผู้ไทเป็นชนเผ่าท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ของตนในด้าน
ความเช่ือ  วฒันธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างจากชนเผ่า
อ่ืนๆ อตัลกัษณ์จึงแสดงความเป็นตวัตน  เน่ืองจากทุกชนเผ่าสร้างอตัลักษณ์ท่ี
ร่วมกนัและแตกตา่งกนั เชน่ การถ่ายทอดภมูิปัญญาด้านตา่งๆ ประเพณีพืน้บ้าน 
การใช้ภาษาผู้ ไท  เพ่ือสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท  การรวมกลุ่ม ด ารงรักษา
วฒันธรรม วิธีคิด ความเช่ือและศาสนา ฯลฯ อตัลกัษณ์เหล่านีมี้กระบวนการสืบ
ทอดและกระบวนการสร้างขึน้มาใหม่ตามการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ทาง
สงัคม (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2542: 64)   
 อตัลกัษณ์ชาวผู้ ไทไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย และความเช่ือด้าน
การรักษาพยาบาลด้วยวิธีการเหยาเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า แต่ละยุคสมยัชาวผู้ ไทได้
ร่วมกนัสร้างชมุชนหรือจดักิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือสืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมของชาวผู้ ไท ท าให้อตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความ
เป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทเอง และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
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วัฒนธรรมในปัจจุบัน ท าให้อัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทถูกปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา  การท่ีชาวผู้ ไทได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาท าให้สมาชิกในชุมชน
ระดบัต่างๆ ต้องปรับตวั มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรม
ประเพณีไปอย่างมาก แต่สิ่งท่ียังคงแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทได้
อย่างชดัเจน คือการให้ความส าคญักับการศึกษาและการรวมกลุ่ม  ซึ่งเป็นเร่ือง
ของวิถีความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
มานานนบัหลายร้อยปี และแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีอาจจะเลือนหายไป
บ้าง แตก็่ได้แสดงให้เห็นความเป็นอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไท 
 ดงันัน้  ผู้ วิจยัจึงเห็นว่าการศึกษาเก่ียวกับอัตลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของ
ชาวผู้ ไทเป็นสิ่งท่ีน่าศึกษา และท าให้เกิดงานวิจยัเร่ือง “อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์
ของชาวผู้ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี”  
  
2. วิธีการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นเร่ืองการศกึษาอตัลกัษณ์ของชาตพินัธุ์ชาวผู้ ไทบ้าน
นายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) แล้วน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Descriptive) โดยก าหนดวิธีการและขัน้ตอนการวิจยัไว้ ดงันี ้

2.1 ขอบเขตของการวิจยั 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
ผู้ศกึษาได้ก าหนดขอบเขตการศกึษาดงันี ้  
  2.1.1 ขอบเขตเนือ้หา ประกอบด้วย 
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การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูง ต าบลนายูง 
อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  รวมถึงบริบทท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะด้านสังคม 
วฒันธรรมและภมูิปัญญา  
 2.1.2 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 พืน้ท่ีด าเนินการศกึษาวิจยั คือ ชาตพินัธุ์ชาวผู้ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู 
อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี 
 2.1.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา เร่ิมตัง้แต ่พฤษภาคม – กนัยายน 2558 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1 ประชากร 
 คือ ชาติพันธุ์ชาวผู้ ไทบ้านนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อดุรธานี 
 3.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
 ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ใน
ลกัษณะคณุภาพท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาจ านวน 100% 
ของประชากรเป้าหมายท่ีต้องการศึกษาจากกลุ่มผู้ เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมความเช่ือและภูมิปัญญาพืน้ถ่ินด้านการรักษาโรค ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 20 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน 10 คน 
วฒันธรรมต าบล 1 คน พระสงฆ์ 2 องค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน  และชาวบ้าน 6 คน ใน
ชมุชนท่ีสามารถให้ข้อมลูและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมความเช่ือและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินการรักษาพยาบาล 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 4.1 แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับบริบททางสังคมความเป็นมา 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวผู้ ไท ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต การ
รับอิทธิผลจากสงัคมภายนอก 
 4.2 แบบสมัภาษณ์ ใช้เก็บข้อมลูเก่ียวกบัแนวความคิดและกระบวนการ
ด ารงอยูข่อง อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมความเช่ือและภมูิปัญญาท้องถ่ินการรักษา
โรค 
 4.3 เทคนิคการเสวนากลุ่ม ใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับข้อจ ากัด เง่ือนไขและ
สิ่งท่ีเป็นความส าคญัของวฒันธรรมความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถ่ินการรักษา
โรค และใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบกระบวนการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ของ
ชาวผู้ไท  
 4.4 เทคนิคการระดมความคิดเห็น ใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากผู้ เก่ียวข้องกับการได้น าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม
ความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถ่ินการรักษาโรคสามารถน ามาประยุกต์เพ่ือการ
สร้างแนวทางการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท 
 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัและคณะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีรายละเอียดดงันี ้
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้
เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่  
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 5.1. ขัน้การระดมความคิดเห็นเพ่ือตีความหมายวัฒนธรรมความเช่ือ
และภูมิปัญญาท้องถ่ินการรักษาโรคเพ่ือน าสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของ
ชาวผู้ไท 
 5.2. จดัเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือน าอตัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของชุมชน
แต่ละชุมชนออกมา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับแสดงกระบวนการด ารงอยู่
ของอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไท 
 5.3 การประชมุกลุ่มย่อย เพ่ือการตีความการด ารงอยู่ของอตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการน าเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบกลุ่ม
ตวัอย่าง ส าหรับสร้างแนวทางการปลูกฝัง การอนุรักษ์วฒันธรรมความเช่ือและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินการรักษาโรคท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไท 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูเชิงคณุภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  
 

7. การน าเสนอข้อมูลการวิจัย 
ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นการน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

(Descriptive  Analysis)  
 

8. ผลการศึกษา 
 การศกึษาเร่ือง  “การด ารงอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู 
อ าเภอศรีธาต ุ จงัหวดัอดุรธานี”  โดยแบง่ประเด็นการศกึษาออกเป็น  2  ประเด็น  
ประเด็นแรก  คือ  ศกึษาอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทในแตล่ะช่วงเวลา และประเด็นท่ี
สอง ศึกษาการด ารงอตัลกัษณ์ชาวผู้ ไท การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  
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ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูภาคสนามโดยใช้หลากหลายวิธี  ได้แก่  การสนทนากลุ่ม  
การสมัภาษณ์  การสงัเกต  การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก
ข้อมูลด้วยการเขียน  ถ่ายภาพ  และบันทึกเสียง  ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของข้อมลูแยกแยะเป็นหมวดหมู ่ ตีความ  และน าเสนอด้วยการบรรยาย  
ได้ผลการวิจยัดงันี ้

ชาวผู้ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุ จงัหวดัอดุรธานี ใช้ความ
เช่ือ วฒันธรรมและประเพณี เป็นแบบแผนก ากับพฤติกรรมในการด ารงชีวิตโดย
มี 2 ส่วนท่ีประกอบด้วย 1) ผู้ น าและคณะกรรมการของชุมชน  ท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 2) ผู้ อาวุโส ท าหน้าท่ีให้ค าชีแ้นะ
ปรึกษากับชุมชน  ตลอดทัง้ดแูลความสงบสุขในชุมชน ผู้น าทัง้ 2 ส่วนนีถื้อเป็น
เสาหลกัส าคญัของชมุชนตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ ทัง้หมดจงึถือได้ว่าเป็นทนุดัง้เดิม
หรือเป็นศกัยภาพของชมุชนเม่ือระยะเวลาผ่านไปตามพฒันาการของยุคสมยัใน
จงัหวดัอุดรธานี ชุมชนชาวผู้ ไทไม่ได้เป็นชุมชนท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียวมีการติดต่อ
ปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอกมาโดยตลอด ไม่ว่าด้วยความพยายามของระบบรัฐไทย 
ด้วยมาตรการการส่งเสริมการพฒันาและนโยบายควบคมุตา่งๆ หรือการท่ีชมุชน
ต้องปะทะกบักระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการบริโภควตัถท่ีุเกินความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน
ในการด ารงชีพตามกระแสบริโภควตัถซุึง่เป็นกระแสหลกัของโลกปัจจบุนั 
 จากการศึกษาเห็นได้ว่า พัฒนาการของการเปล่ียนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลานัน้ พบว่า การเปล่ียนแปลงในช่วงก่อนการขยายชุมชนเมืองยังไม่มี
อิทธิพลจากภายนอกท่ีเป็นอ านาจทุนเข้าไปยุ่งเก่ียวการด าเนินวิถีชีวิตแบบ
ดัง้เดิมเป็นไปตามความเช่ือวัฒนธรรมและประเพณีหาอยู่หากินกับธรรมชาติ
ฐานความคิด  กลไกและวิธีการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ในช่วงเวลานี ้ จึงเป็นฐาน
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คดิท่ีผกูติดอยูก่บัความเช่ือ ท่ีถือวา่ชาวผู้ไททกุคนเป็นพ่ีน้องกนั ผู้อาวโุสทุกคนมี
คณุคา่ ควรแก่การเคารพมีวิถีการด ารงชีพเพ่ือความอยูร่อด   

ชาวผู้ ไทบ้านนายูงให้คุณค่าและความเคารพต่อบรรพบุรุษ โดยมี
พิธีกรรมตามประเพณีดัง้เดิม ระบบผู้ ปกครองและระบบอาวุโส ท าหน้าท่ี
ปกครองร่วมกนั  มีสิทธิและอ านาจการตดัสินใจในการปกครองดแูลตนเองอย่าง
อิสระ มีวิธีการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ผ่านความเช่ือ การประกอบวฒันธรรม และ
ประเพณีของชุมชน อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นตวัตนแสดงออกในรูปแบบของ
การช่วยเหลือแบ่งปัน การเคารพนับถือผู้ อาวุโส ต่อมาเม่ือเข้าสู่ช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นช่วงการขยายของชุมชนเมืองสู่ชุมชนของชาวผู้ ไทในจังหวัด
อุดรธานี รัฐได้เข้ามาเพ่ือใช้นโยบายต่างๆ เช่น การสร้างโรงเรียนในชุมชน ท า
ให้อตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อม ในยคุนีช้าวผู้ ไท
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ ไทเป็น
อยา่งมาก อตัลกัษณ์ของชาวผู้ไทท่ีแสดงออกในชว่งเวลานี ้จงึเป็นอตัลกัษณ์ใหม่
ท่ีแตกต่าง กล่าวคือ เป็นอัตลักษณ์ ท่ีแสดงตัวตนในลักษณะของการ
ประนีประนอม ผสมผสานวฒันธรรมแบบชาวผู้ไทและแบบชาวไทยอีสาน มีทา่ที
เป็นมิตรกับทุกฝ่าย เพ่ือรักษาชุมชนของตนเองสามารถเป็นมิตรและร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายจึงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีไปเป็นแบบชาวไทยอีสานมากขึน้ การ
แสดงออกถึง อตัลกัษณ์ ความเป็นตวัตนของชาวผู้ ไทด้วยกันเอง จึงแสดงออก
ผ่านทางวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมได้อย่างเหนียวแน่น เพ่ือก่อให้เกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวของชมุชนโดยมีการรวมกลุ่มกนั ซึ่งผู้น ามีความเช่ือว่า วนัใด
ท่ีชุมชนชาวผู้ ไทไม่มีความเป็นปึกแผ่นไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ชุมชนก็ไม่
สามารถต้านทานการกลืนกายจากภายนอกได้  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

147 อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวผู้ไท กรณีศึกษา บ้านนายงู ต าบลนายงู 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

ฐานความคิดในกระบวนการสร้างและการด ารงอัตลกัษณ์ในช่วงนี ้ คือ 
การได้รับการยอมรับจากภายนอกท่ีมีความเป็นคนไทยนอกจากมีการรักษา
วฒันธรรมและประเพณีดัง้เดิมให้คงอยู่และยงัได้มีกระบวนการสร้างอตัลักษณ์
เพ่ือนิยามตวัเองใหม ่ และเพ่ือได้รับการยอมรับจากสงัคม  ชมุชนได้ใช้ทัง้วิธีการ
เจรจาต่อรอง  การผูกมิตร  และการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือให้กบัชมุชน   

เม่ือเข้าสู่การเปล่ียนแปลงในช่วงท่ีเป็นยุคกระแสบริโภควตัถขุองระบบ
ทนุนิยม กล่าวคือ เม่ือชมุชนชาวผู้ ไทได้รับอิทธิพลจากภายนอกในหลายๆ ด้าน 
พฤติกรรมในการด าเนินวิถีชีวิตของชาวผู้ ไทก็เปล่ียนไปจากเดิมมาก เกิดการ
เปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีมีค่านิยมบริโภควตัถุสงูขึน้โดยเฉพาะชาวผู้ ไทรุ่นใหม่ใน
หมู่บ้านบ้านนายงู  เร่ิมได้รับการศกึษาแบบสมยัใหม่  เกิดความคิดและทศันคติ
ใหม่  ท าให้ระบบคณุค่า  และระบบความคิดแตกต่างจากเดิมไปมาก  พวกเขา
เร่ิมได้แสดงบทบาทด้านการค้า  ด้านการวิชาการ  ด้านการเมือง  และด้านตา่งๆ  
ได้ประกอบอาชีพมากขึน้กว่าเดิม  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบ
ตอ่การอยูร่่วมกนัท าให้ชาวผู้ไทมีความทนัสมยัมากขึน้   

จากการศึกษากระบวนการด ารงอัตลักษณ์ พบว่า สิ่งท่ีเป็นเง่ือนไขท่ี
ส าคญัของกระบวนการด ารงอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท ในหมู่บ้านบ้านนายงูนัน้  มี
หลายประการท่ีท าให้ชาวผู้ ไทสามารถต่อสู้ กับการการเปล่ียนแปลงทัง้จาก
ภายในและภายนอกได้  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ทัง้ท่ีเป็นเง่ือนไขภายในชุมชนเอง
และท่ีเป็นเง่ือนไขภายนอก 

ส่วนทีเ่ป็นปัจจยัภายใน 
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ประการแรก คือ การใช้ทนุดัง้เดิมของชมุชนท่ีมีอยู่ ท่ีเป็นฐานคิด ความ
เช่ือ วฒันธรรมประเพณีและความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน  โดยมีฐานความคิด  
ความเช่ือท่ีส าคญัคือชาวผู้ ไททกุคนเป็นพ่ีเป็นน้องกนั  รวมถึงการมีกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือการถ่ายทอด สืบทอดความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ท่ีสัง่สมมาตัง้แต่
บรรพบุรุษ ผ่านการประกอบประเพณี พิธีกรรม ในทุกเดือนและทุกปีอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ในครอบครัวและชุมชน  กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวผู้ ไท
หมูบ้่านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานีจะยากมาก   

ประการทีส่อง  สถานการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีสง่ผลกระทบโดยตรง คือเร่ือง
ระบบเศรษฐกิจ ท าให้ ชาวผู้ ไทบ้านนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อดุรธานี ประสบกบัปัญหาเร่ืองการด ารงชีพ ท าให้ชมุชนต้องมีกระบวนการสร้าง
และสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นตวัตนของชุมชนเพ่ือรวมตวัเป็นพลังต่อสู้ กับ
สงัคมภายนอก   

ประการที่สาม โลกทัศน์ของคนภายในท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงจากกระแสสังคมภายนอกท่ีรุนแรง  ท าให้โลกทัศน์ของชาวผู้ ไท 
บ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานีเปล่ียนไปจากเดิม  ส่งผล
กระทบถึงวิถีการอยู่ร่วมกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวผู้ ไทบ้านนายูง 
ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ชาวผู้ ไทต้องมี
กระบวนการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์เพ่ือรักษาความเป็นตนเองเอาไว้   

และประการที่สี่ ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจท่ีท าให้คนในชุมชน มี
ความคิดและทัศนคติท่ีหลากหลายย่ิงขึน้ ท าให้มีผลกระทบถึงวิถีชีวิตการอยู่
ร่วมกนัการพึ่งพาช่วยเหลือกันและความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีมีต่อกันเร่ิมลดลง  เหล่านี ้
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จึงเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ชุมชนผู้ ไทบ้านนายูงต้องมีการสร้างและรักษาอตัลักษณ์
ของตนให้ยงัคงอยู ่

 

ส่ิงทีเ่ป็นเงือ่นไขจากภายนอก  
ประการแรก คือ เง่ือนไขการจดัความสมัพนัธ์เชิงมิตรกับภายนอก  เช่น  

เร่ืองการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ การผูกมิตรชุมชนอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีและ
นอกพืน้ท่ี  ชาวผู้ไทต้องมีสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไทไว้ได้อยา่งเหนียวแน่น   

ประการที่สอง การเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาของภาครัฐ องค์กร
หน่วยงานภายนอก  ท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือ วิถีชีวิตของชาวผู้ ไทเป็นอย่าง
มาก  ซึ่งชาวผู้ ไทไม่สามารถปฏิเสธได้  ผู้ น าชุมชนและผู้ อาวุโสของชุมชน 
นอกจากมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์เพ่ือการรองรับสถานการณ์ต่างๆ  แล้ว  
ยงัท าหน้าท่ีหาวิธีการท่ีจะรักษาโดยมีกระบวนการสืบทอดอตัลกัษณ์เพ่ือไม่ท า
ให้ชมุชนต้องสญูเสียอตัลกัษณ์  ความเป็นตวัตนของชมุชนชาวผู้ไท  

ประการทีส่าม การรุกเข้ามาของกระแสบริโภควตัถภุายใต้ระบบทุนนิยม
ท่ีเกิดผลกระทบกบัวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมมาก โดยเฉพาะกบัเยาวชนรุ่นใหม่  ท าให้
ชมุชนได้มีโอกาสกลบัมาทบทวนวฒันธรรมประเพณีพิธีกรรมของตนเอง  ท าให้
เกิดการเรียนรู้ถึงรากฐานวิถีชีวิตดัง้เดิมของชาวผู้ ไท ถือได้ว่าเป็นเง่ือนไข
กระบวนการสร้างและสืบทอดอัตลกัษณ์เพ่ือไม่ให้สูญเสียความเป็นตวัตนของ
ชมุชน   

และประการที่สี่ เง่ือนไขการรวมตวักันเป็นกลุ่ม และสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนชาวผู้ ไทในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของชาวผู้ ไทในภาค
อีสาน ในการช่วยกันด ารงรักษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทให้คงอยู่ในต าบลนายูง 
อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี 
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9. สรุปผล 
 การศกึษาเร่ือง  “อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายงู  ต าบล 
นายูง  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้น
การศึกษาอตัลกัษณ์และการด ารงอตัลกัษณ์ภายใต้สถานการณ์และบริบททาง
สงัคม เศรษฐกิจ  ในแตล่ะชว่งเวลา จากการวิเคราะห์ข้อมลู  มีประเดน็ท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายได้ดงันี ้ 
 1. จากการศึกษาความเป็นมาทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูงนัน้ 
พบว่า ชาวผู้ ไทบ้านนายูง ได้อพยพเข้ามาประเทศไทยจากหลายสาเหตุ เช่น
ความอดอยาก การหนีภัยสงครามและภัยธรรมชาติ  ปัจจุบนัชาวผู้ ไทในภาค
อีสานตา่งเผชิญกบัการมีวิถีชีวิตสงัคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่าง
กนั ชาวผู้ ไทในจงัหวดัอุดรธานี โดยเฉพาะท่ีบ้านนายูงจึงมีการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีแบบดัง้เดิมของตนไว้ ซึ่งถือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีมีมาตัง้แต่อดีตและได้สืบ
ทอดจนมาถึงปัจจุบัน แต่ก็มีการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ตามแต่ละช่วงเวลา  
เพราะว่าชาวผู้ ไทยเองมีความต้องการท่ีจะปรับตวัให้สอดคล้องการเปล่ียนแปลง
ทางด้านวฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจในแตล่ะยคุสมยัของไทย  

ขณะเดียวกนั เม่ือมีการติดตอ่กบัคนตา่งชาติพนัธุ์ ชาวผู้ ไทยเองก็มีการ
ปรับตวัเพ่ือให้การแสดงบทบาทของตนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคม 
เช่น เม่ือพดูกบัชาวผู้ ไทด้วยกันก็จะใช้ภาษาผู้ ไท เม่ือพดูกบัชาวอีสานทัว่ๆ ไปก็
ใช้ภาษาอีสาน หรือกระทัง่การเลือกใช้ภาษาไทยกลางส่ือสารกับคนไทยในภาค
อ่ืนๆ  นอกจากนี ้ชาวผู้ ไทยงัมีการสืบทอดความเช่ือ ประเพณีและวฒันธรรมท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ วัฒนธรรมการแต่งกาย และภูมิปัญญาการรักษา
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สขุภาพ ฯลฯ สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นการจ าแนกแยกแยะให้กลุม่ชาตพินัธุ์ผู้ ไทมีความ
แตกตา่งจากกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ    
 สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธ์ิ  ลีปรีชา (2547: 33 - 34) ท่ีศึกษา
เร่ืองการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์ม้ง ท่ีพบวา่อตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ์นัน้ประกอบด้วย ภาษา ระบบคณุคา่  ศาสนา  พิธีกรรม  ความเช่ือ  การ
ประกอบอาชีพ หรือการผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ด้วยการน าเอา
สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมแบบเดิมมานิยามตนเอง  เช่น  รูปแบบการปกครอง
และวิถีชีวิตในชุมชนท่ีมีการสร้างแนวความคิดท่ีว่าชาวผู้ ไทเป็นพ่ีเป็นน้องกัน
และให้คุณค่าใหม่ในการปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน  ซึ่งรูปแบบของการ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชนชาตินัน้ไม่ได้หยุดนิ่งหรือตายตัว  หากแต่มี
กระบวนการสร้างและกระบวนการสืบทอดอตัลกัษณ์  มีการปรับเปล่ียนและผลิต
ซ า้อยู่ตลอดเวลา  เช่น การปรับระเบียบตามกฎหมายไทยเพ่ือบริหารการพฒันา
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  และยึดถือความเช่ือดัง้เดิมเป็นส่ือในการเช่ือมโยง
ชาวผู้ ไทเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชนชาตินัน้  เป็นสิ่ง
ท่ีแยกไม่ออกจากบริบททางประวัติศาสตร์  สงัคม  วฒันธรรม  และการเมืองท่ี
แวดล้อมอยู่ในช่วงเวลาต่างๆ  และมักเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์   
 ข้อค้นพบท่ีส าคญั  คือ  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูง 
ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นอกจากการพิจารณาจาก
สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  เช่น  การสร้างสญัลกัษณ์ของชมุชนโดยใช้ภาษาผู้ ไท
ในชีวิตประจ าวนั การรักษาพยาบาลด้วยการเหยา ซึ่งพบว่าเป็นอตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ์มีความเดน่ชดัมาก   
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 การติดตอ่ปฏิสมัพนัธ์กับคนทัว่ไปในสงัคมไทยก็มีส่วนในการสร้างและ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ด้วยเช่นกัน  ความเป็นชาวผู้ ไท ไม่ได้มี
ลักษณะของการแบ่งขัว้อย่างเด็ดขาด หากแต่เป็นกระบวนการปรับเปล่ี ยน
ร่วมมือและตอ่ต้านในบางครัง้  ปัณฉตัร หมอยาดี (2553: 32) ขณะเดียวกนั กลุม่
ชาติพนัธุ์ผู้ ไทบ้านนายงูได้ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนไปตามสถานการณ์ของ
สังคมไทยและสังคมโลก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร  สรรสรพิสุทธ์ิ 
(2546: 28)  ท่ีศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ของไทลือ้และการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ ทนุนิยม: กรณีศกึษาบ้านแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และพบว่าอัตลักษณ์ เป็นลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึง
ความเป็นตวัตน  หรือซึ่งแสดงถึงลกัษณะทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มชนอันเกิดจาก
การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน  การมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม ท าให้สมาชิกในสังคมต้องพยายามปรับตัวและด ารงตนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัความต้องการและความคาดหวงั  ตลอดจนกระบวนการทางสังคม  
ก่อให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์  ระเบียบวิธีปฏิบตัิ  ธรรมเนียมประเพณีของสงัคม  ท่ีมี
การปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาและมีการพฒันาจนเกิดเป็นวฒันธรรมการด ารงชีวิตของ
คนในสงัคม 

นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ขวญัชีวนั บวัแดง (2546: 150 
- 151) ท่ีศึกษาเร่ือง วิถีชาติพนัธุ์ในเมืองเชียงใหม่และพบว่า ในสงัคมปัจจุบัน  
การท่ีผู้คนจ านวนไม่น้อยได้อพยพโยกย้ายกลายเป็นคนพลัดถ่ินในอีกประเทศ
หนึ่งนัน้ การศกึษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ยิ่งต้องให้ความสนใจต่อประเด็นการ
ปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม  ในขณะเดียวกัน  กลุ่มชาติพันธุ์ ก็ยังรวมกลุ่มเพ่ือ
ยืนยนัและธ ารงรักษาความเป็นชาตพินัธุ์ของตน โดยการเลือกปรับใช้  ผสมผสาน



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

153 อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวผู้ไท กรณีศึกษา บ้านนายงู ต าบลนายงู 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

วัฒนธรรมดัง้เดิมบางอย่างของความเป็นชาติพันธุ์นัน้ๆ บนพืน้ฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีกลุ่มของตนมีปฏิสมัพนัธ์ด้วย เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
สร้างอัตลักษณ์ อันเป็นสัญลักษณ์และการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
ตวัตนและเป็นการสร้างพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  
เพ่ือความอยู่รอด  ตลอดจนเป็นการสร้างสถานภาพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนเองอีกด้วย 
 2. การด ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของชาวผู้ ไทท่ีพยายาม
รักษาอัตลักษณ์ของตนผ่านการปฏิบัติการจริง โดยยึดถือเร่ืองความเช่ือ 
วฒันธรรม ประเพณีและพิธีกรรม ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ ซึ่งมีผล
ตอ่ด้านจิตใจ อปุนิสยัของผู้ปฏิบตัิ โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของวนัดี  สนัติวฒุิ
เมธี (2545: 219) ท่ีศกึษาเร่ืองกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาว
ไทยใหญ่ชายแดนไทย-พม่ากรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัชียงใหม ่และพบวา่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์  ได้เกิดขึน้ภายใต้
ความสมัพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อนหลากหลายไม่หยดุนิ่งมาตัง้แตอ่ดีต  แต่ละกลุ่มชาติ
พนัธุ์ต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน ซึ่ง
เหมือนกับชาติพันธุ์ผู้ ไทบ้านนายูงท่ีมีการสืบทอดวิถีดั่งเดิม และหยิบยืม
บางส่วนทางวฒันธรรมคนอ่ืนมาปรับปรุงใหม่ท าให้เป็นอัตลักษณ์ของตน แม้
ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัย แต่อัตลักษณ์นัน้ยังคงใช้ได้ผลอยู่ เพ่ือ
รักษาอตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนไมใ่ห้สญูหายไปตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 

 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

154 

10. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อสงัเกตท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมจากวตัถุประสงค์และขอบเขต
ของการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้  
 ประการแรก  ผู้อาวุโสแต่ละคนมีวิธีคิดท่ีแสดงออกถึงความห่วงใยต่อ
การพฒันา ความเป็นปึกแผ่น และการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท ว่าจะ
ยงัคงหลงเหลือในหมู่เด็กๆ รุ่นใหม่หรือไม่ ผู้อาวุโสเหล่านีไ้ด้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  เช่น  การรักษาความเช่ือดัง้เดิมเพ่ือรวมใจชาวผู้ ไทให้เป็น
หนึ่งเดียว  การกระตุ้นชาวผู้ ไทรุ่นหลงัให้ความส าคญักับการศึกษาเพ่ือให้คนรุ่น
หลงัสามารถสืบทอดอตัลกัษณ์ชาวผู้ไทอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

ประการที่สอง  ผู้อาวโุสท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัชาวผู้ ไทรุ่นใหม ่ เช่น  
การกระตือรือร้นในกระบวนการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท การไม่
เข้าไปยุง่เก่ียวกบัอบายมขุ  ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน  มองโลกในแง่ดี  มีจิตส านึก
ทางสงัคม  มีความเป็นกลาง  การมองชาวผู้ ไททุกคนลูกเป็นหลาน  การเป็นพ่ี
เป็นน้องกัน ขณะเดียวกันก็มีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็นพ่ีเป็นน้องกันกับ
ชมุชนรอบๆ ด้วย 

 

11. กิตตกิรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยเร่ืองนีเ้สร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ และกรรมการวิจยัส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป
ท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการท าวิจยั 
 ขอขอบคุณ  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีสนับสนุนทุนในการท าวิจัย 
ขอบคณุชาวผู้ ไทบ้านนายูง รวมถึงนกัศึกษาผู้ เข้าร่วมท าการวิจยัในครัง้นี ้ท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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 ขอขอบพระคณุ ผอ.ประเวช- คณุแมป่ราณี บญุภิละ คณุยทุธชยั โคสาดี 
นายธีระพฒัน์ – นางสาวธญัภรณ์ ปรุาณสาร ท่ีคอยให้ก าลงัใจโดยตลอด 
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