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บทคัดย่ อ
บทความวิจัยเรื่ องนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์
ชาวผู้ไทบ้ านนายู ง ต าบลนายูง อ าเภอศรี ธ าตุ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
กระบวนการวิ จัยเชิ งคุณภาพ ที่ มี การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กชาวผู้ไทบ้ านนายูง
จ านวน 20 คน ส่ วนการเลื อกกลุ่ ม ตัว อย่ างใช้ วิ ธี แ บบเจาะจง(Purposive
Sampling ) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ของชาว
ผู้ไทบ้ านนายูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับชาวผู้ไทบ้ านนายูง
ผลวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบล
นายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่คงอยู่จนถึงปั จจุบนั คือ ภาษา และความ
เชื่ อด้ านการรั กษาพยาบาลด้ วยการเหยา แต่เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงทาให้ ประเพณีหลายอย่างค่อยๆ เลือนหายไป
ขณะเดียวกัน ก็มีลกั ษณะที่ผสมผสานกันระหว่างอัตลักษณ์ ของชาวผู้ไทบ้ าน
นายูงกับชาวไทยอี สาน อย่างไรก็ ตาม ในปั จจุบันชาวผู้ไทบ้ านนายูงยัง คง
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พยายามรักษาอัตลักษณ์ ของตนไว้ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านคติความเชื่อโบราณ
จิตสานึกทางสังคม ความสามัคคีในชุมชน และความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ระหว่างชาว
ผู้ไทในบ้ านนายูง
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ผ้ ไู ท บ้ านนายูง

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. บทนา
ชาวผู้ไทที่ เข้ ามาอาศัยอยู่ในเมื องไทยได้ กระจายอยู่ทั่วภูมิ ภาคของ
ประเทศ ภาคอีสานเป็ นพืน้ ที่หนึ่งที่มีชาวผู้ไทเข้ ามาอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก
การที่ชาวผู้ไทได้ เข้ ามาอาศัยอยูใ่ นภาคอีสานเป็ นจานวนมากชาวผู้ไทที่เข้ ามาอยู่
ในภาคอีสานได้ กระจายอยู่ตามพื ้นที่ตา่ งๆ หลายแห่ง (สุธาทิพย์ สว่างผล, 2543)
ท้ องที่อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานีในปั จจุบนั ก็เป็ นอีกที่หนึ่งที่มีชาวผู้ไทเข้ ามา
ตังหลั
้ กแหล่งทามาหากินอยู่เป็ นเวลาช้ านาน ชาวผู้ไทนอกเหนือจากการทานา
แล้ วยังมีนิสยั รักการค้ าขายซึ่งมีบางส่วนได้ เดินทางเข้ ามาค้ าขายอยู่ในอาเภอ
ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี กลายเป็ นชุมชนชาวผู้ไทอย่างเด่นชัด ชาวผู้ไทที่เข้ ามา
อยู่ในอาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี จะเข้ ามาอยู่ในเขตรอบนอกบริ เวณตัวเมือง
คือ บริ เวณที่ เป็ นบ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใน
ปัจจุบนั
ชาวผู้ไทมีบรรพบุรุษที่มีต้นกาเนิดอยู่บริ เวณสิบสองจุไท ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของเวียดนาม เมื่อราว 2,700 ปี ที่แล้ ว เนื่องจากความไม่สงบทางสังคมและ
การรุ กรานจากผู้ยึดครองต่างชาติ และตังแต่
้ ยุคราชวงศ์จิน้ ใน ค.ศ.265 - 420
เป็ นต้ นมาชาวผู้ไทได้ อพยพลงใต้ และได้ แพร่ กระจายอาศัยอยู่ในภาคอีสานของ
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ก็เนื่องมาจากปั ญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาการเมือง ปั ญหา
ภัยธรรมชาติ ปัญหาขาดแคลนที่ดินทามาหากิน ปัญหาความยากจน ฯลฯ ทาให้
ชาวผู้ไทได้ อพยพไปยังหลายพื ้นที่ทวั่ ทังภาคอี
้
สาน (ภัททิยา ยิมเรวัต, 2544)
ชาวผู้ไทในภาคอีสานกับชาวไทยในภาคอีสานนัน้ มีความแตกต่างกัน
หลายประการเช่น ภาษา ความเชื่อและวิถีการกิน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุที่ทา
ให้ เป็ นเช่นนัน้ เช่น สภาพแวดล้ อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ แตกต่างกั น
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เศรษฐกิจและการเมืองมีความต่างกัน นโยบายแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลง
เสมอ และการอพยพย้ ายถิ่นก็สง่ ผลกระทบเช่นกัน ฯลฯ ถึงแม้ จะมีการผสมผสาน
กันหรื อการเปลี่ยนแปลงกันบ้ างแต่ประเพณี หรื อวัฒนธรรมบางอย่างของชาว
ผู้ไทก็ได้ สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย แม้ จะไม่หวือหวาแต่ก็ยงั คงความเป็ นดังเดิ
้ ม
อยู่ ซึ่งได้ สร้ างความภาคภูมิใจให้ กับชาวผู้ไทรุ่ นหลัง เนื่องจากชุมชนชาวผู้ไทมี
การเคลื่ อนไหวและการย้ ายถิ่ นโดยมี เหตุจ าเป็ นหลายอย่าง ทาให้ ชาวผู้ไทมี
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมหรื อพฤติ กรรมต่างๆ จนกลายเป็ น
อัตลักษณ์ของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ชาวผู้ไทเป็ นชนเผ่าที่มีความเป็ นอัตลักษณ์ของตนในด้ าน
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่แตกต่างจากชนเผ่า
อื่นๆ อัตลักษณ์จึงแสดงความเป็ นตัวตน เนื่องจากทุกชนเผ่าสร้ างอัตลักษณ์ ที่
ร่วมกันและแตกต่างกัน เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ านต่างๆ ประเพณีพื ้นบ้ าน
การใช้ ภาษาผู้ไท เพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท การรวมกลุ่ม ดารงรักษา
วัฒนธรรม วิธีคิด ความเชื่อและศาสนา ฯลฯ อัตลักษณ์เหล่านี ้มีกระบวนการสืบ
ทอดและกระบวนการสร้ างขึน้ มาใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ทาง
สังคม (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2542: 64)
อัตลักษณ์ชาวผู้ไทไม่ว่าจะเป็ นภาษา การแต่งกาย และความเชื่อด้ าน
การรักษาพยาบาลด้ วยวิธีการเหยาเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า แต่ละยุคสมัยชาวผู้ไทได้
ร่วมกันสร้ างชุมชนหรื อจัดกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวผู้ไท ทาให้ อตั ลักษณ์ของชาวผู้ไทได้ รับการอนุรักษ์ และฟื ้นฟู
ซึ่งมี ส่วนสาคัญที่ ก่ อให้ เกิ ดการสร้ างจิ ตส านึกและความภาคภูมิ ใจในความ
เป็ นอัตลักษณ์ ของชาวผู้ไทเอง และเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมและ
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วัฒนธรรมในปั จจุบัน ท าให้ อัตลักษณ์ ของชาวผู้ไ ทถูกปรั บเปลี่ ยนไปตาม
กาลเวลา การที่ชาวผู้ไทได้ รับวัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้ ามาทาให้ สมาชิ กในชุมชน
ระดับต่างๆ ต้ องปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่และวัฒนธรรม
ประเพณี ไปอย่างมาก แต่สิ่งที่ยังคงแสดงให้ เห็ นถึงอัตลักษณ์ ของชาวผู้ไทได้
อย่างชัดเจน คือการให้ ความสาคัญกับการศึกษาและการรวมกลุ่ม ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ของวิถีความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่สืบทอดจากบรรพบุรุ ษ
มานานนับหลายร้ อยปี และแม้ ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเลือนหายไป
บ้ าง แต่ก็ได้ แสดงให้ เห็นความเป็ นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเห็นว่าการศึกษาเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธุ์ของ
ชาวผู้ไทเป็ นสิ่งที่น่าศึกษา และทาให้ เกิดงานวิจยั เรื่ อง “อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ”
2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเรื่ องการศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์ชาวผู้ไทบ้ าน
นายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) แล้ วนาเสนอผลการวิจัยด้ วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
(Analytical Descriptive) โดยกาหนดวิธีการและขันตอนการวิ
้
จยั ไว้ ดังนี ้
2.1 ขอบเขตของการวิจยั
ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตด้ านเนื อ้ หาตามความมุ่งหมายของการวิจัย
ผู้ศกึ ษาได้ กาหนดขอบเขตการศึกษาดังนี ้
2.1.1 ขอบเขตเนื ้อหา ประกอบด้ วย
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การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง
อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี รวมถึงบริ บทที่ เกี่ ยวข้ องไม่ว่าจะด้ านสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2.1.2 ขอบเขตด้ านพื ้นที่
พื ้นที่ดาเนินการศึกษาวิจยั คือ ชาติพนั ธุ์ชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง
อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี
2.1.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา เริ่มตังแต่
้ พฤษภาคม – กันยายน 2558
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1 ประชากร
คือ ชาติพันธุ์ ชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัด
อุดรธานี
3.2 กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ใน
ลักษณะคุณภาพที่สามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษาจานวน 100%
ของประชากรเป้าหมายที่ต้องการศึกษาจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้ องกับองค์ความรู้ ทาง
วัฒนธรรมความเชื่ อและภูมิ ปั ญญาพื น้ ถิ่ นด้ านการรั กษาโรค ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 20 คน ประกอบด้ วย ปราชญ์ ชาวบ้ าน 10 คน
วัฒนธรรมตาบล 1 คน พระสงฆ์ 2 องค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และชาวบ้ าน 6 คน ใน
ชุมชนที่สามารถให้ ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมความเชื่อและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการรักษาพยาบาล
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4. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
4.1 แบบสอบถาม ใช้ เก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ บททางสังคมความเป็ นมา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวผู้ไท ความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต การ
รับอิทธิผลจากสังคมภายนอก
4.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้ เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดและกระบวนการ
ดารงอยูข่ อง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้ องถิ่นการรักษา
โรค
4.3 เทคนิคการเสวนากลุ่ม ใช้ เก็บข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อจากัด เงื่อนไขและ
สิ่งที่เป็ นความสาคัญของวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้ องถิ่นการรักษา
โรค และใช้ เก็บข้ อมูลเกี่ ยวกับรู ปแบบกระบวนการดารงอยู่ของอัตลักษณ์ ของ
ชาวผู้ไท
4.4 เทคนิ คการระดมความคิ ดเห็ น ใช้ เก็ บข้ อมูลความคิ ดเห็ นและ
ความรู้ สึกจากผู้เกี่ ยวข้ องกับการได้ นาเสนอความคิดเห็นเกี่ ยวกับวัฒนธรรม
ความเชื่อและภูมิปัญญาท้ องถิ่นการรักษาโรคสามารถนามาประยุกต์เพื่ อการ
สร้ างแนวทางการอนุรักษ์ อตั ลักษณ์ของชาวผู้ไท
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั และคณะดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่มีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ ผู้วิจัยลงพื น้ ที่ เพื่ อเก็ บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยการใช้
เครื่ องมื อในการวิ จัย ประกอบด้ วย การศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุม่
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5.1. ขัน้ การระดมความคิดเห็นเพื่ อตีความหมายวัฒนธรรมความเชื่ อ
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นการรักษาโรคเพื่อนาสู่กระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ ของ
ชาวผู้ไท
5.2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อนาอัตลักษณ์ที่เป็ นตัวแทนของชุมชน
แต่ละชุมชนออกมา เพื่ อนาไปเป็ นข้ อมูลส าหรั บแสดงกระบวนการด ารงอยู่
ของอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท
5.3 การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อการตีความการดารงอยู่ของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อการนาเข้ าสู่กระบวนการเปรี ยบเที ยบกลุ่ม
ตัวอย่าง สาหรับสร้ างแนวทางการปลูกฝั ง การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมความเชื่อและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการรักษาโรคที่เป็ นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
7. การนาเสนอข้ อมูลการวิจัย
ข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็ นการนาเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)
8. ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “การดารงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง
อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี” โดยแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็ น 2 ประเด็น
ประเด็นแรก คือ ศึกษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทในแต่ละช่วงเวลา และประเด็นที่
สอง ศึกษาการดารงอัตลักษณ์ชาวผู้ไท การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
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ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลภาคสนามโดยใช้ หลากหลายวิธี ได้ แก่ การสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่ วมและการบันทึก
ข้ อมูลด้ วยการเขี ยน ถ่ ายภาพ และบันทึกเสี ยง ผู้ วิ จัยได้ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้ อมูลแยกแยะเป็ นหมวดหมู่ ตีความ และนาเสนอด้ วยการบรรยาย
ได้ ผลการวิจยั ดังนี ้
ชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใช้ ความ
เชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี เป็ นแบบแผนกากับพฤติกรรมในการดารงชีวิตโดย
มี 2 ส่ วนที่ ประกอบด้ วย 1) ผู้น าและคณะกรรมการของชุ ม ชน ท าหน้ าที่
ติดต่อสื่ อสารกับชุมชนและหน่วยงานอื่ นๆ 2) ผู้อาวุโส ทาหน้ าที่ ให้ คาชี แ้ นะ
ปรึ กษากับชุมชน ตลอดทังดู
้ แลความสงบสุขในชุมชน ผู้นาทัง้ 2 ส่วนนี ้ถือเป็ น
เสาหลักสาคัญของชุมชนตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ ทังหมดจึ
้
งถือได้ ว่าเป็ นทุนดังเดิ
้ ม
หรื อเป็ นศักยภาพของชุมชนเมื่อระยะเวลาผ่านไปตามพัฒนาการของยุคสมัยใน
จังหวัดอุดรธานี ชุมชนชาวผู้ไทไม่ได้ เป็ นชุมชนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการติดต่อ
ปฏิสมั พันธ์กบั ภายนอกมาโดยตลอด ไม่ว่าด้ วยความพยายามของระบบรัฐไทย
ด้ วยมาตรการการส่งเสริ มการพัฒนาและนโยบายควบคุมต่างๆ หรื อการที่ชมุ ชน
ต้ องปะทะกับกระแสโลกาภิวตั น์ที่มีการบริ โภควัตถุที่เกินความจาเป็ นขันพื
้ ้นฐาน
ในการดารงชีพตามกระแสบริ โภควัตถุซงึ่ เป็ นกระแสหลักของโลกปัจจุบนั
จากการศึกษาเห็ นได้ ว่ า พัฒนาการของการเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละ
ช่วงเวลานัน้ พบว่า การเปลี่ยนแปลงในช่วงก่ อนการขยายชุมชนเมืองยังไม่มี
อิทธิ พลจากภายนอกที่ เป็ นอานาจทุนเข้ าไปยุ่งเกี่ ยวการดาเนินวิ ถีชี วิ ตแบบ
ดังเดิ
้ มเป็ นไปตามความเชื่อวัฒนธรรมและประเพณี หาอยู่หากิ นกับธรรมชาติ
ฐานความคิด กลไกและวิธีการดารงรักษาอัตลักษณ์ในช่วงเวลานี ้ จึงเป็ นฐาน
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คิดที่ผกู ติดอยูก่ บั ความเชื่อ ที่ถือว่าชาวผู้ไททุกคนเป็ นพี่น้องกัน ผู้อาวุโสทุกคนมี
คุณค่า ควรแก่การเคารพมีวิถีการดารงชีพเพื่อความอยูร่ อด
ชาวผู้ไทบ้ านนายูง ให้ คุณค่าและความเคารพต่อบรรพบุรุ ษ โดยมี
พิ ธี กรรมตามประเพณี ดัง้ เดิ ม ระบบผู้ปกครองและระบบอาวุ โส ท าหน้ าที่
ปกครองร่วมกัน มีสิทธิและอานาจการตัดสินใจในการปกครองดูแลตนเองอย่าง
อิสระ มีวิธีการดารงรักษาอัตลักษณ์ผ่านความเชื่อ การประกอบวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชน อัตลักษณ์ที่แสดงความเป็ นตัวตนแสดงออกในรู ปแบบของ
การช่วยเหลื อแบ่งปั น การเคารพนับถื อ ผู้อาวุโส ต่อมาเมื่ อเข้ าสู่ช่วงที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงเป็ นช่วงการขยายของชุมชนเมื องสู่ชุมชนของชาวผู้ไทในจังหวัด
อุดรธานี รัฐได้ เข้ ามาเพื่อใช้ นโยบายต่างๆ เช่น การสร้ างโรงเรี ยนในชุมชน ทา
ให้ อตั ลักษณ์ของชาวผู้ไทมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้ อม ในยุคนี ้ชาวผู้ไท
เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่ ส่งผลกระทบกับวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวผู้ไทเป็ น
อย่างมาก อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทที่แสดงออกในช่วงเวลานี ้ จึงเป็ นอัตลักษณ์ใหม่
ที่ แ ตกต่ า ง กล่ า วคื อ เป็ นอั ต ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงตั ว ตนในลั ก ษณะของการ
ประนีประนอม ผสมผสานวัฒนธรรมแบบชาวผู้ไทและแบบชาวไทยอีสาน มีทา่ ที
เป็ นมิตรกับทุกฝ่ าย เพื่อรักษาชุมชนของตนเองสามารถเป็ นมิตรและร่ วมมือกับ
ทุกฝ่ ายจึงเป็ นอัตลักษณ์ ของชุมชนที่ ไปเป็ นแบบชาวไทยอี สานมากขึน้ การ
แสดงออกถึง อัตลักษณ์ ความเป็ นตัวตนของชาวผู้ไทด้ วยกันเอง จึงแสดงออก
ผ่านทางวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมได้ อย่างเหนี ยวแน่น เพื่อก่อให้ เกิ ด
ความเป็ นหนึ่งเดียวของชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งผู้นามีความเชื่อว่า วันใด
ที่ ชุมชนชาวผู้ไทไม่มี ความเป็ นปึ กแผ่นไม่มี ความเป็ นหนึ่งเดี ยว ชุมชนก็ ไม่
สามารถต้ านทานการกลืนกายจากภายนอกได้
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ฐานความคิดในกระบวนการสร้ างและการดารงอัตลักษณ์ในช่วงนี ้ คือ
การได้ รับการยอมรั บจากภายนอกที่ มี ความเป็ นคนไทยนอกจากมี การรั กษา
วัฒนธรรมและประเพณีดงเดิ
ั ้ มให้ คงอยู่และยังได้ มีกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์
เพื่อนิยามตัวเองใหม่ และเพื่อได้ รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนได้ ใช้ ทงวิ
ั ้ ธีการ
เจรจาต่อรอง การผูกมิ ตร และการให้ ความร่ วมมื อกั บทุ กฝ่ ายเพื่ อ สร้ าง
ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้ กบั ชุมชน
เมื่อเข้ าสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เป็ นยุคกระแสบริ โภควัตถุของระบบ
ทุนนิยม กล่าวคือ เมื่อชุมชนชาวผู้ไทได้ รับอิทธิพลจากภายนอกในหลายๆ ด้ าน
พฤติกรรมในการดาเนินวิถีชีวิตของชาวผู้ไทก็ เปลี่ ยนไปจากเดิมมาก เกิดการ
เปลี่ยนเป็ นพฤติกรรมที่มีค่านิยมบริ โภควัตถุสงู ขึ ้นโดยเฉพาะชาวผู้ไทรุ่ นใหม่ใน
หมู่บ้านบ้ านนายูง เริ่ มได้ รับการศึกษาแบบสมัยใหม่ เกิดความคิดและทัศนคติ
ใหม่ ทาให้ ระบบคุณค่า และระบบความคิดแตกต่างจากเดิมไปมาก พวกเขา
เริ่ มได้ แสดงบทบาทด้ านการค้ า ด้ านการวิชาการ ด้ านการเมือง และด้ านต่างๆ
ได้ ประกอบอาชีพมากขึ ้นกว่าเดิม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการอยูร่ ่วมกันทาให้ ชาวผู้ไทมีความทันสมัยมากขึ ้น
จากการศึกษากระบวนการดารงอัตลักษณ์ พบว่า สิ่งที่เป็ นเงื่ อนไขที่
สาคัญของกระบวนการดารงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท ในหมู่บ้านบ้ านนายูงนัน้ มี
หลายประการที่ ท าให้ ชาวผู้ไทสามารถต่อสู้กับการการเปลี่ ยนแปลงทัง้ จาก
ภายในและภายนอกได้ ซึ่งสามารถจาแนกได้ ทงที
ั ้ ่เป็ นเงื่อนไขภายในชุมชนเอง
และที่เป็ นเงื่อนไขภายนอก
ส่วนที เ่ ป็ นปัจจัยภายใน
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ประการแรก คือ การใช้ ทนุ ดังเดิ
้ มของชุมชนที่มีอยู่ ที่เป็ นฐานคิด ความ
เชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน โดยมีฐานความคิด
ความเชื่อที่สาคัญคือชาวผู้ไททุกคนเป็ นพี่เป็ นน้ องกัน รวมถึงการมีกระบวนการ
เรี ยนรู้เพื่อการถ่ายทอด สืบทอดความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ที่สงั่ สมมาตังแต่
้
บรรพบุรุ ษ ผ่านการประกอบประเพณี พิ ธี กรรม ในทุกเดื อนและทุกปี อย่ าง
ต่อเนื่ องทัง้ ในครอบครั วและชุมชน กระบวนการสื บทอดอัตลักษณ์ ชาวผู้ไท
หมูบ่ ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานีจะยากมาก
ประการทีส่ อง สถานการณ์ที่เป็ นเงื่อนไขที่สง่ ผลกระทบโดยตรง คือเรื่ อง
ระบบเศรษฐกิจ ทาให้ ชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัด
อุดรธานี ประสบกับปั ญหาเรื่ องการดารงชีพ ทาให้ ชมุ ชนต้ องมีกระบวนการสร้ าง
และสืบทอดอัตลักษณ์ ความเป็ นตัวตนของชุมชนเพื่อรวมตัวเป็ นพลังต่อสู้กับ
สังคมภายนอก
ประการที ่ ส าม โลกทัศน์ ของคนภายในที่ เปลี่ ยนไป เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคมภายนอกที่รุนแรง ทาให้ โลกทัศน์ของชาวผู้ไท
บ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานีเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผล
กระทบถึงวิถีการอยู่ร่วมกันภายใต้ ความเป็ นหนึ่งเดียวของชาวผู้ไทบ้ านนายูง
ตาบลนายูง อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ ชาวผู้ไทต้ องมี
กระบวนการสร้ างและสืบทอดอัตลักษณ์เพื่อรักษาความเป็ นตนเองเอาไว้
และประการที ่สี่ ความจาเป็ นทางด้ านเศรษฐกิจที่ทาให้ คนในชุมชน มี
ความคิดและทัศนคติที่หลากหลายยิ่งขึน้ ทาให้ มีผลกระทบถึงวิถีชีวิตการอยู่
ร่วมกันการพึ่งพาช่วยเหลือกันและความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันเริ่ มลดลง เหล่านี ้
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จึงเป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ ชุมชนผู้ไทบ้ านนายูงต้ องมีการสร้ างและรักษาอัตลักษณ์
ของตนให้ ยงั คงอยู่
สิ่ งทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขจากภายนอก
ประการแรก คือ เงื่อนไขการจัดความสัมพันธ์เชิงมิตรกับภายนอก เช่น
เรื่ องการสร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ การผูกมิตรชุมชนอื่นๆ ในพื ้นที่ และ
นอกพื ้นที่ ชาวผู้ไทต้ องมีสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น
ประการที ่ ส อง การเข้ ามาส่ ง เสริ ม การพัฒ นาของภาครั ฐ องค์ กร
หน่วยงานภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อ วิถีชีวิตของชาวผู้ไทเป็ นอย่าง
มาก ซึ่งชาวผู้ไทไม่ สามารถปฏิ เสธได้ ผู้น าชุมชนและผู้อาวุโสของชุม ชน
นอกจากมีกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ เพื่อการรองรับสถานการณ์ ต่างๆ แล้ ว
ยังทาหน้ าที่หาวิธีการที่จะรักษาโดยมีกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์เพื่อไม่ทา
ให้ ชมุ ชนต้ องสูญเสียอัตลักษณ์ ความเป็ นตัวตนของชุมชนชาวผู้ไท
ประการทีส่ าม การรุกเข้ ามาของกระแสบริ โภควัตถุภายใต้ ระบบทุนนิยม
ที่เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตแบบดังเดิ
้ มมาก โดยเฉพาะกับเยาวชนรุ่นใหม่ ทาให้
ชุมชนได้ มีโอกาสกลับมาทบทวนวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมของตนเอง ทาให้
เกิ ดการเรี ยนรู้ ถึ งรากฐานวิ ถี ชี วิ ตดัง้ เดิ มของชาวผู้ไท ถื อได้ ว่ าเป็ นเงื่ อ นไข
กระบวนการสร้ างและสืบทอดอัตลักษณ์เพื่อไม่ให้ สูญเสียความเป็ นตัวตนของ
ชุมชน
และประการที ่สี่ เงื่อนไขการรวมตัวกันเป็ นกลุ่ม และสร้ างเครื อข่ายกับ
ชุมชนชาวผู้ไทในพืน้ ที่อื่นๆ เพื่อให้ เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวของชาวผู้ไทในภาค
อีสาน ในการช่วยกันดารงรักษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทให้ คงอยู่ในตาบลนายูง
อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี
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9. สรุปผล
การศึกษาเรื่ อง “อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบล
นายู ง อ าเภอศรี ธ าตุ จัง หวัดอุ ดรธานี ” เป็ นการวิ จัยเชิ ง คุณภาพที่ เน้ น
การศึกษาอัตลักษณ์และการดารงอัตลักษณ์ภายใต้ สถานการณ์และบริ บททาง
สังคม เศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลา จากการวิเคราะห์ข้อมูล มีประเด็นที่สามารถ
นามาอภิปรายได้ ดงั นี ้
1. จากการศึกษาความเป็ นมาทางชาติพนั ธุ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูงนัน้
พบว่า ชาวผู้ไทบ้ านนายูง ได้ อพยพเข้ ามาประเทศไทยจากหลายสาเหตุ เช่น
ความอดอยาก การหนีภัยสงครามและภัยธรรมชาติ ปั จจุบนั ชาวผู้ไทในภาค
อีสานต่างเผชิญกับการมีวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง
กัน ชาวผู้ไทในจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะที่บ้านนายูงจึงมีการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีแบบดังเดิ
้ มของตนไว้ ซึ่งถือเป็ นอัตลักษณ์ที่มีมาตังแต่
้ อดีตและได้ สืบ
ทอดจนมาถึ งปั จจุบัน แต่ ก็ มี การปรั บเปลี่ ยนอัตลักษณ์ ตามแต่ละช่วงเวลา
เพราะว่าชาวผู้ไทยเองมีความต้ องการที่จะปรับตัวให้ สอดคล้ องการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยของไทย
ขณะเดียวกัน เมื่อมีการติดต่อกับคนต่างชาติพนั ธุ์ ชาวผู้ไทยเองก็มีการ
ปรับตัวเพื่อให้ การแสดงบทบาทของตนเป็ นไปอย่างเหมาะสมกับบริ บทสังคม
เช่น เมื่อพูดกับชาวผู้ไทด้ วยกันก็จะใช้ ภาษาผู้ไท เมื่อพูดกับชาวอีสานทัว่ ๆ ไปก็
ใช้ ภาษาอีสาน หรื อกระทัง่ การเลือกใช้ ภาษาไทยกลางสื่อสารกับคนไทยในภาค
อื่นๆ นอกจากนี ้ ชาวผู้ไทยังมีการสืบทอดความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมที่
สื บทอดมาจากบรรพบุรุ ษ วัฒนธรรมการแต่งกาย และภูมิ ปัญญาการรั กษา
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สุขภาพ ฯลฯ สิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นการจาแนกแยกแยะให้ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ผ้ ไู ทมีความ
แตกต่างจากกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่นๆ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของประสิทธิ์ ลี ปรี ชา (2547: 33 - 34) ที่ ศึกษา
เรื่ องการสร้ างและสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ม้ง ที่พบว่าอัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุ์นนประกอบด้
ั้
วย ภาษา ระบบคุณค่า ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ การ
ประกอบอาชี พ หรื อ การผลิ ต ซ า้ อั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ ด้ วยการน าเอา
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบเดิมมานิยามตนเอง เช่น รู ปแบบการปกครอง
และวิถีชีวิตในชุมชนที่มีการสร้ างแนวความคิดที่ว่าชาวผู้ไทเป็ นพี่เป็ นน้ องกัน
และให้ คุณค่าใหม่ในการปรั บความสัมพันธ์ กับกลุ่มอื่ น ซึ่งรู ปแบบของการ
แสดงออกถึ งอัตลักษณ์ ของชนชาตินัน้ ไม่ได้ หยุดนิ่ งหรื อตายตัว หากแต่มี
กระบวนการสร้ างและกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ มีการปรับเปลี่ยนและผลิต
ซ ้าอยู่ตลอดเวลา เช่น การปรับระเบียบตามกฎหมายไทยเพื่อบริ หารการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยึดถือความเชื่อดังเดิ
้ มเป็ นสื่อในการเชื่อมโยง
ชาวผู้ไทเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของชนชาตินนั ้ เป็ นสิ่ง
ที่แยกไม่ออกจากบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่
แวดล้ อมอยู่ในช่วงเวลาต่างๆ และมักเกิดขึน้ ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ทาง
สังคมระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ข้ อค้ นพบที่สาคัญ คือ อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง
ต าบลนายู ง อ าเภอศรี ธ าตุ จัง หวัด อุ ด รธานี นอกจากการพิ จ ารณาจาก
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การสร้ างสัญลักษณ์ของชุมชนโดยใช้ ภาษาผู้ไท
ในชีวิตประจาวัน การรักษาพยาบาลด้ วยการเหยา ซึ่งพบว่าเป็ นอัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุ์มีความเด่นชัดมาก
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การติดต่อปฏิสมั พันธ์กับคนทัว่ ไปในสังคมไทยก็มีส่วนในการสร้ างและ
ปรั บเปลี่ ยนอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ ด้ วยเช่นกัน ความเป็ นชาวผู้ไท ไม่ได้ มี
ลักษณะของการแบ่งขัว้ อย่างเด็ดขาด หากแต่เป็ นกระบวนการปรั บเปลี่ ยน
ร่วมมือและต่อต้ านในบางครัง้ ปัณฉัตร หมอยาดี (2553: 32) ขณะเดียวกัน กลุม่
ชาติพนั ธุ์ผ้ ไู ทบ้ านนายูงได้ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ ของตนไปตามสถานการณ์ ของ
สังคมไทยและสังคมโลก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เสกสรร สรรสรพิ สุทธิ์
(2546: 28) ที่ศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ ของไทลือ้ และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ภายใต้ ระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม: กรณีศกึ ษาบ้ านแม่สาบ ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่าอัตลักษณ์ เป็ นลักษณะเฉพาะที่ แสดงถึง
ความเป็ นตัวตน หรื อซึ่งแสดงถึงลักษณะทางชาติพนั ธุ์ของกลุ่มชนอันเกิ ดจาก
การมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน การมีประสบการณ์ในการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม ทาให้ สมาชิ กในสังคมต้ องพยายามปรั บตัวและดารงตนให้ สอดคล้ อง
เหมาะสมกับความต้ องการและความคาดหวัง ตลอดจนกระบวนการทางสังคม
ก่อให้ เกิดเป็ นกฎเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ธรรมเนียมประเพณีของสังคม ที่มี
การปฏิบตั ิสืบต่อกันมาและมีการพัฒนาจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมการดารงชีวิตของ
คนในสังคม
นอกจากนี ้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ขวัญชีวนั บัวแดง (2546: 150
- 151) ที่ศึกษาเรื่ อง วิถีชาติพนั ธุ์ในเมืองเชียงใหม่และพบว่า ในสังคมปั จจุบัน
การที่ผ้ คู นจานวนไม่น้อยได้ อพยพโยกย้ ายกลายเป็ นคนพลัดถิ่นในอีกประเทศ
หนึ่งนัน้ การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ยิ่งต้ องให้ ความสนใจต่อประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์ ก็ยังรวมกลุ่มเพื่ อ
ยืนยันและธารงรักษาความเป็ นชาติพนั ธุ์ของตน โดยการเลือกปรับใช้ ผสมผสาน
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วัฒนธรรมดังเดิ
้ มบางอย่างของความเป็ นชาติพันธุ์นนั ้ ๆ บนพืน้ ฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่กลุ่มของตนมีปฏิสมั พันธ์ ด้วย เพื่อให้ ได้ มาซึ่งการ
สร้ างอัตลักษณ์ อันเป็ นสัญลักษณ์ และการแสดงออกที่ บ่งบอกถึงความเป็ น
ตัวตนและเป็ นการสร้ างพืน้ ที่ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
เพื่อความอยู่รอด ตลอดจนเป็ นการสร้ างสถานภาพให้ กับกลุ่มชาติพันธุ์ ของ
ตนเองอีกด้ วย
2. การดารงอยูข่ องอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้ านนายูง ตาบลนายูง อาเภอ
ศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี สะท้ อนให้ เห็นถึงการดารงอยู่ของชาวผู้ไทที่พยายาม
รั กษาอัตลักษณ์ ของตนผ่ านการปฏิ บัติ การจริ ง โดยยึ ดถื อเรื่ องความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรม ที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีผล
ต่อด้ านจิตใจ อุปนิสยั ของผู้ปฏิบตั ิ โดยสอดคล้ องกับงานวิจยั ของวันดี สันติวฒ
ุ ิ
เมธี (2545: 219) ที่ศกึ ษาเรื่ องกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของชาว
ไทยใหญ่ ชายแดนไทย-พม่ากรณี ศึกษา หมู่บ้านเปี ยงหลวง อาเภอเวี ยงแหง
จังหวัดชียงใหม่ และพบว่าการสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ได้ เกิดขึ ้นภายใต้
ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้ อนหลากหลายไม่หยุดนิ่งมาตังแต่
้ อดีต แต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์ต้องการรักษาความเป็ นหนึ่งเดียวหรื อความเป็ นปึ กแผ่นในพวกเดียวกัน ซึ่ง
เหมื อนกับชาติ พันธุ์ ผ้ ูไทบ้ านนายูง ที่ มี การสื บทอดวิ ถี ดั่งเดิ ม และหยิ บยื ม
บางส่วนทางวัฒนธรรมคนอื่นมาปรับปรุ งใหม่ทาให้ เป็ นอัตลักษณ์ ของตน แม้
ผ่ านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัย แต่ อัตลักษณ์ นัน้ ยังคงใช้ ได้ ผลอยู่ เพื่ อ
รักษาอัตลักษณ์ความเป็ นตัวตนไม่ให้ สญ
ู หายไปตามบริ บทที่เปลี่ยนแปลง
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10. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อสังเกตที่เป็ นประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการศึกษามีดงั ต่อไปนี ้
ประการแรก ผู้อาวุโสแต่ละคนมีวิธีคิดที่ แสดงออกถึงความห่วงใยต่อ
การพัฒนา ความเป็ นปึ กแผ่น และการดารงรักษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท ว่าจะ
ยังคงหลงเหลือในหมู่เด็กๆ รุ่ นใหม่หรื อไม่ ผู้อาวุโสเหล่านี ไ้ ด้ ให้ ความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ เช่น การรักษาความเชื่อดังเดิ
้ มเพื่อรวมใจชาวผู้ไทให้ เป็ น
หนึ่งเดียว การกระตุ้นชาวผู้ไทรุ่นหลังให้ ความสาคัญกับการศึกษาเพื่อให้ คนรุ่ น
หลังสามารถสืบทอดอัตลักษณ์ชาวผู้ไทอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ประการที ่สอง ผู้อาวุโสทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั ชาวผู้ไทรุ่นใหม่ เช่น
การกระตือรื อร้ นในกระบวนการสร้ างและสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท การไม่
เข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับอบายมุข ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่น มองโลกในแง่ดี มีจิตสานึก
ทางสังคม มีความเป็ นกลาง การมองชาวผู้ไททุกคนลูกเป็ นหลาน การเป็ นพี่
เป็ นน้ องกัน ขณะเดียวกันก็ มี การสร้ างความสัมพันธ์ ที่เป็ นพี่ เป็ นน้ องกันกับ
ชุมชนรอบๆ ด้ วย
11. กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยเรื่ องนี เ้ สร็ จลุล่วงได้ ด้ วยความช่วยเหลื ออย่างดี ยิ่ งจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล และกรรมการวิจยั สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
ที่เป็ นผู้ให้ คาแนะนาในการทาวิจยั
ขอขอบคุณ ส านักวิ ชาศึกษาทั่วไป ที่ สนับสนุนทุนในการท าวิ จั ย
ขอบคุณชาวผู้ไทบ้ านนายูง รวมถึงนักศึกษาผู้เข้ าร่ วมทาการวิจยั ในครัง้ นี ้ ที่ให้
ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
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