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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอ
ชางชาวกูยจังหวัดสุรินทร โดยศึกษาการใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชาง
ชาวกูยจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตน และเพื่อศึกษาการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูย 
จังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตน  

 
วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการเก็บขอมูลโดยรวบรวมจากเอกสารท่ี

เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก และการสังเกตการณแบบมีสวนรวมจากการสัมภาษณจากกลุม
ตัวอยางสองกลุมคือ กลุมหมอชางชาวกูย และกลุมผูสนับสนุนหมอชางชาวกูย จํานวน 30 คน 

 
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการส่ือสารในการสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัด

สุรินทรมีสองรูปแบบคือ การส่ือสารระหวางบุคคลและการส่ือสารทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญท่ีชวยสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูยใหคงอยูในยุคโลกาภิวัตน 

 
สวนการใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัดสุรินทร

ในยุคโลกาภิวัตนพบวา ผูท่ีจะเปนหมอชางไดจะตองผานการแตงต้ังจากหมอชางอาวุโส และมี
ประสบการณในการคลองชางปา หมอชางชาวกูยมีความรูสึกภาคภูมิใจและมีเกียรติท่ีไดรับการสืบ
ทอดวิชาคชศาสตรและความรูเร่ืองการเล้ียงชางมาจากบรรพบุรุษ  

 
การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทรในยุคโลกาภวิัตนพบวา มีวิธี 

การถายทอดความรูโดยผูเรียนตองอาศัยการสังเกต การจดจํา และการปฏิบัติจริง การถายทอดวิชา
ความรูของหมอชางชาวกยู มีลักษณะท่ีเปนวิชาประจําตระกูลสืบทอดเฉพาะในกลุมหมอชางชาวกยู 
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จึงสรุปไดวา การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร เปน 
กลไกสําคัญในการถายทอดการส่ือสารผานวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมกูย และ
วัฒนธรรมไทยเขาดวยกัน หมอชางชาวกยูมีการปรับตัวใหเขากับยุคโลกาภิวตันเพื่อความอยูรอด 
ชางไดเปล่ียนบทบาทจากชางบานไปเปนชางนักแสดง ท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูกํากับ คือ หมอ
ชางชาวกยู แตอัตลักษณเฉพาะตัวของกลุมหมอชางชาวกูยกลับออนตัวลง  ดังนั้นวัฒนธรรมการ
เล้ียงชางของกลุมหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร  จึงเร่ิมกลายเปนสินคาในระบบทุนนิยมในยุค
โลกาภิวัตน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study communication forms for identity 
construction of Mahouts in Kui, Surin Province, in relation to signification and values 
of Kui Mahouts’ identity, and to study identity transmission of Kui Mahouts in the 
age of globalization. 
 

This research covers qualitative methodology, collecting data from related 
documents, in-depth interviews and participatory observation made on 2 sample 
groups of 30 namely, Kui Mahouts and their supporters. 
 

The research results found that there were 2 forms of communication for 
identity construction of Mahouts in Kui, Surin Province: interpersonal and cultural 
communication, which have served as an important mechanism to help the identity 
construction of Mahouts to exist in the globalization age. 
 

As for the signification and values of Kui Mahouts’ identity, it is found 
that a Mahout was required to be appointed by senior ones and to experience lasso of 
wild elephants. The Kui Mahouts are proud and feel honorable to receive the transfer 
of Elephant Studies and farming from their forefathers. 
 

As for identity transmission of Kui Mahouts in Surin Province in the 
globalization age, it is found that the learners had to rely on observation, 
memorization and on-the-job training. The knowledge of Kui Mahouts has been 
inherited solely to their families. 
 

Therefore, it can be concluded that the communication for identity 
construction of Mahouts in Kui, Surin Province, serves as an important mechanism to 
communicate among the Khmer, Kui and Thai cultures. The Kui Mahouts have 
adapted themselves to survive in the age of globalization. The elephants have changed 
their role from dwelling in the house to performing as commanded by the director, or 
Mahout. As a result, personal identity of Kui Mahouts have been faded. The culture of 
by Kui Mahouts in Surin Province has been gradually transformed to become the 
capitalistic products in the globalization age. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

โลกปจจุบันไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนอยางรวดเร็วประชากรในประเทศตาง ๆ สามารถรับ
ขอมูลขาวสาร ความบันเทิงจากท่ัวทุกมุมโลกไดสะดวก และรวดเร็ว ผานระบบตาง ๆ เชน ดาวเทียม 
เคเบิลใยแกว อินเตอรเน็ต เปนตน   การเขามาของกระแสโลกาภวิัตนมีผลตอวิถีชีวิตและการส่ือสาร
ของหมอชางในหมูบานชาง วัฒนธรรมการเล้ียงชาง และความเปนอยูของหมอชางชาวกูยและชางใน
หมูบานชางจังหวัดสุรินทรเปล่ียนไป ชางสุรินทรเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ชางนักแสดง” หมอชางชาว
กูยท่ีอาศัยอยูในหมูบานชางเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ผูกํากับการแสดงของชาง” ดังนั้นการส่ือสารจึง
เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทรใหคงอยูตอไปในยคุนี้ 

ยอนอดีตกลับไปเม่ือ ๒๐๐  กวาป ในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร กษัตริยองค
สุดทายแหงกรุงศรีอยุธยาชางเผือกสําคัญแตกโรงหนีเขาปามาทางเมืองพมิาย พระองคจึงโปรดฯให
ทหารออกติดตาม จนกระท่ังถึงเขตท่ีชุมชนชาวกยูอาศัยอยูชาวกูยกลุมนี้เปนพวกท่ีมีความชํานาญใน
การคลองชางและจับชาง ในท่ีสุดก็สามารถติดตามชางเผือกจนพบและนํากลับสูกรุงศรีอยุธยา ดวย
ความดีความชอบในคร้ังนั้น สงผลใหหัวหนาชาวกยูท่ีเปนคณะตดิตามชางไดรับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์พรอมกับโปรดฯ ยกบานใหเปนเมืองและหนึง่ในบรรดาหวัหนาชาวกูยคือ “เชียงปุม” ซ่ึง
ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน “หลวงสุรินทรภักด”ี และตอมาไดเล่ือนบรรดาศักดิ์เปน “พระยา
สุรินทรภักดีศรีณรงค จางวาง” ผูเปนเจาเมืองคนแรกของจังหวดัสุรินทร 

กลุมชาวสวยในจังหวัดสุรินทรไดอพยพจากเมืองอัตปอแสนแป (แสนปาง) ในแควนจําปา
ศักดิ์ ขามลําน้ําโขงเขามาทางอําเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธานี เม่ือราว พ.ศ.2260 เขาสูอาณาเขต
ประเทศไทยท่ีอําเภอวารินชําราบ ชาวสวยท่ีอพยพเขามาใชชางเปนพาหนะมีความรู ความชํานาญใน
การจับชางปามาใชงาน เม่ือมาต้ังถ่ินฐานในบริเวณปาดง ตางยึดอาชีพการจับชางปามาใชงานและฝกจน
เช่ืองเอาไวขายเปนรายไดในครอบครัว  บางคร้ังก็จับชางสงใหทางราชการเพื่อใชในการศึกสงครามดวย 
การจับชางและเล้ียงชาง         ดังนั้นการฝกชางจึงเปนวิชาชีพท่ีมีการถายทอดและสืบทอดประจําตระกูล

มาจนถึงในปจจุบัน (อารีย ทองแกว, 2535: 102-104)
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บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร เปนหมูบานท่ีชาวบานมีอาชีพ
คลองชางปามาฝกเปนชางงาน โดยเฉพาะชางลากซุงในสมัยอดีตชาวบานตากลางประกอบอาชีพ
คลองชางปานํามาฝกหัดจนเช่ืองใชงานไดและขายใหพอคาท่ีทําไมซุงในภาคเหนือ ชางงานเหลานี้
สวนใหญซ้ือไปจากบานตากลาง จังหวัดสุรินทร เกือบท้ังส้ิน หรือนําชางไปรับจางลากซุงใน
ภาคเหนือชาวบานตากลางเปนกลุมชาติพนัธกูย (ชาวไทยท่ัวไปเรียกวาชาวสวย) ซ่ึงเปนกลุมในเขต
จังหวดัสุรินทรสมัยอดีต  

ชาวบานตากลางมีอาชีพคลองชางปา และเล้ียงชางเปนอาชีพมาต้ังแตสมัยอดีต 
(ประกอบอาชีพกสิกรรมจํานวนนอย) ชาวกูยท่ีมีอาชีพเล้ียงชาง คลองชางปานี้ เรียกวา “กูยเปราะ” 
หรือ “กูยอะจงี” ภาษาเขมรเรียกวา “กูยดําเรยย” (ชาวกูยท่ีมีอาชีพกสิกรรม เรียกวา “กูยมลอร” หรือ 
“กูยมลัวร” ภาษาเขมรเรียกวา “กูยแสร”) หมอชางชาวกยูมีบทบาทเปนผูนําในการออกคลองชาง
และมีหนาท่ีหลักคือ การเปนผูประกอบพธีิกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชางทุกประเภท การรักษาชางโดย
ใชสมุนไพรในทองถ่ิน การฝกชาง เปนตน ในอดตีการจะออกไปคลองชางแตละครั้ง หมอชางหรือ
บางทีเรียกวา “หมอชางใหญ” (กําลวงพดื) จะมีหนาท่ีตางๆ เชน การทําพิธีเซนผีบรรพบุรุษ (การ
เซนผีปะกํา) การทําพิธีการลางกายและจิตใจใหสะอาด การเล่ือนตําแหนงของหมอชางแตละคน 
หลังเสร็จส้ินการคลองชางแลวหมอชางจะทําพิธีส่ังลา ซ่ึงจะถือวาการเดินทางเขาไปคลองชางปา
เสร็จส้ินลงแลว โดยการเปาสะแนงเกล (เขาควาย) เปนสัญญาณ  (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน เลม 1, 2542: 233-234) 

ความสัมพันธระหวางไทยและกัมพูชา พ.ศ.2500 การเมืองในประเทศกัมพูชาเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลง ภายใตการปกครองของเจาสีหนุการเจรจาเร่ืองความสัมพันธระหวางไทยและกัมพูชา
มีปญหาการเจรจาเร่ืองเขาพระวิหาร ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2501 ผูนําและหนังสือพิมพ ตลอดจน
วิทยกุระจายเสียงของกัมพูชาและไทยระดมโจมตีกันหนัก กัมพูชาประกาศตัดความสัมพันธทางการ
ฑูตไทย ในป พ.ศ.2502 กัมพูชาทําเร่ืองยืน่ฟองตอศาลโลก กลาวหาวาไทยยึดครองดินแดนกัมพชูา
โดยเฉพาะเขาพระวหิารที่มีกําลังไทยไปต้ังท่ีเขาพระวหิาร ศาลโลกตัดสินคดีเขาพระวหิารที่กัมพชูา
ยื่นฟองตอไทย คําตัดสินใหกัมพูชาไดสิทธิครอบครองเขาพระวหิาร ไทยยอมรับคําตัดสินของศาล
โลกโดยยอมรับคําพิพากษา แตความสัมพนัธระหวางไทยและกัมพูชาไดยุติลง (ชุมพล เลิศรัฐการ, 
2536:118-124)  

ฉะนั้นชาวกยูบานตากลางจงึใชเวลาสวนใหญอยูกับการคลองชาง ฝกชาง เล้ียงชาง ใน
รอบปหนึ่ง ๆ ดวยอาชีพการเปนหมอชางดังกลาวชาวกยูท่ีอาศัยอยูในหมูบานตากลางจึงสามารถ
ดํารงชีพไดอยางเปนสุข ในพ.ศ.2504 การเดินทางไปคลองชางในปากัมพูชาจึงยตุิลง เนื่องจาก
ชายแดนประเทศเขมรเกิดสงครามภายในประเทศ และมีสาเหตุจากความสัมพันธระหวางไทยและ
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กัมพูชา”คดีเขาพระวหิาร” ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการคลองชางตองหยุดชะงกั ประกอบกับ
รัฐบาลไทยมีนโยบายปดปา โดยเฉพาะปาไมสักในภาคเหนือถูกกําหนดเปนไมหวงหาม ชาวกูยบาน
ตากลางท่ีมีอาชีพเล้ียงชางเดนิทางไปรับจางลากซุงภาคเหนือ จึงขาดรายไดประกอบกับปาริมฝงน้ํา
มูล อําเภอทาตูม ซ่ึงเปนปาสาธารณะใชเปนท่ีปลอยชางของชาวบานตา กลางถูกนายทุนบุกรุก 
ครอบครอง ผูเล้ียงชางจึงตองพาชางเรรอนรับจางท่ัวไปในภาคกลางและภาคอ่ืนๆ และใหความใส
ใจท่ีจะเล้ียงชางนอยลง  

ถึงแมวาทางราชการจังหวัดสุรินทรและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พยายามท่ีจะ
อนุรักษอาชีพเล้ียงชางไว โดยการจัดงานชางประจําทุกปเพื่อใหหมอชางชาวกยูเหน็ความสําคัญของ
ชางและคนเล้ียงชาง แตกระนั้นก็ตามหมอชางชาวกยูบานตากลางยังตองมีความลําบากยากแคนใน
การเล้ียงชางอยูมากในปจจุบันนี้และการเล้ียงชางในบานตากลางก็ลดจาํนวนลงไปมาก 

เนื่องจากหมอชางชาวกยูในหมูบานตากลางมีประเพณ ี วัฒนธรรม ความเช่ือท่ีมีอัต
ลักษณเฉพาะตัว หมอชางไดรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมการเล้ียงชางไดอยางเหน่ียวแนน ในงาน
ประเพณแีละพิธีกรรมตาง ๆ แมวาวัฒนธรรมสมัยใหมจะเขามามีบทบาทในสังคมชาวกยูจนเกดิผล
กระทบตอคนรุนหลัง แตยังมีกลุมหมอชางชาวกยูรุนเกาท่ียึดถือและปฎิบัติรักษาประเพณ ี
วัฒนธรรมและพิธีกรรมดั้งเดิมเอาไวตลอดมาจนถึงปจจบัุนเชน ประเพณีการบวชนาคชาง การเซน
ศาลประกรรม พิธีกรรมท่ีเกีย่วของกับชางและรวมถึงวัฒนธรรมการเล้ียงชาง 

ชาวกูยหมูบานตากลางมีการประกอบอาชีพหลากหลายเชน ทํานา เล้ียงชาง ขายแรงงาน 
ทําไรและคาขาย แตอาชีพท่ีสามารถนํารายไดกลับสูหมูบานมากท่ีสุดก็ยังคงมาจากชาง ซ่ึงสราง
รายไดใหกับหมูบานตากลาง เชน การซ้ือขายชาง การนําชางไปลากไม การรับจางตามปางชางหรือ
สวนสนุก การเดินทางทองเท่ียว การถายโฆษณาและภาพยนตรและการเดินทางไปตางประเทศ   
ปจจุบันทางราชการอนุญาตใหนําชางออกนอกประเทศไดในกรณีท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพร
ช่ือเสียง และการทองเท่ียวของประเทศไทยเทานัน้ ประเทศท่ีชางเดนิทางไปเผยแพรวัฒนธรรมของ
ไทยเชน ประเทศจีน ญ่ีปุน และอินโดนีเซีย (พิทยา หอมไกรลาศ , 2545:126-127) 

เม่ืองานในหมูบานมีนอยหมอชางชาวกยูและชาง จึงจําเปนตองออกจากหมูบานเพ่ือไป
ทํางานยังตางทองถ่ินและบางรายถามีโอกาสไดไปทํางานในตางประเทศ จากการที่หมอชางไดมี
โอกาสไปมีปฏิสัมพันธกับคนนอก แนวคิดความเช่ือและวิถีชีวิตไดมีการถายเทและผสมกลมกลืน
กันกับวัฒนธรรมภายนอก การรับเอาแนวคิดและคานิยมสมัยใหมเขามาทําใหบางกลุมละท้ิงความ
เช่ือและประเพณีดั้งเดิม บางสวนมีการรับเอาวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกเขามาโดยผานส่ือตาง ๆ 
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ เปนตน จากอิทธิพลของส่ือมีผลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการ
เล้ียงชางของคนรุนหลัง การรับวัฒนธรรมภายนอกเขามาทําใหวิถีชีวติมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือความ
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สะดวกและงายตอการดําเนนิชีวิตของคนรุนใหม ในยุคท่ีระบบทุนนิยมเนนขายวตัถุมากกวาเร่ือง
ของจิตใจ แตมีบางสวนท่ียังคงยึดม่ันในประเพณแีละความเช่ือเดิมอยู 

การเขามาของกระแสโลกาภวิัตนมีผลตอวถีิชีวิต และวฒันธรรมการเล้ียงชางของหมอ
ชางชาวกยูในหมูบานตากลางจังหวดัสุรินทร ทามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผลของกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานวิถีชีวิต วฒันธรรมการเล้ียงชาง และ
ความเปนอยูของหมอชางชาวกยูและชางในหมูบานชางจังหวดัสุรินทร ในอดีตการใชประโยชนจาก
ชางในฐานะท่ีชางเปนแรงงาน และเปนสัตวพาหนะไดถูกแทนท่ีดวยเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ปจจบัุน
นี้ชางในหมูบานตากลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ชางนักแสดง” เชน ชางแตะฟุตบอล ชางแสดง
หนัง ชางวาดรูปศิลปะ ชางรวมขบวนแหบวชนาคและการหาเสียงของนักการเมือง ชางนําเท่ียวตาม
ปางชางและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตางๆ ท่ีเปนจดุสนใจของนกัทองเท่ียว เพื่อความอยูรอด
ของครอบครัวหมอชางจึงมีการเปล่ียนแปลงบทบาท และปรับเปล่ียนตัวตนเพ่ือความอยูรอดในยุค
เศรษฐกิจระบบทุนนิยมนี้ หมอชางชาวกยูท่ีอาศัยอยูในหมูบานตากลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน 
“ผูกํากับการแสดงของชาง” ดังนัน้การเขามาของกระแสโลกาภิวัตน จึงมีอิทธิพลตอการส่ือสารใน
การสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวจิัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา การท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขา
มามีผลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในการเล้ียงชางของหมอชางชาวกยู โดยเนนศึกษาเร่ืองการส่ือสาร
เพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางจังหวดัสุรินทรวามีรูปแบบการส่ือสารอยางไร  มีการใหความหมาย
และคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางเปนอยางไรในยุคโลกาภิวตัน รวมถึงมีการถายทอดอัต
ลักษณของหมอชางชาวกยูจงัหวัดสุรินทรมีวิธีการการถายทอดอยางไรในยุคโลกาภวิัตน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 

2.  เพื่อศึกษาการใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัด
สุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 

3.  เพื่อศึกษาการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจงัหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวตัน 
 

1.3  ปญหานําวิจัย 
1.  การส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรมีรูปแบบการส่ือสาร

อยางไร 

DPU



  5 

  

2.  การใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจงัหวัดสุรินทรในยุค
โลกาภิวัตนเปนอยางไร 

3.  การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรมีวิธีการถายทอดในยุค   
โลกาภิวัตนอยางไร 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 1.  การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจงัหวัดสุรินทรคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะ
รูปแบบการการส่ือสารทางวัฒนธรรม โดยขอบเขตของเนื้อหามุงศึกษาดานวัฒนธรรมการเล้ียงชาง
และวิถีชีวิตของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทร  

2.  การศึกษานี้มุงศึกษาเฉพาะหมอชางชาวกยูซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูบานชาง (หมูบานตา 
กลาง) อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มุงศึกษาเฉพาะกลุมของผูสนับสนุนหมอชางซ่ึงมีสวนรวม     
กิจกรรมกับหมอชางในการแสดงของชางจังหวดัสุรินทร 

3.  เนื่องจากชาวสวยมีการออกเสียงเรียกชื่อแตกตางกนัออกไปหลายอยาง เชน กวย กูย 
โกย และสวย ในงานวิจยันีผู้วิจัยขอใชคําวา “กูย” เพื่อใชเรียกชาวสวยท่ีอาศัยอยูในหมูบานตากลาง 
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทรเทานั้น 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวจิัยเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาว
กูยจังหวดัสุรินทรแกผูท่ีสนใจท่ัวไปสามารถนําไปประยกุตใชในงานวจิัยตอไปได 

 2.  เพื่อเปนแนวทางและขอเสนอแนะในการสรางอัตลักษณของชุมชนอ่ืนๆในสังคมไทย
ตอไปได 

 
1.6  นิยามศัพท 

1.  โลกาภิวตัน หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาจากยุคปจจุบันสูอนาคต การ
แพรกระจายไปท่ัวโลก การท่ีประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จุดใด สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับ
ผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง ซ่ึงเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เปนตน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) 

โลกาภิวัตน หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหการผลิตแบบเด่ียวกันท่ัวโลก 
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกจิในยุคทุนนยิมขามชาติเสรี ท่ีทําใหบริษัทขนาดใหญซ่ึงมี
เครือขายอยูท่ัวโลก ผลิตและดําเนนิงานจากมุมมองของโลกท้ังโลกไมวาจะในเร่ืองของเทคโนโลยี 
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ตนทุนแหลงท่ีมาการบริการลูกคา ยุทธศาสตรการรวมมือและการแขงขัน เปนตน บริษัทเหลานี้
พรอมท่ีจะเคล่ือนยายทุน โรงงาน สํานักงาน ซ้ือวัตถุดิบและดําเนนิการผลิตขายหรือดําเนินการ
ข้ันตอนตางๆไปท่ีใดก็ไดในโลก เหมือนโลกไมมีพรมแดนอกีตอไป บริษัทขามชาติเหลานี้จะผลิต
สินคาท่ีมีลักษณะมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงออกจาํหนายท่ัวโลก และสรางคานิยมความ
ตองการแบบเดียวกันใหกับคนท้ังโลก ในดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และการส่ือสารทีสามารถ
เช่ือมโยงถึงกนัไดไมมีพรมแดน 

ในงานวิจยันี้หมายถึง การแลกเปล่ียนและผสมผสานผานวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรม
เขมร วัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมกูยของหมอชางชาวกยูหมูบานตากลางจังหวัดสุรินทร ในดาน
ภาษา วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมการคลองชาง 

2.  การส่ือสาร หมายถึง การติดตอระหวางกันระหวางมนุษยเพื่อรับรูรวมกันมีปฎิสัมพันธ 
มีปฏิกิริยาโตตอบและตอบสนองซ่ึงกันและกัน 

3.  การส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณ หมายถึง การส่ือสารทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนการส่ือสาร
ระหวางบุคคลท่ีมีถึงกันและกันดวยการถายทอด หรือเปนการสืบทอดตั้งแตบรรพบุรุษไปถึงอนุชน
รุนหลัง จากรุนสูรุน โดยประพฤติปฏิบัติตอ ๆ กันมาอยางเครงครัดและเหนยีวแนน 

4.  การส่ือสารผานวัฒนธรรม หมายถึง การส่ือสารท่ีมีไปถึงกันและกนัดวยการถายทอด
ตั้งแตบรรพบุรุษไปจนถึงอนุชนรุนหลัง การประพฤติปฎิบัติตอ ๆ กันมาอยางเครงครัด โดยผานการ
ส่ือสารเพ่ือส่ือสารวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทองถ่ินไปยังชาติอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรม    และ
วิถีชีวิตที่แตกตางกัน 

5. อัตลักษณ หมายถึง ตัวตนซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัว คือ ภาพลักษณของแตละคน มุมมองท่ี
เรามองตัวเราเองวาเราคือใครและอยากใหคนอ่ืนเหน็เราแบบไหน โดยผานการแสดงออกตอผูอ่ืน
ทางดานวิถีชีวติ ประเพณ ี พิธีกรรมและวัฒนธรรมการเล้ียงชางในหมูบานชางจังหวดัสุรินทร 
เพื่อใหคนรับรูความเปนตัวตนของตนเอง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ซ่ึงแสดงออกตอผูอ่ืน 
และลักษณะดงักลาวนี้ จะชวยใหผูอ่ืนสามารถบงช้ีบุคคลนั้นไดวา “ฉันคือใคร”  

ในงานวิจยันี้หมายถึง ตัวตนของหมอชางท่ีแสดงออกตอผูอ่ืนในการเปนผูประกอบ
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางซ่ึงสะทอนใหเห็นจากวิถีชีวิต พิธีกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมการเล้ียงชาง 

6.  รูปแบบการส่ือสาร หมายถึง วิธีการส่ือสาร รูปแบบการส่ืสาร ลักษณะการพุดคุย การมี
ปฏิสัมพันธกันและการอยูรวมกันของหมอชางชาวกยู รวมถึงการส่ือสารทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนการ
รับวัฒนธรรมอ่ืนๆเขามาผสมกับวัฒนธรรมกูย 
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7.  หมอชางชาวกูย หมายถึง คนท่ีมีความชํานาญในการคลองชางปาหรือจับชางปา ฝกสอน
ชาง และประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชางทุกไดประเภทโดยใชความรู ความสามารถเก่ียวกับ
คาถาอาคมดานวิชาคชศาตร 

8.  ชาวกูย หมายถึง  ประชาชนชาวไทยเช้ือสายกูยท่ีอาศัยอยูในหมูบานชาง ตําบลกระโพ  
อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร ในท่ีนี้คือ กูยอะจึง (สวยชาง) เรียกช่ือกลุมนี้ตามลักษณะสําคัญของ
ความสามารถในความชํานาญในการคลองชาง การเล้ียงชาง การมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับชาง 
ลักษณะสําคัญนี้ไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

9.  การใหความหมาย หมายถึง  การอธิบายคุณลักษณะของอัตลักษณของหมอชางชาว
กูย ในงานวจิัยนีห้มายถึง กระบวนการที่หมอชางชาวกยูและกลุมผูสนับสนุนตีความหรืออธิบาย  
อัตลักษณของหมอชางชาวกยู 
 10.  การใหคุณคา หมายถึง  ความภาคภมิูใจ ความมีศักดิ์ศรี การมีเกียรติ  ความเคารพ ความ
เช่ือ ฐานะทางสังคมและการมีรายได  

11.  การถายทอด หมายถึง  การดํารง และการรักษาพิธีกรรม ประเพณ ีอันเดิมใหคงอยู ใน
การวิจยันีห้มายถึง การถายทอดวิชาคชศาตรและวัฒนธรรมการเล้ียงชางใหคนรุนตอ ๆ ไปได 

12.  การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม หมายถึง การส่ือสารระหว างวัฒนธรรมผูสงสารอยูใน
วัฒนธรรมหน่ึง ผูรับสารอยูในอีกวัฒนธรรมหน่ึง อาจจะเกดิแบบเผชญิหนากับคนที่อยูในประเทศ
เดียวกันเปนคนสัญชาติเดียวกัน ตอมาเกิดจากกลุมวัฒนธรรมท่ีตางกันเชนการส่ือสารผาน        
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทองถ่ินไปยังชาติอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกตางกนั
ระหวางวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมกูย 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวัดสุรินทร” ผูวิจัย

ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกีย่วของไวในแนวคิดหลัก เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหและเปน
แนวทางในการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดทางทฤษฎี ดังตอไปนี ้
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัวัฒนธรรม (Culture) 
2.2  แนวคิดเกีย่วกับโลกาภวิตัน (Globalization) 
2.3  แนวคิดเกีย่วกับอัตลักษณ (Identity) 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  
2.5  การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 
2.6  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

จากแนวคิดหลักนี้ จะชวยอธิบายใหเห็นกระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอ
ชางชาวกยู จังหวดัสุรินทร ซ่ึงแตละแนวคิดนี้มีมุมมองท่ีกวางและมีมิติทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
งานวิจยันีจ้ึงกาํหนดขอบเขตดวยการเนนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการวจิัยเทานั้น ดังมีรายละเอียดแนวคิด
ดังตอไปนี้ คือ 
 
2.1   แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม (Culture) 

คําวา “วัฒนธรรม” คํานี้อาจมีความหมายแตกตางกัน หากมองจากทิศทางของนักวชิาการ
ตางสาขา ความหมายและคํานิยามแรกของวัฒนธรรมไดใหไวโดยนักมานษุยวิทยาชาวอังกฤษชื่อไท
เลอร (Edward B.Tylor.1871) กลาววาวัฒนธรรมคือ ส่ิงท้ังหลายท่ีมนษุยสรางข้ึนอันไดแกความรู ความ
เช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณ ี รวมถึงส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมนุษยคิดคนสรางสรรคข้ึนมาตลอดจน
ลักษณะนิสัยใจคอของมนุษยเอง ซ่ึงมนุษยไดรับมาในฐานะเปนสมาชิกของสังคม (วราคม ทีสุกะ, 
2544: 63)  

  

DPU



  9 

  

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2485 ใหความหมายและคํานิยาม 
วัฒนธรรมวาไดแกลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความ        
กลมเกลียวกาวหนาของชาติศีลธรรมอันดีของประชาชน อันไดแปลงรูปออกมาเปนวัฒนธรรมไทย 
4 สาขา กลาวคือ คติธรรม เนติธรรม วัตถุธรรมและสหธรรม ในระยะเวลาตอมาอีก นักปราชญไทย
ไดพยายามถายทอดความหมายและคํานิยามวัฒนธรรมท่ีแตกตางออกไปกลาวคือ 

วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยผลิตสรางข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวติสวนรวม 
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของมนุษยในสวนรวมท่ีถายทอดกันได เรียนกนัได   
วัฒนธรรม คือ ส่ิงอันเปนผลผลิตของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนท่ีสืบ

ตอเปนประเพณีกันมา 
วัฒนธรรม คือ ความคิดเห็น ความรูสึก ความประพฤติและกิริยาอาการหรือการกระทํา

ใด ๆ ของมนษุยในสวนรวม ลงรูปเปนพมิพเดียวกนัและสําแดงออกมาใหปรากฏเปนภาษา ศิลปะ 
ความเช่ือ ระเบียบ ประเพณ ีเปนตน  

วัฒนธรรม คือ มรดกแหงสังคมซ่ึงสังคมรับ และรักษาไวใหเจริญงอกงาม 
 

วัฒนธรรมไทย แบงออกเปน 5 สาขา คือ  
1.  สาขาศิลปกรรม ประกอบไปดวยเร่ืองเกีย่วกับภาษา วรรณกรรม ละคร นาฏศิลป ดนตรี 

จิตรกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรมและศิลปะ การแสดงอ่ืน ๆ 
2.  สาขามนุษยศาสตร ประกอบไปดวยเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี กฎหมาย การปกครอง ประวัติศาสตร โบราณคดี ปรัชญา 
3.  สาขาชางฝมือ ประกอบไปดวยเร่ืองการเย็บปกถักรอย แกะสลัก การทอ จักสาน    

เคร่ืองถม เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง 
4.  สาขากีฬาและนันทนาการ ประกอบไปดวยเร่ืองมวยไทย กระบ่ีกระบอง ตะกรอ 

การละเลนพื้นเมือง ฯลฯ 
5.  สาขาคหกรรม ประกอบไปดวยเร่ืองระเบียบในการกนิอยู มารยาทในสังคม การแตง

กาย การตกแตงเคหสถาน การดูแลเด็ก ฯลฯ 
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วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดอัตลักษณของชาติและเปนมรดกทางภูมิปญญาของมนุษย 
วัฒนธรรมไมใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง วัฒนธรรมเปนประดิษฐกรรมเชิงสรางสรรคจาก     

ภูมิปญญาของมนุษยและวัฒนธรรมเปนสมบัติของสวนรวม จึงตองมีการเรียนรูเพื่อการรักษาการ
สืบสานหรือการถายทอดรวมกันโดยท่ีทุกคนเปนสมาชิกของสังคมตองมีสวนรวมโดยตลอด ดังนั้น
วัฒนธรรมจึงเปนมรดกของสังคมมิใชของใครคนใดคนหน่ึง  

ในวัฒนธรรมในสังคมหน่ึงยอมมีความแตกตางจากวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน ผูคนหน่ึง
ยอมมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนบุคลิกภาพของคนในสังคมอ่ืน ตัวอยางเชนคนไทยยอมไม
เหมือนคนชาติอ่ืน ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาวัฒนธรรมไทย คนไทยไดรับการอบรมส่ังสอนและ
เจริญเติบโตอยูในส่ิงแวดลอมของสังคมไทย ในขณะท่ีคนชาติอ่ืนก็มีวัฒนธรรมของตนเองไดรับ
การอบรมบมนิสัยและเจริญเติบโตอยูในส่ิงแวดลอมแบบน้ัน  ขอเท็จจริงนี้บอกเราวา การทํา การ
พูด การคิด ท่ีเรียกรวมวา “พฤติกรรมทางสังคม” (Social behaviour) นั้นไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก       
วัฒนธรรมของสังคม ซ่ึงหมายถึงลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคล เรียกวาบุคลิกภาพ (Personality) ถา
หมายถึงบุคลิกภาพของสังคมก็เรียกวาลักษณะประจําชาติ (National characteristics) ลักษณะประจาํ
ชาติก็จะสงผลเปนอัตลักษณของชาติ จึงเหน็ไดวาการท่ีชาติหนึ่ง ๆ มีอัตลักษณของชาติของตนเปน
ผลมาจากการมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนนัน่เอง 

ในอดีตจังหวดัสุรินทรเคยเปนแหลงอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ีเจริญรุงเรือง และมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกลุมชนท่ีเขามาครอบครอง วัฒนธรรมท่ีปรากฏในปจจุบันเปนเคร่ืองบงช้ี
ถึงอัตลักษณเฉพาะตัว ท่ีบรรพบุรุษไดสืบทอดความเจริญและวัฒนธรรมมายาวนานนับพันป จาก
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษชาวสุรินทร หมูบานชางเปนอีกหมูบานหน่ึงในจังหวดัสุรินทรท่ีมีประวตัิ
ความเปนมาและมีวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนเฉพาะตัว หมอชางเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีมีความผูกพันกบัคนในหมูบานชางมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะหมอชาง
เปนศูนยกลางของการส่ือสารกับคนในสังคม หมอชางเปนผูสรางอัตลักษณและเปนผูสืบทอด   
วัฒนธรรมทองถ่ินของหมูบานชางในจังหวัดสุรินทร รวมกันกับสมาชิกในหมูบานชาง วัฒนธรรม
และพิธีกรรมการคลองชางจึงเปนมรดกของสังคมมิใชของใครคนใดคนหน่ึง จึงจาํเปนตองไดรับ
การอนุรักษจากคนรุนหลังใหสามารถดํารงอยูในสังคมตอไป 

 
วัฒนธรรมเปล่ียนแปลง สังคมเปล่ียนแปลง   

การเปล่ียนแปลงเปนธรรมชาติของส่ิงท้ังหลาย บางทีก็มีคํากลาววากฎของการ
เปล่ียนแปลงคือ กฎของธรรมชาติ แตการเปล่ียนแปลงอาจมีไดหลายแบบ บางกรณกีลาววาเปนกฎ
ของธรรมชาติเพราะมันคอยเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ียาวนาน บางกรณีก็เปล่ียนแปลงเพราะ
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มนุษยเขาไปทําใหเกิดข้ึนอยางมีเจตนาอยางท่ีเรียกวาเปล่ียนแปลงอยางมีแผน (Planned change) 
ตัวอยางเชนการเปล่ียนแปลง การพัฒนาและโลกาภิวัตน ท่ีระบบทุนนยิมเขามามีบทบาททําใหเกิด
การเปล่ียนแปลง 

หากมีการเปรียบเทียบกันระหวางปจจัยของการเปล่ียนแปลงท้ังหลายนั้น ตองถือวา
วัฒนธรรมเปนปจจยัหนึ่งของการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ตั้งแตกําเนิดโลกในยุคแรกสุด แทบ
จะไมเห็นการเปล่ียนแปลงเพราะมันเกดิข้ึนอยางชา ๆ คอยเปนคอยไป อยางเปนธรรมชาติ ตอมา
มนุษยรูจกัคิดคนและประดษิฐเคร่ืองมือตาง ๆ ข้ึน รูจกัการเพาะปลูก เล้ียงปศุสัตว รูจกัการถนอม
อาหาร รูจักควบคุมธรรมชาติตาง ๆ ไดมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเกดิข้ึนอยางรวดเร็ว มนุษยรูจัก
ประดิษฐเคร่ืองอํานวยความสะดวกไดดีเทาไรไดมากเทาไร การเปล่ียนแปลงก็ยิ่งเร็วข้ึนเทานัน้ จน
เขาสูยุคอุตสาหกรรม ระบบการผลิตจํานวนมากข้ึน ระบบการแพรกระจายผลผลิตจํานวนมากข้ึน 
ระบบการบริโภคส่ิงเดียวกนัแพรกระจายไปท่ัวโลก มนุษยผลิตเคร่ืองมือส่ือสารแพรกระจายขอมูล
ขาวสารอยางไรพรมแดน อยางท่ีกลาววา “ใครใครคาคา ใครใครขายขาย ใครใครสงสง ใครใครรับ
รับ” นี่คือระบบการส่ือสารอยางเสรีและนีก่็คือโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT society) ท้ังหมดนี้
ก็เพื่อจะช้ีใหเห็นวาสังคมเปลี่ยนแปลงเพราะวัฒนธรรมเปล่ียนแปลง และจะเกดิการเปล่ียนแปลง
เร่ือยไป จากเดิมชางหากนิอยูในปาของหมูบานชาง แตปจจุบันชางอยูในปาคอนกรีตท่ีเต็มไปดวย
มลภาวะท่ีไมเหมาะกับการดาํเนินชีวิตของคนและชาง เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงเพราะวฒันธรรม
เปล่ียนแปลง วิถีชีวิตของชางและหมอชางจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง เพื่อใหเขากับสังคมท่ีมี
การเคล่ือนตัวไปตามกระแสโลกาภิวัตน  

 
วัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมโลกาภิวัตน 

มีหลักอยู 2 คํา คือคําวาทองถ่ิน (Local) และคําวาโลกาภวิัตน (Globalization)  
“ทองถ่ินบงบอกถึงสังคมในวงแคบหรือสังคมเฉพาะท่ีเฉพาะแหง อาจหมายถึงชุมชนเล็ก ระดับ
หมูบาน ตาํบล อําเภอหรือจังหวัด (หรืออาจหมายถึงระดับประเทศ) เม่ือเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลเชนท่ีกลาววา “ขณะนี้เวลา 13.00 น.เวลามาตรฐานกรีนิช (Greenwich mean time) 
ตรงกับ 20.  น.ของเวลาในประเทศไทย” “เวลาในประเทศไทย” ในกรณีท่ีกลาวถึงคือ “เวลาใน
ทองถ่ิน” ดังนัน้จึงสรุปไดวา วัฒนธรรมในทองถ่ิน ไดแกวัฒนธรรมในวงแคบ คือ วฒันธรรมชุมชน 
วัฒนธรรมหมูบาน วฒันธรรมระดับตําบล อําเภอ จังหวัด วัฒนธรรมของประเทศหรือวัฒนธรรม
ภูมิภาคแลวแตกรณ ี

วัฒนธรรมทองถ่ิน หมายรวมถึงทุกส่ิงทุกอยางอันเปนผลที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลาวอีกอยางหน่ึงวฒันธรรมทองถ่ินคือ มรดกสังคมทองถ่ินซ่ึงจะมีอัตลักษณของทองถ่ินนั้น ส่ิง
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หนึ่งท่ีบงบอกรวมถึงวัฒนธรรมทองถ่ินคือพิพิธภัณฑทองถ่ิน ในพิพิธภัณฑทองถ่ินเราจะพบเห็น
และศึกษาประดิษฐกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนเคร่ืองดักสัตว ดกัปลา จอบ เสียม ไถ มีดพรา ขวาน ธนู 
หนาไม รวมถึงเคร่ืองเย็บปกถักรอย ตลอดจนอุปกรณทางศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ในทองถ่ินบางช้ิน
เปนส่ิงหายาก จึงยากท่ีคนรุนหลังจะพบเหน็และเขาใจส่ิงเหลานี้ถือวาเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจของทองถ่ิน 

สวนคําวา “โลกาภิวัตน” หมายถึงสังคมในวงกวาง บงบอกถึงโลกซ่ึงมีความเปนหนึ่ง
เดียว หมายถึงโลกเปนสังคมเดียวกัน คนท้ังโลกก็คือคนของสังคมเดียวกัน ดังนัน้ เม่ือกลาวถึง  
วัฒนธรรมโลกาภวิัตนจึงหมายถึงวัฒนธรรมซ่ึงคนท้ังโลก ยอมรับไดเสมือนหนึ่งเปนวัฒนธรรม
ของตัวเอง เชนเม่ือมีการโฆษณาชิ้นหนึ่งใชคําวา “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” ก็หมายรวมไป
ถึงการเปน “มรดกโลก” ของมวยไทย เพราะเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลก ชนชาติใดกอ็าจฝกมวยไทย
หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับมวยไทย 

เม่ือใชคําวา “ทองถ่ิน” และ “โลกาภิวัตน” ในแง “วิสัยทัศน” (Vision) โดยเฉพาะคําวา
โลกาภิวัตน หมายถึง การมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ไรพรมแดน วิสัยทัศนท่ีเปนสากล 
(Internationalization) ตรงขามกับ “ทองถ่ิน” ท่ีบงบอกถึงความมีวิสัยทัศนท่ีคับแคบเฉพาะทองถ่ิน 
(Localization) จึงส้ัน เต็มไปดวยขอจํากัด (วราคม ทีสุกะ, 2544: 63-71) 

วัฒนธรรมในทองถ่ินในการศึกษาคร้ังนี้หมายถึง วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรม
ของหมอชางซ่ึงมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง จนเกิดกลายเปน  
ภูมิปญญาทองถ่ินของหมอชางลูกหลานชาวกยู หมูบานชาง จังหวดัสุรินทร และท่ีหมูบานชาง 
จังหวดัสุรินทรมีพิพิธภัณฑทองถ่ินช่ือวา ศูนยคชศาสตรซ่ึงมีเร่ืองราวของชางและประวัติความ
เปนมาของชาวกูยกับชาง  อุปกรณในการจับชางและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต
โบราณ 

การแสดงชางจังหวดัสุรินทร ซ่ึงเปนเหมือนอัตลักษณประจําจังหวดั การแสดงของชาง
จะเนนใหนักทองเท่ียวไดเห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันของคนและชางท่ีมีมาแตโบราณ แลวยังแสดง
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกลายเปนวฒันธรรมของจังหวดัสุรินทร  ความผูกพันของชางกบั   
ชนพื้นเมืองหรือ “ชาวสวยหรือชาวกยู” ทําใหนกัทองเที่ยวสามารถมองเห็นการดําเนินชีวิตของคน
และชางไปพรอม ๆ กัน พิธีเซนผีปะกรรมซ่ึงเปนพิธีกรรมอันสําคัญ กอนท่ีชาวกูยจะออกไปคลอง
ชางในปา ในพิธีนี้ควาญชางจะตองทําพิธีบูชาผีกอน เนือ่งจากเช่ือวาจะทําใหชางเช่ืองไมทําอันตราย
ซ่ึงผูท่ีเปนผูนําและสืบทอดวฒันธรรมทองถ่ินคือ “หมอชาง” ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีพยายาม
สืบทอดวัฒนธรรมทองถ่ินนี้ใหคงอยูในยคุระบบทุนนยิม ท่ีมีกระบวนการกระแสโลกาภิวัตนเปน
ตัวขับเคล่ือนใหเกิดความเปล่ียนแปลง 
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การศึกษาในงานวิจยัคร้ังนี้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ชวยอธิบายเกีย่วกับวิถีชีวติของ
หมอชางในสวนของวัฒนธรรม ประเพณี และพธีิกรรมท่ีเกี่ยวกับชางท่ีมีการสืบตอกันมาจน
กลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตของหมอชางชาวกยู เชน การเซนไหวศาลปะกรรม และพิธีกรรมตาง 
ๆ ซ่ึงหมอชางไดเรียนรูมาจากบรรพบุรุษท่ีสืบตอเปนประเพณี และวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดอตั
ลักษณและเปนมรดกของสังคมท่ีสมาชิกในชุมชนมีการเรียนรูเพื่อการรักษา การสืบสานหรือการ
ถายทอดรวมกนัโดยสมาชิกมีสวนรวมในการสืบทอด  

 
2.2  แนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) 

 
โลกาภิวัตน เปนคําท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ Globalization ซ่ึงมีผูรูใหความหมายไว

เฉพาะวา โลกไรพรมแดน คําวาโลกไรพรมแดน เขามาสูสังคมไทยในยุคท่ีเรียกวาไอที (IT = 
Information Technology) โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ เม่ือมีการเกิดเครือขายโทรคมนาคมท่ีโยงใยท่ัวโลก
ดวยระบบคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา Internet (International Network) 

โลกาภิวัตน (Globalization) คือ การขยายตัวของการสะสมทุนและการคาและการลา
อาณานิคมในชวงป 2043 (1500) ถึงป 2293 (1750) ไดกลายเปนเง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาทุน
อุตสาหกรรมในยุโรป จะเหน็ไดวา กําเนดิของทุนไดนาํไปสูการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรมระหวางทวีปส่ีทวีปเขาดวยกัน คือ ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย โดยมี
ศูนยกลางของการพัฒนาของระบบทุนโลก นี่คือท่ีมาของส่ิงท่ีเรียกวา โลกาภิวัตน (Globalization) 
(เทียนชัย วงศชัยสุวรรณ, 2539: 7- 8)  

คําวา “Globalization”(โลกาภิวัตน) ไดกอตัวมาจากแนวคิดของ M.McLuhan (อางใน
ลลนา ศักดิ์ชูวงษ, 2548:25) ในเร่ือง “หมูบานโลก”  (Globai village) ท่ีกลาววา เนื่องจากการพัฒนา
ของส่ือสมัยใหมท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรค ดานพื้นท่ีและกาลเวลาได ส่ือดังกลาวสามารถเช่ือม
รอยประเทศทุกประเทศในโลกท้ังหมดใหเขามาอยูใกลชิดราวกับบานแตละหลังในหมูบานเดยีวกัน 
“โลก” จึงกลายเปนหมูบานโลกข้ึนมา 

ในชวง 20-40 ป ท่ีผานมาเกิดการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและวฒันธรรมท่ีสงผล
ใหโลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก ทําใหประชากรในประเทศตางๆสามารถรับ
ขอมูลขาวสาร ความบันเทิงจากท่ัวทุกมุมโลกไดสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน ผานระบบตาง ๆ เชน 
ดาวเทียม เคเบิลใยแกว อินเตอรเน็ต เปนตน สมาชิกในสังคมโลกมีโอกาสติดตอกันไดโดยไมมี
พรมแดนในเชิงภูมิศาสตรขวางก้ันการบริโภคขอมูลของบุคคลอีกตอไป 
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การส่ือสารของโลกหลังทศวรรษท่ี 1970 เปนตนมา การส่ือสารเร่ิมขยายตัวจากระบบ
ประเทศไปเปนระบบโลกพรอมกับการขยายตัวทางวัฒนธรรม มนุษยสามารถเห็นเหตุการณได
พรอมกันสด ๆ โดยผานส่ือ เชน กฬีาโอลิมปค งานแจกรางวัลภาพยนตรฮอลลีวูด และแมกระท่ัง
สงครามอาวเปอรเซีย ลักษณะน้ีทําใหวฒันธรรม ดนตรี ภาพยนตร รายการโทรทัศนแผกระจาย
ออกไป 

ส่ือโทรทัศนระดับโลกขยายตัวอยางกวางขวาง โดยผานสัญญาณดาวเทียมทําให
ประเทศยากท่ีจะสรางร้ัวกัน้การคุกคามทางวัฒนธรรมได แตหลายประเทศก็พยายามท่ีจะตอตาน
การรุกรานนั้น ในขณะเดียวกันภายในประเทศกลับเกิด “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใน” 
(Intercultural university) เพราะสาเหตุของการแตกยอยของผูรับสาร และการเติบโตของกลุมชาย
ขอบกลุมเล็กกลุมนอย เชน กลุมผูอพยพ เปนตน 

การเคล่ือนตัวหรือการพัฒนาของทุนระดับโลก ซ่ึงมีการเร่ิมตนการเปล่ียนแปลงใน
ทศวรรษท่ี 15-16 หรือเปนชวงของการขยายตัวของการสะสมทุนและการคา และการลาอาณานคิม
ในป 1500-1750 จนกลายเปนเง่ือนไงสําคัญของการพัฒนาทุนอุตสาหกรรมในยุโรปและการกําเนดิ
ของทุนไปสูการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรมระหวางทวีปท้ังส่ีทวีปเขาดวยกัน 
คือ   ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย โดยมียุโรปเปนศูนยกลางของการพัฒนาของระบบทุน ซ่ึง
สภาพใหมของกระบวนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในระบบนี้เรียกวา “โลกาภิวตัน” 

ดังเชนประวัตศิาสตรไทยต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 มาจนถึงยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม
จนกระท่ังตอเนื่องมาจนถึงยคุสมัยของการพัฒนาประเทศใหทันสมัย ในชวงปลายทศวรรษท่ี 20 
ประเทศไทยกย็ังตองเผชิญกบักระแสโลกาภิวัตนอีกเชนเดิม หากวาในการเผชิญคร้ังใหมนี้การ
ส่ือสารโดยเฉพาะส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจโลกกลายเปนโลกาภวิัตน คือ พลังทุนเติมใหญทํา
ใหเกิดการแขงขันทางการคา ทําใหการแขงขันยิ่งทําไดงายรายใหญยิง่มีพลังทุนท่ีจะขยายตอไปท่ัว
โลก  สวนรายยอยก็ถูกเปล่ียนไป ขณะท่ีบางสวนถูกกระทบจนแพแตบางสวนก็ไดโอกาสขยายตัว
การคาโลกใหกวางและเปล่ียนแปลงมากดวย และเทคโนโลยีกาวไกลมีสวนสําคัญหากองคกรรูจกั
นํามาใชไดอยางเหมาะสม (ลลนา ศักดิ์ชูวงษ, 2548:25-26) 

ดังนั้นการเขามาของโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบไปท่ัวไมวาจะเปน สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ประเพณ ี วิถีชีวิตของชุมชน สังคมเมืองและสังคมชนบทจําเปนตองมีการปรับตัวให
สามารถอยูไดในยุคโลกาภิวตัน 
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โลกาภิวัตนกับวัฒนธรรมไทย 
 อานันท  กาญจนพันธุ กลาวถึง โลกาภิวัตนกับวัฒนธรรมไทยวา เปนกระบวนการ

เปล่ียนวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาในกระแสโลกาภวิตันคือ เม่ือเราเปล่ียนคุณคาหรือความรูสึก
และวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาแลว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ความหมายกลายเปนจริงมากกวาตัว
สินคาซ่ึงเปนส่ิงของ ความหมายกลับกลายเปนตัวคุณคาท่ีเปล่ียนตัวสินคาใหกลายเปนของจริง 
หมายความวา เราคิดวาความหมายเปนส่ิงท่ีมีอยูจริง เปนส่ิงท่ีมีแกนสาร ฉะนั้นเม่ือขาวสารเร่ืองนาย
โซรอสจะมาเมืองไทย เราก็มีความรูสึกตอตานโดยอาศัยความรูสึกชาตินิยมเขามา เพราะชาตนิยิม
คือความเปนไทยตาง ๆ เหลานี้ ไดถูกระบบทุนนิยมซ่ึงนอกจากจะเปลี่ยน “วัฒนธรรม” ใหเปน  
“สินคา” แลว ยังกลับสรางให “ความคิด” เปน “จริง” ดังนั้นมิใชเปนเร่ืองแคจิตใจ ความรูสึก แตเปน
เร่ืองท่ีเปนของจริง สามารถจับตองได 

สภาพการเชนนี้ท่ีเปนจริงไมใชส่ิงใหม สามารถอธิบายในความคิดแบบมารกซิสตหรือ
แบบโพสตโมเดิรน  สามารถอธิบายดวยวธีิไหนก็ไดท้ังนั้น ถาจะอธิบายแบบมารกซิสตสถานการณ
ท่ีกําลังเปล่ียนไป ในภาษามารกซิสตเรียกวา fetishism กลาวคือทําใหวัฒนธรรมหรือคุณคาเหลานีมี้
อํานาจเหนือตัวคน เชน เงินตรา ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเราผลิตข้ึนมาเพื่อเปนส่ือในการแลกเปล่ียน เปนเร่ือง
ของมูลคาตาง ๆ แตปรากฏวาในกระบวนการทางวัฒนธรรม เรากลับเปล่ียนใหเงินตรามีอํานาจ
เหนือตัวคนซ่ึงเปนผูผลิตเงินตรานั่งเอง ดังนั้นในเวลาน้ีเงินตราไมใชเปนเพยีงเคร่ืองมือของมนุษย
เพื่อใชในการแลกเปล่ียนเทานั้น แตเงินตราไดกลายมาเปนเจาเหนือตัวมนุษยเพราะเราไมไดมอง
เงินตราเปนส่ือ แตเรามองวาเงินเปนพระเจา 

กระบวนการอยางนี้ไดเกดิข้ึนกับวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ัวไปคือ การเปล่ียนใหวัฒนธรรม
และคุณคานัน้ๆ มาเปนเจาเหนือตัวคนซ่ึงเปนผูผลิตและเปนผูสรางส่ิงนั้นอีกทีหนึ่ง ไมวาจะเปน  
คุณคาในเร่ืองความเปนไทย ท่ีเราคิดวาเปนของเรา เราพัฒนาข้ึนมา แตปรากฏวาความเปนไทยอยู
เหนือตัวคนซ่ึงจะมีผลกระทบในแงท่ีมาลดทอนความเปนมนุษยลงไป จนเร่ิมมองไมเห็นความเปน
คนเพราะยึดติดอยูกับคุณคาท่ีถูกครอบงํา 

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในลักษณะนี้ กําลังผานเขามาอยูในกระแสและความเคล่ือนไหว
ของระบบทุนนิยมในปจจุปน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขณะนีเ้รากําลังเขาสูสภาวะท่ีเรียกไดวา 
“กระบวนการโลกาภิวัตน” เขาสูระบบทุนนิยมท่ีสามารถเปล่ียนทุกอยางใหกลายเปนสินคาให
กลายเปนส่ิงครอบงําตัวคนไดหมด จนแทบไมเห็นคุณคาของความเปนคนหลงเหลืออยู 

ภายใตกระแสระบบทุนนยิม ท่ีสามารถทําไดถึงเพียงนี้ก็เพราะวา มีการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีของการส่ือสาร กลาวคือในอดีตนั้นทุนนิยมไมสามารถทําไดกวางไกลขนาดน้ี เพราะ
การส่ือสารไมรวดเร็ว และไมกวางขวางเหมือนในปจจบัุน เชน โฆษณา เทคโนโลยีดิจิตอลหรือ
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อีเมล เปนตน เทคโนโลยีเหลานี้เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญของระบบทุนนิยม ซ่ึงทําใหโลกาภวิัตนมี
อํานาจอยางท่ีไดกลาวไปแลว 

 
กระบวนการท่ีขัดแยงในตัวของโลกาภิวตัน 

ศึกษาในแงมุมวัฒนธรรมก็อาจจะชวยทําใหมองโลกาภวิตันวา มีแงมุมท่ีมองดูไดหลาย
ดานข้ึน ซ่ึงมิใชถูกครอบงําเพียงอยางเดียว จากการที่กระแสโลกาภวิตันมาเปล่ียนวฒันธรรมในรูป
ตาง ๆ โดยผานการทองเท่ียว จนเราขายความเปนไทยตาง ๆ เปนสินคา เม่ือเราสรางใหวัฒนธรรม
ตางๆเปนสินคาจากกระบวนการเหลานี้มากเขาๆ เราก็จะยดึถือส่ิงนี้เปนสรณะหรือเปนจริง แลว
นําเอาคุณคาและความหมายเหลานี้ไปใชเปนเกณฑวดัคนอ่ืนหมดเลย ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหา 
เพราะวาเรามองคนอ่ืนโดยไมเห็นความเปนมนุษยของเขา เพราะเราเอาคุณคาและความหมายนี้เปน
ตัววดั และเราไปเช่ือวาคุณคาและความหมายนั้นเปนจริง 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนี้เปนผลดานหน่ึงของกระแสโลกาภิวัตนในดานลึก เพราะเม่ือกอนเราเคย
คิดวา กระแสทุนนิยมทําใหคนมีความรูสึกเปนปจเจกนยิมมากข้ึน แตแทท่ีจริงความเปนปจเจกนยิม
ไมไดเกิดข้ึนในข้ันตอนของกระแสโลกาภวิัตน แตเปนข้ันตอนกอนหนานั้นแลวนัน้คือข้ันตอนของ
การแสวงหาประโยชนจากทุน แตเม่ือมาถึงข้ันตอนทุนนยิมในยุคโลกาภิวัตน คนเราไมเหลือแมแต
ความเปนปจเจกบุคคลหมายความวา ความเปนปจเจกบุคคลก็ยังไมสําคัญเทากับการยึดถือคุณคาท่ี
ถูกทําใหกลายเปนสินคา และปลอยใหคุณคาท่ีกลายเปนสินคานั้นมามีอํานาจเหนือตัวเรา จนกระท่ัง
เราไมมีความเปนคนเหลืออยู 

ดังนั้นโลกาภิวัตนจึงไมใชแคเพียงเปล่ียนคนใหกลายเปนปจเจกบุคคล แตกระแส   
โลกาภิวัตนเปล่ียนปจเจกบุคคลใหไปยึดติดเฉพาะกับส่ิงท่ีเปนผลผลิตของมนุษยเราเอง อยางท่ี
กลาวไป ภายใตแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน ท่ีจะมาเปล่ียนและทําใหคนมองไมเห็นคุณคาของ
ตัวเอง มองไมเห็นคุณคาของความเปนคนไปยอมรับในคติบางอยางซ่ึงถูกทําใหเปนสินคา 

การนิยามความหมายของโลกาภวิัตน คือ กระบวนการโลกาภิวัตนเปนพัฒนาข้ันตอน
สุดทายของทุนนิยมท่ีเปล่ียนส่ิงตางๆใหเปนส่ือของการซ้ือขายแลกเปล่ียน จากเดมิท่ีเปนทรัพยากร 
แรงงานมาตักตวงเอาแมกระทั่งวัฒนธรรม ความรูสึก คุณคา และจิตใจของผูคนใหเปนสินคาไป
ดวย 

บทสรุปกระแสโลกาภิวัตนเปนกระบวนการท่ีติดตามมาของระบบทุนนิยม ในความ
เปนจริงแลวไมมีใครสามารถคุมไดท้ังกระบวนการ โลกาภิวัตนเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องมาเพราะ
เปนข้ันตอนพฒันาการของทุนนิยม ซ่ึงเปาหมายน้ันชัดเจนก็คือ เพื่อท่ีจะสรางกําไรสูงสุด ดังนั้นทุน
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นิยมก็ตองมีวธีิพัฒนาการของระบบเองซ่ึงแนนอน กอ็าจมีกลไกบางอบาท่ีเอ้ือใหเปนไปอยางนัน้ 
เชนระบบการส่ือสาร ท่ีทําใหกระบวนการน้ีขยายตวัไดอยางรวดเร็ว 

แนวคิดเกีย่วกบัโลกาภิวัตนกับวัฒนธรรมไทย ชวยอธิบายกระบวนการเปล่ียน        
วัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาในกระแสโลกาภวิัตน วฒันธรรมทองถ่ินหรือประเพณีการคลองชาง 
ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของหมอชางไดเขาสูกระแสโลกาภวิตันท่ีมีเปล่ียนวัฒนธรรม
และประเพณใีหกลายเปนสินคาจากการทีก่ระแสโลกาภวิัตนมาเปล่ียนวัฒนธรรมในรูปตาง ๆ โดย
ผานการทองเท่ียว เชน การแสดงประจําปของชางท่ี จังหวัดสุรินทร จัดข้ึนประจําทุก ๆ ป ชาง
กลายเปนสินคาและพิธีกรรมท่ีหมอชางไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ กลายเปนสินคาท่ีตองแสดงให     
นักทองเท่ียวไดชม การลอดใตทองชางเพื่อความเปนสิริมงคล งาชางแกะสลักกลายเปนสินคาท่ี
ระลึก และการนั่งชางเท่ียวรอบเมืองกลายเปนสินคาท่ีขายใหแกนักทองเท่ียว ดังจะเห็นไดวา    
โลกาภิวัตนสามารถเปล่ียนวฒันธรรมทองถ่ินใหกลายเปนสินคา แตกมี็ความขัดแยงในตัวของโลกา
ภิวัตนดวยเชนกัน การกําหนดคุณคาและความหมายของหมอชางในดานประเพณีและพิธีกรรมซ่ึง
ถูกทําใหเปนสินคาเชนเดยีวกบัวัฒนธรรมอ่ืน ๆในสังคมไทย 

 
ส่ือทัศนกับโลกาภิวัตน 

อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว กลาวถึง ส่ือทัศนกบัโลกาภิวัตนวา ถาพูดถึงการเช่ือมตอของโลก
แลว รูปธรรมท่ีเห็นไดชัดก็คือ การคมนาคม อยางเชน การท่ีคนไทยสามารถข้ึนเคร่ืองบินจาก    
ดอนเมืองแลวไปโผลท่ีสนามบินเจเอฟเคท่ีนครนิวยอรคในวนัตอมา (โดยไมตองตัง้เข็มนาฬกิาใหม 
เพียงแตกลับวนัเปนคืน) หรือการท่ีชาวแคเนเดยีน เช้ือสายอินเดยี สามารถเพลิดเพลินไปกับการ
รับชม   ภาพยนตร “ฮอลลีวูด”ในบานตัวเองได ฯลฯ นกัวิชาการทางดานมานษุยวทิยานามวา Arjun 
Appadurai แบงมิติของโลกาภวิัตนออกเปนหลายดาน เพื่ออธิบายวาปรากฏการณใดและในมิติ
ใดบาง จึงจะถือวาเกิดกระบวนการ “โลกาภวิัตน” ข้ึนแลว ซ่ึง Arjun Appadurai ไดเสนอมามี 
“ทัศนะ”อยูหลายมิติดังตอไปน้ี 

1. มนุษยทัศน (Ethnoscapes) หมายถึง การท่ีมนุษยเราเคล่ือนยายภูมิลําเนาที่อยูอาศัยจาก
ท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง ทําใหเกิดการถายเททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมคนนั้น ๆ และระหวาง
กลุม การอพยพถ่ินฐานดังกลาวยังอาจจะหมายถึงการยายขามหมูบาน หรือขามจังหวัดตาง ๆ ภายใน
เขตรัฐชาติ จนรวมไปถึงการโยกยายถ่ินฐานไปยังภูมิภาคหรือทวีปอ่ืน ๆ ซ่ึงผลที่ตามมาคือ ความ
เปนชุมชนหนึง่ ๆ จะไมไดประกอบข้ึนแตเพียงเพื่อนมนุษย ท่ีเหมือน “เรา” เทานัน้แตประกอบไป
ดวยพวกคนท่ีเปน “พวกเขา” ท่ีนับวันจะมากข้ึนเร่ือย ๆ  

DPU



  18 

  

ในเมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มิติทางดานมนุษยทัศนจะถูกพบไดในตาม
ถนนสีลม แถบสําเพ็ง หรือแถบพาหุรัด แตตรงนี้ไมไดหมายความวาเฉพาะในสังคมเมืองเทานั้นท่ีมี
มิติดังกลาว ปจจุบันท้ังท่ีเหนือสุดและใตสุดของประเทศไทย ก็คลาคลํ่าไปดวยนักทองเท่ียวตางชาติ
ตางภาษา ท้ังท่ีมาจากประเทศบานใกลเรือนเคียงและท่ีขามน้ําขามทะเลมาจากแดนไกลดวย 

ในจังหวดัสุรินทรก็พบการยายถ่ินฐานขามหมูบานหรือขามจังหวดั เชน การแตงงาน
ระหวางคนจังหวัดสุรินทรและคนกรุงเทพมหานคร การเขามาหางานทําของคนจังหวัดบุรีรัมยหรือ
คนในจังหวดัใกลเคียง และการเขามาทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศตาง
เขามาเท่ียวในงานแสดงประจําปของชางท่ีสนามแสดงชางของจังหวดัสุรินทรทุก ๆ ป หรือชาว
ตางประเทศท่ีเขามาอาศัยอยูในจังหวดัสุรินทรเพื่อมาพกัผอน มาประกอบธุรกิจ เปนตน  

2.  ธนาทัศน (Financescapes) หมายถึง สภาพการไหลเวยีนของเงินและเศรษฐกิจโลกท่ี
สามารถเคล่ือนยายทุนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งในช่ัวพริบตา เพยีงแคกดปุมซ้ือขายเงินตราใน
ตลาดหุนฮั่งเส็งของฮองกงหรือตลาดหุนโตเกียว ก็สามารถสงผลกระทบกระเทือนมาถึงคาเงินบาท
ในกรุงเทพมหานครได อยางเชนท่ีจอรจ โซรอสไดทดลองทําใหดูมาแลวท้ังในประเทศอังกฤษและ
ประเทศไทย และอาจจะเปนเพราะมิติทางธนาทัศฯท่ีทําใหภายหลังเดือนกรกฎาคม ป 2540 คําวา
โลกาภิวัตนในเมืองไทย จึงดูเปนลบมาข้ึนเร่ือย ๆ จนเปรียบไดวาเปนการสูญเสียเอกราชของชาติ
ทางดานเศรษฐกิจ 

สภาพการไหลเวียนของเงินในจังหวัดสุรินทร แบบธนาทัศนจะเหน็ไดจากการการ
ไหลเวยีนของเงินในชวงการงานแสดงประจําปของชาง เพราะไดรับการสงเสริมจากการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยและบริษทัการบินไทยชวยประชาสัมพนัธใหนกัทองเที่ยวท้ังชาวไทย และ
ชาวตางชาติเขามาเท่ียวในงานแสดงประจําปของชางท่ีสนามแสดงชางของจังหวดัสุรินทรทุก ๆ ป 

3. วิทยาทัศน (Technoscapes) หมายถึง ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรของโลกยุค
ปจจุบันที่สามารถทําใหเกิดการถายเททางเทคโนโลยี ท้ังในเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต (hardware) และ
ในสวนของความรูและศาสตร (software) กาวผานขอจํากัดทางกายภาพของประเทศ 

ตัวอยางเชน วิศวกรช้ันหวักะทิในแถบซิลิคอน วัลเลย รัฐแคลิฟอรเนีย อาจจะคิดคน
ส่ิงประดิษฐคอมพิวเตอรใหม ๆ ออกมา มีรายไดเปนกอบเปนกํา แตความที่ตนเปนชาวจีนอพยพ ถึง
วันหนึ่งก็อาจจะหอบเงินทองท่ีสะสมไวกลับไปลงทุนท่ีเซ่ียงไฮ หรือสวนใดสวนหนึ่งของเอเชียก็
เปนได หรืออยางบริษัทไฮเทคหลายยีห่อของญ่ีปุน กอนหนาท่ีจะมาลงทุนอยางมหาศาลกับประเทศ   
อาเซียนก็เคยใชเกาหลีใตและไตหวันเปนแหลงแรงงานราคาถูกมากอน วิทยาทัศนทําใหท้ังเกาหลี
ใตและไตหวนัตางก็ดดูเอาเทคโนโลยีของญ่ีปุนมาดัดแปลง (เหมือนอยางท่ีคร้ังหนึ่งญ่ีปุนเคยเรียนรู
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จากฝร่ัง) จนถึงขนาดท่ีตนเองสามารถผลิตท้ังรถยนตรและคอมพิวเตอรข้ึนมาเองไดดวยคุณภาพท่ี
ไมแพกนั 

4. ส่ือทัศน (Mediascapes) หมายถึง ความสามารถของส่ือ ในการใชประโยชนจากความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในการสรางและเผยแพรขอมูลขาวสารออกไปอยางรวดเร็ว มากมาย 
และกวางไกล เทคนิคพิเศษที่เรียกวา สเปเช่ียลเอฟเฟคท ทําใหเกิดภาพท่ีมีสภาพเหมือนจริงจากการ
ตัดตอหรือตัดเติม เสริมแตง โดยเฉพาะภาพโบราณหรือภาพในอนาคตมีการนําเสนอไดอยาง
เหมือนจริง คนไทยสามารถยอนกลับไปเห็นสภาพบานเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีจาก 
ภาพยนตรเร่ือง บางระจัน หรือ สุริโยทัย 

และไมเพยีงแคกาวผานกาลเวลาเทานั้น ส่ือยังสามารถ “สรางภาพ” ท่ีกาวผานเทศะ
และภูมิประเทศไดอีกดวย จึงไมใชเร่ืองแปลกท่ีคนไทยบางสวนจะเปดรับภาพยนตรหรือรายการ
โทรทัศนจากตางประเทศ มีความนิยมในฟุตบอลพรีเมียรลีกของอังกฤษ หรือละคร “sit-com” จาก
อเมริกา ญ่ีปุนหรือเกาหลีใต แตผลขางเคียงท่ีเกิดข้ึนกคื็อความเช่ือวา “ภาพ” ท่ีส่ือสรางข้ึนมานั้น
เปน “ความจริง” ดวยเหตุนี้ท้ังผูอาน ผูชมและผูฟงตางก็อาศัยอยูในโลกที่สลับซับซอนเพราะ “ความ
จริงท่ีสรางข้ึน” (constructed reality) โดยส่ือนี่เอง   

5.   อุดมการณทัศน (Ideoscapes) หมายถึง ความหมายเชิงอุดมการณท่ีแฝงเชิงตอสูทาง
การเมือง และมีเปาหมายในอันท่ีจะชวงชิงอํานาจรัฐโดยกลุมคนและกลุมผลประโยชนตางๆ ท้ังใน
และนอกประเทศ แนวคิดท่ีวาดวยเสรีภาพ ประชาธิปไตย และประชาสังคม ฯลฯตางก็พัฒนามาจาก
ปรัชญายุโรปหลังสมัย Enlightenment โดยเมืองไทยถายทอดความหมายดังกลาวมาจากคําวา
freedom, democracy และ civil society ตามลําดับ แตความหมายท่ีเปนท่ีเขาใจกนั อาจจะไมตรงกับ
ท่ีตางประเทศก็เปนได ประเด็นไมไดอยูท่ีวาฝายใดเปนฝายถูกหรือฝายใดเปนฝายผิด แตอยูท่ีวาผลที่
ตามมาคือความขัดแยงทางความคิด การชวงชิงอํานาจระหวางกลุมเพื่อแยงสิทธิในการ “ตีความ” 
และใหความหมายศัพทและแนวคิดตางๆในเมืองไทยทุกวันนี้ (อัศวนิ,2544 :135-137) 

กระแสโลกาภวิัตนทําใหวัฒนธรรมทองถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลง และตองปรับตัวไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อใหเขากับระบบทุนนิยมและการดํารงอยูตอไปในอนาคต กระแส  
โลกาภิวัตนมีผลกระทบตอหมอชางและชางเชนเดยีวกันกับระบบอ่ืน ๆ  กระแสโลกาภิวัตนได
สงผลกระทบตอการส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรเปล่ียนไปจากเดิม  

วัฒนธรรมจากสังคมภายนอกเขามาครอบงําอัตลักษณดั้งเดิมของหมอชาง โดยอาศัย
ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน วัฒนธรรมของสังคมตะวันตกท่ีมีการนําเทคโนโลยี เชน 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร การศึกษาในยุคไอทีผานดาวเทยีมและระบบทุนนยิมเขามาครอบงําให
คนบริโภคสินคาท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในชีวิตประจําวัน เชน การซ้ือสินคาในบ๊ิกซี หรือโลตัส ใน
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อดีตหมูบานชางทําการส่ือสารกับสังคมภายนอกโดยอาศัยส่ือบุคคลและการประชาสัมพันธจากทาง
ราชการ แตในปจจุบันหมอชางตองปรับตัวเพื่อท่ีจะทําการส่ือสารกับสังคมภายนอก วาตนมี        
อัตลักษณและมีตัวตนอยางไรในยุคสังคมสารสนเทศท่ีอุดมไปดวยเทคโนโลยี และความรูเกี่ยวกบั
วัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ หมอชางมีการส่ือสารอยางไรใหกับคนรุนหลังเพื่อท่ีจะ
ถายทอดใหวฒันธรรมทองถ่ินนี้คงอยู  

การศึกษาในงานวิจยัคร้ังนี ้ การแบงมิติของโลกาภิวัตนออกเปนหลายดานสามารถ
อธิบายการเขามาของโลกาภิวัตนในสังคมไทยวามีการเคล่ือนไหวอยางไร ในแตละมิติวามีการ
เช่ือมตอกับโลกอยางไรและสามารถเห็นการเคล่ือนไหวไดอยางเปนรูปธรรม และชวยอธิบายใน
สวนของวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชางของหมอชางวา หมอชางมีการ
เช่ือมตอกับสังคมภายนอกไดอยางไรในยุคโลกาภิวัตน 

 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 

 
Hoult (1969 อางถึงใน สกลกาน อินทรไทร, 2539:21) อัตลักษณ (Identity) ในทาง

จิตวิทยาสังคม หมายถึง ความสํานึกของแตละบุคคลวาตนเองมีความแตกตางจากผูอ่ืนอยางไร สวน
ในทางจิตวิทยาการแพทย หมายถึง ลักษณะเฉพาะชุดหนึ่งของแตละบุคคลซ่ึงแสดงออกตอผูอ่ืน 
ลักษณะดังกลาวนี้ จะชวยใหผูอ่ืนสามารถบงช้ีบุคคลนั้นไดวา “ฉันคือใคร” และ “ฉันคือใครใน
สายตาผูอ่ืน” 

บุคคลหน่ึง ๆ จะมีหลายอัตลักษณ ซ่ึงก็คือ การมองตนเองในแงมุมตาง ๆ  ในฐานะ
สมาชิกหนวยหน่ึงในสังคม ตัวอยางเชน เช้ือชาติ ถ่ินกาํเนิด เพศ ชนช้ัน อาชีพ การเมือง ศาสนา 
ดังนั้นในฐานะสมาชิกหนวยหน่ึงในสังคม บุคคลหน่ึง ๆ  จะมองตนเองในหลาย ๆ  แงมุม 
ตัวอยางเชน นาย ก. มองตนเองวา เปนคนไทยเช้ือสายจีน เปนชาวอุดรธานี เปนผูชาย เปนพอคา 
เปนชนช้ันนายทุน เปนชาวพุทธ การมองตนเองในแงมุมตาง ๆ  ของนาย ก. คือ อัตลักษณในแงมุม
ตาง ๆ ของนาย ก. นัน่เอง 

นอกจากอัตลักษณของแตละบุคคลแลว ในระดับกลุมสังคมหน่ึง ๆ จะมี “อัตลักษณ
รวม” (Collective Identity) ซ่ึง Melucci อธิบายวา หมายถึง กระบวนการสรางสํานึกรวมของกลุม
ตาง ๆ ในสังคม อันจะทําใหสมาชิกไดตระหนักถึงลักษณะรวมของกลุม และเขาใจวา “พวกเรา” มี
ลักษณะแตกตางไปจาก “พวกเขา” อยางไร สํานึกรวมดังกลาวสามารถสรางและปรับเปล่ียนได โดย
อาศัยสัญลักษณตาง ๆ ท่ีถูกสรางข้ึนในระบบวัฒนธรรมของกลุม เชน เพลงพื้นบาน ตํานานเร่ือง  

DPU



  21 

  

วีรกรรมของบรรพบุรุษ ดังนั้น สังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสราง การดํารงรักษา และ
การปรับเปล่ียนอัตลักษณโดยตรง (Schlesinger, 1993 อางถึงในสกลกานต,2539) 

อัตลักษณ (Identity) แบงออกเปน 2 ระดับ คือ อัตลักษณระดับปจเจกบุคคล 
(Individual Identity) และอัตลักษณรวม (Collective Identity) ซ่ึงจริง ๆ แลวอัตลักษณรวมกอใหเกิด
ความสงบอยูรวมกันของกลุมชน และไมสามารถแยกออกจากการกระทําหรือละท้ิงสถานภาพของ
ปจเจกในกลุมได กลุมท่ีมีลักษณะเหมือนกันนี้จะตองมีประเพณีบางอยางซ่ึงเรียกไดวาเปนของกลุม
ตัวเอง โดยท่ีสมาชิกของกลุมไมจําเปนตองรูจักสมาชิกอ่ืนๆ ท้ังหมด แตเขาจะตองรูวาประเพณี
อยางนั้นๆ เปนประเพณีของกลุมของเรา ประเพณีของกลุมทําใหกลุมมีอัตลักษณของตัวเองแตกตาง
จากกลุมอ่ืนๆ 

ประเพณ ี หรืออดีต ก็เปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนไดเชนเดยีวกัน ประเพณท่ีีถูกสรางข้ึนโดย
ปกติจะอยูภายใตกฎเกณฑท่ีรูกันอยูไมทางตรงก็ทางออมและพิธีกรรมหรือสัญลักษณบางอยาง ซ่ึง
มุงปลูกฝงคุณคาและขนบธรรมเนียมบางอยางดวยการทําซํ้า และประเพณีท่ีถูกสรางข้ึนนั้นมักตอง
สรางความตอเนื่องกับประวตัิศาสตรในอดตีใหไดเพื่อยืนยันถึงความเปนจริง ของจริง แตใน
บางคร้ังประเพณีท่ีถูกสรางข้ึนไมจําเปนตองตอเนื่องมาจากอดีต แตเปนการเกดิการแตกแยกกับอดีต
ไดเชนเดียวกนั 

ดังนั้นการสรางประเพณแีลวนําไปใชเพื่ออธิบาย หรือประกอบการปฏิบัติทางสังคม
อ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอสังคม อาจกอใหเกิดผลกระทบเชน กอใหเกดิความเปนปกแผนของคนใน
กลุมในเชิงฐานะ ความสัมพันธเชิงอํานาจ หรือความชอบธรรมกับสถาบัน หรือคนบางกลุมใน
สังคมหรือเปนการตอกย้ําคานิยม ความเชื่อดั้งเดิมท่ีมีอยูในสังคมนัน้อยูแลว (ศรีศักร วัลลิโภดม
,2532:48 อางถึงใน ฝนวันจนัทร ศรีจันทร,2543:10) 

แนวคิด “อัตลักษณ” (Identity) ชวยใหเขาใจเร่ืองอัตลักษณของหมอชางในระดับ
ปจเจกบุคคล และอัตลักษณรวมในกลุมหมอชางกอใหเกิดความสามัคคีรวมกันของกลุมหมอชาง 
ใหมีความเปนอยูอยางสงบในสังคม และไมสามารถแยกออกจากหมอชางออกจากกลุมชาวกูยใน
หมูบานชางได ซ่ึงประเพณีหรือพิธีกรรมหรือสัญลักษณบางอยางท่ีหมอชางมีการปลูกฝงคุณคา 
และขนบธรรมเนียมบางอยางดวยการทําซํ้า ดวยการถายทอดจากรุนสูรุนอยางไรและประเพณีท่ีถูก
สรางข้ึนนั้นมักตองสรางความตอเนื่องกับประวัติศาสตร ในอดีตใหไดเพื่อยืนยนัถึงความเปนจริง 
ของจริง วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมท่ีหมอชางสืบตอกันมามีอยูจริงในวฒันธรรมทองถ่ิน
ของจังหวดัสุรินทรมีรูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูอยางไร 
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กระแสโลกาภิวัตนสงผลกระทบตออัตลักษณหรือตัวตนทางวัฒนธรรม (Cultural identity) 
 

สุกัญญา สุดบรรทัด กลาววา ทามกลางกระแสโลกาภวิัตนจากภายนอกสังคมท่ีรวดเร็ว
และเรงรัดนี้ผลักดันและบีบค้ันใหสังคมเกดิการเปล่ียนแปลง จึงเกิดความรูสึกสูยเสียความเปน
ลักษณะพิเศษของกลุมคนท่ีเคยมีมานานหรือเรียกวา “อัตลักษณ (Identity)” เปนเร่ืองของ “พวกเรา” 
และ “พวกเขา” ท่ีเกี่ยวกับประสบการณชีวิต อุดมการณ สํานึก กฎเกณฑ พิธีกรรม ฯลฯ ท่ีมีความ
แตกตางกันและยังเกี่ยวของกบั “ฉันคือใคร?” “ฉันแตกตางจากใคร?” “ใครเปนฝายตรงกันขามของ
ฉัน?” “ฉันอยากเขากลุมของใคร?” อีกดวย  

G.H.Meadไดใชคําวา “Self” (ตัวตน/อัตตา) ท่ีหมายถึงความสําคัญของตัวเองและ
อธิบายกระบวนการท่ีตัวตนน้ันไดกอตัวข้ึนมาโดยมีการส่ือสารท่ีสอดแทรกอยูในสัญญะ หรือ
สัญลักษณเปนตัวกลางที่มีบทบาทสําคัญในการสรางสํานกึเกีย่วกับตัวตน เชน เม่ือเรายังเล็กๆ อยู
นั้นเราจะสราง “ตัวตน” วาเราเปนคนอยางไรก็เม่ือมี “คนอ่ืนๆ” มาพูดบอกเราวา “หนูคนนี้นารักจงั
เลย” จากคําพดูดังกลาวเรากจ็ะสรางตัวตนข้ึนมาวา “เราเปนคนนารัก” และ Mead ยังเช่ือวา “ตัวตน
ถูกหลอหลอมจากสังคมเปนดานหลัก” 

สัญลักษณทางวัฒนธรรมนั้นจะถูกเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธและสัญลักษณนี้ จะมา
ทําหนาท่ีเปนตัวส่ือกลาง (Mediated) ในการกระทําทางสังคมของเรา คนท่ีอยูรวมวัฒนธรรม
เดียวกันจะมี “ระบบการตีความหมายสัญลักษณของสังคมรวมกัน” แมวาจะไมเหมือนกันท้ังหมด
ทีเดียวในแตละสังคมจะมีอัตลักษณของตน เชน สังคมของคนในเมืองจะมีชีวิตแบบรีบเรง ตองแขง
กับเวลา สวนสังคมชนบทจะเปนแบบสบายๆ เม่ือแตละคนยอมรับอัตลักษณดังกลาวเขาก็จะ
ดําเนินการกระทําทางสังคมไปตามทิศทางของอัตลักษณนั้น  

M.Heidegger (1978) ไดเหน็พองกับ G.H.Mead วาสัญลักษณมีความสําคัญในการกอ
รูปตัวตนของบุคคลแต Heidegger ไดเพิ่มเติมวา ตวัตนของแตละบุคคลมีหลายโฉมหนาและมีหลาย
ความหมายไมไดมีเพยีงโฉมหนาเดยีว  

กระแสโลกาภวิัตนสงผลกระทบตออัตลักษณหรือตัวตนทางวัฒนธรรม (Cultural 
identity) ไดหลายทางเชนกนั คือ 

1.  อัตลักษณของชาติหรือของวัฒนธรรมแหงชาติเส่ือมลงหรือออนตัวผุกรอนลง คือ ถูก
ทําลาย เส่ือมทรุดลงดวยกระแสวัฒนธรรมแบบแปรเปนเนื้อเดยีวกัน (Cultural Homogenization) 
ตามกระแสโลกาภวิัตนวัฒนธรรมจากภายนอกท่ีทรงอานุภาพ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือวัฒนธรรม
ของเรากลายเปนเพียงสินคา (Commoditization) ในตลาดสินคาทางวฒันธรรมของโลกไป เชน มวย
ไทย รําไทยและอาหารไทย เปนตน วัฒนธรรมดานวัตถุของชุมชนทองถ่ิน จึงมีโอกาสท่ีจะ
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กลายเปนสินคาในตลาดโลกมากข้ึนทุกทีแมแตการถายทําภาพยนตรฮอลลีวูด ก็ตองการภาพของวัด
หรือแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง เชน ภาพยนตรเดอะบีชตองการฉากชายหาดของเกาะพี
พี ดังนัน้นับวนักลไกตลาดจะมีสวนสําคัญท่ีทําใหสังคมทุกระดับกับกระบวนการ ท่ีวัฒนธรรมทาง
วัตถุของตนมีโอกาสที่จะหลุดลอยไปจากชุมชน ซ่ึงเปนเจาของสัญลักษณวัฒนธรรมนั้นเอง 

2.  อัตลักษณเฉพาะตัวกลับมีความเขมขน และเดนชัดข้ึนไมวาจะเปนความเปนตัวตนของ
กลุมสังคมในระดับใดก็ตาม มีโอกาสจะมีความเดนชัดข้ึน ความเปนตัวตนหรืออัตลักษณของชาติ
หรือของทองถ่ินกลับถูกกระตุน และตอกย้ําใหเขมแข็งและเขมขนข้ึน ดังนั้นการตอสูกับกระแส
โลกาภิวัตนจึงตองอาศัยการสรางเสริมความมั่นใจและความเช่ือม่ันในชาติ ชาติพันธ หรือเผาพันธุ
ของตน บางกรณีก็มุงใหเกดิความรูสึกตองกลับคืนสูรากเหงาท่ีแท เชน ความเปนไทย หากเปนดาน
ศรัทธาความเช่ือซ่ึงถือเปนหลักของความเปนตัวตนรวมกัน 

3.  อัตลักษณท่ีสรางสรรคข้ึนใหม อัตลักษณชาติแบบเกาออนตัวลง ชีวิตจิตใจและ          
อัตลักษณของกลุมและสังคมมีหลากหลายข้ึน ท้ังนี้เพราะกระแสโลกาภวิัตนอาจเปนตัวกระตุนให
สํานึกในอัตลักษณของวัฒนธรรมทองถ่ินสูงข้ึน ในบางกรณีอัตลักษณนี้อาศัยรากฐานทางดานชาติ
พันธ ทางดานภาษา ทางดานศาสนา ในทางตรงกนัขามเห็นกนัวาจําตองสรางสรรคอัตลักษณ
รวมกันท่ียึดโยงกันอีกคร้ังหนึ่ง ท้ังนีโ้ดยเอ้ือใหเกดิการผสมผสานองคประกอบทางวัฒนธรรม
ข้ึนมาใหมทดแทนท่ีของเดิมท่ีผุกรอน หรือกระจัดกระจายไปแลว ในบางกรณกี็ทําใหตองหนัไป
สํารวจรากฐานเดิมท่ีหยั่งลึกลงไปมากข้ึน เชน กระแสสนใจภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาแพทย
พื้นบาน ท้ังนีอั้ตลักษณใหมรวมกันของกลุมหรือทองถ่ิน ยอมเปนผลจากการปฏิสัมพันธกับกระแส       
โลกาภิวัตนท่ีมีท้ังดานบวกและดานลบควบคูกันไปแมกระท่ังตอกลุมตาง ๆ ในสังคมเอง 

การสรางอัตลักษณนี้มีหลายรูปแบบมีท้ังไหลตาม (อัตลักษณทองถ่ินจะสูญหายไป) 
ปรับเปล่ียน ปรับตัวผสมกลมกลืน (ยอมเสียอัตลักษณบางสวน เพื่อรักษาอัตลักษณของตนไว) 
ตอตาน (ไมยอมรับการคุกคามของตะวันตก อาทิเชน มุสลิม ปรับเพื่อกันการสูญเสียอัตลักษณของ
ตัวเอง จึงเอาศาสนามาเปนส่ิงปองกันความแตกแยกของสมาชิกในกลุม) ฯลฯ การสรางอัตลักษณ
ในรูปแบบตาง ๆ นี้ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมการบริโภคส่ือกฎระเบียบของแตละประเทศวาเปนอยางไร 

อาจกลาวไดวาในปจจุบันการสรางอัตลักษณของชุมชนท่ีแสดงอัตลักษณรวม นี้มีการ
เช่ือมโยงพลวตัทางวัฒนธรรมของระบบโลก ระหวางการส่ือสารในยุคโลกาภิวตันกับการส่ือสาร
ทางวัฒนธรรม ท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมท่ีซับซอนและหลากหลายซ่ึงมีผลตอจิตสํานึกของ
ปจเจกบุคคลและระดับชุมชน ในงานวิจยันี้มุงศึกษาการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาว
กูยเพื่อทําความเขาใจวา “หมอชางคือใคร” และ “หมอชางคือใครในสายตาผูอ่ืน” และหมอชางมี
ความสําคัญอยางไรตอการถายทอดพิธีกรรมในการดํารงรักษาอัตลักษณของหมอชางใหคงอยูตอไป

DPU



  24 

  

ไดอยางไร หมอชางมีการปรับอัตลักษณเฉพาะตัวกลับมีความเขมขน หรือมีการสรางอัตลักษณท่ี
สรางสรรคข้ึนใหม ท้ังนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตนอาจเปนตัวกระตุนใหสํานึกในอัตลักษณของ 
วัฒนธรรมทองถ่ินสูงอาศัยรากฐานทางดานชาติพันธ ซ่ึงมีผลทําใหอัตลักษณมีการเปล่ียนแปลงไป
อยางไรในสังคมยุคโลกาภิวตัน 

 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม  (Intercultural Communication)  

 
จากการศึกษาของนักทฤษฎีทางดาน Symbolic interaction approach เช่ือวาปฏิกิริยาตอ

กันทางสังคมเกิดไดภายในโครงสรางของระบบสัญญาลักษณ ซ่ึงการส่ือสารของมนุษยเกิดจากการ
ใชสัญลักษณท่ีสําคัญเปนความสามารถพื้นฐาน ถาปราศจากส่ิงเหลานี้แลวมนษุยจะไมสามารถ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมได 

Dr. Edward T. Hall ศาสตราจารยทางมนษุยวิทยาประจาํมหาวิทยาลัย North Western 
University ฮอลลไดศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมวา การสงตอทางวัฒนธรรมนั้นสงโดยภาษาทาทาง 
(non-verbally) เรามีความรูสึกวาความสัมพันธของระยะทางดานกายภาพ เปนองคประกอบสําคัญ
อยางหนึ่งซ่ึงสามารถถายทอดวัฒนธรรมและพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมได ทําใหเห็นภาพวาแตละ 
วัฒนธรรมมองตัวเองอยางไร  

ฮอลล กลาววา “วัฒนธรรม คือ การส่ือสาร” ฮอลล   สนใจในเร่ือง non-verbally 
Communication (การส่ือสารโดยไมใชภาพูดหรือทาทาง ดร.สุมิตร เรียกวา “ภาษาทาทาง” ) มากซ
เขียนหนังสือเร่ือง The Silent Language  ภาษาเขียนหนังสือเลมท่ีฮอลลไดใหแนวคิดเกีย่วกับเนื้อท่ี
หรือระยะระหวางบุคคล (Space) และเวลา (Time) วาเปน เคร่ืองมือ (Tools) ของ non-verbally 
Communication (ภาษาทาทาง) ซ่ึงมนุษยใชในการส่ือสาร ฮอลลรูสึกวา วฒันธรรมสวนใหญนัน้
ถายทอดไดดวยภาษาท่ีมิใชภาษาพูด การส่ือสารท่ีไมใชภาษาพูด รวมถึงการเคล่ือนไหวทางรางกาย 
(body movement) ทาทาง (gesture) อากัปกิริยาตาง ๆ ซ่ึงกําหนดเวลา ความสัมพันธ ทัศนคติตองาน
และการละเลน (นงนภัส ศรีสงคราม อางถึง อรนุช เลิศจรรยารักษและคณะ,2547:20) 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม หมายถึง การส่ือสารระหว างวัฒนธรรมผูสงสารอยูใน
วัฒนธรรมหน่ึง ผูรับสารอยูในอีกวัฒนธรรมหน่ึง  

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมนี้ เกิดข้ึนในระดับวฒันธรรมผูสงสารและผูรับสารมี
ปฏิกิริยาตอกนัในแงของสมาชิกในวัฒนธรรมมากกวาสมาชิกของชาติ 
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การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมอาจจะเกิดแบบเผชิญหนากับคนท่ีอยูในประเทศเดียวกนั
เปนคนสัญชาติเดียวกนั ตอมาเกิดจากกลุมวัฒนธรรมท่ีตางกันเชน Mexican-American Chinese- 
American และการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมกูย 

ดังไดกลาวไวในตอนตนแลววา กระบวนการส่ือความหมายจะสําเร็จลงไดดวยการท่ี
คนตางสังคม ตางวัฒนธรรม พยายามศึกษาและเขาใจวัฒนธรรมของกันและกนั ท้ังนี้เพราะ      
วัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งในการส่ือความหมาย และการส่ือความหมายสามารถสงผานไดทาง     
วัฒนธรรม (Culture is in communication and communication is through culture) 

ฮอลลไดระบุถึงลักษณะสําคัญ 10 ประการของกิจกรรมของมนุษย ซ่ึงจะตองมีในทุก ๆ 
วัฒนธรรม แตในละวัฒนธรรมจะปฏิบัติกันไปคนละทางเรียกวา “The Primary Message system” 
(P.M.S) หรือระบบการส่ือความหมายเบ้ืองตนนั่นเอง ซ่ึงมีสาระดังนี ้

1. ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Interaction) มนุษยติดตอสัมพันธกันโดยการส่ือความหมาย 
และส่ือเบ้ืองตนคือภาษา ทาทาง การเขียน อาทิ ประเทศในยุโรปและอเมริกาใชการจับมือเปนการ
ทักทายกนั สวนคนไทยใชการไหว ซ่ึงการไหวมีหลายอยาง การไหวพระ ไหวผูใหญ รับไหวเด็ก 
การทักทาย การแสดงความเคารพ 

2. ความสัมพันธในหมูคณะ (Association) บุคคลในแตละกลุม แตละหมูคณะมี
ความสัมพันธกันอยางไร ความสัมพันธในครอบครัว ในสังคม ศาสนา รัฐบาล ความสัมพันธใน
สถาบันตาง ๆ 

3. การยังชีพ (Subsistence) วิถีทางท่ีมนุษยผลิตอาหาร วิธีการดํารงชีวิตอยูในสังคม     
วัฒนธรรมนั้น ๆ มีการหาเล้ียงชีพอยางไร เปนการยังชีพซ่ึงเนนหนกัดานอุตสาหกรรม มีการแขงขัน
มากหรือไมหรือไมมีการแขงขัน เปนตน 

4. ความสัมพันธระหวางเพศชายและหญิง (Bi-sexuality) ในสังคมหน่ึง ๆ ใหความสําคัญ
กับชายหรือหญิงตางกันหรือไม และในสังคมน้ัน ๆ มีทัศนะตอชายและหญิงอยางไร 

5. อาณาเขต (Territoriality) เปนเร่ืองเกี่ยวกับความคิด เร่ืองเน้ือท่ีข้ึนอยูกบัสภาพภูมิอากาศ 
เชนคนไทยเวลาพูดคุยมักจะอยูหาง ๆ กับบางประเทศยิง่อยูใกลถือวาสนิทสนมมาก แตก็ทําใหคน
ท่ีมาจากประเทศท่ีเคยพูดคุยระยะหางพบความอึดอัดได 

6. เวลา (Temporality) แนวคิดเกี่ยวกับเวลา ทัศนคติเกีย่วกับเวลา เชน ถานัดของชาวยุโรป
หรือชาวตะวันตก เวลา 13.00 น. ก็หมายถึง 13.00 น. ถาเปนชาวตะวนัออก คุณจะตองคอย 10 – 15 
นาที ถือวาไมชาเปนตน 

7. การเรียนรู (Learning) คนจากวัฒนธรรมท่ีตางกันศึกษาเลาเรียนตางกัน วิธีการเรียนก็
ตางกันดวย ตัง้แตเดก็จนกระท่ังเปนผูสูงอาย ุ
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8. การเลน (Play) ความคิดเกี่ยวกับการพกัผอน การใชเวลาวางและอารมณของแตละสังคม 
วัฒนธรรมก็ตางกันออกไป การเลนของแตละประเทศกมี็ตาง ๆ กันออกไปบางประเทศเนนการเลน
เปนกลุม แตบางประเทศเนนเฉพาะบุคคล การแขงขัน บางประเทศก็มีความรูสึกตอการแขงขัน    
รุนแรง บางประเทศก็นอย 

9. การปองกัน (Defense) คนในแตละสังคม สรางเคร่ืองมือข้ึนมาเพื่อปองกันประเทศและ
ตนเอง อาจแสดงใหเห็นถึงความโหดราย ความกาวราว หรือเปนการปองกันตนเองก็ได 

10. การแสวงหาประโยชน (Exploitation) เกีย่วกับการแสวงหาส่ิงซ่ึงทําใหมนุษยในสังคม
สะดวกสบาย สังคมมนุษยไดแสวงหาประโยชนจากส่ิงแวดลอมมาใชเพื่อความสะดวกสบายของ
ตนเองระดับไหนในแตละสังคม วัฒนธรรมในตาง ๆ กันไป (อรนุช เลิศจรรยารักษ, 2527:53-55) 

 
ซาโมวาร และพอรเตอร (Samovar and Poter) กลาววา โดยท่ัวไปมนุษยจะมองโลก

ผานกรอบประสบการณ การรับรูและวัฒนธรรม ความเหมือนกนัทางวัฒนธรรมจะทําใหเกิดความ
เขาใจทางความหมายรวมกนั เชน เขาใจสถานการณ ภาษาและอวัจนภาษา 

เปนท่ีกลาวกันมาวา ภาษา ภาษาทาทาง ความเคล่ือนไหวของรางกาย มีความสําคัญใน
การส่ือสารเปนอยางมาก ในกลุมชน ชุมชน สังคมจะส่ือสารทางวัฒนธรรมถึงกันไดตองอาศัยส่ิง
เหลานี้ ในการบอกกลาวถึงกัน ประพฤติ ปฏิบัติ และทําใหดเูปนตัวอยาง ในงานวจิัยนี้การ           
ส่ือสารทางวัฒนธรรม หมายถึง การส่ือสารท่ีมีไปยังบุคคล สังคม ประเทศชาติ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ภาษา ฯลฯ การส่ือสารจะเปนไปดวยดีท้ังสองฝาย ตองมีเจตนารมณรวมกนั มีการเรียนรูถึง       
วัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน เพื่อเปนพื้นฐานในการส่ือสารกันไดอยางเหมาะสมในโอกาสตอ ๆ ไป 
รวมถึงการนํามาซ่ึงความเจริญของประเทศตอไป 
 
2.5  การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 

การส่ือสาร (Communication) มาจากรากศัพทภาษาละตินวา “cummunis” แปลวา
เหมือนกนัหรือรวมกัน ฉะนัน้การส่ือสารจึงหมายความวาการมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารใน
ความหมายท่ีเหมือนกนั นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา “การ
ส่ือสาร” ดังนี ้

Schramm กลาววา (อางใน สุจิตรา จรจิตร, 2544: 1) การส่ือสาร หมายถึง การมีความ
เขาใจรวมกันตอเคร่ืองหมายท่ีแสดงขาวสาร 
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Taylor กลาววา (อางใน สุจิตรา จรจิตร, 2544: 2) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการใน
การส่ือสารซ่ึงหมายรวมถึง การส่ือสาร รับสาร ความเขาใจ และการแปลความหมายของสารน้ันๆ 
ดวย 

จึงสรุปความหมายการส่ือสารไดวา การส่ือสารเปนกระบวนการแสดงความสัมพนัธ
ระหวางมนุษยเพื่อใหรูเร่ืองราวท่ีมีความหมายรวมกนัและเกดิการตอบสนองตอกัน  

การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) เปนการส่ือสารโดยตรง
ระหวางบุคคล 2 คนหรือมากกวานั้น ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะตองอยูใกลกันพอท่ีประสาทสัมผัสท้ัง 5 (หู 
ตา จมูก ปาก ผิวหนัง) สามารถจะติดตอกันไดและปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) นั้นมีทันที  
(อรนุช เลิศจรรยารักษ, 2527:45) 

การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึง การส่ือสารของ
บุคคลท่ีมีจํานวนตั้งแตสองคนข้ึนไป ท่ีมาทําการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันในลักษณะ
ตัวตอตัว (Person-to-Person) ซ่ึงสวนใหญจะส่ือสารกันในรูปแบบเผชิญหนา (Face-to-Face 
Communication) และหรือทําการส่ือสารระหวางคนสองคนในลักษณะท่ีมีส่ือเปนตัวกลาง ในการ
ติดตอส่ือสารก็ได (Interposed Communication) เชน การพูดคุยกนัระหวางคนสองคน (Dyadic 
Communication) การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือการพูดคุยกันภายในกลุมเล็กๆ (Small 
Group Communication) หรือการติดตอพูดคุยกนัทางโทรศัพท การเขียนจดหมายถึงกัน เปนตน 
อยางไรก็ตามไดมีการกําหนดถึงคุณลักษณะการส่ือสารระหวางบุคคลไวดังนี ้

1)  ผูท่ีทําการส่ือสารจะทําหนาท่ี หรือมีบทบาทเปนท้ังผูสงสารและผูรับสารกลาวคือ 
สภาวะของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเปนลักษณะรวมกันกระทํา (Coactive) ในการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสาร ความรูสึกนึกคิด อารมณตางๆ ซ่ึงกันและกันของบุคคลท้ังสองฝาย กลาวคือเม่ือฝายหนึ่ง
เปนผูกระทําส่ิงเรา อีกฝายหนึ่งจะแสดงกิริยาตอบสนองตอส่ิงเรานั้น หรือท่ีเรียกวา ปฏิกิริยาตอบ
กลับ (Feedback) 

2)  การส่ือสารระหวางบุคคลจะมีลักษณะของความเปนสวนตัว (Privacy) สูงในการส่ือสาร 
เนื่องจากผูสงสารและผูรับสารมีจํานวนนอย การพบปะพูดคุยจึงอยูในลักษณะท่ีเปนเร่ืองราว
ระหวางสองคน หรือคนเพียงไมกี่คนเทานั้น 

3)  สารท่ีสงหรือถายทอดในการส่ือสารระหวางบุคคลมักจะประกอบไปดวย ขอมูล
ขาวสารเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึก สภาพจิตใจ (Psychological Data) มากกวาท่ีจะ
เปนเนื้อหาสาระท่ีเนนหนักในเชิงของเร่ืองราวของเหตุการณ หรือเร่ืองท่ัวๆไปท่ีไมเกี่ยวของกับ
ผูรับสารและผูสงสาร และสารจะประกอบไปดวยสารเชิงวัจนะ (Verbal Message) ซ่ึงไดแกภาษา
พูด ภาษาเขียนและสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Message) ซ่ึงไดแก การแสดงกิริยาทาทาง 
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4)  ผูสงสารและผูรับสารในการส่ือสารระหวางบุคคล จะมีความใกลชิดและคุนเคย 
(Intimacy) ดังนั้นผูสงสารและผูรับสารสวนใหญจะเปนผูท่ีรูจักมักคุน รูถึงอุปนิสัยใจคอและ
ความรูสึกในดานตางๆ ของกันและกันเปนอยางดี และมีความสนิทสนมกันดวยความสัมพันธท่ีเปน
สวนตัว หรือในอีกแงหนึ่งอาจหมายถึง            ความใกลชิดในแงของระยะหางในการติดตอส่ือสาร
ดวย (กิติมา   สุรสนธิ, 2546: 30-31) 

 
จากแนวคิดการส่ือสารทางวัฒนธรรมและการส่ือสารระหวาบุคคล ชวยอธิบายการ

ส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร โดยดูจากวัฒนธรรมของหมอชางชาว
กูยไดกลายเปนวัฒนธรรมทองถ่ินของจังหวัดสุรินทร ซ่ึงเปนส่ือทางวฒันธรรมของจังหวดัสุรินทร
และไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เชน ทางรัฐบาลของประเทศ
อินโดนีเซียไดเชิญ นายทาว ศาลางาม หมอชางจากหมูบานชางสุรินทรไปชวยจับชางในปาของ
ประเทศอินโดนีเซีย  

ความสามารถของหมอชางชาวกยูทําใหสามารถทําการส่ือสารทางวัฒนธรรม และใช
การส่ือสารระหวางบุคคลชวยในการสรางอัตลักษณของหมอชาง ใหเปนท่ีรูจกัแกคนตางชาติตาง
ภาษา ถึงแมวาในปจจุบันหมูบานชางเปนท่ีรูจักของชาวไทยและชาวตางประเทศ หมอชาง
จําเปนตองปรับรูปแบบการส่ือสารใหเขากับวัฒนธรรมของเขาท่ีมาเท่ียวดวย โดยใชการส่ือสารทาง    
วัฒนธรรมและการส่ือสารระหวางบุคคล ชวยส่ือสารกับบุคคลภายนอกหมูบานหรือผูสนับสนุน
หมูบานชางเพือ่จะไดส่ือความหมายไดเขาใจตรงกันกับบุคคลภายนอกหมูบาน 

 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รุจิพันธ ดอกงา (2512) เร่ือง การคลองชางของชนเผาสวย เปนการศึกษารวบรวมถึง
เร่ืองราวของชนเผาสวยในจงัหวัดสุรินทร ท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจ รูปรางและเคร่ืองแตงกาย 
ศาสนาและความเช่ือถือ รวมไปถึงภาษาสวย โดยเฉพาะจะเนนความสําคัญในเร่ืองของการคลอง
ชางของชาวสวย ผลการศึกษาสรุปไดวาการคลองชางของชาวสวยนั้น เปนท้ังประเพณีและอาชีพท่ี
เกาแกอยางหนึ่งท่ีมีคุณคาในทางประวัตศิาสตรโบราณคดี แตเปนท่ีนาเสียดายอยางยิ่งท่ีปจจุบันนี้
ชนเผาสวยไดเลิกทําการคลองชางไปแลว  

ดังนั้นจึงไดมีการรวมใจกันฟนฟูอาชีพนี ้ เพื่อมิใหสูญหายไป ไดมีการจัดแสดงงาน
คลองชางของสวยข้ึนเปนงานประจําป มีการแสดงเลียนแบบวิธีการคลองชางเม่ือคร้ังอดีตของชาว
สวยใหเหมือนจริงทุกอยาง นอกจากนี้ ในปจจุบันความสําคัญของชางท่ีมีตอสังคมของชาวสวยนัน้
ลดนอยลงไปทุกที เนื่องจากความจําเปนหลายประการคือ  
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(1)  การขาดคนเล้ียงชางหากมีชางก็ตองมีคนเล้ียงประจําคอยดูแลเอาใจใสอยูตลอดเวลา ทํา
ใหขาดกําลังของครอบครัวไปโดยไมไดผลตอบแทนเทาท่ีควร  

(2)  เม่ือไมไดคลองชาง ชาวสวยกห็ันไปทาํงานดานอ่ืน เชนทําสวน ทําไร และทํานาอยาง
จริงจัง งานประเภทน้ีไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชชางมากนัก จึงไดพากันขายชางไปคงเหลือไว
เพียงไมกี่ตัวเทานั้น  

 
ช่ืน ศรีสวัสดิ์ (2529) เร่ือง การเล้ียงชางของชาวไทย-กูย (สวย) ในจังหวัดสุรินทร เปน

การศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ เพื่อหาขอมูลเบ้ืองตนเกีย่วกับสภาพการเล้ียงชางของชาวไทย-กูย (สวย) ใน
จังหวดัสุรินทร ท้ังในปจจบัุนและโยงไปถึงในอดีตบางสวน เพื่อวิเคราะหถึงแนวโนมในอนาคต 
จากการศึกษาวิจัยพบวา ชางสุรินทรจะมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากชางจังหวดัอ่ืนๆอยู 2 ประการ
ท่ีสําคัญคือ  

(1)  ชางสุรินทรท้ังหมดเลี้ยงดูโดยชาวไทย-กูย (สวย) และมีความรักความผูกพันมาก
เหมือนหนึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว  

(2)  ชางสุรินทรเปนชางท่ีถูกเล้ียงมาเพ่ือเปนสัตวเล้ียงในบาน และชางเหลานี้ก็ไดเปล่ียน
บทบาทจากชางทํางานมาเปนดารานักแสดงเสียจนหมดส้ินแลว แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีจํานวนชางใน
ปจจุบันนีก้ลับลดลงเร่ือยๆ  

ท้ังนี้ดวยสาเหตุหลายประการคือ  
(1) มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชแทนชางทําใหความสําคัญของชางลดลง  
(2) มีการเปล่ียนแปลงความเช่ือและคานยิมเดมิ โดยหันไปรับคานิยมใหมตามแบบอยาง

ของสังคมเมือง จึงมีการขายชางเพื่อไปซ้ือรถยนต ซ้ือโรงสีและซ้ือเคร่ืองอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังมีการลมตายของชางปละหลายเชือกอีกดวย  

(3)  เม่ือชางถูกขายไปในตางถ่ินและลมตายไปปละหลายเชือก แตการเพิ่มของประชากร
ชางก็ทีเพียงทางเดียวเทานัน้คือ การตกลูก ซ่ึงก็เปนไปอยางลาชา เนื่องจากชางมีระยะในการ
ตั้งครรภนานถึง 21-22 เดือน และหางกันนานถึง 3-4 ป จึงจะไดลูกอีก 

แมชางจะมีเหลือไมมากนักในปจจุบัน แตชาวไทย-กูย (สวย) ท้ังหลายก็พยายามท่ีจะ
ทําใหชางมีบทบาทและคุณคาสูงเดนข้ึน โดยการฝกใหสามารถใชประโยชนไดหลายๆอยาง
นับต้ังแตบทบาทของนักแสดง (การแสดงในงานตางๆ), บทบาทของยานพาหนะ (การรับจางใหคน
ข่ีตามหมูบานและชุมชนตางๆ), บทบาทของผูวิเศษ (การใหคนลอดทองชางเพื่อสะเดาะเคราะห) 
และ  บทบาทในการเปนเคร่ืองเชิดชูเกียรติ (การไปรวมในขบวนแหนาค, การชวยผูสมัครรับ
เลือกตั้งหาเสียงก็ทําได) ซ่ึงบทบาทดังกลาวนี้ทําใหชางไดรับความสนใจจากประชาชนท่ัวไปมาก
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ข้ึน ความสําคัญของชางก็กลับมาอีกคร้ังหนึ่ง และในสวนของจังหวัดสุรินทรก็ไดใหความสําคัญ
ของชางมากข้ึน โดยจัดใหมีงานแสดงของชางทุกปและมีการตั้งคณะกรรมการชางระดับจังหวดั
ข้ึนมาเพื่อดแูล สงเสริมการเล้ียงชางดังกลาวในหลายลักษณะ นับต้ังแตการเอาใจใสดูแลเม่ือชาง
เจ็บปวย การจดัทําทะเบียนชาง และการใหรางวัลเม่ือมีลูกชางเกิดใหมเปนตน 

 
สุขะ กิ่งมณี (2530) เร่ือง “ประเพณีคลองชางของชาวสวย” เปนการศึกษาเพื่ออนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีการคลองชางไว จากการศึกษาสรุปไดวา วิธีการคลองชางของชาวสวยเปน
ความสามารถเฉพาะตัว ไดรับการถายทอดมาจากปูยาตายาย ชาวสวยถือเปนประเพณีท่ีสําคัญยิ่ง 
กอนท่ีจะประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ เชน พธีิแตงงาน พิธีบวชนาค จะตองมีการเซนผีปะกํากอนจึงจะ
ประกอบพิธีกรรมอยางอ่ืนได นอกจากนี ้ ประเพณีการคลองชางของชาวสวยยังไมไดแพรหลายไป
ยังกลุมอ่ืน คงรูจักกันและปฏิบัติกันเฉพาะในกลุมชนชาวสวยเทานัน้ ท้ังนี้เพราะยังไมมีผูใดเขียน
เปนลายลักษณอักษรเผยแพรในหมูนักวชิาการเทาท่ีควร 

 
อารีย ทองแกว (2535) เร่ือง การศึกษาเกี่ยวกับชางในประวัติศาสตรไทย เปนการศึกษา

รวบรวมเกีย่วกับบทบาทของชางไทยในอดีต ใหสําหรับเปนแนวทางช้ีใหเห็นความสําคัญของชาง 
เปนการกระตุนใหคนไทยไดเห็นคุณคาของชางและพยายามหาหนทางรวมมือกัน อนุรักษชางปา
และชางบาน ไมใหสูญพันธุและเปนสัตวคูบานคูเมืองไทยสืบทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ตอไป ผลการศึกษาคนควาทําใหทราบวา ชางไทยไดรับการยกยองใหเกยีรติจากสังคมไทยในทุก
ระดับช้ัน เสมอกับคนท่ัวไป จากการที่มีชางจํานวนไมนอยไดรับการยกยองใหมีศักดนิาเปนคุณพระ   
พระยา เจาพระยา เหมือนขุนนางชั้นผูใหญท่ีรับใชประเทศชาติบานเมืองดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
ความใกลชิดระหวางชางกับคนไทยยังปรากฏในนิทานชาดก วรรณคด ีสุภาษิต คําพังเพย ฯลฯ และ
คําเปรียบเทียบติดหูติดปากคนไทยเสมอมา กลาวไดวาชางเปนสัตวท่ีรูจักคุนเคย รักใครเอ็นดู       
ผูกพันมากกวาสัตวปาชนิดอ่ืน   

 
สิริมา เจริญภัทรเภสัช (2542) เร่ือง ปญหาการเล้ียงชางบานและการจัดปญหาของคน

เล้ียงชางชาวกยู จังหวดัสุรินทร การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการเลี้ยงชางบานและ
วิธีการจัดปญหาของคนเลี้ยงชางชาวกยู จงัหวัดสุรินทร เปนการวิจัยเชิงพรรณนาท่ีเกบขอมูลท้ังใน   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชทฤษฎีมนุษยนิเวศวิทยา เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล 

DPU



  31 

  

ชาวกูยมีการเล้ียงชางมาเปนเวลานานนับรอยป โดยการเล้ียงชางมีความสําคัญตอชาว
กูยทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ ในปจจุบันการเล้ียงชางตองประสบปญหาตาง ๆ จาก
การเก็บขอมูล สรุปปญหาไดเปน 2 ระดับคือ  

ปญหาหลักไดแก การขาดแคลนปาสําหรับเล้ียงชาง การไมมีอาชีพที่เหมาะสมสําหรับ
ชาง และการเจ็บปวยของชาง ปญหารองไดแก การไมสามารถนําชางมาเดินในกรุงเทพมหานคร 
และการไมมีน้าํเพื่อทําการเกษตรนอกฤดูทํานา วิธีแกปญหาของชาวกูยสวนใหญคือการนําชางไป
ทํางานนอกหมูบาน เชน เปนชางโดยสารตามแหลงทองเท่ียว และมาเดินในเมืองในจังหวดัตาง ๆ 
ท้ังนี้เพื่อใหชางมีอาหารกินและเจาของชางมีรายได แตมีชางบางสวนท่ีเจาของยังคงเล้ียงไวใน     
หมูบาน  

การแกปญหาการเล้ียงชางของชาวกูย ไดมีหนวยงานบางแหงเขามาใหความชวยเหลือ 
เชน การสงเสริมอาชีพใหคนเล้ียงชางในหมูบาน การรักษาและตรวจสุขภาพชาง แตปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนยังไมสามารถแกไขได ซ่ึงอุปสรรคท่ีสําคัญไดแก การขาดความสามัคคีของคนเล้ียงชางใน
หมูบาน การขัดแยงกันของผูนําในหมูบาน  

รวมท้ังยังไมมีการแกปญหาที่สาเหตุหลักคือ การขาดแคลนพ้ืนท่ีปาสําหรับเล้ียงชาง 
ซ่ึงเปนผลโดยตรงจากการปลูกยูคาลิปตัสตามโครงการอีสานเขียวของรัฐบาล ฉะนั้นหนวยงานของ
รัฐในพื้นท่ีจึงควรมีบทบาทในการจดัการปญหานี้ โดยการมีสวนรวมของคนเล้ียงชางในหมูบาน
เพื่อดํารงวิถีชีวิตแบบคนเล้ียงชางชาวกยูไวจากการทําวิจยันี้พบวา ยงัมีประเด็นท่ีควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมในเร่ือง 

(1) ปญหาการเล้ียงชางในภาคเหนือ  
(2) ความเปนไปไดของชุมชนชางในเมืองใหญ  
(3) วิถีชีวิตของคนเล้ียงชางและชางในการทํางานประเภทตางๆ ท้ังในและตางประเทศ  
(4) ผลกระทบของการสงชางไปตางประเทศ  
(5)  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในจังหวดัท่ีมีการทองเที่ยวโดยใชชาง  

 
อมรรัตน อุดมเรืองเกียรต ิ (2545) เร่ือง การส่ือสารและกระบวนการถายทอดทาง   

วัฒนธรรมเพ่ือสรางอัตลักษณของชุมชนเกาะเกร็ด พบวา คนรุนกลางเปนกลุมท่ีมีบทบาทในการ  
ส่ือสารมากท่ีสุด ในขณะที่คนกลุมใหมมีการตอตานพลังอํานาจการครอบงําจากคนรุนกลาง และ
พยายามรักษาพื้นท่ีของตนเองไวโดยใชกลยุทธการตอรอง มีการสรางผลงานศิลปหัตถกรรม
เคร่ืองปนดินเผาท่ีบงบอกอัตลักษณเฉพาะบุคคลมากข้ึน 
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สวนการใหความหมายและคุณคา ในอัตลักษณรวมดานศิลปหตัถกรรม
เคร่ืองปนดินเผาของชุมชนนั้นพบวา ชาวชุมชนเกาะเกล็ดมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณของชนชาติ
มอญที่มีการส่ือสารผานออกมาในงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผาเกาแก ท่ีชวยสรางช่ือเสียง
ใหแกชุมชนรวมท้ังความภาคภูมิใจในการไดเปนสัญลักษณของจังหวดันนทบุรี นอกจากนี้ อัต
ลักษณรวมดังกลาวยังมีคุณคาตอชาวชุมชนเกาะเกล็ดดานอรรถประโยชนของงานศิลปหัตถกรรม
เคร่ืองปนดินเผา ในการใชสอยและแลกเปล่ียนท่ีสงผลใหเกิดการสรางรายไดตามลักษณะของ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมนิยมในปจจุบัน 

ดานกระบวนการสืบทอดทางวัฒนธรรม พบวากลุมคนรุนเกาและรุนกลางทําหนาท่ี
เช่ือมโยงใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมดํารงรักษาอัตลักษณรวมของชุมชน ดวยการผลิตซํ้า และ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณดานศิลปหัตกรรมเคร่ืองปนดินเผา โดยการเรียนรูและสรางอัตลักษณเฉพาะ
ของงานศิลปหัตกรรมเคร่ืองปนดินเผาในแบบของตนเอง  

จึงสรุปไดวาอัตลักษณรวมดานศิลปหัตกรรมเคร่ืองปนดินเผานี้ สงผลใหชุมชนเกาะ
เกร็ดเปนชุมชนเขมแข็ง โดยอัตลักษณรวมดังกลาวทําหนาท่ีเปนส่ือ เพื่อชวยสรางจติสํานึกรวม มี
การรวมกลุมเพื่อสรางกิจกรรมที่ตอเนื่องหลากหลาย กอใหเกิดเครือขายการส่ือสารสวนบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน  

   
วสุ  เขียวสะอาด (2544) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมระหวางชาวไทยและ

ชาวไทยมอญที่กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ สรุปผลการวิจัยไดวา  

1. การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในตําบลตลาด สวนใหญเปนการส่ือสารแบบ
ตัวตอตัว (face-to-face) เปนรูปแบบท่ีมีการส่ือสารมากต้ังแตอดตีจนถึงปจจุบัน โดยมีเร่ืองของ
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เปนเสมือนตัวกลางในการเช่ือมโยงใหเกิดการศึกษา
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสรางความเขาใจในเร่ืองความแตกตางกันในดานตาง ๆ เชนรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต วธีิการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ หรือความหมายในการกระทําใหเกิดข้ึนระหวางกระทํา
การส่ือสารระหวางกัน 

แตในขณะเดยีวกันชาวมอญในตําบลตลาดเองก็ยังมีสังคมเปนของตนเองอยู รวมท้ังมี
รูปแบบการส่ือสารในกลุมของตนเองเพ่ือส่ือสารกันในเร่ืองการสืบสานประเพณีตาง ๆ ของชาว
มอญ การส่ือสารชนิดนี้เรียกวาการส่ือสารภายในกลุม (Intra Communication) การส่ือสารภายใน
กลุมนี้เองไดแฝงอยูในวิถีชีวติของชาวตําบลตลาด โดยมิไดสรางความเดือดรอนใหแกผูท่ีอาศัยอยู
ในตําบลตลาดแตอยางไร 
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2.  ความเปนตัวตนของชาวมอญ ตําบลตลาดท่ีแสดงออกมาในปจจุบันสวนใหญมี
ลักษณะเปนแบบ “มอญ ๆ ไทย ๆ” กลาวคือมีชาวมอญจํานวนไมนอยใชชีวิตประจําวันแบบ
เดียวกับชาวไทยท่ัวไป แตเม่ือถึงเทศกาลท่ีสําคัญของชาวมอญ เชน วันสงกรานต ชาวมอญเหลานี้
จะหนัมาแสดงความเปนมอญออกมาใหเหน็อยางชัดเจน 

นอกจากนี้ในตําบลตลาดยังมีส่ิงตาง ๆ ท่ีสามารถบงบอกถึงความเปนมอญไดอยาง   
ชัดเจน เชน วดัมอญ เสาหงส ธงตะขาบ บานเรือน การแตงกายของผูสูงอายุเปนตน ส่ิงเหลานี้ทําให
ตําบลตลาดกลายเปนลักษณะของการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหวางชาวไทย และชาวมอญที่
แสดงออกมาอยางโดดเดนมากแหงหนึ่ง 

การผสมผสานกลมกลืนท่ีเกิดข้ึนระหวางชาวไทยและชาวมอญ ในตําบลตลาดสงผล
ถึงความเปนตัวตนของชาวมอญแทบจะทุก ๆ ดาน เชน วิถีชีวิต อาชีพ กฎหมายหรือพฤติกรรมการ
รับส่ือตาง ๆ ท่ีทําใหชาวมอญในปจจุบันคลายคลึงกับชาวไทยมาก และท่ีสําคัญคือ ไมมีปญหาความ
ขัดแยงระหวางชาวไทยและชาวมอญเกิดข้ึนใหเห็นแตอยางไร 

การผสมกลมกลืนกันนี้เองเปนปจจยัหนึ่งท่ีชวยเสริมสรางความเจริญ ใหเกดิข้ึนใน
พื้นที่ ประกอบกับปจจยัทางดานของรัฐบาล และภูมิประเทศท่ีเหมาะสมตอคมนาคมยังเปน
ตัวกระตุนใหตําบลตลาดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 

3. การพัฒนาท่ีเกดิข้ึนสงผลตอรูปแบบการส่ือสารระหวางประชาชนในพื้นท่ีอยางชัดเจน 
เนื่องจากชาวตําบลตลาดมีโอกาสในการพบปะ หรือเขากจิกรรมตาง ๆ นอยลง มีความเปนสวนตัว
มากข้ึนเพราะตางฝายตางตองทํามากากินกนัในระบบของทุนนิยม โดยท่ีส่ือมวลชนกลับมีอิทธิพล
ตอปจเจกบุคคลมากข้ึน ทําใหความเปนตัวตนของชาวมอญลดลงจากแตกอนมาก จนตัวตนท่ีแสดง
ออกมามีความคลายคลึงกับคนไทยมาก 

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพอยางเดียว ไมสามารถทําใหการพัฒนา
ท่ีเกิดขึ้นในตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการได เนือ่งจากการพัฒนาจําเปนตอง
อาศัยปจจยัหลาย ๆ อยาง ท่ีเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันเขามาเปนตัวเสริม เชน ความโดดเดนทาง     
วัฒนธรรม นโยบายของทางภาครัฐ ลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสมตอการคมนาคม และอยูไมไกล
จากกรุงเทพฯ เปนตน และส่ิงท่ีสําคัญกอนท่ีปจจยัเหลานี้จะเขามามีอิทธิพลคือ การผสมกลมกลืน
กันของชาวไทย และชาวมอญในพื้นท่ี จนเกิดความสงบเรียบรอยข้ึน มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมตอ
การพัฒนาในดานตาง ๆ  เชน เศรษฐกจิ การเมือง การศึกษา สังคม เปนตน 
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นงนภัส  ศรีสงคราม (2547) ศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางวัฒนธรรมดานอัตลักษณ
และสัญญะวิทยาของชาวไทยโซง ในหมูบานดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี งานวิจยันี้มีจุดมุงหมาย
ท่ีจะศึกษาเกีย่วกับประวัติความเปนมาของชาวไทยโซง หมูบานดอนเตาอิฐ ศึกษาบทบาทของการ      
ส่ือสารท่ีมีตอวัฒนธรรมดานอัตลักษณและสัญญะของชาวไทยโซง โดยใชวธีิการศึกษาคนควา  
รวบรวมขอมูลจากการลงพืน้ท่ี โดยมีการสังเกตการณเกีย่วกับสภาพแวดลอมและการดําเนินชีวิต
ของชาวไทยโซง มีการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําหมูบาน ผูนําสตรีของชาวไทยโซง ผูนํากลุมแมบาน
ทอผา ผูนํากลุมจักสาน ศิลปนแมเพลง ผูนาํเยาวชนและชาวบาน นอกจากนี้ยังไดคนควาจากเอกสาร
ทางดานประวตัิศาสตรเกี่ยวกับความเปนมาของชาวไทยโซง 

ผลการวิจัยพบวา “การส่ือสาร” มีบทบาททางดานอัตลักษณและสัญญะของชาวไทย
โซงเปนอยางมาก การส่ือสารมีการสรางอัตลักษณและวิถีชีวิตของชาวไทยโซงท่ีจะทําให         
วัฒนธรรมดํารงอยูหรือมีการเปล่ียนแปลงไปตามวัฒนธรรมของสังคมอ่ืนรอบขางการส่ือสารมีสวน
ในการสืบสาน สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมท่ีมาจากบรรพบุรุษสูลูกหลานในปจจบัุน ดวยการสอน
ใหรู ปฏิบัตใิหด ู เพื่อใหเกิดการซึมซับในวัฒนธรรมดวยตนเอง สําหรับการสรางอัตลักษณนั้น 
พบวา “การส่ือสารมีสวนทําใหชาวไทยโซงรุนลูกหลานเกิดความรักหวงแหน และรักษาวัฒนธรรม
อันเกาแกของตนไว เพื่อสรางอัตลักษณท่ีโดดเดนของตนตอไป” นอกจากนีแ้ลว การส่ือสารยังมี      
บทบาทในความเปนสัญญะของชาวไทยโซง โดยส่ือใหเห็นความหมายและใหเหน็ประโยชนใน
การใชสอยอีกดวย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร” 

เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และศึกษาจากเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัด
สุรินทรมีรูปแบบการส่ือสารอยางไร การใหความหมายและคุณคาเกีย่วกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู 
จังหวดัสุรินทรมีความสําคัญอยางไรในยคุโลกาภิวัตน และการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยู 
จังหวดัสุรินทรมีวิธีการการถายทอดอยางไรในยุคโลกาภิวัตน ใชวธีิการวิเคราะหแบบพรรณนา
วิเคราะห (Analytical Description) 

3.1  ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาจากประชากรสองกลุมคือ กลุมแรกเปนหมอชางชาวกยู ซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูบาน
ชาง (บานตากลาง) อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร จํานวน 15 คน และกลุมท่ีสองคือ กลุมบุคคลภายนอก
หมูบานหรือผูสนับสนุนหมอชาง เชน เจาหนาท่ีจากหนวยงานรัฐบาล และกรรมการแสดงชางจังหวัด
สุรินทรท่ีเขามาชวยเหลือ สนับสนุนหมอชางใหสามารถดํารงอัตลักษณใหคงอยูตอไปได จํานวน 15 
คน  

 
3.2  กลุมตัวอยางของการวิจัย 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจยัเลือกกลุมตัวอยางขนาดเล็กข้ึนมาเปนตัวแทนของหมอชางชาวกยู 
โดยใชการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ซ่ึงเลือกการสุมตัวอยาง
แบบกระจายอยางตอเนื่อง (Snowball Sampling) ผูวจิยัไดกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางเปนอันดับ
แรก แลวทําการสัมภาษณและขอรองใหกลุมเปาหมายชวยแนะนํารายช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีคุณลักษณะคลาย
ผูใหสัมภาษณ จํานวน 15 คน และในสวนกลุมตัวอยางกลุมท่ีสอง กลุมของบุคคลผูท่ีมีสวนสนับสนุน
หมอชาง จํานวน 15 คน ผูวจิัยอาศัยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   เพื่อจะได 
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ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงเชิงลึกท่ีผูวิจัยตองการจะเก็บขอมูลได 
หลักการคัดเลือกกลุมเปาหมาย  

ผูวิจัยไดเลือกโดยระบุเกณฑของบุคคลท่ีเปน Key Informants ไวดังนี ้
กลุมแรก คือ กลุมของหมอชาง เปนบุคคลท่ีมีความรูเกี่ยวกับวชิาคชศาสตรและ

พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางทุกประเภท และตองเปนบุคคลท่ีเคารพนับถือในหมูหมอชางดวยกันหรือ
เปนผูนําชุมชน มีอาชีพเล้ียงชางมากกวา 10 ปข้ึนไป  

โดยจําแนกตามลําดับข้ันของหมอชางคือ ครูบาใหญ หมอชาง หมอเสดียง หมอสะดํา 
หมอจาและมะชางและจําแนกตามประสบการณความชํานาญดังตอไปนี้ 

1. หมอชาง จํานวน 2 คน 
2. หมอเสดียง จํานวน 3 คน 
3. หมอจา จํานวน 1 คน 
4. มะชาง จํานวน 2 คน 
5.  กลุมควาญชาง จํานวน 7 คน 

กลุมท่ีสอง คือ กลุมของบุคคลผูท่ีมีสวนสนับสนุนหมอชาง เปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตอและประสานงานระหวางกลุมหมอชาง  

1. องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน 
2. องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 4  คน 
3. หมูบานตากลาง จํานวน 1 คน 
4.  กรรมการแสดงชางจังหวัดสุรินทรจํานวน 4 คน 
5. อําเภอทาตูม จาํนวน 4 คน 

เหตุท่ีผูวิจยัเลือกสัมภาษณบุคคลท่ีมีความสามารถดังกลาวเพราะวาเปนบุคคลท่ีสามารถ
ใหขอมูลท่ีอยูในระดบัลึกไดอยางละเอียดและถูกตองมีขอมูลที่นาเช่ือถือได  
 
กลุมตัวอยางท่ีเลือกสัมภาษณ มีดังนี ้

3.2.1 รายชื่อกลุมหมอชางชาวกูย 
1. นายมาก  สุขศรี อายุ  85  ป ตําแหนงครูบาใหญ (หมอชาง) เกดิเม่ือวันท่ี 9 

สิงหาคม 2463 อายุ  85  ป อยูบานเลขท่ี 11 หมู 11 ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัด  
2. นายหมิว  ศาลางาม เกิดป พ.ศ. 2463 อายุ  76  ป ตําแหนงครูบาใหญ (หมอชาง) อยู

บานเลขท่ี 12 หมู 9ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร  
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3. นายเภา  ศาลางาม เกิดป พ.ศ. 2469 อายุ  79  ป อยูบานเลขท่ี 65 หมู 9 ตําบลกระ
โพ อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร  

4. นายยา  ศาลางาม  เกิดป พ.ศ. 2476 อายุ  72  ป  บานเลขท่ี 16 หมู 9 ตําบลกระโพ 
อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร  

5. นายมา  ทรัพยมาก เกิดป พ.ศ. 2481 อายุ  67  ป บานเลขที่ 62 หมู 9 ตําบลกระโพ 
อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร  

6. นายช่ืน  แสนดี  เกิดป พ.ศ. 2477 อายุ  73  ป บานเลขท่ี 24 หมู 9 ตําบลกระโพ 
อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร  

7. นายใบ  ศาลางาม เกิดป พ.ศ. 2477 อายุ  73  ปบานเลขท่ี 21 หมู 13  ตําบลกระโพ 
อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร  

8. นายเท่ียง  ศาลางาม  เกิดป พ.ศ. 2410 อายุ  58  ป บานเลขท่ี 113 หมู 13 ตําบลกระ
โพ อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร  

9. นายปยะพงษ  จงใจงาม  เกดิป พ.ศ. 2503 อายุ  45  ป บานเลขท่ี 39 หมู 9 ตําบล
กระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร  

10. นายฮวล  จงใจงาม  เกดิป พ.ศ. 2512 อายุ  36  ป บานเลขท่ี 164 หมู 9 ตําบลกระ
โพ อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร  

11. นายเทิด  สุขจติร  เกดิเม่ือป พ.ศ. 2482 อายุ  66  ป อยูบานเลขท่ี 28 หมู 9 ตําบล
กระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร  

12. นายทองอุน  สุขจิตร อายุประมาณ  37  ป บานเลขท่ี 28 หมู 9 ตําบลกระโพ อําเภอ
ทาตูม จังหวัดสุรินทร  

13. นายแสวง  สุขจิตร  เกิดเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2516 อายุ  32  ป บานเลขท่ี 28 หมู 9 
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร  

14. นายทองสุข  สุขจิตร  อายุประมาณ  30  ป บานเลขท่ี 28 หมู 9 ตําบลกระโพ อําเภอ
ทาตูม จังหวัดสุรินทร  

15. นายบุญเพ็ง  สุขจิตร เกิดเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2521 อายุ  27  ป บานเลขท่ี 28 หมู 9 
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร  
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3.2.2 กลุมผูสนับสนนุหมอชาง 
องคการบริหารสวนตําบล 

1.  นายปรีชา รวมพัฒนา อายุ 66 ป ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโพ  
2. นายสา ศาลางามอายุ 68 ป อดีตเปนผูใหญบานตากลาง ปจจุบันตําแหนงรอง

นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโพ จังหวัดสุรินทร  
3.  นายดิศพงษ นับวนัดี  อายุ 34 ป ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลกระโพ  
4.  นางสาวยวุดี ปะจะนัง อายุ 33 ป ทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีวเิคราะห  

หมูบานตากลาง  ตําบลกระโพ 
5.  นายประกติ กลางพัฒนา อายุประมาณ 50 ป กํานันบานตากลาง   

อําเภอทาตูม 
6. นายวรวุฒิ ล้ิมศิริ อายุประมาณ 52 ป ปลัดอําเภอทาตูม  
7.  นายธีรศักดิ ์สุขสงวน อายปุระมาณ 42 ป ปลัดอําเภอทาตูม  
8.  นายปรีชา นิยมตรง  อายปุระมาณ 52 ป ปลัดอําเภอทาตูม  (นักพัฒนาชุมชน 6)  
9.  นายบุญธรรม เนาวสูงเนนิ อายุประมาณ 47 ป สารวตัรปศุสัตว อําเภอทาตูม  

องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร 
10. นายธงชัย  มุงเจริญพร อายุประมาณ 53 ป นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สุรินทร นายธงชัย  มุงเจริญพรศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑติมหาวิทยาลัย         
รามคําแหง รุนท่ี 11 นายธงชัย  

11. นายกฤตพล ศาลางาม อายุประมาณ 45 ป ปจจุบันนายกฤตพล ศาลางามดํารง
ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป 6 หนาท่ีสําคัญเปนนักประชาสัมพนัธองคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร  

กรรมการแสดงชางจังหวัดสุรินทร 
12. นายสุมิตร  ปรีชานนทกุล อายุ 52 ป เปนอาจารยใหญโรงเรียนบานตากลาง 

ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทร และปจจุบันนายสุมิตร ปรีชานนทกุลไดชวยทางจังหวัด
เปนกรรมการการแสดงชางจังหวดัสุรินทร  

13. นายวนิัย  บัวศรี อายุประมาณ 45 ป นายวนิัย บัวศรีเปนครูสอนช้ันประถมศึกษา
ท่ีโรงเรียนบานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรและเปนกรรมการการแสดงชาง
จังหวดัสุรินทร  
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14. นายวัชระ แสนกลา อายุประมาณ 45 ป นายวัชระ แสนกลาเปนครูสอนช้ัน
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร และเปนกรรมการ
การแสดงชางจังหวดัสุรินทร  

15. นายสมเกียรติ บุญลอม อายุประมาณ 45 ป เปนครูสอนช้ันประถมศึกษาท่ี        
โรงเรียนบานตากลางตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรและเปนกรรมการการแสดงชาง
จังหวดัสุรินทร  

  
3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยภาคสนาม 

การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัภาคสนาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ไดแก 
1. แนวการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงผูวิจัยจะเตรียมแนวคําถาม

แบบกวาง ๆ ไวลวงหนา เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงคอีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหผูให   
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) สามารถเลาเร่ืองไดอยางเต็มท่ี ตามประเด็นท่ีผูวยัไดตั้งไว และ
ยืดหยุนประเดน็คําถามตามสถานการณในการสัมภาษณ 

2. แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัยหรือการจดบันทึก ซ่ึงผูวิจัยใชในการบันทึกขอมูล
ท่ีรวบรวมไดจากการสังเกต สัมภาษณ พูดคุยกับกลุมผูใหขอมูลตลอดระยะเวลาในการวิจัยเปนส่ิงท่ี
ไดนอกจากการสัมภาษณเปนส่ิงท่ีผูวิจัยไดพบเหน็มา 

3. การบันทึกเทปเพื่ออัดเสียงการสัมภาษณของผูวิจัยและผูใหสัมภาษณเปนการชวย
ใหผูวจิัยไดขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจน 

4. กลองถายภาพเพื่อบันทึกภาพท่ีสําคัญและนํามาประกอบการทําวิจยั 
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ เปนการศึกษารูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณความเปนหมอ

ชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรใหคงอยูตอไป ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนการเก็บขอมูลจาก
ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมูบานชางของหมอชางชาวกยู โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

1.  เอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary Source) ซ่ึงเกี่ยวกบัวัฒนธรรมการเล้ียงชาง ประเพณี
พิธีกรรมของหมอชางในหมูบานตากลางจังหวดัสุรินทร ตลอดจนภาพถายและหลักฐานอ่ืน ๆ เพื่อ
เก็บขอมูลท่ีกําหนดไวในวตัถุประสงค 

2.  การแนะนาํตัว ผูวจิัยทําการแนะนําตัวกับผูใหขอมูล กําหนดสถานภาพและบทบาทของ
ผูวิจัยโดยเปดเผย (Overt Role) และแจงใหผูใหขอมูลไดทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้ 
หรือ อาจใชบุคคลซ่ึงเปนท่ียอมรับในชุมชนเปนส่ือกลางและเปนผูแนะนํา 
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3.  ตวัผูวิจยัเองซ่ึงจะเปนผูสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) เพื่อเก็บขอมูล
เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไดกําหนดไวในวัตถุประสงคและปญหานําวิจยั ผูวิจยัไดใชการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (Nonstructured interview) ซ่ึงมีการกําหนดหัวขอไวกวาง ๆ (Interview Guideline) และ
ใชเทคนิคหลายๆ วิธีผสมผสานกันไดแก การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ และ การ
สัมภาษณแบบมีจุดสนใจเฉพาะเนนสัมภาษณบุคคลหลักๆ ภายในหมูบาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ
หมอชางภายใน หมูบานและเปนผูประกอบพิธีกรรมท่ีเกีย่วกับชาง นอกจากนี้ Key Informants ของ
ผูวิจัยจะเนนเฉพาะการสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทร โดยเนนพิธีกรรมท่ี
เกี่ยวกับชาง ดังนั้นคําถามตางๆ ผูวิจัยจึงมีการตั้งโครงคราว ๆ ไวสําหรับเปนแนวทางในการ
สัมภาษณเทานั้น 

4.  การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการผูวิจัยจะสังเกตการณพฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของหมอชาง เชน การ
พูดคุย การมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนและบุคคลภายนอกหมูบานตากลาง ท้ังนี้รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมในประเพณีและพิธีกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนในหมูบานชางดวย เชน ประเพณกีารบวชนาคชาง 
การทําพิธีเซนศาลประกรรมของหมอชางในงานบวชนาคชาง 

ท้ังนี้การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณจะอยูใน
กรอบของประเด็นท่ีตองการศึกษาเพื่อตอบปญหาการวจิัย ดังนี ้

1.  ลักษณะของรูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 
2. ลักษณะของการใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวดั

สุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 
3.  ลักษณะของการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 

 
3.5  การสังเกตการณ 

สังเกตจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีมีปฏิสัมพันธกันระหวางหมอชาง และผูสนับสนุน 
โดยสังเกตการแบบมีสวนรวม (Participant Observation) หรือบางคร้ังเรียกวา (Field Observation) 
หรือการสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) เชน การทําพิธีเซนศาลประกรรมของหมอ
ชางในงานบวชนาคชาง (ผูวิจัยไดเคยเขาไปดูหมอชางเซนประกรรมมาบางแลวและเขาไปอีกคร้ัง
ในเดือนพฤษภาคม 2548) โดยผูวิจยัมีบทบาทเปนผูรวมในฐานะนกัสังเกตการณ ชวงท่ีเขาไป 
สังเกตการณคือ การเขาไปสังเกตการณเกี่ยวกับชีวิตประจําวนัของหมอชางชาวกยู โดยผูวิจัยไดลง
พื้นที่ทําการศึกษา สังเกตชีวติสภาพความเปนอยูของหมอชางชาวกยูเบ้ืองตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ผูวิจัยเดินทางไปหมูบานตากลางในวันธรรมดาและวันหยุด และผูวจิัยไดสังเกตการณในวันท่ี 20
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พฤษภาคม 2548 ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2548 ตั้งแตเวลา 8.00-17.00 น. ซ่ึงเปนประเพณีงานบวช
นาคชางซ่ึงจัดเปนประจําทุกป วันแหบวชนาคชางหมอชางชาวกยูและลูกหลานชาวกยูท่ีเล้ียงชางใน
หมูบานตากลางจะมีการแตงกายตามประเพณี และจัดเตรียมเคร่ืองเซนตามแบบอัตลักษณดั้งเดิม
ผูวิจัยไดเดนิทางไปรวมงานตามวันดังเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากท่ีสุด 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ระยะดังนี ้
ระยะท่ี 1 กอนเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการศึกษาพ้ืนท่ีของชุมชน รวบรวมขอมูลประวัตแิละ

วัฒนธรรมของชุมชนเบ้ืองตน ภายในเวลาประมาณ 2 เดอืน (มกราคม-กุมภาพนัธ 2548) 
ระยะท่ี 2  ระหวางเก็บขอมูล ทําการนัดหมายและสัมภาษณ พดูคุยและสังเกตจากการ

เขารวมกิจกรรมกับคนในชุมชน ภายในเวลาประมาณ 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2548) 
ระยะท่ี 3 หลังเก็บขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรางบทสรุปตามกรอบแนวคิด 

และตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลแบบสามเสา ภายในเวลาประมาณ 4 เดือน (มิถุนายน-
กันยายน 2548) 
 
3.6  วิธีวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล ตามหลักการวจิัยเชิง
คุณภาพ และทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม โดยใชการตรวจสอบความเช่ือถือได
ของขอมูลแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) ซ่ึงเปนการแสวงหา
ขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกนัเพื่อรวบรวมเปนเร่ืองเดยีวกันคือ จากการสังเกต การซักถาม และ
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (สุภางค จันทวนิช, 2542: 130) โดยนําขอมูลท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวมมา
เปรียบเทียบซ่ึงกันและกันในประเด็นตางๆ ท่ีตองการศึกษา ดังนี ้

1.    ลักษณะของรูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 
2.  ลักษณะของการใหความหมายและคณุคาเกีย่วกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัด

สุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 
3.  ลักษณะของการถายทอดอัตลักษณของของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิ

วัตน 
ผูวิจัยใชการวเิคราะหขอมูลแบบอุปนัย โดยเก็บขอมูลเบ้ืองตนที่ไดจากการสัมภาษณ

และสังเกตในขณะอยูในสนามดวยตนเองแลวนํามาหาประเด็นหลักและขอสรุปรวม จากนั้นจึงทํา
การจําแนกขอมูลตามประเดน็ตางๆ และทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดเพื่อตอบปญหานําวิจัย 
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3.7  การนําเสนอผลงานการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการวจิยั ในรูปแบบพรรณาวิเคราะห 

(Analysis Description) โดยการนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะห เร่ือง “การส่ือสารเพ่ือ
สรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทร” โดยมุงเนนศึกษาดานวัฒนธรรมการเล้ียงชาง
ของชุมชน ไวในบทที่ 4 ซ่ึงผูวิจัยมีการจัดแบงการนําเสนอออกเปนลําดับดังนี ้

1.   นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเพื่อใชตอบปญหานําวจิัยในสวนของรูปแบบการ
ส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 

 2.  นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเพื่อใชตอบปญหานําวจิัยในสวนของการส่ือสาร
เพื่อใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร ในยุคโลกาภิวัตน 

3. นําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเพือ่ใชตอบปญหานําวิจยัในสวนของกระบวนการ
ถายทอดทางวฒันธรรมทองถ่ินของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร ในยุคโลกาภิวตัน  

 
สําหรับในบทที่ 5 ผูวิจัยไดใชเพื่อการนําเสนอขอสรุป การอภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะท่ีไดคนพบจากการศึกษาวิจยัคร้ังนี ้
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บทที่ 4 
ผลของการวิจัย 

 
“สุรินทรถ่ินชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย รํ่ารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม 

งามพรอมวัฒนธรรม” จากคําขวัญของจงัหวัดสุรินทร  “ชาง” ถือเปนสวนหนึ่งท่ีเปนอัตลักษณท่ี      
โดดเดนของจงัหวัดสุรินทร ซ่ึงถาพูดถึงชางจังหวดัสุรินทรแลว ชางมีประวัติความเปนมาพรอม ๆ กับ 
บรรพบุรุษผูเขามากอต้ังจังหวัดสุรินทร ตั้งแตป พ.ศ. 2306 มีหลักฐานวาหลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) 
เปนผูกอต้ังจังหวัดสุรินทร  

 
จังหวดัสุรินทรมีแหลงอารยธรรมมาจากขอม บรรพบุรุษสืบเช้ือสายมาจากเขมร เช้ือสาย

ลาวและเช้ือสายสวยซ่ึงมีความสามารถในการจับชางปา สุรินทรเปนจังหวดัท่ีคนท่ัวไปทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศตางรูจักกันดวีา สุรินทรเปนถ่ินเมืองชางซ่ึงมีช่ือเสียงความยิ่งใหญ ความแสนรูของชาง
จังหวดัสุรินทรเปนอัตลักษณเฉพาะตัวท่ีโดดเดนไมมีใครเหมือน ชางสามารถสรางช่ือเสียงใหแกจังหวดั
และดึงดดูนกัทองเท่ียวใหแกจังหวัดไดเปนอยางดี ชาวสุรินทรจึงถือวาชางเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
สืบทอดกันมาแตโบราณ ดังคําขวัญของจังหวัดท่ีวา “สุรินทรถ่ินชางใหญ” 

 
ในบทนีจ้ะเปนการแสดงผลการวิจยัท่ีผูศึกษาไดไปทําการเก็บขอมูล มาจากแหลงขอมูล 

ตาง ๆ ซ่ึงจะนาํมาใชในการวิเคราะหผล เพื่อตอบปญหานําการวจิัยท้ัง 3 ขอ คือ ขอแรกการส่ือสารเพ่ือ
สรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทรมีรูปแบบการส่ือสารอยางไร ขอท่ีสองการให
ความหมายและคุณคาเกี่ยวกบัอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทรในยุคโลกาภวิัตนอยางไร 
ขอสุดทายการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทร มีวิธีการถายทอดในยุคโลกาภิวัตน   
อยางไรและจะทําการวเิคราะหในบทท่ี 5 ตอไป 
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การนําเสนอในบทท่ี 4 นีแ้บงเปนตอนหลัก ๆ ประกอบดวย ตอนท่ีหนึ่งประวัติความ
เปนมาของอาชีพ และรูปแบบการส่ือสารท่ีหมอชางใชส่ือสารระหวางกลุมหมอชางและคนใน
หมูบาน รวมถึงการส่ือสารของหมอชางและกลุมผูสนบัสนุนวาการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของ
หมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรมีรูปแบบการส่ือสารอยางไร ตอนท่ีสองเปนการวิเคราะหและ
พรรณนาเกีย่วกับการใหความหมายและคุณคาเกีย่วกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวัด
สุรินทรในยุคโลกาภิวัตนและตอนท่ีสามเปนการวิเคราะหวา อัตลักษณดังกลาวมีการถายทอดอัต
ลักษณอยางไร ในยุคโลกาภวิัตน 

 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บขอมูลโดย การศกึษาจากขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ การสังเกต

จากพฤติกรรมการส่ือสารของหมอชางชาวกูยหมูบานตากลาง การสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยาง
ท้ังกลุมหมอชางชาวกยูและกลุมผูสนับสนุน ขอมูลท่ีไดจากการทําวจิัยผูวจิัยไดนํามาตอบปญหาวิจัย
ในสวนตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 
ตอนท่ี 4.1 รูปแบบการส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทร 

4.1.1 การบอกเลาประวัติศาสตรชาวกูยจังหวัดสุรินทร 
การจะศึกษาประวัติศาสตรหมอชางชาวกยู เราจําเปนตองศึกษาประวัติศาสตรความ

เปนมาของจังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนาน แตไมปรากฏ
หลักฐานท่ีแนนอนวา มีประวัติศาสตรความเปนมาอยางไรอาศัยเพยีงขอสันนิษฐานของนัก
ประวัติศาสตร นักโบราณคดีตลอดจนคําบอกเลาของผูสูงอายุท่ีเลาตอ ๆ กันมา โดยเช่ือกนัวาเมือง
สุรินทรถูกสรางข้ึนเม่ือประมาณ 2,000 กวาปมาแลว ในสมัยท่ีพวกขอมมีอํานาจอยูในบริเวณน้ี เม่ือ
ขอมเส่ือมอํานาจลงเมืองสุรินทรไดถูกท้ิงรางจนกลายเปนปาดงอยูนาน  

จนกระท่ังป พ.ศ. 2306 จึงปรากฏหลักฐานวาหลวงสุรินทรภักด ี (เชียงปุม) ซ่ึงเดิมเปน
หัวหนาหมูบานเมืองทีไดขอใหเจาเมืองพิมาย กราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกลาฯจากพระ
เจาอยูหวัพระท่ีนั่งสุริยามรินทรยายหมูบานจากบานเมืองทีมาต้ังอยูบริเวณบานคูประทายบริเวณซ่ึง
เปนท่ีตั้งเมืองสุรินทรในปจจุบันนี ้ เนื่องจากเหน็วาเปนบริเวณท่ีมีชัยภูมิเหมาะสมมีกําแพงคายคู
ลอมรอบ 2 ช้ัน มีน้ําอุดมสมบูรณเหมาะแกการประกอบอาชีพและอยูอาศัย  

ตอมาหลวงสิรินทรภักดีไดกระทําความดีความชอบเปนท่ีโปรดปราน จึงไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯใหยกบานคูประทายเปน "เมืองประทายสมันต" และเล่ือนบรรดาศักดิ์หลวง        
สุรินทรภักดีเปนพระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวางใหเปนเจาเมืองปกครอง ในป พ.ศ. 2329 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนช่ือ "เมือง

DPU



  45 

  

ประทายสมันต" เปน "เมืองสุรินทร"ตามสรอยบรรดาศักดิ์ของเจาเมือง พระสุรินทรภักดีศรีณรงค
จางวางซ่ึงเปนบรรพบุรุษของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทร ไดเขามาต้ังถ่ินฐานท่ีเมืองสุรินทร
ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

4.1.1.1.  ประวัติความเปนมาของบรรพบุรุษชาวกูยในมุมมองของหมอชางชาวกูย 
ชาวกูยมีถ่ินเดมิอยูบริเวณตอนเหนือของเมืองกําปงธม ประเทศกัมพูชา ชาวกูยเคยเปน

รัฐอิสระ ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 20 เคยสงทูตมาคาขายกบัอยุธยาและเคยชวยกษัตริยเขมรปราบขบถ 
ตอมาเขมรไดใชอํานาจทางทหารปราบชาวกูย และผนวกอาณาจกัรเขาไปเปนสวนหนึ่งของเขมร 
ชาวกูยชอบการอพยพ เพื่อแสวงหาท่ีดินอุดมสมบูรณในการเพาะปลูก ชาวกูยอพยพข้ึนเหนือเขาสู
เมืองอัตตะบือ แสนปาง จําปาศักดิ์ และสารวัน ทางตอนใตของลาว อพยพขามลําน้ําโขงเขาสูภาค
อีสานทางดานแกงสะพืออําเภอโขงเจียม  

หลังจากนัน้ลูกหลานชาวกูยแยกยายกันไปตั้งบานเรือน ชาวกูยอพยพเขาประเทศไทย
คร้ังใหญในสมัยปลายอยุธยา (พ.ศ.2245-2326)  ชาวกยูท่ีอพยพมา มีหวัหนาของตัวเอง คนไทยเรียก
ชาวกูยวา เขมรปาดง ชาวกูยเรียกตัวเองวากุย กยู โกย หรือกวย ซ่ึงแปลวา “คน” ปจจุบันพบชาวกยู
ในจังหวดัแถบภาคอีสาน เชน สุรินทร บุรีรัมย อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
และสุพรรณบุรี เหตุท่ีออกเสียงตางกันสันนิษฐานวาการออกเสียงของคนแตละกลุมท่ีเปลงสําเนียง
แตกตางกัน หรือเปนชาวสวยท่ีอพยพกันมาจากคนละทองถ่ิน  

จังหวดัสุรินทรมีชนพื้นเมืองอยู 3 กลุมใหญคือ กลุมท่ีใชภาษาเขมร กลุมท่ีใชภาษาลาว 
และกลุมท่ีใชภาษาสวย แตกลุมท่ีมีความเกี่ยวของกับชางจังหวดัสุรินทรคือ กลุมท่ีใชภาษาสวย บาง
คนเรียกวา “สวยสุรินทร” ดังนั้นแตละกลุมจึงเรียกตัวเองแตกตางกันเชน “ชาวสวยหมูบานตากลาง
เรียกตัวเองวา “กูย” แตคนหมูบานอ่ืนจะรูจักในช่ือ “สวย” ซ่ึงมีท่ีมาจากท่ีเดยีวกันคือ สวยเล้ียงชาง 
หรือกูยเล้ียงชางบานตากลาง จังหวดัสุรินทร” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 
2548.)  

การคลองชางปาของชาวไทยเช้ือสายกยูหรือชาวสวยเปนศาสตรและไสย ท่ีถายทอด
กันมาหลายช่ัวอายุคนการเตรียมการกอนลงมือคลองชางปา ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติและพิธีกรรมหลาย
ข้ันตอน “หมอเฒาหรือครูบาเฒาจะส่ังใหบรรดาหมอชาง และมะเตรียมพรอมกอนออกไปคลองชาง
ปา การจัดกลุมของหมอชางของหมอเฒาแบงชางตอออกเปนสามกลุม คือ กลุมหมอสะดํา กลุมหมอ 
สะเดียง ซ่ึงจะเคล่ือนชางตอ ขยายปกกา โอบไลชางปาไปยังจดุท่ีกาํหนดโดยมีกลุมครูบาใหญอยู
กลาง กลุมหมอชางจะถือไมคันจามท่ีปลายมีบวงบาศติดอยู เม่ือไดจังหวะก็รีบสอดคันจามท่ีติด
บวงบาศไปรับกับเทาชางปาท่ีกาวเหยยีบลงไป จากนั้น หมอชางจะกระตุกบวงบาศใหรัดติดเทาชาง
ปา บวงบาศจะหลุดจากไมคันจามหลังจากชางตอกับชางปาออกแรงดึงกันไปกนัมาสักพัก มะท่ีนั่ง
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อยูทายชางกจ็ะลงไปจับเชือกบาศผูกติดกบัตนไมใหญ หรือเสาตะลุง ถาเปนในเพนียด หมอชางจะ
นําชางตอเขาไปขนาบชางปาท่ีจับไดนําทามท่ีเตรียมมา สวมเขาท่ีคอชางปา แลวผูกไวกับตนไมหรือ
เสาตะลุงสวนบวงบาศก็จะเก็บไวใชคลองชางปาในคร้ังตอไป การคลองชางปานั้น บางคนก็คลอง
ไดมากบางคนก็คลองไดนอยท้ังนี้ข้ึนอยูกบัความสามารถและโชคชะตา” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.
สัมภาษณ 16 พฤษภาคม  2548.)  

ความเปนมาของบรรพบุรุษ “กูยหรือสวยชาง เปนกลุมท่ีมีระเบียบวินยัและมีการ
ปฏิบัติตัว เคารพ นับถือผีประกรรมอยางเครงครัด การเขามาของคนโบราณมาจากฝงเขมร แลวมา
ตั้งบานเรือนอยูบริเวณบานตากลางในปจจบัุน วิถีชีวิตผูกพันกับการเล้ียงชางและฝกชาง ชาวกูยมี
ความออนนอมและชาวกูยมีความสามารถในวิชาคชศาศตรในเร่ืองการจับชางปา นํามาฝกใชงาน
และอยูรวมกับคนในครอบครัวเหมือนเปนญาติพี่นองกัน” (มาก สุขศรี.หมอชาง.สัมภาษณ 3 
มิถุนายน 2548.) 

ชาวกูยยังนับถือวิญญาณไดแก ภูตผี ปศาจ เจาท่ี เจาทาง เจาปา เจาเขา และนอกจากนี้
ชาวกูยยังเช่ือเร่ืองผีปอบในหมูบานจะมีแมเฒาทําหนาท่ีดูแลความเจ็บไขไดปวย ชาวกูยเช่ือวาการ
เจ็บปวยเกดิจากการกระทําของผีจึงมีการออนวอนใหผีพอใจ โดยมีการรําผีมอผูท่ีจะรําผีมอตองผาน
พิธีไหวครู ครอบครู ชาวกูยยังมีพิธีไหวพระแขมีการสันนิษฐานกัน วาเปนพิธีท่ีไดจากเขมร พิธีนี้
เปนพิธีเส่ียงทายเพื่อดูปริมาณนํ้าฝนท่ีจะตกในเดือนตาง ๆ ท่ีเปนฤดูทํานาในป ตอไป ชาวกูยมีการ
นับถือผีและศาสนาพุทธผสมกันภายในชุมชนมีท้ังวัด “มีศาลผีประจําหมูบาน ผีบรรพบุรุษเรียกวา 
“ญะจัวะฮ” ตั้งอยูตรงปาวังทะลุท่ีมีแมน้ํามูลแมน้าํชีผาน และบนบานของชาวกยูจะมีหิ้งบูชาผี 
บรรพบุรุษ” (ยา ศาลางาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

บางบานสรางศาลไวใกลศาลเจาท่ีในการเซนผีกระทําปละคร้ัง “การเซนเร่ิมพิธีโดยนํา
ขาวสุกเหลา เนื้อสัตว กรวยใบตอง ผา สตางค หมาก พลู เอามาวางไวใตหิ้งบูชาทําพิธีเซนโดยเอา
น้ําตาลโรยบนขาวสุก แลวจดุเทียนปกลงท่ีขาวและกลาวขอใหผีบรรพบุรุษคุมครอง ขณะท่ีกลาวทํา
พิธีคอย ๆ รินเหลาลงในขัน แลวหมอชางท่ีทําพิธีจะหยิบของท่ีใชเซนวางบนหิ้งท่ีเหลือนํามา
รับประทานหลังจากการเซนเสร็จแลว (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

การเซนผีอาจจัดข้ึนในวาระอื่น ๆ เชน เม่ือมีเด็กคลอดหรือเม่ือมีแขกมาเยือนและพัก
อาศัยอยูท่ีบาน การพาชางไปเท่ียว เปนตน “ปูยาตายายเลาใหฟงวา บรรพบุรุษชาวกยูในประเทศ
ไทยเคยอยูกับพวกเขมรสูงและชาวลาวทําใหชาวกูยรับเอาวัฒนธรรม เขมรสูงและลาวมาบางดจูาก 
บานของชาวกยูมีลักษณะใตถุนสูง ดานหนาจะสูงเอาไวเล้ียงชางใตถุนใชเปนท่ีวางท่ีทอผา วาง
กระดงไหม และวัสดุเคร่ืองใชสานดวยไมไผ บางบานจะแบงสวนหนึง่เปนยุงขาวตดิกับบาน บาง
บานสรางยุงขาวแยกตางหาก ชาวกูยรับประทานขาวเจาเปนอาหารหลัก จะรับประทานขาวเหนียว
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เปนบางคร้ัง กับขาวก็มีพริกตํา แกงกบ บางคนเอาชอบ เขียด กิ้งกา เอามาสับ ยางและตําพริก        
มดแดงเอามาค่ัวใส กะป เกลือ มะนาว พริก น้ําปลา” (ยา ศาลางาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 

อาหารดิบท่ีบริโภค ไดแก กุงตัวเล็ก ปลาซิวตัวเล็ก เรียกวา “กาผุห” ผูหญิงกูยสูงอายุ
นิยมเค้ียวหมากและพลู นอกจากนี้ยังเก็บลูกไมชนิดหนึง่มาเค้ียวกับหมากเรียกวา “ปลัย การ” ชาว
กูยยังมีการเล้ียงหมู เปด ไก มีการลมวัวควาย บริโภคหรือในเวลามีงานพิธี เชน เซนผีบรรพบุรุษ 
งานบวช เปนตน  “เวลาเซนเคร่ืองเซนจะมีหวัหมู ไกตม เปดตม เหลาขาว ผลไม ขาวสวย ดอกไม 
ธูป เทียน และขนมมาต้ังไวท่ีศาลประกรรม” (ยา ศาลางาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 

การแตงกายบานตากลางเปนหมูบานท่ีมีวฒันธรรมการแตงกายท่ีสวยงาม “ผูชายนิยม
นุงโสรง สวนผูหญิงท่ีอายุมากใสเส้ือคอกระเชา ใสสรอยคอลูกปดเงิน นิยมใสดอกไมหอมไวท่ีติ่งหู 
ผูหญิงชาวกยูนิยมทอผาจิกกะนอยเปนผาท่ีมีลักษณะคลายผาหางกระรอกมีสีเดียว เปนผาสําหรับ
ผูชายนุงในพิธีสําคัญ ๆ ลักษณะการนุงจะนุงพับจีบดานหนาเหมือนการนุงโสรง ผานุงสตรีนิยมทอ
หม่ีค่ันเปนทางแนวดิ่งยนืพืน้สีน้ําตาลอมมีหัวซ่ิน พืน้สีแดงลายขิด ตีนซ่ินสีดํามีร้ิวขาวเหลืองแดง 
ผาจะกวี เปนผาคลายอันลูซีมของเขมร มีลายทางยาวเปนผาท่ีสตรีใชนุงในงานสําคัญ ๆ” (เภา ศาลา
งาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

สวนการแตงกายของหมอชางนั้น “หมอชางการแตงกายโดยนุงผาไหมเปนผานุงหนึ่ง
ผืนและมีผาสไบหน่ึงผืน มีเคร่ืองรางของขลังเปนเคร่ืองประดับ การแตงกายในปาจะมีเคร่ือง      
แตงกายนอยช้ิน” (มาก สุขศรี. หมอชาง.สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) การแตงกายจะชวยใหแยก
ตําแหนงของหมอชางได มะชางหรือหมอจา หมอสะเดียง หมอสะดํา และครูบาใหญ หมอชางจะ
แตงกายเต็มท่ีเวลามีงานประเพณีท่ีจําเปนตองประกอบพธีิกรรมการเซนไหวบรรพบุรุษ เชน แสดง
ชางซ่ึงเปนงานประจําปของจังหวดัสุรินทรในเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป และงานบวชนาคชาง
ของหมูบานตากลาง จังหวัดสุรินทรจัดข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ป 

จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา กอนท่ีเราจะมีพิธีการแตงงาน งานข้ึนบานใหม หรือ
งานบวช ทางวัฒนธรรมของหมอชางชาวกวยจะมีการทําพิธีเซนไหวบอกกลาวบรรพบุรุษกอน โดย
การเซนผีประกรรม ในเร่ืองความเช่ือของผีประกรรมชาวกูยทุกๆคนจะถือปฏิบัติอยางเครงครัดจน
เปนวิถีชีวติ วัฒนธรรมของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทรมีความคลายคลึงกับวฒันธรรมของเขมร 
ดังจะเห็นไดจากการใชภาษาในการประกอบพิธีกรรมการเซนไหวผีประกรรม และการเล้ียงชางของ
หมอชางชาวกยูมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนัน้การประกอบพิธีกรรม การดําเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของหมอชางชาวกูยยังคงดํารงอยูและไดรับการถายทอดมาอยางเครงครัด 
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4.1.1.2. ประวัติความเปนมาของบรรพบุรุษชาวกูยในมุมมองของผูสนบัสนุน 
จากประวัติความเปนมาของบรรพบุรุษชาวกยู “หมูบานตากลางเปนหมูบานท่ีมี

ประวัติศาสตรมายาวนานและเปนตนกําเนดิของบรรพบุรุษชาวสุรินทร ในพ.ศ.2302 ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายตรงกับรัชสมัยพระบรมราชาท่ี 2 มีบันทึกในพงศาวดารวา เกิดเหตุการณชางเผือก
แตกโรงหนีจากอยุธยา ชาวกูยไดชวยคลองจับชางเผือกสงคืน ทําใหหวัหนาชุมชนไดรับการพนู
บําเหน็จใหเปนเจาเมืองสุรินทรคือ พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง ชาวกูยไดมาต้ังถ่ินฐานและ
เล้ียงชางมาแตยุคนั้น วิถีชีวติของคนและชางมีความผูกพันกันมาแตบรรพบุรุษ สวนหมอชางก็เปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตความเปนอยูของคนและชางเชนกนั เพราะหมอชางและชางมีความเกีย่วของ
กันทางความเช่ือ วิธีปฏิบัติตามพิธีกรรมและประเพณี วฒันธรรมของชาวกยูหมูบานตากลาง ตําบล
กระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร” (ประกิต กลางพัฒนา.กํานันบานตากลาง. สัมภาษณ 31 
พฤษภาคม 2548.)  

ชาวกูยนิยมเล้ียงชาง ซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ “ชาวกูยจะออกไปจบัชางในปาดวย
การคลองชาง เรียกวา “โพนชาง” เปนการจับชางโดย หมอชาง ใชบวงมาศท่ีเรียกวา “เชือกปะกํา" 
ทําจากหนังควาย ถือเปนของศักดิ์สิทธ์ิเปนท่ีสิงสถิตของดวง วิญญาณ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย
คลองเทา ชางแลวผูกกับ ตนไม และนํามาฝกใชงาน ในการคลองชางกระทําปละคร้ังราวเดือน 11
และเดือน 12 ชางท่ีตายลงจะมีการฝงอยางดี และจะขุดกระดกูข้ึนมาทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหชาว
กูยนยิมออกไปคลองชางปาท่ีประเทศกัมพูชา หมอชางจะรวบรวมคนแลวออกไปคลองชางปาท่ี
เขมรตํ่าในชวงท่ีไมมีการทํานา เพราะสามารถหารายไดจากการจับชางมาขายเพ่ิมรายไดไดอีกทาง 
บางคนก็นําชางมาใชแรงงานขนไมท่ีจังหวดัเพชรบูรณกมี็” (ปรีชา รวมพัฒนา.นายกองคการบริหาร
สวนตําบลกระโพ.สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.) ดังจะเห็นไดวาชางปาสวนมากจะมาจากประเทศ
กัมพูชา และหมอชางนิยมเขาไปคลองชางในปากัมพูชาเพราะปามีความอุดมสมบูรณมีชางปาอาศัย
อยูมาก  สัตวปา มีของปา และมีสมุนไพรหายากนานาชนดิในปากัมพูชา 

การเขาไปคลองชางในปา จําเปนตองอาศัยความรูเกีย่วกับการคลองชางและการอาศัย
รวมกันในปา หมอชางชาวกยูจึงมีขอปฏิบัติมากในการออกคลองชางในปา และทุกคนจําเปนตอง
ปฏิบัติใหเครงครัดเพื่อความปลอดภัยในการออกคลองชางและการอยูปา “การถือขะลําพืด คือขอ
ปฏิบัติและขอหามปฏิบัติในการคลองชาง ขอปฏิบัติและขอหามปฏิบัติของผูออกคลองชาง เชนการ
ถือศีล 5 อยางเครงครัด การเช่ือฟงคําส่ังของหมอชาง ตองใชภาษาผีประกรรมในการพูดคุยกนัในปา 
ตองเซนผีประกรรมกอนนอนทุกคืน เปนตน สวนขอปฏิบัติและขอหามปฏิบัติของลูกเมีย เชน ไม
ตัดผม แตงหนา ไมผัดแปง ไมพูดกับคนแปลกหนาโดยเฉพาะผูชาย ไมรับญาติมาพักในบานขณะท่ี
สามีออกคลองชาง ไมกลาวคําหยาบคาย ไมนั่งตรงบันได ตองเซนผีประกรรมกอนนอนทุกคืน เปน
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ตน ผูออกไปคลองชางและภรรยาตองปฏิบัติอยางเครงครัด” (นายธงชัย มุงเจริญพร.นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร. สัมภาษณ  8 มิถุนายน 2548.) 

การบอกเลาประวัติความเปนมาของหมอชางชาวกยู กับวัฒนธรรมการเล้ียงชางใน
มุมมองของกลุมผูสนับสนุนและกลุมหมอชางมีความสอดคลองกันคือวัฒนธรรมสุรินทร เกิดจาก
การหลอมรวมเอาวัฒนธรรม 3 สาย ปนเปนเกลียวกนัอยางกระชับม่ัน คือ วัฒนธรรมสายกวย          
วัฒนธรรมสายเจนละ (เขมร) และวัฒนธรรมสายลาว จะเหน็ไดวาจังหวัดสุรินทรมีขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณ ี และวฒันธรรมมากมาย เชน วัฒธรรมการเล้ียงชางของหมอชางชาวกยู วัฒนธรรม 
จักสาน วัฒนธรรมการทอผาไหม วัฒนธรรมในการทําเคร่ืองประดับเงินหรือประเกือม ซ่ึงเปน
เคร่ืองประดับท่ีทําดวยเงินและมีการทําลวดลายสวยงามตามแบบเขมร 

จากประวัติศาสตรความเปนมาของชาวกูย ทําใหเขาใจถึงความเปนมาของบรรพบุรุษ
ของหมอชางชาวกยู และทําใหทราบวาเมืองสุรินทรเปนแหลงอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ี
เจริญรุงเรือง วัฒนธรรมเมืองสุรินทรในยุคตอ ๆ มาจึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามกลุมชนที่เขา
ครอบครอง จังหวดัสุรินทรไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมจากขอม มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
ความเจริญรุงเรืองของขอมและเขมรปะปนกันในยุคท่ีขอมและเขมรเปนใหญ เหตนุี้จึงกลาวไดวา
วัฒนธรรมอันเปนอัตลักษณโดดเดนของชาวสุรินทรซ่ึงมีเช้ือสายกูย คือ วัฒนธรรมเขมรท่ีสืบทอด
มาจากขอมโบราณชาวกูยในประเทศไทยต้ังถ่ินฐานปนอยูกับชาวเขมรสูง และชาวลาวทําใหชาวกยู
ถูกกลืนเขาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมเขมรสูงและลาว วัฒนธรรมขอมเคยรุงเรืองและมีอิทธิพล
ตอวิถีชีวิตของหมอชางชาวกยู หมอชางชาวกยูออกไปคลองชางตองไปคลองท่ีประเทศกัมพูชา ซ่ึง
เปนแหลงใหญท่ีมีปาท่ีอุดมสมบูรณท้ังทางดานวัฒนธรรมและดานทรัพยากร เชนมีโคลงชางปา
อาศัยอยูเปนจาํนวนมาก  

ดังนั้นวัฒนธรรมขอมในประเทศกัมพูชา จึงเปนวัฒนธรรมเขมรท่ีสืบทอดมาจากขอม
โบราณและหมอชางชาวกยูไดรับวัฒนธรรมขอมและเขมรมา โดยผานพิธีกรรมการคลองชางหรือ
การโพนชางของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร ดังจะเหน็ไดวิถีชีวิตของชาวบานตากลางเช้ือสายกูย
หรือสวยมีอาชีพในการคลองชางปา ฝกชางและเล้ียงชางเพื่อหารายไดเล้ียงครอบครัวหลังจากการ
ทํานา ชาวกูยหมูบานตากลางนิยมเล้ียงชางซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ชาวกูยจะออกไปจับชางใน
ปาดวยการคลองชาง เรียกวา “โพนชาง” การโพนชางหรือการคลองชางถือเปนวัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวกยู วัฒนธรรมชาวกูยท่ีปรากฏจึงเปนเคร่ืองบงช้ีถึง          
อัตลักษณเฉพาะตัว ท่ีบรรพบุรุษไดสืบทอดความเจริญและวิวฒันาการมายาวนานกวา 2000 ป 
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4.1.2 วิถีชีวิตหมอชางชาวกูย 
วัฒนธรรมของแตละสังคมยอมมีความแตกตางจากวัฒนธรรมในสังคมอ่ืน ๆ คนหน่ึง

คนยอมมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืน ๆ บุคคลยอมมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนบุคลิกภาพของ
คนในสังคมอ่ืน วัฒนธรรมไมใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง เพราะวฒันธรรมเกิดจากการสรางสรรคจาก       
ภูมิปญญาของมนุษย เปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตสวนรวม ซ่ึงสามารถ
ถายทอดกันได เรียนรูไดและแสดงออกมาใหเปนภาษา ความเช่ือ ระเบียบ ประเพณ ีเปนตน  

วัฒนธรรมจึงถือเปนมรดกที่สังคมรับและรักษาไวใหเจริญงอกงามตอไป วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทร ท่ีมีวิถีชีวิตที่ความแตกตางจากวัฒนธรรมในสังคม
อ่ืน ๆ บานตากลางหรือเปนท่ีรูจักของคนท่ัว ๆ ไปวาหมูบานชาง “บานตากลางมีประวัติความ      
ผูกพันกับชางมาเปนเวลานาน และอาชีพของหมอชางกมี็มาแตบรรพบุรุษ คนในหมูบานตากลาง
สวนมากจะประกอบอาชีพทํานาเปนหลักและมีอาชีพเล้ียงชาง” (ประกิต กลางพัฒนา.กํานันบานตา
กลาง. สัมภาษณ 31 พฤษภาคม 2548.)  

วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของหมอชางเร่ิมจากจากบรรพบุรุษของชาวกูย มีความผูกพันกับ
ชางมาต้ังแตเกดิ “ชีวิตความเปนอยูของชาวกูยจึงใกลชิดสนิทสนมกับชางเปรียบเสมือนดังเพื่อนเลน 
เพื่อนคูทุกขคูยาก เพื่อนกินเพื่อนนอน เกดิเปนความผูกพันระหวางชาวกยูและชาง การเล้ียงชางใน
หมูบานชางชางเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว” (ปรีชา รวมพัฒนา.นายกองคการบริหารสวน
ตําบลกระโพ.สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.) ชางเปนความผูกพันในฐานะสมาชิกคนหนึง่ใน      
ครอบครัวซ่ึงมีความสําคัญคลายเปนพี่นองกับลูกหลานชาวกยู “เม่ือกอนตอนเดก็ ๆ เกิดมาก็เห็นชาง
แลว เพราะปูยาตายายมีชาง และก็เร่ิมเล้ียงชางมาต้ังแตเด็ก ๆ ตอนแรกก็เล้ียงชางกอน ตอนเชาพา
ชางไปกินหญาท่ีทุงนา อาบน้ําใหตอนบาย ๆ เยน็ก็พากลับมาบาน” (ใบ ศาลางาม. สัมภาษณ 16 
พฤษภาคม 2548.) เปนกจิวัตรประจําวันท่ีลูกหลานชาวกูยจะตองปฏิบัติเล้ียงดูชางบรรพบุรุษใหดี  

ดังนั้นชางในหมูบานชางหรือหมูบานตากลางจึงไดรับการเล้ียงดู การดูแลเอาใจใสเปน
อยางดี การฝกสอนจากเจาของเหมือนกบัวาชางจะรับรูและเรียนรูไดทุกอยางจากเจาของชาง ชาง
เปนสัตวแสนรูมีสมองดังนั้นเม่ือเจาของสอนใหไหว สอนใหแสดงตามคําส่ังก็สามารถทําได”ตอน
ชางยังเล็ก ๆ เราสามารถสอนใหชางทําตามคําส่ังของเราไดเชน ชางเตนตามเสียงเพลง ชางเตะ
ฟุตบอล ชางเก็บของ ชางรองเพลง เปนตน” (ปยะพงษ จงใจงาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 
และมีการทําบุญใหชางเม่ือชางตายคลายกบัการทําบุญ 100 วันของคน “ชางลมหรือชางตาย เจาของ
ชางจะนําไปฝงอยางดี และกําหนดเวลาไวสองปหรือสามป จึงจะขุดกระดกูข้ึนมาทําบุญอุทิศสวน
บุญสวนกุศลใหแกชาง ซ่ึงเปนเหมือนกับคนในครอบครัวคนหนึ่ง” (ประกิต กลางพัฒนา.กํานัน
บานตากลาง. สัมภาษณ 31 พฤษภาคม 2548.)  
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 กลาวถึงประวตัิความเปนมาของอาชีพหมอชางชาวกยู และวิถีชีวิตของหมอชางชาวกูย
วา หมูบานตากลางเปนหมูบานท่ีมีประวัตศิาสตรยาวนาน “ใน พ.ศ.2302 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายตรงกับรัชสมัยพระบรมราชาท่ี 2 มีบันทึกในพงศาวดารวา เกิดเหตุการณชางเผือกแตกโรงหนี
จากอยุธยา ชาวกูยไดชวยคลองจับชางเผือกสงคืน ทําใหหัวหนาชุมชนไดรับการพูนบําเหน็จใหเปน
เจาเมืองสุรินทรคือ พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง ชาวกูยไดมาต้ังถ่ินฐานและเล้ียงชางมาแต
ยุคน้ัน วิถีชีวติของคนและชางมีความผูกพันกันมาแตบรรพบุรุษ” (ประกิต กลางพัฒนา.กํานนับาน
ตากลาง. สัมภาษณ 31 พฤษภาคม 2548.)  

กูบเทวะดา เปนภาษาผีประกรรม แปลวา การคลองชางปา (กูบ แปลวา คลอง เทวะดา 
แปลวา ชางปา) หรือท่ีเรียกกันวา “แทรกโพนชาง” คือ การนําชางตอไลชางปาทีละเชือก ๆ ซ่ึงตาง
กับการวังชาง หรือการตอนชางเขาเพนียดแลวคลองทีละเชือก ชาวสวยชางหรือกยูอะจีง เช่ือวาชาง
เปนบริวารของเทพเจาผีประกรรม พวกหมอชางชาวกยูหรือกูยอะจีง (สวยชาง) เปนบริวารของเทพ
เจาผีประกรรมเชนกัน ดังนั้นในการคลองชางจึงตองมีการติดตอส่ือสารกันโดยใชภาษาผีประกรรม
ในระหวางการออกไปคลองชางในปากัมพชูา “เวลาคลองชางในปาตองพูดภาษาปาหรือภาษาผี 
ประกรรม พูดภาษากยูไมไดเพราะจะผิดขอหามของหมอชาง” (ใบ ศาลางาม.สัมภาษณ 16 
พฤษภาคม 2548.) ชาวกูยทุกคนถูกปลูกฝงใหเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑของผีประกรรมอยาง
เครงครัด จนกลายเปนวิถีชีวิต และเพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองของชีวิตหมอชาง มะชาง และ      
ลูกหลานชาวกยูทุก ๆ คน 

หมอชางชาวกยูจะไปคลองชางปาปละ 2 – 3 คร้ัง แตละคร้ังจะใชเวลาประมาณ 2 – 3 
เดือนแลวแตหมอชางเปนผูกาํหนด “รายไดท่ีไดจากการทํานาสามารถมีขาวกินไปหนึ่งป สวนมาก
การทํานาจะใหลูกหลานทํา สวนพวกทีมี่อาชีพคลองชาง เม่ืออยูบานจะคอยฝกชางปาใหเช่ืองจน
เปนชางบานสามารถทําตามคําส่ังได บางทีมีคนมาขอซ้ือเอาไปลากไมท่ีภาคเหนือรายไดท่ีไดจาก
การขายชางทําใหครอบครัวอยูไดอยางไมลําบาก” (ประกิต กลางพัฒนา.กํานันบานตากลาง. 
สัมภาษณ 31 พฤษภาคม 2548.)  

กลุมคนท่ีมีหนาท่ีคลองชางปาจะเรียกวา “หมอชางและมะชาง” แมวาจะไมไดออกไป
คลองชางหมอชางและมะชางมีหนาท่ีฝกชางปาใหเปนชางบาน ชางตัวไหนมีลักษณะดีก็คัดและฝก
ใหเปนชางตอเชือกใดไมดีเล้ียงไวขาย เวลาวางหมอชางและมะชางจะนําอุปกรณคลองชางปา
ออกมาซอมแซมเพ่ือการออกคลองชางปาในคร้ังตอไป “อุปกรณคลองชาง เชน เชือกประกรรม 
เปนเชือกท่ีไวสําหรับคลองชาง ไมคันจามประกรรม เปนไมขนาดใหญมีความแข็งแรงขนาดยาว
ประมาณ 5 เมตร ปลายไมเหน็บเชือกบวงบาศใชคลองเทาชางปา ทามคอประกรรมเปนเชือกขนาด
เดียวกับเชือกประกรรม ตางกันตรงท่ีมีไมเส้ียมเปนหนามแหลมสอดติดไวเปนเชือกสําหรับผูกคอ
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ชางปาโดยทําเปนเง่ือนเล่ือนได สายลําโยงประกรรม หรือเชือกลามชางปาปลายขางหนึ่งจะตอหรือ
ผูกกับเชือกทามคอ สวนอีกขางหนึ่งผูกติดกับตนไม ทวยประกรรม เปนหวงเหล็กเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 ฟตุ เช่ือมดวยสายลําโยงท้ังสองขาง อุปกรณเหลานีจ้ําเปนมากในการคลองชางปาเชือก
ประกรรม และคันจามประกรรมใชในการไลคลองชางปา และทวยประกรรม ใชเม่ือคลองชางปาได
แลว”  (มาก สุขศรี.หมอชาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) อุปกรณคลองชางปามีความจําเปนมาก
ในการคลองชางปาตองดูแลและการเก็บรักษาเปนอยางดี 

กอนออกคลองชางมีการทําพิธีเซนบวงสรวงผีประกรรมเม่ือเสร็จพิธี ครูบาใหญจะ
หยิบไกมาฉีกดูกระดูกคางเพื่อทํานายโชคของแตละคน “ถากระดูกออนโคนลิ้นตรงถือวาโชคดี แต
ถากระดูกไกโคนล้ินงอเขาไปติดกับกระดกูคางไกถือวาอันตราย ตองคัดหมอและมะออกไป” (มาก 
สุขศรี.หมอชาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) เม่ือครบกําหนดสามวนัจะมีการรวมตัวกันเพื่อไปจดุ
นัดพบที่นอกหมูบาน ซ่ึงเปนปาละเมาะอยูหางจากหมูบาน 2 – 3 กิโลเมตร และหามหมอชางและ
มะทุกคนติดตอลูกเมีย การส่ือสารจะใชภาษาผีเทานั้น “เม่ือไดฤกษหมอชางและมะออกเดินทางไป
คลองชางปาท่ีประเทศกัมพชูา เม่ือถึงเวลาคลองชางหมอชางและมะทุกคนจะตองปฏิบัติตามคําส่ัง
ของหมอชางใหญอยางเครงครัดเพื่อการคลองชางปาไดทุก ๆ คน และเพื่อความปลอดภัยของหมอ
ชางและมะชาง” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 

หมอชางชาวกยูก็เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนและชางชาวกยูเชนกนั 
ชาวกูยหมูบานตากลางถือวา การคลองชางเปนวัฒนธรรมและเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต
โบราณ และลูกหลานไดยดึถือปฏิบัติเปนวิชาชีพประจําตระกูลสืบมา เม่ือไปคลองชางปาไดตอง
นํามาฝกใหเช่ืองกอนแลวจึงนําออกขาย ชางจึงเปนสัตวเศรษฐกจิท่ีทํารายไดใหแกครอบครัวเปน
กอบเปนกํา สวนตามบานจะมีการเล้ียงชางแทบทุกครัวเรือนแตเดิมเล้ียงไวเปนชางตอและเปน
พาหนะ การออกไปคลองชางปาตองมีชางตอท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีไวชวย ดงันั้นลูกหลาน
ชาวกูยจึงมีชีวติท่ีผูกพันกับชางมาต้ังแตเกดิ โดยการชวยพอแมเล้ียงดชูางเม่ือเจริญเติบโตเปนหนุม 
จึงมีโอกาสรวมเดินทางไปคลองชางกับพอและชายหนุมในหมูบานชาง 

“เกิดมากเ็ห็นชางแลว อยูกบัชาง กินกับชาง นอนกับชาง เลนกับชาง พออายุได 15 ป 
ขอพอออกไปคลองชางกับหมอชางท่ีประเทศกัมพูชา คร้ังแรกจับชางไดก็ดใีจมากๆและก็ตั้งใจจับ
ชางปาเร่ือย ๆ จับชางปามาแลว 50 กวาเชือก สวนการเร่ิมเปนหมอชางเพราะมีโอกาสติดตามหมอ
เฒาออกไปคลองชางในปา หมอเฒาคงเหน็วาตามีความอดทน ขยัน ตั้งใจจับชาง หมอเฒาก็เล่ือน
ตําแหนงใหจากมะชาง หมอจา สะเดียง สะดํา จนไดเปนครูบาใหญหรือท่ีชาวบานเรียกวาหมอชาง
นั่นแหละ เวลาจะเล่ือนข้ันตองเปนหมอเฒาเทานั้นท่ีมีอํานาจ ในการแตงต้ังและจะตองทําพิธีในปา
เพราะเปนพิธีศักดิ์สิทธ์ิ ผูท่ีเปนหมอชางจะตองปฏิบัติตวัอยางเครงครัดก็คลาย ๆ พระถือศีล เพราะ
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ถาถือไมครบผีประกรรมจะลงโทษเอาเห็นผลทันตาเลยแหละ มีคร้ังหนึ่งมีคนผิดประกรรมขณะ
คลองชางในปาแลวไมไดบอกหมอเฒาวาผิดกรรมอะไรมา เวลาอยูในปาตอนออกคลองชาง ตกชาง
ตายบาง เปนไขปาตายบาง ใครไมเช่ือก็ชางตาคนหนึ่งละท่ีเช่ือ แตถาเราปฏิบัติดีก็จะไดส่ิงด ีๆ เชน
จับชางไดมาก ปลอดภัย ไมเจ็บไขในปา เปนตน วิถีชีวติกอ็ยูเหมือนคนธรรมดา ๆ แตจะเครงครัด
ในการปฏิบัตติัวตามพิธีกรรมโบราณท่ียึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมา” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.
สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 

ในหมูบานตากลางชางมีฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีลูกหลานชาวกยูไดรับการ 
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจงึจําเปนตองดแูลเอาใจใสชางท่ีไดรับมาเปนอยางดี จะเห็นไดวาชางเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวกยู และชางถือเปนทรัพยสินท่ีบรรพบุรุษนํามาแบงใหเปนมรดก
กับลูกหลานเหมือนทรัพยสินอ่ืน ๆ แตจะมอบใหเปนทรัพยสินสวนรวมของตระกูล โดย
ผลัดเปล่ียนกนัเล้ียงดู ผลประโยชนท่ีไดตองแบงปนกัน นอกจากพี่นองบางคนสละสิทธ์ิไมขอรับ     
สวนแบงนั้น การประกอบอาชีพของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรในอดีตหมอชางชาวกยู ถือเปน
บุคคลท่ีมีความสําคัญในฐานะเปนผูนําชุมชน เปนผูมีอํานาจในการปกครองหมูบานถาจะ       
เปรียบเทียบก็เปนเหมือนกํานันหรือผูใหญบานในปจจุบัน  

อาชีพหลักของคนในหมูบานตากลางคือ การทํานา อาชีพรองคือการเล้ียงสัตวใน     
หมูบานตากลางนิยมเล้ียงชาง เนื่องจากชางเปนมรดกท่ีรับมาจากบรรพบุรุษ ดังนัน้รายไดสวนใหญ
จะไดมาจากการทํานา เม่ือวางเวนจากการทํานา หมอชางจะรวบรวมคนจํานวนหนึ่งแลวออกไป
คลองชางท่ีประเทศกัมพูชา ชางท่ีคลองมาไดจะถูกขายใหเจาของปางชางเพื่อนําไปลากซุง ไปอยู
ตามสถานท่ีทองเท่ียวบาง เปนตน 

 “ในอดีตการดําเนินชีวิตของหมอชางชาวกูยนัน้ มีวิถีชีวิตผูกพันอยูกบัชาง เพราะชาง
เปนสวนหนึ่งของชาวกูยในหมูบานตากลางเปรียบเสมือน เปนสมาชิกคนสําคัญในครอบครัวของ
ชาวกูยเลยทีเดยีว ดังนัน้ประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชางทุกอยางนี่ ผูท่ีจะทําพิธีกรรมได
จะตองไดการยอมรับจากคนในชุมชน หมอชางเปนอาชีพหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวกูย 
และลูกหลานชาวกยูมีการสืบทอดความเช่ือยึดถือการปฏิบัติตัวอยางเครงครัด โดยเฉพาะหมอชาง
รุนเกา ๆ เขาจะเครงครัดมากตอการประกอบพิธีกรรมและส่ิงท่ีเขาเช่ือ ในปจจุบันวถีิชีวิตของหมอ
ชางก็เหมือนคนธรรมดาท่ัวๆไปแตจะแตกตางจากคนธรรมดา เม่ือหมอชางถูกเชิญไปประกอบ    
พิธีกรรมเชน การเซนศาลประกรรม พิธีเซนหนังประกรรมและเส่ียงทายกระดกูไก เปนตน ”        
(สุมิตร  ปรีชานนทกุล.อาจารยใหญโรงเรียนบานตากลาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.)  
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จะเห็นไดวาการเล้ียงชางของคนในหมูบานมีมาแตโบราณต้ังแตรุนปูยาตายาย การเล้ียง
ชางถือเปนอาชีพท่ีสําคัญรองลงมาจากอาชีพทํานา เม่ือไมไดทํานาก็จะมีการตั้งกองคาราวานออกไป
คลองชางท่ีประเทศกัมพูชา การเล้ียงชางและการฝกชางมีการสอนโดยปูยาตายายถายทอดจนมาถึง
รุนลูกและรุนหลานจนมาถึงคนรุนปจจุบัน ซ่ึงรายไดท่ีไดจากการทํานาและรายไดท่ีไดจากการพา
ชางออกไปทํางานนอกหมูบาน เชน การพาชางไปทํางานอยูตามปางชางในจังหวดัภูเก็ต จังหวดั
พังงา และพัทยา หรือการที่นักทองเท่ียวใหความสนใจมาเท่ียวในบานตากลาง เพื่อดูวิถีชีวิตของชาว
กูยในหมูบานตากลาง นักทองเท่ียวดูการแสดงของชาง ดูหมอชางและมะชางฝกชาง เปนตน  

ดังจะเห็นไดวาวิถีชีวิตของหมอชางชาวกยูในหมูบานตากลาง ในอดีตหมอชางคือ
บุคคลสําคัญหรือเปนผูนําในชุมชน สามารถปกครองลูกบานใหอยูอยางสามัคคีไดดวยการนับถือ
ตามตําแหนงลําดับข้ันของหมอชาง ผูท่ีเปนหมอชางจะเปนผูนําชุมชนและไดรับความนับถือ ความ
เคารพจากคนในหมูบาน หมอชางชาวกยูมีการสืบทอดความเช่ือยึดถือการปฏิบัติตัวอยางเครงครัด
ตามคําสอนของบรรพบุรุษ หมอชางชาวกยูมีการนับถือกันตามความอาวุโสและประสบการณใน
การออกคลองชาง  

การบอกเลาประวัติความเปนมาเร่ืองวิถีชีวิตของหมอชางชาวกยู กับวฒันธรรมการเล้ียง
ชางในมุมมองของกลุมผูสนับสนุนและกลุมหมอชางมีความสอดคลองกันคือ วิถีชีวติของหมอชาง
ชาวกูยมีความสําคัญตอการดํารงอยูของวฒันธรรม และประเพณีของหมูบานตากลาง หมอชาง มะ
ชาง รวมถึงลูกหลานชาวกูยทุก ๆ คนถูกปลูกฝงใหเคารพและปฏิบัตติามกฎเกณฑของผีประกรรม
อยางเครงครัด จนกลายเปนวิถีชีวิตของชาวกูยหมูบานตากลาง การดาํเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคม
ระหวางคนและชางนั้นไมใชเร่ืองธรรมดา แตในหมูบานชางการอยูรวมกันของคนและชาง 
กลายเปนวัฒนธรรมของลูกหลานชาวกูยในหมูบานตากลางจังหวัดสุรินทร ชางเปรียบเสมือนคนใน
ครอบครัว และการทําพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชางตองผานการปฏิบัติจากหมอชางชาวกยูเทานั้น ซ่ึง
ถือเปนพิธีกรรมท่ีมีการสืบทอดกันมาจนกลายเปนประเพณี และวัฒนธรรมของชาวกยูจังหวัด
สุรินทร  

จากการสังเกตพบวา วัฒนธรรมทองถ่ินของบานตากลางหรือหมูบานชางคนในชุมชน 
โดยสวนใหญแลวลวนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกบัชาง และสืบทอดคานิยม ทัศนคติ ความเช่ือดาน
พิธีกรรมตามแบบชาวกูย ความคิด ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงชาง ตลอดจนแบบแผน ระเบียบ
กฎเกณฑ  ความหมายและคุณคาท่ีคนในกลุมหมอชางชาวกยูรวมกันรับ และรักษาเพื่อการอยู
รวมกันเปนกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะแยกไดจากกลุมอ่ืน ซ่ึงวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของชาวกูย
ในหมูบานตากลาง ไดรวมกันสืบทอดมาจากส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรค และส่ังสมมาเพ่ือให
ลูกหลานชาวกยูไดดํารงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีนี้ใหดํารงอยู  
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4.1.3 ภาษากูยและภาษาผีท่ีใชในการส่ือสารของหมอชางชาวกูย 
ภาษาเปนเคร่ืองมือท่ีมนุษยสรางข้ึนมา แลวใหความหมายเปนท่ีรับรูรวมกัน เพื่อใชใน

การส่ือสารความคิด ความรูสึก ใหเกดิความเขาใจซ่ึงกันและกัน ภาษาเปนสัญลักษณแทนความคิด
ความรูสึกที่มีบทบาทสําคัญมากในการส่ือสารของมนุษย และภาษาเปนสัญลักษณซ่ึงมี
ความสัมพันธกับความคิดของบุคคล และการไหลเวยีนของประสบการณตากลางเปนหมูบานหลาย
ภาษาคือมีท้ังภาษาท่ีส่ือสารระหวางคน และภาษาท่ีเกีย่วกับชาง  

ดังนั้นลูกหลานชาวกยูจึงสามารถพูดไดหลายภาษาเชน ภาษากยู ภาษาเขมร ภาษาลาว
และภาษาไทยซ่ึงเปนภาษาราชการ “ในปจจุบันมีนกัทองเท่ียวเขามาเท่ียวในหมูบานมาก มีท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศ การส่ือสารของหมอชางชาวกยูกับคนนอกหมูบานนั้น มีการส่ือสารโดย
ใชภาษาไทยเปนภาษากลางที่นิยมใชในการส่ือสาร สวนการสื่อสารของหมอชางชาวกยูกับคนใน
หมูบานตากลางนั้น สวนมากคนในหมูบานจะเปนคนที่มีเช้ือสายกูยหรือคนสวย” (กฤตพล ศาลา
งาม.นักบริหารงานท่ัวไป 6.สัมภาษณ 6 มิถุนายน 2548.)    

ดังนั้นภาษากูยหรือภาษาสวยจึงเปนภาษาหลักท่ีใชส่ือสารในหมูบานตากลาง 
รองลงมาก็มีภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาไทย หมอชางใหความรูสึกเปนกันเอง มีบรรยากาศท่ีให
ความรูสึกผอนคลาย “บางทีก็มีคนมาสัมภาษณหมอชาง เร่ืองท่ีมาขอสัมภาษณสวนมากจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการออกคลองชาง พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางและวิถีชีวติของหมอชาง เชนในอดตีหมอชางมี
การนําคาราวานออกไปคลองชางในปาท่ีประเทศกัมพูชา ในการเขาปากลุมหมอชางมีขอปฏิบัติ
มากมายเชน การส่ือสารระหวางกลุมของหมอชางเขาจะพูดภาษาผีประกรรมกัน แลวลูกเมียท่ีบาน
จะตองถือประกรรมคือ คนท่ีบานจะตองเซนศาลประกรรมทุกวัน ขอใหสามีท่ีออกไปจับชาง
ปลอดภัยกลับมาไดชางมากๆ แลวเขาก็มีขอปฏิบัติเชนเดยีวกัน เชนหามสองกระจก หามตัดผม หาม
คุยกับคน    แปลกหนาโดยเฉพาะผูชาย เปนตน” (สุมิตร ปรีชานนทกุล.อาจารยใหญโรงเรียนบาน
ตากลาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.)  

รูปแบบของภาษามีอัตลักษณท่ีมีเฉพาะกลุมของหมอชางชาวกยู จังหวัดสุรินทรท่ีใชใน
การส่ือสารกัน “หมอชางมีภาษาท่ีใชส่ือสารมีความเดนในแงของการใชภาษาท่ีไมเหมือนใคร ภาษา
ผีประกรรมเปนภาษาทีไ่ดรับการสืบทอดจากปูยาตายาย” (บุญธรรม เนาวสูงเนิน.สารวัตรปศุสัตว
อําเภอทาตูม. สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.) และภาษาทองถ่ินในหมูบานตากลางมีความสําคัญในการ
ส่ือสารในกลุม “ภาษากยูเปนภาษาทองถ่ินใชกันมากในกลุมของคนเล้ียงชางท่ีบานตากลางและมี
ภาษาผีประกรรมท่ีกลุมของหมอชางชาวกยูใชในพิธีกรรมการคลองชาง” (นายปรีชา นิยมตรง.  
ปลัดอําเภอทาตูม. สัมภาษณ 2 มิถุนายน 2548.) 
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จะเห็นไดวาชาวกยูในหมูบานตากลางมีความสามารถส่ือสารไดหลายภาษา ภาษาเปน
เคร่ืองยึดใหหมอชางและชาวกูยผูกพันตอกัน เนื่องจากภาษากูยและภาษาผีมีระเบียบแบบแผนของ
ตน ซ่ึงเปนท่ีตกลงกันในกลุมของหมอชางชาวกยู การพูดภาษาเดยีวกันเปนการแสดงใหเห็นวาเปน
พวกเดียวกนั มีความผูกพันในฐานะชาวกยูเหมือนกนั และการท่ีหมอชางชาวกยูมีความสามารถ   
ส่ือสารไดท้ังภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษากูย (สวย) และภาษาไทย เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวาการ      
ส่ือสารดวยภาษากูยและภาษาอ่ืน ๆ เปนการแสดงการส่ือความหมายเปนท่ีรับรูรวมกันภายในกลุม
หรือเปนการส่ือความหมายในการส่ือสารระหวางบุคคล เพื่อใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกนั
ระหวางหมอชาง มะชาง และกลุมบุคคลภายนอกท่ีสนับสนุนหมอชาง 

ภาษากยูถือเปนภาษาหลักของหมูบานตากลาง ภาษากูยมีเฉพาะภาษาพูดแตไมมีภาษา
เขียน ซ่ึงนักภาษาศาสตรไดจัดภาษากูยไวในตระกูลออสโตรเอเซียติก และอยูในตระกูลยอยกลุม
มอญและเขมร ภาษากยูเปนภาษาที่มีพยางคสองลักษณะคือพยางคท่ีมีลักษณะเสียงกองคือใชลม
เปลงข้ึนมาขณะพูดและพยางคท่ีมีลักษณะเสียงธรรมดา ลักษณะการเปลงเสียงสองลักษณะน้ีไม
เพียงแตเกดิความไพเราะ แลวยังสามารถแยกความหมายของคําออกจากกันได ซ่ึงแตกตางจาก
ภาษาไทยท่ีมีการใชวรรณยุกตในการแยกความหมายของคํา (พิทยา หอมไกรลาศ, 2545: 22)  
“ยกตัวอยางภาษากูย เชน “กยู” แปลวา คน “เจยีง” แปลวา ชาง “จาโดย” แปลวา กินขาว เปนตน 
สวนภาษาท่ีใชส่ือสารกับชางเชนภาษาคําส่ังตาง ๆ เชน “ฮาว” แปลวา หยุด “ดูน” แปลวา ใหชาง
ถอยไปเปนตน” (มาก สุขศรี.หมอชาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) ภาษากยูใชส่ือสารภายในกลุม
ของสมาชิกหมอชาง และลูกหลานชาวกูยท่ีใชภาษากูยส่ือสารระหวางบุคคลภายในหมูบานตากลาง 
ซ่ึงภาษากยูเปนภาษาทองถ่ินท่ีมีการส่ือสารกันมาแตโบราณ ซ่ึงบรรพบุรุษเปนผูสืบทอดมาแต
โบราณ ตั้งแตเจาเมืองพระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวางกอต้ังเมืองสุรินทร 

นอกจากนี้ภาษาผีหรือภาษาปาเปนอีกภาษาหนึ่งท่ีหมอชาง ใชส่ือสารกันระหวางกลุม
ของหมอชางชาวกยู เวลาอยูในหมูบานตากลางก็มีการใชภาษากยูในการติดตอส่ือสารกัน แตเวลา
ออกไปคลองชางในปาจะมีการใชภาษาผีหรือภาษาปาในการส่ือสาร “กฎกติกาในการออกไปโพน
ชาง หรือออกไปคลองชางของชาวกูยมีอยูมากมายท่ีตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด และท่ีนาสนใจคือ
การกําหนดใหทุกคนท่ีติดตามคณะหมอชางออกไปคลองชาง พูดกันดวยภาษาท่ีปกติเขาไมพูดกัน
ซ่ึงเรียกวา “ภาษาผี” หรือ “ภาษาปา” ภาษาผีเปนภาษารหัสท่ีเขาใจกนัในหมูพวกกูยคลองชาง 
หมอหมิว ศาลางามยกตัวอยางภาษาผี เชน “ฮองจาว” แปลวา ลําหวย “กําพวด” แปลวา กองไฟ “ใจ
ดี” แปลวา พริก “จังวา” แปลวา ปลาตาง ๆ “อวน” แปลวา น้ํา เปนตน” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.
สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) “ภาษาผีจะถูกนํามาใชส่ือสารกันตอเม่ือหมอชางอยูในปาเพื่อ
รวมกันคลองชาง จะนํามาพูดในชีวิตประจําวันไมได เพราะเปนภาษาผีปา เปนภาษาเทวดา ใชเม่ือ
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ประกอบพิธีกรรมการคลองชางปาเทานั้นคนปกตินํามาพูดเลนไมได ความเช่ือเร่ืองผีประกรรมมีมา
นาน และหมอชางทุกคนตองปฎิบัติ” (ปยะพงษ จงใจงาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 

อัจฉรา ภานุรัตน กลาววา จากการสืบคนภาษาผีประกรรมมาต้ังแตป พ.ศ.2512 ถึง พ.ศ.
2536 และไดไปศึกษาขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากอุดรมีชัย ศรีโสภณ เสียมราฐ และพระตะบอง ในป 
พ.ศ.2533 ถึง ป พ.ศ.2535 จาํนวน 5 คร้ัง พอจะแบงยุคของภาษาผีประกรรมไดดังนีคื้อ 

1. ยุคบริสุทธ์ิ (พ.ศ.2460-2480) เปนชวงเวลาท่ีภาษาผีประกรรมบริสุทธ์ิลวนๆ ไมมี
ภาษากยูเขามาแทรกหรือแกมแตประการใด หากจะมีก็เปนเพียงคําหอมลอม (คําบริบท) ประกอบ
เวลาติดตอส่ือสารกันใหเกิดความเขาใจงายข้ึนเทานัน้ และรวมความบริสุทธ์ิไปถึงยุคกอน พ.ศ.
2460 จนกระทั่งถึงจุดเร่ิมตนอีกดวย เพราะสืบคนไดจากคนรุนเกาซ่ึงมีอายุอยูระหวาง พ.ศ.2430-
2450 และมีขอจํากัด คือ ประการแรกชาวกยู ไมมีตวัอักขระเปนของตัวเอง ประการตอมาไมมีการ
บันทึกเหตุการณตาง ๆ คร้ังอดีตไวไมวาจะดวยภาษาใด ๆ ก็ตาม 

2. ยุคกลืนกลาย (พ.ศ.2480-2504) เปนชวงท่ีภาษาผีประกรรมมีภาษาอ่ืนเขามาแทรก
อาจจะเปนเพราะวา ความทรงจําของชาวกูยยุคนี้ขาดชวงไป กอปรกับยคุนี้มุงกูบเทวะดา(การจับชาง
ปา)เพื่อเชิงพาณิชยยิ่งกวาเพือ่นําเล้ียงไวดุจสมาชิกในครอบครัวเฉกเชนยุคกอน จึงนําเอาภาษากยูมา
แทรกอยูเปนคําหลักของภาษาผีประกรรมเกือบ 20% ท้ัง ๆ ยุคกอน ๆ ภาษาผีประกรรมก็แยกเปน
สวนหนึ่ง ภาษากูยก็แยกอีกสวนหนึ่ง หามปะปนกนัเดด็ขาด ท้ังนีก้สื็บเนื่องมาจากการเครงครัด
เคารพบูชาผีประกรรม มีมากนอยตางกันเปนประการสําคัญ 

แตโดยเนื้อแทของภาษาผีประกรรม ไมวายุคบริสุทธ์ิหรือยุคกลืนกลาย ตางก็คงไวซ่ึง
ความศักดิ์สิทธ์ิและความสูงสง คือ กําลวงพืด หรือ จาวเถ่ือน ผูเปนหัวหนาใหญ มีสิทธ์ิรายเวทมนต
ดวยภาษาผีประกรรมแตเพียงผูเดียวเทานั้น ไมวาขณะอยูบานหรือออกปาเพื่อกูบเทวะดา (การจบั
ชางปา) สวนหมอชางและมะชางมีสิทธ์ิพูดภาษาผีประกรรมเฉพาะชวงของการไปกบูเทวะดา (การ
จับชางปา) ชวงอ่ืนหามนํามาพูดกันเปนอันขาด ชาวกูยท่ีเคยไปจึงไมมีโอกาสไดรูเลย 

หลังจากท่ีกัมพูชาปดกั้นพรมแดน ไมใหชาวไทยและชาวเขมรติดตอซ่ึงกันและกันเม่ือ 
พ.ศ.2505 เปนตนมา หมอชางชาวกยูก็หยุดชะงักไมไปกบูเทวะดา (การจับชางปา) กนัอีกจนกระทัง่
ทุกวันนี้ จึงดเูสมือนหนึ่งภาษาผีประกรรมขาดกระแสของการสืบตอทางภาษาไป แตเหตุการณหา
เปนเชนนัน้ไม เพราะปจจุบันกําลวงพดืไดทําการเซนสรวงผีประกรรมดวยภาษาผีประกรรมเปน
ประจําทุกปไมเคยขาด 

 ในจํานวนภาษาผีประกรรม 365 คํา ท่ีไดจดบันทึกไวและทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
นั้น โดยการฟงสําเนียงของกําลวงพืดและหมอชางดวยสําเนียงภาษากูย แตก็สามารถเขียนดวย
อักขระภาษาไทยใหใกลเคียงได คร้ันมาดูความหมาย จะเห็นวาตรงกันกับภาษาบาลี-สันสกฤตท่ี
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เขียนดวยอักขระภาษาไทย ประมาณ 20% (ตางเฉพาะสําเนยีง) และจํานวนภาษาผีประกรรม
ดังกลาวไดถูกนําไปศึกษากบัทานพระครูสุเทพ จันทสาร    (หลวงพอจรินทร  จันทสาโร)     ผูเปน
อุปชฌายาจารยแหงวัดปราสาทเทพนิมิตร อ.ลําดวน จ.สุรินทร ซ่ึงทานเปนชาวกูยกลุมโคตรวงศอ่ืน 
กอปรกับเปนพระภกิษุสงฆผูเกงทางไสยศาสตรของกูย และเขมรโบราณปรากฏวาเปนภาษาบูชาผี
ช้ันสูง และปราบผีช้ันต่ําเกอืบ 10% เพราะบางคําออกเสียงเหมือนภาษากูโบส บางคําออกเสียง
เหมือนภาษากตูาบ (นกัภาษาศาสตรและนิรุกติศาสตร บางคนลงความเห็นวาภาษากูโบสเปนภาษา
แมบทของภาษาท้ังมวลในโลกน้ีและเปนภาษาเขมรโบราณ ประมาณ 40-50% สวนท่ีเหลืออีก
ประมาณเกือบ 30% ยังหาท่ีมาของคําไมได แตจะขออนุมานจัดไวในภาษาเขมรโบราณ) 

คร้ันไปสอบถามเทียบเคียงหาตนตอท่ีมาของคําในภาษาผีประกรรมจากหมอชาง และ
มะทุกคน ตางไมรู นอกจากใหคําตอบในทางเดยีวกันวา “เทพเจาผีประกรรมประทานภาษาน้ีมา
ใหแกพวกเรา เพ่ือการกูบเทวะดา (การจับชางปา) โดยเฉพาะ” ตนตอภาษาผีประกรรมนาจะมาจาก
ภาษาเขมรโบราณ จึงไมนาแปลกใจท่ีภาษาผีประกรรมมีคําภาษาบาลีสันสกฤตแทรกอยู ภาษากู
โบสกูตาบก็เชนกัน เพราะในสมัยนั้นไดเจริญรุงเรืองในอินเดยีตอนเหนือ แถวๆ เทือกเขาหิมาลัย 
ซ่ึงแทรกอยูในคัมภีรของยุคศาสนาพราหมณโบราณ กําลังรุงเรือง (อัจฉรา ภานุรัตน, 2539:14-15) 

จะเห็นไดวาภาษาผีประกรรมมีประวัติความเปนมาจากประเทศกัมพูชา และเผยแพร
โดยกลุมหมอชางชาวกยูและมะชาง เม่ือคร้ังเขาไปคลองชางในปาท่ีประเทศกัมพชูา ตนตอภาษาผี
ประกรรมมาจากภาษาเขมรโบราณ “หลังจากท่ีกัมพูชาปดกั้นพรมแดน หมอชางชาวกูยและมะชาง
ชาวกูยไมไดเขาไปคลองชางท่ีปาประเทศกัมพูชา เพราะประเทศกมัพูชาหามเขาไปจับชางปาการ
ส่ือสารโดยใชภาษาผีประกรรมจึงไมมีใครไดใชภาษาผีประกรรมมานานแลว จะใชตอเม่ือทําพิธี
เซนไหวผีประกรรมเทานั้น” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

การใชภาษาภาษากูยและภาษาผีในการส่ือสารของหมอชางชาวกยูในมุมมองของกลุม
ผูสนับสนุนและกลุมหมอชางมีความสอดคลองกันคือ ภาษาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของมนษุย 
และเปนเคร่ืองแสดงถึงวัฒนธรรมสวนอ่ืน ๆ ของมนุษยดวย  เราจึงสามารถศึกษาวฒันธรรม
ตลอดจนอัตลักษณของชนชาติตาง ๆ โดยผานภาษาท่ีใชในส่ือสาร  การส่ือสารผานภาษากูยและ
ภาษาผี   ประกรรมของหมอชางชาวกยูจงัหวัดสุรินทร เปนการส่ือสารทางภาษาผานวัฒนธรรมขอม
ในประเทศกัมพูชา ภาษาผีประกรรมไดรับอิทธิพลจากภาษาเขมรโบราณ  

กลุมหมอชางชาวกูยเขาไปคลองชางท่ีกัมพูชา และไดเรียนรูภาษาผีประกรรมขณะออก
คลองชางในประเทศกัมพูชา จากประวัติศาสตรของชาวกยูภาษาผีประกรรมเปนสาขายอยใน       
คชศาสตรเปนภาษาที่ชาวกูยใชในพิธีกรรมเซนผีประกรรม และใชส่ือสารกันระหวางออกคลองชาง
ปาในประเทศกัมพูชา ชาวกูยเคารพนับถือผีประกรรมและปฏิบัติอยางเครงครัดจนเปนวิถีชีวิตของ
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หมอชางและลูกหลานชาวกูยในหมูบานตากลาง ซ่ึงเปนอัตลักษณทางภาษาท่ีไดรับการถายทอด
วัฒนธรรมจากคนรุนกอนเปนมรดกตกทอดกันมา  

จากการสังเกตพบวา ภาษากูยและภาษาผีประกรรมมีความเปนอัตลักษณของหมูบาน
ตากลาง หมอชางชาวกยูท่ีมีวิธีการปฏิบัติมีแบบแผนทีเ่ปนอัตลักษณเฉพาะกลุม หมอชางชาวกยูมี
ความเช่ือในการนับถือผีประกรรม (ผีบรรพบุรุษ) มีการใชภาษากูยและภาษาผีประกรรม และปฏิบัติ
สืบตอจนกลายเปนภาษาทองถ่ินท่ีลูกหลานจําเปนตองรักษาส่ิงดีงามน้ีตอไป 

 
4.1.4 รูปแบบการสื่อสารของหมอชางชาวกูยกับคนในชมุชนและนอกชุมชน 

ในชีวิตประจําวันเราจําเปนตองส่ือสารกันในรูปแบบตาง ๆ อยูตลอดเวลาการส่ือสาร
โดยใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา ท้ังนี้มนษุยเราตองการที่จะถายถอดความคิด ความรู หรือแมแต
ความรูสึกของตนไปสูผูอ่ืนดวยเชนกัน ในการส่ือสารระหวางบุคคลรูปแบบของการส่ือสารท่ีเรา
ตระหนกัรูถึงการใช เหน็ถึงความจําเปนและมีความสําคัญตอชีวิตประจาํวันเรามากท่ีสุด การส่ือสาร
ระหวางบุคคล เปนการส่ือสารของบุคคลอยางนอย 2 คน ซ่ึงมีความสัมพันธตอกัน เพื่อถายทอด
ความรู ความคิด ความรูสึก ท้ังในรูปวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยปรากฏตอหนากนัมีการ
แลกเปล่ียนบทบาทในการเปนผูรับรูและสงสาร ทําใหเกิดการส่ือสารแบบสองทาง ท้ังนี้เพื่อใหเกิด
ความเขาใจตอความหมายรวมกันท้ัง 2 ฝาย 

วัฒนธรรม คือ การส่ือสารท่ีมีการสงตอโดยการใชภาษาทาทางท่ีสามารถถายทอด 
วัฒนธรรมและพ้ืนฐานทางวฒันธรรมได การสังเกตเราสามารถสังเกตไดจากการกระทํา แบบ
แผนการกระทํา ความหมาย ความสัมพันธและสภาพสังคม ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนปรากฏการณทางสังคม
ท่ีนํามาเปนกรอบในการสังเกตเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการวจิัยได เชน พฤติกรรมและ
ความสัมพันธระหวางหมอชางชาวกยูกับบุคคลท้ังในและนอกชุมชน 

พฤติกรรมสามารถแสดงถึงการกระทําท่ีเปนส่ิงบงบอก ถึงความเปนอัตลักษณของ
หมอชางชาวกยู การแสดงออกทางดานการกระทําเชน วธีิปฏิบัติ หลักการดําเนนิชีวิต และการ
ประกอบพิธีกรรมของหมอชางชาวกยูมีแบบแผนและมีวิธีปฏิบัติท่ีเครงครัด ซ่ึงหมอชางไดรับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนกลายเปนวัฒนธรรม และประเพณีของคนในทองถ่ิน  

 ความสัมพันธระหวางบุคคลท้ังในและนอกชุมชน มีผลตอความเปนอยูของหมอชาง
ชาวกูยการท่ีหมอชางจะสามารถอยูรอดไดตอไปในอนาคต จําเปนตองอาศัยการสื่อสารชวยสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลใหเกิดความสัมพันธอันดีในชุมชน 
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กลาวถึงการส่ือสารทางวัฒนธรรมของหมอชางชาวกยูวา การส่ือสารทางวัฒนธรรม
จําเปนตองอาศัยการส่ือสารระหวาบุคคล ชวยในการสื่อสารเปนลักษณะการถายทอดเปนแบบการ  
ส่ือสารแบบตัวตอตัว ทําการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน ระหวางหมอเฒาและหมอชาง
รุนใหมเกี่ยวกบัวิชาความรูของการเปนหมอชาง ซ่ึงมีลักษณะการส่ือสารแบบตัวตอตัวและทําการ
ส่ือสารกันโดยตรง เชน การสาธิตการคลองชางปา การเขาปาหาสมุนไพร การฝกชางปา เปนตน  

การส่ือสารดังกลาวอาจเกิดข้ึนระหวางบุคคล หรืออาจเกิดข้ึนในลักษณะการส่ือสาร
กลุมยอย ซ่ึงมีหมอชางมากกวาสองคนสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และวิชาความรูไดโดยตรง
เปนการเกดิปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลท่ีอยูรอบ ๆ ตัว เชน หมอชางรุนเกาอยางหมอเฒา
และหมอชางรุนใหม “ในหมูบานตากลาง การส่ือสารมีสวนชวยสรางความสัมพนัธระหวางหมอ
ชางกับคนในชุมชน จะเหน็ไดจากการแสดงความเคารพและการนับถือ สวนคนนอกชุมชนเองให
ความเคารพและนับถือหมอชางเชนเดยีวกบัคนในชุมชน พฤติกรรมท่ีแสดงออกคือ การยึดถือการ
ปฏิบัติตัวตามความเช่ือ วิถีชีวิตท่ีหมอชางรุน ๆ เคยปฏิบัติมา เขาก็มีวิธีการปฏิบัติคลาย ๆ พระถือศีล 
หมอชางเปนคนการประกอบพิธีกรรมเวลามีงานสําคัญ ๆ หรือจะตองไปทําพิธีกรรมในตางจังหวดั” 
(สา ศาลางาม.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโพ.สัมภาษณ 2 มิถุนายน 2548.)   

จากการสังเกตพบวา พฤติกรรมท่ีหมอชางแสดงออกมาท่ีเดนชัด คือ การปฏิบัติตัวใน
การยึดถือ  ประกรรมและการเปนผูนําในการประกอบพธีิกรรมท่ีเกี่ยวของกับชาง “ในหมูบานเม่ือมี
งานพิธีสําคัญ ในงานประเพณีท่ีสําคัญหมอชางจะเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรม โดยบุคคลใน
หมูบานใหการยอมรับและนับถือ เชน การเซนไหวศาลประกรรมในงานประเพณีบวชนาคชาง
จังหวดัสุรินทร ท่ีมีการบวชนาคชางอยางยิ่งใหญประเพณีการบวชนาคชาง ถือเปนวัฒนธรรมของ
หมูบานชางท่ีมีการสืบทอดมาจนถึงปจจบัุน” (สา ศาลางาม.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
กระโพ.สัมภาษณ 2 มิถุนายน 2548.)  “ในปจจุบันยังมีคนท่ียึดถือและปฏิบัติประกรรมมากในกลุม
ของคนเล้ียงชางในจังหวดัสุรินทร” (บุญธรรม เนาวสูงเนิน.สารวัตรปศุสัตวอําเภอทาตูม. สัมภาษณ  
1 มิถุนายน  2548.) 

“การส่ือสารระหวางบุคคลทําใหเกิดการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดในชุมชน หมอ
ชางชาวกยูจําเปนตองอาศัยการส่ือสารชวยในการสรางความสัมพันธท้ังในและนอกชุมชน การ   
ส่ือสารจึงมีสวนสําคัญในการแลกเปล่ียนขอมูล และชวยทําความเขาใจระหวางหมอชางชาวกยูและ
บุคคลท้ังในและนอกชุมชนที่มีสวนชวยสนับสนุนใหวฒันธรรม และประเพณีมีการถายทอดและ
สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูและมียดึถือประกรรมตามวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา”  (กฤตพล 
ศาลางาม.นักบริหารงานท่ัวไป 6.สัมภาษณ 6 มิถุนายน 2548.)   
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การสนทนาในชีวิตประจําวนัเปนรูปแบบของการสนทนาท่ีใชมากท่ีสุด การสนทนา
ในรูปแบบนีจ้ะเกดิข้ึนไดเสมอเม่ือคนมาเจอกัน มักเปนการสนทนาท่ีไมตองการพิธีรีตองแตอยางใด 
มีความเปนกันเองสูง ข้ึนอยูกับโอกาสและบุคคลท่ีทําการสนทนาในชีวิตประจําวัน การส่ือสาร
ระหวางบุคคลเกิดข้ึนภายใตบริบทของสังคม ซ่ึงเปนแนวทางในการกําหนดอัตลักษณและวิธีการ
ส่ือสารของบุคคลแตละคน ถาเรามีความตองการที่จะอยูและเปนสมาชิกคนหนึง่ในสังคม การ     
ส่ือสารระหวางบุคคลมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน ในกระบวนการของการ 
ส่ือสารจะประกอบดวยวจันภาษาและอวจันภาษา ซ่ึงถาผูท่ีทําการส่ือสารท้ังสองฝายมีความเขาใจ
ตรงกัน การส่ือสารก็ประสบความสําเร็จ  

การส่ือสารของหมอชางชาวกูยกับคนในชมุชน ตากลางเปนหมูบานหลายภาษา เชน 
ภาษาเขมร ภาษาลาวภาษากยู หรือกยู และใชภาษาไทยเปนภาษากลางซึ่งเปนภาษาราชการ  “ท้ังนี้
เนื่องมาจากพืน้ท่ีใกลเคียงมีชาวไทยเช้ือสายเขมรและลาวปนอยูมาก จงึทําใหคนในหมูบานตากลาง
สามารถพูดไดหลายภาษา”  (กฤตพล ศาลางาม.นักบริหารงานท่ัวไป 6. สัมภาษณ 6มิถุนายน 2548.)  

ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารจึงมีหลากหลายภาษาข้ึนอยูกับวา คูท่ีทําการส่ือสารถนัด
ภาษาใด “หมอชางมีการวางตัวแบบเปนกนัเองกับคนในชุมชน เพราะสวนมากจะมีความสนิทและ
คุนเคยกนัดี การส่ือสารก็ใชภาษากยู” (นายปรีชา นยิมตรง.ปลัดอําเภอทาตูม. สัมภาษณ 2 มิถุนายน 
2548.) “กลุมหมอชาง และกลุมคนเล้ียงชางชาวกยูจะมีความสนิทสนมกัน สวนมากจะรูจกักนัดี 
เวลาพูดคุยไมมีปญหาในเรื่องของการส่ือสาร เพราะใชภาษาทองถ่ิน” (ปยะพงษ จงใจงาม.สัมภาษณ 
16 พฤษภาคม 2548.) “การส่ือสารพูดคุยกับคนในชุมชน สวนมากจะมีการนับถือผูอาวุโส ผูท่ีมีอายุ
นอยจะใหความเคารพกับหมอชางท่ีมีประสบการมาก คนในชุมชนมีความสามัคคีลัรักใครกัน
เหมือนพีน่อง”(ยา ศาลางาม. สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 

การส่ือสารของหมอชางชาวกูยกับคนนอกชุมชนมีการใชภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษา     
ราชการหรือเปนภาษากลางเพื่อใชติดตอส่ือสารกับคนนอกชุมชน คนนอกชุมชนท่ีไมสามารถ     
ส่ือสารกับหมอชางไดดวยภาษาทองถ่ิน คือภาษากยูหรือสวย แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกบัวาคนท่ีเขามา
ติดตอส่ือสารดวย “ถาคนนอกชุมชนพดูภาษาเขมรไดหมอชางก็จะพูดภาษาเขมรดวย ถาเปนคน
นอกชุมชนพดูภาษาลาวไดหมอชางก็จะพูดภาษาลาวดวย หากเปนชาวตางประเทศก็จะมีลามชวยใน
การแปลภาษาระหวางหมอชางกับชาวตางประเทศ เพราะหมอชางรุนเกาไมสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได ดวยระบบการศึกษาในอดตีไมมีหลักสูตรสอนภาษาเหมือนปจจุบันนี”้ (หมิว ศาลา
งาม.หมอชาง. สัมภาษณ 16 พฤษภาคม. 2548.)  “การส่ือสารกับคนท่ีเขามาในหมูบานตากลาง กลุม
หมอชางจะใหการตอนรับอยางดี เพราะถือเปนการชวนสนับสนุนการทองเท่ียวภายในหมูบานตา
กลางดวย” (บุญธรรม เนาวสูงเนิน.สารวัตรปศุสัตวอําเภอทาตูม. สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.)  
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นอกจากนี้รูปแบบของการสื่อสาร และภาษาท่ีหมอชางชาวกยูใชในการติดตอส่ือสาร
นั้นมีการใหความสําคัญเปนอยางมาก “กลุมหมอชางใหความรวมมือกับบุคคลภายนอกเปนอยางดี 
และชวยเหลืองานราชการเปนอยางด”ี(กฤตพล ศาลางาม.นักบริหารงานท่ัวไป 6.สัมภาษณ 6 
มิถุนายน 2548.)  “ไมวาจะเปนคนในชุมชนหรือคนนอกชุมชน ชาวกูยหมบานตากลางใหการ   
ตอนรับและดแูลเปนอยางด ี เนื่องจากบานตากลางเปนแหลงทองเท่ียวและเปนแหลงความรู” (นาย
ปรีชา นิยมตรง.ปลัดอําเภอทาตูม. สัมภาษณ 2 มิถุนายน 2548.) 

รูปแบบของการส่ือสารและภาษาท่ีหมอชางชาวกยูใชในการติดตอส่ือสาร ในมุมมอง
ของกลุมผูสนับสนุนและกลุมหมอชางมีความสอดคลองกันคือ รูปแบบของการส่ือสารและภาษาที่
หมอชางชาวกยูใชในการติดตอส่ือสารกับคนนอกชุมชนหมอชางชาวกยู ใชการส่ือสารระหวาง
บุคคลเขามาชวยในการตดิตอส่ือสาร การส่ือสารท่ีเกิดขึ้นระหวางหมอชางชาวกยูและบุคคลอ่ืน
ตั้งแตสองคนขึ้นไป ทําการติดตอแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน มีลักษณะการส่ือสารแบบ
ตัวตอตัว (Person-to-person) และส่ือสารกนัโดยตรง เชน การสนทนา การสัมภาษณ การตอบโตกัน 
ระหวางหมอชางชาวกยูและบุคคลท่ีทําการส่ือสารดวย ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันใน
เร่ืองการเล้ียงชาง การประกอบพิธีกรรม การคลองชาง เปนตน 

 ในการส่ือสารมีการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารกับคนนอก และใชภาษากูยหรือ
ภาษาสวยในการติดตอส่ือสารกับคนในชุมชน ดังนัน้รูปแบบการส่ือสารมีการใชการส่ือสารกึ่ง  
ทางการ คือ หมอชางชาวกยูใหความรูสึกเปนกันเองมีบรรยากาศท่ีใหความรูสึกผอนคลาย เปน
ลักษณะกันเอง การส่ือสารกึ่งทางการยังคงรักษารูปแบบ และข้ันตอนรวมท้ังเปาหมายของการ    
ส่ือสารไวอยางครบถวน เชน หมอชางใหสัมภาษณกับกลุมนกัศึกษา หรือการสนทนาทาง            
ส่ือมวลชน การสนทนากับคนแปลกหนาหรือสนทนาในท่ีสาธารณะ เปนตน 

ดังนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการส่ือสารของหมอชางชาวกยูกับคนในชุมชนและนอก 
ชุมชนเปนการส่ือสารทางวัฒนธรรมท่ีมีการใชภาษากูย ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษาไทยในการ
ติดตอส่ือสารกันระหวางกลุมหมอชางชาวกูยกับคนในชมุชนและนอกชุมชน การส่ือสารของหมอ
ชางชาวกยูมีการใชการส่ือสารระหวางบุคคล หมอชางมีการติดตอส่ือสารแบบเปนกนัเอง และภาษา
ท่ีใชกับคนในหมูบานเปนภาษากูย ภาษาเขมร และภาษาลาว สวนคนนอกหมูบานมีการติดตอ      
ส่ือสารแบบเปนกันเองไมมีพิธีรีตองอะไรและใชภาษาไทยเปนหลัก  

ในการถายทอดความรูของหมอชางชาวกยูจาํเปน ตองอาศัยการส่ือสารระหวางบุคคล
ชวยในการส่ือสาร ลักษณะการถายทอดเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว ทําการแลกเปล่ียนความรูท่ี
เกี่ยวกับชางและขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกนั สวนพฤติกรรมและความสัมพันธ สามารถแสดงถึง
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การกระทําท่ีเปนส่ิงบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของหมอชางชาวกยู เชน วิธีปฏิบัติ หลักการ
ดําเนินชีวิต การใชภาษากูย ภาษาผีประกรรมในการเซนและการออกคลองชางปาในประเทศกัมพูชา  

การประกอบพิธีกรรมของหมอชางชาวกยูมีแบบแผนและมีวิธีปฏิบัติท่ีเครงครัด ซ่ึง
หมอชางชาวกยูไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนกลายเปนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี
ของคนในทองถ่ิน การส่ือสารจึงมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในหมูบานตากลาง 
เพื่อบงบอกความเปนตัวตนท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ การใชภาษากยูและภาษาผีประกรรมเปนอัตลักษณ
เฉพาะ และมีการสืบทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  

 เมืองประทายสมันต หรือ เมืองสุรินทรปกครองโดยพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค
จางวาง จังหวัดสุรินทรมีอาณาเขตติดตอกับอาณาจกัรกมัพูชา กอนท่ีเมืองประทายสมันต จะเปน
สวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย บริเวณนี้เคยไดรับอิทธิพลจากขอมและเขมรในดานศิลป         
วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ ซ่ึงยังคงมีรองรอยหลงเหลืออยู จากสถาปตยกรรมแบบศิลปะขอม
ท่ีเรียกวา ปราสาทหิน หรือปรางค ในจังหวัดสุรินทรมีโบราณสถานท่ีเปนปราสาทหรือปรางค
กระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต วฒันธรรม ความ
เช่ือ และภูมิปญญาของหมอชางชาวกยูหมูบานตากลาง 

ดังจะเห็นไดจาก ภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารกันของกลุมหมอชางชาวกยูจังหวัด
สุรินทร ภาษากูย ภาษากูยหรือภาษาสวยเปนภาษาโบราณภาษาหนึ่งท่ีใชกันมาอยางตอเนื่องจนถึง
ในยุคปจจุบัน ภาษากยูไมมีตวัอักษร ชาวกูยสวนมากมีความเชี่ยวชาญทางการจับชางปา การตีเหล็ก 
หรือเปนเผานกัรบ กลุมหมอชางชาวกยูหรือสวยชางไดรับอารยธรรมท่ีสูงสงมาจากอาณาจกัร
กัมพูชาในสมยัเจนละเจริญรุงเรือง หมอชางและมะชางชาวกยูสืบทอดความรูวิชาคชศาสตรและ
ภาษาผีประกรรมมาจากวัฒนธรรมขอมและเขมรโบราณ จากการเขาไปคลองชางในปาประเทศ
กัมพูชา หมอชางชาวกยูมีความกลาและความสามารถในการจับชางปา ฝกชางปาใหเปนชางบาน ฝก
ชางใหใชงานไดตามคําส่ัง  

หมอชางชาวกยูและมะชางเล้ียงชางเปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว หมอชาง มะชาง 
รวมถึงลูกหลานชาวกยูทุก ๆ คนถูกปลูกฝงใหเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑของผีประกรรมอยาง
เครงครัด จนกลายเปนวิถีชีวิตของชาวกูยหมูบานตากลาง ดังจะเห็นไดวา การคลองชางถือเปนวิถี
ชีวิตท่ีสําคัญอยางหนึ่งของวฒันธรรมขอมท่ีสืบทอดกันมา ภาษาผีประกรรมเปนภาษาพิเศษของชน
ชาวสวยชางใชในการส่ือสารเฉพาะกลุมหมอชางและมะชางชาวกยู กับเทพเจาผีประกรรมและ
บริวารผีประกรรมไดแก เทวะดา (ชางปา) และภูติผีปศาจอ่ืน ๆ ในขณะเดินทางไปกูบเทวะดาหรือ
การคลองชางปาในประเทศกัมพูชา  
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การสังเกตจากพฤติกรรมและการสัมภาษณระหวางกลุมผูสนับสนุน และกลุมหมอชาง
ชาวกูยทําใหไดขอมูลวา การส่ือสารของหมอชางชาวกยูมีการใชการส่ือสารระหวางบุคคล ลักษณะ
การติดตอส่ือสารเปนแบบกนัเองไมมีพิธีรีตองอะไร ภาษาท่ีหมอชางชาวกยูใชติดตอกับคนใน
หมูบานจะเปนภาษากูย ภาษาเขมร และภาษาลาว และคนนอกหมูบานมีใชภาษาไทยเปนหลัก ใน
การถายทอดความรูของหมอชางชาวกยูเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัว เพื่อทําการแลกเปล่ียนความรู
ท่ีเกี่ยวกับชางและขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน  

ส่ิงบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของหมอชางชาวกยูสังเกตจาก พฤติกรรม และ
ความสัมพันธของหมอชางชาวกยู เชน วิธีปฏิบัติ หลักการดําเนินชีวิต การใชภาษากูย ภาษาผีประ
กรรมในการเซนและการออกคลองชางปาในประเทศกมัพูชา การประกอบพิธีกรรมของหมอชาง
ชาวกูยมีแบบแผนและมีวิธีปฏิบัติท่ีเครงครัด ไมสามารถเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยได  แบบแผน
และวิธีปฏิบัตมีิการสืบทอดมายาวนานพิธีกรรมและความเช่ือถือ ความศรัทธาในผีประกรรมยังคง
ยึด   แบบแผนดั้งเดิมใหคงอยู ซ่ึงหมอชางไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนกลายเปนวิถีชีวิต    
วัฒนธรรม และประเพณีของคนในทองถ่ิน 

จากปญหานําวิจัยขอท่ี 1 รูปแบบการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยู
จังหวดัสุรินทร กลาวสรุปไดวารูปแบบการส่ือสารท่ีกลุมหมอชางใชในการส่ือสารเพ่ือสราง        
อัตลักษณนัน้มีประวัติความเปนมาจาก การท่ีกลุมบรรพบุรุษหมอชางชาวกยูเขาไปคลองชางใน
ประเทศกัมพชูาและรับเอาวฒันธรรมการส่ือสารของขอมหรือเขมรโบราณมา โดยผานวิธีปฏิบัติ 
หลักการดําเนนิชีวิต การใชภาษาผีประกรรมและวัฒนธรรมการคลองชาง รูปแบบการส่ือสาร
ดังกลาวเปนการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมกูยและวัฒนธรรมเขมรโบราณ การส่ือสารโดยท่ัวไปมี
การใชการส่ือสารระหวางบุคคลและภาษาที่หมอชางชาวกูย ใชติดตอกบัคนในหมูบานจะเปนภาษา
กูย ภาษาเขมร และภาษาลาว และคนนอกหมูบานมีใชภาษาไทยเปนหลัก ดังนั้นรูปแบบการส่ือสาร
เพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร มีการใชการส่ือสารระหวางบุคคลเปนหลัก 
และมีการใชการส่ือสารผานวัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมกูย ซ่ึงกลุมหมอชางชาว
กูยไดรับเอาวฒันธรรม ภาษา วิถีชีวิต ความเชื่อถือ วชิาคชศาสตร และความรูเกี่ยวกับการเล้ียงชาง
เขามาปรับใชในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมชาวกูย และพิธีกรรมของหมอชางชาวกยูจังหวัด
สุรินทรในการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร  
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ตอนท่ี 4.2 การใหความหมายและคุณคาเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัดสุรินทรในยุค
โลกาภิวัตน 

4.2.1 การใหความหมายเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูย 
ในยุคโลกาภิวตันมีการใหความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวดั

สุรินทร ผานการตีความโดยหมอชางชาวกยูและผูสนับสนุนไดใหความหมายเกี่ยวกบัอัตลักษณของ
หมอชางชาวกยู คนท่ีอยูรวมวัฒนธรรมเดียวกันจะมีระบบการตีความหมายคลาย ๆ กัน การให
ความหมายเปนการส่ือถึงความเปนตัวตนของหมอชางชาวกยูท่ีแสดงออก ผานทางการส่ือสารทาง    
วัฒนธรรมภาคใตบริบทของสังคม 

จากการสังเกตพบวา พฤติกรรมหรือการกระทําของหมอชางชาวกยู สามารถส่ือ
ความหมายเกีย่วกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู “หมอชางจะเปนผูกระทําการเซนไหวศาลประ
กรรมและการทําพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางทุกประเภท เพราะหมอชางเปนคนท่ีเจาของชางยกยองให
เปนครูบาใหญหรือกรรมหลวงในหมูบาน ถาตองทําพิธีกรรมเก่ียวกับชางคนนั้นตองมี
ประสบการณ และมีความรูเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม” (นายปรีชา นิยมตรง.ปลัดอําเภอทาตูม. 
สัมภาษณ 2 มิถุนายน 2548.) 

นอกจากนี้หมอชางกระทําการแสดงออกผานวัตถุเกือบทุก ๆ วัตถุ เชน เชือกประกรรม 
เคร่ืองเซน เคร่ืองรางของขลัง เปนตน การแสดงออกของหมอชางจะตองส่ือความหมายตอใครบาง
คนในบางสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ไมวาจะเปนการแสดงออกทางรางกายต้ังแตวาจา ทาทาง 
การแตงกายของหมอชางก็ลวนมีความหมาย “คนท่ีจะเปนหมอชางได จาํเปนตองเปนคนท่ีครูบา
ใหญหรือกรรมหลวงทําพิธีบรรจุเปนหมอ จะตองมีความชํานาญ มีทักษะ มีความสามารถและผาน
การคลองชางในปามาแลว เปนผูมีความรูเกี่ยวกับชางและพิธีกรรมท่ีเกีย่วของกับชาง” (ยา ศาลา
งาม. สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)   

กลุมหมอชางชาวกูยมีการใหความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูวา หมอ
ชางจะตองเปนคนท่ีครูบาใหญหรือกรรมหลวงทําพิธีบรรจุเปนหมอ จะตองมีความชํานาญ มีทักษะ 
มีความสามารถและผานการคลองชางในปามาแลว เปนผูมีความรูเกีย่วกับชางและพิธีกรรมท่ี
เกี่ยวของกับชาง ไดรับความเคารพและความนาเช่ือของคนในหมูบาน “หมอชาง หมายถึง คนท่ีมี
ความชํานาญในการจับชางปา ฝกชาง รักษาชางดวยสมุนไพรพื้นบาน มีความรูเกี่ยวกับวิชาคช
ศาสตร เคยมีประสบการณเกี่ยวกับการโพนชางหรือเคยคลองชางในปามาแลว ไดรับการแตงต้ังจาก
กรรมหลวง (หมอชางใหญ) ใหเปนหมอชาง สามารถประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชาง เปนผูท่ีไดรับ
การนับถือ ความเคารพจากกลุมหมอชาง ไดรับความเคารพและเปนผูท่ีมีความนาเช่ือของคนใน         
หมูบาน” (นายมาก สุขศรี.หมอชาง. สัมภาษณ  3 มิถุนายน  2548.) “ หมอชางคือ ผูท่ีมีความรู         
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วิชาคชศาสตร มีประสบการณในการคลองชางและการเล้ียงชางปาใหเปนชางบาน รักษาชางปวยได 
มีความรูเกีย่วกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางและทําพิธีกรรมเซนผีประกรรม” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.
สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

นอกจากนี้กลุมผูสนับสนุนหมอชางชาวกยู มีการใหความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณของ
หมอชางชาวกยูวา “หมอชาง ยังหมายถึงคนท่ีคลุกคลีกับชางมาต้ังแตเกิด เรียนรูวิถีชีวิตการอยูกับ
ชางมาจากปูยาตายายหรือจากพอแมมาต้ังแตเดก็ ๆ มีจติใจรักและผูกพันกับชาง มีความรูเร่ืองชาง
อยางลึกซ้ึง การจะเปนหมอชางไดตองผานพิธีกรรมและมีประสบการณในการคลองชางจริง ๆ มี
ความรูเกี่ยวกบัพิธีกรรมท่ีเกีย่วกับชาง และไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชางและคนในชุมชน” 
(บุญธรรม เนาวสูงเนิน.สารวตัรปศุสัตวอําเภอทาตูม. สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.) “ หมอชางคือ ผู
ท่ีมีความรูเกีย่วกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางเคยผานการคลองชางมาแลว และมีความรูวิชาคชศาสตร” 
(กฤตพล ศาลางาม.นักบริหารงานท่ัวไป 6.สัมภาษณ 6 มิถุนายน 2548.)  “หมอชาง หมายถึง คนท่ีมี
ความชํานาญมีทักษะในการจบัชางปา ฝกชาง มีความรูเกีย่วกับวิชาคชศาสตร” (นายปรีชา นิยมตรง.
ปลัดอําเภอทาตูม. สัมภาษณ 2 มิถุนายน 2548.) 

การใหความหมายเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูมีการตีความหมาย โดยการให
ความหมายของหมอชางมองตัวเองวา ผูท่ีจะเปนหมอชางไดจะตองผานการแตงตั้งจากหมอชาง
อาวุโสท่ีเปนท่ียอมรับนับถือจากกลุมหมอชางคือหมอเฒานั่นเอง และการจะเปนหมอชางไดตอง
ผานพิธีกรรมและมีประสบการณในการคลองชางปาในประเทศกัมพชูา มีความรูวชิาคชศาสตรและ
การเล้ียงชาง มีความรูเกี่ยวกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชาง และไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชาง
และคนในชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับกลุมผูสนับสนุนหมอชางชาวกูย ท่ีมีการใหความหมาย
เกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูวา ความหมายของหมอชางคือผูท่ีมีประสบการณการคลอง
ชางปาท่ีประเทศกัมพูชาและมีความรูเกี่ยวกับคชศาสตร และประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับชางทุก
ประเภทตองไดรับการยอมรับจากสังคมดวย  

ดังนั้นการใหความหมายเกีย่วกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูหมายถึง คนท่ีมีความ
ชํานาญในการคลองชางปาหรือจับชางปา ฝกสอนชาง และประกอบพธีิกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับชาง
ทุกไดประเภทโดยใชความรู ความสามารถเก่ียวกับคาถาอาคมดานวชิาคชศาตร ซ่ึงกลุมหมอชาง
และกลุมผูสนบัสนุนหมอชางมีการอธิบายและตีความหมายสอดคลองกัน ถึงแมยุคสมัยจะมีการ
เปล่ียนแปลงแตการใหความหมายเกี่ยวกับหมอชางชาวกยูยังคงไมเปล่ียนแปลง และคุณคาความ
เปนหมอชางมีการใหคุณคาท้ังในดานจิตใจการมีเกยีรติในสังคม และคุณคาในดานเศรษฐกิจยังคง
เปนการหารายไดเพื่อเล้ียงดูครอบครัวในการหางานทํา และปรับวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอดในยุค  
โลกาภิวัตนนี ้

DPU



  67 

  

4.2.2 คุณคาเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูย 
การใหคุณคาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหมอชางชาวกยู การท่ีจะทําใหคนสวนมาก

เคารพไดเปนส่ิงท่ียาก เพราะจะตองแสดงความสามารถใหทุก ๆ ไดความเคารพและยอมรับ 
เชนเดยีวกับหมอชางชาวกยูท่ีเปนท่ียอมรับจากคนในหมูบาน และนอกหมูบานในเรื่องของการออก
คลองชางตามวิถีของชาวกยู ท่ีมีความสามารถในการออกคลองชางปา 

กลุมหมอชางชาวกูยใหคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู “มีความรูสึกภมิูใจ 
เม่ือเราทําดี แลวไดรับการยกยองภายในสังคม นั่นก็นับวาเปนส่ิงท่ีดีแลว เราตองวางตัวและทํา
หนาท่ีใหเหมาะสม การเปนหมอชางถือวาเปนส่ิงท่ีไดรับเกียรติมาจากบรรพบุรุษ” (นายมาก สุขศรี.
หมอชาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) และนอกจากน้ีมีการใหคุณคา “มีความภูมิใจใน
ความสามารถของตัวเองท่ีสามารถทําในส่ิงท่ีรักและชอบเล้ียงชางมาต้ังแตเดก็ ๆ เปนคนท่ีตั้งใจทํา
อะไรแลวจะตองต้ังใจทําอยางเต็มท่ีและตองต้ังใจทําใหดีท่ีสุด การเปนหมอชางถือวามีคุณคาทาง
จิตใจการท่ีเราไดทําในส่ิงท่ีเราคิดวาด”ี (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) จะ
เห็นไดวาหมอชางชาวกยูไดใหคุณคาของอาชีพหมอชางวา การทําอาชีพหมอชางชาวกูยเปนเหมือน
การทําหนาท่ีของลูกหลานชาวกยูท่ีจําเปนตองรักษาพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางใหสามารถถายทอดได 
และไมมีการ     สูญหายจากวิถีชีวิตของชาวกูยและประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ินของชาวกูย
หมูบานตากลาง 

กลุมผูสนับสนุนหมอชางชาวกยู มีการใหคุณคาเกีย่วกบัอัตลักษณของหมอชางชาวกูย 
“หมอชางเปนบุคคลท่ีมีภูมิปญญาชาวบาน มีความรูเกีย่วกับชางมาก ท้ังเร่ืองพิธีกรรม การคลองชาง 
การรักษาชาง และการรูนิสัยลักษณะของชาง” (บุญธรรม เนาวสูงเนนิ.สารวัตรปศุสัตวอําเภอทาตมู. 
สัมภาษณ  1 มิถุนายน  2548.) นอกจากนี้ “หมอชางรุนนี้มีหมอมาก หมอทาว และหมอหมิวเปน
หมอชางรุนสุดทายแลว ถาหากหมอชางเสียชีวิตแลว ตอไปก็คงเหลือแตตํานานและเร่ืองเลาเกี่ยวกบั
การคลองชางปาของหมอชางชาวกยู หมอชางเปนผูมีความรูความสามารถในการเล้ียงชาง และเปน
ผูสืบทอดวิชาคชศาสตร” (กฤตพล ศาลางาม.นักบริหารงานท่ัวไป 6.สัมภาษณ 6 มิถุนายน 2548.)  
การใหคุณคาของหมอชางชาวกยูในมุมมองของผูสนับสนุนหมอชางมองวา หมอชางชาวกูยเปน  ปู
ชนียบุคคลควรมีการอนุรักษหมอชาวชาวกูยไวมิใหสูญหาย 

กลาวถึงความการใหคุณคาเกี่ยวกับส่ิงตางๆท่ีกลุมหมอชางชาวกยูและกลุมผูสนับสนุน
หมอชางชาวกยูใหการยอมรับในส่ิงท่ีหมอชางชาวกยูไดกระทํา ท้ังแบบรูปธรรมและนามธรรม คน
ในสังคมเกิดการยอมรับและเคารพในส่ิงท่ีหมอชางปฏิบัติ คุณคาในท่ีนี้เนนในแบบรูปธรรมในเร่ือง
ของความรูสึก เชน ความภมิูใจ ความเช่ือ การมีเกียรติมีศักดิ์ศรี การเคารพนับถือของคนในชุมชน
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และคนนอกชุมชนมากกวานามธรรม เพราะรายไดท่ีไดจากการประกอบอาชีพหมอชางไมมีผลตอ
การดํารงชีวิต  

จากการสังเกตพบวา หมูบานตากลางเปนศูนยกลางของความเช่ือ และความศรัทธาใน
การนับถือผีประกรรม วิถีชีวิตของหมอชางชาวกยูผูกพันกับธรรมชาติและชาง จึงทําใหหมูบานตา 
กลางเปนหมูบานท่ีนาสนใจดานวัฒนธรรมและภาษาท่ีไมมีหมูบานใดเหมือน ทางจังหวดัสุรินทร
ไดใหการสนบัสนุนหมูบานตากลางหรือหมูบานชางใหเปนแหลงทองเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัด
สุรินทรซ่ึงผลตอบแทนทําใหชาวกูยมีรายไดเขาหมูบาน 

รายไดสวนใหญจะมาจากการทํานาและเล้ียงววั “เม่ือเราทําดีแลวไดรับการยกยองจาก
สังคมผมก็มีความรูสึกภูมิใจในการเปนหมอชาง การท่ีเราไดรักษาวถีิชีวิตและประเพณีของ     
บรรพบุรุษของโบราณเอาไว การคลองชางถือเปนความภูมิใจท่ีสุดในชีวิต เพราะนับวันมีแตจะ   
สูญหายไปนัน่ก็นับวาเปนส่ิงท่ีดีแลวสําหรับผม รายไดสวนใหญจะมาจากการทํานาและเล้ียงวัว การ
ทําพิธีก็มีคาธรรมเนียม 12 บาท แลวแตวาจะเปนการทําพิธีแบบไหน เรามีหนาท่ีเปนหมอชางเราก็
ทําหนาท่ีของเราใหดี ผมไมหวังเร่ืองเงินทองเทาไร แคไดทําในส่ิงท่ีเราคิดวาดกี็พอแลว  ” (มาก สุข
ศรี.หมอชาง. สัมภาษณ  3 มิถุนายน .2548)  

จะเห็นไดวา การใหคุณคาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหมอชางชาวกูยนัน้เปนอาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับและไดรับความเคารพจากคนในสังคม ท้ังนี้ในหมูบานตากลางและหมูบาน
ใกลเคียงอีกดวย นอกจากน้ีกลุมหมอชางชาวกยูมีการใหคุณคากับตัวเองวา หมอชางชาวกยูมีความ
ภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ท่ีไดรับการสืบทอดวิชาคชศาสตรและความรูเร่ืองการเล้ียงชางมาจาก
บรรพบุรุษ จากการทําอาชีพหมอชางทําใหตัวหมอชางเองมีรายได และไดรับผลตอบแทนท่ีไดจาก
การฝกชางใหมีความสามารถแสดงตามคําส่ังได ชางและคนมีงานทําอยูตามสวนสัตวและสถานที่
ทองเท่ียว รายไดท่ีไดจากการทํางานสามารถเล้ียงดูครอบครัวและเล้ียงชางได นี่คือส่ิงท่ีหมอชาง
และมะชางชาวกยูมีความภาคภูมิใจในอาชีพและความรูท่ีไดรับการสืบทอดมา หมอชางรูสึกยินดีท่ี
จะปฏิบัติตอไปและถายทอดวัฒนธรรมดัง้เดิมจากรุนสูรุน เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณกีาร
คลองชางชาวกูยใหมีอยูตอไปในอนาคต  

นอกจากนี้หมอชางชาวกยูมีคุณคาตอหมูบานตากลาง ในฐานะท่ีเปนผูมีผลงานดีเดน
ทางดานวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน สาขาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรม เปนผูมีความรู
ความสามารถในการเล้ียงชางและเปนผูสืบทอดวิชาคชศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับกลุมผูสนับสนุน
หมอชางชาวกยูมีการใหคุณคาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหมอชางวา อาชีพหมอชางมีความ
นาสนใจเพราะเปนอาชีพท่ีตองอาศัยประสบการณจากการคลองชางปาในกัมพูชา และความ
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เช่ียวชาญในวชิา      คชศาสตร และความรูเกี่ยวกับการเล้ียงชาง ซ่ึงมีการรับประเพณ ีวัฒนธรรมการ
เล้ียงชางมาจากบรรพบุรุษ 

ในการออกไปคลองชางในปาหมอชางมีขอปฏิบัติมากมาย และคนในครอบครัวก็ตอง
ปฏิบัติเชนกันเพื่อความเปนสิริมงคลของทุก ๆ คนในครอบครัว ซ่ึงการนับถือผีประกรรมเปนวิถี
ชีวิตของหมอชางชาวกยูมีความสําคัญมากตอการดําเนนิชีวิตเชน การบวช การแตงงาน การพาชาง
ไปทํางานตางจังหวดั เปนตน ตองมีการทําการเซนไหวผีประกรรมเพ่ือบอกกลาวและขอพรใหส่ิงท่ี
จะกระทําประสบความสําเร็จ 

ทางจังหวดัสุรินทรใหการสนับสนุนหมูบานตากลาง ใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวัดสุรินทร ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดรับทําใหชาวกูยมีรายไดเขาหมูบาน ถึงแมใน
ปจจุบันสังคมจะอยูในกระแสสังคมบริโภคแตวิถีชีวิต และการใหความสําคัญของหมอชางใน
หมูบานตา กลางยังคงเดิม การปรับตัวของหมอชางและควาญชางชาวกยูแบงไดเปนสองกลุมคือ 
กลุมของผูท่ีเคยรวมขบวนคลองชาง และกลุมคนรุนใหมท่ีไมไดรวมขบวนการคลองชางจะเนนใน
เร่ืองของวัตถุมากกวา รายไดท่ีไดจากการทํางานจะนาํมาซ้ือรถมอเตอรไซค มือถือ โทรทัศน 
คอมพิวเตอร เปนตน สวนกลุมของผูท่ีเคยรวมขบวนคลองชางไมเนนเร่ืองวัตถุ แตจะเนนในเร่ือง
ของจิตใจและความเล่ือมใสศรัทธาในผีประกรรม  

การใหความหมายและการใหคุณคาเกีย่วกบัอัตลักษณของหมอชางชาวกูย คือ กลุม
หมอชางชาวกยูใหความหมายและมองตวัเองวา ผูท่ีจะเปนหมอชางไดจะตองผานการแตงต้ังจาก
หมอชางอาวุโส มีความรูวิชาคชศาสตรและมีประสบการณในการเล้ียงชาง มีความรูเกีย่วกับ
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชาง การจะเปนหมอชางไดตองผานพธีิกรรม และมีประสบการณในการคลอง
ชางปาในประเทศกัมพูชา และไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชาง คนในชุมชน และผูสนับสนุน
หมอชาง หมอชางชาวกยูมีความภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีท่ีไดรับการสืบทอดวิชาคชศาสตรและ
ความรูเร่ืองการเล้ียงชางมาจากบรรพบุรุษ จากการทําอาชีพหมอชางทําใหตวัหมอชางเองมีรายได 
และหมอชางมีคุณคาตอหมูบานตากลาง ในฐานะท่ีเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมพ้ืนบาน
อีสาน สาขาขนบธรรมเนียมประเพณแีละพิธีกรรมเปนผูมีความรูความสามารถในการเล้ียงชาง และ
เปนผูสืบทอดวิชาคชศาสตร  

ถึงแมในปจจบัุนสังคมจะอยูในกระแสสังคมบริโภคแตวิถีชีวิต และการใหความสําคัญ
ของหมอชางในหมูบานตากลางยังคงเดิม ชาวบานยังนับถือเหมือนเดิมเคยทําอยางไรก็ปฏิบัติ
แบบเดิมอยูตราบใดท่ียังมีชาง หมอชางชาวกยูยังคงมีความสําคัญเชนเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง และ
ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมนี้ตอไป ถึงแมในยุคนี้จะเปนยุคโลกาภวิัตน วิถีชีวิตของชาวกูยอาจ
เปล่ียนไปจากเดิมบาง แตพิธีกรรมและการปฏิบัติท่ีเกีย่วของกับชางและหมอชางชาวกยูยังคงเดิม 
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เคยทําอยางไรตองทําอยางนัน้ ไมมีการเปล่ียนแปลง เนือ่งจากวัฒนธรรม ประเพณ ี และพิธีกรรม
เปนส่ิงท่ี     บรรพบุรุษสืบทอดมาและคนรุนหลังจะตองพยายามรักษาเอาไว 

สวนผูสนับสนุนหมอชางชาวกยู มองการใหความหมายเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชาง
ชาวกูยวาหมอชางคือผูท่ีมีประสบการณการคลองชางปาท่ีประเทศกัมพูชา และมีความรูเกีย่วกับ   
คชศาสตรและการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับชางทุกประเภท และมีการใหคุณคาเกีย่วกบัการ
ประกอบอาชีพหมอชางวา อาชีพหมอชางมีความนาสนใจเพราะเปนอาชีพท่ีตองอาศัยประสบการณ
จากการคลองชางปาในกัมพชูา และความเช่ียวชาญในวิชาคชศาสตรและความรูเกีย่วกับการเล้ียง
ชาง หมูบานตากลางเปนศูนยกลางของความเช่ือและความศรัทธาในการนับถือผีประกรรม วิถีชีวิต
ของหมอชางชาวกยูผูกพันกบัธรรมชาติและชาง จึงทําใหหมูบานตากลางเปนหมูบานท่ีนาสนใจ
ดานวัฒนธรรมและภาษาท่ีไมมีหมูบานใดเหมือน ซ่ึงสอดคลองกับการตีความและการให
ความหมายของกลุมหมอชางชาวกูยเกีย่วกบัอัตลักษณของหมอชางชาวกูย 

จากปญหานําวิจัยขอท่ี 2 ผูสนับสนุนหมอชางชาวกยูและกลุมหมอชางชาวกยูมีการให
ความหมายและการใหคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวตัน
สอดคลองกันและสรุปไดวา ถึงแมในยุคนี้จะเปนยุคโลกาภวิัตน วิถีชีวิตของชาวกยูอาจเปล่ียนไป
จากเดิมในดานวัตถุแตในการประกอบพิธีกรรมและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับชาง หมอชางชาวกยู
ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากวัฒนธรรม ประเพณแีละพิธีกรรมเปนส่ิงท่ี
บรรพบุรุษสืบทอดมาและคนรุนหลังจะตองพยายามรักษาเอาไว อัตลักษณของหมอชางชาวกยูไมมี
การเปล่ียนแปลงถึงแมวิถีชีวติจะเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภวิัตน แตคุณคาและการใหความหมาย
ยังคงเดิม 

 
ตอนท่ี 4.3 วิธีการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภวัิตน 

4.3.1 การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูย  
การถายทอดวชิาความรูของหมอชางชาวกยูนั้นมีประวัตคิวามเปนมาอยางยาวนาน การ

คลองชางถือเปนศาสตรท่ีมีคุณคาและเปนอัตลักษณของหมอชางชาวกยูบานตากลางจังหวดัสุรินทร
ท่ีไดรับการสืบทอดมาจากวฒันธรรมเขมรโบราณ และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหมอชางชาวกยู 
การถายทอดความรูคชศาสตรเปนการศึกษาโดยอาศัยการปฏิบัติเปนหลัก ไมมีตําราเรียน ผูศึกษา   
จําเปนตองศึกษาจากประสบการณจริงและตองปฏิบัติประกรรมอยางเครงครัด โดยศึกษาจากหมอ
ชางหรือครูบาใหญท่ีมากดวยประสบการณในการคลองชางในปาประเทศกัมพูชา การถายทอดไม
เหมือนการเรียนรูแบบในช้ันเรียน แตเปนการถายทอดท่ีอาศัยหลักความเช่ือและมีพิธีกรรมเขา
มารวมดวย ถึงแมยคุสมัยจะเปล่ียนแปลงไปการเขามาของยุคโลกาภิวัตนไมมีผลตอการปฏิบัติ
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พิธีกรรมแมแตนอย “แมยคุนี้จะมีความเจริญกาวหนาอยางไรการถายทอดความเปนหมอชางนั้นไม
มีการเปล่ียนแปลง เคยปฏิบัติอยางไรกป็ฏิบัติอยางนัน้เปล่ียนแปลงไมไดตองยึดหลักแบบโบราณ
อาศัยการถายทอดแบบตัวตอตัว ไมเปนลายลักษณอักษรเหมือนการเรียนในโรงเรียน” (หมิว ศาลา
งาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

การถายทอดวชิาความรูของหมอชางชาวกยูโดยพืน้ฐานแลว ผูท่ีจะมาเปนหมอชางได
ตองคลุกคลีอยูกับชางมาต้ังแตเด็ก มีการรูจักสังเกตอุปนสัิยของชาง ตองเปนผูท่ีมีความรูเกี่ยวกบั
ชางเปนอยางด ี เม่ือชางปวยตองรูจักสังเกตวาทําไมชางปวย บรรพบุรุษของชาวกยูเปนผูท่ีมีความรู
เร่ืองชางเปนอยางดี ดังนั้นวชิาความรูท่ีมีมาก็ไดรับสืบทอดจากรุนสูรุน  “ความรูท่ีไดจากการเล้ียง
ชางไดมาจากพอแม พอเปนหมอชางมากอน เขาก็สอนในส่ิงท่ีเขารู ถาสงสัยอะไรก็ถามจากพอ อายุ 
15 ป ขอพอออกไปคลองชางในปา เวลาอยูในปาก็เรียนรูภาษาปาภาษาผี เขาปาแลวจะไมพดูภาษา
อ่ืนนอกจากภาษาปา การอาศัยรวมกันในปาจะมีวิธีปฏิบัติท่ีเครงครัดหมอเฒาจะเปนผูออกคําส่ัง
ท้ังหมด หมอเฒาจะสอนวิธีการจับชาง การหาสมุนไพรในปา เราจะตองจําใหไดใครจําเร็วก็เปนเร็ว 
ความรูเกี่ยวกบัการเล้ียงชางสามารถถายทอดโดยตรงได แตความรูท่ีเกี่ยวของกับการคลองชางไม
สามารถถายทอดใหได เพราะในปจจุบันทางราชการหามไมใหเขาปาเพื่อจับชางปาแลว ดังนัน้วชิา
ความรูท่ีเกี่ยวของกับการเปนหมอชางจึงไมสามารถถายทอดใหได การถายทอดตองผานพิธีกรรมท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิตามแบบโบราณท่ียึดถือ และปฏิบัติกันมาและตองถายทอดกันในปา เรียนรูจากพ้ืนท่ีจริง
และลงมือปฏิบัติกันโดยตรง” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

การถายทอดวชิาความรูและการฝกชางจากรุนหนึ่งไปอีกรุนหนึ่งเปนส่ิงสําคัญ ความรู
ท่ีเกี่ยวกับศาสตรการเล้ียงชางของหมูบานตากกลางมีกฎเกณฑใหปฏิบัติมาก “กฎท่ีสําคัญคือ การ
หามพอใหถายทอดวิชาความรูใหแกลูกชายโดยตรงไมวาในกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน” (มาก สุขศรี.หมอ
ชาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) วิธีการถายทอดทําโดยการท่ีพอสอนใหแกผูอ่ืนกอน จากนั้นลูก
จึงไปขอเรียนเพื่อรับการสืบทอดอีกตอหนึง่ ส่ิงท่ีลูกทําได คือ การแอบฟงไดในขณะท่ีพอกําลัง  
ถายทอดวิชาความรูใหแกผูอ่ืนอยูแตจะนั่งเสมอกันไมได “ใหลูกเรียนกับพอไมได ตองใหผูอ่ืนมา
เรียนกอนแลวจึงใหลุกชายไปเรียนตอจากคนนั้น เหตุท่ีหามเพราะ ขอปฏิบัติมีมานานและไดรับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ วิชาอาคมจะไมขลังถาพอถายทอดใหแกลูกชายโดยตรง และขอสุดทาย
สําคัญถาถายทอดโดยตรงบิดาอาจจะมีอันเปนไปได” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 
พฤษภาคม 2548.)  การเรียนรูในการฝกชางผูท่ีมาฝกจําเปนตองเปนผูท่ีมีใจกลาและรูจักนิสัยใจคอ
ของชางท่ีเล้ียงมาเปนอยางดี  

กลาวถึงการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูวา การถายทอดวชิาความรูและการ
ฝกชางไมมีหลักสูตรการศึกษาเหมือนในโรงเรียน ตองเรียนรูดวยตนเอง เนนการสังเกตและการ
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ปฏิบัติจริง มีการสังเกตจากการกระทําของครูบาใหญ ผูเรียนตองสังเกตเอาเอง ไมมีการถายทอด
เปนภาษา เพราะวิชาความรูท่ีเกี่ยวกับการคลองชางมีมาต้ังแตบรรพบุรุษสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน
โดยการปฏิบัตจิริงไมมีการเรียนทฤษฎี เขาก็เรียนรูจากประสบการณจริงในปาเลย เนนการจํา การ
สังเกต ความอดทน และขยันปฏิบัติ ใครทําไดก็ไดชางมากท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเรียนรูและ        
ประสบการณจริง เม่ือมีประสบการณมากหมอเฒาหรือครูบาใหญเหน็แววกจ็ะเล่ือนข้ันใหเชนถา
เปนหมอสะเดยีง กจ็ะเล่ือนใหเปนหมอสะดํา “การถายทอดความรูตองอาศัยการสอนแบบตัวตอตัว 
โบราณสอนมาอยางไรก็ตองปฏิบัติตามบรรพบุรุษ” (สุมิตร ปรีชานนทกุล.อาจารยใหญโรงเรียน
บานตา กลาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) ดังนัน้การสอนจะเปนการส่ือสารแบบตัวตอตัวและมี
การสังเกตและการปฏิบัติจริง 

ถายทอดความเปนหมอชางหรืออัตลักษณหมอชางนั้น ไมไดถายทอดกนังายๆเพราะมี
พิธีกรรมมากมายท่ีจะตองปฏิบัติ การถายทอดจําเปนจะตองออกไปจบัชางในปาเพราะวิถีชีวิตและ
แนวทางการปฏิบัติของการเปนหมอชางมีแบบแผนการปฏิบัติมากสําหรับการเปนหมอชาง “การ
ถายทอดความรูตองเรียนกันแบบปฏิบัติจริง ๆ คนโบราณเคยทําอยางไรก็ทําอยางนัน้” (ยา ศาลา
งาม. สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) หมอชางจําเปนตองปฏิบัติอยางเครงครัดการจะเปนหมอชาง
ไดตองอาศัยประสบการณในการผานการคลองชาง ถาใครคลองชางไดมากหมอเฒาจะเปนผูเล่ือน
ตําแหนงใหโดยดูจากประสบการณ “ความรูของหมอชางจากท่ีผมเคยไดถามตัวหมอมากมา แกเคย
เลาใหฟงวา การโพนชางหรือการคลองชางในปา เวลาจบัชางหมอเฒาหรือครูบาใหญจะเปนผูสอน
วาควรทําอยางไรบาง จะจบัอยางไร เม่ือไดมาแลวทําอยางไรตอ หมอเฒาจะเปรียบเสมือนครู
อาจารยท่ีคอยอบรมส่ังสอนพวกหมอใหม ๆ ความรูท่ีไดตองเรียนรูกนัเอาเอง ใครต้ังใจกจ็ะไดมาก 
ใครไมสนใจกไ็ดนอย ความรูเร่ืองการคลองชางหมอเฒาจะสอนใหเฉพาะอยูในปาเทานั้น” (สุมิตร 
ปรีชานนทกุล.อาจารยใหญโรงเรียนบานตากลาง. สัมภาษณ 3 มิถุนายน 2548.) ความรูของหมอชาง
ใหมดวย ความรูบางอยางตองถายทอดในปาซ่ึงตองอาศัยพิธีกรรมตามแบบโบราณมากมาย แตใน
ปจจุบันไมมีการออกไปคลองชางแลวกจ็ะไมมีหมอชางใหมเหลือแตหมอชางรุนเกา ๆ เทานั้น  

“มีการสังเกตจากการกระทําของครูบาใหญ ผูเรียนตองสังเกตเอาเอง ไมมีการถายทอด
เปนภาษา เพราะวิชาความรูท่ีเกี่ยวกับการคลองชางมีมาต้ังแตบรรพบุรุษสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน
โดยการปฏิบัตจิริงไมมีการเรียนทฤษฎี เขาก็เรียนรูจากประสบการณจริงในปาเลย เนนการจํา การ
สังเกต ความอดทน และขยันปฏิบัต ิ ใครทําไดก็ไดชางมาก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเรียนรูและ       
ประสบการณ เม่ือมีประสบการณมากหมอเฒาหรือครูบาใหญเหน็แววก็จะเล่ือนข้ันใหเชน ถาเปน
หมอสะเดยีงจะเล่ือนใหเปนหมอสะดํา”  (บุญธรรม เนาวสูงเนนิ.สารวัตรปศุสัตวอําเภอทาตมู.
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สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.) ในการถายทอดความรูไมมีหลักสูตรการศึกษาเหมือนในโรงเรียน ตอง
เรียนรูดวยตนเอง เนนการสังเกตและการปฏิบัติจริง 
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ดังนั้นจะเห็นไดวา การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรมีประวตัิ
ความเปนมายาวนาน การถายทอดความรูวิชาคชศาสตรเปนวิชาเรียนท่ีมีความสําคัญสําหรับกลุม
หมอชางและมะชาวกูย หมอชางและมะชาวกูยจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการเล้ียงชาง การดลัูกษณะชาง การรักษาชาง และการฝกชางใหสามารถทําตามคําส่ังของ
หมอชางและมะชาวกูย การถายทอดความรูของหมอชางชาวกยูมีความนาสนใจ เพราะผูเรียนตอง
อาศัยการสังเกต การจดจําและการปฏิบัติตาม ข้ึนอยูกบัความสนใจในสวนบุคคลดวย หมอชางจะ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับการเปนหมอชางใหรุนสูรุนได จาํเปนตองประกอบพิธีกรรมในปา  

จากการสังเกตพบวา ในอดตีการเรียนรูวิถีชีวิตการคลองชาง การใชภาษาผีหรือภาษา
ปาจําเปนตองถายทอดกันเฉพาะในปาเทานั้น ไมสามารถถายทอดใหกนัไดในหมูบานการคลองชาง
หรือการออกไปโพนชางของหมอชางชาวกยูมีแบบแผนและมีวิธีปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนั้นการท่ี
จะมีหมอชางรุนตอไดจําเปนตองปฏิบัติตามแบบแผนของบรรพบุรุษ การคลองชางหรือการโพน
ชางถือเปนศาสตรท่ีมีคุณคา และเปนอัตลักษณของหมอชางชาวกยูหมูบานตากลางจังหวดัสุรินทร 
ไดรับการสืบทอดมาจากวฒันธรรมของเขมรโบราณ และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหมอชางชาวกูย
มาจนถึงปจจบัุนนี ้

 
4.3.2 อิทธิพลของส่ือตอวถีิชีวิตของหมอชางชาวกูยและการปรับตัวของอัตลักษณของหมอ

ชางชาวกูยในยุคโลกาภิวตัน 
ในยุคโลกาภิวตันวัฒนธรรมภายนอกมีผลตอวัฒนธรรมของทองถ่ิน ปจจบัุนนี้

การตลาดในยคุสมัยใหมเนนขายสินคาในเชิงรุก สอดแทรกตราสินคาไปทุกหนแหง สราง
วัฒนธรรมใหมทางวัตถุ จากกระแสสังคมบริโภคท่ีคนนิยมไปสนใจกับวัตถุมากกวาวัฒนธรรมเกา 
ๆ มีผลตอการใหความสําคัญของหมอชางชาวกยู วัฒนธรรมภายนอกในกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีท้ัง
การส่ือสารท่ีทันสมัย การกาวไกลของเทคโนโลยี การขายสินคาในระบบสังคมบริโภคนั้นมีผลตอ
วัฒนธรรมทองถ่ินในหมูบานชาง ซ่ึงมีผลทําใหมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณของหมอชางชาวกยู  

การเขามาของกระแสโลกาภวิัตนมีผลตอวถีิชีวิตของหมอชางชาวกยู เนื่องจากใน
ปจจุบันระบบทุนนิยมทําใหระบบเศรษฐกจิโลกมีความคลองตัว และส่ือมีการใชเทคโนโลยีชวยใน
การโฆษณาประชาสัมพันธการตลาดเนนการขายสินคาและความทนัสมัย ในอดตีหมอชางชาวกูย
หาเงินไดยากวถีิชีวิตและท่ีอยูอาศัยอยูแบบมัธยัสถจึงใชจายอยางประหยัด แตในปจจุบันหมอชาง
ชาวกูยมีการเปดรับส่ือมากกวาในอดีต เม่ือเงินหามาไดงายจากการรับจางทํางานตามแหลงทองเท่ียว
และการนําชางไปทํางานในตางประเทศ เงินท่ีไดมาจึงใชจายงาย ซ้ือรถมอเตอรไซค รถยนต 
โทรศัพทมือถือและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหมใหมีฐานะทางสังคมมากกวาในอดีต  
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การเขามาของกระแสโลกาภวิัตน และการท่ีส่ือเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตและการ
ปรับตัวของหมอชางชาวกยู ทําใหการเปดรับส่ือมากข้ึนและส่ือมีผลทําใหกลุมของหมอชาง
แบงเปนสองกลุมคือ กลุมท่ียึดม่ันในวัฒนธรรมและกลุมท่ียึดม่ันในวัตถุ กระแสโลกาภิวัตนมีผลตอ
วิถีชีวิตของหมอชางชาวกยูและมีปรากฏการณดังตอไปน้ี 

1 กลุมท่ียึดม่ันในวัฒนธรรม ประกอบไปดวยคนแกท่ีมีประสบการณในการคลอง
ชางปาในประเทศกัมพูชา คนกลุมนี้จะเนนการยึดม่ันในพิธีกรรม วฒันธรรมและประเพณเีดิมอยาง
เครงครัด วิถีชีวิตตางๆยังไมมีการเปลี่ยนแปลง มีการรักษาประกรรมอยางเครงครัด 

2. กลุมท่ียึดม่ันในวัตถุ ประกอบไปดวยคนหนุมท่ีไมมีประสบการณในการคลอง
ชาง การยึดม่ันในวัฒนธรรม ประเพณีและการนับถือผีประกรรมของคนกลุมนี้อาจมีความ      
หยอนยานไปตามผูนับถือ มีการใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาและมีการยกยองผูท่ีมีรายไดมากวา
เปนฮีโรเชน นบัถือผูท่ีไปทํางานตางประเทศวามีประสบการณมากกวาผูท่ีออกไปคลองชางปา 

ในอดีตหมอชางเปนผูนําชุมชนและเปนวีรบุรุษท่ีคนในชุมชนใหการยอมรับ แตใน
ปจจุบันกลุมท่ียึดม่ันในวัตถุมองวาหมอชางเปนบุคคลธรรมดา ไมไดเปนวีรบุรุษเหมือนในอดตี 
กลุมท่ียึดม่ันในวัฒนธรรมยงัคงปฏิบัติตามแบบโบราณยังยึดถือวิถีชีวติ และวัฒนธรรมท่ีเคยสืบตอ
กันมา ขาดแตคนรุนหลังไมไดใหการยอมรับและนับถือหมอชางเชนคนในอดตี เหตเุกิดจากการเขา
มาของกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีผลตอวิถีชีวิตกลุมท่ียึดม่ันในวัตถุ ท่ีการเนนในเร่ืองของวัตถุมากกวา
เร่ืองของจิตใจ 

 จากการสังเกตพบวา สภาพปจจุบันหลังจากชาวบานตากลางไดหยุดการคลองชาง 
ความเช่ือท่ีเครงครัดจากการส่ังสอนของบรรพบุรุษเร่ิมถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ ผูท่ีเคยรวมขบวน
คลองชางหรือมีชีวิตอยูในชวงการคลองชาง และกลุมคนรุนใหมท่ีไมไดรวมขบวนคลองชาง เกิด
การปฏิบัติท่ีแตกตางกันกลาวคือ กลุมคนท่ีไดรวมขบวนการคลองชางและมีชีวิตในชวงนัน้ไดรูได
เห็น และปฏิบัติตามระเบียบประเพณี จึงมีความเครงครัดในดานการปฏิบัติตนตามบรรพบุรุษ สวน
กลุมคนรุนใหมท่ีเกิดมาไมไดรวม ไมไดเหน็การคลองชาง มีเพียงการเลาการคลองชางของ      
บรรพบุรุษและใหปฏิบัติตาม ทําใหกลุมดงักลาวมีความเครงครัดในประเพณีลดชาวไทยกูยเล้ียงชาง
ไดเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตน โดยมีบางสวนละเวนความเช่ือดั้งเดมิหันมายอมรับ
แนวคิดใหม 

แตบางสวนยังรักษาประเพณเีดิม G.H.Mead กลาววากระแสโลกาภวิัตนสงผลกระทบ
ตออัตลักษณหรือตัวตนทางวฒันธรรม (Cultural identity) คืออัตลักษณของชาติหรือของวัฒนธรรม
แหงชาติเส่ือมลงหรือออนตัวลง คือ ถูกทําลาย เส่ือมทรุดลงดวยกระแสวัฒนธรรมแบบแปรเปน 
เนื้อเดยีวกัน (Cultural Homogenization) ตามกระแสโลกาภิวัตนวัฒนธรรมจากภายนอกท่ี          
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ทรงอานุภาพ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ วัฒนธรรมการเล้ียงชางออนตัวลง วัฒนธรรมของหมอชาง
ชาวกูยกลายเปนเพียงสินคา (Commoditization) ในตลาดสินคาทางวัฒนธรรมของโลกไป เชน การ
แสดงของชาง พิธีกรรมและวัฒนธรรมการเล้ียงชาง ถูกเปล่ียนกลายเปนสินคา วัฒนธรรมดานวตัถุ
ของชุมชนทองถ่ิน  

ดังนั้นการเขามาของกระแสโลกาภิวัตนมีผลตอวิถีชีวิต และวัฒนธรรมการเล้ียงชาง
ของหมอชางชาวกยูในหมูบานตากลางจังหวัดสุรินทร ในอดีตการใชประโยชนจากชางในฐานะท่ี
ชางเปนแรงงาน และเปนสัตวพาหนะไดถูกแทนท่ีดวยเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ปจจุบันนี้ชางใน
หมูบานตากลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ชางนักแสดง” เชน ชางแตะฟุตบอล ชางแสดงหนัง ชาง
วาดรูปศิลปะ ชางนําเท่ียวตามปางชางและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตางๆ หมอชางชาวกยูท่ีอาศัย
อยูในหมูบานตากลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ผูกํากับการแสดงของชาง” ดังนั้นการเขามาของ
กระแสโลกาภวิัตน จึงมีอิทธิพลตอการส่ือสารในการสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดั
สุรินทร 

 
4.3.3 การยายถ่ิน 

การยายถ่ินในหมูบานตากลางมีเปนลักษณะ “มนุษยทัศน” (Ethnoscapes) คือ การท่ี
สมาชิกในหมูบานตากลางเคลื่อนยายภูมิลําเนาที่อยูอาศัยจากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง ทําใหเกดิการ
ถายเททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมคนนั้น ๆ และระหวางกลุมของหมอชางชาวกยู การอพยพ
ถ่ินฐานดังกลาว ยงัอาจจะหมายถึงการยายขามหมูบาน หรือขามจังหวดัตาง ๆ ภายในเขตรัฐชาติ จน
รวมไปถึงการโยกยายถ่ินฐานไปยังภูมิภาคหรือทวีปอ่ืน ๆ ซ่ึงผลที่ตามมาคือ ความเปนชุมชนหนึง่ ๆ 
จะไมไดประกอบข้ึนแตเพยีงเพ่ือนมนษุย ท่ีเหมือน “เรา” เทานั้นแตประกอบไปดวยพวกคนที่เปน 
“พวกเขา” ท่ีนับวันจะมากข้ึนเร่ือย ๆ  

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการเล้ียงชางของหมอชางและมะชาวกูยจังหวดัสุรินทร
เร่ิมจากการทีท่างการประเทศกัมพูชาประกาศ และใชมาตรการทางกฎหมาย หามหมอชางและมะ
ชาวกูยจังหวัดสุรินทรเขาไปคลองชางปาในประเทศกัมพูชา เม่ือหมอชางและมะชาวกูยจังหวดั
สุรินทรหยุดการเดินทางไปคลองชางปา ทําใหชาวกยูขาดรายไดจึงมีการเพิ่มท่ีทํากินของตนเองทํา
ใหพื้นท่ีปาท่ีสําหรับการเล้ียงชางลดลง การเล้ียงชางเร่ิมเปนภาระแกหมอชางและมะชาวกูย ผูเล้ียง
ชางจึงมีการขายชาง และหาวธีิการเล้ียงชางแบบใหมท่ีสามารถทํารายไดใหแกครอบครัว  

ใน ป พ.ศ.2503 มีการนําชางรวมงานแสดงท่ีอําเภอทาตูม ชางจึงเร่ิมมีบทบาทและทํา
รายไดจากการรับจางใหคนนัง่บนหลังและการลอดทองชางเพื่อความเปนสิริมงคล ชาวบานตากลาง
เร่ิมนําชางออกเดินทางไปยงัพื้นท่ีตาง ๆ เชน การขายผลิตภัณฑท่ีไดจากชาง การฝกชางแสนรูแสดง
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ตามสวนสนุกและสวนสัตวตาง ๆ  บางเชือกไปแสดงยังตางประเทศ และชางหมูบานตากลางยังรวม
แสดงงานประเพณีทองถ่ินของอําเภอและจังหวดัสุรินทร 

ปจจุบันมีชางออกไปหารายไดตามสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ อยูมาก เชน ปางชางท่ี
อยุธยา สวนชางท่ีพัทยา สวนสัตวภูเก็ต เปนตน การยายถ่ินเพื่อออกไปหางานทําจากหมูบานตา 
กลางจึงเปนเร่ืองปกติ “ลูกหลานชาวกูยเล้ียงชางสวนมากจะพาชางไปทํางานอยูตามสถานท่ี       
ทองเท่ียวเพื่อหาเงินเล้ียงดูครอบครัวและดแูลชาง” (ยา ศาลางาม.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.) 
การยายถ่ินหรือยายท่ีอยูอาศัยจึงเปนเร่ืองปกติของลูกหลายชาวกูย ท่ีมีความจําเปนตองพาชางออก
เดินทางเพื่อหารายได ”สภาพพื้นที่ในหมูบานไมเหมาะสมกับชาง เม่ือกอนพื้นท่ีในปาอุดมสมบูรณ 
แตในปจจุบันเร่ิมแลงชางหาของกินยากไมมีน้ําใหชางเลน ชางจึงตองออกไปหารายไดจากปางชาง
หรือสวนสัตวบาง” (บุญธรรม เนาวสูงเนิน.สารวัตรปศุสัตวอําเภอทาตูม.สัมภาษณ 1 มิถุนายน 
2548.)  

ในหมูบานตากลางจังหวัดสุรินทรก็พบการยายถ่ินฐานขามหมูบาน หรือขามจงัหวัด 
เชน การแตงงานระหวางชาวกยูกับคนในจังหวดัใกลเคียง การเขาไปหางานทําของลูกหลานชาวกูย
และชาง “ชางจากหมูบานตากลาง ออกไปหางานทําท่ีพัทยาก็เยอะอยูท่ีภูเก็ตกม็ากสําหรับการ
ถายทอดความรูไมมีปญหา ความรูท่ีมีมากถ็ายทอดใหเฉพาะการเล้ียงชาง เพราะมีการใชโทรศัพท      
ส่ือสารกัน บางทีถาชางมีปญหาเจาของชาง ก็จะใหรถมารับ ตาก็ไปดูใหถึงท่ี ถาเจาของชางตองการ
ใหไปดูอาการชางวามันเปนอะไร บางทีชางไมสบายกนิยาสมุนไพรก็หายเอง บางทีเจาของทําผิด
ประกรรม พอเซนประกรรมใหชางกห็ายทํางานไดปกติ ไมมีผลตอการถายทอดความรูเพราะยังคง
ปฏิบัติตามแบบโบราณ พธีิกรรมการถายทอดความรูบางอยางตองสืบตอตามแบบปูยาตาตายเขาทํา
มา เปล่ียนแปลงไมได” (หมิว ศาลางาม.หมอชาง.สัมภาษณ 16 พฤษภาคม 2548.)  

ในเร่ืองการถายทอดอัตลักษณการเปนหมอชางนั้น “สวนการถายทอดความรูไมนาจะมี
ปญหา เพราะหมอชางเขาไมเคยหวงความรูมีอะไรก็ตดิตอกันได บางคนก็ใชโทรศัพทโทรมา
สอบถามเร่ืองเกี่ยวกับอาการชางปวย เคร่ืองเซนในศาลประกรรมบางทีผมก็เห็นเจาของชางนํารถมา
รับหมอชางเพือ่ใหไปต้ังศาลประกรรมในตางจังหวดับางทีหมอชางถึงกับเดินทางไปประกอบ
พิธีกรรม หรือไปดูอาการชางปวยในตางประเทศก็มี” (บุญธรรม เนาวสูงเนิน.สารวัตรปศุสัตวอําเภอ 
ทาตูม.สัมภาษณ 1 มิถุนายน 2548.) ดังนั้นการยายถ่ินของลูกหลานชาวกยูนัน้ ไมมีผลตอการ
ถายทอดความรูหรือพิธีปฏิบัติเลยแมแตนอย หมอชางยังคงรักษาประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตของชางและคนยังคงตองอาศัยความสามารถของหมอชางอยู สวนการถายทอดความรูการ
ยายถ่ินไมมีผลตอการถายทอดความรูเทาไร เพราะการถายทอดยงัคงยึดแบบพธีิแบบดั้งเดิมอยู
ปฏิบัติตามแบบพิธีกรรมการถายทอดแบบบรรพบุรุษหมอชางชาวกยู 
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จะเห็นไดวา การยายถ่ินของลูกหลานชาวกยูเร่ิมจากป พ.ศ.2504 ทางการประเทศ
กัมพูชาไดประกาศและใชมาตรการทางกฎหมาย หามหมอชางและมะชาวกูยจังหวดัสุรินทรเขาไป
คลองชางปาในประเทศกัมพูชา จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมการเล้ียงชางของหมอ
ชางจังหวดัสุรินทร เม่ือหมอชางชาวกยูหยุดการเดินทางไปคลองชางปา ทําใหชาวกยูขาดรายได 
พื้นที่ปาท่ีเคยเล้ียงชางเหลือนอยลงเนื่องจากชาวบานเขาไปถางปาเพื่อปลูกพืชไร การเล้ียงชางเร่ิม
เปนภาระแกหมอชาง ผูเล้ียงชางจึงมีการขายชาง และเร่ิมนําชางออกเดนิทางไปยังพืน้ท่ีตาง ๆ เชน 
การขายผลิตภณัฑท่ีไดจากชาง การฝกชางแสนรูแสดงตามสวนสัตว  และบางเชือกไปแสดงยัง          
ตางประเทศ ในปจจุบันนี้หมอชางและมะชาวกูยนิยมพาชางออกการเดนิทางจากหมูบานตากลางไป
หางานทําตามสถานท่ีทองเท่ียวเชน เชียงใหมภูเก็ต พัทยา หัวหิน บางแสน เปนตน  

จากการที่หมอชางชาวกยูไมไดเขาไปคลองชางปาท่ีประเทศกัมพูชา จึงทําใหเกิดการ
ยายถ่ินของลูกหลานชาวกูยเพื่อหารายไดมาเล้ียงดูครอบครัวและเล้ียงชาง ชาวกูยยังคงยึดถือหลัก
ปฏิบัติแบบดั้งเดิมท่ีไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ดังนั้นการยายถ่ินจึงไมมีผลตอการถายทอด
ความรูของกลุมหมอชางแตอยางไร กลับทําใหลูกหลานชาวกยูตระหนักถึงความสําคัญของหมอชาง
ชาวกูยวามีความสําคัญเพียงไร หมอชางเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถในการประกอบ         
พิธีกรรม หากไมมีหมอชางแลวใครจะเปนผูทําพิธีกรรมใหลูกหลานชาวกยู 

จากปญหานําวิจัยขอท่ี 3 วธีิการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวดัสุรินทร
ในยุคโลกาภิวตันสรุปไดวา ส่ือเขามามีอิทธิพลตอการปรับตัวทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง     
วัฒนธรรมการเล้ียงชางของหมอชางชาวกยู โลกาภวิัตนเปนระบบทุนนิยมมีผลตอวิถีชีวิตของหมอ
ชางชาวกยูจึงทําใหเกดิการยายถ่ินของลูกหลานชาวกูย เพื่อหารายไดชางเปล่ียนบทบาทใหมเปน 
“ชางนักแสดง” เชน ชางแตะฟุตบอล และชางนําเท่ียวตามปางชางและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ตางๆ หมอชางชาวกยูท่ีอาศัยอยูในหมูบานตากลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ผูกํากับการแสดง
ของชาง” ดังนั้นการเขามาของกระแสโลกาภวิัตน จึงมีอิทธิพลตอการส่ือสารในการสรางอัตลักษณ
ของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 

จากการนําเสนอผลการวิจัยในบทท่ี 4 ซ่ึงวิเคราะหใหเห็นถึงประวตัิความเปนมาของ
วัฒนธรรมและพิธีกรรมการโพนชางซ่ึงเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธท่ีสะทอนใหเห็นถึง วิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร หลังจากท่ีหมอชางชาวกยูไมสามารถออกไปโพน
ชางหรือคลองชางปาในประเทศกัมพูชาไดในป พ.ศ.2504 เนื่องจากชายแดนประเทศเขมรเกิด
สงครามภายในประเทศ และมีสาเหตุจากความสัมพันธระหวางไทยและกัมพูชา “คดีเขาพระวิหาร” 
ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการคลองชางตองหยุดชะงักประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายปดปา จึง
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ทําใหพิธีกรรมการโพนชางขาดการสืบทอด โดยเฉพาะความเช่ือในเร่ืองผีประกรรม และภาษาผี
ประกรรมซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีไดรับการสืบทอดมาจากวฒันธรรมเขมรโบราณ  

ในการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร  หมอชางและ
กลุมผูสนับสนุนใหความหมายเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยูวา หมอชางมีคุณคาตอหมูบาน
ตากลางในฐานะท่ีเปนผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน สาขาขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละพิธีกรรม เปนผูมีความรูความสามารถในการเล้ียงชางและเปนผูสืบทอดวิชาคชศาสตร 
นักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในหมูบานตากลาง เนื่องจากบานตากลางเปนหมูบานท่ีมีความนาสนใจดาน
วัฒนธรรมและภาษาท่ีไมมีหมูบานใดเหมือน  

การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จะอาศัยการสอนแบบตัวตอตัวมากกวา การ
ถายทอดความรูคชศาสตรเปนการศึกษาโดยอาศัยการปฏิบัติเปนหลัก ในการถายทอดวิชาคชศาสตร
และความรูการเล้ียงชางมีเง่ือนไขของขอปฏิบัติของการถือผีประกรรม และตองปฏิบัติตามแบบ
แผนและพิธีกรรมของกลุมหมอชางรุนกอน ๆ เคยปฏิบัติสืบตอกันมา การคลองชางถือเปนศาสตรท่ี
มีคุณคาและเปนอัตลักษณของหมอชางชาวกูยบานตากลางจังหวดัสุรินทร ท่ีไดรับการสืบทอดมา
จากวัฒนธรรมเขมรโบราณ และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหมอชางชาวกูยท่ีมีประวัติความเปนมา
อยางยาวนาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
การวิจยัเร่ือง การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทรเปนการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 
ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของในการเก็บขอมูล และใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยสัมภาษณกลุมหมอชางชาวกยู และกลุมผูสนับสนุนหมอชางชาวกยู จํานวน
ท้ังส้ิน 30 คน  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอ
ชางชาวกูยจังหวัดสุรินทร รวมท้ังเพื่อศึกษาการใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชาง
ชาวกูยจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตนและเพื่อศึกษาการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัด
สุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 

 โดยผูวิจยัเก็บขอมูลมีวิธีการ คือ คัดเลือกกลุมเปาหมายที่ทําหนาท่ีตวัแทนหลัก โดยผูวิจยั
ไดเขาไปสรางความสัมพันธทําความรูจักและสรางความคุนเคยกับแหลงขอมูลใหมากท่ีสุด ผูวจิัยใช
วิธีการสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ และเจาะลึกบางกรณีเพื่อใหไดขอมูลท่ีเท็จจริงท่ีสุดของ
แตละกลุม และภายหลังจากสัมภาษณผูวิจัยไดใหบุคคลเหลานั้นชวยแนะนําบุคคลอ่ืน เพื่อทําการ
สัมภาษณใหไดขอมูลครบตามความตองการ  

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 3 ระยะคือ กอนเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการศึกษา
พื้นที่ของชุมชน รวบรวมขอมูลประวัติและวัฒนธรรมของชุมชนเบ้ืองตนเวลา 2 เดือน (มกราคม-
กุมภาพนัธ 2548) ระยะท่ี 2 ระหวางเก็บขอมูล ทําการนดัหมายและสัมภาษณ พดูคุยและสังเกตจากการ
เขารวมกิจกรรมกับคนในชุมชนเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2548)และหลังเกบ็ขอมูล ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล สรางบทสรุปตามกรอบแนวคิดและตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลแบบสามเสา 
ภายในเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2548)โดยผูวจิัยจะนําเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล ขอจํากัด
ของการวิจยั และขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยัในอนาคตตามลําดับ ดงันี้ 
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5.1.  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1   รูปแบบการส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัดสุรินทร 

บานตากลางเปนหมูบานหลายภาษาคือ ภาษาท่ีใชส่ือสารกันระหวางคนเชน ภาษาลาว 
ภาษาเขมร ภาษากูย และภาษาท่ีเกีย่วของกับชาง หมอชางชาวกยูหมูบานตากลางมีภาษาท่ีใชส่ือสาร
กันเฉพาะกลุมคือ ภาษากูยซ่ึงเปนภาษาทีสื่บทอดมาจากบรรพบุรุษ ภาษากยูอยูในตระกูลออสโตร
เอเซียติกและอยูในตระกูลยอยกลุมภาษามอญเขมร จากวัฒนธรรมทางภาษาของชาวกูยไดรับการ
สืบทอดมาจากเขมรในชวงการออกไปคลองชางในปาท่ีประเทศกัมพชูา รูปแบบการส่ือสารจึงมีท้ัง
การส่ือสารระหวางบุคคลและการส่ือสารทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางอัต
ลักษณของหมอชางชาวกยูจงัหวัดสุรินทรและเปนส่ือกลางในการถายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและ       
พิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นรูปแบบการส่ือสารในการสรางอัตลักษณของหมอชาง
ชาวกูยจังหวัดสุรินทรมี 2 รูปแบบคือ  

5.1.1.1.   การส่ือสารระหวางบุคคล 
การส่ือสารของหมอชางชาวกูยมีลักษณะ การติดตอส่ือสารแบบเปนกันเองไมมี       

พิธีรีตองอะไร ภาษาท่ีหมอชางชาวกยูใชติดตอส่ือสารกับคนนอกหมูบานมีการใชภาษาไทยเปน
หลัก และการติดตอส่ือสารกับคนในหมูบานจะใชภาษากูย ภาษาเขมรและภาษาลาวแลวแตวาผูรับ
สารจะถนัดภาษาใด จากการสัมภาษณและการสังเกตพบวาหมอชางชาวกยูมีการวางตัวในลักษณะ
เปนกันเอง บรรยากาศผอนคลายไมตึงเครียดและมีการใชภาษาท่ีเขาใจงายมีการแสดงอากัปกิริยา
ตาง ๆ ประกอบ เชน สีหนาแววตาและทาทางประกอบการสัมภาษณ  

ในขณะทําการส่ือสารหมอชางชาวกยูจะทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดการส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) กลาวคือการ
ส่ือสารท่ีเกิดขึ้นเปนลักษณะรวมกันกระทํา (Coactive) และมีปฏิกิริยาตอบกลับกันโดยตรง 
(Feedback) เนื่องจากผูสงสารและผูรับสารมีจํานวนนอยการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นจึงมีลักษณะความเปน
สวนตัว (Privacy) สูงในขณะทําการส่ือสาร มีความใกลชิดกันระหวางหมอชางชาวกยูและคูสนทนา
ลักษณะของการส่ือสารเปนแบบตัวตอตัว สารท่ีสงหรือการถายทอดในการส่ือสารระหวางบุคคล
ของหมอชางชาวกยูเกีย่วกับความรูและประสบการณการคลองชาง การถายทอดวัฒนธรรมทางดาน
ภาษาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึง่ การส่ือสารระหวางบุคคลเปนส่ือกลางในการส่ือสารเพ่ือสรางอัต
ลักษณของหมอชางใหคงอยู โดยหมอชางเองเปนส่ือกลางและทําการถายทอดสารท่ีเกี่ยวกับ
ประเพณี พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกบัชาง การเล้ียงชาง วิถีชีวติและวัฒนธรรมการเล้ียงชางใหลูกหลานได
รักษาองคความรูท่ีเกี่ยวกับวฒันธรรมของหมอชางชาวกยูใหคงอยูตอไป 
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5.1.1.2.   การส่ือสารทางวัฒนธรรม 
กลุมหมอชางชาวกูยหรือสวยชางไดรับอารยธรรมมาจากประเทศกัมพูชา หมอชางชาว

กูยสืบทอดวิชาคชศาสตรและภาษาผีประกรรมมาจากวัฒนธรรมขอมและเขมรโบราณ จึงทําให
หมอชางชาวกยูมีความเช่ียวชาญทางการจับและฝกชางปา ศิลปวัฒนธรรมของขอมหรือเขมร
โบราณมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือและภมิูปญญาของหมอชางชาวกยูหมูบานตากลาง 
จะเห็นไดจากภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารกันของกลุมหมอชางชาวกยู จังหวัดสุรินทร ภาษากยู
และภาษาผีประกรรมเปนภาษาโบราณภาษาหน่ึงท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีใชกันมาอยาง
ตอเนื่องจนถึงในยุคปจจุบัน  

จังหวดัสุรินทรมีอาณาเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา บริเวณนี้เคยไดรับอิทธิพลขอม
หรือเขมรโบราณท้ังในดานศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมและ หมอชางชาวกยูไดรับการสืบทอด
ความรูเกี่ยวกบัเล้ียงชางและการปฏิบัติตามกฎของผีประกรรมมาจากบรรพบุรุษ การเซนผีประกรรม
มีความหมายแกหมอชางชาวกูยในดานจิตใจในเร่ืองของความศักดิ์สิทธ์ิ ความเช่ือและความเคารพ
ของกลุมหมอชางชาวกยู ความสัมพันธของหมอชางชาวกยูกับคนในชุมชนและกลุมผูสนับสนุนมี
ความสัมพันธอันดี โดยเหน็ไดจากการไดรับความรวมมือในการทํากจิ เชน การจดังานแสดงชาง
และการจดังานบวชนาคชาง 

จากประวัติศาสตรและความเปนมาท่ีเกีย่วของกับ การคลองชางของหมอชางชาวกยู 
จังหวดัสุรินทรกลุมของหมอชางชาวกยูมีการยอมรับ ผูท่ีผานกรอบประสบการณการคลองชางปา
จากประเทศกมัพูชา วาเปนผูท่ีมีความสามารถในการเปนหมอชางท่ีมากดวยประสบการณจริง เกิด
การรับรูและการยอมรับนับถือวัฒนธรรมในการคลองชางของหมอชางชาวกยู ทําใหกลุมของหมอ
ชางชาวกยูเกดิความเขาใจทางความหมายรวมกัน เชน การใชภาษากูยสําหรับการส่ือสารในหมูบาน
และการใชภาษาผีประกรรมติดตอส่ือสารกันขณะคลองชางอยูในปา สอดคลองกับแนวคิดซาโมวาร 
และพอรเตอร (Samovar and Poter) กลาววาโดยท่ัวไปมนุษยจะมองโลกผานกรอบประสบการณ 
การรับรูและวฒันธรรม ความเหมือนกันทางวฒันธรรมจะทําใหเกดิความเขาใจทางความหมาย
รวมกัน ภาษา ภาษาทาทาง ความเคล่ือนไหวของรางกาย มีความสําคัญในการส่ือสารเปนอยางมาก
ในกลุมชน ชุมชน สังคมจะส่ือสารทางวัฒนธรรมถึงกันไดตองอาศัยส่ิงเหลานี้ ในการบอกกลาวถึง
กัน ประพฤติ ปฏิบัติ และทําใหดูเปนตัวอยาง ดังจะเห็นไดจาก ภาษาผีประกรรม วิธีการปฏิบัติขณะ
คลองชางปา และการปฏิบัติตามกฎผีประกรรมท่ีลูกหลานชาวกยูไดยดึ และปฏิบัติกนัอยางเครงครัด 
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5.1.2. การใหความหมายและคุณคาเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัดสุรินทรใน
ยุคโลกาภิวตัน 

การใหความหมายและคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวัดสุรินทรใน
ยุคโลกาภิวตันมีการใหความหมายจาก 2 กลุม คือ 

หมอชางชาวกยูการใหความหมาย และคุณคาเกีย่วกับอัตลักษณของหมอชางชาวกยู
จังหวดัสุรินทรในยุคโลกาภวิัตน วา  

ผูท่ีมีความรูวชิาคชศาสตร มีประสบการณในการคลองชางและการเล้ียงชางปาใหเปน
ชางบาน รักษาชางปวยได มีความรูเกี่ยวกบัพิธีกรรมท่ีเกีย่วกับชาง   และทําพิธีกรรมเซนผีประกรรม 

หมอชางจะตองเปนคนท่ีครูบาใหญหรือกรรมหลวงทําพธีิบรรจุเปนหมอ จะตองมี
ความชํานาญ มีทักษะ มีความสามารถและผานการคลองชางในปามาแลว เปนผูมีความรูเกี่ยวกับชาง
และพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชาง ไดรับความเคารพและความนาเช่ือของคนในหมูบาน 

คนท่ีมีความชํานาญในการจบัชางปา ฝกชาง รักษาชางดวยสมุนไพรพืน้บาน มีความรู
เกี่ยวกับวิชาคชศาสตร เคยมีประสบการณเกี่ยวกับการโพนชางหรือเคยคลองชางในปามาแลว ไดรับ
การแตงต้ังจากกรรมหลวง (หมอชางใหญ) ใหเปนหมอชาง สามารถประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับ
ชาง เปนผูท่ีไดรับการนับถือ ความเคารพจากกลุมหมอชาง ไดรับความเคารพและเปนผูท่ีมีความ  
นาเช่ือของคนในหมูบาน 

หมอชางตองผานพิธีกรรมและมีประสบการณในการคลองชางปา ในประเทศกัมพูชา 
และหมอชางตองไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชางและคนในชุมชน 

กลุมผูสนับสนุนหมอชางชาวกยูการใหความหมาย และคุณคาเกี่ยวกับอัตลักษณของ
หมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตนวา  

ผูท่ีมีความรูเกีย่วกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชางเคยผานการคลองชางมาแลว และมีความรู  
วิชาคชศาสตร 

คนท่ีคลุกคลีกับชางมาต้ังแตเกิด เรียนรูวิถีชีวิตการอยูกับชางมาจากปูยาตายายหรือจาก
พอแมมาต้ังแตเด็ก ๆ มีจิตใจรักและผูกพนักับชาง มีความรูเร่ืองชางอยางลึกซ้ึง การจะเปนหมอชาง
ไดตองผานพิธีกรรมและมีประสบการณในการคลองชางจริง ๆ มีความรูเกี่ยวกับพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกบั
ชาง และไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชางและคนในชุมชน 

คนท่ีมีความชํานาญมีทักษะในการจับชางปา ฝกชาง มีความรูเกีย่วกับวิชาคชศาสตร 
หมอชางตองผานพิธีกรรมและมีประสบการณในการคลองชางปาในประเทศกัมพูชา และหมอชาง
ตองไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชางและคนในชุมชน  
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คนท่ีมีความชํานาญในการคลองชางปาหรือจับชางปา ฝกสอนชาง และประกอบ
พิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัชางทุกไดประเภทโดยใชความรู ความสามารถเก่ียวกับคาถาอาคมดาน
วิชา   คชศาตร 

ผูท่ีจะเปนหมอชางไดจะตองผานการแตงตั้งจากหมอชางอาวุโส ท่ีเปนท่ียอมรับนับถือ
จากกลุมหมอชางคือหมอเฒานั่นเอง การจะเปนหมอชางไดตองผานพิธีกรรมและมีประสบการณใน
การคลองชางปาในประเทศกัมพูชา มีความรูวิชาคชศาสตรและการเล้ียงชาง มีความรูเกีย่วกับ       
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชาง และไดรับการยกยองจากกลุมของหมอชางและคนในชุมชน 

สรุปโดยรวมคือ หมอชางตองผานการแตงต้ังจากหมอชางอาวุโส มีความรูวิชา         
คชศาสตรและสามารถประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชาง หมอชางตองผานพิธีกรรมและมี       
ประสบการณในการคลองชางปาในประเทศกัมพูชา และหมอชางตองไดรับการยกยองจากกลุมของ
หมอชางและคนในชุมชน และคุณคาของหมอชางชาวกยูมีความภาคภมิูใจ มีเกยีรติ มีศักดิ์ศรี ท่ี
ไดรับการสืบทอดวิชาคชศาสตรและความรูเร่ืองการเล้ียงชางมาจากบรรพบุรุษ และการทําอาชีพ
หมอชางทําใหตัวหมอชางมีรายได  

นอกจากนี้หมอชางชาวกยูยงัมีคุณคาตอหมูบานตากลาง ในฐานะทีเ่ปนผูมีผลงานดีเดน
ทางดานวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน สาขาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมเปนผูมีความรู
ความสามารถในการเล้ียงชางและเปนผูสืบทอดวิชาคชศาสตร  

 
5.1.3.  วิธีการถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวตัน 

ในอดีตการถายทอดความรูวชิาคชศาสตร และความรูเกี่ยวกับการเล้ียงชางของหมอ
ชางชาวกยู ไดรับการสืบทอดมาจากวัฒนธรรมเขมรโบราณและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษการ    
ถายทอดความรูของหมอชางชาวกยูนั้นมีความนาสนใจ เพราะผูเรียนตองอาศัยการสังเกต การจดจํา
และการปฏิบัติจริงการเรียนรูข้ึนอยูกับความสนใจของหมอชางแตละคน เนื่องจากการถายทอดเปน
พิธีกรรมท่ีศักดิ์หมอชางชาวกูยจึงไมมีการใชส่ือใดๆชวยในการถายทอด หมอชางชาวกยูมีการ     
ฝกฝนและถายทอดวิชาการคลองชางสืบตอไปยังอนุชนรุนหลังในลักษณะท่ีเปนวิชาประจําตระกูล  

บริเวณท่ีหมอชางชาวกยูนิยมไปจับชางปาคือปาในประเทศกัมพูชา  บริเวณเมืองเสียม
ราฐ พระตะบอง บางคร้ังไปถึงนครจําปาศักดิ์ในประเทศ ในป พ.ศ.2504 ประเทศกัมพูชาไดใช  
มาตรการทางกฎหมายประกาศหามจับชางปาในเขตประเทศกัมพูชา หมอชางชาวกยูจึงหยุดการ
เดินทางไปจับชางปาต้ังแตนัน้มา ทําใหพิธีกรรมการโพนชางขาดการสืบทอดโดยเฉพาะความเช่ือ
ในเร่ืองผีประกรรมและภาษาผีประกรรม ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีไดรับการสืบทอดมาจากวฒันธรรม
เขมรโบราณ  
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เม่ือหมอชางชาวกยูไมไดเขาไปคลองชางปาจึงทําใหหมอชางชาวกยูขาดรายได พื้นที่
ปาท่ีเคยเล้ียงชางเหลือนอยลงเน่ืองจากชาวบานเขาไปถางปาเพื่อปลูกพืชไร การเล้ียงชางเร่ิมเปน
ภาระแกหมอชาง หมอชางขายชางหารายไดและเร่ิมนําชางออกเดินทางไปยังพื้นท่ีตาง ๆ มีการขาย
ผลิตภัณฑท่ีไดจากชาง เชน ขนหางชาง กาํไลงานชาง พระแกะจากงาชาง เปนตน ในปจจุบันนี้หมอ
ชางพาชางออกการเดนิทางจากหมูบานตากลางไปหางานทํา ตามสถานท่ีทองเท่ียวและชางบางเชือก
ไปแสดงยังตางประเทศ  

การยายภูมิลําเนาของหมอชางชาวกยูสอดคลองกับแนวคิดของ Arjun Appadurai 
(1969) กลาววาการเคล่ือนยายภูมิลําเนาทีอ่ยูอาศัยจากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง ทําใหเกดิการถายเททาง
สังคมและวัฒนธรรมของกลุมคนนั้นๆและระหวางกลุมการอพยพถิ่นฐานดังกลาว ยังอาจจะ
หมายถึงการยายขามหมูบาน หรือขามจังหวัดตางๆภายในเขตรัฐชาติ จนรวมไปถึงการโยกยายถ่ิน
ฐานไปยงัภูมิภาคหรือทวีปอ่ืนๆ ซ่ึงผลท่ีตามมาคือความเปนชุมชนหนึ่งๆจะไมไดประกอบข้ึนแต
เพียงเพื่อนมนุษยท่ีเหมือน “เรา” เทานั้นแตประกอบไปดวยพวกคนที่เปน “พวกเขา” ท่ีนับวันจะ
มากข้ึนเร่ือยๆ  

ผลของกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานวิถีชีวิต วัฒนธรรมการ
เล้ียงชาง และความเปนอยูของหมอชางชาวกยูและชางในหมูบานชางจังหวดัสุรินทร ในอดีตชางถูก
ใชแรงงานและเปนสัตวพาหนะไดถูกแทนที่ดวยเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ปจจุบันนีช้างในหมูบานตา
กลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ชางนักแสดง” เชน ชางแตะฟตุบอล ชางแสดงหนัง ชางวาดรูป
ศิลปะ ชางรวมขบวนแหบวชนาคและการหาเสียงของนักการเมือง ชางนําเท่ียวตามปางชางและ
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตางๆ ท่ีเปนจดุสนใจของนกัทองเท่ียว เพื่อความอยูรอดของครอบครัว
หมอชางจึงมีการเปล่ียนแปลงบทบาท และปรับเปล่ียนตัวตนเพ่ือความอยูรอดในยุคเศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยมนี้ หมอชางชาวกยูท่ีอาศัยอยูในหมูบานตากลางไดเปล่ียนบทบาทใหมเปน “ผูกํากับการ
แสดงของชาง” ดังนั้นการเขามาของกระแสโลกาภิวัตน จึงมีอิทธิพลตอการส่ือสารในการสราง    
อัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร 

การปรับตัวของหมอชางชาวกูยในยุคโลกาภิวัตนสอดคลองกับแนวคิด M.Heidegger 
(1978) ไดเหน็พองกับ G.H.Mead (1934) กลาววา อัตลักษณของชาติหรือของวฒันธรรมแหงชาติ
เส่ือมลงหรือออนตัวผุกรอนลง คือ ถูกทําลาย เส่ือมทรุดลงดวยกระแสวัฒนธรรมแบบแปรเปนเนือ้
เดียวกัน (Cultural Homogenization) ตามกระแสโลกาภวิัตนวัฒนธรรมจากภายนอกที่ทรงอานุภาพ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือวัฒนธรรมของเรากลายเปนเพยีงสินคา (Commoditization) ในตลาดสินคา
ทางวัฒนธรรมของโลก ดังนั้นนับวันกลไกตลาดจะมีสวนสําคัญท่ีทําใหสังคมทุกระดับกับ
กระบวนการท่ีวัฒนธรรมทางวัตถุของตนมีโอกาสท่ีจะหลุดลอยไปจากชุมชน ซ่ึงเปนเจาของ
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สัญลักษณ  วัฒนธรรมนั้นเอง ดังนั้นในปจจุบันชางกลายเปนนกัแสดงและมีหมอชางคอยกํากับการ
แสดง    วัฒนธรรมกลายเปนสินคาท่ีสามารถหาเงินไดโดยผานตลาดหรือเวทีท่ีใชแสดง วิถีชีวิต
เปล่ียนไปตาม       วัฒนธรรมสังคมเมืองท่ีเนนการบริโภควัตถุ การขายสินคามากกวาการเนนคุณคา
ทางจิตใจ 
 
5.2.  การอภิปรายผล 

ส่ิงท่ีสามารถสะทอนใหเหน็ถึงอัตลักษณของหมอชางชาวกยูคือ “การคลองชาง” ซ่ึงถือ
ไดวาเปนศาสตรท่ีมีคุณคา และสามารถบอกเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับวิถีชีวติของหมอชางชาวกยูไดอยาง
ชัดเจน หมอชางชาวกยูมีความผูกพันกบัชางจนกลายเปนวัฒนธรรมการเล้ียงชางของชาวกูยท่ีเปน
มรดกสืบทอดกันมาแตโบราณ ชาวกูยถือวาชางเปนสมาชิกในครอบครัวและเปนมรดกทาง      
วัฒนธรรมท่ีลูกหลานชาวกูยไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

การสืบทอดวถีิชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมมาจากบรรพบุรุษชาวกูยผาน
การส่ือสารระหวางบุคคล และการส่ือสารทางวัฒนธรรมทําใหเกิดการผสมกลมกลืนระหวาง    
วัฒนธรรมกูยกับวัฒนธรรมเขมร ดังจะเหน็ไดจากการใชภาษาท่ีมีอัตลักษณเฉพาะกลุมของหมอชาง
ชาวกูย การนบัถือเร่ืองไสยศาสตรท่ีไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของเขมรโบราณ จากอัตลักษณ
ดังกลาวทําใหหมอชางชาวกยูเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอกลุมผูเล้ียงชางชาวกยู และเปนบุคคลท่ีมี
ภูมิปญญาทองถ่ินในเร่ืองการโพนชางหรือการคลองชางปา 

โลกาภิวัตนเปนกระบวนการเปล่ียนวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา ในยุคกระแส    
โลกาภิวัตนคือ ระบบทุนนิยมมีการเปล่ียนคุณคาหรือความรูสึกและวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคา 
ดังจะเห็นไดจากการนําชางไปแสดงในท่ีตางๆ เปนการหารายไดรูปแบบใหมท่ีเร่ิมมาพรอมกับการ
ทองเท่ียว โดยสถานท่ีทองเท่ียวเชน สวนนงนุชท่ีพัทยา สวนสามพราน ฟารมจระเข และโรงแรม
ใหญๆท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดนยิมวาจางหมอชาง และควาญชางใหนําชางไปอยู
ประจํา เพื่อแสดงใหนักทองเที่ยวหรือแขกท่ีมาพักไดชม  

ปจจุบันระบบทุนนิยมเขามามีอิทธิพลตอวัฒนธรรม และวิถีชีวติของคนในชุมชน โดย
เนนการบริโภคสินคาและการตลาดมากข้ึน จากเดิมชางถูกใชเปนสัตวแรงงานและพาหนะตาม
คําส่ังหมอชาง แตในปจจุบันชางไดเปล่ียนบทบาทจากชางบานไปเปนชางนักแสดงท่ีตองปฏิบัติ
ตามคําส่ังของผูกํากับคือหมอชางผูออกคําส่ังและกํากับการแสดง เชน ชางเตะฟุตบอล ชางเก็บของ 
ชางชักคะเยอ ชางเตนรํา ชางแสดงหนัง ถาหากหมอชางและชางมีความสามารถในการแสดงมากก็
จะไดรับโอกาสใหเดินทางไปแสดงตามสวนสาธารณะในตางประเทศ เชน ญ่ีปุนและอินโดนเีซีย
เปนตน ท้ังนีเ้พื่อความอยูรอดของชางและตัวของหมอชางเองในยุคโลกาภิวัตน  
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ผลมาจากในปจจุบันหมอชางชาวกยูมีโอกาสในการเปดรับส่ือ และมีการเคล่ือนยายถ่ิน
ออกจากหมูบาน ไปหางานทําตามสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ การท่ีกลุมหมอชางชาวกูยเคล่ือนยาย    
ภูมิลําเนาท่ีอยูอาศัยจากท่ีหนึง่ไปสูอีกท่ีหนึง่ ทําใหเกดิการถายเททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม
คนนั้น ๆ และระหวางกลุม ซ่ึงถือเปนการส่ือสารทางวัฒนธรรม ท่ีเปนการขามพรมแดนของ    
โลกาภิวัตนกบัวัฒนธรรมการเล้ียงชางของหมอชางชาวกูยจังหวดัสุรินทร  

จากการวิจัยพบวา การเขามาของกระแสโลกาภิวัตนและการท่ีคนในชุมชนกยูเปดรับ
ส่ือเชน การดโูทรทัศน การฟงวิทยุของคนในชุมชนกูยและการรับวัฒนธรรมจากภายนอกหมูบาน 
คนรุนใหมมีความรูมาข้ึนจากการเปดรับจากส่ือการเขามาของกระแสโลกาภิวัตน จงึมีผลทําใหเกดิ
ความขัดแยงระหวางกลุมหมอชางชาวกยูแบงเปนสองกลุมคือ กลุมท่ียึดม่ันในวัฒนธรรมและกลุมท่ี
ยึดม่ันในวัตถุ  

5.2.1.  กลุมท่ียดึม่ันในวัฒนธรรม กลุมนี้ประกอบไปดวยคนแกท่ีมีประสบการณใน
การคลองชางปาในประเทศกัมพูชา คนกลุมนี้จะเนนการยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณแีละแนว
ปฏิบัติเดิมท่ีไดรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ความผูกพันตอชางในฐานะที่ชางเปนสมาชิกใน   
ครอบครัว วิถีชีวิตตางๆยังไมมีการเปล่ียนแปลง มีการรักษาประกรรมอยางเครงครัด  

5.2.2.  กลุมท่ียึดม่ันในวัตถุ กลุมนี้ประกอบไปดวยคนหนุมท่ีไมมีประสบการณใน
การคลองชาง การยึดม่ันในวฒันธรรม ประเพณแีละการนบัถือผีประกรรมของคนกลุมนี้อาจมีความ
หยอนยานไปตามผูนับถือ มีการใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาและมีการยกยองผูท่ีมีรายไดมากวา
เปนวีรบุรุษเชน นับถือผูท่ีไปทํางานตางประเทศวามีประสบการณมากกวาผูท่ีออกไปคลองชางปา 
กลุมท่ียึดม่ันในวัตถุมีโอกาสเรียนรูวัฒนธรรมใหมๆจากส่ือตางๆ และมีความใกลชิดกับทางราชการ 
ความผูกพันกบัชางมีนอยลงมองชางในฐานะสัตวเศรษฐกิจหรือเปนเพยีงทรัพยสิน ดังนั้นกลุมนี้จะ
ใชประโยชนจากชางในทุกรูปแบบตามท่ีลูกคาตองการเชน ชางเตนรํา ชางเตะฟุตบอล วิ่งเก็บของ 
เปนตน ชางแสดงบทบาทเปนนักแสดงและหมอชางแสดงเปนผูกํากบั 

ในอดีตการเปนผูกลาหรือวีรบุรุษเปนส่ิงท่ีทุกคนตองการ แตการเขามาของกระแส
โลกาภิวัตนทําใหเดก็รุนใหมๆ  เนนคานิยมทางวัตถุมากกวาเนนเร่ืองของจิตใจ เดก็รุนใหม ๆ หันมา
แสวงหาส่ิงของและพยายามครอบครอง เชน การซ้ือส่ิงอํานวยความสะดวกและสรางบานใหม ส่ิงท่ี
สังเกตเห็นในชุมชนชาวกยูคือ กลุมหมอชางชาวกยูไดเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบเดิมของตนโดย    
ละท้ิงความเช่ือเดิม หนัมายอมรับแนวคิดใหมแตบางสวนยังรักษาประเพณีเดิมและรักษาวฒันธรรม
ไว 
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การสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีทองถ่ินของหมอชางชาวกยู และการส่ือสารเพ่ือ
สรางอัตลักษณจําเปนตองอาศัยควาญชางรุนใหมสืบทอดวิชาคชศาสตรการคลองชางใหคงอยูตอไป 
หากไมไดรับการฟนฟหูรือการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมผูสนับสนุนและคนในชุมชน
แลว อัตลักษณความเปนหมอชางชาวกยูเร่ืองการคลองชางจะกลายเปนแค “ตํานาน” ท่ีไมมีใครคอย
สืบทอดตอไปในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. รัฐบาลควรจัดงบประมาณมาชวยปรับปรุงศูนยคชศึกษาใหกลายเปนแหลงความรูเพื่อให
เยาวชนรุนหลังไดศึกษาประวัติความและท่ีมาของหมอชางชาวกยูในจังหวัดสุรินทรไดในอนาคต 

2. เอกชนควรจัดโครงการท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการพฒันาและการทองเที่ยวในหมูบาน
ตากลาง จังหวดัสุรินทร 

3. คนในชุมชนควรรวมมือกนัทํากิจกรรมเชน การอนุรักษหมูบานตากลางใหเปนหมูบาน
ท่ีมีวิถีชีวิตตามแบบบรรพบุรุษและชวยกนัพัฒนาปรับปรุงหมูบานใหนาอยูนาทองเท่ียว 

4. หมอชางควรเปนแหลงความรู โดยเปนวิทยากรและเปนผูถายทอดประสบการณการ
คลองชางเพื่อใหแกเยาวชนไดทราบถึงประวัตกิารคลองชาง วัฒนธรรมการเล้ียงชาง วิถีชีวิต 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาการส่ือสารทางวัฒนธรรมของหมอชางชาวกยูจังหวัดสุรินทร  
2. ศึกษาการใชกลยุทธการส่ือสารในการสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัด

สุรินทร  
3. ศึกษาปจจัยการส่ือสารท่ีมีผลตอการสรางเครือขายของกลุมหมอชางชาวกยูจังหวัด

สุรินทร 
 
ขอจํากัดของการวิจัย  

ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ เปนการศึกษา “การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาว
กูยจังหวดัสุรินทร” ซ่ึงเปนการสัมภาษณกลุมหมอชางชาวกยูท่ีมีประสบการณจริงในการคลองชาง
ในปาในประเทศกัมพูชา ซ่ึงหมอชางชาวกูยท่ีเคยเขาไปคลองชางปาเหลือจํานวนนอยลง เนื่องจาก
หมอชางชาวกยูมีอายุมากและหมอชางชาวกูยท่ีมีความรูและมีประสบการณเกงๆ บางทานได
เสียชีวิตแลว ขอมูลท่ีไดจึงเปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากหมอชางชาวกยูท่ียังมีชีวิตอยู และได
จากการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานวิจยัเทานัน้  
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ภาคผนวก  ก. 
แนวคําถามในการสัมภาษณกลุมหมอชาง 

การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวดัสุรินทร” 
 

1. การส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูยจังหวัดสุรินทรมีรูปแบบการสื่อสารอยางไร 
1.1  ทานประกอบอาชีพและมีวถีิชีวิตการเปนหมอชางอยางไร 
1.2  ทานใชวิธีการใดในการติดตอส่ือสารและใชภาษาใดในการส่ือสารกับคนในชุมชน  
1.3  ทานใชวิธีการใดในการติดตอส่ือสาร และใชภาษาใดในการส่ือสารกับคนนอกชุมชน 
1.4  การส่ือสารเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสรางความเปนอัตลักษณของทานอยางไร 
1.5  ทานคิดวาวิธีการส่ือสารแบบใดท่ีสงผลดีตอการถายทอดอาชีพหมอชางใหกับลูกศิษย 
1.6 ทานคิดวาพฤติกรรมใดท่ีแสดงออกถึงการกระทําท่ีบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของ

หมอชาง 
1.7  ทานคิดวาความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนและนอกชุมชนมีผลตอการส่ือสาร

หรือไมอยางไร 
1.8  ทานคิดวาการประกอบพิธีกรรม ประเพณ ี และวัฒนธรรมของหมอชางคนในชุมชนมี

การใหความหมายอยางไร 
1.9  สภาพสังคมในปจจุบันมีผลตอการส่ือสารหรือไม เชน วัฒนธรรม ประเพณี และวถีิ

ชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
1.10  บุคคลภายนอกและภายในชุมชนมีปฏิกริยาตอบกลับมาอยางไรในขณะท่ีหมอชาง

ทําการส่ือสารผานประเพณี พิธีกรรมและวฒันธรรม  
 
2. การใหความหมายและคุณคาเก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทรในยคุ      
โลกาภิวัตน 
การใหความหมาย 

2.1 ในอดีตจนถึงปจจุบันทานประกอบอาชีพอะไรและมีความคิดเหน็อยางไรตออาชีพ 
2.2   ปจจุบันนี้สังคมเปนยคุสังคมบริโภคทานคิดวาอาชีพหมอชางมีความสําคัญอยางไร 
2.3 การประกอบพิธีกรรม ประเพณ ี และวัฒนธรรมของหมอชางทานคิดวาส่ิงใดเปน

สัญลักษณท่ีแสดงถึงความเคารพตอวัฒนธรรมท่ีหมอชางพยายามถายทอดใหแกลูกศิษย 
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 2.4  ทานคิดวาอาชีพหมอชางมีความสําคัญตอตัวทานเองและคนในชุมชนอยางไร 
2.5 ทานคิดวาวัฒนธรรมภายนอก เชน การส่ือสารท่ีรวดเร็ว และการใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย มีผลกระทบตอวฒันธรรมทองถ่ินของทานหรือไม อยางไร เชน มีผลทําใหมีการ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมใหเส่ือมลง วัฒนธรรมเขมขนข้ึน และวัฒนธรรมเกิดการสรางข้ึนใหม 

2.6  ทานคิดวาภาษา (Symbol) ท่ีใชในการส่ือสารระหวางกลุมของหมอชาง มีความ
เช่ือมโยงกับการใหความหมายของกลุมของหมอชางชาวกูยอยางไร 

2.7  ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของหมอชาง
จังหวดัสุรินทรท่ีส่ือความหมายผานการแสดงของชาง 
การใหคุณคา 

2.8  ทานมีความรูสึกอยางไรกับการประกอบอาชีพหมอชาง เชน รูสึกภูมิใจ มีเกยีรติ มี
ศักดิ์ศรี หรือเปนท่ีเคารพของคนในหมูบาน 

2.9   ทานคิดวารายไดท่ีไดจากการทําอาชีพหมอชางมีความสัมพันธกับความเปนอยูอยางไร 
2.10  ทานคิดวาอะไรเปนตัวทําลายความเปนอัตลักษณของอาชีพหมอชางใหเหลือนอยลง 

 
3. การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 

3.1  ทานไดรับหรือมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับอาชีพหมอชางจากรุนสูรุนอยางไร 
3.2 ทานคิดท่ีจะถายทอดความรูท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพน้ีกับลูกหลานอยางไร 
3.3 ทานคิดวาอาชีพหมอชางท่ีทานทําอยูเปนอัตลักษณของชุมชนชาวกยูอยางไร 
3.4 ทานคิดวาอาชีพหมอชางจะไดรับการถายทอดจากรุนสูรุนตอไปอยางไรในอนาคต 
3.5 ทานคิดวาการถายทอดความรูท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนี้มีการเปล่ียนแปลงไป 

อยางไร 
3.6 ทานคิดวาการยายถ่ินท่ีอยูอาศัยเพ่ือไปประกอบอาชีพเพื่อหารายไดท้ังในตางประเทศ

และตางประเทศมีผลตอการถายทอดความรูของทานหรือไม อยางไร 
3.7 ทานคิดวาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและความสามารถของส่ือมีผลตอการ

ถายทอดความรูของทานอยางไร 
3.8 มีการใชส่ือในการถายทอดอัตลักษณอยางไร 
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แนวคําถามในการสัมภาษณกลุมผูสนับสนนุหมอชาง 
การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยู จังหวดัสุรินทร” 

 
1. การส่ือสารเพื่อสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทรมีรูปแบบการสื่อสารอยางไร 

1.1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพหมอชาง 
1.2 ทานคิดวาหมอชางควรเลือกวิธีการส่ือสารอยางไร และใชภาษาใดในติดตอส่ือสาร

กับคนในชุมชน 
1.3 ทานคิดวาหมอชางควรเลือกวิธีการส่ือสารอยางไร และใชภาษาใดในติดตอส่ือสาร

กับคนนอกชุมชน 
1.4 ทานคิดวาการส่ือสารเปนสวนหนึ่งท่ีชวยสรางความเปนอัตลักษณของหมอชางอยางไร 
1.5 ทานคิดวาวิธีการส่ือสารแบบใดท่ีสงผลดีตอการถายทอดอาชีพหมอชางใหกับลูกศิษย 
1.6 ทานคิดวาพฤติกรรมใดท่ีแสดงออกถึงการกระทําท่ีบงบอกถึงความเปนอัตลักษณของ

หมอชาง 
1.7  ทานคิดวาความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนและนอกชุมชนมีผลตอการส่ือสาร

หรือไมอยางไร 
1.8 ทานคิดวาการประกอบพิธีกรรม ประเพณ ีและวัฒนธรรมของหมอชางคนในชุมชนมี

การใหความหมายของการกระทําอยางไร 
1.9 สภาพสังคมในปจจุบันมีผลตอการส่ือสารหรือไม เชน วัฒนธรรม ประเพณี และวถีิ

ชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
1.10  ทานคิดวาบุคคลภายนอกและภายในชุมชนมีปฏิกริยาตอบกลับมาอยางไรในขณะท่ี

หมอชางทําการส่ือสารผานประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม  
 

2. การใหความหมาย และคุณคา เก่ียวกับอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทรในยคุ     
โลกาภิวัตน 
การใหความหมาย 

2.1  ทานประกอบอาชีพอะไรและมีความคิดเห็นอยางไรตออาชีพหมอชาง 
2.2  ปจจุบันเปนยุคสังคมบริโภคทานคิดวาอาชีพหมอชางมีความสําคัญอยางไร 
2.3 การประกอบพิธีกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของหมอชาง ทานคิดวาส่ิงใดเปน

สัญลักษณท่ีแสดงถึงความเคารพตอวัฒนธรรมท่ีหมอชางพยายามถายทอดใหแกลูกศิษย 
 2.4  ทานคิดวาอาชีพหมอชางมีความสําคัญตอตัวทานเองและคนในชุมชนอยางไร 
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2.5 ทานคิดวาวัฒนธรรมภายนอก เชน การส่ือสารท่ีรวดเร็ว และการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย มีผลกระทบตอวัฒนธรรมทองถ่ินของหมอชางอยางไร  

2.6 ทานคิดวาภาษา (Symbol) ท่ีใชในการส่ือสารระหวางกลุมของหมอชาง มีความ
เช่ือมโยงกับการใหความหมายของกลุมของหมอชางชาวกูยอยางไร 

2.7 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการแสดงวัฒนธรรม ประเพณ ี และวิถีชีวิตของหมอชาง
จังหวดัสุรินทรท่ีส่ือความหมายผานการแสดงของคนและชาง 
การใหคุณคา 

2.8  ทานคิดวาหมอชางจะมีความรูสึกอยางไรกับการประกอบอาชีพหมอชาง  
 2.9  ทานคิดวารายไดท่ีไดจากการทําอาชีพหมอชางมีความสัมพันธกับความเปนอยูอยางไร 

2.10  ทานคิดวาอะไรเปนตัวทําลายความเปนอัตลักษณของอาชีพหมอชางใหเหลือนอยลง 
 
3. การถายทอดอัตลักษณของหมอชางชาวกูย จังหวัดสุรินทรในยุคโลกาภิวัตน 

3.1 ทานคิดวาหมอชางไดรับหรือมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับอาชีพหมอชางจากรุนสูรุน
อยางไร 

3.2 ทานคิดวาหมอชางควรจะถายทอดความรูท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนี้ใหกับ
ลูกหลานหรือไมอยางไร 

3.3 ทานคิดวาอาชีพหมอชางท่ีทานรูจักถือวาเปนอัตลักษณของชุมชนชาวกูยจังหวัด
สุรินทรหรือไมอยางไร 

3.4  ทานคิดวาอาชีพหมอชางจะไดรับการถายทอดจากรุนสูรุนตอไปหรือไมในอนาคต 
3.5  ทานคิดวาการถายทอดความรูท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนี้ของหมอชางมีการ

เปล่ียนแปลงไปอยางไร 
3.6 ทานคิดวาการยายถ่ินท่ีอยูอาศัยเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อหารายไดท้ังในตางประเทศ

และตางประเทศมีผลตอการถายทอดความรูของหมอชางหรือไม อยางไร  
3.7 ทานคิดวาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและความสามารถของส่ือมีผลตอการ

ถายทอดความรูของหมอชางอยางไร 
3.8  มีการใชส่ือในการถายทอดอัตลักษณของหมอชางหรือไมอยางไร 
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ภาคผนวก ข. ภาพเกีย่วกับหมอชาง 
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ภาพท่ี  1  แสดงภาพศาลประกรรม 
ศาลประกรรมประจําหมูบานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  2  แสดงภาพเชือกประกรรม และอุปกรณ 
เชือกประกรรม และอุปกรณท่ีใชในการคลองชางเก็บไวท่ีศาลประกรรม 
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ภาพท่ี  3  แสดงภาพหมอชางกําลังทําพิธีเซนศาลประกรรม 
การเซนศาลประกรรมประจําหมูบานจะเซนในงานพิธีสําคัญ ๆ เชน งานบวชนาคชาง งานชางท่ี

จังหวดัสุรินทรจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป  
 

 
 

ภาพท่ี  4  แสดงภาพการทําพธีิเซนศาลประกรรม 
เคร่ืองเซนประกอบไปดวย หวัหมู ไก อาหารคาว หวานผลไม น้ําและสุรา 
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ภาพท่ี  5  แสดงภาพนายหมิว  ศาลางาม  
นายหมิว  ศาลางามมีตําแหนงเปนหมอชางชาวกูยท่ีมีประสบการณในการคลองชางปา 

 

 
 

ภาพท่ี  6  แสดงภาพเคร่ืองแตงกายของหมอชางชาวกูย 
เคร่ืองแตงกายของหมอชางชาวกยู ประกอบดวย มีดหมอ กระไตครู (สายคาดเอว) สาย

ชนัก (สรอยคลองคอ) แตงตัวดวยผานุงหนึง่ผืน ผาสไบหน่ึงผืน เปนตน ถาเปนหมอธรรมดาก็จะไม
มีกระไตครู (สายคาดเอว) สายชนัก (สรอยคลองคอ) จะแตงกายดวยผานุงผืนเดยีวเทานั้น 
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ภาพท่ี  7  แสดงภาพขบวนแหนาค 
ขบวนแหนาคมีผูรวมขบวนเปนจํานวนมาก การแตงกายสวมเคร่ืองแตกายดวยผาซ่ิน

ไหมมัดหม่ีลายสวยงามมีอัตลักษณเฉพาะทองถ่ินของตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จงัหวัดสุรินทรท่ี
หาชมไดยาก  
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  8  แสดงภาพงานประเพณีบวชนาคของชาวกูย 
งานประเพณีบวชนาคของชาวกยู จะจัดในวันข้ึน 13, 14 และ 15 คํ่า เดอืน 6 ของทุกป

ถือวาเปนงานประเพณีบวชนาคที่ยิ่งใหญท่ีสุดในโลกเพราะมีชางรวมขบวนแหนับรอยเชือก นาค
จะตองแตงองคทรงเคร่ืองดวยแพรพรรณผาไหมหลากสีสัน แตงหนาพรอมกับสวมกระโจมหรือ
ชฎาท่ีเปนอัตลักษณของชาวกูย 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. ขอมลูเกี่ยวกับหมอชาง 
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ขอมูลเก่ียวกับกูย : ชาติพนัธุ 
ชาวกูย หรือ กูย เปนชนกลุมใหญท่ีตั้งหลักแหลงอยูในเขตจังหวดัศรีสะเกษ จังหวัด

สุรินทร และบางสวนของจังหวัดบุรีรัมย ท่ีคนไทยเรียกวา “สวย” 
 
ท่ีมาของคํา 

กลุมชาติพันธุ “กูย” หรือ “กูย” มีหลักฐานปรากฏในกฎหมายอยุธยา ฉบับ พ.ศ.1974 ซ่ึง
ตราข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พ.ศ.1967-1991) มีขอความตอนหนึ่งระบุไววา 
พอคาตางชาติท่ีเดินทางเขามาคาขายยังกรุงศรีอยุธยา ประกอบดวย ชาวอินเดยี มลายู ชาน (ไทย
ใหญ) กูย แกว (ญวน) และชาติอ่ืนๆ  

หลักฐานนีเ้ปนหลักฐานช้ันตน (Primary Source) ท่ีเกาท่ีสุดปรากฏในราชสํานักสยามท่ี
ใชคําวา “กูย” หลักฐานช้ันตนท่ีกลาวถึงลําดับตอมาปรากฏในพงศาวดารเมืองละแวก (ประเทศ
กัมพูชาในขณะน้ัน) ไดกลาวถึงพระเจาธรรมราชาผูครองนครธม (พ.ศ.1980-2017) ทรงขอความ
ชวยเหลือกองทัพจาก เจากูย ท่ีตั้งอยูเมืองตบงขมุม (Thbong Khmum) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเขมร และอยูทางตอนใตของเมืองนครจําปาศักดิ์ ใหสงทหารไปชวยพระองคปราบกบฏ เม่ือ
กองทัพท้ังสองปราบกบฏสําเร็จ ประมุขท้ังสองไดมีความสัมพันธกันดวยไมตรีอันดียิ่ง ในชวงที่
ชาวกูยเขามาคาขายกับกรุงศรีอยุธยานั้นอยูระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-21 ซ่ึงเปนชวงท่ีชาวกยูเคยมี
การปกครองเปนอิสระอยูทางตอนเหนือของเขมรในเขต จังหวัดกัมปงธมติดกับดินแดนลาวตอนใต
ในปจจุบัน 

คําวา “กูย” เปนช่ือท่ีชาวกยูเรียกตัวเองแปลวา “คน” ตรงขามกับคนปาหรือ “กูยกลวง” 
ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบถึงสถานภาพท่ีเจริญกวาพวกขาท่ีอยูในปาเขานั่นเอง ชาวกูยไดเลาเปนคํา
กลาวขานใหเด็กๆ กลัวคนปาท่ีดุรายเรียกวาขะมัด (ขามัต) จึงมีคํากลาวกับเด็กๆ ท่ีรองไหบอยๆ วา 
“อยารองไหเดีย๋วขามัตจะมากินตับ” (ถะนยาม บิขะมัตโจจาลอมไดะ) ขามัตเปนขาท่ีอาศัยอยูแถบท่ี
สูงบริเวณชายแดนลาวและเวียดนามใต  

กลุมใหญของพวกขาคือ ขาระแด และขาจะราย ซ่ึงในปจจุบันยังคงมีสภาพความเปนอยู
แบบดั้งเดิม สรางท่ีอยูอาศัยแบบงายๆ และมีวิถีการผลิตแบบลาหลัง เชน ปลูกพืชเล่ือนลอยเหมือน
ชาวเขาเผาตางๆ ชาวเขมรเรียกกยูวา “กูย” ซ่ึงตรงกับเสียงท่ีชาวกูยบางกลุมเรียกช่ือตัวเอง แปลวา
คนเชนเดยีวกนั สวนชาวตะวนัตกเรียกวา Kui หรือ Soai ตามช่ือท่ีพบในเอกสารหรือจาก
ประสบการณท่ีไดเขาไปศึกษาในกลุมชาติพันธุกูยตามดนิแดนตางๆ ใน เขมร ลาว และภาคอีสาน
ของไทย 
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    หมายเหตุ : ในการทําวิจยัเร่ืองการส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของหมอชางชาวกยูจังหวัด
สุรินทรในครั้งนี้ ผูทําวิจยัขอใชคําวา “กูย” เทานั้น 

ตอมาเม่ือไทยไดขยายอํานาจทางการเมืองและการปกครองมายังภาคอีสาน ตั้งแตสมัย
กรุงธนบุรีเปนตนมาดินแดนเมืองสุรินทร ศรีสะเกษ และเมืองเดชอุดม ถูกเรียกวา หัวเมืองเขมรปา
ดง เพราะเปนดินแดนท่ีอยูชายขอบ (periphery) ของอาณาจักรไทยในสมัยนั้น สภาพท่ัวๆ ไปเต็มไป
ดวยปาทึบ ชายฉกรรจแถบนี้ตองเก็บของปา เชน ผลเรว น้ําผ้ึง ชัน นอแรด ฯลฯ เปนสวยสง        
ราชสํานักกรุงเทพฯ ประชาชนในแถบนี้จงึถูกเรียกวา “สวย” และเนือ่งจากพวกกยูเปนกลุมใหญท่ี
อาศัยอยูในบริเวณนี้ จึงถูกเรียกวา “สวย” เร่ือยมา ความหมายอีกอยางหนึ่งของคําวา “สวย” ตาม
ความรูสึกของคนกลุมอ่ืน คือกลุมชนท่ียังไมเจริญหรือมีคุณลักษณะตางๆ (General Characteristics) 
ท่ีดอยกวาชนกลุมอ่ืนๆ ในแงความรูสึกทางวัฒนธรรม สวย จึงหมายถึง พวกท่ีมีวฒันธรรมตํ่ากวา
เพื่อนบาน คือ เขมรและลาว 

เม่ือชาวตะวันตกเขามาศึกษาเร่ืองชาติพันธุวรรณาในอินโดจีน จึงเรียกลุมชาติพนัธุกูย
วาสวยตามท่ีทางราชการในอดีตเรียกกันไปดวย เชน ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden) ชาวเดนมารก ซ่ึง
รัฐบาลไทยไดวาจางใหเปนครูฝกหัดตํารวจมณฑลอีสานในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประจําอยูท่ี
อุบลราชธานี เขามีความสนใจกลุมชาติพนัธุตางๆ ในอีสานจึงเดินทางไปศึกษาชาวกูย ชาวภูไท (ผู
ไทย) ชาวโซ และอ่ืนๆ  

สรุปคุณลักษณะของชาวกูยท่ีอาศัยอยูใกลกับเขมรและลาว วากยูยอมรับวัฒนธรรมของ
เขมรและลาว และนิยมพูดภาษาน้ันๆ เขาเรียกพวกกยูท่ียอมรับในวัฒนธรรมเขมร (เชน ภาษา) วา 
เขมรสวย (Khmer-Soai) และเรียก ลาวสวย (Lao-Soai) กับชาวกูยท่ียอมรับวัฒนธรรมภาษาลาวเปน
ภาษาพดู สวนท่ียังคงรักษาอัตลักษณดานภาษาพูดและความเปนกยูของตนเองเหมือนในอดีต       
ไซเดนฟาเดนเรียกวา กยู หรือ “กูย” (Kui) ตามช่ือเดิม ในท่ีนี้จึงเรียกช่ือกลุมชาติพันธุวา กยูตามท่ี
ปรากฏหลักฐานคร้ังแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีอางมาขางตน 

 
กลุมชาติพนัธุกูย 

กลุมชาติพันธุท่ีพูดภาษากยูแบงออกเปนกลุมยอยๆ ตามสําเนียงท่ีพูด หรือตามสภาพ  
ภูมิประเทศท่ีตั้งถ่ินฐาน เชน ชาวกูยท่ีอยูใกลภูเขาในเขตอําเภอโขงเจยีม จังหวัดอุบลราชธานีเรียก
ตนเองวา ชาวบลู หรือ บรู ชาวกูยท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดศรีสะเกษเรียกตนเองวา “เยอ” เปนตน 
กลุมกูยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยแบงเปนกลุมๆ ไดดังนี้  
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1. กูยมะไฮ (Kui M’ai) อาศัยอยูในเขตจังหวดัอุบลราชธานี กลุมท่ีอยูใกลภูเขา ภาษากยู
เรียกช่ือภเูขาวาบลู จึงเรียกตนเองวา บลู หรือบรู อาศัยอยูในเขตอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหวางแมน้ําโขงและดินแดนลาวตอนใต 

2. กูยมะลอ (Kui M’lo) อาศัยอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
3. กูยเยอ หรือโย (Kui Yer,Yo) อาศัยอยูในเขตอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
4. กูยมะลัว หรือมะหล่ัว (Kui M’loa) อาศัยอยูในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร 
5. กูยเจยีง หรือกูยอะจึง (สวยชาง) อาศัยอยูในเขตอําเภอทาตูม และอําเภอจอมพระ จงัหวัด

สุรินทร เรียกช่ือกลุมนี้ตามความชํานาญในการคลองชางนั่นเอง 
ในเวลาตอมาชาวกยูไดอพยพไปอยูในบริเวณท่ียังเปนปาดง หรือท่ีวางเปลายังไมมีผูจับ

จองทํากิน ในเขตจังหวัดใกลเคียงอีกหลายจังหวัด เชน บุรีรัมย นครราชสีมาและมหาสารคาม เปน
ตน  

ในดินแดนเขมร ดูโฟเซ (Duffose) ชาวฝร่ังเศสไดศึกษากลุมชาติพันธุกูย และพิมพ
เผยแพรเม่ือ พ.ศ.2477 เขาแบงชาวกยูออกเปน 5 กลุมคือ กูยดําไร (Damrei) หรือกยูอะจึง กยูนลัว 
(N’lur) กยูกระออล (Kraol) กูยโอ (O) และกูยนะตระ (N’tra)  

สวนชาวกูยท่ีอาศัยอยูในดินแดนลาวตอนใตแถบแขวงเมืองจําปาศักดิ์ อัตปอ และแสน
ปาง ไมปรากฏหลักฐานวามีช่ือเรียกตามกลุมตางๆ (ดังกลาวขางตน) ในอดีตชาวกูยท่ีอาศัยอยูใน
แถบนี้มีการไปมาหาสูกันระหวางกยูท่ีอยูในดินแดนเขมร ดินแดนลาว และในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพราะในสมยันั้นยังไมมีพรมแดนทางการเมืองท่ีแนนอน ชน
กลุมตางๆ จึงเคล่ือนยายไปมาอยางอิสระเม่ือพระครูโพนเสม็ด (เจาหัวครูยอดแกวโพนเสม็ด) 
อพยพหนีภยัการเมืองจากเวียงจันทรพรอมดวยสานุศิษยจาํนวน 2,000 คนเศษ ในคร้ังนั้นเจาหนอ
กษัตริย (และพระมารดา) โอรสของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช ไดเสด็จหนภียัการเมืองมาดวย 
พระครูโพนเสม็ดไดพาสานศิุษยลงไปถึงเมืองเขมร  

พระเจาแผนดนิเขมรทรงเรียกเก็บเงินสวยจากชาวเวยีงจนัทรครัวละ 2 ตําลึง พระครู
โพนเสม็ดจึงอพยพกลับข้ึนไปอยูในเขตเมืองนครจําบากนาคบุรีศรี (นครจําปาศักดิ์) ขณะนัน้
ปกครองโดยนางเภา ซ่ึงมีอํานาจปกครองเปนอิสระอีกแควนหนึ่ง ดวยความสามารถของพระครู
โพนเสม็ด จงึไดรับการยอมรับใหเปนผูนําท้ังทางศาสนจักรและอาณาจักรตอมาทานไดอัญเชิญเจา
หนอกษัตริยข้ึนเปนกษัตริยครองนครจําบากนาคบุรีศรีในป พ.ศ.2256 ทรงพระนามวา “เจาสรอยศรี
สมุทรพุทธางกูร” ชาวกูยท่ีไดอยูใตอํานาจการปกครองของกษัตริยเช้ือพระวงศเวียงจันทรถูก
ปราบปรามและถูกเกณฑแรงงานดวย จึงไดอพยพขามแมน้ําโขงมายังฝงตะวันตกซ่ึงยังเปนดนิแดน
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ท่ีไมข้ึนกับใครในขณะน้ัน จึงไดตั้งถ่ินฐานกระจายอยูท่ัวไปปะปนอยูกับกูยกลุมตางๆ ท่ีตั้งถ่ินฐาน
อยูกอนแลว 
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การอพยพเคล่ือนยายของชาวกยูเกดิข้ึนหลายคร้ัง เม่ือเกิดอุทกภัยหรือภัยทางการ
เมืองข้ึนในดินแดนแถบนี้ ตาํนาน (Myth) ท่ีเลาสืบตอๆ กันมา ซ่ึงมองสิเออร เลวี (M.Levy) นัก
โบราณคดีชาวฝร่ังเศสไดบันทึกไวพอสรุปไดวา ในอดีตดินแดนท่ีชาวกูยต้ังถ่ินฐานอยูทางตอน
เหนือเมืองกัมปงธมไดเกิดแผนดินไหว จงึอพยพหนีภยัข้ึนไปทางเหนอืและไดตกอยูใตอิทธิพลทาง
การเมืองของลาว สมัยเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูร และสมัยตอๆ มา เชน ถูกบังคับเกณฑแรงงาน
และใหสงสวย จึงอพยพหนเีขามาอยูในแถบเทือกเขาดงเร็ก ท้ังในเขตท่ีเปนดินแดนเขมร และใน
เขตท่ีเปนภาคอีสานของไทยปจจุบัน ทานคิดวาหมอชางมีวิธีการส่ือสารและทําการแสดง
ความสามารถของชางเปนอยางไร 

ผลงานการคนควาของไซเดนฟาเดน เร่ืองชาวกูยในเขมรและสยาม (The Kui People of 
Cambodia and Siam) พิมพเผยแพรเม่ือ พ.ศ.2495 ไดกลาวถึงการอพยพของชาวกูยจากตอนเหนือ
ของอินเดียมาทางตะวนัออก เขาเขตพมาและไทย เม่ือราว 1,200 ป กอนคริสตกาลหรือประมาณ 
3,000 ปเศษมาแลว ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ชาวกูยไดเคล่ือนยายกระจายอยูบริเวณตอนเหนือ
ของเขมร ตอนใตของลาวและทางตอนลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดังจะเหน็
ไดจากแผนท่ี ซ่ึงเขียนโดยคณะผูเช่ียวชาญของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ไดรวบรวมไว
ในระหวางสงครามเวียดนาม 

หลักฐานฝายไทยไดบันทึกไวเกือบหน่ึงศตวรรษ คือเมื่อรัฐบาลกลางไดสงขาหลวง
และขาราชการจากสวนกลางมาปกครองดูแลดินแดนอีสาน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เชน หมอมอมรวงศ
วิจิตร (พ.ศ.2443) พระยาประชากิจกรจักร (พ.ศ.2447) สมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส) ทาน
เหลานี้ไดเขียนเร่ืองลาวสอดคลองกันวา กลุมชนดั้งเดิมท่ีอาศัยอยูในภาคอีสาน ไดแก กลุมท่ีพูด
ภาษาตระกูลมอญ-เขมร และมีชาวกูยเปนกลุมใหญท่ีสุด นักวิชาการปจจุบัน เชน ธวัช ปุณโณทก 
ไดศึกษาวิเคราะหดานวัฒนธรรมของชุมชนอีสานใต (2537) สรุปวา กลุมชาติพันธุกูยมีความเจริญ 
และอยูอยางอิสระมากอนท่ีจะถูกอํานาจทางการเมืองของเขมรและไทยปกครอง สวนกลุมชาติพันธุ
อ่ืนๆ เชน ผูไทย โซ แสก    กะเลิง ยอ โยย และอ่ืนๆ ไดอพยพจากฝงซายแมน้ําโขงเม่ือรอยปเศษ 
ภายหลังกบฏเจาอนุวงศ (พ.ศ.2369-2370) แลว โดยนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาล
ไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน      

หมอมอมรวงศวิจิตร ผูเขียนพงศาวดารหวัเมืองมณฑลอีสาน (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 
4 ) เม่ือคร้ังรับราชการในมณฑลอีสาน (พ.ศ.2436-2451) เรียกชนท่ีอาศัยอยูในเขตสุรินทร และ       
ขุขันธ (ศรีสะเกษ) วา “เขมรสวยปาดง” และไดลําดับความมาต้ังแต รัชกาลสมเด็จพระท่ีนั่ง    
สุริยามรินทร (พระเจาเอกทัศ) กษตัริยองคสุดทายท่ีครองกรุงศรีอยุธยาวา พระยาชางเผือกไดแตก
โรงหนีเขาปามาทางเขตดานเมืองพิมายดานตะวันออก ซ่ึงเปนชุมชนชาวกยูอาศัยอยูท่ีบานกดุหวาย 
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บานเมืองที บานโคกอัจจะปง และบานลําดวน มีหวัหนาปกครองคือ เชียงสี เชียงปุม เชียงฆะ และ
เชียงขันตามลําดับ หัวหนาหมูบานกยูเหลานี้มีการไปมาหาสูกันฉันพีน่องอยูเสมอ แมจะอยูหางไกล
กัน แตชาวกูยมีความชํานาญในการลาสัตว คลองชาง จึงเดินปาอยูบอยๆ หัวหนาหมูบานดังกลาวได
นําทหารที่ตดิตามพระยาชางเผือกจากกรุงศรีอยุธยา เดินทางเร่ือยไปจนเขาเขตเมืองนครจําปาศักดิ ์
และจับพระยาชางเผือกไดทางทิศตะวนัตกของเมืองจําปาศักดิ์หวัหนาชาวกยูเหลานี้ ไดอาสานําพระ
ยาชางเผือกไปถวายพระเจาเอกทัศ ณ กรุงศรีอยุธยา พรอมท้ังเคร่ืองราชบรรณาการคือ ไตและหวาย
อยางละ 3 มัด เนื้อทรายอยางละ 4 ตัว เตาและตะกวดอยางละ 5 ตัว 

เคร่ืองราชบรรณาการท่ีเปนของปาเหลานี ้ ถือวาเปนสัญลักษณของความซ่ือสัตยจาก
ชาวกูยท่ีไดจากทองถ่ิน จึงไดรับบรรดาศักดิ์เปน “หลวง” ท้ัง 5 คน และโปรดฯ ใหยกบานเปนเมือง 
แลวเล่ือนบรรดาศักดิจ์ากหลวงเปน “พระ” ในเวลาตอมาคือ เมืองสุรินทร สังฆะ (สังขะ) ขุขันธ 
และรัตนบุรี 

เมืองท้ังส่ีนี้นบัเปนเมืองท่ีตัง้คร้ังแรกท่ีอยูชายแดนดานตะวนัออก และอยูใตบังคับ
บัญชาของเมืองพิมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี ข้ึนอยูกับเมืองนครราชสีมา 
และสมัยรัชกาลท่ีหนึ่ง ข้ึนตรงตอกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2349 มาจนกระทั่งปจจุบัน 

ในชวงเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร วัฒนธรรมชาวกูยไดรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรม เชน ภาษา จากลาว เขมร และวัฒนธรรมไทยตามลําดับ ซ่ึงเปนผลจากการขยายอํานาจ
ทางการเมืองในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน ทําใหชาวกูยไดรับการผสมกลมกลืนท้ังดานชาติพันธุและ
ดาน    วฒันธรรมกับกลุมอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง และในท่ีสุดไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยซ่ึงรัฐบาล
ไดจัดต้ังข้ึน เชน การศึกษาเลาเรียน การส่ือสาร และการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วในปจจบัุน 
(สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 1, 2542: 94-97) 

  
ความเปนมาของกําลวงพดืหรือหมอชางใหญ 

กําลวงพืด ภาษาสวยออกเสียงวา “กําลวงปด” เปนหัวหนาขบวนคาราวานคลองชาง 
ประหนึ่งกับเปนผูนําในการคลองชางแตละคร้ัง ซ่ึงจะมีลูกนองจํานวนมาก เรียกวา หมอสะดํา, หมอ
สะเดียง, หมอจา, มะชาง หมอสะดําและหมอสะเดยีง เปนผูท่ีผานการคลองชางมาแลวหลายคร้ัง 
เล่ือนตําแหนงตามลําดับมาต้ังแตมะชางเปนคนชวยงานหรือรับใชควาญชางอ่ืนๆ ภายหลังไดเล่ือน
มาเปน หมอจา (ควาญชางใหม) เม่ือประสบการณเพิม่ข้ึนก็ไดเล่ือนเปนหมอสะเดยีงหมอสะดํา
ตามลําดับ 
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สวนกําลวงพดื หรือเรียกวาครูบาใหญ นอกจากจะมปีระสบการณดังกลาวจนไดเปน
หมอชางแลว ยังตองมีความชํานาญอ่ืนๆ เกี่ยวกับการคลองชางอีกมากเชน เรียนรูคาถาอาคมท่ี
ปองกันผีปาขณะท่ีเดินปา และรูพิธีกรรมตางๆในการไหวผีปะกําและข้ันตอนในการจัดขบวนการ
ลาชาง จึงจะไดยอมรับวาเปนกําลวงพดืได ในหมูบานหนึ่งอาจจะมีกําลวงพืด 1 หรือ 2 คน หรือบาง
หมูบานกไ็มมีเลย กําลวงพดืนั้นจะตองปลูกศาลผีปะกํา หรือศาลปะกําไวท่ีบริเวณบาน (เปนเรือน
โรงท่ีวางเชือกหนัง และเคร่ืองอุปกรณสําหรับคลองชาง ซ่ึงเรียกกันวาเชือกปะกํา) 
 
หนาท่ีของกําลวงพืดหรือหมอชางใหญ 

ในการออกคลองชางแตละครั้ง ซ่ึงสวนใหญจะเปนฤดแูลงหลังจากเก็บเกีย่วขาวเสร็จ
แลวเปนสวนใหญ กําลวงพดืจะประกาศแกบริวาร ไดแก หมอสะดํา หมอสะเดยีง หมอจา กําหนด
วันเดินทาง ซ่ึงเม่ือไดจํานวนผูคนพรอมกับชางตอจํานวนพอเพียงแลว (หมอสะดาํ หมอสะเดียง 
สวนใหญจะมีชางตอของตนเอง) กําลวงพดืจะตองทําหนาท่ีหลายประการดังนี ้

1. เซนผีปะกํา กระทําท่ีศาลผีปะกําซ่ึงต้ังอยูทางทิศตะวนัออกของบานของกําลวงพืดนั่นเอง 
ผูท่ีจะเดนิทางท้ังหมดตองมารวมพิธีพรอมกัน และมีเคร่ืองเซนผีปะกาํจํานวนหนึ่ง 

2. พิธีปะสะ แปลตามตัววา ทําใหสะอาดปราศจากมลทิน พิธีนี้จะทํากนันอกหมูบาน 
หลังจากไหวผีปะกําแลวประมาณ 3 วนั คณะคลองชางจะเตรียมขาวของและเคร่ืองใชท้ังหมดไป
รวมกันท่ีปาละเมาะนอกหมูบานตามท่ีกําลวงพืดกําหนดไว เรียกวา จัดกําลวง แปลวาท่ีนัดพบ คณะ
ท่ีอยูบริเวณน้ีทุกคนจะตองใชภาษาผีปะกําส่ือสารกัน พิธีปะสะนี้เช่ือกันวาทําพิธีเปล่ียนสภาพจาก
กูย (คน) มาเปนหมานดุ (ภาษาผีปะกําแปลวา คนดี) เพราะเช่ือวาผีปะกําจะคุมครองและใหโชคชัย
แกหมานุดเทานั้น 

3. พิธีปะชิมอ ทําตอเนื่องจากพิธีปะสะ คือการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงหมอชางนัน่คือคร้ัง
กอนเคยเปนหมอจาคร้ังตอมาอาจจะเล่ือนเปนหมอสะเดยีง หรือมะชางไดเล่ือนเปนหมอจา การเปน
หมอจานั้นมีสิทธท่ีจะนั่งคอชางตอไดในชวงระบะเวลาดงักลาวนีห้ามติดตอกับบุคคลทางบานไมวา
กรณีใดๆ 

4. พิธีปะชิแยะกก คือพิธีการประกาศวาหมอชางแตละคนใครอยูตําแหนงใด เชน ใครเปน
หมอสะดํา ใครเปนหมอสะเดียงท่ีจะตองมีบริวารคือหมอจาหรือมะชางเปนตน นอกจากนี้ยัง
แบงเปนหมวดเปนหมูวา สะดําหรือสะเดียง กลุมสะดํา และกลุมสะเดียงรวมกนัเปนพวกหน่ึง 
เรียกวา กําลวง หลายๆกําลวงจะข้ึนตรงตอกาํลวงพืด 

5. พิธีเลียขะเนีย คือพิธีส่ังลา หลังจากนัน้ก็ถือวาเสร็จพิธีเดินทางเขาปาลาชางโดยการเปา
สะแนงเกล (เขาควาย) เปนสัญญาณ  (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 1, 2542 : 233-234) 
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หมอชางชาวกูยกับการคลองชาง 
คนเล้ียงชางหรือคนข่ีคอชาง เรามักจะเรียกวา ควาญชาง ถามีความรูเร่ืองชางดวยก็

เขาใจวาเปน หมอชาง ในหมูชาวสวย กูยอะจีง (สวยชาง) หมอชางกยูอะจีงหรือหมอชางกูยผีปะกํา
คือ ผูท่ีมีความสามารถและชํานิชํานาญในการจับชางปา และถือการจับชางปาเปนอาชีพ เปนวิถีชีวติ 
จะตองศึกษาและฝกปรือการจับชางเปนเนอืงนิตย มีตําแหนงและมีการเล่ือนช้ันโดยไดรับการ
ยอมรับวา มีความรูความสามารถในการคลองชาง และจับชางปา และไมเกี่ยวกับหลักอาวุโสแต
อยางใด แตชีวิตในหมูบาน ลูกหลานเด็กเล็กของชาวสวยกูยอะจีงลวนแตคลุกคลีกบัชางบาน ดูแล
เล้ียงชาง นั่งคอชาง นําชางไปกินหญา กนิน้ํา อาบน้ํา หยอกลอเลน ดวยเปนสัตวเล้ียงท่ีใกลชิด พวก
เขาจึงเปนควาญชาง (ควาญเปนภาษาเขมร แปลวา เล้ียง) หรือคนเล้ียงชางไปโดยอัตโนมัติ  

อยางไรก็ดใีนการไปกูบเทวะดา (คลองชางปา) ชาวสวยกูยอะจีงถือเปนเร่ืองสําคัญ
เพราะตองเส่ียงตอชีวิตและความตาย จึงตองมีระเบียบวินัยเปนอยางยิ่ง พิธีกรรมและกฎเกณฑ    
ตาง ๆ เปนเคร่ืองแสดงถึงความมีระเบียบวินัย ท่ีจะชวยใหชีวติปลอดภัยแมจะตองเสี่ยงกับความตาย 
คณะบุคคลท่ีจะไปกูบเทวะดา (คลองชางปา) จึงตองมีความสามารถ ไมมีการสืบตอตําแหนงกันทาง
สายโลหิตหรือเครือญาติ แตจะตองพิสูจนตนเองใหประจักษในความชํานิชํานาญความสามารถและ
ความรูในศิลปวิทยาการเร่ืองการจับชางปา 

 
หมอชางกูยอะจีง มีการจัดตําแหนงและลําดบัชั้น ดงันี ้

ช้ันที่ 1 กําลวงพืด (พดื ภาษาผีปะกําแปลวา ใหญ) หรือครูบาใหญ ถาอาวุโสมากก็มัก
เรียก กําลวงพืดเฒาเปนหมอชางช้ันสูงสุด ไดรับการยกยองและทําพธีิกรรมแตงต้ัง (พิธีกรรมปะ
ชิญัย) เปนตัวแทนของผีปะกํา และหัวหนาของสวยกยูอะจีง เปนผูมีความสามารถจับชางปา หรือ
คลองชางปาท่ีเรียกวา โพนหรือแทรกโพน คือคลองชางปากลางแปลงขนาด 3-6 ศอก นับรวมกนัได
ตั้งแต 40 ตัว (ชางปาในลักษณนาม ตวั ชางบานในลักษณนาม เชือก) ข้ึนไปหรือถาคลองไดงาเอก 
(เทวะดาพล้ัวเอก) คือชางปางาเดี่ยวขางขวา ก็ถือวามีความหมายเทากับชาง 40 ตัว กําลวงจะไดเล่ือน
ตําแหนงเปนกาํลวงพืด หรือหมอสะดําเล่ือนเปนกําลวงไดเหมือนกัน มีสิทธ์ินําบริวารของตนแยก
ออกเปนขบวนกูบเทวะดาอีกขบวนหนึ่งได  

โดยไมตองข้ึนกับกําลวงพดืคนเดิม กาํลวงพืดเปนอาจารยผูรอบรูในศิลปวิทยาการ
เกี่ยวกับเร่ืองชางมากมาย อาทิเชน รูลักษณะชาง ธรรมชาติและการฝกหดัควบคุมชาง กําลวงพืดตอง
รูพิธีกรรมตางๆ ของผีปะกํา สวดเวทมนตคาถาและรูภาษาผีปะกําอยางเช่ียวชาญและแมนยําเปน
ประธานใหญและผูดําเนนิการประกอบพิธีกรรมกูบเทวะดา และพิธีกรรมเซนสรวงผีปะกําอันเปน
พิธีกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของสวยกูยอะจีง ซ่ึงหมอชางลําดับอ่ืนทําแทนไมได กําลวงพืดตองรูจักยา
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สมุนไพรเปนอยางดี รูวาชนิดใดเปนยา ชนิดใดเปนพษิ ชนิดใดรับประทานได เปนตน มีความ
ชํานาญในการทองปาดงดิบอันเปนแหลงหมวนกูบเทวะดา (แหลงชางปา) หลายๆ แหง 

กําลวงพืดเปนหัวหนาสูงสุด มีอํานาจปกครองหมอชาง มะชางทุกหมูทุกกอง ในขบวน
(กองคาราวาน) ชางตอท่ีไปกูบเทวะดา(คลองชางปา) เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการออกคําส่ังและ
ตดัสินใจ เชนใหลดจํานวนอาหารใหนอยลง มิใหอยูในปาอีกตอไป ส่ังใหคณะเดินทางกลับ เปนตน 
เปนคนกลางติดตอระหวางผีปะกํากับเทวะดา(ชางปา) และลูกนองบริวารของตน 

กําลวงพืดสามารถเค้ียวหมากพลูและเปลือกไมหาด สูบบุหร่ียาเสนมวนดวยใบตอง ไม
มะคาไดตลอดเวลา 

ช้ันที่ 2 กําลวง หรือ กําลวงแกด (แกด ภาษาผีปะกําแปลวา เล็ก) หรือครูบา เปนหมอ
ชางลําดับรองจากกําลวงพืด ผูท่ีจะข้ึนถึงตําแหนงกําลวงมีความสามารถจับชางปาหรือคลองชางปา
ท่ีเรียกวาโพนหรือแทรกโพน หรือคลองชางปากลางแปลงนับรวมกนัไดตั้งแต 15 ตัวข้ึนไป ตอง
เปนชางขนาดประมาณ 3-6 ศอก หรือคลองไดชางงาเอก ซ่ึงมีความหมายเทากับจบัชางได 40 ตัว 
หรือชางพินาย (พินายก) คือชางงาเด่ียวขางซาย (ชางงาเอกและชางพนิาย เรียกวา ชางทอก) หรือชาง
ขนายหรือชางสีดอ (ชางขนาย คือชางตัวเมียท่ีมีขนาย ชางสีดอ คือชางตัวผูท่ีไมมีงาหรือมีแตขนาย 
คืองาส้ันๆ สีขาวจัด พนไพรปากออกมาประมาณไมถึงตืบบาง กวาคืบเล็กนอยบาง ไมเหมือนงา
ชางพลาย ท่ีมีสีเหลืองเขมและยาว) ซ่ึงมีความหมายเทากับจับชางปาได 15 ตัว 

กําลวงมีหนาท่ีชวยกําลวงพืดในการปกครองหมอชาง มะชาง ชางตอ และปฏิบัติงาน
แทนกําลวงพดืเม่ือกําลวงพดืไมสามารถปฏิบัติงานได (ขณะอยูกบูเทวะดา) หรือเม่ือกําลวงพืด
มอบหมายงาน 

กําลวงใหสวมเส้ือและสูบบุหร่ียาเสนมวนดวยใบตองไมมะคาได เค้ียวหมากพลู และ
เปลือกไมหาดไดตลอดเวลา 

ช้ันที่ 3 หมอสะดํา หรือ สะดํา (สะดํา ภาษาเขมรแปลวา ขวามือ) เปนหมอชางลําดับ
รองจากกําลวง ผูท่ีจะเปนหมอสะดํา มีความสามารถจับชางปาหรือคลองชางปาท่ีเรียกวา โพน หรือ
แทรกโพน คือคลองชางปากลางแปลง นับรวมไดตั้งแต 9 ตวัข้ึนไป และตองเปนชางท่ีมีขนาด
ประมาณ 3-6 ศอก หรือคลองไดชางอุทามหรือทาม (ชางบานท่ีหนไีปอยูในปา) ซ่ึงมีความหมาย
เทากับจับชางปาได 15 ตัว 

หมอสะดํามีหนาท่ีชวยกําลวงในการปกครองหมอชาง มะชาง ชางตอ และปฏิบัติงาน
แทนกําลวงเม่ือกําลวงไมสามารถปฏิบัติงานได (ขณะอยูกูบเทวะดา) หรือเม่ือกําลวงพืดหรือกําลวง
มอบหมายงาน 
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หมอสะดํา สวมเส้ือและสูบบุหร่ียาเสนมวนดวยใบตองไมมะคาได สามารถเค้ียวหมาก
พลู และเปลือกไมหาดไดตลอดเวลา  

ช้ันที่ 4 หมอสะเดียง หรือ สะเดยีง เปนหมอชางลําดับรองจากหมอสะดํา ไดพิสูจน
ตนเองดวยความสามารถจับชางปาหรือคลองชางปาท่ีเรียกวาโพนหรือแทรกโพน คือคลองชางปา
กลางแปลงนับรวมกันไดตั้งแต 5 ตัวข้ึนไป ตองเปนชางขนาด 3-6 ศอก 

หมอสะเดยีง มีหนาท่ีชวยหมอสะดําในการปกครองหมอชาง มะชาง ชางตอ และ
ปฏิบัติงานแทนหมอสะดําเม่ือหมอสะดําไมสามารถปฏิบัติงานได (ขณะอยูกูบเทวะดา) หรือเม่ือ   
กําลวงพืด กําลวงและหมอสะดํามอบหมายงาน 

หมอสะเดยีงใหสวมเส้ือ และสูบบุหร่ีมวนดวยใบตองกลวยได เค้ียวหมากพลู และ
เปลือกไมหาดไดตลอดเวลา 

ช้ันที่ 5 หมอจา หรือจา หรือ จา เปนหมอชางใหมมีความสามารถคลองชางไดไมถึง 5 
ตัว เพิ่งผานพธีิกรรมประชิหรือประชิมอ (พิธีกรรมแตงตั้งหมอชางใหม) บางคนไมเคยไปคลองชาง
เลย ก็สามารถเปนหมอจาไดดวยการผานพธีิกรรมประชิ เชน สะดําป อินทรทอง กอนจะไปกูบเท
วะดาคร้ังแรก ก็ไดรับการประชิใหเปนหมอจาทันที เพื่อจะไดมีสิทธ์ินั่งบนคอชางตอได มีหนาท่ี
ดูแลชางตอคูกบัมะชาง 

หมอจาจะตองปฏิบัติตามคําส่ังของกําลวงพืด กําลวง หมอสะดํา หรือหมอสะเดยีง ท่ี
ตนสังกัดอยู จะตองคอยรับใชกําลวงพืด คอยตมน้ํารอนใหทุกเชาทุกเยน็ คอยจุดบุหร่ีใหเม่ือกําลวง
พืดตองการจะสูบบุหร่ี 

หมอจาใหนุงไดแตผาเต่ียว มีผาคาดเอว สวมเส้ือและสูบบุหร่ียาเสนไมได แตเค้ียว
หมากพลูและเปลือกไมหาดไดตลอดเวลา 

ช้ันที่ 6 มะชาง หรือ มะ (มะ ภาษาผีปะกํา แปลวา ผูรับใช) เปนหมอชางลําดับตํ่าสุดใน
คณะท่ีออกไปกูบเทวะดาอาจเคยไปหรือไมเคยไปกูบเทวะดาเลยกไ็ด มีรางกายแข็งแรงข้ึนลงหลัง
ชางไดอยางคลองแคลว หลบหลีกชางปาท่ีจะเขามาทําอันตรายไดในเวลาคับขัน มีความรูเร่ืองการ
คลองชางปาและการฝกชางปาใหเปนชางบานเปนอยางดี จะไมมีสิทธ์ินั่งบนคอชางตอ มีหนาท่ีนั่ง
อยูทายชางคอยชวยเหลือหมอชางในการกระตุนชางตอไลใหทันชางปา สงไมคันจามซ่ึงปลายติด
บวงบาศยืน่ใหหมอชางเพื่อหมอชางจะไดใชบวงบาศคลองขาชางปาและหากชางปาถูกคลองแลว ก็
หยิบปลายเชือกปะกํา (ปลายขางหนึ่งติดกบับวงบาศ) อีกขางหนึ่ง (ปลายเชือกปะกาํขางนี้จะผูกติด
กับเชือกยาวประมาณ 3-5 เมตร เรียกวา อะโนด ซ่ึงมะชางผูกติดรอบสะเอวของตน) กระโดดลงจาก
ชางตอ วิ่งเอาเชือกปะกําไปผูกติดแนนกับตนไมขนาดใหญและแข็งแรงท่ีอยูใกล ๆ นั้น  
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นอกจากนี้มะจะคอยชวยเหลือหมอชางทุก ๆ อยางท่ีไมผิดกฎผีปะกํา ดูแลรับใชชางตอ 
และปรนนิบัตรัิบใชหมอชางขณะอยูกินและพักผอนท่ีจูดกําลวง 

มะชางใหนุงไดแตนุงผาเต่ียว มีผาคาดเอว สวมเส้ือและสูบยาเสนไมได แตเค้ียวหมาก
พลูและเปลือกไมหาดไดตลอดเวลา 
 
การจัดขบวนกูบเทวะดา (คาราวานคลองชางปา) 

ในการเตรียมการไปกูบเทวะดา (คลองชางปา) ขบวนกบูเทวะดาขบวนหนึ่ง จะมีหลวง
กําพืดคนหนึ่งเปนหัวหนาสูงสุดเปนหวัหนาขบวนหรือหวัหนากองชางตอ สวนตําแหนงรองลงไป
คือ กําลวง หมอสะดํา หมอสะเดียง และหมอจา เปนตําแหนงท่ีมีไดหลายคน ไมจํากัดจํานวน 
ตําแหนงหมอชางก็สับเปล่ียนอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะเหตุการณเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เชนหมอ   
สะดํา หมอสะเดียง ท่ีไดรับแยะกก (มอบตนไมให-ภาษาผีปะกํา) จากกําลวงพืด มีสิทธ์ิหาบริวารได
ดุจเปนตนไมตนหนึ่ง ยอมตองมีกิ่งกานสาขาเรียกวาหมอสะดําแยะกก หมอสะเดียงแยะกก สวน
หมอสะดํา หมอสะเดียงท่ีไมไดแยะกกจะถูกลดช้ันเปนลูกนองของกําลวงพืด กําลวง หรือสะดําแยะ
กก สะเดียงแยะกก 
 
การแบงหมูในขบวนกูบเทวะดา 

สะดําแยะกก หรือสะเดยีงแยะกกคนหนึ่ง มีชางตอเปนบริวารได 3-4 เชือก จึงมีหมอ
ชางมะชาง 6-8 คน และอาจจะเพิ่มชางตอได 1 เชือก รวมแลวมีบริวารชางตอ 5 เชือก มีหมอชาง   
มะชางได 10 คน ถือไดวาเปน 1 หมู คือ 1 แยะกก (อาจปรับเปล่ียนได)  

กําลวงพืดหรือครูบาใหญ มีบริวารในความรับผิดชอบ 3-4 กําลวง นับชางตอได 64 
เชือก อาจเพิ่มชางตอของตนเองไดอีก 10-15 เชือก รวมเปน 70-80 เชือก มีหมอชางมะชาง 140-160 
คน ถือไดวาเปน 1 ขบวน (1 กองคาราวานคลองชางปา) แตก็อาจปรับเปล่ียนได 

การปรับเปล่ียนหมายถึงการลดขนาดของหมู ของกอง และของขบวนลงได เชน 1 กอง
ชางตอ อาจจัดเปนขบวน (คาราวานชางตอ) หนึ่ง มีชางตอ 20-30 เชือก หมอชางมะชาง 40-60 คน มี
กําลวงพืดเปนหัวหนา 
 
การเล่ือนตําแหนงของหมอชาง 

ขณะอยูระหวางการกูบเทวะดา หมอชาง มะชางและชางตอจะพักอยูท่ีจูดกําลวง (คาย
พักในปาใกลแหลงชางปา) เม่ือกลับจากการกูบเทวะดา (คลองชางปา) ถึงจูดกําลวง ทุกๆ 3 วัน กาํ
ลวงพืดจะนัดชุมนุมเพื่อทําพิธีเขาปะปะกาํชางปา (เทวะดา) ท่ีคลองได เพื่อใหเปนชางบาน (อะจีง) 
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เรียกวา พิธีจาร็องมอ  ขณะเดียวกันก็มีพิธีกรรมประชิมอเพื่อเลื่อนตําแหนงหมอชางดวย โดยอาศัย
จํานวนชางปา (เทวะดา) ท่ีคลองไดเปนเกณฑในการพิจารณาดังกลาวแลว หมอชางแตละคนท่ีคลอง
ชางปาได จะตองนําแยหรือกิ้งกาอยางใดอยางหนึ่งเทากับจํานวนชางปาท่ีตนเองคลองไดมาเขาพธีิ
แทนการนําชางปาท่ีคลองไดมาเขาพิธี เนื่องจากชางปายังไมเช่ือง 

เม่ือทุกคนมาพรอมกันแลว กําลวงพดืประธานในพิธีกด็ําเนินการประกอบพิธี โดยจุด
ธูปเทียนวางบนถาดท่ีมีกรวยดอกไม 5 กรวย แลวตั้งจิตอธิษฐานบอกกลาวผีปะกาํ เจาปา เจาเขา 
ดวยภาษาผีปะกํามีใจความดงันี้ 

“โอม ขุนเขาอกนิดวะซะ คุณเจาผีปะกํา เบ้ืองลาง เบ้ืองบน และตลอดท้ังโอมนิมาดี 
และตะวัตตี ขานอยไดเพื่อนฝูงบริวารคือ เทวะดา (ชางปา) และบัดนี้ขานอย (หมอชาง) ไดเทวะดา
มาแลวขอกราบคารวะใหเทวะดาไดเปน อะจีง (ชางบาน) และหมอชางท่ีคลองไดเปนเพื่อนฝูง 
(เจาของ) ตอไป” 

หลังจากเสร็จพิธี กําลวงพืดจะประกาศเล่ือนตําแหนงหมอชางท่ีคลองเทวะดา (ชางปา) 
ได (หมอชางท่ีคลองเทวะดาไมไดหามเขาพิธีเด็ดขาด) เม่ือนับชางปาท่ีคลองไดจํานวนเขาเกณฑ กํา
ลวงพืดก็ประกาศเล่ือนตําแหนงคือ มะชางเปนหมอจา หมอจาเปนหมอสะเดียง หมอสะเดยีงเปน
หมอสะดํา หมอสะดําเปนกําลวง กําลวงเปนกําลวงพดื หรือหมอสะดําเปนกําลวงพดื แลวแตกรณ ี

ผูเขารวมพิธีจาร็องมอ และพิธีกรรมประชิมอ ตองเปนผูท่ีคลองชางปาได ผูท่ีคลอง
ไมไดกเ็ขารวมไมได ภายหลังเม่ือคลองไดก็เขารวมได และเม่ือนับจํานวนชางท่ีคลองไดเขาเกณฑท่ี
จะเล่ือนตําแหนงได กําลวงพืดก็จะประกาศในท่ีชุมนุมทุกคร้ังไป (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน เลม 14, 2542: 4999-5003) 
 
บานตากลางหมูบานเล้ียงชาง 

บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวดัสุรินทร เปนหมูบานท่ีชาวบานมีอาชีพ
คลองชางปามาฝกเปนชางงาน โดยเฉพาะชางลากซุง ในสมัยอดีตชาวบานตากลางประกอบอาชีพ
คลองชางปานํามาฝกหัดจนเช่ืองใชงานไดและขายใหพอคาท่ีทําไมซุงในภาคเหนือ ชางงานเหลานี้
สวนใหญซ้ือไปจากบานตากลาง จังหวัดสุรินทร เกือบท้ังส้ิน หรือนําชางไปรับจางลากซุงใน
ภาคเหนือชาวบานตากลางเปนกลุมชาติพนัธกูย หรือชาวไทยท่ัวไปเรียกวา “ชาวสวย” ซ่ึงเปนกลุม
ในเขตจังหวดัสุรินทรสมัยอดีต (ปจจุบันชาวกยูจํานวนมากยอมรับวัฒนธรรมเขมรและวัฒนธรรม
ไทย จึงพูดภาษากูยไดจํานวนนอยลง โดยเฉพาะคนรุนใหมท่ีเรียนหนังสือจากโรงเรียน) ท่ีตั้ง บาน
ตา กลาง ตั้งอยูหางจากเทศบาลเมืองสุรินทร 55 กิโลเมตร ไปตามถนนหมายเลข 214 แยกบาน
หนองตาด (หลักกิโลเมตรท่ี 35) ซายมือเขาไปอีก 20 กิโลเมตร 
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ชาวกูยบานตากลางกับการเล้ียงชาง  
ชาวบานตากลางมีอาชีพคลองชางปา และเล้ียงชางเปนอาชีพมาต้ังแตสมัยอดีต 

(ประกอบอาชีพกสิกรรมจํานวนนอย) ชาวกูยท่ีมีอาชีพเล้ียงชาง คลองชางปานี้ เรียกวา “กูยเปราะ” 
หรือ “กูยอะจงี” ภาษาเขมรเรียกวา “กูยดําเรยย” (ชาวกูยท่ีมีอาชีพกสิกรรม เรียกวา “กูยมลอร” หรือ 
“กูยมลัวร” ภาษาเขมรเรียกวา “กูยแสร”) ฉะนั้นชาวกยูบานตากลางจึงใชเวลาสวนใหญอยูกับการ
คลองชาง ฝกชาง เล้ียงชาง ในรอบปหนึ่ง ๆ ดวยอาชีพดังกลาวชาวบานตากลางสามารถดํารงชีพได
อยางเปนสุข 

คร้ันตอมาชายแดนประเทศเขมรเกิดสงครามภายในกันเสมอมา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
การคลองชางตองหยุดชะงักประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายปดปา โดยเฉพาะปาไมสักใน
ภาคเหนือถูกกาํหนดเปนไมหวงหาม ชาวกูยบานตากลางท่ีมีอาชีพเล้ียงชางเดินทางไปรับจางลากซุง
ภาคเหนือ จึงขาดรายไดประกอบกับปาริมฝงน้ํามูล อําเภอทาตูม ซ่ึงเปนปาสาธารณะใชเปนท่ีปลอย
ชางของชาวบานตา กลาง ๔กนายทุนบุกรุกครอบครอง ผูเล้ียงชางจึงตองพาชางเรรอนรับจางท่ัวไป
ในภาคกลาง และภาคอ่ืนๆ และใหความใสใจท่ีจะเล้ียงชางนอยลง แมวาทางราชการจังหวดัสุรินทร 
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พยายามท่ีจะอนุรักษอาชีพเล้ียงชางไว โดยการจัดงานชางประจํา
ทุกป เพื่อใหชาวบานเห็นความสําคัญของชาง และคนเล้ียงชาง แตกระนั้นก็ตามชาวบานตากลางยงั
ตองมีความลําบากยากแคนในการเล้ียงชางอยูมากในปจจบัุนนี้ และการเล้ียงชางในบานตากลางก็
ลดจํานวนลงไปมาก 
 
ศูนยคชศึกษา 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และจังหวดัสุรินทรไดมีการฟนฟูใหการเล้ียงชางยังดํารง
อยูตอไป โดยพยายามหาวิธีท่ีจะใหชางบานตากลางอยูกบัหมูบานตลอดป จึงไดจัดต้ังศูนยคชศึกษา 
เปดใชเปนทางการในป พ.ศ. 2538 ดังนี้ ท่ีตั้งของศูนยคชศึกษาต้ังอยูดานตะวนัตกเฉียงใตของ
หมูบาน ในพืน้ท่ี 49 ไร ภายในศูนยประกอบดวยอาคารแฝดสองหลัง หลังดานใตเปนสํานักงาน      
สารสนเทศ ดานเหนือเปนพพิิธภัณฑพันธุวิทยา นอกจากนี้ยังมีบานพกัเจาหนาท่ีสองหลัง หองน้ํา 
ระบบประปา ท่ีจอดรถ สนามแสดงชางพรอมอัฒจันทรมีเกยข้ึนลงชาง 5 แหง (สารานุกรม       
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 7, 2542 : 2335) 
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ภาคผนวก ง. ขอมูลเกี่ยวกับงานชางจังหวัดสุรินทร 
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ความเปนมาของงานชางจังหวัดสุรินทร 
ยอนอดีตกลับไปเม่ือ ๒๐๐ กวาปท่ีผานมาในสมัยสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยาอมรินทร 

กษัตริยองคสุดทายแหงกรุงศรีอยุธยาชางเผือกสําคัญแตกโรงหนีเขาปามาทางเมืองพมิาย พระองค
จึงโปรดฯ ใหทหารออกติดตาม จนกระท่ังถึงเขตท่ีชุมชนชาวกยู (กวย) อาศัยอยู ซ่ึงชาวกวยกลุมนี้
เปนพวกที่มีความชํานาญในการคลองชางและจับชางอยางยิ่งในท่ีสุด ก็สามารถติดตามชางเผือกจน
พบและนํากลับสูกรุงศรีอยุธยา  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  แสดงภาพชาวกูยกับการสาธิตการจับชาง (ภาพจากโปสเตอร) 
 

ความดีความชอบในคร้ังนั้น สงผลใหหวัหนาชาวกยูท่ีเปนคณะติดตามชางไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์พรอมกับโปรดฯ ยกบานใหเปนเมืองและหนึ่งในบรรดาหวัหนาชาวกยูก็
คือ “เชียงปุม” ซ่ึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน “หลวงสุรินทรภักด”ี และตอมา ไดเล่ือน
บรรดาศักดิ์เปน “พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค จางวาง” ผูเปนเจาเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร 

 
จากอดีตสูปจจบัุนลูกหลานชาวกยูยังคงสืบทอดมรดกอันลํ้าคาจากบรรพบุรุษ นั่นคือ 

“การคลองชาง” และการเล้ียงชางเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ทําใหชาวกูยแหงเมืองสุรินทรมี
ความผูกพันแนบแนนกับสัตวบกท่ีใหญท่ีสุดในโลกนามวา “ชาง” เปนเวลาชานาน 
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ป ๒๔๙๘ ถือวาเปนปแหง การชุมนุมชางของชาวกูยอยาง ไมไดตั้งใจก็วาได ซ่ึงการ
ชุมนุมชางในคร้ังนั้น เกดิจากขาวท่ีวาจะมีเฮลิคอปเตอรมาลงท่ีบานตากลาง (เปนหมูบานของชาวกยู 
เล้ียงชาง ตั้งอยูท่ีตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร) ชาวบานจึงชักชวนกันไปด ูในสมัยนั้น
พาหนะท่ีใชกนัโดยท่ัวไปของชาวกูยก็คือชางซ่ึงถูกฝกมาเปนอยางด ี แตละคนแตละครอบครัวกพ็า
กันนั่งชางมาดเูฮลิคอปเตอร พอไปถึงจุดท่ีเฮลิคอปเตอรจอด ปรากฏวาชางท่ีไปรวมกันนั้นนับได
กวา ๓๐๐ เชือก ทําเอาคนท่ีมากับเฮลิคอปเตอรตกใจและแปลกใจมากกวา ชาวบานเสียอีก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10  แสดงภาพพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค จางวาง 
 
เหตุการณชุมนุมชางอยางไมไดตั้งใจในป ๒๔๙๘ ทําใหผูคนที่ทราบขาวตางพากัน 

สนใจกนัเปนจํานวนมาก และในป ๒๕๐๓ อําเภอทาตูม ซ่ึงเปนท่ีตั้งของหมูบานชางไดมีการ 
เฉลิมฉลองท่ีวาการอําเภอใหม นายวินยั สุวรรณประกาศ ซ่ึงเปนนายอําเภอในขณะนั้นไดเชิญ 
ชวนใหชาวกูยเล้ียงชางท้ังหลายใหนําชางของตนมาจัดแสดงใหประชาชนไดดไูดชมกันเนื่องจากไม
สามารถจะไปคลองชางตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาไดอยางเคย อันเนื่องมาจากปญหาการเมือง
ระหวางประเทศ 

 
การแสดงในคร้ังนั้นไดรับความสนใจจากประชาชนเปนจาํนวนมาก ซ่ึงนอกจากจะมี

การแสดงคลองชางใหดแูลว ยังมีการเดนิขบวนแหชาง การแขง วิ่งชาง และในกลางคืนก็ไดมีงาน
ร่ืนเริงมีมหรสพตางๆ ตลอดคืน ซ่ึงใครจะคาดคิดวาจากงานเฉลิมฉลองท่ีวาการอําเภอเล็ก ๆ แหง
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หนึ่งในถ่ินทุรกันดารของภาคอืสานเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ จะกลายมาเปนงานประเพณ ี
ของชาติท่ีโดงดังไปท่ัวโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ 

 
ภาพท่ี 11  แสดงภาพการชุมนุมชางท่ีบานตากลาง เม่ือป ๒๔๙๘ 

( ถายภาพโดย นายพนัส ธรรมประทีป) 
 
นับตอเนื่องมาจวบจนปจจุบัน ประเพณีการแสดงของชางไดดําเนินตอเนื่องมาเปนเวลา 

รวม ๔๐ ป แลว   ถาเปนคนก็ถือวายางเขาสูวยักลางคนก็ไมผิดเทาใดนกัสุรินทร จังหวัดท่ีเคย 
เงียบเหงาในอดีต ไดถูกชาวกยูและชางสรางใหกลายเปนเมืองทองเท่ียวระดับโลกอยางนาภาค 
ภูมิใจวีรกรรมของชาวกูยปจจุบันไมไดแตกตางจากบรรพบุรุษเลยแมแตนอย 
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สุรินทรจัดงาน ‘บวชนาคชาง’ ยิ่งใหญระดับโลก 20-22 พ.ค.นี ้
 

                    สุรินทรจัดงานประเพณีบวชนาคชางประจําป 2548 ระหวางวันท่ี 20-22 พ.ค.นี้อยาง
ยิ่งใหญท่ีสุดในโลก เพื่ออนุรักษและเผยแพรประเพณบีวชนาคชาง วัฒนธรรมการเล้ียงชาง ของ
ทองถ่ินรวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวดั ในระหวางวันท่ี 20-22 พ.ค.นี้ซ่ึงเปนชวงตรงกบั
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา องคการบริหารสวนตําบลกระโพ (อบต.) อ.ทาตูม 
จ.สุรินทร ซ่ึงไดช่ือวาเปน “ตําบลเล้ียงชาง” เพราะเปนตาํบลที่มีการเล้ียงชางมากท่ีของประเทศไทย 
รวมกวา 200 เชือก รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (อบจ.) จัดงานวันวิสาขบูชา 
ประเพณีบวชนาคชางประจําป 2548 ของชาวกวย หรือชาวสวย ผูมีอาชีพในการเล้ียงชางมาแต
โบราณ อยางยิ่งใหญท่ีสุดในโลก ณ หมูบานชาง บานตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร 
                 เพื่อมุงหวังใหหมูบานชางบานตากลาง สุรินทร เปนหมูบานทองเที่ยวท่ีสําคัญของ
ภูมิภาค รวมถึงเปนกิจกรรมหนึ่งในการอนุรักษชาง และชวยเหลือใหชางมีอาหารเพียงพอ ใหคน
เล้ียงชางมีงานทํามีรายไดท่ีเหมาะสม อีกท้ังเปนอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีท่ีดีงาม
ของทองถ่ินชาวจังหวัดสุรินทร ท้ังนี้ ประเพณีบวชนาคชางของชาวสวย ถือวาเปนกจิกรรม
ผสมผสานท้ังพิธีพราหมณและพุทธศาสนาท่ีสําคัญของลูกหลานชาวกวย หรือวาครวญชางท่ี
ออกไปทํางานในตางแดนเม่ืออายุ ครบ 20 ปบริบูรณ กอนจะแตงงานมีครอบครัว พอแมตองจัดการ
บวชใหลูกชายเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา กอนจะไดใชชีวิตอยางถูกตองไมสราง
ความเดือดรอนใหกับสังคมโดยมีความเช่ือวาถาจะใหไดช่ือเสียง หรือไดบุญมากจะตองข่ีชางแลว
แหไประยะทาง  ไกล ๆ ขบวนแหนาคมีผูรวมขบวนเปนจํานวนนับพนัคน ลวนสวมเคร่ืองแตกาย
ดวยผาซ่ินไหมมัดหม่ีลายสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ินท่ีหาชมไดยาก 

               นายธงชัย มุงเจริญพร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร กลาววา งานประเพณีบวช
นาคชาง ประจําป 2548 ของจังหวดัสุรินทร ระหวางวนัท่ี 20-22 พ.ค.นี้ ถือวาเปนงานประเพณีบวช
นาคชางท่ียิ่งใหญท่ีสุดในโลก เพราะมีชางรวมขบวนแหนับรอยเชือก มีผูรวมขบวนแหนาคหลาย
พันคน นอกจากนั้นผูท่ีเปนนาคจะตองแตงองคทรงเคร่ืองดวยแพรพรรณผาไหมหลากสีสัน 
แตงหนาพรอมกับสวมกระโจมหรือชฎาท่ีเปนเอกลักษณของชาวกวย เหมาะแกการเท่ียวชมเพือ่
ศึกษาวฒันธรรมชาวกวยเปนอยางยิ่งในงานฯ จะจัดใหมีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ การแสดง
ประกอบแสง สี เสียง วัฒนธรรมการเล้ียงชางของชาวกวย และวิถีชีวิตความผูกพนัระหวางคนกบั
ชาง เร่ือง “กวยอาเจยีง” การออกโพนชางปายอนยุค การแขงขันชางวายน้ํา ชางวิ่งเร็ว เปนตน 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ  นามสกุล    นางสาวสุนิสา  ชมอินทร 
วัน เดือน ปเกิด    27  พฤษภาคม  2520 
ประวัติการศึกษา    นิเทศศาสตรสาขาการประชาสัมพันธ  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศกึษา 2542  
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