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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เก่ียวกบัชา้งท่ี

ส่ือสารผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ โดยศึกษาสัญญะและมายาคติท่ีปรากฏในนิทาน

พื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ และเพื่อวิเคราะห์ความเช่ือของเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ตาํบล

กระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

วิธีการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหานิทาน

พื้นบา้น ไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ทั้ง 11 เร่ือง และรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิง

ลึกสองกลุ่ม คือ กลุ่มหมอช้าง กลุ่มนกัวิชาการ รวมไปถึงศึกษาการตีความของเยาวชนโดยวิธีการ

สัมภาษณ์กลุ่ม 

ผลการวิจยัพบว่า ค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เก่ียวกบัช้างท่ีส่ือสารผ่านนิทาน

พื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ คือ การห้ามตดัผมเม่ือมีคนในครอบครัวออกไปคลอ้งชา้ง การเซ่น

ไหวศ้าลปะกาํ การเคารพนับถือหมอช้าง ความรักความผูกพนัระหว่างคนกับช้าง ความกตญัญู 

ความสามคัคี การกาํเนิดชา้งท่ีเป็นแนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เทวดาท่ีคอยปกปักรักษาชา้ง 

รวมไปถึงการใช้คาถาอาคม โดยความเช่ือเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงมีวิธีการส่ือสาร

สามรูปแบบ คือ  1.) การส่ือสารระหว่างบุคคลโดยใช้วิธีเล่าปากต่อปาก 2.) การส่ือสารผ่านภาพ   

3.) ส่ือสารผา่นศิลปะการแสดง และการส่ือสารความเช่ือท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มใน

ชุมชน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด ปรากฏออกมาในรูปของ

พฤติกรรมในชีวติประจาํวนั มีกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม เป็นตน้ 
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ความเช่ือของเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เก่ียวกบัชา้งท่ี

ปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์พบวา่ เยาวชนให้การยอมรับนบัถือ หรือยึดมัน่ใน

ส่ิงท่ีมองเห็นและไม่เห็น เช่นการนบัถือศาลปะกาํ นบัถือผบีรรพบุรุษ เคารพนบัถือหมอชา้ง เป็นตน้ 

ซ่ึงการยอมรับนับถือน้ีอาจมีหลกัฐานอย่างเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีจะ

นาํมาใชพ้ิสูจน์ให้เห็นจริงเก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้ เพราะความเช่ือเกิดจากความกลวัและความไม่รู้ ซ่ึง

การตดัสินใจในความเช่ือนั้น อาจไม่มีเหตุผลเลย และความเช่ือของเยาวชนส่วนหน่ึงเกิดจากความ

เช่ือเชิงประจกัษ ์คือเห็นบรรพบุรุษยงัปฏิบติัในพิธีกรรมนั้น ๆ อยู ่

อยา่งไรก็ตามหนา้ท่ีสาํคญัของนิทานพื้นบา้น สามารถเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองระหวา่งคนกบั

ช้าง ธรรมชาติ หรือความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนกนัเอง และระหว่างคนกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนือ

ธรรมชาติได โดยมีบทบาทในการสืบทอดวฒันธรรม  บทบาทในการสร้างความเป็นนํ้ าหน่ึงใจ

เดียวกันของชุมชน บทบาทด้านการเป็นส่ือกลางของครอบครัว บทบาทของ “อํานาจเหนือ

ธรรมชาติ” ท่ีเก่ียวกบัช้าง บทบาทในการสร้างให้เห็นถึงความผูกพนัระหว่างคนกบัชา้งท่ีมีมาแต่

อดีต บทบาทท่ีสามารถเช่ือมโยงพระพุทธศาสนา บทบาทดา้นการให้ความบนัเทิง ทุกบทบาทลว้น

เป็นหนา้ท่ีสาํคญัของนิทานพื้นบา้นท่ีสร้างพื้นฐานของความเช่ือ ทาํให้คนในชุมชนอยูด่ว้ยกนัอยา่ง

ปกติสุข และนิทานทาํให้ทราบว่าในอดีตคนในชุมชนไม่มีกฎหมายเหมือนปัจจุบนั จึงไดใ้ช้ความ

เช่ือและค่านิยมเป็นตวัควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน และก็ใชม้าจนตราบทุกวนัน้ี 

จึงสรุปได้ว่า ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกับช้าง ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ มีการถ่ายทอดความเช่ือสู่เยาวชนโดยส่ือสารผา่นวิธีการเล่า และความเช่ือท่ีเกิดข้ึนมี

การปรับเปล่ียนความเช่ือท่ีมีอยู่เดิมให้เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัโดยยงัมีพื้นฐานความเช่ือเช่นเดิมอยู ่

เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าความเช่ือท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ยงัไม่ได้เลือน

หายไปไหนแต่ยงัคงอยู่กับทุกคนในชุมชนหมู่บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดั

สุรินทร์ 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to study the beliefs, values, and myths. Elephants 

communicate with the Kui Thai folk Tales. Surin province. The signs of the myths and folk Tales 

of Thailand's. Surin province. And to analyze the beliefs of young people in the Ta Klang villages 

in the Krapho district Thatum Surin. About the elephant in Thai folk Tales Kui. Surin province. 

 This research covers qualitative methodology, collecting data by analyse tale substance 

Thai Kui Of Surin Province 11 stories and collecting data from related documents, in-depth 

interviews on 2 sample groups, Kui Mahouts and their academician cluding study interpretion of 

the youth by the way Focus Group Interview 

 The results showed that Values and beliefs, myths. Elephants communicate with the 

Kui Thai folk Tales. Surin is to not cut your hair when a family member to hold elephants. respect 

to As regards type of spirit house called San-Pa-Kam. The venerable Kui Mahouts. The love 

relationship between man and elephant, the elephant was gratitude for the unity of the faith in 

Buddhism. Angels who protect elephants. Including the use of black magic. By these beliefs are 

transmitted from parents to communicate with three types: 1.) Communication between 

individuals by using his mouth 2.) To communicate through images, 3.) Through the performing 

arts. And communications that were part of the environment. Community, which is related to the 

DPU



ฉ 

behavior of people in the community closer. Appear in the form of behavior in daily life, customs, 

rituals, rules, regulations, etc. 

 Beliefs of young people in the villages in the Krapho district Thatum Surin. About the 

elephant in Thai folk Tales Kui. Surin finds. Young people to respect. Or hold on to things to see 

and be seen. As regards type of spirit house called San-Pa-Kam. Animist ancestors. Kui Mahouts 

is revered as the recognition may be sufficient evidence to prove it. Or maybe there is no evidence 

to prove the truth about what it was. This belief was based on fear and ignorance. The decision of 

faith. It may be unreasonable. And beliefs of young people from that part of the empirical The 

father is a ritual that is performed. 

 However, the role of folklore. Can only link between natural or human-elephant 

relations of the community themselves. Between the sacred and the supernatural. The role of 

cultural transmission. Role in the creation of community solidarity. The role of the intermediary 

role of the family of the "supernatural" about elephants. Role in creating a real bond between 

people and elephants have past. Roles can be linked to religion. The role of entertainer. All roles 

are important functions of the folk tales that form the basis of faith. People living together in 

peace. The story shows that the community does not like the current law. The beliefs and values 

to control the behavior of people in the community. And as long as it is today. 

 Therefore, it can be The myth is based on elephants. in the Thai folk Tales. Surin 

province. to convey to young people by communicating through storytelling. And that the 

modification of the existing to the present era is the same basic beliefs. As proof that the belief in 

the folk Tales of Thailand's. Surin province. also did not disappear, but remained with the people 

Ta Klang village in Krapho District, Thatum Surin province. 
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บทที ่1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นิทานพื้นบา้น เป็นเร่ืองเล่ามุขปาฐะท่ีถือเป็นการส่ือสารท่ีมีติดตวัมนุษยม์าชา้นาน ซ่ึง 

ค าวา่ นิทาน ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:588) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 

“เป็นเร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป” 

นกัคติชนวทิยาไดใ้หค้วามหมายของนิทานเฉพาะลงไปวา่  หมายถึง เร่ืองเล่าท่ีเล่าสืบ 

ต่อกนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรม ใชว้าจาเป็นส่ือในการถ่ายทอด หรือถ่ายทอดดว้ยวิธีมุขปาฐะก็ได้

แต่บางส่วนก็ไดรั้บการบนัทึกไวบ้า้งแลว้ (ก่ิงแกว้ อตัถากร อา้งถึงใน วเิชียร เกษประทุม 2550:1) 

นิทานพื้นบา้นจดัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นหน่ึง ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัล ้ าค่า

ท่ีสุด ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว ้ นิทานสามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยกล่อมเกลา

จิตใจให้มีความสุข ส่งเสริมจินตนาการ ไดแ้นวคิด คติความเช่ือ คติเตือนใจ ตลอดทั้งไดรั้บความรู้

ดา้นส านวนของภาษา ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมประเพณีและค่านิยมในสังคม นิทานจึงมี

ประโยชน์ในการน าไปปรับใชก้บัการด าเนินชีวิตไดดี้ และการเล่านิทานนั้นมีมาแต่ดึกด าบรรพ ์ซ่ึง

การเล่านิทานท าใหรู้้ไดว้า่มนุษยเ์ราทัว่ไปตอ้งการเคร่ืองบนัเทิงใจยามวา่งงานประการหน่ึง และอีก

ประการหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาแต่ศาสนา เป็นเร่ืองท่ีมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย ์และเป็นตน้เหตุให้

นิทานเกิดข้ึนมากกมาย (วเิชียร เกษประทุม,2550:1-13)  

นิทานพื้นบา้นท่ีผูว้ิจยัสนใจก็คือ นิทานเก่ียวกบัชา้งของชาวไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึง

ชาวไทยกยูเป็นชาวพื้นเมืองของ จงัหวดัสุรินทร์ มีความผกูพนักบัชา้งมาตั้งแต่อดีต โดยจากค าขวญั

ท่ีว่า“สุรินทร์ถ่ินช้างใหญ่ ผา้ไหมงาม ประค าสวย ร ่ ารวยปราสาท ผกักาดหวาน ขา้วสารหอมงาม

พร้อมวฒันธรรม” จากค าขวญัของจงัหวดัสุรินทร์ “ชา้ง” ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความโดดเด่น

ใหแ้ก่ 
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ชาวจงัหวดัสุรินทร์ ชา้งมีประวติัความเป็นมาพร้อมๆ กบับรรพบุรุษผูเ้ขา้มาก่อตั้ง จงัหวดัสุรินทร์ 

ซ่ึงเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2302 ปรากฏหลกัฐานวา่ “เชียงปุม” ซ่ึงเป็นหวัหนา้บา้นเมืองที (อ าเภอเมือง

สุรินทร์)ในขณะนั้นไดช่้วยจบัชา้งเผือกส่งกรุงศรีอยุธยาไดส้ าเร็จ จึงไดเ้ล่ือนบรรดาศกัด์ิ เป็นหลวง

สุรินทรภกัดี (เชียงปุม)ปกครองบา้นเมืองที และเม่ือปี 2306 หลวงสุรินทรภกัดี (เชียงปุม) ไดย้า้ย

จากบา้นเมืองทีมาบา้นคูประทายเป็นเมืองประทายสมนัต์หรือไผทสมนัต์ (เป็นจงัหวดัสุรินทร์ใน

ปัจจุบนั) เพราะมีชยัภูมิท่ีเหมาะสม และไดท้ าความดีความชอบ จึงไดเ้ล่ือนบรรดาศกัด์ิเป็นพระยาสุ

รินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เป็นเจ้าเมืองข้ึนตรงต่อเมืองพิมาย ต่อมาปี พ.ศ.2329 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงโปรดพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้เปล่ียนช่ือ

เมืองไผทสมนัต์ เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศกัด์ิของเจา้เมืองสุรินทร์ (บุญขาน โทขนัธ์ 

2553:80-107) ชาวไทยกูยถือไดว้า่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมท่ีมีความดีงามกลา้หาญ เป็นเกียรติประวติั

คู่บา้นคู่เมืองสุรินทร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะเม่ือพูดถึงช้างก็เป็นท่ีรู้กนัว่าตอ้งไปดูท่ี

หมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

ตารางท่ี1.1 ขอ้มูลชา้งเล้ียง จงัหวดัสุรินทร์ 

ล าดบั
ท่ี 

 
พื้นท่ี / อ าเภอ 

จ านวนชา้งทั้งหมด อยูใ่น
พื้นท่ี 

ไป 
กทม. 

หากินท่ี
อ่ืน 

ไม่ระบุ รวม 

(เชือก) คิดเป็น (เชือก) (เชือก) (เชือก) (เชือก) (เชือก) 

1 อ.เมืองสุรินทร์ 97 19.76% - - - 97 97 

2 อ.จอมพระ 2 0.41% - - 2 - 2 

3 อ.ท่าตูม 263 53.56% 87 35 141 - 263 

4 อ.ชุมพลบุรี 76 15.48% - - - 76 76 

5 อ.สังขะ 23 4.68% - - 22 1 23 

6 อ.เขวาสินรินทร์ 27 5.50% - - 21 6 27 

7 อ.พนมดงรัก 3 0.61% - - 3 - 3 

รวม 
491 100 % 87 35 189 180 491 

  17.72% 7.13% 38.49% 36.66% 100 % 

ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจงัหวดัสุรินทร์ 
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จากตารางขา้งตน้ ผูว้จิยัไดเ้ลือกอ าเภอท่าตูมในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากจ านวนชา้ง  
ของอ าเภอท่าตูมมีจ านวนมากและยงัอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีมากกวา่อ าเภออ่ืน ๆ ดงันั้นชาวบา้นท่ีเล้ียงชา้ง 
ด ารงชีวิตอยู่กับช้างย่อมอยู่ในอ าเภอท่าตูมเป็นส่วนใหญ่ และหมู่บ้านท่ีผูว้ิจยัได้เลือกศึกษาคือ 
หมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม เพราะวา่หมู่บา้นตากลางเป็นหมู่บา้นเดียวท่ีชาวบา้นยงัมี
อาชีพคลอ้งชา้งป่ามาฝึกเป็นชา้งงาน และชาวบา้นตากลางดั้งเดิมเป็นชาวกยู (ขอ้มูลชา้งเล้ียง จงัหวดั
สุรินทร์,2554,4กรกฎาคม) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งในงานวจิยัคร้ังน้ีท่ีตอ้งการศึกษา นิทานเก่ียวกบัชา้ง
ของชาวไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์  

หมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เป็นชุมชนชาวกยูท่ีมีขีด 
ความสามารถพึ่งตวัเองในทางเศรษฐกิจ คือ มีความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจท่ีไดจ้าก
ป่า และท าการผลิตเพื่ออยู่เพื่อกินในครัวเรือน ยงัมีความสามารถในการพฒันา เทคโนโลยีทางการ
ผลิตเพี่อการด ารงชีวิตประจ าวนั มีการจดัระเบียบทางการปกครองในชุมชนอย่างมีศกัด์ิศรี  ผูมี้อาวุโส
ท่ีสุดเป็นผูมี้บทบาทต่อการตดัสินผดิถูกในชุมชน ซ่ึงชาวกยู เรียกวา่ “โขด” ชาวกูยนิยมเล้ียงชา้ง ซ่ึง
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ชาวกูยจะออกไปจบัชา้งในป่าดว้ยการคลอ้งชา้ง เรียกวา่ “โพนชา้ง” เป็น
การจบัช้างโดยหมอชา้ง ใช้บ่วงมาศท่ีเรียกว่า “เชือกปะก า" ท าจากหนงัควายถือเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ
เป็นท่ีสิงสถิตของดวงวญิญาณบรรพบุรุษ ครูบาอาจารยค์ลอ้งเทา้ ชา้งแลว้ผกูกบัตน้ไม ้และน ามาฝึก
ใช้งานในการคลอ้งช้างกระท าปีละคร้ัง ราวเดือน  11-12 ช้างท่ีตายลงจะมีการฝังอย่างดีและจะขุด
กระดูกข้ึนมา ท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปใหแ้ละในชาวกยูจบัชา้ง(กยูต าเหร็ย) มีระบบระเบียบพิธีกรรม
ก่อนออกไปจบัช้างอย่างเคร่งครัดโดยมีการตกลงมอบหมายอ านาจให้แต่ละคนกระท าเหนือกลุ่ม
หรือคณะดงัน้ี ครูบาใหญ่ เป็นหมอชา้งใหญ่ หรือประก าหลวง หรือ หมอเฒ่า เป็นผูอ้อกจบัชา้งแต่
ละคร้ัง เป็นประธานในพิธีเซ่นผีประก า และประกอบพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวง ในขณะเดินป่าก็จะ
เป็นผูช้ี้ขาด และตดัสินใจ ขณะกระท าการจบัชา้งป่ามีคาถาอาคมสูง สามารถป้องกนัภยัทั้งจากภูตผ ี
และสัตว์ป่าด้วยเวทมนต์ ในการออกจับช้างป่าแต่ละคร้ัง ครูบาใหญ่จะต้องแสดงความรู้
ความสามารถอยา่งเต็มท่ี นอกจากนั้นชาวกูยยงันบัถือวิญญาณไดแ้ก่ภูติผีปีศาจ เจา้ท่ีเจา้ทาง เจา้ป่า
เจา้เขา ผีปอบ และเร่ืองขวญั ในหมู่บ้านจะมีแม่เฒ่าท าหน้าท่ีดูแลความเจ็บไข้ชาวกูยเช่ือว่าการ
เจบ็ป่วยเกิดจากการกระท าของผจึีงมีการออ้นวอนใหผ้พีอใจ โดยมีการร าแกลมอ หรือผีมอ ผูท่ี้จะร า
ผมีอตอ้งผา่นพิธีไหวค้รู ครอบครูชาวกูยยงัมีพิธีไหวพ้ระแข สันนิษฐานกนัวา่เป็นพิธีท่ีไดจ้ากเขมร 
พิธีน้ีเป็นพิธีเส่ียงทายเพื่อดูปริมาณน ้ าฝนท่ีจะตกในเดือนต่างๆ ท่ีเป็นฤดูท านาในปี (ขอ้มูลเก่ียวกบั
ช้างสุรินทร์,2554,4กรกฎาคม)ซ่ึงจะสังเกตได้ว่า ชาวกูยอาศยัอยู่ในพื้นฐานแห่งความเช่ือในส่ิง
เหนือธรรมชาติซ่ึงไม่สามารถสรุปไดใ้นเชิงวิทยาศาสตร์ได ้เป็นความเช่ือท่ีก าหนดวิถีมนุษย ์ความ
เช่ือเป็นมูลเหตุท่ีส าคญัต่อการแสดงออกของคนในสังคม เม่ือคนในสังคมมีความเช่ือเร่ืองใดย่อม

DPU

http://www.thaitambon.com/tambon/tamplist.asp?ID=32%20,สืบค้นเมื่อวันที่%204
http://www.thaitambon.com/tambon/tamplist.asp?ID=32%20,สืบค้นเมื่อวันที่%204
http://www.thaitambon.com/tambon/tamplist.asp?ID=32%20,สืบค้นเมื่อวันที่%204
http://www.thaitambon.com/tambon/tamplist.asp?ID=32%20,สืบค้นเมื่อวันที่%204


4 

ประพฤติปฎิบติัหรือแสดงออกทางประเพณี พิธีกรรมหรือดว้ยส่ิงอ่ืน ๆ ให้สอดคลอ้งกบัความเช่ือ
นั้น ๆ ความเช่ือเกิดจากการแสวงหาค าตอบในส่ิงท่ีตนไม่รู้ โดยการเดาหรือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีตน
เคยรู้หรือเดาตามท่ีเคยมีผูเ้ล่ามาก่อน บางคร้ังความเช่ือดูเหมือนไร้เหตุผล บางคร้ังก็ดูเป็นเหตุผล
น่าเช่ือถือและบางคร้ังในความไรเหตุผลนั้นมนุษยก์็ยงัไม่สามารถหาค าตอบท่ีดีกว่าจึงยงัตอ้งเช่ือ
ต่อไป (เรณู อรรฐาเมศร์, 2528:158) 

ดงันั้นแลว้ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นวา่ หากมาวเิคราะห์ความเช่ือเชิงมายาคติ เก่ียวกบัชา้งท่ี 

ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีมีอยู่ในนิทานพื้นบา้นของชาวไทยกูย น่าจะ

ปรากฏค่านิยมความเช่ือท่ีแฝงอยู่ในตวันิทานพื้นบา้น และสามารถน ามาศึกษาผลของการถ่ายทอด

วฒันธรรมสู่เยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ วา่เยาวชนเหล่าน้ี

ยงัมีความเช่ือหรือไม่มีความเช่ืออย่างไร เพราะอะไร  ดว้ยอิทธิพลของวฒันธรรมจากตะวนัตก มี

ชาวต่างชาติเขา้มา จึงเกิดอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ ซ่ึงวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม อยา่งเช่นนิทาน ถา้

หากไม่มีการจดบนัทึกหรือไม่มีการสืบทอด ก็จะสูญหายไปกบัคนรุ่นเก่า และนิทานพื้นบา้นจงัหวดั

สุรินทร์ มีความหลากหลายของภาษา ท่ีคนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ใจไดง่้ายๆ ไม่ว่าจะเป็นส าเนียง 

เน้ือหา และภาษา ท่ีส่ือสารออกมา และนิทานพื้นบา้นไทยกูยนั้นจะมีลกัษณะพิเศษคือมีความเช่ือ

เร่ืองราวเก่ียวกบัช้างส่วนใหญ่ ท่ีส าคญัยงัมีนิทานท่ีท าให้คนในชุมชนเกิดความรักในเช้ือสายหรือ

ภาษาของตนเองรวมไปถึงวถีิชีวติคนกบัชา้ง  อยา่งเช่นนิทานเร่ือง คลอ้งชา้ง ชา้งป่า เป็นตน้  

ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษานิทานเก่ียวกบัช้างของชาวกูย ในจงัหวดัสุรินทร์ ในแง่มุมของ

มายาคติ  ซ่ึงมายาคติ หมายถึงการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม ซ่ึงถูกกลบเกล่ือน

ใหเ้ป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติหรืออาจกล่าวไดว้า่ เป็นกระบวนการของการลวงให้หลงอยา่ง

หน่ึง แต่ก็มิไดห้มายความว่ามายาคติเป็นการโกหกหลอกลวงแบบป้ันน ้ าเป็นตวั  มายาคตินั้นมิได้

ปิดอ าพรางส่ิงใดทั้งส้ิน ทุกอยา่งปรากฏอยูต่่อหนา้ต่อตาเราอยา่งเปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุน้เคยกบั

มนัเสียจนไม่สังเกตว่าเป็นส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรม หลงคิดไปวา่ค่านิยมท่ียึดถืออยูน่ั้นเป็น

ธรรมชาติ หรือเป็นไปตามสามญัส านึก (วรรณพิมล องัคสิริสรรพ,2544 อา้งถึงใน ทยากร แซ่แต้

,2551:38) ซ่ึงบางคร้ังเรามองวา่นิทานท่ีเราฟังมาตั้งแต่เด็กคือเร่ืองจริง เพราะนิทานบางเร่ืองมกัจะมี

สถานท่ีนั้นจริงหรือด้วยเราคุน้เคยกบัวฒันธรรมกบัส่ิงท่ีเราพบเห็นบ่อยๆ ผูว้ิจยัจึงมองว่านิทาน

เป็นมายาคติหน่ึงท่ีท าให้ชาวไทยกูยในชุมชนบา้นช้าง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

สามารถด ารงชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข และรู้สึกปลอดภยัจากอนัตรายไม่ว่าจากผี จากไสย

DPU



5 

ศาสตร์ เป็นตน้ น่ีคือขอ้เหตุผลเบ้ืองตน้ท่ีท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการจะศึกษาเจาะลึกเขา้ไปยงัมายาคติ จาก

ชุมชนแห่งน้ี 

ในสังคมปัจจุบนั เรายงัสามารถพบเห็นมายาคติไดท้ัว่ไปเพียงแต่วา่มายาคติ มีการแปลง

ตนเอง วาทะของมายาคตินั้นไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเกาะอิงอยูก่บัภาษาเหมือนกบัค าพูดทัว่ไป มายาคติ

สามารถแฝงอยูใ่นวตัถุและปรากฏการณ์มากมาย เง่ือนไขท่ีจะท าให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดกลายเป็นมายาคติ 

คือการท่ีสังคมหรือวฒันธรรมนั้นเข้าไปยุ่งเก่ียวแทรกแซง โดยหยิบยื่นความหมายคุณค่าต่างๆ 

นานา (ทั้งในดา้นดีและดา้นร้าย) ให้แก่ส่ิงต่างๆ เหล่านั้น Barthes ใชม้ายาคติเป็นกรอบท่ีเช่ือวา่ทุก

ส่ิงสามารถกลายเป็นมายาคติไดท้ั้งส้ิน เพราะความสามารถในการสร้างความหมายของมนุษย ์มายา

คติเป็นผลผลิตจากสังคมและวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึง ชนชั้นหน่ึงหรือหลายกลุ่มหลายชนชั้น 

มายาคติสัมพันธ์กับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นแฟ้น ในฐานะเป็นบริบททาง

ประวติัศาสตร์ท่ีก าหนดการด ารงอยูข่องมนั มายาคติมีท่ีมาท่ีไปท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ไม่มี

มายาคติใดผุดข้ึนมาไดเ้องจากธรรมชาติ และความเช่ือเก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฎในนิทานพื้นบา้นไทย

กูย จงัหวดัสุรินทร์ จะยงัมีความเช่ือหรือไม่อย่างไร ตอ้งข้ึนอยู่กับการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

สัญญะกระทบกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ของผูใ้ชส้ารและค่านิยมในวฒันธรรมของเขา ความหมาย

แฝงท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จ.สุรินทร์ จึงเป็นความหมายทางออ้มท่ีเกิดจากขอ้ตกลงของ

กลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคลเป็นความหมายท่ีถูกประกอบสร้างอย่างเป็นอตัวิสัย 

(Subjective) ไม่วา่จะเป็นในระดบับุคคลหรือในระดบัสังคมและความหมายแฝงจะเปล่ียนแปลงไป

ตามวฒันธรรมในการรับสาร 

การเล่าเร่ือง เป็นการบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนเองซ่ึง

บุคคลหน่ึงน าไปถ่ายทอดยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยอาศยัภาษาพดู ภาษาเขียน หรือแมแ้ต่ภาษาสัญลกัษณ์

ในการเล่าเหตุการณ์เร่ืองดงักล่าว ดงันั้นเม่ือส่ือใดมีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ก็สามารถ

น าเอาวิธีการของการเล่าเร่ืองมาใชเ้พื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงรูปแบบการเล่าเร่ืองสามารถ

กระท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น การเล่าเร่ืองในนวนิยาย เร่ืองสั้น ประวติัศาสตร์ ละคร อตัชีวประวติั 

และการรายงานข่าว(อดิสา วงศล์กัษณพนัธ์,2542:22 อา้งถึงใน วริิยา วฑูิรยส์ฤษฏศิลป์,2548:15)  

ส าหรับในโลกของส่ือมวลชนแล้ว (กาญจนา แกว้เทพ,2543:324) กาญจนา แก้วเทพ

กล่าววา่วธีิการเล่าเร่ืองท่ีใชอ้ยูใ่นส่ือสมยัใหม่ เช่นส่ือมวลชนนั้นมีรากฐานความเป็นมาจาก “วิธีการ
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เล่านิทานแบบโบราณ” ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั ๆ คือ ตวัละครเอก ตวัละครรอง มีล าดบัขั้นตอน มี

ผูร้้าย พระเอก มีตอนเร่ิมตน้ กลาง ๆ เร่ืองและตอนจบ มีจุดหักเหพลิกผนัและมีโครงเร่ืองท่ีผูช้ม

คุน้เคย  

นิทานเป็นเร่ืองเล่าอย่างหน่ึงท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพราะการบอกเล่าหรือการ

สอนอยา่งตรงไปตรงมาบางคนไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจแต่ไม่ยอมรับ นิทานง่าย ๆ บางเร่ืองกลบัช่วยให้

ฉุกใจคิดไดส้ติไดแ้นวทางท่ีดีสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองก็มีมาก (อารีย ์ทองแกว้,2549: 

100-101) 

นิทานเก่ียวกบัช้างจึงท าให้เราเห็นภาพสะทอ้นวิถีชีวิตชาวไทยกูยในหมู่บา้นตากลาง 

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีอยู่กนัอย่างเรียบง่ายหาความสนุกสนานดว้ยการเล่า

นิทานใหลู้กหลานฟัง เป็นการอบรมสั่งสอนใหเ้ด็กค่อยๆ ซึมซบัความดี รู้เร่ืองบาปบุญคุณโทษ การ

อาศยัอยูใ่นชุมชนอยา่งสงบสุข ซ่ึงนิทานเก่ียวกบัชา้งยอ่มมีคติหรือความเช่ือแฝงไว ้เป็นเลห์กลของ

บรรพบุรุษท่ีสร้างไวอ้ยา่งแนบเนียน 

     ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญั และมีความสนใจท่ีจะเขา้ไปศึกษา การวิเคราะห์

ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกับช้าง ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ เน่ืองจาก

ตอ้งการทราบถึง ความเช่ือค่านิยมท่ีปรากฏอยูใ่นนิทานพื้นบา้นไทยกูย ทั้งความเช่ือในดา้นเน้ือหา 

ภาษา ภาพสะทอ้นทางสังคมและวฒันธรรมในนิทานพื้นบา้นจงัหวดัสุรินทร์ สร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งคติความเช่ือและวถีิชีวติของคนชนบทในนิทานไดอ้ยา่งไร รู้ถึงความหมายแฝงท่ีปรากฏอยู่

ในนิทานพื้นบา้น จงัหวดัสุรินทร์ รวมไปถึงความเช่ือของเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีความเช่ืออยา่งไรเก่ียวกบัชา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกยู 

 

1.2 ปัญหาน าวจัิย 

1.  มายาคติเก่ียวกบัชา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ ส่ือสารค่านิยมและ 

ความเช่ืออยา่งไร  

2.  เยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีความเช่ือ 

เก่ียวกบัชา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกยูอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เก่ียวกบัชา้งท่ีส่ือสารผา่นนิทานพื้นบา้น 

ไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

2. วเิคราะห์ความเช่ือของเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดั 

สุรินทร์ เก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

  

1.4 ขอบเขตการวจัิย 

ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้ง ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้น

ไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการศึกษาจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาศยั แนวคิดเก่ียวกบั

วฒันธรรม ทฤษฎีมายาคติ แนวคิดสัญวิทยา แนวคิดการเล่าเร่ือง เอกสารท่ีเก่ียวกบันิทาน มาเป็น

กรอบในการศึกษา ซ่ึงนิทานพื้นบา้นไทยกูย ของจงัหวดัสุรินทร์ ไดรั้บการรวบรวมโดย ผศ.อารีย ์

ทองแกว้ ซ่ึงท างานร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ นิทานพื้นบา้นไทยกูยไดมี้การรวบรวมไว้

ทั้งหมด 54 เร่ือง โดยในจ านวน 54 เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชา้งทั้งหมด 11 เร่ือง ไดแ้ก่ดูในภาคผนวก 

ข. ซ่ึงผูว้จิยัจะใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  

 

1.5 นิยามศัพท์ 

ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับนบัถือ หรือยดึมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่ก็

ตาม ตัวละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ มีการสร้างความคิด โดยแสดงถึงความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ ทั้งทางดา้นความคิดเร่ืององคร์วม ความคิดเร่ืองการเปล่ียนรูป ความคิดเร่ือง

กฎเกณฑ์ โดยงานวิจยัเล่มน้ีจะศึกษาค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบัช้างของชาวกูยจงัหวดัสุรินทร์

ผา่นนิทานพื้นบา้น  

ค่านิยม หมายถึง วิธีจดัรูปพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ฝังแน่นอยูใ่นตวัคน และเป็นส่ิงท่ีเรา

ยดึถือปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา 

มายาคติ หมายถึง การส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม ท่ีปรากฏอยู่ใน

นิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ หรือ
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ตามสามญัส านึกซ่ึงแฝงอยูใ่นวตัถุและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

นิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัช้าง หมายถึง นิทานของชาวไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีเก่ียวกบั

ชา้ง โดยเป็นเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมา จากปากต่อปาก ซ่ึงมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวบรวม

โดย ผศ.อารีย์ ทองแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ านวนทั้ งหมด 11 เร่ือง ซ่ึง

มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ไดด้ าเนินการถ่ายทอดและรวบรวมนิทานต่อจากศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 

สหวทิยาลยัอีสานใต-้สุรินทร์  

การเล่าเร่ือง หมายถึง แสดงวธีิคิดของผูเ้ล่าท่ีเกิดจากเหตุการณ์จริงหรือเหตุการณ์ท่ีสร้าง

ข้ึนเองซ่ึงบุคคลหน่ึงน าไปถ่ายทอดยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยอาศยัภาษาพูด ภาษาเขียน หรือแมแ้ต่ภาษา

สัญลกัษณ์ในการเล่าเหตุการณ์เร่ืองดงักล่าว ซ่ึงรูปแบบการเล่าเร่ือง สามารถกระท าไดห้ลายลกัษณะ 

เช่น การเล่านิทาน นวนิยาย เร่ืองสั้น เป็นตน้  

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเล่าเร่ืองมีดงัน้ี 

โครงเร่ือง (Plot) แนวคิดของเร่ือง (Theme) ตวัเอก (Hero/Heroine) หรือผูเ้ล่า ผูร้้าย 

(Villains) หรือผูอ่ื้น ช่วงเวลา (Time) ,สถานท่ี (Place) เคร่ืองแต่งกาย (Costume)วิธีการเดินทางหรือ

ยานพาหนะท่ีใช ้(Locomotion) และอาวุธ (Weapon) หรือเคร่ืองมือท่ีพระเอกและนางเอกใชจ้ดัการ

ผูร้้าย (ผูอ่ื้น) ในสถานการณ์ต่าง 

ความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็น

ความหมายทางออ้มท่ีเขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล 

วฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยูจงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึง

แบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.  ผลรวมของหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น ความรู้ ความเช่ือ การนบัถือศาสนา การด าเนิน

ชีวติ รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใช ้

2.  ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นส่ิงท่ีช่วยในการด าเนินชีวติ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน 

3.  วถีิชีวติหรือการด าเนินชีวิตของมนุษย  ์
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4.  เป็นมรดกทางสังคม เป็นผลของการถ่ายทอดการเรียนรู้ เคร่ืองมือ ซ่ึงในกระบวนการ

ดงักล่าวตอ้งอาศยัการส่ือสารโดยใช้สัญลกัษณ์ เช่น การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นก่อนๆ ด าเนิน

สืบเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจุบนัไม่ขาดหายไป 

5.  ผลจากการช่วยกนัสร้างสรรคข์องมนุษย ์และไดมี้การปรับปรุงดดัแปลง ส่ิงใดท่ีไม่ดี

หรือลา้สมยัก็ไม่ใชอี้กต่อไป เช่น นิทานพื้นบา้นท่ีเคยเล่าปากต่อปาก ก็น ามารวบรวมบนัทึกไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และมีลูกเล่น คือภาพประกอบท่ีท าใหน่้าสนใจและน่าอ่านมากข้ึน 

6.  เป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึง 

ชาวกยู หมายถึง กลุ่มชนพื้นเมืองสุรินทร์ท่ีพดูภาษาส่วย หรือ ภาษากยู  ท่ีอาศยัใน 

หมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เป็นชาวไทยทอ้งถ่ินกลุ่มเดียวท่ีมีอาชีพ

ในการจบัชา้ง เล้ียงชา้ง ฝึกชา้งมาแต่อดีต  

หมอชา้ง หมายถึง ชาวกยูท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม  

จังหวดัสุรินทร์ เป็นบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของภูมิปัญญาและน าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการ

ด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จจากการสั่งสมประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้

เช่ือมโยงคุณค่าภูมิปัญญาของอดีตกับปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการด ารงชีพใน

ปัจจุบนั และเป็นท่ีเคารพนบัถือจากคนในชุมชนและไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นปราชญป์ระจ าจงัหวดั

สุรินทร์ อาศยัอยูใ่นชุมชนมานานกวา่ 60 ปีข้ึนไป 

นกัวิชาการ  หมายถึง บุคคลท่ีสอนระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษาดา้นนิทานพื้นบา้น

หรือสังคมศาสตร์  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2ปี และมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบันิทานพื้นบา้น จงัหวดั

สุรินทร์  

เยาวชน หมายถึง   บุคคลท่ีอยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 14-18 ปี อาศยัในหมู่บา้นตากลาง 

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีความเก่ียวขอ้งกบัหมอชา้ง ครอบครัวมีอาชีพเล้ียงชา้ง

และฝึกชา้ง  
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เขา้ใจบทบาทของนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ ต่ออ านาจท่ีเหนือ 

ธรรมชาติเก่ียวกบัชา้ง  

2.  เขา้ใจความหมายทางวฒันธรรม ของชาวกยูท่ีแฝงอยูใ่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู  

จงัหวดัสุรินทร์ 

3.  เพื่อสร้างคุณค่าของนิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัการส่ือสาร ในการส่งเสริมสร้างให้เกิด

การพฒันาทางดา้นจริยธรรมของเยาวชน 

4.  เขา้ใจถึงการส่ือสารความเช่ือของนิทานพื้นบา้นกบัเยาวชน หมู่บา้นตากลาง ต าบล

กระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

5.  ท าใหท้ราบถึงระบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดั 

สุรินทร์ เพื่อความเขา้ใจถึงความหมายและระบบความคิดของบรรพบุรุษท่ียงัยึดมัน่ในเร่ืองของ

ความเช่ือ 

 

 

DPU



 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความเช่ือเชิงมายาคติ เก่ียวกับช้างท่ีปรากฏในนิทาน

พื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาเพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษา ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม 

2.2 ทฤษฎีมายาคติ  
2.3 แนวคิดสัญวทิยา 
2.4 แนวคิดการเล่าเร่ือง  
2.5 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทานพื้นบา้น 

ความหมายและลกัษณะของนิทานพื้นบา้น 

การแบ่งประเภทของนิทานพื้นบา้น  

คุณค่าของนิทานพื้นบา้น 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

2.1  แนวคิดเกีย่วกบัวฒันธรรม 

วฒันธรรม มาจากค าศพัท์ภาษาองักฤษค าว่า Culture โดยค าว่า “วฒันธรรม” เป็น

ค าศัพท์ค  าใหม่ซ่ึงเพิ่งถูกก าหนดในสังคมไทยเม่ือไม่นานมาน้ี ก่อนหน้าท่ีจะมีการใช้ค  าว่า 

วฒันธรรมนั้น สังคมไทยใช้ค  าว่า จารีต ธรรมเนียม ประเพณี อนัหมายถึงการประพฤติตามแบบ

แผนบรรพบุรุษท่ีปฎิบติัสืบเน่ืองกนัมา ต่อมาเหล่าเช้ือพระวงศ์และชนชั้นปกครองต่าง ๆ ท่ีไดไ้ป

ศึกษาเล่าเรียนยงัประเทศในแถบยุโรปได้น าเอาค าว่า Culture มาใช้ในค าศพัท์ภาษาไทยว่า 

“วฒันธรรม” โดยกรมหม่ืนนราธิปประพนัธ์ ผูก้  าหนดค าศพัท ์“วฒันธรรม” ค าน้ีไดใ้ห้ความหมาย
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ของค าว่า วฒันธรรม ไวว้่า “วฒัน” คือความเจริญงอกงาม ผนวกกบั “ธรรม” อนัหมายถึง การ

กระท า ดงันั้น ตามความหมายน้ี ค  าวา่วฒันธรรม จึงหมายถึงส่ิงท่ีดีและเจริญรุ่งเรืองเท่านั้น 

วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยเ์ปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือสร้างข้ึน เพื่อความเจริญงอกงาม

ในวิถีชีวิตแห่งส่วนรวม วฒันธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ีถ่ายทอดกนัได ้เรียนได ้เอา

อยา่งกนัได ้(พระนาอนุมานราชธน,ม.ป.:2 อา้งถึงใน ทยากร แซ่แต ้, 2551:60) 

ในความเป็นจริงแล้ว วฒันธรรม ไม่ได้หมายถึงส่ิงท่ีดีและเจริญงอกงามเสมอไป 

วฒันธรรมรูปแบบหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับว่าดีในสังคมหน่ึงจะมีความหมายเปล่ียนไปเม่ือ

วฒันธรรมนั้นถูกเคล่ือนยา้ย มาอยู่ในสังคมใหม่ ซ่ึงบริบททางสังคมและค่านิยมท่ีแตกต่างกัน

ออกไป  

วฒันธรรมเปล่ียนความหมายไดเ้ม่ือบริบททางสังคมเปล่ียนไป ดงันั้น ความหมายของ

ค าวา่ วฒันธรรม จึงมีความลึกซ้ึงและซบัซอ้นเกิดกวา่ความหมายทัว่ไปท่ีเราเขา้ใจกนั 

        เรมอน วิลเลียมส์ ได้ให้ความหมายของค าว่าวฒันธรรมไว ้3 ขอ้ดงัน้ี (เรมอน วิล

เลียมส์ อา้งถึงใน ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน 2553:1-2) 

1.General Process of intellectual, spiritual and aesthetic development ซ่ึงหมายถึง 

กระบวนการทางความคิดแห่งปัญญา จิตวญิญาณ และสุนทรียศาสตร์ ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ ในท่ีน้ี 

หมายถึง วฒันธรรมอนัเป็นความคิดในเชิงนามธรรม ความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาเป็นภูมิปัญญาทาง

ความคิด ปรัชญาและศิลปะ อาทิ ความรู้ดา้นต ารายาโบราณ การอยูไ่ฟ ความรู้ดา้นการทอผา้ลายต่าง 

ๆ และศิลปะการค านวณฤกษย์ามทางต าราโหราศาสตร์เป็นตน้  

2. A particular way of life ซ่ึงหมายถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีวิตของชน

กลุ่มหน่ึง อาทิ การสัญจรทางน ้า ประเพณีการเก่ียวขา้ว การเคารพผูใ้หญ่ หรือวฒันธรรมการกินขา้ว

ในแบบต่าง ๆ (การกินขา้วดว้ยมือ การใชช้อ้นส้อม ตะเกียบ การใชช้อ้นและมีด เป็นตน้) 

3.The works and practice of intellectual and aesthetic activity ซ่ึงหมายถึง ผลงาน 

ช้ินงาน การปฏิบติั และการแสดงออกอนัเป็นผลผลิตทางปัญญาและทางศิลปะ เช่น การแสดงฟ้อน

ร า ผา้ทอลายโบราณ ยาสมุนไพรไทยโบราณ เป็นตน้ 
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จากความหมายดังกล่าวข้างต้น เราจะพบว่า วฒันธรรมไม่ได้หมายถึงวตัถุอนัเป็น

รูปธรรมท่ีจบัตอ้งไดเ้ท่านั้น แต่วฒันธรรมยงัหมายถึงความรู้และความคิดในเชิงนามธรรม ท่ีส าคญั

ยงัหมายถึงวถีิการด ารงชีวติ (Way of life) อีกดว้ย 

ลกัษณะของวฒันธรรม 

ทุกสังคมทุกประเทศในโลกน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งมีคือวฒันธรรม วฒันธรรมของแต่ละแห่ง

ย่อมไม่เหมือนกนั แตกต่างกันไปตามการนับถือศาสนา ลัทธิต่าง ๆ ความเช่ือท่ีมีมาแต่โบราณ

ลกัษณะวฒันธรรม แบ่งออกได ้ดงัน้ี 

1.วฒันธรรมคือผลรวมของหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น ความรู้ ความเช่ือ การนบัถือศาสนา  

การด าเนินชีวติ รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใช ้

2.วฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อใช้เป็นส่ิงท่ีช่วยในการด าเนินชีวิต ทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเป็นวฒันธรรมทั้งส้ิน 

3.วฒันธรรมเป็นวถีิชีวติหรือการด าเนินชีวติของมนุษย ์

4.วฒันธรรมมีลักษณะเป็นมรดกทางสังคม วฒันธรรมเป็นผลของการถ่ายทอดการ

เรียนรู้ เคร่ืองมือ ซ่ึงในกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยการส่ือสารโดยใช้สัญลักษณ์ เช่น การ

ถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นก่อน ๆ ด าเนินสืบต่อเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจุบนัโดยไม่ขาดหายไป 

5.วฒันธรรมเป็นผลมาจากการช่วยกนัสร้างสรรค์ของมนุษย ์และได้มีการปรับปรุง

ดดัแปลง ส่ิงใดท่ีไม่ดีหรือลา้สมยัก็ไม่ใชอี้กต่อไป ส่ิงใดดีก็คงใชอ้ยูต่่อไป เช่น การท านา สมยัก่อน

ตอ้งอาศยัควาย แต่ปัจจุบนัมีเทคโนโลยเีขา้มาใหม่ การใชค้วายท างานจึงค่อย ๆ เลิกไป 

6. วฒันธรรมเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึงหรือไม่ใช่ของท่ีใครคน

หน่ึงจะบอกให้มีหรือยกเลิกไป คนในส่วนรวมเท่านั้นท่ีจะก าหนดกฎเกณฑ์ว่ามีหรือไม่มี โดยมี

ขอ้สนบัสนุนในส่ิงท่ีท าลงไปนั้นถูกตอ้ง ดีงาม เกิดประโยชน์ เป็นตน้  

ประเภทของวฒันธรรม 

วฒันธรรมแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 

1.วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ (Material culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงได้แก่ ส่ิงก่อสร้าง ท่ีอยู่

อาศยั เคร่ืองใชต่้าง ๆ เคร่ืองอุปโภคบริโภค อาหารการกิน ยานพาหนะ เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ 
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2.วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non Material culture) หรือนามธรรม ไดแ้ก่ ความคิด ความ

เช่ือ ลทัธิประเพณี ค่านิยม ฯลฯ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์

ความส าคัญของวฒันธรรม 

วฒันธรรมเป็นเคร่ืองวดัและเคร่ืองก าหนดความเจริญหรือความเส่ือมของสังคม

ขณะเดียวกนัวฒันธรรมยงัก าหนดชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในสังคม ดงันั้น วฒันธรรมจึงมี

อิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและต่อความเจริญกา้วหน้าของประเทศชาติ หากสังคมใดมี

วฒันธรรมท่ีดีงามท่ีเหมาะสมแล้ว สังคมนั้นย่อมเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงกนัขา้มหาก

สังคมใดมีวฒันธรรมท่ีลา้หลงั มีแบบพฤติกรรมท่ีไม่ดี มีค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม สังคมนั้นก็ยากจะ

เจริญกา้วหนา้ และในท่ีสุดก็อาจสูญส้ินความเป็นชาติได ้เพราะถูกรุกรานทางวฒันธรรม 

ความส าคญัของวฒันธรรม มีดงัน้ี 

1.วฒันธรรมช่วยแก้ปัญหาและสนองความตอ้งการต่าง ๆ ของมนุษย ์มนุษย์พน้จาก

อนัตราย สามารถเอาชนะธรรมชาติได ้เพราะมนุษยส์ร้างวฒันธรรมข้ึนมาช่วย 

2. วฒันธรรมช่วยเหน่ียวร้ังสมาชิกในสังคมให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และ

สังคมท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนัยอ่มจะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั 

3. เป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ ชาติท่ีมีวฒันธรรมสูง ยอ่มไดรั้บการยกยอ่ง และ

เป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชาติ 

4. เป็นเคร่ืองก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ช่วยให้ผูค้นอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 

วฒันธรรมทางบรรทดัฐานจะช่วยจดัระเบียบความสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคม 

5. ช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าชาตินั้ นมี

วฒันธรรมท่ีดี มีคติในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ยึดมัน่ในหลักเหตุผลในการด ารงชีวิต ขยนั 

ประหยดั อดทน มีระเบียบวินยัท่ีดี ฯลฯ สังคมนั้นจะเจริญรุ่งเรือง (ณรงค ์เส็งประชา, 2539 : 19-20

อา้งถึงใน ทยากร แซ่แต ้, 2551:62)  

วฒันธรรมของจังหวดัสุรินทร์ 

จงัหวดัสุรินทร์ เป็นดินแดนท่ีส าคญัในอดีต มีส่ิงท่ีเป็นพยานยืนยนัหลายอยา่งวา่เมือง

สุรินทร์เคยเป็นแหล่งอารยธรรมและวฒันธรรมท่ีเจริญรุ่งเรือง เปล่ียนแปลงไปตามกลุ่มชนท่ีเขา้

ครอบครอง วฒันธรรมท่ีปรากฏในปัจจุบนัจึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีหรือแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ี
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บรรพบุรุษชาวสุรินทร์ไดสื้บทอดความเจริญและวิวฒันาการมายาวนานนบัพนัปี (เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั,2543:246) 

คนทัว่ไปกล่าววา่ ชาวสุรินทร์มีความแตกต่างจากชาวอีสานทัว่ไป คือ ชาวอีสานพูดลาว 

(ภาษาถ่ิน) กินขา้วเหนียว แต่ชาวสุรินทร์พดูเขมร กินขา้วเจา้ น่ีคือเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของสุรินทร์  

สุรินทร์วนัน้ียงัมีบรรยากาศของแควน้เจนละอนัแสดงถึงลกัษณะพิเศษของวฒันธรรม

ขอมและเขมรท่ีปรากฏอยา่งเด่นชดัวา่มีความแตกต่างจากวฒันธรรมอีสาน วิถีชีวิตของชาวจงัหวดั

สุรินทร์ถูกหล่อหลอมดว้ยจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัชาวเขมรในกมัพูชา 

แต่ก็ยงัมีขอ้แตกต่างกนัอยูบ่า้ง เช่น ชาวสุรินทร์เรียกตนเองว่า ขแมร์เลอ (Khmer lrr) แปลวา่ เขมร

สูง เรียกชาวกมัพูชาวา่ ขแมร์กรอม (Khmer Kroom) แปลวา่ เขมรต ่า ภาษาเขมรท่ีคนสุรินทร์ใชพู้ด

กนัท่ีไม่เหมือนกบัภาษาเขมรในกมัพูชา วิถีชีวิตและนิสัยใจคอของชาวสุรินทร์ก็ไม่เหมือนชาว

กมัพชูา มูลเหตุส าคญัของเร่ืองอาจจะเป็นเพราะวา่บรรพบุรุษของชาวสุรินทร์นั้นเป็นชาติพนัธ์ุใหม่

ท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งชาวกูยกบัชาวเขมรส่ิงยืนยนัในเร่ืองน้ีก็คือ ขอ้ความจากหนงัสือท่ี

ฝร่ังนักชาติวงศ์วิทยาแต่งข้ึนหลายเล่ม ได้กล่าวว่า มีกลุ่มชนพวกหน่ึงเรียกว่า กูย มีเลือดผสม

ระหวา่งพวกเวดดิด (Weddid Proto Australian) กบัพวกเมลาเนเชียน (Melanesian) มีรูปร่างลกัษณะ

คลา้ยเขมร พูดภาษาผสมท่ีเกิดจากตระกูลภาษามอญกบัตระกูลภาษาเขมร เดิมท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ใน

บริเวณตอนเหนือของเมืองเสียมราฐ ก าปงธม ก่อนท่ีชาวไทยและชาวเขมรจะเขา้มาอยูใ่นบริเวณนั้น

เสียอีก ชาวไทยเรียกพวกน้ีวา่ ส่วย (เป็นพวกส่งส่วยให้ไทย) แต่ฝร่ังเศสเรียกตามภาษาเขมรวา่ กวย 

ภายหลงัเม่ือไดแ้ต่งงานกบัชาวเขมรและลาวท่ีตามเขา้มาอยูด่ว้ย มีลูกหลานออกมา ไทยจึงเรียกกูยท่ี

ผสมกบัเขมรวา่ ส่วยเขมร เรียกกยูท่ีผสมกบัลาววา่ ส่วยลาว สาเหตุส าคญัท่ีท าใหว้ฒันธรรมของชาว

สุรินทร์โน้มเอียงไปทางเขมรนั้น กล่าวกนัว่า เม่ือคร้ังอพยพจากเมืองอตัตะปือเมืองแสนปางหรือ

เสียมปัง แควน้จ าปาศกัด์ิฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าโขง มาตั้งเมืองท่ีบริเวณท่ีตั้ งของจงัหวดัสุรินทร์ใน

ระยะแรก ๆ นั้น มีแต่พวกกยูทั้งเมืองและมีพวกเขมรอพยพมาแทรกอยูบ่า้งประปราย ต่อมาเม่ือพวก

กูยเขา้เป็นขา้ขอบขณัฑสีมาไทยในสมยักรุงธนบุรี และได้ร่วมปราบปรามเขมร กมัพูชาท่ีก่อการ

จลาจลไดช้ยัชนะกลบัมา พวกเขมรก็อพยพมาอยูใ่นเมืองน้ีมากข้ึน ชาวกูยนั้นเป็นพวกท่ีรักสงบและ

มีความสามารถในการปรับตวัไดร้วดเร็ว เม่ืออพยพมาอยูใ่นถ่ินเขมรจึงพยายามสร้างสัมพนัธไมตรี

ดว้ยการปฎิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของชาวเขมร พูดภาษาเขมร และให้ลูกหลาน
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แต่งงานกนัดงัเช่นท่ี เจา้เมืองประทายสมนัต์ (เจา้เมืองคนแรกของชาวจงัหวดัสุรินทร์) ได้จดัพิธี

แต่งงานหลานชายกบับุตรีเจา้เมืองบนัทายเพชร ซ่ึงท าให้มีชาวเขมรอพยพตามเขา้มาอยู่ด้วยเป็น

จ านวนมากข้ึน วฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวกูยจึงผนัแปรไปทางเขมร พวกกูยก็ถูกกลืนเป็นคน

เขมรไปค่อนเมืองสุรินทร์ แต่ก็เป็นเขมรสูงเป็นวฒันธรรมของขอมโบราณท่ีไม่เหมือนเขมรต ่าใน

กมัพชูา 

หากวเิคราะห์การแพร่ขยายทางดา้นวฒันธรรม จะพบวา่ วฒันธรรมเขมรไดข้ยายเขา้สู่

ดินแดนท่ีตั้งเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่บริเวณทิวเขาพนมดองแหรกหรือพนมดงรัก ในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 

16-18 ต่อมาจนถึงสมยักรุงธนบุรี ท่ีมีการท าสงครามแผข่ยายพระราชอาณาเขตหวัเมืองของเขมร

หลายเมือง ไดแ้ก่ เสียมราฐ ก าปงสวาย บนัทายเพชร บนัทายมาศ และรูงต าแร็ง (ถ ้ าช้าง) ตกเป็น

เมืองข้ึนของราชอาณาจกัรสยาม ชาวเขมรไดอ้พยพมาตั้งภูมิล าเนาในเมืองสุรินทร์ มีการแต่งงานกนั

ระหวา่งชาวเขมรกบัชาวกูย ซ่ึงเป็นชนกลุ่มเดิม วฒันธรรมของชาวเขมรนั้นแข็งกวา่วฒันธรรมของ

กูย ท าให้วฒันธรรมของเขมรเข้ามาแทนท่ีวฒันธรรมเดิมและมีการผสมผสานกันทางด้าน

วฒันธรรม ชาวเมืองสุรินทร์จึงพูดภาษาเขมรมากกว่าภาษากูยและมีวิถีชีวิตแบบเขมรมากกว่ากูย 

ส่วนวฒันธรรมลาวได้แผ่ขยายเขา้สู่เมืองสุรินทร์ เม่ือพุทธศตวรรษท่ี 22 โดยชาวลาวกลุ่มหน่ึง

อพยพเขา้มาอยู่ท่ีเมืองนครเตา (อ าเภอรัตนบุรี) แลว้แพร่ขยายไปยงับา้นหนองสนม (อ าเภอสนม) 

ไปเร่ือยจนถึงบุกเบิกท่ีท ากินไปอยูร่่วมกบัชาวเขมร ชาวกูย จึงกลายเป็นวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนั

ระหว่างชาวกูย ชาวเขมร และชาวลาว โดยมีวฒันธรรมเขมรเป็นหลกั ซ่ึงชาวสุรินทร์ในปัจจุบนั

ยงัคงรักษาแบบอย่างขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ดึกด าบรรพท่ี์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไวไ้ด้

หลายอยา่ง (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั,2543:246-248) 

ซ่ึงจากแนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรม นิทานถือว่าเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non 

Material culture) หรือนามธรรม ไดแ้ก่ ความคิด ความเช่ือ ลทัธิประเพณี ค่านิยม ฯลฯ ท่ีมีผลต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย ์ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการวิเคราะห์ ค่านิยมและความเช่ือของชาวไทย

กยู ในบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ โดยความเช่ือสามารถสร้างข้ึนมาบน

พื้นฐานของวฒันธรรม 
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2.2 ทฤษฎมีายาคติ (Myth) 

การส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนใหเ้ป็นท่ีรับรู้ 

เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ หรืออาจกล่าวไดถึ้งท่ีสุดไดว้า่ เป็นกระบวนการของการลวงให้หลงอยา่ง

หน่ึง แต่ทั้งน้ีก็มิได้หมายความว่า มายาคติเป็นการโกหกหลอกลวงแบบป้ันน ้ าเป็นตวัหรือการ

โฆษณาชวนเช่ือท่ีบิดเบือนขอ้เท็จจริง มายาคตินั้นมิไดปิ้ดบงัอ าพรางส่ิงใดทั้งส้ิน ทุกอยา่งปรากฎ

ต่อหน้าต่อตาเราอย่างเปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุ้นเคยกบัมนัเสียจนไม่ทนัสังเกตว่ามนัเป็นส่ิง

ประกอบสร้างทางวฒันธรรม เรานัน่เองท่ี “หลง” คิดไปวา่ค่านิยมท่ีเรายึดถืออยูน่ั้นเป็นธรรมชาติ 

หรือเป็นไปตามสามญัส านึก เป็นแนวคิดท่ีมีตน้ตอมาจากงานศึกษาดา้นมานุษยวิทยาท่ีพบวา่ ใน

กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมจะมีการสร้างปรัมปราคติแบบต่างๆข้ึนมา มายาคติในเร่ืองตน้ก าเนิดของ

มนุษย ์ประวติัของการเกิดภูเขา ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงหนา้ท่ีของมายาคติว่า ภายใตส้ังคมท่ีมีความ

ขดัแยง้กนั มายาคตินั้นจะช่วยกลบเกล่ือนความขดัแยง้เอาไว ้แมจ้ะมีวิทยาศาสตร์แต่ ในสังคม

ปัจจุบนัยงัมีมายาคติสมยัใหม่ท่ีถูกสร้างผลิตข้ึนมาอยา่งมากมายในระดบัของความหมายระดบัสอง

เช่นเดิม 

R. Barthes (1967) เป็นนกัปรัชญาปัญญาชนคนส าคญัชาวฝร่ังเศสสมยัหลงัสงครามโลก

คร้ังท่ีสองท่ีน าเอาหลกัสัญญวิทยาของ Saussure มาใชใ้นการวิเคราะห์ตวัอยา่งตวับทประเภทต่างๆ

ในฝร่ังเศส โดยใช้ลกัษณะการตีความสัญญะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายทางการเมืองแยกระดบัของ

ความหมายออกเป็น 2 ระดบั ระดบัแรก เรียกต่อมาว่า “ความหมายโดยอรรถ” ” (denotative 

meaning)  ระดบัท่ีสอง เรียกวา่ “ความหมายโดยนยั” (connotative meaning) ซ่ึงความหมายระดบัน้ี 

คือ“มายาคติหรือปรัมปราคติ” (myth) ไดถู้กสร้างข้ึน ความผกูพนัระหว่างมายาคติกบับริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มายาคติไม่ไดก้  าเนิดจากอากาศธาตุ แต่เป็นผลผลิตทางสังคมและ

วฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึง หรือหลายชนชั้น มายาคติสัมพนัธ์กบัการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

อย่างแน่นแฟ้นในฐานะเป็นบริบททางประวติัศาสาตร์ท่ีก าหนดการด ารงอยู่ของมนั ดงัท่ีบาร์ตส์

แถลงว่า  ส่ิงท่ีบนัดาลให้ความเป็นจริงเปล่ียนสภาพเป็นวาทะก็คือ ประวติัศาสตร์ของมนุษย ์

ประวติัศาสตร์เท่านั้นท่ีบงการการอุบติัข้ึนและดบัสูญของภาษาแห่งมายาคติไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ 

มายาคติมีท่ีมาท่ีไปในกระแสความเปล่ียนแปลงของมนุษย์เสมอมนัเป็นวาทะท่ีประวติัศาสตร์

คดัเลือกไว ้และไม่มีมายาคติใดผดุข้ึนมาไดเ้อง 
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Barthes (1967)ไดก้ล่าวไวว้า่ “ทนัทีท่ีมีสังคมเกิดข้ึน การใช้วตัถุส่ิงของต่างๆในสังคม 

ตวัมนัเองก็ถูกท ากลายสภาพเป็นสัญญะไป” (as soon as there is a society,every usage is converted 

into a sign of itself.”Barthes,1967;41) แต่คนโดยทัว่ไปมกัมองขา้มความหมายในระดบัท่ีสอง(The 

second-level signification) กล่าวคือ มองขา้มหรือไม่เห็นความหมายในระดบัท่ีวตัถุต่างๆมีฐานะ

เป็นสัญญะ หรือถูกท าให้กลายเป็นสัญญะ มีบทบาท/หน้าท่ีในเชิงสัญญะ (Sign function) ไป 

มองเห็นแต่ฐานะการเป็นวตัถุ ส่ิงของเพื่อการใชส้อยแคบๆ ของส่ิงเหล่าน้ีเท่านั้น (a non-signifying 

object) Barthes เรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปิดอ าพราง บิดเบือนฐานะการ

เป็นสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมใหก้ลายนเป็นเร่ืองของ “ธรรมชาติ” เป็นส่ิงปกติธรรมดา หรือเป็น

ส่ิงท่ีมีบทบาท/หน้าท่ีในเชิงประโยชน์ใช้สอยแคบๆในสังคมว่า “กระบวนการสร้างมายาคติ” 

(Mythology)  แ ล ะ เ รี ย ก ส่ิ ง ท่ี เ ป็ นผลลัพ ธ์ / ผลผ ลิ ตของก ระบวนก า ร น้ี ว่ า  “มา ย าค ติ ” 

(Myth/Alibi/Doxa) หรือความคิด/ความเช่ือท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค  าถาม และ

เป็นความคิด/ความเช่ือ ท่ีสอดรับกบัระบบอ านาจท่ีด ารงอยูใ่นสังคมในขณะนั้น 

จากบทความหลายช้ินเก่ียวกบั “Myth today” โดย Barthes ไดบ้อกว่า “เร่ืองราวของ

มายาคติ ในสังคมท่ีทันสมัยซ่ึงเต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก็ยงัมีมายาคติอยู่มากมาย

ความหมายของค าวา่มายาคตินั้น มิไดห้มายความวา่ ความหมายดงักล่าวจะตอ้งเป็นเร่ืองไม่จริงแต่

ทวา่ค าวา่ “Myth today” น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท าหนา้ท่ีท่ียงัคงเหมือนกบัมายาคติในอดีต คือการให้

ค  าอธิบายต่างๆ เก่ียวกบัโลกแก่เรา 

Barthes (1973)ไดอ้ธิบายวา่ หลงัจากท่ีความหมายแฝงตวัแรกถูกสร้างข้ึนมา ความหมาย

นั้นก็จะกลายเป็นรูปสัญญะแล้วสร้างความหมายแฝงตัวท่ีสองต่อไปเร่ือยๆ เป็นสายโซ่แห่ง

ความหมาย (Chain of meaning) ดงัเช่น ความหมายในชั้นแรกนั้น อาจเป็นการตีความเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (Subjective experience) แต่ส าหรับความหมายแฝงระดบัท่ีสองหรือ

ท่ีเรียกวา่ มายาคติ นั้นเป็นการตีความหมายท่ีถูกใส่ความหมายในระดบัสังคม 

Barthes มองวา่ลกัษณะการท างานของมายาคติไม่ต่างจากเร่ืองของสัญญะในระบบ 

ภาษาจะต่างก็เพียงวา่ สัญญะในระบบภาษา ถูกแปร/เปล่ียนรูปสัญญะในระบบมายาคติ คือท าหนา้ท่ี

สร้าง/ส่ือความหมายไดเ้ลย ไม่ตอ้งการผสมระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายเหมือนอยา่งในระบบ
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ของภาษา ในระบบของมายาคติ ส่ิงต่างๆ ในสังคมจะถูกลดทอนลงมาเป็นวตัถุดิบท่ีระบบมายาคติ

ใชใ้นการส่ือความหมาย 

ความหมายและนิยามของแนวคิดมายาคติ (Myth) 

ค าว่า “Myth” นั้น (John Fiske,1990) มีความหมายเดิมว่า เป็นเร่ืองเล่าซ่ึงสังคม

วฒันธรรมใชใ้นการอธิบายหรือใชใ้นการท าความเขา้ใจความเป็นจริงหรือธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ

มายาคติในสังคมโบราณมกัเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ ท าให้คนมกัเขา้ใจว่า มายาคติเป็นเร่ือง

โบราณ ในสังคมสมยัใหม่ไม่มีมายาคติแลว้ ซ่ึงในเร่ืองน้ี Barthes ไดน้ าเสนอวา่ มายาคติก็คือ วิธีคิด

ของสังคมหรือวฒันธรรมเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งเป็นวิธีการประมวลความคิด (Conceptualization) 

หรือท าความเขา้ใจกบัส่ิงนั้นในสังคมสมยัใหม่จึงยงัมีมายาคติอยู่มากมาย เช่น มายาคติเร่ืองเพศ 

อ านาจ ชนชั้น 

มายาคติเป็นระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหน่ึง (“a mode of 

signification, a form) ท่ีข้ึนกบัเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์เฉพาะชุดหน่ึง มีขีดจ ากดัของการใช ้และมี

กระบวนการท าใหเ้กิดการยอมรับของสังคมในวงกวา้ง 

หรืออาจนิยาม มายาคติ (วรรณพิมล องัคสิริสรรพ,2544อา้งถึงในทยากร แซ่แต,้2551:38) 

ไดว้่า หมายถึงการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้

เสมือนว่าเป็นธรรมชาติหรืออาจกล่าวไดว้่า เป็นกระบวนการของการลวงให้หลงอย่างหน่ึง แต่ก็

มิไดห้มายความว่ามายาคติเป็นการโกหกหลอกลวงแบบป้ันน ้ าเป็นตวั หรือการโฆษณาชวนเช่ือท่ี

บิดเบือนขอ้เท็จจริง มายาคตินั้นมิไดปิ้ดอ าพรางส่ิงใดทั้งส้ิน ทุกอย่างปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเรา

อยา่งเปิดเผย แต่เราต่างหากท่ีคุน้เคยกบัมนัเสียจนไม่สังเกตวา่เป็นส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรม 

หลงคิดไปวา่ค่านิยมท่ียดึถืออยูน่ั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตามสามญัส านึก 

ในทุกส่วนเส้ียวของสังคมปัจจุบนั เรายงัสามารถพบเห็นมายาคติไดท้ัว่ไปเพียงแต่ว่า

มายาคติ มีการแปลงตนเอง วาทะของมายาคตินั้นไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้งเกาะอิงอยู่กบัภาษาเหมือนกบั

ค าพดูทัว่ไป มายาคติสามารถแฝงอยูใ่นวตัถุและปรากฏการณ์มากมาย เง่ือนไขท่ีจ าท าให้ส่ิงหน่ึงส่ิง

ใดกลายเป็นมายาคติ คือการท่ีสังคมหรือวฒันธรรมนั้นเข้าไปยุ่งเก่ียวแทรกแซง โดยหยิบยื่น

ความหมายคุณค่าต่างๆ นานา (ทั้งในดา้นดีและดา้นร้าย) ให้แก่ส่ิงต่างๆ เหล่านั้น Barthes เช่ือวา่ทุก

ส่ิงสามารถกลายเป็นมายาคติไดท้ั้งส้ิน เพราะความสามารถในการสร้างความหมายของมนุษยม์ายา
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คติเป็นผลผลิตจากสังคมและวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึง ชนชั้นหน่ึงหรือหลายกลุ่มหลายชนชั้น 

มายาคติสัมพันธ์กับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นแฟ้น ในฐานะเป็นบริบททาง

ประวติัศาสตร์ท่ีก าหนดการด ารงอยูข่องมนั มายาคติมีท่ีมาท่ีไปท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ไม่มี

มายาคติใดผดุข้ึนมาไดเ้องจากธรรมชาติ 

คนเราทุกคนคุน้เคยอยูก่บัมายาคติ เพราะมายาคติมากมายปรากฏให้เราเห็นต่อหนา้ เช่น 

มายาคติเก่ียวกบัเพศหญิงวา่ เป็นเพศท่ีอ่อนแอ หรือเป็นเพศท่ีเขา้ใจยาก มายาคติเก่ียวกบัเพศชายวา่

ลูกผูช้ายตอ้งร้องไหไ้ม่เป็น เป็นตน้ แต่ดว้ยความท่ีเราคุน้เคย จนไม่ไดส้ังเกตวา่ จริง ๆ แลว้ มายาคติ

นั้นเป็นส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรม คนส่วนมากกลบัคิดไปวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นธรรมชาติปราศจาก

การสร้างหรือการปรุงแต่งใด ๆ ประกอบด้วยหลกัของเหตุและผล หรือเป็นไปตามสามญัส านึก 

และดว้ยความรู้สึกท่ีว่าเป็นธรรมชาติน้ีเอง จึงท าให้คนเราสามารถรับเอามายาคติต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย 

และถ่ายทอดต่อ ๆ กนัไป โดยมิไดรู้้สึกถึงความเป็นมายาคติของส่ิงเหล่านั้น ดงัเช่นในสังคมไทย

ปัจจุบนั มายาคติอยา่งหน่ึงท่ีปรากฎใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะในส่ือโฆษณา คือมายาคติเก่ียวกบั

ความขาว ผลิตภณัฑ์ประทินโฉมจ านวนไม่น้อยในทอ้งตลาด ได้แสดงให้เห็นว่าความขาวไม่ใช่

เพียงความขาว หรือมีความหมายเพียงแค่ความสวยเท่านั้น แต่กลบับรรจุไปดว้ยความหมาย ต่าง ๆ 

มากมาย เช่น ความขาวคือความส าเร็จ ทั้งหนา้ท่ีการงาน ความงาม ความรัก สถานะในสังคม การ

เป็นท่ียอมรับ ฯลฯ ในท่ีสุดแลว้คือการแสดงให้เห็นถึงมายาคติในเร่ืองเช้ือชาติท่ีว่า ผิวขาวคือกลุ่ม

คนท่ีฉลาดท่ีสุด มีความเจริญ มีความเป็นอารยะ มากกวา่คนผวิเหลืองและคนผวิด า 

อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่ามายาคติจะเป็นผลผลิตของประวติัศาสตร์ แต่วิธีการวิเคราะห์

โดยทัว่ไปก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นการท างานของมายาคติไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองมาจากมายาคติมี

ตรรกะภายใน (Internal logic) ซ่ึงได้แก่ตรรกะการส่ือความหมาย ดงันั้นจึงตอ้งอาศยัศาสตร์ท่ี

เช่ียวชาญดา้นแนวการส่ือความหมายมากท่ีสุดน่ีนก็คือ สัญวิทยา แนวทางท่ี Barthes ใช้วิเคราะห์

มายาคติน้ีอยูใ่นแนวทางของสัญวิทยาเชิงโครงสร้าง (Structural semiology) โดยไดเ้สนอว่าหน่วย

ส่ือความหมายแต่ละหน่วยมิไดมี้ตวัตนอยูไ่ดโ้ดยล าพงัโดด ๆ แต่อาศยัความสัมพนัธ์โยงใยระหวา่ง

กนัซ่ึงประกอบเป็นโครงสร้างขององคร์วม จึงท าให้แต่ละหน่วยมีค่าส่ือความหมายข้ึนมาได ้ดงันั้น

กระบวนการส่ือความหมายจึงอิงอยู่กบัเครือข่ายความสัมพนัธ์กนัเองของหน่วยทั้งหมด มายาคติ

เป็นการส่ือความหมายทางวฒันธรรมนัน่ก็คือ คนในสังคมไดส้วมใส่ความหมายทางวฒันธรรมทบั
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ลงไปบนวตัถุบนความหมายเบ้ืองต้นต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า มายาคติเป็นกระบวนการส่ือ

ความหมายท่ีอาศยั “การเขา้ไปยดึครอง” (Appropriation) ในเบ้ืองตน้นั้นแมว้า่วตัถุต่าง ๆ จะมีความ

แตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่เม่ือถูกจบัยึดโดยมายาคติแลว้ ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียง

รูปสัญญะเพื่อส่ือถึงส่ิงอ่ืนเสมอ 

 

                                    ระดบัของมายาคติ 

                      

 

 

                              ระดบัการรับรู้ทัว่ 

รูปสัญญะ ความหมายทางวฒันธรรม 

วตัถุ     ความหมาย 

      เบือ้งต้น 

 

ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิ แสดงการท างานของมายาคติ 

มายาคติคาบเก่ียวกบัความหมายเบ้ืองตน้เชิงผสัสะหรือประโยชน์ใชส้อย ส่วนในอีก 

ดา้นหน่ึงนั้น มายาคติส่ือความหมายทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มคนและชนชั้น ซ่ึงเก่ียวพนั

กบัอุดมการณ์ในความหมายวงกวา้ง และใช้ความหมายเบ้ืองตน้กลบเกล่ือนความหมายทางสังคม 

และวฒันธรรมให้แลดูเหมือนเป็นธรรมชาติ มายาคติแปรรูปประวติัศาสตร์ให้กลายเป็นธรรมชาติ 

เราจึงเขา้ใจไดว้่าผูเ้สพ มายาคติ จึงแลเห็นเจตนาและความหมายของมายาคติ ท่ีเจาะจงส่ือมาสู่เขา

โดยไม่รู้สึกวา่เป็นการมุ่งมอมเมาเอาประโยชน์ ตน้ตออนัเป็นท่ีมาของมายาคตินั้นแจ่มแจง้ชดัเจน 

แต่เพราะมายาคติถูกจบัตรึงไวใ้นความเป็นธรรมชาติ ผูเ้สพจึงไม่รับรู้ว่ามนัเป็นเร่ืองเจตนา แต่คิด

ไปเองวา่เป็นเร่ืองของเหตุและผล 

คุณสมบัติมายาคติ 

1.มายาคติมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเป็นพลวตั (Dynamism) ความหมายใน

ระดบัมายาคติ จะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบรับความตอ้งการของคนบางกลุ่มหรือความ

ตอ้งการทางวฒันธรรม เช่น เม่ือกล่าวถึงค าว่าโบราณ เดิมท่ีเป็นยุคท่ีเน้นการพฒันามาก ๆ อาจมี
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ความรู้สึกในเชิงลบ ความเก่า คร ่ าคร่า ไม่มีคุณค่า แต่เม่ือเวลาผ่านไปสังคมเลยแสวงหาจุดยืนใหม่

ยอ้นกลบัไปหาส่ิงเดิม ๆ ค าว่า โบราณ ก็มีความหมายเปล่ียนไป เป็นไปในเชิงบวกมากข้ึน จน

กลายเป็นของท่ีมีค่า เช่นสินคา้ท่ีมีการเติมค าว่า “โบราณ” เขา้ไป จะท าให้ดูเป็นสินคา้ท่ีมีการตก

ทอดมีความเป็นมา มีค่า ควรแก่การซ้ือหา ซ่ึงอาจมีความหมายรวมถึงเหมาะกบัวิถีชีวิต สภาพความ

เป็นอยูข่องผูค้นในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

2. ท่ีใดท่ีมีมายาคติ ท่ีนั่นย่อมมี Counter-myth ปรากฏอยู่ในวฒันธรรมย่อย ๆ เสมอ 

Counter-myth ยกตวัอย่างเช่น ในช่วงท่ีมีการน าเสนอเก่ียวกบัปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค บน

พื้นฐานของสังคมไทย ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัพญานาคมาเป็นเวลานานก็มีการน าเสนอ ชุดความคิด

อีกชุดหน่ึงออกตามส่ือต่าง ๆ มาประกอบ  

แนวคิดเร่ืองมายาคติขา้งตน้น้ี เป็นแนวคิดหลกัท่ีผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึง

ผูว้ิจยัจะน ามาก าหนดทิศทางในการศึกษาวิเคราะห์ตามปัญหาวิจยั โดยน ามาเป็นแนวทางในการ

วิเคราะห์เน้ือหาในนิทานพื้นบา้นไทยกูยท่ีเก่ียวกบัช้าง ของจงัหวดัสุรินทร์ทั้ง 11 เร่ือง ในการท า

ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาคือความเช่ือค่านิยมเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฎในนิทานพื้นบา้น

ไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ เช่นการให้ความหมายทางมายาคติท่ีเร่ิมจากวตัถุ ความหมายเบ้ืองต้น 

รูปสัญญะ และความหมายทางวฒันธรรม ท าใหเ้ราไดเ้ห็นระดบัและการท างานของมายาคติ 

 

2.3  แนวคิดสัญวทิยา 

สัญวิทยา เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบของสัญลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นความคิดของ
มนุษย ์อนัถือเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัของเรา สัญลกัษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ 
เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริง ตวัจริง ในตวั
บทและในบริบทหน่ึงๆ 

ค าวา่สัญวทิยาหรือสัญศาสตร์ (Semiology และ Semiotics) ทั้งสองค าน้ีมีรากศพัทม์าจาก

ภาษากรีกค าเดียวกนัคือ Semeion ท่ีแปลวา่ Sign หรือสัญญะ ซ่ึงสัญวทิยาหรือสัญศาสตร์ เป็น

การศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ ทั้งสองค าน้ีต่างมีเอกลกัษณ์และถูกรวมอยูใ่นระบบ

ของเคร่ืองหมาย ซ่ึงรวมถึงการศึกษาวา่ความหมายของมนัถูกสร้างและถูกเขา้ใจอยา่งไร บางคร้ัง

นกัสัญวทิยาท าการตรวจสอบวา่ ส่ิงมีชีวติสร้างความหมายและปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งไรใน
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โลก ทฤษฎีสัญศาสตร์ในระดบัทัว่ไปจะกล่าวถึงเคร่ืองหมาย ท่ีศึกษาในแง่ของการส่ือสารของ

สารสนเทศในส่ิงมีชีวติ (สัญวทิยา,2554,4มิถุนายน) 

Semiotics เป็นค าท่ีนกัปรัชญาชาวอเมริกนั Charles Sanders Peirce (ค.ศ.1839–1914) 
เป็นผู ้ริเ ร่ิมใช้และท าให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ส่วนค าว่า Semiology เป็นค าท่ีตั้ งข้ึนโดย
นกัภาษาศาสตร์ Ferdinand de Saussure (ค.ศ. 1857-1913) นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการอีกหลายคน
น าเอาแนวคิดเร่ืองสัญวิทยาไปพฒันาต่อ ซ่ึงจะกล่าวถึงอีกคนไดแ้ก่ Roland Barthes (ค.ศ. 1915-
1980) ในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสัญศาสตร์และสัญวิทยานั้นมีเน้ือหาและวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกนั นัน่คือการศึกษาวธีิการส่ือความหมาย ขั้นตอนและหลกัการ
ในการส่ือความหมายตลอดจนเร่ืองการท าความเขา้ใจในความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูใ่น
วฒันธรรมหน่ึงๆ   

รูปสัญญะและความหมายสัญญะ 

การศึกษาเก่ียวกับสัญศาสตร์จะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะและ
ความหมายสัญญะ เพื่อดูวา่ความหมายถูกสร้างและถูกถ่ายทอดอยา่งไร ซ่ึง Saussure อธิบายวา่ใน
ทุกๆ สัญญะตอ้งมีส่วนประกอบทั้ง 2 อยา่งไดแ้ก่  

1.      รูปสัญญะ (Signifier) คือส่ิงท่ีเราสามารถรับรู้ผา่นประสาทสัมผสั เช่นการมองเห็น
ตวัอกัษร รูปภาพ หรือการไดย้นิค าพดูท่ีเปล่งออกมาเป็นเสียง (acoustic-image)  

2.       ความหมายสัญญะ (Signified) หมายถึงความหมาย ค านิยามหรือความคิดรวบยอด 
(concept) ท่ีเกิดข้ึนในใจหรือในความคิดของผูรั้บสาร 

ความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะแต่ละตวันั้นเกิดข้ึนโดยตรรกะว่าดว้ยความแตกต่าง (the 
logic of difference) หมายถึง ความหมายของสัญญะแต่ละตวัมาจากการเปรียบเทียบว่าตวัมนั
แตกต่างจากสัญญะตวัอ่ืนๆ ในระบบเดียวกนั ซ่ึงหากไม่มีความแตกต่างแลว้ ความหมายก็เกิดข้ึน
ไม่ได้ ทั้ งน้ีความต่างท่ีท าให้ค่าความหมายเด่นชัดท่ีสุดคือความต่างแบบคู่ตรงข้าม (binary 
opposition) เช่น ขาว-ด า ดี-เลว ร้อน-เย็น หรืออธิบายอีกอย่างคือ ความหมายของสัญญะหน่ึงเกิด
จากความไม่มี หรือไม่เป็นของสัญญะอ่ืน (สรณี วงศเ์บ้ียสัจจ,์ 2544) 

ประเภทของสัญญะ  
ขณะท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งสัญญะแต่ละตวันั้นเกิดข้ึนโดยการพิจารณาท่ีตรรกะของ

ความแตกต่างนั้นก็ได้มีการเสนอการจดัประเภทของสัญญะ โดย Peirce ได้ก าหนดเอาไวเ้ป็น 3 
ประเภท ซ่ึงแบ่งตามความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะและความหมายสัญญะดงัน้ี 
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1.  รูปเหมือน (icon) เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็นเร่ือง
ของความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมนับ่งถึง เช่นภาพถ่าย ภาพเหมือน ภาพยนตร์และแผนภาพ 
เป็นตน้ 

2.   ดรรชนี (index) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเป็น
ผลลพัธ์ หรือเป็นการบ่งช้ีถึงบางส่ิงบางอยา่ง เช่นรูปกราฟท่ีแสดงผลลพัธ์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รอยเทา้
ของสัตวท่ี์ประทบัลงบนพื้นดิน หรือดรรชนีท่ีอยูท่า้ยเล่มของหนงัสือท่ีบอกให้เราทราบถึงขอ้ความ
ท่ีเราตอ้งการจะคน้หา คุณสมบติัอีกประการท่ีน่าสังเกตของสัญญะประเภทดรรชนีก็คือ เม่ือเราเห็น
รูปสัญญะประเภทดรรชนี ความหมายสัญญะท่ีเรานึกถึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเรามองเห็นในขณะนั้น เช่น
ตวัอยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นัน่คือรอยเทา้สัตวท่ี์เม่ือเราพบ เราไม่ไดนึ้กถึงรอยเทา้ในขณะนั้น แต่เรา
นึกไปถึงตวัสัตวท่ี์เป็นเจา้ของรอยเทา้นั้น 

3.  สัญลกัษณ์ (symbol) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะท่ี
แสดงถึงบางส่ิงบางอยา่งแต่มนัไม่ไดมี้ความคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ีมนับ่งช้ีเลย ซ่ึงการใชง้านเป็นไปใน
ลกัษณะของการถูกก าหนดข้ึนเองซ่ึงไดรั้บการยอมรับจนเป็นแบบแผน (Convention) และตอ้งมี
การเรียนรู้เคร่ืองหมายเพื่อท าความเขา้ใจ หรือเป็นการแสดงถึงการเป็นตวัแทน (representation) ซ่ึง
สังคมยอมรับความสัมพนัธ์น้ี ตวัอยา่งเช่นเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ หรือการสวมแหวนน้ิวนาง
ขา้งซา้ยแสดงถึงการแต่งงาน เป็นตน้ 

แต่อย่างไรก็ดี การจ าแนกประเภทของสัญญะทั้ งสามแบบก็ไม่สามารถท าได้อย่าง
ชดัเจน เช่นในกรณีรูปสัญญะของค าวา่ “Xerox” ในภาษาองักฤษซ่ึงความหมายสัญญะของมนัก็คือ
ยี่ห้อของเคร่ืองถ่ายเอกสาร แต่รูปสัญญะดังกล่าวได้กลายเป็นความหมายสัญญะของ “การถ่าย
เอกสาร” ในสังคมไทยเป็นตน้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545)  

ความหมายตรงและความหมายแฝง 

ในการท างานของขั้นตอนการแสดงความหมายของสัญญะนั้นจะมีความสัมพนัธ์
ระหว่างรูปสัญญะและความหมายสัญญะตลอดเวลา ซ่ึง Barthes ได้ให้แนวคิดในการวิเคราะห์
ความหมาย 2 ชนิดคือ 

1.  ความหมายตรง (Denotation) เป็นระดบัของความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงระดบั
ธรรมชาติ เป็นความหมายท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดต้รงตามตวัอกัษรจดัอยูใ่นลกัษณะของการอธิบาย
หรือพรรณนา (Descriptive level) และเป็นความหมายท่ีเป็นท่ีรับรู้และเขา้ใจได้ส าหรับผูรั้บสาร
ส่วนใหญ่ ยกตวัอย่างเช่นเม่ือเรากล่าวถึงช้าง ก็จะนึกถึงลกัษณะของสัตวท่ี์มีรูปร่างใหญ่ มีงาและ
งวง เป็นตน้ การอธิบายความหมายของค าศพัทใ์นพจนานุกรมก็เป็นความหมายโดยตรง 
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 2.  ความหมายแฝง (Connotation) เป็นการตีความหมายของสัญญะโดยเป็นระดบัท่ีพ่วง
เอาปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงเป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัอารมณ์
ความรู้สึกของผูใ้ชแ้ละคุณค่าทางวฒันธรรมของเขา ความหมายแฝงหรือความหมายในระดบัท่ีสอง
น้ีสร้างข้ึนบนพื้นฐานของความหมายตรงของสัญญะตัวเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการเกิดข้ึนของ
ความหมายแฝงน้ีเกิดข้ึนเม่ือสัญญะในความหมายระดบัแรกถูกน าไปใชเ้ป็นรูปสัญญะโดยมีการผกู
โยงรวมเขา้กบัความหมายใหม่ จึงเกิดเป็นความหมายแฝง ซ่ึงกระบวนการน้ีเองท่ี Barthes ใชอ้ธิบาย
การเกิด Myth (มายาคติ) ซ่ึง Barthes ไดอ้ธิบายเก่ียวกบักระบวนการดงักล่าวไวด้งัน้ี “มายาคติเป็น
ระบบส่ือความหมายซ่ึงมีลกัษณะพิเศษตรงท่ีมนัก่อตวัข้ึนบนกระแสการส่ือความหมายท่ีมีอยูก่่อน
แลว้ จึงถือไดว้่า มายาคติเป็นระบบสัญญะในระดบัท่ีสอง ส่ิงท่ีเป็นหน่วยสัญญะ (ผลลพัธ์จากการ
ประกบของรูปสัญญะกบัความหมาย) ในระบบแรก กลายมาเป็นเพียงรูปสัญญะในระบบท่ีสอง ขอ
ย  ้าในท่ีน้ีวา่ วสัดุส าหรับสร้างวาทะแห่งมายาคติ (เช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด โปสเตอร์ พิธีกรรม 
วตัถุ ฯลฯ) ไม่ว่าในเบ้ืองตน้นั้นจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่คร้ันเม่ือถูกจบัยึด
โดยมายาคติแลว้ ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะเพื่อส่ือถึงส่ิงอ่ืนเสมอ” (วรรณพิมล องัค
สิริสรรพ,2544 อา้งถึงใน ทยากร แซ่แต,้2551:40) ซ่ึงการแสดงกระบวนการท างานของมายาคติจะ
แสดงในรูป 2.1 อยา่งไรก็ดี การส่ือความหมายในระดบัของความหมายแฝงน้ีมีแนวโนม้ในการส่ือ
ความหมายท่ีแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัของการส่ือความหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่   

-          ระดบัของปัจเจก (individual connotations) ในการท าความเขา้ใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
บุคคลนั้นเป็นการเรียนรู้วิธีการมองโลกและการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัโลก ซ่ึงการเรียนรู้เหล่าน้ี
เองท่ีจะท าให้บุคคลมีความเขา้ใจและให้นิยามต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัก็ได ้ซ่ึง
เรียกว่าประสบการณ์ ยกตัวอย่างเด็กหญิงท่ีได้ก ล่ินดอกกุหลาบเป็นคร้ังแรกพร้อมกับมี
ประสบการณ์ท่ีน่ากลวั ในเวลาต่อมาหากเธอได้มองเห็นหรือได้กล่ินดอกกุหลาบ ก็อาจเป็นการ
เตือนความจ าให้เกิดความรู้สึกหวาดกลวัข้ึนมาอีก ซ่ึงการมองเห็นหรือไดก้ล่ินดอกกุหลาบน้ีเป็น
การน าพาการส่ือความหมายส่วนตวัส าหรับเด็กผูห้ญิงคนดงักล่าว ดงันั้นการมอบดอกกุหลาบจึง
อาจเป็นการสร้างความกลวัมากกว่าท่ีจะเกิดความรู้สึกซาบซ้ึงในความรัก ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัใน
การวิเคราะห์ในเชิงสัญศาสตร์ (semiotic analysis) ส าหรับการส่ือความหมายระดบัน้ีคือ เน่ืองจาก
เป็นการส่ือความหมายแบบส่วนตวั จึงอาจไม่ไดส่ื้อความหมายแตกต่างไปตามความหมายปกติดงัท่ี
คนอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในความหมายนั้น 

-          ระดบัของวฒันธรรม (cultural connotations) การส่ือความหมายในระดบัน้ีแสดงถึง
การท่ีวตัถุในวฒันธรรมไดพ้่วงเอาความสัมพนัธ์และการส่ือความหมายเขา้มาในตวัมนัและมีส่วน
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ร่วมในการให้ความหมายกบัผูค้นในวฒันธรรม ยกตวัอย่างเช่นการมอบดอกกุหลาบ ท่ีคนให้การ
ยอมรับในเชิงวฒันธรรมเขา้ใจร่วมกนัวา่เป็นการแสดงถึงความรัก  

แนวคิดสัญญวิทยาขา้งตน้น้ี เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีผูว้ิจยัน ามาเป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึง
ผูว้จิยัจะน ามาวเิคราะห์ตามปัญหาวจิยั โดยวเิคราะห์เน้ือหาในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์
ทั้ง 11 เร่ืองและศึกษาจากปราชญ์ชาวบา้นจากนกัวิชาการรวมไปถึงเยาวชนท่ีได้รับการถ่ายทอด
นิทาน เพื่อศึกษาส่ิงท่ีแฝงอยู่ในนิทานพื้นบ้านไทยกูย จังหวดัสุรินทร์ สร้างความเข้าใจใน
วฒันธรรมชุมชนหมู่บา้นชา้ง ชาวกูย จงัหวดัสุรินทร์ท่ีมีการสร้างความหมายข้ึนมาให้ปรากฏอยูใ่น
รูปแบบนิทาน และมีการสร้างสัญญะข้ึนมาอยา่งไรภายในกลุ่ม แนวคิดน้ีจึงสามารถเป็นแนวทางใน
การวเิคราะห์ต่อเน่ืองจากมายาคติ เพราะทฤษฎีมายาคติและสัญญะวทิยามีความคาบเก่ียวกนั 
 

2.4 แนวคิดการเล่าเร่ือง (Narration) 

การศึกษาการเล่าเร่ืองในแง่มุมของส านกัวฒันธรรมศึกษา (Cultural Studies) ทางดา้น

การส่ือสารมวลชนในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนผ่านจากการวิเคราะห์ในรูปแบบเดิมมาสู่การวิเคราะห์หา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเล่าเร่ืองกบัปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ

การด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนแต่ละกลุ่มว่าเป็นอย่างไร ส าหรับในส่วนของรายละเอียดของ

แนวคิดนั้ น การวิเคราะห์การเล่าเร่ือง (Narration) เป็นวิธีวิเคราะห์ความหมายแบบหน่ึงซ่ึง

เอกลักษณ์ของการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองก็คือ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย จาก

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีอยู่รวมกนั (Concerted meaning) เพราะการเล่าเร่ืองเป็นการเล่าท่ีมาจาก

องคป์ระกอบต่าง ๆ มากมาย ท่ีแต่ละองคป์ระกอบต่างก็มีความหมายในตวัเอง และต่างก็ตอ้งท างาน

ประสานกัน ทั้ งน้ีเพื่อน าไปสู่การอธิบายชุดความหมายในแบบใดแบบหน่ึงและเพื่อเป็นการ

พิจารณาดูความหมายท่ีได ้วา่แสดงถึงวธีิคิดแบบใดของผูเ้ล่า ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2  

  Fiction      Non-Fiction 

          Reflection      Construction 

                   Appreciation      Understanding 

ภาพท่ี 2.2แสดงการเปล่ียนผา่นรูปแบบการศึกษาการเล่าเร่ือง 

จากสายวรรณกรรมมาสู่การส่ือสารมวลชน 
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 ดงันั้นการวิเคราะห์เร่ืองเล่าในยุคปัจจุบนัจึงมุ่งศึกษาการประกอบสร้าง (Construction) 

ความหมายหรือความเป็นจริงในสังคมเพื่อท าความเขา้ใจ (Understanding) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ี

มิไดจ้  ากดัวงแต่เฉพาะการศึกษาการเล่าเร่ืองแต่ง (Fiction) เท่านั้น หากยงัหมายรวมถึงการวิเคราะห์

จากสารคดีหรือเร่ืองจริง (Non-Fiction) เช่น นิทานพื้นบา้นจงัหวดัสุรินทร์ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะศึกษา

เก่ียวกบักระบวนการสร้างความเช่ือเชิงมายาคติ วา่ถูกประกอบสร้างข้ึนมาไดอ้ยา่งไร และท าไมถึง

ท าใหเ้กิดความเช่ือ 

เน่ืองจากส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาคือ การวิเคราะห์ความเช่ือเชิงมายาคติท่ีปรากฎใน

นิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงมีความหมายแฝงซ่อนอยูใ่นนิทานพื้นบา้น ดงันั้นการท า

ความเขา้ใจการเล่าเร่ืองอาจมีองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะร่วมกนัของนิทานพื้นบา้น 

เพราะเม่ือมีผูเ้ล่านิทานพื้นบา้นออกมา ยิง่เล่าถึงส่ิงต่าง ๆ มากเท่าใดก็จะยิง่ท  าให้รู้ถึงความเช่ือท่ีมีมา

นาน และวิธีการประกอบสร้างความหมายเช่นน้ีจะท าให้เราสามารถเขา้ใจวิธีเล่าหรือการถ่ายทอด

นิทานของผูเ้ล่า 

เบอร์เกอร์ (Berger, 1997 , 7-10) กล่าววา่ผูเ้ล่าเร่ือง (Narrator) ก็คือใครก็ไดส้ักคนท่ีเล่า

เร่ืองต่าง ๆ เล่าถึงส่ิงต่าง ๆ เล่าถึงผูอ่ื้นแต่บางคร้ังก็สมมุติบทบาทตวัละคนหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกเล่าถึง

นั้นไปด้วย  เช่นเดียวกบัลกัษณะตวัละครท่ีบนัทึกในหนังสือ ผูเ้ล่านั้นมกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งด้วย

เสมอ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองเล่าทุกเร่ืองท่ีผูเ้ล่าจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือน าตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั

เหตุการณ์ ถึงกระนั้นเร่ืองเล่าก็นับว่ามีความส าคัญและเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตเรา เบอร์เกอร์ 

ยกตวัอย่างว่า พ่อ แม่ร้องเพลงกล่อมเราตั้งแต่เด็ก เม่ือโตข้ึนเราก็รู้จกัเพลงอ่ืน ๆ เราเร่ิมอาจเทพ

นิยายและในท่ีสุดการก็เรียนรู้ท่ีจะอ่านเร่ืองราวต่าง ๆมากมายดว้ยตวัเราเอง เร่ืองราวเหล่าน้ีจึงมี

บทบาทส าคญัในชีวติเรา หรือท่ีบรูโน (Bruno Bettelheim อา้งถึงใน Berger, 1997,7-10) ไดก้ล่าวไว้

วา่การอ่านเทพนิยายของเด็ก ๆ ช่วยท าให้พวกเขามีพฒันาการและจดัการกบัความคิดและจิตใจของ

ตนเองได ้รวมทั้งนกัปราชญห์ลาย ๆ คนท่ีย  ้าวา่การท่ีเราไดเ้รียนรู้เร่ืองราวทั้งในโลกน้ีและตวัเราเอง

นบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เร่ืองเล่ามีความหมาย กล่าวไวว้า่เร่ืองเล่าก็คือเคร่ืองมือท่ีเราใชเ้รียนรู้โลก

กวา้งและเป็นวธีิท่ีเราจะบอกผูอ่ื้นถึงส่ิงท่ีเราเรียนรู้ไดด้ว้ยการเล่าเร่ืองนัน่เอง 

การเล่าเร่ือง หมายถึง การบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนเองซ่ึง

บุคคลหน่ึงน าไปถ่ายทอดยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยอาศยัภาษาพดู ภาษาเขียน หรือแมแ้ต่ภาษาสัญลกัษณ์
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ในการเล่าเหตุการณ์เร่ืองดงักล่าว ดงันั้นเม่ือส่ือใดมีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ก็สามารถ

น าเอาวิธีการของการเล่าเร่ืองมาใชเ้พื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงรูปแบบการเล่าเร่ืองสามารถ

กระท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น การเล่าเร่ืองในนวนิยาย เร่ืองสั้น ประวติัศาสตร์ ละคร อตัชีวประวติั 

และการรายงานข่าว (อดิสา วงศล์กัษณพนัธ์, 2542:22 อา้งถึงใน วริิยา วฑูิรยส์ฤษฏศิลป์, 2548:15)  

ส าหรับในโลกของส่ือมวลชนแล้ว กาญจนา แก้วเทพ (2541:324) กล่าวว่าวิธีการเล่า

เร่ืองท่ีใช้อยู่ในส่ือสมยัใหม่ เช่นส่ือมวลชนนั้นมีรากฐานความเป็นมาจาก “วิธีการเล่านิทานแบบ

โบราณ” ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั ๆ คือ ตวัละครเอก ตวัละครรอง มีล าดบัขั้นตอน มีผูร้้าย พระเอก มี

ตอนเร่ิมตน้ กลาง ๆ เร่ืองและตอนจบ มีจุดหกัเหพลิกผนัและมีโครงเร่ืองท่ีผูช้มคุน้เคย 

การศึกษาเร่ืองเล่าจาก นวนิยาย ละครและภาพยนตร์นั้นมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

2.4.1 Conventions และ Inventions 

จอนห์ คาเวลติ (John Cawelti, 1971 อา้งถึงใน Berger, 1997:126-127) กล่าวไวใ้น

หนงัสือช่ือ The Six-Gun Mystique วา่ผลผลิตทางวฒันธรรมทั้งหลาย (เช่น นวนิยาย หรืองานเขียน) 

จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 2 ส่ิง คือ Conventions และ Inventions  

Conventions หรือส่ิงท่ีเป็นโครงสร้างตามขนบธรรมเนียมเดิม คือองคป์ระกอบท่ีจะท า

ให้เราทราบเบ้ืองตน้ว่าผูผ้ลิตผลงานเป็นใครและกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาคือใคร โดยมกัปรากฏ

ให้เห็นในรูปแบบของโครงเร่ืองท่ีเป็นท่ีนิยม, ตวัละครท่ีมีแบบฉบบัตายตวัและแนวความคิดทัว่ ๆ 

ไป 

ทั้งน้ี คาเวลติได้เสนอรูปแบบทัว่ ๆ ไปของ Conventions ทีพบจนเป็นองค์ประกอบท่ี

ส าคญัของการเล่าเร่ือง ดงัน้ี 

ก.โครงเร่ือง (Plot) เป็นวิธีการด าเนินเร่ืองราวของเร่ืองเล่าแต่ละประเภท เช่นในหนัง

คาวบอย พระเอกมกัจะตอ้งมีภารกิจในการร้ือฟ้ืนกฎระเบียบของกฎหมายให้ยอ้ยกลบัมาดว้ยการ

ปราบปรามเหล่าอธรรม และวธีิการจดัการกบัเร่ืองราวก็ตอ้งดวลกนัดว้ยปืน 

ข. แนวคิดของเร่ือง (Theme) ได้แก่ประเด็นท่ีเป็นปมส าคญัท่ีเร่ืองเล่าประเภทนั้น ๆ 

ตอ้งการจะน าเสนอ ตวัอย่างเช่น ภาพยนตร์ชุดเปาบุน้จ้ิน มีแก่นเร่ืองส าคญัคือ การสร้างความ

ยติุธรรมดว้ยกระบวนการทางกฎหมาย 
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ค. ตวัเอก (Hero/Heroine) หรือผูเ้ล่า การเล่าเร่ืองในแต่ละประเภทก็จะตอ้งมีลกัษณะ

ตามแบบฉบบัเป็นสูตร เช่น พระเอกในหนงัคาวบอยจะตอ้งยิงปืนแม่น มีจิตใจรักความยุติธรรมไม่

เคยยงิคนขา้งหลงัเด็ดขาด ส่วนนางเอก ก็เช่นในยุคสมยัหน่ึงนางเอกละครโทรทศัน์ไทยจะตอ้งเป็น

หญิงสาวสวย มีจิตใจเมตตา กรุณา อภยัใหแ้ก่ศตัรู ไม่เสียตวัใหแ้ก่ใคร เป็นตน้ 

ง. ผูร้้าย (Villains) หรือผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากพระเอกและนางเอก ลกัษณะของผูร้้ายนั้นก็

ตอ้งมีแบบฉบบัเดียวกนั เช่น ในภาพยนตร์สมยัก่อนแมแ้ต่รูปร่างหนา้ตา อากปักิริยาของผูร้้ายก็ยงัมี

ลกัษณะสะดุดตาเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คุณสมบติัของผูร้้ายก็คือลกัษณะท่ีตรงขา้มกบัพระเอก/นางเอก

นัน่เอง 

จ. ช่วงเวลา (Time) เป็นการวิเคราะห์ช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์ในเร่ืองนั้นได้เกิดข้ึน เช่น 

ภาพยนตร์ตะวนัตกคาวบอย (Western) จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ท่ีชาวยุโรปอพยพเขา้มาตั้งหลกัฐาน

ในทวีปอเมริกา ละครยอ้นยุคของไทยมกัจะหยิบยกช่วงรัชกาลท่ี 5-6 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมากในสังคมไทยอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลตะวนัตก 

ฉ. สถานท่ี (Place) คือสถานท่ีท่ีเหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึน เช่นองค์ประกอบของสถานท่ีใน

หนงัคาวบอยไดแ้ก่ ทุ่งหญา้กวา้ง ภูเขา บาร์เหลา้ เหมืองทอง ฯลฯ ส าหรับละครโทรทศัน์ สถานท่ีท่ี

ขาดไม่ไดคื้อ ในบา้น (หอ้งอาหาร โตะ๊กินขา้ว หอ้งนอน) เป็นตน้ 

ช. เคร่ืองแต่งกาย (Costume) การแต่งกายของตวัละครเป็นภาษาอวจันะ (Non-verbal) ท่ี

จะบ่งบอกหรืออธิบายความหมายของเร่ืองราว เช่น นางเอกละครโทรทศัน์จะตอ้งไม่แต่งตวัโป๊

เพราะเป็นเคร่ืองแต่งกายของตวัอิจฉา ผูป้ระกาศข่าวจะตอ้งแต่งกายอย่างเป็นทางการมิใช่แต่งกาย

ล าลองเพราะประเภทของรายการ (Genres) ของข่าวตอ้งการความน่าเช่ือถืออยา่งเป็นทางการ 

ซ. วิธีการเดินทางหรือยานพาหนะท่ีใช ้(Locomotion) ในภาพยนตร์ ละคร ข่าว สารคดี

หรือผลงานส่ือประเภทใดก็ตาม มกัจะขาดพาหนะท่ีใชข้บัเคล่ือนไม่ได ้เช่น หนงัคาวบอยจะด าเนิน

ต่อไปไม่ไดถ้า้ไม่มีมา้ 

ฌ. อาวุธ (Weapon) หรือเคร่ืองมือท่ีพระเอกและนางเอกใช้จดัการผูร้้าย (ผูอ่ื้น) ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยอาวุธ ท่ีใช้ในผลงานส่ือแต่ละประเภทรายการ (Genres) มีบทบาท

เช่นเดียวกนักบัเคร่ืองแต่งกายและยานพาหนะ กล่าวคือเป็นส่วนประกอบของตวัละครและของเร่ือง
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ท่ีจะตอ้งมีแบบฉบบัเฉพาะ เช่น ปืนเป็นอาวธุท่ีส าคญัของหนงัคาวบอยและหนงัสายลบัแต่มกัจะไม่

ปรากฎโฉมในละครรักโรแมนติก 

ในขณะท่ี Inventions หรือส่ิงแปลกใหม่ท่ีคิดสร้างสรรคต่์างไปจากขนบแบบเดิมจะเป็น

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น จินตนาการของนกัเขียนหรือผูส้ร้างภาพยนตร์ท่ีแสดงออกมา

ผ่านบุคลิกลักษณะใหม่ ๆ ของตวัละคร ส าหรับงานวิจยัช้ินน้ีการเล่าเร่ืองท่ีเป็นนิทานพื้นบ้าน

จงัหวดัสุรินทร์ จะเห็นถึงวิธีการเล่าหรือการถ่ายทอดของผูเ้ล่าว่าเป็นอย่างไร และตวันิทานเองมี

ความเช่ืออะไรท่ีแฝงอยูใ่นนิทาน 

เกณฑ์วิเคราะห์การเล่าเร่ืองท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น ผูว้ิจยัจะน ามาวิเคราะห์การวิเคราะห์ 

ความเช่ือเชิงมายาคติท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ เช่น การเล่านิทานพื้นบา้น

ของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ โดยใชเ้กณฑ์การเล่าเร่ือง Conventions และ Inventions ท่ีผูว้ิจยัจะใชใ้นการวิเคราะห์

การเล่านิทาน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีท างานอย่างสัมพนัธ์กนัจึงสามารถส่ือสารความหมายเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง เพื่อการอ่านความหมายและท าความเขา้ใจชุดความหมายท่ีแฝงอยูเ่บ้ืองหลงัของเร่ืองนั้นๆ 

ท่ีส าคญัท าใหเ้ราไดรู้้วา่ส่ิงไหนในการเล่าเร่ืองท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุด และมีวธีิการเล่านิทาน

พื้นบา้นเก่ียวกบัชา้ง ใหเ้กิดความเช่ือ ไดอ้ยา่งไร  

 

2.5   เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบันิทานพืน้บ้าน 

ความหมายของค าว่า “นิทาน” 

“นิทาน” ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542:588) ได้ให้

ความหมายไวว้า่ “นิทาน น. เร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป” 

นอกจากน้ียงัมีท่านผูรู้้อธิบายความหมายไวค้ลา้ยๆกนั เช่น 

ก่ิงแกว้ อตัถากร (2519:12) อธิบายวา่ นิทาน หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาเป็นมรดก

ทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุขปาฐะ แต่ก็มีอยูส่่วนมากท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไว ้และนอกจากน้ียงัอธิบายวา่นิทานเป็นเร่ืองเล่าทัว่ไป มิไดจ้งใจแสดงประวติัความเป็นมา จุดใหญ่

เล่าเพื่อความสนุกสนาน บางคร้ังก็จะแทรกคติเพื่อสอนใจไปดว้ย นิทานมิใช่เร่ืองเฉพาะเด็ก นิทาน 

ส าหรับผูใ้หญ่ก็มีจ  านวนมากและเหมาะส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น  
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กุหลาบ มลัลิกะมาส (2518:99-100) กล่าวถึง “นิทาน” ไวใ้นหนงัสือคติชาวบา้นวา่ 
นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีเล่าสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ 
ผอ่นคลายความตึงเครียด เพื่อเสริมศรัทธาในศาสนา เทพเจา้ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรม
บ่มนิสัย ช่วยใหเ้ขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เน้ือเร่ืองของนิทานเป็นเร่ืองนานา
ชนิด อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยั ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลกขบขนั หรือ
เร่ืองแปลกประหลาดผดิปกติธรรมดา ตวัละครในเร่ืองก็มีลกัษณะต่างๆกนั อาจเป็นคน สัตว ์เจา้
หญิง เจา้ชาย อมนุษย ์แม่มด นางฟ้า แต่ใหมี้ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมต่างๆเหมือนคนทัว่ไปหรือ
อาจจะเหมือนท่ีเราอยากจะเป็น เม่ือนิทานตกไปอยูใ่นทอ้งถ่ินใดก็มกัมีการปรับเน้ือเร่ืองใหเ้ขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มของถ่ินนั้น นิทานในแต่ละทอ้งถ่ินจึงมีเน้ือเร่ืองส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั คือ สภาพความ
เป็นมนุษย ์อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขนั อาฆาตแคน้ หรือทุกข ์สุข ส่วน
รายละเอียดจะแตกต่างไปบา้งตามสภาพแวดลอ้มและ อิทธิพลของวฒันธรรมความเช่ือของ แต่ละ 
ทอ้งถ่ิน 

สุมามาลย ์พงษไ์พบูลย ์(2542:7) กล่าววา่ นิทานเป็นค าศพัทภ์าษาบาลี หมายถึง ค าเล่า
เร่ือง ไม่วา่เป็นเร่ืองประเภทใด แต่อยูท่ี่ลกัษณะการเล่าท่ีเป็นกนัเอง แมจ้ะเป็นขอ้เขียนก็มีลกัษณะ
คลา้ยกบัการเล่าท่ีเป็นวาจา โดยใชภ้าษาพดูหรือภาษาปากในการเล่า 

กล่าวโดยสรุป นิทาน คือ เร่ืองเล่าท่ีมนุษยผ์กูเร่ืองข้ึนดว้ยภูมิปัญญา โดยส่วนใหญ่จะ
ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะหรือเล่าปากต่อปาก นิทานเม่ือตกไปอยูใ่นทอ้งถ่ินใดก็มกัมีการปรับเน้ือ
เร่ืองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของถ่ินนั้น เน้ือเร่ืองมีหลากหลายและใชเ้ล่าเพื่อจุดประสงคต่์างๆกนัตาม
โอกาสและสภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน 
ลกัษณะของนิทานพืน้บ้าน 

กุหลาบ มลัลิกะมาส (2518) ไดอ้ธิบายวา่ นิทานพื้นบา้นมีลกัษณะท่ีส าคญั3ประการดงัน้ี 

1.  เป็นเร่ืองเล่าดว้ยถอ้ยค าธรรมดา เป็นภาษาร้อยแกว้ไม่ใช่ร้อยกรอง 

2. เล่ากนัดว้ยปากสืบกนัมาเป็นเวลาชา้นาน แต่ต่อมาในระยะหลงัเม่ือการเขียนเจริญข้ึน 

ก็อาจเขียนข้ึนตามเคา้เดิมท่ีเคยเล่าดว้ยปากเปล่า 

3. ไม่ปรากฏว่าผูเ้ล่าดั้งเดิมนั้นเป็นใคร อา้งแต่ว่าเป็นของเก่า ฟังมาจากผูเ้ล่า ซ่ึงเป็น

บุคคลส าคญัยิง่ในอดีตกาลอีกต่อหน่ึง 

เจือ สตะเวทิน(2527:46) ไดพ้ดูถึงลกัษณะของนิทานพื้นบา้นไวค้ลา้ย ๆ กนั คือ 

1.  ตอ้งเป็นเร่ืองเก่า 

2.  ตอ้งเล่าดว้ยภาษาร้อยแกว้ 
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3.  ตอ้งเล่าดว้ยปากมาก่อน 

4.  ตอ้งแสดงความคิดความเช่ือของชาวบา้น 

5.  เร่ืองจริงท่ีมีคติก็นบัอนุโลมเป็นนิทาน เช่น มะกะโท เป็นตน้ 

ก่ิงแกว้ อตัถากร (2519:12) ได้อธิบายถึงลกัษณะของนิทานพื้นบา้นไวอ้ย่างสั้ น ๆ ว่า 

“นิทานพื้นบา้นเป็นเร่ืองเล่ากนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุขปาฐะ แต่ก็

มีจ  านวนมากท่ีไดรั้บการบนัทึกไวแ้ลว้ 

สรุปไดว้า่ ลกัษณะของนิทานพื้นบา้นเป็นเร่ืองเก่าท่ีเล่าสืบต่อกนัมาดว้ยปากต่อปากเป็น

เวลาชา้นาน โดยใชค้  าธรรมดาเป็นร้อยแกว้ และไม่ทราบวา่ใครเป็นผูเ้ล่า 

การแบ่งประเภทของนิทานพืน้บ้าน 

โดยปกติผูเ้ล่านิทานเองมกัจะไม่สนใจเลยว่า นิทานพื้นบ้านท่ีเขาเล่านั้นเป็นนิทาน

ประเภทใดการจ าแนกนิทานพื้นบา้นออกมาเป็นประเภทต่าง ๆ นั้น เป็นการจ าแนกของนกัคติชน

วิทยา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ซ่ึงในการแบ่งนั้นอาจจะเหมาะเฉพาะนิทานในบางถ่ินบางชาติ

เท่านั้น ไม่สามารถครอบคลุมนิทานในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ได ้การแบ่งนิทานพื้นบา้นนั้นมีนกัคติชนวิทยา 

แบ่งไวห้ลายคนดงัน้ี 

กุหลาบ มลัลิกะมาส แบ่งประเภทนิทนพื้นบา้นออกเป็น 4 แบบดงัน้ี 

1.  แบ่งนิทานตามเขตพื้นท่ี (Area) เป็นการแบ่งโดยอาศยัเขตแดนทางภูมิศาสตร์ เช่น 

เขตอินเดีย เขตประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม เขตชาวยิวในเอเชียไมเนอร์ เขตประเทศสลาวิก เขต

รัฐต่าง ๆ ในแถบตะวนัออกของทะเลบอลติก เขตแหลมสแกนดิเนเวีย เขตของชนชาติท่ีพูด

ภาษาเยอรมนั เขตประเทศฝร่ังเศส เขตประเทศสเปนและโปรตุเกส เขตประเทศอิตาลี เขตประเทศ

องักฤษ เขตสกอตแลนด ์และไอซ์แลนด ์เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่การแบ่งแบบน้ีเป็นการแบ่งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 การแบ่งนิทานไม่

ครอบคลุมอาณาเขต อ่ืน ๆ ในโลก เช่น ในทวีปอเมริกาและแอฟริกา แมแ้ต่ในทวีปเอเชียเองก็กล่าว

ไวไ้ม่ละเอียด 

2.  แบ่งตามรูปแบบของนิทาน (Form) แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

     2.1 นิทานปรัมปรา (Fairry tale) มีลกัษณะเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาวมีสารัตถะ (เน้ือหา

หลกัใจความส าคญัหรือความคิดส าคญัของเร่ือง) หลายสารัตถะ ประกอบอยูใ่นนิทานนั้น เป็นเร่ือง
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สมมุติวา่เกิดข้ึนในท่ีใดท่ีหน่ึง แค่สถานท่ีเล่ือนลอย ก าหนดชดัลงไปไม่ไดว้า่ท่ีไหน ตวับุคคลไม่ใช่

มนุษยธ์รรมดาท่ีมีความจริงตามสภาพปกติของมนุษย ์เน้ือเร่ืองประกอบด้วยอิทธิฤทธ์ิปาฎิหาริย ์

ตลอดจนอ านาจอนัพน้วิสัยมนุษย ์ตวัเอกของเร่ืองเป็นผูมี้คุณสมบติัพิเศษ เช่น เป็นผูมี้อ านาจ มีบุญ

หรือมีฤทธ์ิเดช สามารถเอาชนะศตัรูหรืออุปสรรคใด ๆ ทั้งหมดในบั้นปลาย 

    2.2 นิทานทอ้งถ่ิน (Legend) นิทานชนิดน้ีมีขนาดสั้นกว่านิทานปรัมปรา มกัเป็น

เร่ืองเหตุการณ์เดียวและเก่ียวกบัความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลางหรือคตินิยมอย่างใด

อยา่งหน่ึงอนัเป็นพื้นฐานของคนในแต่ละทอ้งถ่ิน แมว้า่จะเป็นเร่ืองแปลกพิสดาร หรือพน้วิสัยความ

เป็นจริงไปบา้งก็ตามแต่ก็ยงัเช่ือกนัว่าเร่ืองเหล่าน้ีเกิดข้ึนจริง มีเคา้ความจริง มีตวัละครจริง ๆ มี

สถานท่ีเกิดจริงท่ีก าหนดแน่นอน นิทานทอ้งถ่ินอาจจ าแนกออกไดด้งัน้ี 

      2.2.1 นิทานอธิบาย (Explanatory tale) เช่น อธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

ของธรรมชาติ อธิบายสาเหตุของความเช่ือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเ ก่ียวกับสถานท่ี ตลอดจน

โบราณสถานท่ีส าคญั 

  2.2.2 นิทานเก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ เช่น โชคลาง เร่ืองผีตลอดจนเร่ือง

เก่ียวกบัไสยศาสตร์ 

2.2.3 นิทานเก่ียวกบัสมบติัท่ีฝังไวแ้ละลายแทง น าใหไ้ปหาสมบติันั้น ๆ 

2.2.4 นิทานวรีบุรุษ คิดเร่ืองท่ีกล่าวถึงคุณธรรม ความฉลาดความสามารถ 

และความกลา้หาญของบุคคล มกัมีก าหนดสถานท่ีท่ีแน่นอนวา่เป็นท่ีใดและมีก าหนดเวลาของเร่ือง

ท่ีแน่ชดั 

2.2.5 นิทานคติสอนใจ เป็นเร่ืองสั้น ๆ ไม่สมจริง มีเจตนาและสอนความ 

ประพฤติอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2.2.6 นิทานเก่ียวกบันกับวชต่าง ๆ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอภินิหารของผูบ้วชท่ี 

เจริญภาวนาจนมีฌานแก่กลา้ มีฤทธ์ิพิเศษ 

 2.3 นิทานเทพนิยาย (Myth) หมายถึงนิทานท่ีมีเทวดา นางฟ้า เป็นตวัละครในเร่ือง

นั้น เช่น พระอินทร์ หรือเป็นแต่เพียงก่ึงเทวดา เช่น เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าแม่ต่าง ๆ และมกัมีส่วน

สัมพนัธ์กบัความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา 
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 2.4 นิทานเร่ืองสัตว ์(Animal tale) มีตวัละครในเร่ืองเป็นสัตวท์ั้งท่ีเป็นสัตวป่์า สัตว์

บา้น และบางเร่ืองก็มีคนเก่ียวขอ้งอยูด่ว้ย ไม่ใช่มีแต่สัตวล์ว้น ๆ แต่ทั้งคนและสัตวน์ั้นจะพูดโตต้อบ

กนัเสมือนหน่ึงวา่เป็นมนุษย ์แบ่งยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     2.4.1 นิทานประเภทสอนคติธรรม (Fable) ต่างกบันิทานคติสอนใจตรง

ท่ีวา่นิทานประเภทน้ีตวัเอกของเร่ืองจะตอ้งเป็นสัตวเ์สมอ 

2.4.2 นิทานประเภทเล่าซ ้ าหรือเล่าไม่รู้จบ (Cumulative tale) นิทานชนิดน้ี 

มีเร่ืองและวธีิการเล่าเป็นแบบเฉพาะ มีการเล่าซ ้ าวนคือไม่มีจบ 

 2.5 นิทานตลกขบขนั (Jest) มกัเป็นเร่ืองสั้น ๆ จุดส าคญัของเร่ืองอยูท่ี่มีเร่ืองราวท่ี

ไม่น่าจะเป็นไปไดต่้าง ๆ อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความโง่ กลโกง การแกเ้ผด็ การแสดงปฎิภาณไหว

พริบ การพนนัขนัต่อ การเดินทางและการผจญภยัท่ีก่อเร่ืองผดิปรกติ ในแง่ขบขนัต่าง ๆ 

การแบ่งนิทานตามรูปแบบน้ีมีผูนิ้ยมน ามาใช้แบ่งนิทานของไทยกันมากเน่ืองจาก

ครอบคลุมนิทานไทยไดเ้กือบทั้งหมด 

3.  แบ่งตามชนิดของนิทาน (Type Index) เป็นการแบ่งตามท่ี แอนติอาร์น (Antti Arne) 

ชาวฟินแลนด์ได้แบ่งไวเ้ม่ือ ค.ศ. 1910 (พ.ศ.2453) และสติด ทอมป์สัน (Stith Thompson) ได้

ปรับปรุงให้ดีข้ึนใน ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) ต่อมาภายหลงัไดเ้รียกวิธีการแบบน้ีว่ารูปแบบนิทาน

ชาวบา้นของอาร์นทอมป์สัน เป็นการแบ่งแยกนิทานให้ละเอียดมากข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด

ใหญ่ ๆ คือ 

3.1 นิทานเก่ียวกบัสัตว ์แยกออกไดเ้ป็นสัตวป่์า สัตวบ์า้น เช่น 

      1-99  เก่ียวกบัสัตวปี์ก  100-149  เก่ียวกบัสัตวป่์าและสัตวบ์า้น 

  150-199  เก่ียวกบัสัตวป่์า  200-219  เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง 

    ฯลฯ  

3.2 นิทานชาวบา้นทัว่ไป แยกออกอีกไดห้ลายแบบ เช่น 

  300-399  ก. นิทานเก่ียวกบัเวทมนตร์คาถา 

  500-559              เก่ียวกบัผูช่้วยท่ีมีอ านาจพิเศษ 

  500-649              เก่ียวกบัอาวธุพิเศษหรือของพิเศษ 

  750-849     ข. นิทานทางศาสนา 
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  850-999     ค. นิทานโรแมนติก 

    ฯลฯ 

    3.3 นิทานตลกขบขนั แยกละเอียดออกไปไดห้ลายชนิด เช่น 

  1,200-1,349 ก. นิทานเก่ียวกบัคนโง่ 

  1,350-1,434 ข. นิทานเก่ียวกบัสามีภรรยา 

  1,875-1,999 ค. นิทานโกหก 

    ฯลฯ 

4.  แบ่งนิทานตามสารัตถะ (Motif-Index) เป็นการแบ่งเพื่อจดัหมวดหมู่ จดัระเบียบของ

นิทานใหช้ดัเจน เพื่อสะดวกแก่การสอบสวนคน้ควา้ และเปรียบเทียบนิทาน(ค าวา่สารัตถะ หมายถึง 

แก่นแทห้รือจุดส าคญัของนิทานเร่ืองนั้น) สารัตถะประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการคือ 

4.1 ตวัส าคญั ในเร่ืองนิทานจะตอ้งแปลกพิสดารกวา่ตวัอ่ืน ในเร่ืองอาจเป็น เทวดา 

สัตวป์ระหลาด หรือคนท่ีมีความแปลกพิเศษออกไปอยา่งใดอยา่งหน่ึง ฯลฯ 

4.2 มีขอ้ส าคญั หรือส่ิงส าคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีจะเป็นตน้เหตุให้เร่ืองนิทานนั้น

เกิดข้ึนและด าเนินไป อาจเป็นส่ิงของ เวทมนตร์คาถา ความเช่ือถือ หรือขนบธรรมเนียม ฯลฯ 

4.3 สารัตถะหน่ึงมีเหตุการณ์เดียว ถ้านิทานเร่ืองหน่ึง ๆ ประกอบด้วยเหตุการณ์

หลาย ๆ เหตุการณ์ เท่ากบัวา่ในนิทานเร่ืองนั้นมีหลายสารัตถะ 

      การแบ่งเป็นสารัตถะจะเพ่งเล็งเฉพาะจุดของเร่ืองหรือธาตุแทข้องเร่ืองในนิทาน เพื่อจะ

ไดน้ ามาศึกษาไดง่้าย โดยไม่ตอ้งไปสนใจชนิดหรือรูปแบบของนิทานวา่เป็นอะไร 

    การแบ่งประเภทนิทานท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดนั้น (ประคอง นิมมานเหมินทร์,2543:133-

196) ไดแ้บ่งประเภทนิทานพื้นบา้นไทย ออกตามลกัษณะเน้ือหาและรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 11 

ประเภท ดงัน้ี 

1.เทวปกรณ์ หรือเทพปกรณมั (Myth) เป็นเร่ืองอธิบายถึงก าเนิดของจกัรวาล โครงสร้าง

และระบบของจกัรวาล มนุษย ์สัตว ์ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวนักลางคืน ฯลฯ 

ตลอดจนพิธีกรรมการประพฤติปฎิบติัต่าง ๆ 
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ส าหรับนิทานพื้นบา้นของไทยท่ีกล่าวถึงโลก จกัรวาล เทวดา ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตว ์

ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของเทวดาและของผูค้รองแผ่นดิน มีอยู่บา้ง เช่น เร่ืองเมขลารามสูร เร่ือง

จนัทคราส และสุริยคราส เร่ืองพญาคางคาก (พญาแถน) เป็นตน้ 

2. นิทานศาสนา (religious tale) มีจุดมุ่งหมายในการสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน แนะ

แนวทางประพฤติปฎิบติั สร้างค่านิยมและบรรทดัฐานทางออ้มให้แก่สังคม ถา้เป็นนิทานไทย จะ

เป็นเร่ืองเก่ียวกบันรกสวรรค์ หรือเร่ืองราวของบุคคลท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนา โครงเร่ืองจะยึดหลกั

พุทธศาสนาเป็นส าคญั เช่น ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

นิทานศาสนาของไทย จะมีท่ีมาจากพุทธประวติั อรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดก โดยมี

ตวัละครเป็นพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์บุคคลส าคญัในศาสนาพุทธ เช่น องคุลีมาล นางวสิาขา 

3. นิทานคติ (Fable) คติ หมายถึงแนวทางหรือแบบอยา่ง นิทานคติเป็นเร่ืองขนาดไม่ยาว

นัก การด าเนินเร่ืองไม่ซับซ้อน ตวัละครอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ เร่ืองหน่ึง ๆ อาจมีตวัละคร

ประมาณ 2-4  ตวั แนวคิดท่ีปรากฏในนิทานคือคุณค่าของจริยธรรมและผลแห่งการประกอบกรรมดี

และกรรมชัว่ กรรมดีท่ีน าผลดีมาให้มกัไดแ้ก่ ความกตญัญูรู้คุณ ความเมตตากรุณา ความเคารพเช่ือ

ฟัง ความซ่ือสัตว ์ฯลฯ ส่วนกรรมชัว่ท่ีน าผลชัว่มาให้ ก็คือการกระท าท่ีตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ ความไม่

กตญัญูรู้คุณ ความใจร้าย โหดเห้ียม ความด้ือร้ัน ความทุจริตคดโกง ความทรยศ ฯลฯ 

น่าสังเกตวา่การเล่านิทานคตินั้นผูเ้ล่ามกัช้ีให้เห็นผลดีและผลร้ายของกรรมในตอนทา้ย

เร่ืองเสมอ 

4. นิทานมหัศจรรย ์(Fairy tale) ตามรูปศพัท์ท าให้เขา้ใจวา่ เป็นนิทานเก่ียวกบัเทวดา 

นางฟ้า ตามท่ีจริงแล้วอาจไม่มีเทวดา นางฟ้าก็ได้ แต่จะเป็นเร่ืองราวของความมหัศจรรยเ์หนือ

ธรรมชาติซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

  4.1 เป็นเร่ืองค่อนขา้งยาว มีหลายอนุภาคหรือหลายตอน 

  4.2 ด าเนินเร่ืองอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการ ไม่บ่งสถานท่ีหรือเวลาแน่นอน 

  4.3 ตัวละครเอกของเร่ืองต้องผจญภัยหรือประสบชะตากรรม ได้รับความ

ช่วยเหลืออาจแต่งงานแลว้เปล่ียนฐานะดีข้ึน 

  4.4 เก่ียวขอ้งกบัอมนุษย ์อิทธิฤทธ์ิหรือส่ิงมหศัจรรยเ์หลือวสิัยมนุษย ์
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นิทานมหศัจรรยข์องไทย อาจจดัเขา้เป็นนิทานประเภทอ่ืนได ้เช่น นิทานศาสนา หรือ

นิทานคติ และบางคร้ังระบุสถานท่ี วา่เกิดท่ีไหนก็มี ส่วนผูช่้วยพระเอกนางเอกนั้นส่วนมากเป็นพระ

อินทร์ พระฤาษี ส าหรับความมหัศจรรยท่ี์พบในนิทานของไทยนั้น ไดแ้ก่ การเหาะเหินเดินอากาศ 

การแปลงกาย การสาป การชุบชีวติ ของวเิศษ การเนรมิต เป็นตน้ 

ตวัอยา่งนิทานมหศัจรรยข์องไทย ไดแ้ก่ เร่ืองปลาบู่ทอง สังขท์อง พระสุธน ลกัษณวงศ ์

จนัทะโครบ นางสิบสอง โสนนอ้ยเรือนงาม นางผมหอม การะเกด หงส์เหิน จ าปาส่ีตน้ ฯลฯ 

5. นิทานชีวิต (Novella) มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบันิทานมหศัจรรยต์รงท่ีมีขนาดค่อนขา้ง

ยาวมีหลายอนุภาค หรือหลายตอน ท่ีต่างกนัก็คือ นิทานชีวิตด าเนินเร่ืองอยูใ่นโลกแห่งความจริง มี

การบ่งสถานท่ีและตวัละครชดัเจน อาจมีเร่ืองอิทธิปาฎิหาริยห์รือความมหัศจรรย ์แต่มีลกัษณะท่ี

ผูอ่้านผูฟั้งเช่ือวา่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากกวา่ 

นิทานชีวิตของไทย จะเป็นเร่ืองเล่ามีลกัษณะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงนอกเหนือจากจะ

บอกช่ือและฐานะต าแหน่งของตวัละครอยา่งชดัเจนแลว้ ยงัระบุสถานท่ีเกิดเหตุดว้ย สถานท่ีจะเป็น

สถานท่ีในถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย ตวัละครส่วนใหญ่เป็นคน อาจมีตวัละครท่ีเป็นสัตว์และ

อมนุษย ์เช่น ผ ีสางเทวดาบา้ง 

เร่ืองท่ีอาจถือว่าเป็นนิทานชีวิตของไทย ไดแ้ก่ เร่ืองพระลอ ไกรทอง ขุนช้างขุนแผน 

เป็นตน้ 

6. นิทานประจ าถ่ิน (Saga) นิทานท่ีมีขนาดของเร่ืองไม่แน่นอน บางเร่ืองก็สั้นบางเร่ืองก็

ยาวบางเร่ืองอาจมีอนุภาคท่ีส าคญัเพียงอนุภาคเดียว มกัเป็นเร่ืองแปลกพิสดาร ซ่ึงเช่ือวา่เคยเกิดข้ึน

แลว้จริง ณ สถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง ตวัละครและสถานท่ีบ่งไวช้ดัเจน อาจเป็นเร่ืองของบุคคลใน

ประวติัศาสตร์หรือคนส าคญัของเมือง ตวัละครอาจเป็นมนุษย ์เทวดา สัตวผ์สีางนางไม ้

นิทานประจ าถ่ินของไทย เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบกนัมา มีเน้ือเร่ืองเช่ือว่าเคยเกิดข้ึนจริงมกั

อธิบายความเป็นมาของส่ิงท่ีอยู่ในทอ้งถ่ิน คือส่ิงท่ีอยู่โดยธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา แม่น ้ า เกาะ 

ฯลฯ และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเน่ืองในศาสนา เช่น เจดีย ์โบสถ ์วหิาร ฯลฯ 

นิทานทอ้งถ่ินของไทย อาจแบ่งแยกออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

1.  นิทานเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนา เช่น นิทานอธิบายท่ีมาของแม่น ้าปิง 

2.  นิทานเก่ียวกบับุคคลในประวติัศาสตร์ เช่น ทา้วแสนปม 

DPU



38 

3.  นิทานเก่ียวกบัสมบติัหรือส่ิงลึกลบั เช่น เร่ืองทรัพยส์มบติัท่ีป่าล าเกียว 

4.  นิทานชีวติท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน เช่น เร่ืองตาม่องล่าย 

5.  นิทานจากวรรณกรรมท่ีรู้จกักนัดี เช่น เร่ืองพระลอ 

7.  นิทานอธิบาย (Explanatory tale) เป็นเร่ืองท่ีอธิบายถึงก าเนิดหรือความเป็นมาของ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ อาจอธิบายถึงการก าเนิดสัตวบ์างชนิด สาเหตุท่ีสัตวบ์างชนิดมีรูปร่าง

ลกัษณะต่าง ๆ ก าเนิดพืช ดวงดาว มนุษยชาติหรือสถาบนั เร่ืองประเภทน้ีมกัจะสั้นและเล่าอย่าง

ตรงไปตรงมา เพื่อจะตอบค าถามวา่ท าไมส่ิงนั้นจึงเป็นอยา่งนั้น 

นิทานอธิบายเหตุของไทยมีเล่ากนัทุกถ่ิน ส่วนมากเป็นนิทานขนาดสั้น แบ่งตามเร่ืองท่ี

อธิบายได ้4 ลกัษณะคือ 

1. อธิบายท่ีมาของช่ือ รูปลกัษณะและส่วนประกอบของคน สัตวแ์ละพืช เช่น เร่ืองเหตุ

ท่ีควายไม่มีฟันบน เหตุท่ีงูเหลือมไม่มีพิษ เหตุท่ีกามีสีด า เหตุท่ีเสือตวัลาย เหตุท่ีนกตะกรุมหวัลา้น

และลิงตูดดา้น ฯลฯ 

2. อธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เร่ืองดาวลูกไก่ เร่ืองจนัทคราส ฯลฯ 

3. อธิบายเก่ียวกบัพิธีกรรม ขนบประเพณี เช่น เหตุท่ีคนภาคเหนือใชผ้กัส้มป่อยในพิธี

ด าหวั ฯลฯ 

8. นิทานเร่ืองสัตว ์(Animal tale) เป็นเร่ืองท่ีสัตวเ์ป็นตวัเอก นิทานเร่ืองสัตวโ์ดยทัว่ไป

มกัแสดงใหเ้ห็นความฉลาดของสัตวช์นิดหน่ึง และความโง่เขลาของสัตวอี์กชนิดหน่ึง สัตวท่ี์เป็นตวั

เอกท่ีมีลกัษณะเป็นตวัโกง เท่ียวกลัน่แกล้งเอาเปรียบคนอ่ืนหรือสัตวอ่ื์น ซ่ึงบางทีก็ได้รับความ

เดือดร้อนตอบแทนบา้งเหมือนกนั ความน่าสนใจของเร่ืองอยูท่ี่ความขบขนัจากการหลอกลวง หรือ

การตกอยูใ่นสถานการณ์ล าบากท่ีไม่น่าเป็นไปไดข้องสัตว ์อนัเน่ืองจากความโง่เขลา 

นิทานเร่ืองสัตวข์องไทย มกัเป็นนิทานขนาดสั้น บางเร่ืองมีลกัษณะเป็นนิทานอธิบาย

หรือนิทานคติดว้ย อาจแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. นิทานท่ีแสดงนิสัยสันดานแทจ้ริงของสัตว์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าแมส้ัตวจ์ะเปล่ียน

รูปร่างลกัษณะ แต่สัตวก์็มกัไม่ทิ้งสันดานเดิมของมนั 

2. นิทานกบัสัตวโ์ง่ สัตวฉ์ลาด และสัตวเ์จา้เล่ห์ 

3. นิทานเก่ียวกบัสัตวท่ี์ดี เช่น เป็นสัตวก์ตญัญู เป็นสัตวท่ี์มีใจโอบออ้มอารี เป็นตน้ 
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9. นิทานเร่ืองผี มีผีเป็นตวัเอกของเร่ือง แทบทุกสังคมมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัผีต่าง ๆ มาก ผี

บางเร่ืองไม่ปรากฏชดัวา่มาจากไหน เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร แต่มีผบีางประเภทเป็นวิญญาณของคนท่ีตาย

ไปแลว้กลบัมาหลอกหลอนผูมี้ชีวติอยู ่ดว้ยรูปร่างและวธีิการต่าง ๆ 

เร่ืองเล่าเก่ียวกบัผีสะทอ้นให้เห็นความเช่ือในเร่ืองวิญญาณและเร่ืองภูตผีของคนไทย ผี

ในเร่ืองท่ีเล่ามีทั้งผีท่ีดี ซ่ึงให้ความช่วยเหลือ หรือคุม้ครอง หรือบอกลาภให้ และผีร้ายท่ีคอยหลอก

หลอนรังควานคน ผีในนิทานไทยอาจแบ่งไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ ผีคนตาย ผีบา้นผีเรือน (ผีปู่ ย่าตา

ยาย) ผปีระจ าตน้ไม ้(นางไม ้รุกขเทวดา) ผป่ีา (ผกีองกอย) ผท่ีีสิงอยูใ่นร่างคน (ผีปอป ผีกะ ผีโพลง) 

ผเีบด็เตล็ด หรือผเีรร่อน (ผกีระสือ ผกีระหาง ผโีขมด ผเีปรต) 

10. มุขตลก (Jest) มกัจะมีขนาดสั้น โครงเร่ืองไม่ซบัซ้อน มีเพียงอนุภาคเดียว ตวัละคร

อาจเป็นมนุษยห์รือสัตวก์็ได ้จุดส าคญัของเร่ืองอยูท่ี่ความไม่น่าเป็นไปไดต่้าง ๆ 

การแบ่งประเภทมุขตลกของไทยตามลกัษณะของเร่ือง อาจเป็นได ้2 ประเภทยอ่ย ๆ คือ 

  10.1 เร่ืองท่ีมีลกัษณะหยาบโลน ไดแ้ก่ เร่ืองเก่ียวกบัพรหมจรรยก์บัราคะวิตถาร ผู ้

ท่ีตกเป็นเป้าหมายของการลอ้เลียนในเร่ืองน้ี ส่วนใหญ่คือผูป้ระพฤติพรหมจรรย ์ไดแ้ก่ พระและชี 

รวมทั้งผูท่ี้เคยบวชเรียนนานแลว้ แลว้สึก และบรรดาเครือญาติซ่ึงสังคมไม่ยอมรับ ไดแ้ก่ ลูกเขยกบั

แม่ยาย พี่เขยกบันอ้งเมีย และแม่ผวักบัลูกสะใภ ้เป็นตน้ 

  10.2 เร่ืองท่ีไม่หยาบโลน ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัความฉลาด ความโง่ ความ

เกียจคร้าน เร่ืองเก่ียวกบัต่างชาติ ต่างถ่ินบางเร่ือง ร่วมทั้งเร่ืองโมด้ว้ย 

แนวคิดส าคญัท่ีปรากฏบ่อยในมุขตลกของไทยมี 7 ประการ คือ ความฉลาด ความโง่ 

ความเกียจคร้าน เร่ืองเพศ คนพิการ ผูมี้ฐานะสูงในสังคม และคนต่างถ่ินหรือต่างชาติ 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของมุขตลกตอ้งตั้งอยู่บนความกลบัตาลปัตรของชะตาชีวิต 

ความผิดกลายเป็นทางน าลาภ ความอปรกติและผิดประเพณีท าให้เกิดความหรรษา ทั้งน้ีเพราะผูฟั้ง

ไม่ถือสา 

11. นิทานเขา้แบบ (Formular tale) หมายถึงนิทานท่ีมีแบบสร้างพิเศษ นิทานประเภทน้ี

โครงเร่ืองมีความส าคญัเป็นรองของแบบสร้าง การเล่าก็เล่าเพื่อสนุกสนานของผูเ้ล่าและผูฟั้งโดยแท ้
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  11.1 นิทานไม่รู้จบ (Endless tale) นิทานประเภทน้ีไม่มีอะไรมาก มกัเก่ียวกบัการ

นบัผูเ้ล่าสามารถท่ีจะเล่าไปไดน้านเท่าท่ีผูฟั้งตอ้งการ โดยเร่ืองไม่มีวนัจบ ปรกติผูฟั้งมกัจะร าคาญ

จนตอ้งบอกใหห้ยดุเล่า 

  นิทานไม่รู้จบของไทยมกัเร่ิมเร่ืองดว้ยการปูพื้นใหน่้าสนใจ จนผูฟั้งตามฟังอยา่งตั้ง

อกตั้งใจแลว้ พอถึงตอนหน่ึงก็หยุดเล่า ผูฟั้งคาดวา่น่าจะมีอะไรน่าสนใจต่อไป ก็จะคะย ั้นคะยอให้

เล่า ผูเ้ล่าก็จะเล่าออกมาทีละประโยค โดยเปล่ียนจ านวนตวัเลขเท่านั้น จึงสามารถท าให้เล่าเร่ืองไป

ได้โดยไม่รู้จบอย่างไรก็ตาม นิทานประเภทน้ีนับว่ามีประโยชน์ในด้านการสอนการนับจ านวน

ใหแ้ก่เด็ก ๆ 

  11.2 นิทานลูกโซ่ มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเหตุการณ์หน่ึงท่ีเกิดข้ึนซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง หรือ

เก่ียวกบัส่ิงหลาย ๆ ส่ิง มีการแจกแจงเรียงล าดบัจ านวนเลขหรือวนัเดือนปี 

  นิทานลูกโซ่ของไทยท่ีรู้จกักนัดีก็คือ เร่ืองยายกบัตาปลูกถัว่ปลูกงาให้หลายเฝ้า 

นิทานลูกโซ่ของไทยน่าจะมีประโยชน์ในการฝึกความจ า โดยการเล่าใหฟั้งหลายคร้ังหลายหน 

อย่างไรก็ดีในการเลือกรูปแบบของนิทานนั้ น ต้องอาศัยการพิจารณาทัศนคติท่ี

สอดแทรกอยูด่ว้ย เพราะนิทานเร่ืองหน่ึงอาจจดัอยูไ่ดห้ลายรูปแบบ แลว้แต่จุดมุ่งหมายในการศึกษา 

นอกจากน้ีนิทานซ่ึงมีโครงเร่ืองเดียวกนั อาจอยูใ่นรูปแบบท่ีต่างกนัได ้ผูศึ้กษานิทานไม่ควรไปติด

อยู่กับรูปแบบของนิทาน แต่ควรจะได้ศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น อาจศึกษาว่านิทานเร่ืองนั้น

สะทอ้นวฒันธรรมความเป็นอยู่ของเจา้ของอย่างไร สะทอ้นจิตใจของบุคคลในฐานะท่ีเป็นเอกตั

บุคคลอยา่งไรสะทอ้นประวติัศาสตร์สะทอ้นสภาพภูมิศาสตร์อยา่งไร  

คุณค่าของนิทานพืน้บ้าน 

นิทานพื้นบา้นมีคุณค่าหลายประการดงัน้ี 

1. นิทานใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผอ่นคลายความเครียดและช่วยให้เวลา

ผา่นไปอยา่งไม่น่าเบ่ือหน่าย การเล่านิทานของไทย อาจจะเล่าสู่กนัฟังในครอบครัว เช่น ปู่ ยา่ตายาย

หรือพอ่แม่ เล่าใหลู้กหลานฟังยามวา่งหรือก่อนนอน หรือเล่าขณะท่ีผูค้นไดม้ารวมกลุ่มกนัประกอบ

กิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นเวลานาน ๆ เช่น ขณะท างานร่วมกนั อาจเป็นการเก่ียวขา้ว ด านา จดั

ดอกไม ้ฯลฯ บางคร้ังก็เล่ากนั ขณะหยุดพกักินขา้ว หรือหยุดพกัผ่อนหลงัจากท่ีประกอบภารกิจ

ร่วมกนัในสังคม 
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การเล่านิทานในโอกาสต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินเป็นการผอ่นคลาย

ความเครียดในขณะท างานหรือหลงัจากท่ีไดท้  างานหนกัมาระยะหน่ึง ท าให้เวลาแห่งภาวะท่ีจ าเจ

หรืออึดอดัใจ การเล่านิทานมุขตลกในขณะท างาน หรือในวงสนทนาเป็นการช่วยเพิ่มบรรยากาศให้

มีรสชาติ และสนุกสนานครึกคร้ืนยิง่ข้ึน 

2. นิทานช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผูใ้หญ่วา่เป็นบุคคล

ท่ีช้ีบ่นชอบดุด่า น่าเบ่ือหน่ายหรือน่าเกรงขาม แต่ถา้ผูใ้หญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบา้ง นิทานท่ี

สนุก ๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยูใ่กลชิ้ด ลดความเกรงกลวัหรือเบ่ือหน่ายผูใ้หญ่ลง ผูใ้หญ่และเด็กก็

จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกนัเป็นอย่างดี แมใ้นกลุ่มผูใ้หญ่ท่ีกระท ากิจกรรมร่วมกนั การได้ฟัง

นิทานนอกจากจะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายแลว้การฟังนิทานดว้ยกนั

หัวเราะสนุกสนานร่วมกันก็มีส่วนช่วยให้เกิดความสนิทสนมกัน การจดักิจกรรมส าหรับกลุ่ม

สัมพนัธ์ในปัจจุบนั ในบางคร้ังจะมีการแทรกการเล่านิทานเขา้ไปดว้ย 

3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ โดยเหตุท่ีนิทานมีตวัละคร ซ่ึงมีชีวิต

จิตใจแบบมนุษยเ์รา เด็กท่ีได้ฟังนิทานจึงเท่ากับได้มีโอกาสเรียนรู้ลกัษณะมนุษย ์การได้เรียนรู้

เก่ียวกบัอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนการเอาชนะอุปสรรคของตวัละคร จะช่วยให้ไดเ้รียนรู้เร่ืองของ

ชีวติมากข้ึน สามารถจะอดทนและพยายามหาทางเอาชนะ เม่ือตอ้งเผชิญอุปสรรคในชีวติจริง 

นอกจากน้ีนิทานท่ีมีเร่ืองของนางฟ้า แม่มด อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ส่ิงมหศัจรรยต่์าง ๆ ยงัมี

คุณค่าในการเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก กล่าวไดว้า่นิทานช่วยให้เขาไดรู้้จกัโลก รู้จกัชีวิตอยา่งท่ี

เป็นจริง แลว้ยงัช่วยใหเ้ขารู้จกัใชจิ้ตนาการ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับความคิดสร้างสรรค ์

4. นิทานใหข้อ้คิดและคติเตือนใจ นิทานไม่ไดใ้หแ้ต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูฟั้ง

เท่านั้น มีนิทานเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะนิทานคติ จะให้ข้อคิดในแง่ใดแง่หน่ึง เป็นการช่วย

ปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีสังคมพึงประสงคแ์ก่ผูฟั้ง เช่น ซ่ือสัตย ์ให้เช่ือฟังผูใ้หญ่ ให้พูดจาไพเราะ

อ่อนหวานใหข้ยนัขนัแขง็ ใหมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เป็นตน้ การสอนนิทานนั้น ผูเ้ล่าจะแฝงขอ้คิดไว้

ในเร่ืองจึงท าให้คลา้ยกบัว่าผูฟั้งไม่ไดถู้กสอนโดยตรง นิทานไม่ใช่ให้ขอ้คิดแต่เฉพาะเด็กเท่านั้น 

นิทานหลายเร่ืองให้ขอ้คิดแก่ผูใ้หญ่ในดา้นความประพฤติดีประพฤติชอบ อยู่ในระเบียบอนัดีงาม

ของสังคม  นิทานไดช้ี้ให้เห็นลกัษณะของบุคคลท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคข์องสังคม นิทาน

จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองมือปลูกฝังคุณธรรมท่ีเป็นบรรทดัฐานของสังคม 
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5. นิทานช่วยสะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลาย ๆ ดา้น เช่น ลกัษณะของ

สังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเช่ือ เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจะปรากฏอยู่ในนิทานเสมอ ถา้ผูฟั้งหรือผูอ่้านนิทานไดรู้้จกัสังเกต วิเคราะห์นิทานต่าง  ๆ 

เหล่านั้นก็จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง นิทาน

เปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ท่ีช่วยส่องให้เห็นตนเองวา่เป็นอยา่งไร นิทานจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า

อยา่งหน่ึง 

 

2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทยากร แซ่แต้ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในละคร 

เกาหลีและการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ พบว่า ละครเกาหลีมีการปรากฏมายาคติทางด้าน

วฒันธรรมในรูปแบบของสัญวิทยา ไดแ้ก่ ภาพ แสง สี เสียง สัญลกัษณ์ และภาษา ซ่ึงแสดงออกถึง

การบ่งช้ีทางวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นวตัถุ (Culture) และไม่ใช่วตัถุ (Non Culture)ซ่ึงมีการให้ความหมาย

ตามวฒันธรรมของชาวเกาหลีทั้งนัยตรงและนยัแฝง โดยละครเกาหลีทั้ง 3 เร่ืองปรากฏรูปแบบ

สัญญะดา้นแสง ภาพ และสัญลกัษณ์เด่นชดัมากท่ีสุด 

มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีเพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจนั้น พบวา่ 

ละครเกาหลี มีการน าเสนอเร่ืองราวหรือเน้ือหาของละครท่ีสามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจไดแ้ก่ 

ธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ธุรกิจเก่ียวกบัความบนัเทิง ธุรกิจเก่ียวกบัสินคา้

อุปโภคบริโภค ธุรกิจเก่ียวกบัการรักษาโรค ดงันั้น มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี

และสร้างประโยชน์ทางธุรกิจน้ี แสดงว่าวฒันธรรมท่ีเป็นทุนเดิมของชาวเกาหลีนั้น น ามาสร้าง

วฒันธรรมตรายี่ห้อ (Branding Culture) ดว้ยการสร้างเป็นละครโทรทศัน์ท่ีใชส้อดแทรกมายาคติ

ทางวฒันธรรม  

งานวิจยัของทยากร แซ่แต ้สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการท าความเขา้ใจมายาคติได้ดี

ยิ่งข้ึน และยงัสามารถน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดมายาคติทางวฒันธรรมไดดี้

อีกเช่นกนั 

พระพเิชษฐ์ ธีรปญฺโญ ชัยมูล  (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองคติความเช่ือลา้นนาเร่ืองผีปู่ ยา่ท่ีตรง

กบัจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา พบวา่ การนบัถือผปีู่ ยา่นั้นเป็นการสืบทอดการนบัถือมาเป็นรุ่น ๆ 
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ดว้ยการสืบทอดทางสายมารดาโดยแต่เดิมมีการสืบท าไดเ้ฉพาะผูห้ญิงเท่านั้น ปัจจุบนัไดมี้การสืบ

ทอดฝ่ายผูช้ายดว้ย โดยมีกระบวนการคดัเลือกเก๊าผีดว้ยการอญัเชิญมาเขา้ทรงถา้เขา้ทรงคนใดก็จะ

เอาคนนั้นเป็นผูสื้บทอดเก๊าผีต่อไป ซ่ึงความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีมนุษยย์อมรับนบัถือ มัน่ใจ เช่ือ และกลวั

ต่ออ านาจอนัซอ้นเร้น ลึกลบั ของส่ิงเหล่านั้น ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ถึงแมว้า่ส่ิงเหล่านั้น

เป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ไม่ไดก้็ตาม และความเช่ือเร่ืองผปีู่ ยา่จดัเป็นความเช่ือประเภทวญิญาณนิยม 

จริยธรรมในระบบความเช่ือเร่ืองผีปู่ ย่าจดัเป็นจริยธรรมระดับประเพณี ทั้งน้ีเพราะ

ประเพณีธรรมเนียมและพฤติกรรมของกลุ่มมีอิทธิพลต่อส านึกดา้นจริยธรรมของสมาชิกแต่ละคน 

ธรรมเนียมหรือพฤติกรรมดังกล่าวช่วยหล่อหลอมให้สมาชิกโดยไม่รู้ตวั และเพื่อหลีกต่อการ

ประณามหรือการถูกลงโทษจากกลุ่ม ประเพณีจึงเป็นแกนกลางของจริยธรรม คนในกลุ่มยอมรับท่ี

จะปฎิบติัต่อประเพณีและวฒันธรรมเหล่านั้น ดงันั้นประเพณีและวฒันธรรมจึงเป็นมาตรฐานของ

ศีลธรรมหรือจริยธรรมของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ปัจจุบนัถึงแมมี้บางส่วนไดป้รับเปล่ียนตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมไปก็ตาม แต่

เจตคติของผีปู่ ยา่ยงัคงเดิมไม่เปล่ียนไปตามกาลเวลา จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีแฝงเร้นอยูใ่น

คติความเช่ือก็ยงัรอให้มนุษยไ์ดพ้ิสูจน์จุดยืนของบรรพบุรุษท่ีมีต่อจริยธรรม ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีอนัควรค่าแก่การสืบทอดใหด้ ารงอยูต่่อไปอยา่งน่าภาคภูมิใจ 

งานวจิยัของ พระพิเชษฐ ์ธีรปญฺโญ ชยัมูล ไดท้  าใหเ้ห็นถึง คติความเช่ือไม่วา่จะเป็นภาค

ใดก็ตาม จะยงัคงมีการสืบทอดอยู ่ถึงแมจ้ะมีการปรับเปล่ียนบางส่วนให้เขา้กบัทางสังคม แต่ความ

เช่ือไม่อาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาได ้อ านาจของความเช่ือจึงยงัคงอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

เก่ียวกบัความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัช้างในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีเกิดจากความ

เช่ือ ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่น 

ราตรี ชัยมูล (2542) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง วิเคราะห์นิทานพื้นบา้นของชาวไทยเขมรบา้น

พลวง ต าบลบา้นพลวง อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ ภาพสะทอ้นทางสังคมจากนิทานไทย

เขมร มีดงัน้ี สภาพครอบครัวส่วนมากมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว สภาพสังคมมีการจดัระบบ

ชุมชนโดยแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน ต าบล และเมือง มีผูใ้หญ่บ้านและก านันเป็นผูดู้แล มี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข คนในสังคมมีความสัมพนัธ์และพึ่งพาช่วยเหลือกนั สถานท่ีส าคญัใน

ชุมชนมีวดัเป็นแหล่งรวมของประชาชน การประกอบอาชีพ มีการเล้ียงสัตว ์และเศรษฐกิจภายใน
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ชุมชนเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่ งพาธรรมชาติ น าส่วนท่ีเหลือจากบริโภคไปค้าขาย สภาพค่านิยม 

ชาวบา้นนิยมท าบุญ และจดังานประเพณี ประพฤติตนตามธรรมเนียม รู้จกัช่วยเหลือกนั นิยมยกยอ่ง

ผูฉ้ลาด และนบัถือผี 

ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากนิทานไทยเขมรบา้นพลวง มีดงัน้ี ชาวบา้นจะอยู่อาศยั

แบบรวมกลุ่ม หาอาหารจากป่า น ้ า ภูเขา นา และไร่ รักษาโรคโดยใชส้มุนไพรและเวทยม์นตค์าถา 

นิยมประพฤติปฏิบติัตามจารีตประเพณีของชุมชน ไม่กระท าผิดศีลธรรมมีการจดังานสงกรานตต์าม

ประเพณี ศิลปะการแสดงและการละเล่น แสดงกันตรึมและเจรียงเพื่อความบนัเทิงการละเล่น

พื้นบา้นไดแ้ก่ ชนไก่ 

งานวิจยัของราตรี ชยัมูล ท าให้มองเห็นถึงภาพสะทอ้นของสังคมจากนิทาน ซ่ึงใชชี้วิต

กบัธรรมชาติตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีสามารถน ามาเป็นองค์ประกอบหน่ึงใน

การศึกษานิทาน จ.สุรินทร์ 

อารีย์ ทองแก้ว (2547) ภาพสะทอ้นของนิทานพื้นบา้นชาวไทยเขมร บา้นสะเดา ต าบล

นาบวั อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ สภาพครอบครัวในวิถีชีวิตแบบชาวบา้น ท่ีพึ่งพาตนเองอยู่

กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ แสวงหาปัจจยัส่ีจากป่า น ้ า ภูเขา ไร่ นา พบเห็นส่ิงดีงาม ความเลวร้าย 

ปัญหาชีวติ การมีความรัก ความสามคัคี การช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนั ความกตญัญูรู้คุณ ความซ่ือสัตย ์

ความสนุกสนาน การยกย่องคนฉลาด การแก้ปัญหา การนับถือผีและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิฯลฯ ทุกอย่าง

เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษยแ์ต่ละยุคสมยั การยึดมัน่ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาท่ีใช้

อบรมสั่งสอนกล่อมเกล่าให้คนรู้จกับาปบุญคุณโทษในสังคมไทยทุกชนชั้น มีการประพฤติปฎิบติั

ตนตรมจารีตประเพณีของชุมชน มีการเล่านิทานหรือยกเร่ืองราวเป็นตวัเอย่างเพื่อให้ขอ้คิด ขอ้พึง

ปฎิบติัให้ชีวิตมีความสุขสงบดว้ยความขยนัหมัน่เพียร เป็นพื้นฐานของครอบครัวท่ีเขม้แข็ง อบอุ่น 

ซ่ึงก็จะมีผลต่อความมัน่คงของประเทศ 

งานวิจยัของอารีย์ ทองแก้ว สะท้อนให้เห็นภาพของครอบครัวแบบชาวบ้าน ท่ีได้

วิเคราะห์จากตวันิทานพื้นบา้น ซ่ึงสามารถใช้งานวิจยัช้ินน้ีในการศึกษาความเช่ือค่านิยมของชาว

จงัหวดัสุรินทร์ 
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2.7 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

             

 

 

     

 

          

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายในนิทานพื้นบา้น 

                               ดูบทบาท หนา้ท่ีของการกระท านั้น 

                     ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑจ์ารีตปฏิบติัในสังคม  

มายาคติ 

- สัญญะ (Sign) 

- ตวัหมาย(Signifier) 

-  ตวัหมายถึง (Signified 

- การตีความหมายโดยนยั (Connotation) 

-  ความหมายทางวฒันธรรม 

นิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดั

สุรินทร์ 11 เร่ือง 

ความเช่ือเชิงมายาคติ 

ท่ียงัคงอยู ่

ผา่นกระบวนการเล่าเร่ือง 

-โครงเร่ือง 

-แนวคิดของเร่ือง 

-ตวัเอก 

-ผูร้้าย 

-ช่วงเวลา 

-สถานท่ี 

-เคร่ืองแต่งกาย 

-วธีิการเดินทาง 

 -อาวธุ 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัช้าง ท่ีปรากฏใน

นิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์” ใชว้ิธีการวิจยัคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) การส ารวจเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก             

(In Depth Interview) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาค่านิยมความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้งในนิทาน

พื้นบา้นไทยกูย ท่ีมีความหมายแฝงอยูใ่นนิทานพื้นบา้นใน จงัหวดัสุรินทร์ ทั้งหมด 11 เร่ือง และ

ศึกษาการตีความของผูรั้บสารโดยวธีิการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) 

 น าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยมีการก าหนดกรอบ

แนวคิดการวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการท างานวจิยัคร้ังน้ี 

 

3.1  กรอบระเบียบวธีิวจัิย 

ตารางท่ี 3.1 แสดงกรอบระเบียบวธีิวจิยั 

 

ปัญหาน าการวจัิย แนวคิดและทฤษฎี 
ระเบียบวธีิวจัิย 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจัิย 

1. มายาคติเก่ียวกบัชา้งในนิทาน

พื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

ส่ือสารค่านิยมและความเช่ือ

อะไรบา้ง 

 

-แน ว คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ

วฒันธรรม 

-ทฤษฎีมายาคติ 

 -แนวคิดสัญวทิยา 

-แนวคิดการเล่าเร่ือง 

-หมอชา้ง 

-นกัวชิาการ 

 

สัมภาษณ์เจาะลึก 

ศึกษาจากเอกสาร 

วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก

เน้ือหา 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงกรอบระเบียบวธีิวจิยั (ต่อ) 

ปัญหาน าการวจัิย แนวคิดและทฤษฎี 
ระเบียบวธีิวจัิย 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจัิย 

2. เยาวชนในหมู่บา้นชา้ง ต าบลกระ

โพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มี

ความเช่ือเก่ียวกบัชา้งในนิทานเร่ือง

ใดและไม่มีความเช่ือในนิทานเร่ือง

ใด เพราะเหตุใด 

 

-ทฤษฎีมายาคติ 

-แนวคิดสัญวทิยา 

 

-เยาวชน อายุ

ระหวา่ง 14-18ปี 

อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น

ตากลาง ต.กระโพ 

อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

สัมภาษณ์กลุ่ม 

 

3.2 กลุ่มตัวอย่างของงานวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กข้ึนมาเป็นตวัแทนของหมอชา้งโดย

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงเลือกการสุ่มตวัอยา่ง

แบบลูกโซ่ (Chain) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดคุณลกัษณะของตวัอยา่งเป็นอนัดบัแรก แลว้ท าการสัมภาษณ์

และขอร้องใหก้ลุ่มเป้าหมายช่วยแนะน ารายช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวนอีก 

3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน ซ่ึงหมอชา้งปัจจุบนัท่ีอยูใ่นหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 

คนจากจ านวน 44 คนของทั้ งอ าเภอท่าตูม (ข้อมูลชุมชนชาวกูย,2554,4กรกฎาคม) และผูท่ี้มี

ประสบการณ์คลอ้งชา้งป่าจริง ๆ ตอนน้ีมีเพียง 4 คนเท่านั้น เน่ืองจากเสียชีวิตไปบา้งแลว้ นอกนั้น

เป็นผูท่ี้เล้ียงชา้ง ฝึกชา้ง เน่ืองดว้ยปัจจุบนัไม่มีการออกไปคลอ้งชา้งป่า 

ในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 คือนกัวิชาการ ผูว้ิจยัอาศยัการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่เช่นกนั ผูว้ิจยั

ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของตวัอยา่งเป็นอนัดบัแรก แลว้ท าการสัมภาษณ์และขอร้องให้กลุ่มเป้าหมาย

ช่วยแนะน ารายช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยผูใ้หส้ัมภาษณ์ จ านวนอีก 3 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 กลุ่มเยาวชน ใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

การวิจยั ซ่ึงช่วงอายุของเยาวชนคือ 14-18 ปี ผูว้ิจยัจึงไดไ้ปพบกบัอาจารยท่ี์สอนระดบัมธัยม ใน

DPU



48 

ชุมชนบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ นัน่คือ โรงเรียนชา้งบุญวิทยา ในการ

ช่วยคดัเลือกเยาวชนท่ีคุณสมบติัอยา่งท่ีผูว้จิยัตอ้งการ  

ศึกษาจากประชากร3กลุ่ม  
กลุ่มท่ี 1 หมอช้างท่ีมีเช้ือสายกูย ซ่ึงอาศยัอยู่ในพื้นท่ีหมู่บ้านตากลาง ต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มานานกวา่ 60 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน  
กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการ ท่ีสอนระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษาด้านนิทานพื้นบา้นหรือ

สังคมศาสตร์ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2ปี จ  านวน 4 คน และมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบันิทานพื้นบา้น 
จงัหวดัสุรินทร์  

กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มเยาวชน ช่วงอายุระหว่าง 14-18ปี อาศยัอยู่ในชุมชนหมู่บา้นตากลาง 
ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 12 คน เลือกเฉพาะครอบครัวท่ีเล้ียงชา้งและฝึก
ชา้งอยูใ่นชุมชน และคดัวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัหมอชา้งเท่านั้น 

ท่ีอยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 14-18 ปี อาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่า
ตูม จงัหวดัสุรินทร์ ครอบครัวมีอาชีพเล้ียงชา้งและฝึกชา้ง คดัวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัหมอชา้งจ านวน   
12 คน  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอาศยัการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

และการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Chain) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเฉพาะเจาะจงเชิงลึกท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะเก็บ

ขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาวจิยัประกอบไปดว้ยบุคคลเหล่าน้ี 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มหมอช้างชาวกูย 

คือ ชาวกยูท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

เป็นท่ีเคารพนบัถือจากคนในชุมชนและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นปราชญป์ระจ าจงัหวดัสุรินทร์ อาศยั

อยูใ่นชุมชนมานานกวา่ 60 ปีข้ึนไป มีดงัน้ี 

 1.ครูมาก สุขศรี อายุ 91 ปี ต าแหน่งครูบาใหญ่ (หมอช้าง) เกิดเม่ือปี พ.ศ.2463 อยู่

บา้นเลขท่ี 11 หมู่ 11 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เม่ือตอนอายุ 25 ปี ไดน้ ากอง

คาราวานชา้งไปจบัชา้งป่าตามแนวเขาพนมดงรักทางดา้นประเทศกมัพูชาปีละ 2-3 คร้ัง คร้ังละ 2-3

เดือน เคยออกไปจบัชา้งป่ามากกวา่ 40 คร้ัง และสามารถจบัชา้งป่าไดท้ั้งหมด 20 ตวั ซ่ึงครูมากเป็น 
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ชนเช้ือสายชาวกูย ท่ีถือเป็นผูมี้ความสามารถเร่ืองการคลอ้งช้างและเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนใน

ชุมชน 

 2. ครูบาหมิว  ศาลางาม อายุ 84 ปี  หมอชา้ง เกิดเม่ือปี พ.ศ.2471 อยูบ่า้นเลขท่ี 12 

หมู่ 9 ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถใน

วิชาคชศาสตร์ทุก ๆ ดา้น     ทั้งทาง ดา้นการจบัคลอ้งชา้ง  ซ่ึงจากการไดอ้อกไปจบัคลอ้งชา้งป่า
มากกวา่ 40 คร้ัง จบัชา้งป่าได ้16 ตวั  การฝึกสอนชา้ง  การดูคชลกัษณ์ของชา้ง และการประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัชา้ง ดว้ยความเป็นชนเช้ือสายชาวกวย   ท่ีมีความผกูพนักบัการคลอ้งชา้ง 
และเล้ียงช้างอยู่ในสายเลือดมาหลายชั่วอายุคน  และเป็นอาชีพหลกัเพียงอย่างเดียวของชาว

กวย  ดว้ยวิถีชีวิตท่ีมีความผกูพนักบัชา้งตั้งแต่เกิดจนตายทั้งของคน  และของชา้ง  จึงกลายเป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาในการเล้ียงชา้งเอาไว ้นบัไดว้า่ความผกูพนัท่ีเก่ียวกบัชา้งยอ่มหนีไม่พน้นิทาน

ความเช่ือท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

 3. ครูบาบุญมา แสนดี อายุ 84 ปี หมอช้าง เกิดเม่ือปี พ.ศ.2471 เป็นผูท่ี้มีความ

เช่ียวชาญในคชศาสตร์ทุกดา้น ทั้งในดา้นการคลอ้งช้าง การฝึก สอนช้าง เป็นผูน้ าประกอบ

พิธีกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัชา้ง เช่น เซ่นผีปะก า การปะชิหมอชา้ง การปะซะหมอชา้ง การท าเชือก
ปะก า และการท าอุปกรณ์เก่ียวกับการคล้องช้าง ท่ีส าคญัครูบุญมา ยงัสามารถถ่ายทอดนิทาน

เก่ียวกบัชา้งใหก้บัลูกหลานอีกดว้ย เพราะเป็นความเช่ือท่ีลูกหลานชาวกวยใหค้วามนบัถือ 

 4. ครูอิน แสนดี อายุ 65 ปี หมอชา้ง เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในคชศาสตร์ทุกดา้น ทั้ง

ในดา้นการคลอ้งชา้ง การฝึก สอนชา้ง มีเช้ือสายกยู อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นชา้ง ต าบลกระโพ อ าเภอท่า
ตูม จงัหวดัสุรินทร์ ตั้งแต่เกิด มีความผกูพนักบัชา้ง เพราะชา้งเป็นอาชีพเดียวของนายอิน 
 

กลุ่มที ่2 นักวชิาการ 

 นักวิชาการ ท่ีสอนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาด้านนิทานพื้นบ้านหรือ
สังคมศาสตร์  เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบันิทานพื้นบา้น จงัหวดั
สุรินทร์ จ านวน 4 คน 
 1. นางผกากรอง บุญเต็ม    ต าแหน่งอาจารย ์3 ระดบั 9 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา          

อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ เป็นนกัวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองของนิทานพื้นบา้น จ.สุรินทร์ โดยได้

ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีถ่ายทอดนิทานออกมา แลว้ท าการรวบรวมอีกคร้ังหน่ึง สอนในรายวิชา 

DPU



50 

ภาษาไทย และเป็นผูน้ าเอา นิทานพื้นบา้น จ.สุรินทร์ มาใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนบรรจุ

อยูใ่นหลกัสูตรการเรียนการสอน ท่ีโรงเรียนสุรพินทพ์ิทยา เป็นอาจารยส์อนระดบัมธัยมศึกษาเป็น

เวลา 34 ปี 

 2. นางสาวจรรยา มากพงศ ์ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนชา้งบุญวิทยา ต าบลกระ

โพ อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์  เป็นอาจารยเ์อกสังคมศึกษา มีประสบการณ์ดา้นการส่ือสารผ่าน

นิทานพื้นบา้น โดยใช้นิทานพื้นบา้นเป็นตวักลางในการสอนในรายวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อไม่ให้

นิทานสูญหายไป เป็นอาจารยท่ี์สอนระดบัมธัยมศึกษา เป็นเวลา 15 ปี  

 3. นายทองเหลือง บุญพร้อม มีอาชีพเป็นครู ต าแหน่ง อาจารย ์3 ระดบั 8 ท่ีโรงเรียน

ดมวทิยาคาร เม่ือปี พ.ศ. 2541 นายทองเหลืองไดร้วบรวมนิทานพื้นบา้นหลายเร่ือง เช่นงูเหลือมคาย

พิษ, ลูกพญาชา้งเผอืก เป็นตน้ เป็นครูสอนระดบัมธัยมศึกษาเป็นเวลา 24 ปี 

 4. พระอาจารยห์าญ  ปัญญาธโร ต าแหน่งเจา้อาวาสวดัปาอาเจียง(ชา้ง) บา้นตากลาง 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ และเป็นครูสอนธรรมะให้กบัเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง พระอาจารย์

ยงัเป็นผูร้วบรวมนิทานพื้นบา้นไทยกูยจงัหวดัสุรินทร์มอบให้กบัผศ.อารีย ์ทองแกว้ มหาวิทยาลยั

ราชภฎัสุรินทร์ในการจดัพิมพเ์ผยแพร่ โดยรวมรวบนิทานพื้นบา้นไทยกูยเป็นเวลา 5 ปี มีอายุการ

สอนหนงัสือเป็นเวลา 25 ปี 

 

กลุ่มที ่3 เยาวชน 

                    เยาวชน ช่วงอายรุะหวา่ง 14-18ปี อาศยัอยูใ่นชุมชนหมู่บา้นชา้ง ต าบลกระโพ อ าเภอท่า
ตูม จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 12 คน เลือกเฉพาะครอบครัวท่ีเล้ียงชา้งและฝึกชา้งอยูใ่นชุมชน และคดั
วา่มีความเก่ียวขอ้งกบัหมอชา้งเท่านั้น 

1. นางสาวสุรยพ์ร  อินทร์ส าราญ  อาย ุ 16  ปี 

2. นางสาวอนนัตญา  เครือจนัทร์  อาย ุ 17  ปี 

3. เด็กหญิงสุธิดา   อินทร์ส าราญ อาย ุ 14  ปี 

4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงใจงาม  อาย ุ 14  ปี  

5. เด็กหญิงมณฑิตา   จงใจงาม  อาย ุ 14  ปี  

6. เด็กหญิงวรดา   ศาลางาม  อาย ุ 15  ปี  

7. นายวรีพงศ ์   แสนดี    อาย ุ 15  ปี  
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8. เด็กชายภาณุวฒัน์  รุ่งเรือง   อาย ุ 14 ปี  

9. เด็กชายธนกานต ์  แสนดี   อาย ุ 14  ปี  

10. เด็กหญิงทสัริกา   ยบุรัมย ์  อาย ุ 15  ปี  

11. เด็กชายวเิชษฐ์   อินทร์ส าราญ  อาย ุ 14  ปี 

 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

งานวจิยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเน้ือหาในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชา้งเก่ียวขอ้งกบันิทานพื้นบา้นไทยกยู ไดม้าจากแหล่งขอ้มูล 3 
ประเภท 

3.3.1.  ขอ้มูลทางดา้นเอกสาร ประกอบดว้ย ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ทั้ง
หนังสือ ต ารา แผ่นพบั เอกสารจากส่ือต่างๆ เช่นอินเตอร์เนต  โดยหาขอ้มูล อย่างเช่น คน้ขอ้มูล
ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสุรินทร์ และนิทานพื้นบ้านเก่ียวกบัช้างของชาวไทยกูย จงัหวดั
สุรินทร์ จ านวน 11 เร่ือง โดยผศ.อารีย ์ทองแกว้ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรินทร์ไดร้วบรวมไวท่ี้
ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม ในมหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ รวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์ 

3.3.2  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) ทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงพฤติกรรมการสร้างปฏิสัมพนัธ์ การพูดคุย ท าการบนัทึกภาคสนามจากนั้นผูว้ิจยั
จะน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาตีความ วเิคราะห์ และสร้างขอ้สรุป 
  
3.4 ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 

3.4.1  ขอ้มูลประเภทบุคคลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยจะท าการเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง หรือการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เน่ืองจากผูส้ัมภาษณ์เหล่าน้ีเป็นผูท่ี้

สามารถให้ขอ้มูลท่ีดี ลึกซ้ึง กวา้งขวาง บุคคลเหล่าน้ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นตากลาง ต าบลกระโพ 

อ าเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ อาศยัอยูใ่นชุมชนมานานกวา่ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีความผกูพนักบัจงัหวดั

และนิทานอย่างลึกซ้ึงและสัมภาษณ์นกัวิชาการผูท่ี้ไดร้วบรวมนิทานพื้นบา้นจงัหวดัสุรินทร์เอาไว ้

ผูว้ิจยัจะท าการพูดคุยซักถามเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีลึกละเอียดถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาท่ีผูว้ิจยั

ตอ้งการตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง ในระหวา่งการสัมภาษณ์ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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โดยบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

ไดแ้ก่ 

หมอช้าง 

 -   ครูมาก   สุขศรี  
 -   ครูบาหมิว   ศาลางาม  

 -   ครูบาบุญมา   แสนดี  

 -   ครูอิน    แสนดี 

 นักวชิาการ 

 -    นางผกากรอง  บุญเตม็     

 -     นางสาวจรรยา  มากพงศ ์  

 -    นายทองเหลือง  บุญพร้อม 

 -    พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร 

การสัมภาษณ์น้ีเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จ  ากดัค าตอบ เพื่อใหผู้ถู้กสัมภาษณ์มี 

อิสระท่ีจะอธิบายแนวความคิดของตนไปเร่ือยๆ ในขั้นแรกผูว้ิจยัตอ้งท าการสร้างความคุน้เคยกบัผู ้

ถูกสัมภาษณ์เสียก่อน สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี เป็นมิตร แลว้จึงหาโอกาสสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

ทั้งน้ีผลของการสัมภาษณ์ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีเป็นตวัน าพาให้เป็นการพูดแบบ

เปิดเผย โดยท่ีผูว้ิจยัจะขออนุญาตผูถู้กสัมภาษณ์เพื่อท าการบนัทึกเสียง จดบนัทึก เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้

ไปวเิคราะห์เน้ือหาสาระและประเด็นของการสัมภาษณ์ โดยการถอดเทปของแต่ละค าพดู 

3.4.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่ม 

สัมภาษณ์กลุ่ม(Focus Group Interview)คนท่ีเป็นเยาวชนอายุระหวา่ง 14-18 ปี จ  านวน

ทั้งส้ิน 12 คน ซ่ึงตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการฟังนิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้งของชาวไทยกูย จงัหวดั

สุรินทร์ โดยเลือกผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชน การตีความหมายของนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์

ไดใ้นทิศทางใด ซ่ึงถือวา่เยาวชนเร่ิมห่างเหินจากนิทานพื้นบา้น เม่ือฟังแลว้เกิดความเช่ือในนิทาน

หรือไม่ และไปในทิศทางใด โดยผูว้ิจยัจะท าการเลือกนิทานให้ทุกคนไดอ่้านทั้งหมด 11 เร่ือง จะ

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชา้งทั้งหมด แลว้ท าการสัมภาษณ์กลุ่ม ประเด็นค าถามทั้งหมด จะใชร้ะยะเวลาใน

การสัมภาษณ์ 1 - 2 ชัว่โมง  
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ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มจะเป็นขอ้มูลท่ีลุ่มลึก ดว้ยแง่มุมต่างๆ ของความคิด

และประสบการณ์ของคนในกลุ่ม ขณะท่ีผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์ตอ้งพยายามให้ค  าถามท่ีป้อน

หรือซักไซ้นั้น สะทอ้นความคิดเห็นแบบคนภายนอกน้อยท่ีสุด และถ้าผูว้ิจยัท่ีสัมภาษณ์เห็นว่า

ขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่สมบูรณ์ก็สามารถจะสัมภาษณ์กลุ่มซ ้ าไดอี้กในโอกาสต่อไป  

เทคนิคในการสัมภาษณ์กลุ่ม ช่วยประหยดัเวลากวา่การสัมภาษณ์รายบุคคล นอกจากน้ี

กลุ่มยงัมีโอกาสไดพู้ดคุยสนทนาซกัถาม ถกประเด็นต่างๆ ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ไดเ้รียนรู้แง่มุมของคน

ภายในด้วยกันเกิดสภาวะการร่วมรู้สึก รับรู้ประเด็นต่างๆ ซ่ึงสภาพการณ์น้ีจะไม่เกิดในการ

สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มมาวเิคราะห์และสรุปผล  

 

3.5 ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ก่อนเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการศึกษาพื้นท่ีของชุมชน รวบรวมขอ้มูลประวติัและ

วฒันธรรมของชุมชนเบ้ืองตน้ ภายในเวลาประมาณ 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน 2554) 

ระยะท่ี 2 ระหวา่งเก็บขอ้มูล ท าการนดัหมายและสัมภาษณ์ พูดคุย กบักลุ่มตวัอยา่ง เขา้

ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อสร้างความคุน้เคย ภายในเวลาประมาณ 3 เดือน (พฤษภาคม-

สิงหาคม 2554) 

ระยะท่ี 3 ระหวา่งเก็บขอ้มูล ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล สร้างบทสรุปตามกรอบแนวคิด

และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ภายในเวลาประมาณ 9 เดือน (กนัยายน2554-พฤษภาคม

2555) 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล  

ขอ้มูลท่ีคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารต่างๆ  ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก  ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้มาวินิจฉัย  ตีความ  จดัล าดบัความส าคญั  และประมวลเขา้

ดว้ยกนั  เพื่อหาความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยน าเอาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

มาใชใ้นการศึกษาวจิยั  เพื่อเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.7 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบประเด็นค าถามเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์มีประเด็น

ค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบไวจ้  านวนหน่ึง นอกจากนั้นคือการเปิดโอกาสให้ผูส้ัมภาษณ์มีอิสระ

ในการใหข้อ้มูลเพิ่มเติม ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. เทปบนัทึกเสียง ในการสัมภาษณ์บุคคลท่ีตอ้งการขอ้มูล 

2. สมุดบนัทึก เพื่อจดบนัทึกเหตุการณ์ของบุคคลท่ีเราตอ้งการขอ้มูล 

3. ค าถามในการสัมภาษณ์ 

4. เทปบนัทึกเสียง 

5. เคร่ืองมือในการลงบนัทึกขอ้มูล  

 

3.8 การน าเสนอข้อมูล 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ีได้มีการเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมด  และน าเสนอในลกัษณะของการ

วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาความเช่ือเชิงมายาคติท่ีปรากฏในนิทาน

พื้นบ้านไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์จ าน ามาจากการวิเคราะห์เน้ือหาจากนิทาน

พื้นบ้านจงัหวดัสุรินทร์ และผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับนิทาน

พื้นบา้น เช่นผูร้วบรวมผูถ่้ายทอด เป็นตน้ 
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บทที ่4 

ผลของการวจิยั 

 
“สุรินทร์ถ่ินชา้งใหญ่ ผา้ไหมงามประคาํสวย ร่ํารวยปราสาทผกักาดหวาน ขา้วสารหอม 

งามพร้อมวฒันธรรม”  

จากคาํขวญัของจงัหวดัสุรินทร์  “ชา้ง” ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความโดดเด่นให้แก่

ชาวจงัหวดัสุรินทร์ ชา้งมีประวติัความเป็นมาพร้อมๆ กบับรรพบุรุษผูเ้ขา้มาก่อตั้ง จงัหวดัสุรินทร์ 

ซ่ึงเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2302 ปรากฏหลกัฐานวา่ “เชียงปุม” ซ่ึงเป็นหวัหนา้บา้นเมืองที (อาํเภอเมือง

สุรินทร์)ในขณะนั้นไดช่้วยจบัชา้งเผือกส่งกรุงศรีอยุธยาไดส้ําเร็จ จึงไดเ้ล่ือนบรรดาศกัด์ิ เป็นหลวง

สุรินทรภกัดี (เชียงปุม)ปกครองบา้นเมืองที และเม่ือปี 2306 หลวงสุรินทรภกัดี (เชียงปุม) ไดย้า้ย

จากบา้นเมืองทีมาบา้นคูประทายเป็นเมืองประทายสมนัต์หรือไผทสมนัต์ (เป็นจงัหวดัสุรินทร์ใน

ปัจจุบนั) เพราะมีชยัภูมิท่ีเหมาะสม และไดท้าํความดีความชอบ จึงไดเ้ล่ือนบรรดาศกัด์ิเป็นพระยาสุ

รินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เป็นเจ้าเมืองข้ึนตรงต่อเมืองพิมาย ต่อมาปี พ.ศ.2329 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไดท้รงโปรดพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้เปล่ียนช่ือ

เมืองไผทสมนัต์ เป็นเมืองสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศกัด์ิของเจา้เมืองสุรินทร์ (บุญขาน โทขนัธ์ 

2553, 80:107) 

จงัหวดัสุรินทร์มีแหล่งอารยธรรมมาจากขอม บรรพบุรุษสืบเช้ือสายมาจากเขมรเช้ือสาย 

ลาวและเช้ือสายส่วยซ่ึงมีความสามารถในการจบัชา้งป่า สุรินทร์เป็นจงัหวดัท่ีคนทัว่ไปทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศรู้จกักนัดีวา่ สุรินทร์เป็นถ่ินเมืองชา้งซ่ึงมีช่ือเสียงความยิ่งใหญ่ ความแสนรู้ของ

ชา้ง ชา้งสามารถสร้างช่ือเสียงให้แก่จงัหวดัและดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้แก่จงัหวดัไดเ้ป็นอยา่งดี ชาว

สุรินทร์จึงถือว่าชา้งเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ ดงัคาํขวญัของจงัหวดัท่ีว่า 

“สุรินทร์ถ่ินชา้งใหญ่” 

ในบทน้ีจะเป็นการแสดงผลการวจิยัท่ีผูศึ้กษาไดไ้ปทาํการเก็บขอ้มูล มาจากแหล่งขอ้มูล

ต่าง ๆ ซ่ึงจะนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ผล เพื่อตอบปัญหานาํการวิจยัทั้ง 2 ขอ้คือ 1.) มายาคติเก่ียวกบั
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ชา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ ส่ือสารค่านิยมและความเช่ืออะไรบา้ง และ 2.) เยาวชน

ในหมู่บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีความเช่ืออยา่งไรเก่ียวกบัช้างใน

นิทานพื้นบา้นไทยกยู และผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์ในบทท่ี 5 ต่อไป 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการ 1.) วเิคราะห์และพรรณนามายาคติเก่ียวกบัชา้ง 
ในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ในประเด็นเร่ืองการส่ือสารค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบั
ช้าง 2.) วิเคราะห์ความเช่ือเก่ียวกบัช้างในนิทานพื้นบา้นไทยกูย ของเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง 
ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 

ผูว้ิจ ัยได้ทําการศึกษาเก็บข้อมูลโดย การศึกษาจากข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มหมอช้างชาวกูย กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่ม

เยาวชน ขอ้มูลท่ีได้จากการทาํวิจยัได้นาํมาตอบปัญหาวิจยัในส่วนต่าง ๆ โดยแบ่งการนาํเสนอ

ออกเป็น หวัขอ้คือ 

ปัญหานาํวิจยัขอ้ 1 ค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เก่ียวกบัช้างท่ีส่ือสารผ่านนิทาน

พื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

ปัญหานาํวจิยัขอ้ 2 ความเช่ือของเยาวชน เก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ตอนที่ 4.1  ค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เกี่ยวกับช้างที่ส่ือสารผ่านนิทานพืน้บ้านไทยกูย 

จังหวดัสุรินทร์ 

ขอ้มูลเหล่าน้ีนาํมาจากเอกสารการวจิยั ไดแ้ก่  

  4.1.1  นิทานพื้นบา้นไทยกยู (อารีย ์ ทองแกว้, 2550) 

  4.1.2  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินตามรอยอารยธรรมไผทสมนัต ์(บุญขาน โทขนัธ์,2553) 

  4.1.3  นิทานพื้นบา้นจงัหวดัสุรินทร์(ผกากรอง บุญเตม็,2550)   

  4.1.4  วฒันธรรมทอ้งถ่ินสุรินทร์ (อารีย ์ ทองแกว้,2549) 

จาํนวนทั้งหมด 4 เล่ม และทาํการสัมภาษณ์ หมอชา้งชาวกูย จาํนวน 4 คนและ 

นกัวชิาการ จาํนวน 4 คน รวมทั้งหมด 8 คนโดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ดงัน้ี  
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หมอช้าง 

4.1.5  ครูบาหมิว ศาลางาม               หมอชา้ง 

4.1.6  ครูบาบุญมา แสน                   หมอชา้ง 

4.1.7  ครูมา ทรัพยม์าก                     หมอชา้ง 

4.1.8  ครูอิน แสนดี                          หมอชา้ง 

นักวชิาการ 

4.1.9  นางผกากรอง บุญเตม็              นกัวชิาการ 

4.1.10  นายทองเหลือง บุญพร้อม       นกัวชิาการ 

4.1.11  พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร    นกัวชิาการ 

4.1.12  นางสาวจรรยา มากพงศ ์          นกัวชิาการ 

รวมทั้งหมด 8 คน  
ผลการวจิยัจะนาํเสนอโดยแบ่งเป็น 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 
4.1.13  ประวติัของชาวกยูจงัหวดัสุรินทร์ 

4.1.14  การเล่านิทานพื้นบา้นไทยกยู 

4.1.15  ค่านิยมและความเช่ือ เก่ียวกบัชา้งท่ีส่ือสารผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดั 

สุรินทร์ ในมุมมองของหมอชา้งชาวกยู    

4.1.16  ค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบัชา้งท่ีส่ือสารผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดั 

สุรินทร์ในมุมมองของนกัวชิาการ 

4.1.17  ค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้ง โดยวิเคราะห์จากนิทานพื้นบา้น

ไทยกยู จ.สุรินทร์  

 

4.1.13 ประวตัิของชาวกูยจังหวดัสุรินทร์ 

ชาวไทยกยูมีการเรียกช่ือออกเสียงต่างกนัวา่ กยู (Kui) กวย (Kuoy) และส่วย (Suay) ชาว

ไทยกูยบา้นตากลาง อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เรียกตวัเองว่า “กูย” แต่คนไทยทัว่ไปเรียกว่า 

“ส่วย” 
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จากคาํบอกเล่าสืบต่อกนัมาของชาวบา้นตากลางเช่ือวา่ชาวกูยมีถ่ินฐานเดิมอยูท่างตอน

เหนือของประเทศอินเดีย ต่อมาได้อพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศลาว หรือ

บริเวณตอนเหนือของเมืองกาํปงธม ประเทศกมัพูชา เรียกว่าเมืองอตัตะปือแสนแป จาํปาศกัด์ิและ

สาละวนั ชาวกูยตั้งตนเป็นรัฐอิสระในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 เคยส่งทูตมาคา้ขายกบัอยุธยาและเคย

ช่วยเขมรปราบขบถ เม่ือเขมรมีอาํนาจทางทหารเขม้แข็งไดป้ราบชาวกูยและผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึง

ของเขมร ชาวกูยมีนิสัยชอบการเคล่ือนยา้ยแสวงหาดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยป่าและแหล่งนํ้ าเพื่อ

เอ้ืออาํนวยต่ออาชีพหลกัคือการเล้ียงชา้งและการทาํนาทาํไร่ แต่อาจดว้ยเหตุผลทางการเมืองท่ีเคยทาํ

สงครามกนัคร้ังแลว้คร้ังเล่า หาความสงบสุขไดย้าก ชาวกูยกลุ่มหน่ึงจึงพากนัอพยพโดยใชช้า้งเป็น

พาหนะหาถ่ินท่ีอยู่ใหม่ ขา้มลาํนํ้ าโขงเขา้สู่ภาคอีสานทางดา้นแก่งสะพือ อาํเภอโขงเจียม จงัหวดั

อุบลราชธานี หลงัจากนั้นลูกหลานชาวกูยก็แยกยา้ยกนัไปตั้งบา้นเรือนท่ีอ่ืน ส่วนหน่ึงตั้งถ่ินฐานท่ี

จงัหวดัศรีษะเกษ บางพวกก็เลยมาท่ีจงัหวดัสุรินทร์ ปัจจุบนัชาวกูยกระจายอยู่บริเวณภาคอีสาน

ตอนล่าง ทั้งท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์และนครราชสีมา 

ชาวกูยอพยพเขา้ประเทศไทยคร้ังใหญ่ในปลายสมยักรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.2245-2326) มี

หัวหน้ากลุ่มของตวัเอง ชาวไทยกูยในจงัหวดัสุรินทร์ตั้งบา้นเรือนปะปนอยู่กบัชาวไทยเขมรและ

ไทยลาว มีประเพณีวฒันธรรมบางส่วนผสมกลมกลืนกนั อยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุขมาจนถึง

ปัจจุบนั (อารีย ์ ทองแกว้. 2549:75 ) 

หมู่บา้นตากลาง เป็นช่ือหมู่บา้นเล็ก ๆ ในจงัหวดัสุรินทร์มีพื้นท่ีราว 1 ตารางกิโลเมตร 

อยูใ่นเขตการปกครองของ ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม ตากลางตั้งอยูบ่นเนินท่ีมีลกัษณะลาดเอียงลง

ไปทางทิศเหนือไปจนจรดบริเวณท่ีลาํ นํ้าชีไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้ามูลท่ีเรียกวา่ “วงัทะลุ” 

อาณาเขตหมู่บา้นตากลางมีพื้นท่ีติดต่อกบัหมู่บา้นใกลเ้คียงหลายหมู่บา้นซ่ึงถือเป็นบา้น

พี่ บา้นน้อง โดยมีบา้นหนองบวั บา้นตาทิตย ์และบา้นภูดินอยู่ทางทิศตะวนัตก มีบา้นหนองคูณ 

บา้นศาลาอยูท่างทิศตะวนัออก บา้นจินดา และบา้นกระโพ อยูท่างทิศใต ้ส่วนดา้นทิศเหนือจะเป็น

พื้นท่ีทาํนาของหมู่บา้นไปจนจรดป่าทาม ส่วนฝ่ังตรงกนัขา้มแม่นํ้ ามูลเป็นบา้นยางบ่อพิรมย ์บา้น

ผกับุง้ ตาํบลนาหนองไผ ่อาํเภอชุมพลบุรี และฝ่ังตรงขา้มลาํชี คือ บา้นตราด ตาํบลท่าม่วง อาํเภอ 

สตึกจงัหวดับุรีรัมย ์
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ภูมิอากาศบา้นตากลางและหมู่บา้นใกลเ้คียงมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนเพราะ

ไดรั้บ อิทธิพลจากลมมรสุมท่ีพดัประจาํเป็นฤดูกาล 2 ชนิด ลมท่ีพดัจากทิศตะวนัออกเสียงเหนือใน

ฤดูหนาวเรียกว่า ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จะพดัเอาความหนาวเยน็มาจากประเทศจีน  และ

มรสุมตะวนัเฉียงใต้จะพดัพาเอาฝนและความชุ่มช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย เขา้มาสู่พื้นท่ีอุณหภูมิ

เฉล่ียตลอดปีของตากลางประมาณ 27 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายน

ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ตํ่าสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม 

การคมนาคม เน่ืองจากหมู่บา้นตากลางตั้งอยูใ่นพื้นท่ีก่ึงกลางสามอาํเภอของสองจงัหวดั

คือ อาํเภอท่าตูม และชุมพลบุรี ในเขตจงัหวดัสุรินทร์ กบัอาํเภอสตึก เขตจงัหวดับุรีรัมย ์และเป็น

หมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว ทาํให้ตากลางมีเส้นทางเขา้ออกหลายทิศทาง  นอกจากน้ี

บา้นตากลางยงัมีถนนเช่ือมต่อไปยงัหมู่บา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียง  

รูปร่างหนา้ตาของชาวบา้นตากลางปัจจุบนัคลา้ยกบัชาวไทยทางภาคอีสานทัว่ไป แต่ก็มี

เคา้โครงเช้ือสายจากบรรพบุรุษในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีนกัมนุษย ์วิทยาศึกษาไวป้รากฏอยูบ่า้ง 

โดยนกัมนุษยวิทยาเช่ือวา่เป็นมนุษยต์ระกูลออสโตรลอยด์ซ่ึงมีรูปร่างเต้ีย จมูกแบน ผิวดาํ ผมหยิก 

ริมฝีปากหนา ซ่ึงอาศยัอยู่ตามเกาะแก่งทางภาคใตข้องทวีปเอเชียคือบรรพบุรุษสายหลกัชาวกวย 

แห่งบา้นตากลางในปัจจุบนั แต่เน่ืองจากเง่ือนไขทางสภาพภูมิศาสตร์ การเศรษฐกิจและการ

สงครามตลอดจนภยัทางธรรมชาติทาํให้เกิดการอพยพและถ่ายเททาง พนัธุกรรมระหว่างมนุษย์

ก่อนประวติัศาสตร์ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณตอนบนของทวปี ซ่ึงมีผวิขาว ผมเหยียดตรงกบักลุ่มท่ีอยูท่างใต้

ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชาวกวย ดงันั้น หากดูกนัผิวเผินและไม่ได้ยินการใช้ภาษากวย ก็ยากท่ี

แยกแยะวา่ชาวตากลางคนไหนเป็นคนไทยเช้ือสายกวย 

ตากลางเป็นหมู่บา้นหลายภาษาคือมีทั้งภาษาท่ีส่ือสารระหวา่งคนและภาษาท่ี เก่ียวกบั

ช้าง ดงันั้น สมาชิกของบา้นตากลางจึงถือเป็นผูรู้้ทางภาษาท่ีหาตวัจบัยาก ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นท่ี

ใกลเ้คียงมีชาวไทยเช้ือสายเขมรและลาวปนอยูม่าก ทาํใหช้าวบา้นตากลางสามารถพูดไดห้ลายภาษา

คือภาษากวย ภาษา เขมร ภาษาลาวและภาษาไทยกลาง ซ่ึงเป็นภาษาราชการ แต่สาํหรับภาษากวยนั้น 

ถือเป็นภาษาหลกัของบา้นตากลางท่ีใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั ภาษากวยนั้นมีเฉพาะภาษา

พูดไม่มีภาษาเขียนซ่ึงนกัภาษาศาสตร์ไดจ้ดัภาษากวยไว ้ ในตระกูลออสโตรเอเชียติกและอยู่ใน

ตระกลูยอ่ยกลุ่มมอญเขมร 
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ลกัษณะชุมชน เน่ืองจากตากลางเป็นชุมชนท่ีมีราษฎรมีอาชีพเล้ียงสัตวโ์ดยเฉพาะชา้งมี

มาก ตากลางจึงค่อนขา้งโดดเด่ียวตวัเองห่างไกลจากชุมชนเมืองเพื่อสะดวกต่อการ เล้ียงชา้ง แต่

ปัจจุบนัตากลางไดรั้บความสนใจและไดง้บพฒันามากกวา่หมู่บา้นในละแวกใกลเ้คียงเน่ืองจากชา้ง

ของหมู่บ้านตากลางได้ช่วยสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวดัสุรินทร์และประเทศไทยในเร่ืองการ

ท่องเท่ียว จนเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  

ตากลางแม้จะเป็นหมู่บ้านท่ีมีโครงสร้างมาจากสังคมคนเล้ียงช้าง ผูสื้บทอดวิชา         

คชศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ลึกลบัแต่ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในหมู่บา้น ยงัคงมี

ลกัษณะของสังคมช่วยเหลือ ท่ีสมาชิกจะเก้ือกูลกนัเช่นสังคมไทยทัว่ไปโดยสมาชิกในครัวเรือนจะ

ประกอบดว้ย คนหลายวยั ผูมี้อาวุโสกว่าจะเป็นผูช้ี้นาํผูท่ี้อ่อนกวา่ โดยต่างถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัซ่ึง

ลกัษณะสังคมแบบน้ีทาํให้ชาวบ้านตากลางท่ีเป็น กลุ่มเครือญาติมกัจะปลูกบา้นอยู่ในละแวก

เดียวกนัและท่ีน่าสนใจคือคนในหมู่ บา้นตากลางจะมีนามสกุลซํ้ า ๆ กนัโดยมีนามสกุล “ศาลางาม” 

และ นามสกุล “จงใจงาม” เป็นสกุลใหญ่ของหมู่บา้น 

การปกครองของหมู่บา้นปัจจุบนัมีตวัแทนท่ีไดรั้บตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น มีหน้าท่ีบาํบดั

ทุกข์บาํรุงสุขลูกบา้น และคอยประสานความร่วมมือระหว่างราชการกบัชุมชนในฐานะสมาชิก

องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลกระโพ แต่นอกจากผูใ้หญ่บา้นแลว้ชาวตากลางท่ีเล้ียงชา้งยงัคงให้ความ

เคารพและเช่ือ ฟังกรรมหลวงหรือครูบาใหญ่ ซ่ึงเป็นหมอชา้งอาวุโส โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชา้ง

เช่นเดียวกบัในสมยัโบราณ ทั้งน้ีเพราะกรรมหลวงนั้นตอ้งเป็นท่ีมีความรู้เร่ืองการจบัช้างป่าเป็น

อยา่ง ดี                      

บา้นตากลางเป็นหมู่บา้นท่ีมีวฒันธรรมการแต่งกายท่ีสวยงาม โดยผูช้ายชาวกวยนิยมนุ่ง

โสร่ง ส่วนผูห้ญิงนิยมนุ่งผา้ซ่ิน และท่ีสําคญัโสร่งกบัผา้ซ่ินของชาวตากลางน้ีจะทอข้ึนจากไหมท่ี

เล้ียงกนัใน ครัวเรือน อยา่งไรก็ตามวฒันธรรมการแต่งกายจากภายนอกก็ไดแ้ทรกเขา้มาในหมู่บา้น

ตากลาง เช่นกนั ซ่ึงทาํให้ในทุกวนัน้ีชาวตากลางโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีการแต่งกายตาม 

สมยันิยมคลา้ย ๆ กบัการแต่งกายของชาวไทยทัว่ไป ดงันั้นการแต่งกายท่ีเป็นแบบดั้งเดิมจึงพบเห็น

ไดใ้นกลุ่มคนสูงอายุหรือช่วง ท่ีหมู่บา้นมีงานบุญ งานประเพณีหรืองานพิธีท่ีสําคญั ๆ (เร่ืองเล่าจาก

ชุมชน,2555,31พฤษภาคม) 
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วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของชาวไทยกยูคือการปลูกสร้างบา้นอาศยัท่ีมีใตถุ้น

สูง เพื่อใช้วางหูทอผา้ วางกระด้งเล้ียงไหม วสัดุเคร่ืองใช้ท่ีจกัสานด้วยหวายและไม้ไผ่ ส่วน

ดา้นหน้าบา้นจะยกหลงัคาสูงสําหรับเล้ียงช้าง ใกลต้วับา้นจะสร้างยุง้ขา้ว หน้าบา้นมีการตั้งศาล

ปะกาํซ้ึงสร้างดว้ยเสาส่ีตน้ มุงด้วยหลงัคาสังกะสีเพื่อเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษก่อนประกอบกิจการ

สาํคญั เช่นก่อนการออกไปคลอ้งชา้ง เม่ือมีแขกมาเยือน เม่ือมีทารกคลอด เม่ือแม่ชา้งตกลูกและทุก

คร้ังท่ีตอ้งออกตากบา้นไปไกล ๆ  

นอกจากน้ีชาวกยูยงันบัถือวญิญาณภูตผปีีศาจ เจา้ท่ี เจา้ทาง เจา้ป่า เจา้เขา เทวดาอารักษ ์ 

ก่อนออกคลอ้งช้างหรือทาํการงานใด ๆ จะเซ่นไหว ้บอกกล่าว ขอขมา และขอบคุณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

ทั้งหลายอยา่งสมํ่าเสมอ และดว้ยความกตญัญูรู้คุณ ชาวกูยเช่ือวา่ถา้ทาํผิดผีหรือผิดขนบธรรมเนียม

ประเพณีจะทาํใหเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย และไดรั้บภยัพิบติันานา มีการรําผีมอหรือทาํพิธีแกลมอ เหมือนการ

ทรงเจา้เขา้ผีในการรักษาโรคและทาํนายโชคชะตา ผูท่ี้จะรําผีมอตอ้งผา่นพิธีการครอบครูหรือไหว้

ครูอย่างถูกต้องก่อน และยงัมีการทาํพิธีไหวพ้ระแขเพื่อเส่ียงทายปริมาณนํ้ าฝนก่อนฤดูทาํนา 

สันนิษฐานวา่เป็นพิธีท่ีไดจ้ากเขมร 

ชาวกยูนิยมเล้ียงชา้งโดยการออกไปคลอ้งชา้งป่าซ่ึงชาวกยูเรียกวา่ “โพนชา้ง” แลว้นาํมา

ฝึกให้เช่ือง เพื่อใชเ้ป็นพาหนะและชา้งเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน การโพนช้างของชาวไทยกูย

ใช้บ่วงบาศท่ีเรียกว่า “เชือกปะกาํ” ทาํจากหนังควายเชือกปะกาํเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือว่ามีดวง

วญิญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู ่ (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 2554) 

ซ่ึงมีการเล่ามาเป็นนิทานในเร่ืองตาํนานพระมอเฒ่า โดยบรรพบุรุษท่ีสิงอยูก่็คือภรรยา

ของพระมอเฒ่าท่ีไดเ้สียชีวิตลง เพราะทาํผิดกฎออกไปคลอ้งช้างป่ากบัพระมอเฒ่า เหลือเพียงแขน

นาง บางคนก็เรียกเชือกปะกาํว่าแขนนาง บางคนก็เรียกบ่วงบาศ ทั้ง 2 คาํท่ีเรียกก็คือเชือกปะกาํ

เช่นกนั เชือกท่ีใช้ในการคลอ้งช้าง เป็นเชือกท่ีทาํจากหนงัควาย เพราะมีความเช่ือว่าชา้งกลวัควาย 

และหนงัควายมีความเหนียวกวา่หนงัชนิดอ่ืน        
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ภาพท่ี 4.1 ศาลปะกาํและเชือกปะกาํ 

 

ทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเชือกปะกาํตอ้งใหค้วามเคารพนบัถืออยา่งจริงจงัถูกตอ้ง หา้ม

ลบหลู่ดูหม่ินเด็ดขาด การเก็บเชือกปะกาํจึงตอ้งแยกมาเก็บไวท่ี้ศาลปะกาํหนา้บา้น ก่อนคนเขา้ออก

บา้นตอ้งยกมือไหวบ้อกกล่าวทุกคร้ัง ส่วนชา้งชาวกยูยกยอ่งเหมือนลูกหลานของตนเอง เม่ือชา้งลม้ 

(ตาย) ตอ้งมีพิธีสวดศพตามหลกัพุทธศาสนา จากนั้นจึงนาํไปฝังสัก 2-3 ปี จะขดุกระดูกชา้งข้ึนมา

ทาํพิธีทาํบุญบงัสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให ้(พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร, สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

พิธีกรรมเก่ียวกบัชา้งของชาวไทยกยูจงัหวดัสุรินทร์ (อารีย ์ ทองแกว้, 2549:11-12) 

ชาวไทยกยูมีชีวติผกูพนักบัชา้งมาตั้งแต่โบราณ มีพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. พิธีเซ่นไหวผ้ปีะกาํ คือ เซ่นไหวว้ญิญาณบรรพบุรุษท่ีศาลปะกาํ 

2. พิธีปะสะ คือ พิธีสารภาพผดิเม่ือไปถึงป่าก่อนโพนชา้ง 

3. พิธีเปิดป่าหรือเบิกไพร คือ การขออนุญาตเจา้ป่าเจา้เขาก่อนจบัชา้ง 

4. พิธีกองกาํพวด หรือ พิธีก่อกองไฟศกัด์ิสิทธ์ิ คือการก่อกองไฟ 3 กองขา้งท่ีพกัในป่า 

จุดไวห้นา้ท่ีพกั 1 กอง ดา้นขาว 1 กอง และดา้นซ้าย 1 กอง เพื่อขอความคุม้ครองป้องกนัภยักองไฟ

ทั้ง 3 กองตอ้งจุดใหลุ้กโซนอยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่การคลอ้งชา้งจะส้ินสุดลง 

5. พิธีสะปะชา้งป่า คือการปัดเป่ารังควาน ไล่ผป่ีาออกจากตวัชา้งท่ีจบัมาได ้

6. พิธีรับขวญัชา้งแกว้ คือ พิธีรับขวญัลูกชา้งแรกเกิด 
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7. พิธีแยกลูกชา้ง คือ การทาํพิธีแยกลูกชา้งท่ีมีอาย ุ3-4 ปี ออกจากแม่ชา้ง 

8. พิธีประชิ คือ พิธีแกเ้คล็ดช้างหรือลูกชา้งท่ีมีลกัษณะอปัมงคล หรือทาํพิธีปะซิเพื่อ

แต่งตั้งหมอชา้งคนใหม่ เม่ือควาญชา้งไดท้าํพิธีประชิแลว้จะเรียกวา่ “หมอชา้ง” 

9. พิธีตดังาช้าง คือ ช้างพลายหนุ่มท่ีมีงายาวเกินไปตอ้งทาํพิธีตดังาอย่างถูกตอ้ง เพื่อ

ความปลอดภยัในการดาํรงชีวติของชา้งเองและอาจเพื่อความปลอดภยัของผูอ้ยูใ่กลเ้คียง 

10. พิธีบงัสุกุล คือพิธีกรรมสวดศพชา้งลม้ (ตาย) ก่อนฝังและตอนขุดกระดูกข้ึนมาอีก

คร้ังพิธีกรรมท่ีกล่าวมายงัมีการสืบทอดอยูบ่า้ง แต่บางพิธีก็ไม่มีการสืบทอด เพราะปัจจุบนัไม่มีการ

คลอ้งชา้งป่าแลว้ 

พิธีกรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยู ทั้ง 11 เร่ือง  

1. พิธีเซ่นไหวผ้ปีะกาํ คือ เซ่นไหวว้ญิญาณบรรพบุรุษท่ีศาลปะกาํ 

2. พิธีปะสะ คือ พิธีสารภาพผดิเม่ือไปถึงป่าก่อนโพนชา้ง 

3. พิธีเปิดป่าหรือเบิกไพร คือ การขออนุญาตเจา้ป่าเจา้เขาก่อนจบัชา้ง 

4. พิธีบงัสุกุล คือพิธีกรรมสวดศพช้างลม้ (ตาย) ก่อนฝังและตอนขุดกระดูกข้ึนมาอีก

คร้ังหน่ึง 

 

 

 
ภาพท่ี 4.2 ภาพชา้งหลงัพิธีตดังาชา้ง 
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4.1.14 การเล่านิทานพืน้บ้านไทยกูย 

การศึกษานิทานพื้นบา้นไทยกูยเก่ียวกบัช้าง ถือว่าเป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นภาพของ

วฒันธรรมประเพณีของกลุ่มชน ในแง่ศิลปะความงาม ความบนัเทิง สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

เป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ช่วยสร้างความรัก ความสามคัคี และความภาคภูมิใจใน

ท้องถ่ิน ดังนั้ น ในทุกยุคทุกสมัยของประเทศไทยมีการส่งเสริมฟ้ืนฟูวรรณกรรมไทยมาอย่าง

ต่อเน่ือง เช่นในสมยักรุงธนบุรี เป็นยุคท่ีประเทศไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 

วรรณกรรมไทยถูกทาํลายไปจาํนวนมาก เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงกอบกูเ้อกราชและ

สร้างบ้านเมืองเป็นปึกแผ่นแล้ว ทรงฟ้ืนฟูศาสนาและวรรณคดีอย่างจริงจงั ปัจจัยท่ีทรงฟ้ืนฟู

วรรณกรรมสมยักรุงธนบุรี คือ  

1. การเห็นความสาํคญัของวรรณกรรมทุกประเภท 

2. วรรณกรรมเป็นสมบติัลํ้าค่าของชาติ 

3. วรรณกรรมเป็นส่ือนาํความคิด ความรัก ความสามคัคี ความภูมิใจในทอ้งถ่ิน 

4. มีคติธรรมนาํชีวติ และปลุกเร้าใหเ้กิดความเสียสละเพื่อทอ้งถ่ิน    

5. เพื่อฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

นิทานพื้นบา้นมีการเล่าสืบทอดมาแต่โบราณ ทุกชุมชนควรมีการสืบคน้เก็บรวบรวมไว ้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นคุณค่าในภูมิปัญญาบรรพบุรุษ  

คุณค่าของนิทานพื้นบา้นมีความสาํคญัดงัน้ี 

1. เป็นการสะทอ้นความคิด จินตนาการ ของชาวบา้นตามสภาพวถีิชีวติของชุมชน 

2. เป็นการถ่ายทอดความคิดบริสุทธ์ิของคนในชุมชนแต่ละทอ้งถ่ินทั้งการคิด การเขียน 

การถกัทอและการประดิษฐ์ 

3. นิทานทาํใหเ้ห็นคุณค่าชีวติ ทั้งทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ 

4. นิทานสะทอ้นภูมิปัญญาของผูคิ้ดสร้างสรรค ์และผูสื้บทอดนาํมาใชใ้ห้เหมาะสมใน

วถีิชีวติตามยคุสมยั (อารีย ์ ทองแกว้, 2549:7 ) 

ปัจจยัทั้ง 5 ท่ีเป็นการฟ้ืนฟูวรรณกรรมนั้นทาํให้เรายงัไดเ้ห็นนิทานพื้นบา้นของชาวกูย 

ท่ีเป็นวรรณกรรมอนัลํ้าค่าของชาวจงัหวดัสุรินทร์ ไม่ใช่วรรณกรรมลํ้าค่าของชุมชนกยูเท่านั้น 
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นิทานพื้นบา้นไทยกยู เป็นส่ิงท่ีเป็นโครงสร้างตามขนบธรรมเนียมเดิม Conventions ทาํ

ใหรู้้ไดว้า่นิทานถูกสร้างมากจากวฒันธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี โดยผูแ้ต่งก็คือบรรพบุรุษ

ท่ีอยูใ่นชุมชนนัน่เอง แลว้ถูกการเล่าต่อ ๆ กนัมา จึงทาํให้นิทานถูกเล่ามาถึงปัจจุบนั ซ่ึงวิเคราะห์ได้

จาก กรอบแนวคิดการเล่าเร่ือง 

องคป์ระกอบท่ีสําคญัของการเล่าเร่ือง (John Cawelti,1971 อา้งถึงใน Berger,1997:126-

127) ดงัน้ี 

ก.โครงเร่ือง (Plot) ในนิทานทั้ง 11 เร่ือง ของชาวไทยกูยท่ีนาํมาศึกษา ลว้นมีชา้งเขา้มา

เก่ียวขอ้งในเร่ือง เช่น ชา้งเป็นพาหนะของคน เป็นพาหนะของเทวดา เป็นผูถู้กล่า เป็นตน้  

ข. แนวคิดของเร่ือง (Theme) สร้างความเช่ือ สร้างจิตสํานึกให้คนรุ่นใหม่ยงัรักชา้งและ

ดูแลชา้ง ทาํใหเ้ห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งในชุมชน 

ค. ตวัเอก (Hero/Heroine) ก็คือชา้งท่ีทั้งเป็นพาหนะ เป็นผูถู้กล่า   

ง. ผูร้้าย (Villains) ก็คือคนท่ีไปล่าชา้ง คนท่ีฆ่าชา้ง  

จ. ช่วงเวลา (Time) เป็นช่วงเวลาท่ีผา่นมานาน เป็นนิทานท่ีเล่าต่อจากบรรพบุรุษ  

ฉ. สถานท่ี (Place) เป็นสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นตากลาง และป่าท่ีออกไปจบัชา้ง 

นัน่ก็คือป่าแถบเขมร 

ช. เคร่ืองแต่งกาย (Costume) การแต่งกายของของหมอช้างเป็นภาษาอวจันะ (Non-

verbal) ท่ีจะบ่งบอกหรืออธิบายความหมายของเร่ืองราวของผูไ้ปจบัชา้งได้ โดยหมอชา้งนุ่งผา้ไหม

เป็นผา้นุ่ง 1 ผนื และมีผา้สไบหน่ึงผนื มีเคร่ืองรางของขลงัเป็นเคร่ืองประดบั  

ซ. วิธีการเดินทางหรือยานพาหนะท่ีใช้ (Locomotion) นิทานทุกเร่ืองท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ลว้นแต่ใชช้า้งเป็นพาหนะทั้งส้ิน 

ฌ. อาวุธ (Weapon) อาวุธท่ีใช้ในนิทานจะเป็นเชือกปะกํา ท่ีใช้ในการคล้องช้าง 

คาถาอาคมในการจบัชา้ง รวมไปถึงการเซ่นไหวผ้ปีะกาํใหช่้วยคุม้ครองผูอ้อกไปคลอ้งชา้งป่า 

ในขณะท่ี ส่ิงประดิษฐ์ (Inventions) หรือส่ิงแปลกใหม่ท่ีคิดสร้างสรรค์ต่างไปจาก

ขนบธรรมเนียมแบบเดิมจะเป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น ความหมายแฝงในนิทานพื้นบา้น

ไทยกยูจงัหวดัสุรินทร์ นัน่ก็คือ ทาํใหเ้ห็นภาพความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต รู้ถึงท่ี
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ไปท่ีมาของชา้ง สัมผสัถึงความเช่ือท่ีแทรกอยูใ่นนิทาน ไม่วา่จะเป็นความเช่ือเก่ียวกบัการเซ่นไหวผ้ี

ปะกาํ ความเช่ือเก่ียวกบัขอ้หา้มต่างๆ ความเช่ือท่ีบอกวา่หากไม่ปฏิบติัตามจะส่งผลถึงชีวติ  

ปัจจุบนัชาวไทยกยูอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสุรินทร์ประมาณร้อยละ 10 ของจาํนวนประชากร

ทั้งหมด กระจายอยูต่ามอาํเภอต่าง ๆ กลุ่มชาวไทยกูยมี 2 กลุ่ม กลุ่มชาวไทยกูยเล้ียงชา้งหรือ “กูยอา

จึง” และกลุ่มชาวไทยกยูท่ีทาํไร่ ทาํนา กลุ่มชาวไทยกยูเล้ียงชา้งมีมากท่ีสุดท่ีบา้นตากลาง ตาํบลกระ

โพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ชาวไทยกยูมีภาษาพดูเป็นของตนเองแต่ไม่มีภาษาเขียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 จุดประสงคข์องการถ่ายทอดนิทานพื้นบา้น 

 

 

 

จุดประสงค์ของ

การเล่านิทาน 

5.ตอ้งการสร้าง

ความเช่ือให้เกิดข้ึน 

3.สร้างความรัก 

ความสามคัคีให้

เกิดข้ึนในชุมชน 

 

2.สร้างความ

สนุกสนานของคน

ในชุมชน 

1.ความผกูพนั

ระหวา่งคนกบัชา้ง 

4.การแสดงถึง

อาํนาจของผูเ้ล่า

นิทาน 
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หมอชา้ง (ผูเ้ล่านิทาน) ส่ือสารนิทานออกมาสู่เยาวชนดว้ย วธีิเล่าปากต่อปาก  โดยการ 

ส่ือสารนั้นผูเ้ล่าตอ้งการ 1. สร้างให้เห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ซ่ึงตั้งแต่อดีตคนกบัชา้ง

ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัตลอดเวลาเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 2. สร้างใหเ้ห็นถึงความสนุกสนานของ

คนในชุมชนเม่ือมีการประกอบพิธีกรรมข้ึนจะมีการเล่านิทานท่ีตลกขบขนัหรือแมก้ระทัง่นิทานท่ี

ใหแ้ง่คิดต่าง ๆ 3. สร้างใหเ้ห็นถึงความรักความสามคัคีของคนในชุมชน โดยการรวมตวัจดักิจกรรม

ในชุมชนแต่ละคร้ังนั้นจะมีการเป่าสแนงแกลเพื่อเรียกทุกคนมาอยู่พร้อมเพรียงกนั และความเช่ือท่ี

เกิดจากนิทานก็นาํมาสู่การตระหนกัของคนในชุมชนในเร่ืองความสามคัคี เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มี

การออกไปคลอ้งช้างจริง ๆ แลว้ ความสามคัคีก็จะลดลงไป 4. แสดงถึงอาํนาจของตวัผูเ้ล่า เม่ือมี

นิทานต้องมีผูเ้ล่าซ่ึงผูเ้ล่านิทานไม่ว่าจะเป็นใครย่อมแสดงให้เห็นถึงความมีอาํนาจของผูเ้ล่า 

โดยเฉพาะหมอชา้งท่ีถือวา่เป็นผูอ้าวโุส มีประสบการณ์คลอ้งชา้งมายาวนาน รวมไปถึงเป็นบุคคลท่ี

คนในชุมชนให้การยอมรับเป็นปราชญ์ชาวบา้น การเล่านิทานของหมอช้างจึงสร้างความเช่ือให้

เกิดข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งแนบเนียบ 5. สร้างความเช่ือคือจุดมุ่งหมายของการเล่านิทานโดยสร้างให้

เกิดความเกรงกลวัต่อส่ิงท่ีมองไม่เห็น เกิดความศรัทธา เกิดขอ้ปฎิบติัต่าง ๆ ท่ีทุกคนจะตอ้งเคารพ

นับถือและปฎิบติั เพราะมีเหตุการณ์ไม่ดีปรากฏในนิทาน โดยหมอช้างระบุว่าบุคคลเหล่านั้นมี

ตวัตนจริง และเป็นเหตุการณ์จริง เป็นตน้ 

ดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปทาํใหค้นในยคุใหม่ไม่ค่อยเช่ือในเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ี การเล่า 

นิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้งของชาวไทยกยู จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัไม่มีการออกไปจบัชา้ง ทาํใหก้ารเล่า

นิทาน เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้ยาวชนซึมซบัการคลอ้งชา้งและพิธีกรรมต่าง ๆ ไวไ้ด ้  

 “เด็กบางคนหวัสมยัใหม่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการคลอ้งชา้งเท่าไหร่ต่อให้

มีนิทานมาสร้างความสนุกสนาน และสร้างความจดจาํได้ง่ายแค่ไหน ก็ยากท่ีจะทาํให้เด็กเหล่าน้ี

สนใจแมก้ระทัง่ ลูกหลานควาญชา้งเองไดฟั้งนิทานมาตั้งแต่เด็ก ยงัไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้เลย แต่นัน่ก็

ไม่ใช่ความผดิของเด็กเพราะปัจจุบนัมีประกาศออกมาไม่ใหจ้บัชา้งป่า เราถึงจบัไม่ได ้เด็กเหล่าน้ีเลย

ไม่เคยเห็นของจริง ไดแ้ค่ฟังและมีการซ้อมให้เห็นเท่านั้น”  (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 

2554) 

เม่ือนิทานมีเร่ืองราวเร้นลบั ในส่ิงท่ีมองไม่เห็นอยา่งเช่น คาถาอาคม ผีปะกาํ (ผีบรรพ

บุรุษ) ถูกยึดครองโดย “มายาคติ” ทาํให้แนวคิดของโรล็องด์บาร์ตส์ซ่ึงเป็นแนวคิดในแบบ
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โครงสร้างนิยมไดรั้บการตอกย ํ้าวา่ ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตประจาํวนัท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเซ่น

ไหวผ้ปีะกาํ การเป่าสแนงแกล ไดถู้กยดึครองโดยกลุ่มคนและอุดมการณ์หน่ึง ๆ ซ่ึงใชเ้ป็นฐานท่ีมัน่

ในการแพร่กระจายคติ ความคิด ค่านิยม ความเช่ือ เพื่อสร้างให้เกิดส่ิงท่ีต้องการนั่นก็คือ การ

ตอ้งการสร้างให้คนในชุมชนคิดดี ปฎิบติัดี ประพฤติดี เป็นการแสดงอาํนาจของผูเ้ล่าท่ีเป็นบรรพ

บุรษของคนในชุมชาวกยู ซ่ึงในยุคของโรล็องด์ บาร์ตส์ เขาหมายถึงชนชั้นกลางฝร่ังเศสซ่ึงอาํพราง

การแสดงอาํนาจทางความคิดผ่านมายาคติ แต่สําหรับนิทานพื้นบา้นนั้นกาํลงักล่าวถึงความเช่ือท่ี

เป็นมายาคติ เสนอผา่นนิทานพื้นบา้นนัน่เอง   

นิทานในหมู่บา้นตากลางท่ีเก่ียวกบัช้างเร่ิมหายสาบสูญไปกบัคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้น 

ปัจจุบนัผูท่ี้ถ่ายทอดนิทานพื้นบา้นมีเพียงไม่ก่ีคน ส่วนมากเป็นหมอช้างและพระครูวดัป่าอาเจียง

เท่านั้น ตอนน้ีนิทานท่ียงัคงอยูก่็จะเป็นนิทานท่ีสอดแทรกความเช่ือและพิธีกรรมต่าง ๆ ไว ้เท่านั้น 

ส่วนนิทานอ่ืน ๆ ไม่ค่อยเอามาพูดถึง ให้ได้ยินกนัแล้ว นิทานท่ียงัพูดถึงในหมู่บ้านตากลาง คือ

นิทาน คลอ้งชา้ง (ก๊บอะจีง)  คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง (ก็อบอาจีง) ตาํนานพระมอเฒ่า (กานายกวาวอู

เด๋ิมมออาจีง) สงครามยกัษก์บัเทวดา (สงกรามหยกัน็องเทวเด๋ีย) ท่ียงัพดูถึงอยูเ่พราะนิทานเหล่าน้ีเรา

ยงัเห็นการปฎิบติัตามประเพณีอยูน่ัน่เอง 

“นิทานท่ีเกิดข้ึนนั้ นมนุษย์สร้างข้ึนมาเพื่อให้เป็นท่ีรับรู้ร่วมกันใช้ในการส่ือสาร

ความคิด ความรู้สึก ใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั จะเห็นไดว้า่นิทานสามารถสอดแทรกเร่ืองราว

เก่ียวกบัช้างท่ีเป็นพิธีกรรม เช่น การเซ่นไหวผ้ีปะกาํก่อนออกไปคล้องช้าง เพราะผีปะกาํจะช่วย

คุม้ครองในการออกไปคลอ้งชา้งช่วยในเร่ืองการงานการคา้ขายถา้ลูกหลานไม่สบายก็จะดีข้ึน”(บุญ

มา แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)  

วฒันธรรมคือการส่ือสารท่ีมีการส่งต่อโดยการใช้ภาษาท่าทางท่ีสามารถถ่ายทอด

วฒันธรรมและพื้นฐานทางวฒันธรรมได้ ซ่ึงนิทานเก่ียวกับช้างของชาวไทยกูย ได้แสดงออก

ทางดา้นกระทาํเช่น วธีิปฎิบติั หลกัการดาํเนินชีวิต และการประกอบพิธีกรรมของหมอชา้งชาวกูยมี

แบบแผนและวิธีปฏิบติัท่ีเคร่งครัด ซ่ึงหมอช้างได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนกลายเป็น

วฒันธรรม และประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน และนิทานส่วนมากเล่ามาจากเหตุการณ์จริง 

หมอช้างชาวกูยเป็นผูเ้ล่านิทานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงออกมา เล่าถึงผูอ่ื้นแต่บางคร้ังก็สมมุติ

วา่นัน่คือตวัเอง เพราะตวัเองก็เคยทาํเหมือนในส่ิงท่ีเล่าออกมาก ซ่ึงผูเ้ล่ามกัจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง
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หรือนาํตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ เช่น หมอชา้งไดเ้ล่าเร่ืองการออกไปคลอ้งชา้ง ก็จะมี

การเล่าท่ีประหน่ึงว่าตนก็ออกไปคล้องช้างแบบน้ีเช่นกัน จึงเล่ามาด้วยความสนุกสนานและ

น่าเช่ือถือท่ีสุด เป็นเหมือนประสบการณ์ตรงท่ีหมอชา้งไดรั้บมาจากบรรพบุรุษ 

 

4.1.15 ค่านิยมและความเช่ือ เกี่ยวกับช้างที่ส่ือสารผ่านนิทานพืน้บ้านไทยกูย จังหวัด

สุรินทร์ ในมุมมองของหมอช้างชาวกูย  

นิทานทาํให้ทราบท่ีมาของประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนบา้นตากลาง ท่ีมีอาชีพ

เล้ียงช้าง มีความสัมพนัธ์กบัช้างท่ีเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกนั นิทานสามารถสร้างค่านิยมและ

ความเช่ือของชุมชนออกมาได ้โดยการเล่านิทานต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษ ทาํให้เกิดการซึมซับ

และรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีวา่เป็นธรรมชาติ 

 “Myth” นั้น (John Fiske,1990) เป็นเร่ืองเล่าซ่ึงสังคม/วฒันธรรมใชใ้นการอธิบายหรือ

ใชใ้นการทาํความเขา้ใจความเป็นจริงหรือธรรมชาติในแง่มุมต่างๆมายาคติในสังคมโบราณมกัเป็น

เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ ซ่ึงนิทานพื้นบา้นทั้ง 11 เร่ืองท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ไดส้ร้างวฒันธรรมข้ึนมา

ผา่นกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความเช่ือ การนบัถือศาสนา การดาํเนินชีวิต รวมทั้ง

ส่ิงของเคร่ืองใช ้

นิทานก็คือวฒันธรรมหน่ึงท่ีคนในชุมชนชาวกูยไดส้ร้างข้ึนมา เพื่อส่ือสารหลกัในการ

ดาํเนินชีวิตและยึดเหน่ียวจิตใจ โดยใชนิ้ทานเป็นการสอนลูกหลานและสร้างตวัอยา่งท่ีดีและไม่ดี 

เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการดาํเนินชีวติใหอ้ยูใ่นกรอบของศีลธรรม 

ความเช่ือของหมอช้างชาวกูย   
มีการจดัตาํแหน่งหมอชา้งมาแต่สมยัโบราณ  แบ่งออกตามระดบัความสามารถจากสูง

ลงไปตํ่า โดยมีตาํแหน่งกาํลวงพืดจา๊วเถ่ือน เป็นตาํแหน่งสูงสุดในกองคาราวานเดียวกนั  กล่าวคือ 
ชั้นท่ี 1 กาํลวงพืด ชั้นท่ี 2 สะดาํ   ชั้นท่ี 3 สะเดียง ชั้นท่ี 4 จา ขบวนหน่ึงจะมีกาํลวงพืดเพียงคน
เดียว ส่วนสะดาํ สะเดียง หรือ หมอจา จะมีก่ีคนก็ไดต้ามความจาํเป็นและตามจาํนวนชา้งท่ีนาํไป  

หมอชา้งชั้นตํ่าสุด คือ  จา แทจ้ริงแลว้เป็นหมอใหม่ไม่มีสิทธิพิเศษอะไร แต่พิเศษกวา่ 

มะ(ผูดู้แลชา้ง)ตรงท่ีมีสิทธิข้ึนคอชา้งได ้มีหนา้ท่ีไม่ต่างจาก มะ เพราะจะตอ้งคอยดูแลชา้งต่อและ

ทาํงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ขดัต่อกฎของผปีะกาํ ซ่ึงการไดม้าซ่ึงตาํแหน่งน้ีไม่ไดว้ดัจากความสามารถ แต่มา
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จากการใหโ้อกาสของครูบาใหญ่ หรือไดต้าํแหน่งเพื่อเป็นตวัเพิ่มผลประโยชน์ในการไปจบัชา้งใน

คร้ังนั้น  

แต่ในอดีตหมอชา้งคนแรก คาํพระมอเฒ่า ปัจจุบนัไม่มีตาํแหน่งน้ีแลว้ เน่ืองจากพระมอ

เฒ่าทาํผดิกฎระเบียบของหมอชา้ง ทาํผิดผีปะกาํ จึงกลายเป็นนิทานท่ีมีอุทาหรณ์สอนคนรุ่นหลงัให้

เคารพต่อกฎของหมอชา้ง เคารพต่อผปีะกาํ 

“พระมอเฒ่า เอาลูกเอาเมียไปดว้ย ซ่ึงเป็นขอ้ห้ามท่ีไม่ควรทาํ มนัจะทาํให้ทาํอะไรไม่

สาํเร็จ  เอาลูกไปจบัชา้ง เมียไวท่ี้พกั พอกลบัมาเสียถึงลูกถึงเมีย ไปจบัชา้งก็พอคลอ้งพอจบัพอคลอ้ง

พอจบัอยูน่ัน่แหล่ะ พอไม่จบัลูกชายก็กระโดดข้ึนหลงัช้างป่าหายจอ้ยไป พอกลบัมาท่ีพกัเสือก็กิน

เมีย น่ีแหล่ะพระมอเฒ่าทาํท่ีไม่สําเร็จ เหมือนพระมอเฒ่าแกตอ้งการลองของ ลูกพระมอเฒ่าช่ืออา

กอ้ง ลูกก็หายไปกระโดนข้ึนช้างป่าก็หายไปเท่าทุกวนั เมียถูกเสือกนัเหลือแค่แขน เหลือน้ิวนาง 3 

น้ิว เลยใหพ้ระมอเฒ่าผดิอยา่งนั้นอยา่งน้ี เรียกวา่แขนนาง ท่ีพอผกูหนงัปะกาํหนงัปะกาํก็บาดน้ิวนาง  

ไม่ใช่วา่ตารู้เองคนเฒ่าคนแก่พูดต่อกนัมาเร่ือยๆ เด๋ียวน้ีไม่มีใครสนใจเร่ืองพระมอเฒ่าหรอก เพราะ

ไม่ไดมี้การจบัชา้งจริง ทีน้ีก็ทาํอยา่งนั้นไม่สาํเร็จอยา่งน้ีไม่สาํเร็จ เลยมอบใหพ้ระครู พระครูคือคนท่ี

รู้หนงัสือ พระมอเฒ่ามีแต่ปัญญา” (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 2554)     

ตาหมอเฒ่า  หรือเทียบไดก้บัตาํแหน่งปฏิยายของพระนครศรีอยุธยา   เป็นผูมี้อาคมแก่
กลา้ ชาํนาญทางพิธีกรรม หาฤกษห์ายาม เช่ือกนัวา่เป็นผูอ้อกกฎ,ขอ้ปฏิบติัให้ผูเ้ดินป่าและทางบา้น
ตอ้งถือปฏิบติั เรียกไดว้า่เป็นศาสดาของตาํนานคชศาสตร์ก็ได ้ หมอเฒ่าท่ีเป็นตาํนานมุขปาฐะใน จ.
สุรินทร์นั้น คือ อาคง  (ยงัหาขอ้ยุติไม่ไดว้่าหมอเฒ่าเป็นตาํแหน่งของบิดาอาคง  หรือว่าของอา
คง)   โดยมีเร่ืองเล่าอยูว่า่ ตากกูเป็นหมอชา้งท่ียิง่ใหญ่มาก ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นตาหมอเฒ่า   มีลูก
ชายคนหน่ึงช่ือคง  ซ่ึงเป็นผูช่้วยจบัชา้งป่ากบัพอ่มาหลายคร้ัง  คร้ังล่าสุดตาหมอเฒ่าไดน้าํครอบครัว
ออกจบัชา้งดว้ย(ผิดขอ้ห้ามร้ายแรงคร้ัง ท่ี 1)  จากนั้นขณะกาํลงักูบเทวดาตาหมอเฒ่าไดพ้ยายามจะ
คลอ้งเอาลูกชา้งป่าติดแม่(เป็น ความผิดร้ายแรงคร้ังท่ี 2)  อาคงซ่ึงเป็นทา้ยชา้งไดพ้ยายามคดัคา้น
บิดา  เม่ือเห็นวา่ไม่เป็นผลจึงกระโดดข้ึนหลงัชา้งป่าตวันั้นหายไป  ฝ่ายบิดาร้องเรียกเท่าไหร่ก็หาลูก
ชายไม่พบ เม่ือตาหมอเฒ่ากลบัมายงัท่ีพกัก็ตอ้งพบกบัความเจบ็ปวดคร้ังท่ีสองอีกเม่ือพบ วา่ ภรรยา 

ไดถู้กเสือจบักินเป็นอาหาร เหลือเเต่น้ิวมือกาํบ่วงบาศไว ้3 น้ิวเอาไวดู้ต่างหนา้  ตาหมอ
เฒ่ากกูเสียใจมาก วิง่เสียสติหายเขา้ไปในป่าอีกคน  

ตาํนานพระมอเฒ่าเป็นเร่ืองเล่า จึงอาจมีคลาดเคล่ือนไปบา้ง  แต่ตามความเช่ือและคติ
โบราณแลว้  ตาํแหน่งพระมอเฒ่าเทียบไดก้บัตาํแหน่งปฏิยาย ซ่ึงสามารถทาํการใดใดก็ได ้ เป็นผูอ้ยู่
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เหนือกฎทั้ งปวง   ดังนั้ นเภทภัยต่างท่ีพระมอเฒ่าได้รับอาจแปลความหมายได้ว่าไม่ใช่ภัย 
พิบติั     แต่ถึงเวลาท่ีท่านเหล่านั้นจะกลบัไปสู่ภพชาติปกติ  อาคงกลบัไปเป็นเจา้ป่า ส่วนตาหมอเฒ่า
กลบัไปเป็นเทพารักษ์ท่ีสิงสถิตอยูใ่นป่า เป็นตน้ (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
,2543: 237-238)  

ซ่ึงจากนิทานเร่ืองน้ีก็กลายเป็นขอ้ปฎิบติัของหมอช้างทุกคน ตอ้งเคารพกฎระเบียบ

อยา่งเคร่งครัด นาํมาสู่วฒันธรรมท่ีเป็นวถีิชีวติหรือการดาํเนินชีวิตของหมอชา้งนัน่เอง ส่ิงเหล่าน้ีทาํ

ให้หมอช้างทุกรุ่นดาํเนินรอยตามและเคารพในกฎระเบียบ ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรม ประพฤติดี 

คิดดี ทาํดี เหตุการณ์ต่าง ๆ จึงถูกถ่ายทอดผา่นการเล่าเป็นนิทาน  

“ปัจจุบนัตอ้งหมอชา้งทุกคนตอ้งปฎิบติัตามประเพณีอยา่งเคร่งครัด ไม่เอาลูกเอาเมียไป

คลอ้งช้างดว้ย และทาํให้รู้ท่ีมาของบ่วงบาศก์ว่ามาจากเมียของพระมอเฒ่า ความเช่ือเหล่าน้ียงัถูก

ถ่ายทอดผา่นนิทาน เพราะหมอชา้งทุกคนท่ีเคยออกไปจบัชา้งป่าจริง ๆ มีความเช่ือในเร่ืองน้ีมาโดย

ตลอด เน่ืองจากว่า เป็นการเล่าต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษ เม่ือเล่ามาลูกหลานทุกคนก็ตอ้งเช่ือ แต่

หากดูลูกหลานปัจจุบนัน้ีอาจไม่เช่ือ เพราะเด็ก ๆ มีการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีความคิด การอ่านท่ีดี ไม่

เหมือนสมยัก่อนท่ีปู่ ย่าตายายเล่าอะไรให้ฟังก็ตอ้งเช่ือไปหมด และเด็กปัจจุบนัไม่เคยไดมี้โอกาส

ออกไปคลอ้งชา้งป่าจริง ๆ” (บุญมา แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)  

“เช่ือในนิทานพระมอเฒ่า เพราะว่าหนงัปะกาํ ท่ีทาํบวงบาศก์ (แขนนาง) ก็มาจากพระ

มอเฒ่านัน่แหล่ะ ท่ีเสือกินแลว้เหลือแต่มือขา้งเดียว เสือกินหมด แขนนางหน่ะ เพราะการพาลูกพา

เมียไปก็คือการทาํผดิกฎแลว้”  (บุญมาก แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)  

จากการสัมภาษณ์หมอช้างทั้ง 4 คน พบว่า หมอช้างมีความเช่ือในนิทานเร่ืองตาํนาน

พระมอเฒ่า ซ่ึงบางคนเช่ือเพราะมีความเคารพผีบรรพบุรุษ หากบรรพบุรุษสั่งสอนอย่างไรก็ตอ้ง

ปฎิบติัหากไม่ปฏิบติัก็จะนาํมาสู่ความตายหรือค้าขายไม่ดี เจ็บไขไ้ด้ป่วย บางคนก็เช่ือเพราะว่า

สัญลกัษณ์ของแขนนางกลายเป็นบ่วงบาศก ์(เชือกปะกาํ) ในปัจจุบนั ซ่ึงทุกคนท่ีเป็นหมอชา้งยงัตอ้ง

ใหค้วามเคารพนบัถืออยู ่โดยมีการปฎิบติัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ 

การคล้องช้างความเช่ือเร่ืองการไม่ตัดผม 

วฒันธรรมเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึงหรือไม่ใช่ของท่ีใครคนหน่ึง

จะบอกให้มีหรือยกเลิกไป คนในส่วนรวมเท่านั้ นท่ีจะกําหนดกฎเกณฑ์ว่ามีหรือไม่มี โดยมี

ขอ้สนบัสนุนในส่ิงท่ีทาํลงไปนั้นถูกตอ้ง ดีงาม เกิดประโยชน์ เป็นตน้ ซ่ึงนิทานพื้นบา้นไทยกูย
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สามารถส่ือสารความเช่ือ และไม่มีใครท่ีจะยกเลิกความเช่ือนั้นได ้หรือยกเลิกประเพณีท่ีควรปฏิบติั

นั้นได ้อยา่งเช่นการห้ามไม่ให้ตดัผมเม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปก็ยงัมีการปฏิบติัอยูโ่ดยปรับให้เขา้กบัยุค

สมยัปัจจุบนั จากห้ามตดัผมเม่ือสามีออกไปคลอ้งช้างป่า ก็เปล่ียนมาเป็นห้ามตดัผมเม่ือลูกหลาน

ออกไปทาํงานต่างถ่ิน เพื่อคุม้ครองใหลู้กหลานแคลว้คลาดปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง 

“เร่ืองคล้องช้างนั้น ท่ีให้ภรรยาปฎิบติัอย่างเคร่งครัดไม่ตดัผม จนกว่าสามีท่ีออกไป

คลอ้งชา้งจะกลบัมา ซ่ึงหา้มหมดเลย หา้มตดัผม แต่งหนา้ ทาเล็บ มองกระจก  บนัได หนา้ต่าง ลงมา

จากบา้น จนกว่าสามีจะกลบัมา ถา้ไปเป็นปีก็รอเป็นปี ถา้ปฏิบติัอยา่งน้ีไม่ไดก้็ไม่ตอ้งไปคลอ้งชา้ง

แลว้ เพราะจะทาํให้เสียเวลาไม่ไดผ้ลประโยชน์อะไร เราตอ้งพร้อมกนัเหมือนคู่สร้างคู่สม ถา้ไม่

พร้อมกนัตกลงกนัไม่ได ้เหมือนแต่งงานไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัไม่ได ้ถา้สามีไปจบัชา้งภรรยาก็ตอ้งปฏิบติั

ดว้ย ไม่งั้นก็จะไม่ไดช้า้ง” (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 2554) 

“ปัจจุบนัยงัปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ไม่มีการออกไปคล้องช้างป่าแล้ว โดยหาก

ลูกหลานออกไปทาํงานท่ีต่างจงัหวดั พ่อแม่ท่ีอยู่ทางบา้นก็จะตอ้งไม่ตดัผมจนกว่าลูกหลานจะ

กลบัมา เพื่อปกป้องรักษาลูกหลานตวัเองให้ปลอดภยัในทอ้งถ่ิน”  (มา ทรัพยม์าก,สัมภาษณ์ 28 

ตุลาคม 2554) 

การคลอ้งชา้ง ตอ้งมีขอ้ปฎิบติัและขอ้ห้ามต่าง ๆ เพื่อนาํมาสู่ตวัอย่างท่ีดีให้หมอชา้งรุ่น

หลงัไดป้ฎิบติัตาม และเช่ือในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้หา้มเหล่าน้ีผูท่ี้ปฎิบติัและเคารพในกฎเกณฑ์

ไม่ใช่หมอชา้งคนเดียว ทุกคนในครอบครัวก็ตอ้งปฎิบติัเช่นกนั เพื่อความปลอดภยัของทุกคน 

“เวลาผู ้ชายออกไปคล้องช้างแล้วไม่ให้ผู ้หญิงตัดผมนั้ น เป็นเพราะอะไรก็ไม่ รู้

เหมือนกนั แต่เราปฏิบติัตามปู่ ยา่ตายายมาตั้งแต่เด็ก บอกอะไรก็ทาํอยา่งนั้นมาตลอดไม่เคยถาม คน

เฒ่าคนแก่ก็เล่าว่า เวลากวาดบา้นก็ให้กวาดข้ึนบนไม่ให้กวาดลงล่าง ห้ามนั่งตรงบนัได ก็ไม่รู้ว่า

ทาํไมถึงห้าม แต่ก็ตอ้งทาํตาม ถ้าตดัผมก็ยิ่งผิดเลย เหมือนท่ีเคยเจอ คนท่ีไปคล้องช้างท่ีป่า เอา

ดอกไมม้าใส่ท่ีหู เลยโดนเสือตะคุบแต่ไม่ตาย เคา้ห้ามไม่ให้ใส่ของสวยงาม มนัผิดผีถือวา่ไม่เคารพ

ผีป่าและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิรวมทั้งไม่เคารพผีปะกาํ มนัก็คลา้ย ๆ การห้ามไม่ให้ตดัผม มนัผิดกฎระเบียบ 

ผดิปากก็เอาปาก ผดิมือก็เอามือ ผิดหูก็เอาหู ทุกคนก็ช่วยกนัตะโกนไล่” (บุญมาก แสนดี, สัมภาษณ์ 

28 ตุลาคม 2554)  
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“รวมถึงหา้มไม่ใหแ้ขกพกับา้น หา้มไม่ใหโ้ยนของลงจากบา้น หา้มตีลูกตีหลาน ถา้แขก

มาเราลงไปพูดคุยกนัได ้แต่ไม่ใช่คิดนอกใจสามีหรือคิดไม่ซ่ือต่อสามีท่ีกาํลงัออกไปคลอ้งช้างป่า 

ไม่อย่างนั้นสามีก็จะตอ้งตาย หากเราทาํผิดแลว้ยอมรับผิดตอ้งรีบมาทาํพิธีปะสะออกเหมือนการ

สะเดาะเคราะห์นัน่แหล่ะ เพื่อจะไดดี้ข้ึน  และเวลาฝ่ังโนน้จบัชา้งไดม้นัจะหลุด อาจเป็นพระทางน้ี

ใช้ทรพีตกัขา้วคนๆแลว้ตกัลงไม่ไดต้อ้งตกัข้ึนบนเหมือนทรณีมนัจะดูด ทาํให้คนท่ีออกไปคลอ้ง

ชา้งจบัชา้งคลอ้งไดแ้ต่มนัจะหลุดออกไป เหมือนเราทาํอะไรอยูท่างน้ี ทางโนน้ก็จะรับไป เช่นแฟน

ทางน้ีโยนของออกจากบา้น ทางโน้นก็จะตกช้าง ถา้ทางน้ีตีลูกตีหลานทางโน้นก็จะรับไป ตกช้าง

บา้ง โดนเสือทาํร้ายบา้ง ผูห้ญิงตอ้งปฏิบติัใหไ้ด”้ (มา ทรัพยม์าก,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

“ก็เห็นคนแก่ทาํกนัมานานแลว้นะเร่ืองการไม่ใหต้ดัผมเม่ือสามีออกไปคลอ้งชา้ง เราถูก

สอนให้เช่ือมาอยา่งน้ีตั้งแต่แรก เลยไม่รู้เหตุผลว่าทาํไมถึงตอ้งปฎิบติัตาม ท่ีรู้แน่ ๆ คือเหตุการณ์น้ี

มนัเคยเกิดข้ึนจริงมาแลว้ในหมู่บา้นเรา” (อิน แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

การจบัช้างแต่ละคร้ังจะจบัแต่จาํเป็นเท่านั้นไม่โลภโมโทสัน เม่ือเรียบร้อยเเล้วจึงหา

ฤกษอ์อกค่าย เซ่นสรวง ขอบคุณเจา้ป่าเจา้เขา  ทาํพิธีอาํลาป่า ทาํความสะอาดท่ีพกั ขุดกลบส่ิง

ปฏิกูลเพื่อไม่ให้เป็นอนัตรายต่อสัตวอ่ื์น  ผูกล่ามช้างเกเร และการคลอ้งช้างในตอนกลางคืนนั้น 

อาจจบัไดช้า้งมีตาํหนิหรือชา้งติดแม่   ถา้มีตาํหนิพอรักษาไดก้็จะล่ามไวท้าํการรักษาต่อไป แต่ถา้

ไดลู้กชา้งเล็ก1.5 เมตรถือวา่เล็กเกินไปจะตอ้งส่งชา้งนอ้ยคืนคืนออ้มอกเเม่ เพราะเอาไปเล้ียงโอกาส

ตายมีมากเชลย แลว้จึงจดักระบวนกลบับา้น (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั,2543: 

240-243) “บางตวัมนัเล็กเกินกลวัมนัเดินไม่ถึงบา้น จะไปคลอ้งเอาท าไม จบัอยูใ่นป่ามนัจะเดินไดก่ี้

เดือนก่ีวนั” (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 2554) 

ความเช่ือเร่ืองความผูกพนัระหว่างคนกบัช้าง 

นิทานพื้นบา้นทั้ง 11 เร่ืองเป็นนิทานท่ีส่ือสารใหเ้ห็นความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ท่ีมี

มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั มีการเคารพนบัถือส่ิงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น นบัถือผี วิญญาณ(บรรพบุรุษ) ส่ิง

ศกัด์ิสิทธิ คาถาอาคม และมีความเช่ือในเร่ืองปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น ความเช่ือเร่ือง

สุขภาพ เร่ืองภูตผีปีศาจ และวิญญาณ ส่ิงเหล่าน้ีได้ถูกถ่ายทอดผ่านบรรพบุรุษจากความเช่ือ

กลายเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเป็นมรดกทางสังคม เป็นผลของการถ่ายทอดการเรียนรู้ของบรรพ

บุรุษ ซ่ึงในกระบวนการดงักล่าวตอ้งอาศยัการส่ือสารโดยใช้สัญลกัษณ์ เช่น แขนนาง (บ่วงบาศ) 
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ศาลปะกาํ ชา้ง ซ่ึงการถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ผา่นการสืบทอดความเช่ือต่าง ๆ 

จะ มีทั้งวิธีท่ีปฏิบติัให้เห็น และส่ือสารผา่นนิทาน อดีตใชก้ารปฏิบติัให้เห็นเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือกว่า 

แต่ดว้ยยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป ปัจจุบนัไม่มีการออกไปคลอ้งช้างป่าแลว้ทาํให้การส่ือสารกลายมาเป็น

การเล่าต่อ ๆ กนั จนนาํมาสู่นิทานของชุมชน 

วฒันธรรมเป็นผลมาจากการช่วยกันสร้างสรรค์ของมนุษย์ และได้มีการปรับปรุง

ดดัแปลง ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ขา้วของเคร่ืองใชเ้ท่านั้น แต่รวมถึงการดดัแปลงเน้ือหาในนิทานพื้นบา้น

ดว้ย เพราะนิทานพื้นบา้นในอดีตอาจไม่ไดเ้พิ่มรายละเอียดอะไรมากมาย แต่คนรุ่นใหม่เม่ือฟังต่อ ๆ 

กนัมาเร่ือย ๆ ก็มีการดดัแปลงเน้ือหาใหเ้ขา้กบัยคุสมยั ฟังง่ายข้ึน และสนุกสนานมากข้ึน 

ความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งนั้น คนท่ีเล้ียงชา้งมองวา่ชา้งเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 

เป็นเหมือนญาติพี่นอ้งท่ีตอ้งดูแลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงปัจจุบนัชาวกูยเล้ียงชา้งฝึกชา้งให้เป็นนกัแสดงท่ี

แสนรู้เพื่อช่วยกนัทาํมาหากินเล้ียงปากทอ้งของคนในครอบครัว เม่ือชา้งลม้ไปทุกคนในครอบครัวก็

จะทาํพิธีบงัสุกุล คือพิธีกรรมสวดศพชา้งลม้ (ตาย) ก่อนฝังและตอนขุดกระดูกข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง จึง

มีสุสานชา้งใหเ้ห็นมากมายในปัจจุบนัอยูท่ี่วดัป่าอาเจียง  

“หมอช้างมองชา้งว่าเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว เพราะมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบั

ชา้ง เป็นทั้งเพื่อนเล่น เพื่อนคู่ทุกขคู่์ยาก เพื่อนกินเพื่อนนอน เกิดเป็นความผกูพนัระหวา่งชาวกูยและ

ชา้ง ชา้งเป็นเหมือนพี่นอ้งเป็นลูกหลาน”  (มา ทรัพยม์าก,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

ในอดีตการเล้ียงช้างนั้น เล้ียงเพื่อขาย โดยการจบัช้างมาแลว้ทาํการฝึกให้เช่ืองก่อน แต่

ไม่ไดข้ายทุกตวัท่ีมี เพราะตอ้งมีชา้งต่อ คือชา้งท่ีจะเป็นพาหนะไปจบัชา้งเชือกต่อไป แต่ปัจจุบนัไม่

มีการเล้ียงไวเ้พื่อขายเหมือนในอดีตแลว้ เพราะมีการสั่งห้ามจบัชา้งป่า หมอชา้งทุกคนเลยหนัมาฝึก

ชา้งเพื่อการแสดง หารายได ้และก็ไม่ตอ้งเสียชา้งท่ีตนเองรักและผกูพนัใหผู้อ่ื้น 

“เม่ือไปคลอ้งชา้งป่าไดต้อ้งนาํมาฝึกใหเ้ช่ืองก่อนแลว้จึงนาํออกขาย ชา้งจึงเป็นสัตวท่ี์ทาํ

รายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวเป็นกอบเป็นกาํ ส่วนตามบา้นจะมีการเล้ียงชา้งแทบทุกครัวเรือนแต่เดิมเล้ียง

ไวเ้ป็นชา้งต่อและเป็นพาหนะ เพราะการออกไปคลอ้งชา้งป่าตอ้งมีชา้งต่อท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาเป็น

อยา่งดีไวช่้วย ดงันั้นลูกหลานชาวกยูจึงมีวถีิชีวติผกูพนักบัชา้งมาตั้งแต่เกิด โดยการช่วยพ่อแม่เล้ียงดู

ชา้งเม่ือเจริญเติบโตเป็นหนุ่ม จึงมีโอกาสร่วมเดินทางไปคลอ้งช้างกบัพ่อและชายหนุ่มในหมู่บา้น 

แต่สมยัน้ีไม่มีแลว้เพราะเคา้หา้มจบัชา้งป่า” (มา ทรัพยม์าก,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 
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ความเช่ือเร่ืองศาลปะก า (ผบีรรพบุรุษ) 

ปัจจุบนัลูกหลานชาวกยูยงัมีความเช่ือในเร่ืองของการเซ่นไหวผ้ีปะกาํ เพราะแต่ละบา้น

ท่ีมีช้างยงัคงมีศาลปะกําไวเ้คารพบูชาอยู่ เพื่อปกปักรักษาคนในครอบครัวให้อยู่แคล้วคลาด

ปลอดภยัจากอนัตราย และยงัช่วยในเร่ือง คา้ขายดี   สร้างบุญบารมี   มีมิตรสหาย   พวกพอ้งและ

เหล่าบริวารท่ีดีสืบไป   

“ก่อนออกไปคลอ้งชา้งมีการทาํพิธีเซ่นบวงสรวงผีปะกาํ และห้ามหมอชา้งและมะทุก

คนติดต่อลูกเมียไปในการคล้องช้าง เพราะไม่อย่างนั้นถือว่าเป็นการทาํผิดผี จะมีผลอย่างเช่นใน

นิทานตาํนานพระมอเฒ่า เม่ือถึงเวลาคลอ้งชา้งหมอช้างและมะทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของ

หมอช้างใหญ่อยา่งเคร่งครัดเพื่อการคลอ้งชา้งป่าไดทุ้ก ๆ คน และเพื่อความปลอดภยัของหมอชา้ง

และมะชา้ง”  (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 2554) 

“ปู่ ย่าตาทวด จะพาเซ่นไหวแ้บบน้ีเสมอ พ่อใหญ่แม่ใหญ่มีศาลปะกาํตรงไหนเราตอ้ง

ออกไปเซ่นไหว ้ก่อนจะออกไปคลอ้งชา้งเราตอ้งแจง้เคา้ แลว้ก็เส่ียงทาย วา่จะออกไปไดดี้หรือไม่ดี 

ถ้าเราไม่มีญาติเยอะก็เซ่นไหวท่ี้บา้นเราก็พอ มนัเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอด ปัจจุบนัถึงไม่มีการ

ออกไปคลอ้งชา้งแลว้การเซ่นไหวก้็ยงัมี ถา้มีงานทาํก็ขอให้ช่วยเรามีเงินมีทองร่ํารวย เพราะมนัเป็น

ความเช่ือจากบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดมาอยา่งนั้น”  (มา ทรัพยม์าก,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

“ผปีะกาํยงัถูกถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงอยู ่นิทานมีส่วนช่วยไดม้ากหรือนอ้ย

ก็ไม่รู้นะ มนัข้ึนอยู่กบัเด็กรุ่นใหม่ว่าจะสนใจฟังกนัหรือป่าว ซ่ึงทุกวนัก็ยงัถูกถ่ายทอดเหมือนเก่า 

ถ่ายทอดจากอยู่ ปู่ ย่า ตาทวด พวกเรายงัมีความเช่ือเหล่าน้ีอยู่ และความเช่ือเหล่าน้ียงัทาํในช่วงวนั

พระอยูเ่สมอ ๆ ถา้หากปล่อยปละละเลยผปีะกาํก็จะทาํเอา ทาํให้เราป่วย และเม่ือไปดูหมอดูก็จะรู้วา่

ผปีะกาํทาํ เช่ือกนัยงันั้น เม่ือลูกหลานไม่สบาย ถา้ไดเ้ซ่นไหวผ้ปีะกาํแลว้ก็ทาํให้อาการดีข้ึน ทั้งเร่ือง

การคา้ขาย การงาน ก็จะดี” (บุญมาก แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)  

การคลอ้งชา้งจึงเป็นวฒันธรรมและเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณถูกบนัทึกไว้

เป็นนิทานเพื่อไม่ใหสู้ญหายไป และลูกหลานไดย้ดึถือปฏิบติัเป็นวชิาชีพประจาํตระกลูสืบมา  

“การเร่ิมเป็นหมอช้างเพราะมีโอกาสติดตามหมอเฒ่าออกไปคลอ้งช้างในป่า หมอเฒ่า

คงเห็นวา่ตามีความอดทน ขยนั ตั้งใจจบัชา้ง หมอเฒ่าก็เล่ือนตาํแหน่งให้จากมะชา้ง หมอจ่า สะเดียง 

สะดาํ จนไดเ้ป็นครูบาใหญ่หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่หมอชา้งนัน่แหล่ะ เวลาจะเล่ือนขั้นตอ้งเป็นหมอ
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เฒ่าเท่านั้นท่ีมีอาํนาจ ในการแต่งตั้งและจะตอ้งทาํพิธีในป่า เพราะเป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ผูท่ี้เป็นหมอชา้ง

จะตอ้งปฏิบติัตวัอยา่งเคร่งครัดก็คลา้ย ๆ พระถือศีล เพราะถา้ถือไม่ครบผีปะกาํจะลงโทษเอาเห็นผล

ทนัตาเลยแหล่ะ มีคร้ังหน่ึงมีคนทาํผิดปะกาํขณะคลอ้งชา้งในป่าแลว้ไม่ไดบ้อกหมอเฒ่าวา่ผิดกรรม

อะไร เวลาอยู่ในป่าตอนออกคลอ้งช้าง ตกช้าง ตายบา้ง เป็นไขป่้าตายบา้ง ใครไม่เช่ือก็ช่างตาคน

หน่ึงล่ะท่ีเช่ือ แต่ถา้เราปฏิบติัดีก็จะไดส่ิ้งดี ๆ เช่น จบัชา้งไดม้าก ปลอดภยั ไม่เจ็บไขใ้นป่า เป็นตน้ 

วิถีชีวิตก็อยูเ่หมือนคนธรรมดา ๆ แต่จะเคร่งครัดในการปฏิบติัตวัตามพิธีกรรมโบราณท่ียึดถือและ

ปฏิบติัสืบต่อกนัมา” (หมิว ศาลางาม,สัมภาษณ์ 27 กนัยายน 2554) 

ตามปกติชาวกวยเล้ียงชา้งจะทาํ พิธีไหวศ้าลปะกาํประจาํตระกูลทุกปี  ก่อนออกคลอ้ง

ชา้ง  บรรดาหมอและควาญชา้ง จะนาํอุปกรณ์เคร่ืองจบัชา้ง พร้อมเสบียงทั้งหมดออกจากบา้นไปยงั

จุดนดัพบโดยพร้อมเพรียงกนั  ทุกคนตอ้งอยูก่รรมเป็นเวลา 3 วนั 3 คืน ไม่กลบัเขา้บา้นอีก  ซ่ึงจะมี

การเซ่นไหวผ้ปีะกาํและตอ้งปฏิบติัตามขอ้ห้ามอยา่งเคร่งครัด  ทบทวนขอ้ปฏิบติัไม่ให้ตกหล่นดว้ย

ภาษาผ ี(ภาษาผีปะกาํ เป็นภาษาท่ีหมอและควาญชา้งพูดกนัขณะอยูป่่า)  ตรวจสอบตาํแหน่งของแต่

ละคนให้ถูกตอ้ง  เวลาทุกคนจะกราบไหวร้ะลึกถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและนอนหันหัวไปทางครูบาหรือ 

ปะกาํหลวง  ถา้หมอชา้งคนใดหมดความอดทน หรือไม่แน่ใจวา่ตนจะแคลว้คลาดขณะอยูป่่าจะถอน

ตวัก็ได ้ สถานท่ีท่ีชาวกูยสุรินทร์ใช้ประกอบพิธีสําคญัน้ี คือ บริเวณศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน

ปัจจุบนั  

เวลาเซ่นไหว ้ บรรดาหมอและควาญชา้งจะนาํหนงัปะกาํมาวางกองรวมกนัเป็น 3 กอง  

คือ หนงัปะกาํของครูบาอยูต่รงกลาง เรียกวา่ ปะกาํหลวง  กองปะกาํสดาํอยูท่างขวา  ของหมอเสดียง

อยูท่างซ้าย  แลว้จดัวางเคร่ืองเซ่นประกอบ  ครูบาหรือปะกาํหลวงก็จะเร่ิมพิธีเซ่นไหว ้  และมีการ

อธิษฐานเส่ียงทายโดยใชค้างไก่  เม่ือเดินทางถึงชายป่าก็จะมีพิธี “เบิกไพร”  เป็นพิธีเปิดป่า  หมอ

เฒ่าบางท่านเล่าวา่  หากเซ่นไม่ดีพลีไม่ถูก  ป่าจะไม่เปิด  ลกัษณะป่าปิด คือ อากาศมืดคร้ึม  ฝนตก

หนกั  ไม่มีแสงอาทิตย ์ ไม่เห็นสัตวป่์า  ไม่พบรอยเทา้สัตว ์ จาํทิศทางไม่ได ้ พิธีน้ีเป็นการขอ

อนุญาตเจา้ป่าเจา้เขาและขอชา้งตวังาม ๆ (เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั,2543:190-

194) 
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นิทานสามารถส่ือสารความเช่ือให้เกิดข้ึนได้ในชุมชน เน่ืองจากบรรพบุรุษมีความ

น่าเช่ือถือ และนิทานก็มีท่ีมาท่ีไปท่ีน่าเช่ือ ซ่ึงความเช่ือนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากเห็นขอ้ผิดพลาดของผูท่ี้

ไม่รักษากฎระเบียบของความเป็นหมอช้าง กลายมาเป็นอุทาหรณ์สอนคนรุ่นหลงั โดยสอดแทรก

ผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู 

ความเช่ือเร่ืองคาถาอาคม 

การออกไปคล้องช้างป่านั้น ในอดีตลว้นมีคาถาอาคมเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้หมอช้างทุกคนในการจับช้าง  แต่เม่ือคาถาอาคมสามารถย้อนกลับมาทําลายผู ้ถือ

คาถาอาคมเอง จึงทาํใหค้าถาการคลอ้งชา้งไม่ไดรั้บความนิยม และไม่มีการถ่ายทอดมาสู่รุ่นหลงัมาก

นกั            

“การคลอ้งชา้งมีความเช่ือเร่ืองการผดิผ ีหากคนท่ีออกไปคลอ้งชา้งทาํผิดผีก็จะทาํให้เกิด

อนัตรายกบัตวัเอง และคาถาการจบัช้างก็มีมาแต่โบราณ มีนิดๆหน่อยๆ ไม่ใช่ว่ามีเผยแผ่ให้คน

ทัว่ไปรู้จกั มีแต่จาํเพาะส่วนตวัของแต่ละคนโดยมีเทคนิคและปัญญาอยูใ่นตวัของเขาเอง การจบัชา้ง

อยา่งปลอดภยั ตอ้งปฏิบติัตามประเพณีท่ีคนเฒ่าคนแก่ไดแ้นะนาํสั่งสอน เป็นครูบาอาจารยส์อนมา

อีกที ไม่ใช่ว่าเรารู้เองคิดเองทาํเอง เช่นการเคารพเซ่นไหวผ้ีปะกาํ”  (หมิว ศาลางา,สัมภาษณ์ 27 

กนัยายน 2554) 

“นิทานเร่ืองการคลอ้งชา้งหรือสยบชา้งนั้น คนท่ีไปคลอ้งชา้งมาไดต้อ้งเคารพกฎ กติกา 

จารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัด ห้ามทาํผิดผีปะกาํ ไม่งั้นก็จะมีอนัเป็นไป ทุกคนท่ีออกไปคลอ้งชา้งจะ

รู้ดี จึงเคารพในส่ิงศกัด์ิสิทธิมาก”  (อิน แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)    

“คาถาอาคมในการจบัช้างบางคนมีคาถาเก่ง ๆ ก็มีจบัช้างป่าไม่ให้ขาด  แต่ว่าเวลาจบั

ชา้งได ้เวลาฝึกมนัฝึกไม่ไดเ้ล้ียงมนัไม่เกิด มาถึงบา้นถา้ขายไม่ทนัก็ตายทิ้งหมด เพราะคาถามนัแรง 

ไปตอนไหนก็ไดต้อนนั้น แต่ฝึกมนัไม่ได ้ไปจบัไม่ได ้ตาเลยไม่ใช้คาถา จบัไดก้็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได ้

ใครเรียนคาถาวชิาคลอ้งชา้ง เคา้ก็บอกแลว้วา่วชิาน้ีเวลาคลอ้งชา้งมนัจบัไดอ้ยูแ่ต่วา่เอาไปเล้ียงไม่ได ้

เวลาไปฝึกหดัมนัไม่ได ้มนัจะตาย ใครเรียนมนัชา้งก็ตอ้งตายทิ้งหมด” (มา ทรัพยม์าก,สัมภาษณ์ 28 

ตุลาคม 2554) 
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“นิทานเร่ืองการสยบชา้ง มนัมีคาถาอาคมเหมือนในนิทานบอกนัน่แหล่ะ สามารถใช ้

ในการจบัชา้งไดจ้ริง แต่การจบัชา้งนอกจากจะมีคาถาในการคลอ้งชา้งแลว้ก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัฝีมือของ

ผูน้ั้นดว้ย ถา้มนัไม่มีคาถา หากใครกลา้จบัชา้งก็ไดช้า้ง มีความเช่ียวชาญ ไม่กลวัไม่อะไร เด๋ียวมนัก็

จบัไดเ้อง” (บุญมา แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)    

จากการสัมภาษณ์กลุ่มหมอชา้ง พบว่า นิทานเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมทอ้งถ่ินบา้น

ตา กลางหรือหมู่บา้นช้าง คนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วลว้นมีวิถีชิวิตท่ีพูกผนักบัช้าง และสืบทอด

ค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือด้านพิธีกรรมตามแบบชาวกูย ความคิด ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงช้าง 

ตลอดจนแบบแผน ระเบียบกฎเกณฑ์ความหมายและคุณค่าท่ีคนในกลุ่มหมอช้างชาวกูยร่วมกนั

ยอมรับ และรักษาเพื่อการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะแยกไดจ้ากกลุ่มอ่ืน ซ่ึงวฒันธรรม

และการดาํรงชีวิตของชาวกูยในหมู่บา้นตากลางได้ร่วมกันสืบทอดมากจากส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้

สร้างสรรค ์และสั่งสมมาเพื่อใหลู้กหลานชาวกยูไดด้าํรงรักษาวฒันธรรมและประเพณีน้ีใหด้าํรงอยู ่

 

4.1.16 ค่านิยมและความเช่ือเกี่ยวกับช้างที่ส่ือสารผ่านนิทานพืน้บ้านไทยกูย จังหวัด

สุรินทร์ในมุมมองของนักวชิาการ 

นิทาน เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม เพราะเป็นผลรวมทางดา้นความเช่ือ ความรู้ การนบั

ถือศาสนา การดาํเนินชีวติ รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใช ้เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน สามารถส่ือสารเก่ียวกบั

วถีิชีวติและการดาํเนินชีวิตของคนในวฒันธรรมนั้น ๆ นิทานจึงมีการรักษาไวโ้ดยการถ่ายทอดจาก

รุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง 

นิทานเป็นทรัพยท์างปัญญาของบรรพบุรุษ หากไม่ไดเ้ก็บรักษาไว ้เม่ือคนเล่าตายไป

นิทานก็จะตายไปพร้อมกบัคนเล่า รูปแบบการส่ือสารในมิติความเช่ือและค่านิยมจะถูกเก็บเป็น

นิทานไว ้โดยการส่ือสารผา่นหนงัสือ และการแสดง เช่นการแสดงแสงสีเสียง  

“นิทานสามารถส่ือสารความเช่ือออกมา เพราะนิทานบรรพบุรุษแต่งข้ึนมาเพื่อเก็บ

ประวติัศาสตร์ไว ้นอกจากจะเก็บประวติัศาสตร์แลว้ยงัเก็บเร่ืองการรักษาคาํสัตย ์จริยธรรม สอนให้

คนพูดคาํไหนเป็นคาํนั้น ให้รักษาสัตยเ์อาไว ้และปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อย่าง

เคร่งครัด อยา่งเช่นนิทานเร่ืองคลอ้งชา้ง หากเราไม่ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดก็จะทาํให้เกิดอนัตรายต่อผู ้

ท่ีออกไปคล้องช้าง เป็นตน้ นิทานส่วนมากเขียนมาจากเร่ืองจริง แต่คนแต่งข้ึนมาก็ตอ้งเพิ่มเติม
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เน้ือหา เพื่อสร้างความสนุกสนาน น่าจดจาํ เล่าออกมาก็จะไม่น่าเบ่ือ” (ทองเหลือง บุญพร้อม,          

สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2554) 

โครงเร่ืองในนิทานพื้นบา้นของไทยกูย ไดส้ะทอ้นการดาํรงชีวิต เก่ียวขอ้งกบัศาสนา 

คติความเช่ือ อนัเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นจินตนาการ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของหมอช้างในหมู่บา้นตา

กลาง นิทานจึงเป็นการช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ทั้งความกตญัญู ความรัก ความสามคัคี การยึดถือ

ในกฎระเบียบของบรรพบุรุษ เป็นตน้ การเล่านิทาน ผูเ้ล่าจะแฝงคติความเช่ือไวใ้นเร่ือง จึงคลา้ยกบั

วา่ผูฟั้งไม่ไดถู้กสอนโดยตรง และนิทานไม่ใช่ไวเ้ล่าหรือสอนเด็กเท่านั้น แต่นิทานยงัให้ขอ้คิดแก่

ผูใ้หญ่ในดา้นความประพฤติดีประพฤติชอบ อยูใ่นระเบียบอนัดีงาม  

“ในหมู่บา้นตากลางช้างมีฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม ท่ีลูกหลานชาวกูยไดรั้บการ

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจึงจาํเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่ชา้งท่ีไดรั้บมาเป็นอยา่งดี จะเห็นไดว้า่ชา้งเป็น

ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของชาวกูย และช้างถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีบรรพบุรุษนาํมาแบ่งให้เป็นมรดก

กับลูกหลานเหมือนทรัพย์สินอ่ืน ๆ แต่จะมอบให้เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของตระกูล โดย

ผลดัเปล่ียนกนัเล้ียงดู และอาชีพหลกัของคนในหมู่บา้นตากลางคือ การทาํนา อาชีพรองคือการเล้ียง

สัตวใ์นหมู่บา้นตากลางนิยมเล้ียงช้าง เน่ืองจากช้างเป็นมรดกท่ีรับมาจากบรรพบุรุษ ดงันั้นรายได้

ส่วนใหญ่จะไดม้าจากการทาํนา เม่ือวา่งเวน้จากการทาํนา หมอชา้งจะมีการรวบรวมคนจาํนวนหน่ึง

แลว้ออกไปคลอ้งช้างท่ีประเทศกมัพูชา ช้างคลอ้งมาไดจ้ะถูกขาย เป็นตน้” (ผกากรอง บุญเต็ม, 

สัมภาษณ์ 25 ธนัวาคม 2554) 

“วฒันธรรมจึงถือเป็นมรดกท่ีสังคมรับและรักษาไวใ้ห้เจริญงอกงามต่อไป วฒันธรรม

และวิถีชีวิตของหมอชา้งชาวกูย จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมในสังคมอ่ืน ๆ 

บา้นตากลางเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ ๆ ไปว่าเป็นหมู่บา้นช้าง “บา้นตากลางมีประวติัความผูกพนักบั

ชา้งมาเป็นเวลานาน และอาชีพของหมอชา้งก็มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คนในหมู่บา้นตากลางส่วนมาก

จะประกอบอาชีพทาํนาเป็นหลกัและมีอาชีพเล้ียงชา้ง” (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร,สัมภาษณ์ 28 

ตุลาคม 2554) 

นิทานทาํให้ได้รู้ว่า เม่ือก่อนในหมู่บ้านตากลางน้ีเคยสร้างความสนุกสนาน ความ

บนัเทิงผา่นการเล่านิทาน ทั้งเพื่อสร้างความบนัเทิง ตอ้งการสั่งสอน สร้างความเช่ือ ในส่ิงต่าง ๆ  
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ในอดีตการดาํเนินชีวิตของหมอช้างชาวกูยนั้น มีวิถีชิวิตผูกพนักบัช้าง เพราะช้างเป็น

ส่วนหน่ึงของชาวกยูในหมู่บา้นตากลางเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกคนสําคญัในครอบครัวของชาวกูย

เลยทีเดียว ดงันั้นประเพณีหรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้างทุกอย่างน้ี ผูท่ี้จะทาํพิธีกรรมไดจ้ะตอ้ง

ไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน หมอชา้งเป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อวิถีชีวิตของชาวกูยและ

ลูกหลานชาวกูยมีการส่ือสารความเช่ือซ่ึงยึดถือการปฎิบติัตวัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะหมอชา้งรุ่น

เก่า ๆ เขาจะเคร่งครัดมากต่อการประกอบพิธีกรรมและส่ิงท่ีเขาเช่ือ ในปัจจุบนัวิถีชีวิตของหมอชา้ง

ก็เหมือนคนธรรมดาทัว่ ๆ ไปแต่จะแตกต่างจากคนธรรมดา เม่ือหมอช้างถูกเชิญไปประกอบ

พิธีกรรม เช่น การเซ่นไหวผ้ปีะกาํ พิธีเซ่นหนงัปะกาํและเส่ียงทายกระดูกไก่ เป็นตน้  

“ชา้งเป็นอตัลกัษณ์หน่ึงของจงัหวดัสุรินทร์คนหลายคนคิดวา่มีคาถาอาคมในการจบัชา้ง 

แต่จริงๆแลว้ท่ีจบัไดง่้ายๆ เพราะชา้งเป็นชา้งท่ีเล้ียงมาฉะนั้นเคา้จะเช่ืองแลว้ แลว้มีคาถาสมรสคาถา

สมกงั(ช่ือเรียกคาถาการคลอ้งช้าง) เป่าเขา้ไปแลว้ช้างจะไม่กระดุกกระดิก ช้างจะไม่เคล่ือนไหว 

ก่อนจบัชา้งตอ้งคุกเข่าไหวเ้จา้นายก่อน แลว้ก็กราบชา้ง เพราะมองวา่ชา้งนั้นสําคญั บอกให้ชา้งเดิน

ก็เดิน หมอบก็หมอบ แต่จริงๆแล้วก็เป็นเพียงกุศโลบายของคนจับช้างเท่านั้ นเอง  ไอ้เร่ืองใช้

คาถาอาคมกบัช้าง คนเลยมองว่าขลงั คิดว่าเราสามารถทาํขุนไสยได ้เพราะนิทานจะแถม แต่งเพิ่ม 

นิทานจริงๆ เช่นเร่ืองเหนียงเดาะทม คือเหาะมานะ เจ้าชัยวรชัยดําดินมา คือแต่งเพื่อความ

สนุกสนานสร้างความมหศัจรรย ์และทุกเร่ืองท่ีมีผูห้ญิงไปกินเยี่ยวชา้งแลว้ทอ้ง คลอดออกมา ต่างๆ

นาๆ งานพวกน้ีทาํใหเ้กิดงานวรรณกรรม เป็นกาพยเ์ป็นกลอน สอนผูส้อนคน อยา่งกาพยก์ลอนบาง

ทีมีคาํทาํนายไวด้ว้ย” (ทองเหลือง บุญพร้อม,สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2554) 

นิทานท่ีบรรพบุรุษเล่ามานั้น ถูกแต่งเติมเสริมแต่งข้ึนมา ข้ึนอยู่กบัผูเ้ล่าแต่ละคนว่า

ตอ้งการให้นิทานออกมารูปแบบใด ซ่ึงมีเคา้โครงเร่ืองนิทานเหมือนเดิม เพียงแต่เน้ือหาอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไปบา้งตามคนเล่าแต่ละคน เพราะนิทานเวลาเล่าทั้ง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนั หากเป็นคน

ละคนเล่าก็จะออกมาไม่เหมือนกนั  

การส่ือสารโดยการเล่านิทานของบรรพบุรุษนั้น ส่วนมากมกัจะเล่าจากประสบการณ์

จริงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือแต่งนิทานข้ึนมาเพื่อสอดแทรกขอ้คิดต่าง ๆ ไวส้อนลูกหลาน 

“หากถามถึงความเช่ือจากนิทานท่ีบรรพบุรุษเล่าต่อ ๆ กนัมา ตอ้งยอ้นไปดูวา่เร่ือง หงอ

คง ตือโป้ยก่าย เร่ืองเฮงเจียเป็นเร่ืองจริงไหม จริงๆแล้วมนัคือเร่ืองจริง อย่างพระถังสันจงั แย่ง
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ราชวงศ์แย่งสมบติักนั คนท่ีเขียนบนัทึกอ้ีจิง บนัทึกของอือตา้กวน  พวกน้ีเขียนมาจากเร่ืองจริง

ทั้งนั้น แต่คนแต่งข้ึนมาก็ตอ้งเพิ่มเติมเน้ือหา เพื่อสร้างความสนุกสนาน น่าจดจาํ เล่าออกมาเป็น

ประวติัศาสตร์เลยก็จะน่าเบ่ือ  ไม่แตกต่างจากนิทานของจงัหวดัสุรินทร์หรอก” (ทองเหลือง บุญ

พร้อม,สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2554) 

“นิทานน่ีคล้ายกันได้ รายละเอียดแตกต่างกัน หรือช่ือเร่ืองเหมือนกันแต่เล่าไม่

เหมือนกนั เล่าแตกต่างกนัเล็ก ๆน้อย ๆ สามารถเพิ่มเติมได ้เพิ่มเติมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เพื่อหลอก

เด็ก ดึงความสนใจจากเด็ก”  (ผกากรอง บุญเตม็,สัมภาษณ์ 25 ธนัวาคม 2554) 

 การส่ือสารความเช่ือและค่านิยมผ่านนิทาน สามารถปลูกฝังคุณธรรมให้กบัเด็กและ

เยาวชนได้เป็นอย่างดี แต่ผูส่ื้อสารก็ตอ้งมีวิธีการเล่าท่ีดีเพื่อจะไดส้อดแทรกค่านิยมและความเช่ือ 

นิทานยงัสร้างเสริมจินตนาการ ทาํใหเ้ยาวชนไดรู้้จกัโลก รู้จกัชีวิตอยา่งท่ีเป็นจริง และยงัช่วยให้เขา

รู้จกัใช้จินตนาการ ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับความคิดสร้างสรรค ์ ผูใ้หญ่จึงตอ้งมีวิธีการเล่าหรือการ

สอนท่ีดี 

“ตอ้งการใหเ้ด็กจดจาํนิทานของชุมชนไวน้ั้นไม่ใช่เพียงเล่าปากต่อปากเท่านั้น ควรจะมี

การบนัทึกทาํเป็นการ์ตูนสร้างความสนุกสนานสร้างความจดจาํให้แก่เด็ก ๆ เป็นการปลูกฝังตั้งแต่

วยัเยาว ์เด็กจะชอบ บางทีเราไม่เก่งท่ีจะเล่านิทานใหเ้ด็กฟังทั้งหมด เราจะเอาคนมีภูมิคนเฒ่าคนแก่ท่ี

เล่าได ้พาเด็กไปหาคนเก่งๆเหล่าน้ี เช่นเอาตาเทืองมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะ แก่เล่าคนเดียวไม่ได้

ตอ้งมีเพื่อน ลอ้กนัไปกนัมา สร้างความสนุกดว้ย มนัเป็นสไตล์เรา บางคร้ังเราก็ให้เด็กเล่านิทานให้

เราฟังแทน โดยการให้เด็กไปถามพ่อแม่ปู่ ย่าตายาย แล้วมาเล่าสู่กนัฟัง” (ทองเหลือง บุญพร้อม, 

สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2554) 

“รูปแบบการส่ือสารจะเล่านาํ แลว้ทิ้งไวใ้ห้เด็กเคา้เล่าต่อ จริง ๆ เราจะให้เขาเล่าให้ฟัง

ซะมากกวา่ เคา้ก็จะไปถามจากปู่ ยา่ตายายของเขา การเล่าส่วนใหญ่เราจะใชอุ้ปกรณ์รอบตวั โดยการ

สมมุติเอา เด็กนกัเรียนถือวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุดของเรา และเด็ก ๆเวลาเล่า เขาก็จะมีอุปกรณ์มาเอง 

เด็กบางคนก็อายไม่กลา้เล่าก็มี และการเล่านิทานนั้นจะมีการส่ือสารในรูปแบบการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน มีเปิดเทปใหฟั้งบา้ง ครูเล่าบา้ง เพื่อนเล่าบา้ง (การฟัง การอ่าน การเขียน การเล่า) 

เป็นทกัษะของภาษาไทย การพูดเล่าเร่ือง เราไม่ได้เน้นการเล่าอย่างเดียว (ผกากรอง บุญเต็ม, 

สัมภาษณ์ 25 ธนัวาคม 2554) 
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ทุกคนตอ้งไปหานิทานมาอย่างน้อยคนละ 1 เร่ือง เขียนเป็นภาษาไทยและภาษากวย 

แลว้ใหเ้ด็กสรุปวา่นิทานเร่ืองน้ีสอนอะไร แลว้ก็ให้เด็กมาเล่าให้ฟัง เล่าเป็นภาษาไทยก่อนแลว้ก็เล่า

เป็นภาษากวย ก็จะยากหน่อย เพราะคนโบราณเขาจะเล่าเป็นภาษากวยไปเลย โดยคิดวา่เด็ก 200 กวา่

คน ถา้ไดค้นละนิทาน ก็จะไดนิ้ทานในชุมชนถึง 200 เร่ือง แต่เด็กข้ีเกียจ ชุบมือเปิดเขียนนิทานไม่

ทนั ยายไม่อยู ่หลวงตาไม่อยู ่ก็จะลอกนิทานมา(จรรยา มากพงศ,์สัมภาษณ์  20 มกราคม 2555) 

ปัจจุบนัเยาวชนในชุมชนละเลยนิทานพื้นบ้านไปมาก เน่ืองจากมีส่ิงท่ีสร้างความ

สนุกสนานอย่างอ่ืน เช่น โทรทศัน์ มือถือ อินเตอร์เนต เป็นตน้ ทาํให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจฟัง

นิทานเหมือนคนรุ่นเก่า และวิถีชีวิตก็ต่างไปจากคนรุ่นเก่ามาก คนรุ่นเก่าจะอยู่กนัเป็นครอบครัว

ใหญ่ท่ีมีปู่ ยา่ตายายกนัพร้อมหนา้ เวลาไปทาํไร่ทาํนาหรือเล้ียงชา้ง ก็จะเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง จึง

ทาํใหเ้ยาวชนปัจจุบนัขาดคุณธรรมและจริยธรรม 

ตอนน้ีคิดสโลแกนอยูว่า่ วนัอาทิตยเ์ดินเขา้วดั จิตแจ่มใส คือให้เด็กเดินถือป่ินโตเขา้วดั 

ไปฟังพระเล่านิทาน หรือถา้ไปเจอคนแก่ในวดัก็ใหห้านิทานจากคนแก่ เด๋ียวน้ีเด็กจะเหินห่างจากวดั 

เด็กกินข้าวเสร็จก็จะไปเล่นโทรศพัท์ กินก่อนกินหลังก็ไม่สนใจ ขาดการครอบครัวอบอุ่น ไม่

เหมือนสมยัก่อน ท่ีตอ้งกินขา้วพร้อมพอ่แม่ตายาย แลว้มาเล่านิทานให้กนัฟัง มาเปรียบเทียบ ตอนน้ี

เวลาไดเ้ยีย่มบา้นเด็ก ๆ ก็จะแนะนาํผูป้กครองวา่ใหเ้ล่านิทานให้เด็กฟังบา้ง พยายามใส่ความรู้สึกลง

ไปเพื่อดึงเด็กไวไ้ม่ใหน้อกลู่นอกทาง(จรรยา มากพงศ,์สัมภาษณ์  20 มกราคม 2555) 

“ปัจจุบนัพระอาจารย์ยงัถ่ายทอดนิทานอยู่ แต่ไม่มีใครคิดจะสืบต่อ เม่ือก่อนตอนมี

ปริวารก็มีคนเคยเขา้มาฟังทุกปีแต่เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมีแลว้ พระอาจารยเ์ลยเลือกท่ีจะส่ือสารผา่นหนงัสือ 

โดยเขียนหนงัสือข้ึนมาเพื่อเผยแพร่ หลาย ๆ อยา่งมนัก็มีท่ีไปท่ีมา เช่นเร่ืองหลวงตาเล้ียงไก่ชนก็คือ

เล่ามาเพื่อความสนุกสนาน แต่พื้นฐานก็เล่าจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชุมชน แต่ก็เพิ่มเสริมแต่งให้มากข้ึน

เพื่อความบนัเทิง” (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร, สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

นิทานสามารถส่ือสารเพื่อสร้างความเช่ือให้เกิดข้ึนกบัคนท่ีฟังนิทานหรือเคยอยู่ใน

เหตุการณ์นั้น ๆ หรือมีภูมิหลงัของนิทาน และถึงแมเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์แต่เขา

เหล่าน้ีมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฎิบติักบัพ่อแม่หรือปู่ ยา่ตายายของตนจึงทาํให้เกิดความ

เช่ือส่วนบุคคลข้ึน 
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“นิทานเร่ืองพระมอเฒ่า นัน่คือกฎระเบียบของชา้ง กฎระเบียบท่ีตอ้งปฎิบติัร่วมกนั  คือ

ตอ้งปฎิบติัเคร่ง เราอยูท่างน้ีก็ตอ้งปฎิบติัเพื่อชีวติของสามี ถา้ไม่มีสามีก็ชีวิตของลูกชาย ชีวิตของพ่อ 

หลวงพ่อมองวา่เป็นเร่ืองท่ีดีหมายถึงคนทุกคนจะมีความสัตยซ่ื์อ ซ่ือสัตวต่์อกนั ทั้งต่อหนา้และลบั

หลงั เป็นคนดีในการปกครอง เป็นคนดีตามกฎระเบียบท่ีทุกคนระลึกได ้เหมือนเราเองเป็นผูห้ญิง

เราก็ไม่กลา้ทาํผิดเพราะนัน่คือชีวิตของพ่อ ชีวิตของพ่อเราทั้งชีวิต แม่เราไม่กลา้ทาํผิดเพราะวา่เป็น

ชีวิตสามีเรา มนัเป็นเร่ืองจริงถ้าพลาดก็ถึงชีวิตจริง ๆ ไม่ใช่เร่ืองแต่ง เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนทนัตา 

การคลอ้งชา้งก็คือเร่ืองจริง การห้ามเร่ืองตดัผม ห้ามทุกอยา่งไม่ให้นัง่ขั้นบนัได ห้ามนัง่ขวางบนัได 

หา้มเดินขา้มขอนไม ้คือไม่ใช่แค่เร่ืองกฎระเบียบท่ีตอ้งปฎิบติัตามเท่านั้น คือหากผิดกฎระเบียบมนั

ก็เป็นๆจริงดว้ย” (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

ก่อนออกไปทาํมาหากินก็จะเอาช้างไปผูก แล้วก็ตอ้งทาํความเคารพศาลปะกาํ เวลา

ลูกเตา้ไปทาํงานก็ตอ้งพากนัมาไหวศ้าลปะกาํ อยู่ดว้ยกนัตอ้งช่วยกนั รักกนั ทั้งคนและชา้ง มีความ

ผกูพนักนั การเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิจึงเป็นส่ิงสําคญั เคยเกิดข้ึนกบัตวัเองท่ีไม่ไดเ้ซ่นไหวศ้าลปะกาํก็เกิด

เร่ือง ทาํให้ทุกอย่างมนัเป็นส่ิงเตือนสติ กลายเป็นเร่ืองตอ้งรักษา เหมือนเด๋ียวน้ีควาญช้างท่ีไปขาย

กลว้ยขายอะไร ก็ถูกชา้งทาํ เพราะไม่รักษาชา้ง (จรรยา มากพงศ,์สัมภาษณ์  20 มกราคม 2555) 

นิทานท่ีอา้งอิงมาจากหลกัพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ  เยาวชนรุ่น

ใหม่จึงมีความเช่ือในนิทานเหล่าน้ีนอ้ยมาก เป็นเพราะวา่ไม่ค่อยไดฟั้งประวติัของชา้งเท่าท่ีควร ซ่ึง

ชา้งถือวา่เป็นสัตวท่ี์อยูคู่่บา้นคู่เมืองมานาน  

“นิทานกาํเนิดชา้งต่าง ๆ เป็นนิทานท่ีมาจากคมัภีร์ “มาตงัคะลีลา” (กาํเนิดชา้งคร้ังแรก

ของโลก) หนงัสือจากศาสนาพราหมณ์ โดยมีนายพรานนะกาภะยา ซ่ึงเป็นหมอชา้งคนแรกของโลก

มีอายกุวา่ 200 ปีมาแลว้ อยา่งเช่นนิทานเร่ืองกาํเนิดชา้งในแดนสวรรค ์ก็ตอ้งการบอกแสดงคติความ

เช่ือว่า ผูท่ี้เป็นหมอช้างตอ้งเคารพนบัถือช้าง เพราะอวยัวะของชา้งแต่ละส่วนมีเทพรักษา มีคุณค่า

มากกบัคนในยุคปัจจุบนั แมก้ระทัง่ขนท่ีหางช้างยงัสามารถขายไดเ้ส้นละ 60 บาท และเร่ืองการ

กาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์ก็เป็นตามคติของศาสนาพราหมณ์ ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นท่ีมาท่ีไปของหมอ

ชา้งบางส่ิงบางอยา่งมนัก็มีตาํนาน” (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

“นิทานสามารถส่ือสารเพื่อสะทอ้นค่านิยมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมเร่ือง

ความกตญัญู ค่านิยมเร่ืองความไม่โลภ ค่านิยมเร่ืองการพูด (ปิยวาจา) ค่านิยมเร่ืองความอดทนและ
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ความอดกลั้น ค่านิยมเร่ืองการเช่ือฟังผูใ้หญ่ บิดา มารดา หรือผูสู้งอายุ อนัดับแรกเลยคือความ

สามคัคี ความผูกพนั ความกตญัญู ความพร้อมเพรียงกนั ความเช่ือถือกนั มีการให้เกียรติกนั น้อง

ตอ้งเช่ือพี่ ลูกตอ้งเช่ือฟังพอ่แม่” (จรรยา มากพงศ,์สัมภาษณ์  20 มกราคม 2555) 

ค่านิยมท่ีสอนเด็กได้ดี คือค่านิยมของความกตญัญู ให้ทาํความดี ความสามคัคี พวก

คุณธรรมต่าง ๆ ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ก็จะแฝงไวใ้นนิทาน เช่นจะมีอยูใ่นนิทานอธิบายเหตุ ก็

จะอธิบายถึงธรรมชาติ สภาพแวดลอ้ม เป็นท่ีสังเกตวา่คนโบราณเคา้ช่างสังเกต ในการเอาธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมาผกูเป็นเร่ือง ใหเ้กิดนิทาน นิทานอธิบายเหตุ เช่นทาํไมกาถึงมีขนสีดาํ นิทานพวก

ท่ีชอบข้ึนตน้วา่ทาํไม ๆ เช่นการกาํเนิดยกัษ ์พวกแบบการกาํเนิดต่าง ๆ จะพยายามอธิบายท่ีมาท่ีไป 

นิทานยงัมีความเช่ือท่ีมาจากศาสนา  

“คนแต่งมกัจะแต่งให้เขา้เร่ือง การรวบรวมน้ีจะทาํให้เป็นวฒันธรรมมรดกตกทอดของ

จงัหวดัสุรินทร์ต่อไป แต่แน่นอนนิทานท่ีมีการรวบรวมไวคื้อทรัพย์สินทางปัญญา ทุกคนต้อง

มองเห็นคุณค่าไม่วนัใดก็วนัหน่ึง”  (ผกากรอง บุญเตม็,สัมภาษณ์ 25 ธนัวาคม 2554) 

“นิทานสะท้อนค่านิยมความผูกพนัระหว่างพ่อกบัลูก อย่างเร่ืองลูกช้าง (กอนอาจีง) 

ความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ความเป็นลูกกตญัญู เคารพนบัถือช้าง (รักษาในส่ิงท่ีควรรักษา) ผูท่ี้

ขายอวยัวะช้างไม่มีทางรวยแน่นอน หากไม่เช่ือก็ลองสังเกตคนท่ีขายอวยัวะช้างดู เพราะว่าช้างมี

เทพรักษา” (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร, สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัวิชาการ พบวา่ ชา้งเป็นสัญญะหน่ึงท่ีมีความสําคญักบัคนใน

ชุมชน ชา้งสาํหรับคนในชุมชนไม่ใช่เป็นเพียงสัตวท่ี์สร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว แต่เปรียบเสมือน

พี่นอ้งญาติมิตร ท่ีตอ้งดูแลเอาใจใส่อยูเ่สมอ มอบทั้งความรักความห่วงใยในการเล้ียงดู และนิทานก็

เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาวฒันธรรมต่าง ๆ ของชุมชนใหค้งอยูต่่อไป เพราะนิทานเร่ิมสูญหายทาํให้

มีผูมี้ความรู้อยา่งนกัวชิาการไดพ้ยายามเก็บรวมรวมส่ิงมีค่าอยา่งนิทานไวอ้ยูเ่พื่อเผยแพร่ต่อไป 
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4.1.17 ค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติเกี่ยวกับช้าง โดยวิเคราะห์จากนิทานพืน้บ้าน

ไทยกูย จ.สุรินทร์  

ผูว้จิยัใชว้ธีิการวเิคราะห์ค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบัมายาคติในนิทานพื้นบา้นไทยกยู  

จงัหวดัสุรินทร์ โดยมีนิทาน 11 เร่ือง 

1. เร่ืองคลอ้งชา้ง (ก๊อบอะจีง)  

2. คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง (ก็อบอาจีง) 

3. ตาํนานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเด๋ิมมออาจีง) 

4.กาํเนิดชา้งในแดนสวรรค ์(อูมาเลือดอาจีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) 

5. สงครามยกัษก์บัเทวดา (สงกรามหยกัน็องเทวเด๋ีย) 

6. กาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์(อูมาเลือดอาจีงน๊องกาแตะ๊กยู) 

7. ลูกชา้งป่า (กอนเจียงโคด) 

8. ลูกชา้ง (กอนอาจีง) 

9. ชา้งบิน (อาจีงปาลร) 

10. นิทานเร่ืองลูกพญาชา้งเผอืก 

11. คนปากมาก (กยูกาเนาะหวาวป๋ืน) 

โดยสามารถแบ่งประเภทของนิทานไดด้งัน้ี เกณฑใ์นการแบ่งประเภทนิทานแบ่งตาม 

รูปแบบของนิทาน (Form) แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทดงัน้ี (กุหลาบ มลัลิกะมาส 2518)  

1. นิทานปรัมปรา (Fairry tale) 

2.  นิทานทอ้งถ่ิน (Legend) 

3.  นิทานเทพนิยาย (Myth)  

4 นิทานเร่ืองสัตว ์(Animal tale)  

5. นิทานตลกขบขนั (Jest)  

ซ่ึงนิทานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีทั้งหมดอยู่ 4 รูปแบบ คือ นิทานทอ้งถ่ิน(Legend) 

นิทานเทพนิยาย (Myth) นิทานเร่ืองสัตว ์(Animal tale) และนิทานตลกขบขนั (Jest) 
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นิทานท้องถิ่น 

1.คลอ้งชา้ง (ก๊อบอะจีง)  

2.คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง (ก็อบอาจีง) 

3.ตาํนานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเด๋ิมมออาจีง) 

นิทานเทพนิยาย 

1.กาํเนิดชา้งในแดนสวรรค ์(อูมาเลือดอาจีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) 

2.สงครามยกัษก์บัเทวดา (สงกรามหยกัน็องเทวเด๋ีย) 

3.กาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์(อูมาเลือดอาจีงน๊องกาแตะ๊กยู) 

นิทานเร่ืองสัตว์ 

1.ลูกชา้งป่า (กอนเจียงโคด) 

2.ลูกชา้ง (กอนอาจีง) 

3.ชา้งบิน (อาจีงปาลร) 

4.นิทานเร่ืองลูกพญาชา้งเผอืก  

นิทานตลกขบขัน 

1.คนปากมาก (กยูกาเนาะหวาวป๋ืน) 

ซ่ึงรูปแบบนิทานทั้ง 4 ประเภทสะทอ้นมายาคติเก่ียวกบัความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี อนัเป็นพื้นฐานของคนในชุมชน แมว้่าจะเป็นเร่ืองแปลกพิสดาร หรือพน้วิสัยความเป็น

จริงไปบา้งก็ตามแต่ก็ยงัเช่ือกนัวา่เร่ืองเหล่าน้ีเกิดข้ึนจริง มีเคา้ความจริง มีตวัละครจริง ๆ มีสถานท่ี

เกิดจริงท่ีกาํหนดแน่นอน แมก้ระทัง่เร่ืองราวท่ีมีเทวดา นางฟ้า เป็นตวัละครในเร่ืองนั้น เช่น พระ

อินทร์ พระพรหม หรือเป็นเพียงคนธรรมดาแต่มีฤทธ์ิเดช เช่นพระฤาษี มกัมีส่วนสัมพนัธ์กบัความ

เช่ือทางศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง และนิทานทั้ง 11 เร่ืองนั้นเป็นการสร้างมายาคติเพื่อท่ีจะบ่งบอก

ความสําคญัเก่ียวกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงชา้งเป็นสัตวท่ี์ถือว่าตอ้งให้ความเคารพ เป็นสั้นชั้นสูง 

คลา้ยววัท่ีเป็นพาหนะของพระศิวะนัน่เอง 
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รูปสัญญะ 

 

ความหมายทางวฒันธรรม 

 

 

 ระดบัของมายาคติ  

 

วตัถุ 

 

 

          ความหมายเบ้ืองตน้ 

 

       ระดบัการรับรู้ทัว่ไป 

ภาพท่ี 4.4 แสดงกระบวนการทาํงานของมายาคติ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีได ้คน้พบ “มายาคติเก่ียวกบัชา้ง” ซ่ึงไดจ้ากการตีความหมายองคร์วมของ

นิทานทั้ง 11 เร่ือง เม่ือความหมายต่าง ๆ ถูกผลิตออกมาผา่นองคป์ระกอบของนิทานแลว้เล่าซํ้ าแลว้

ซํ้ าเล่า ความหมายท่ีเกิดข้ึนจากนิทานทั้ง 11 เร่ือง จึงเป็นความหมายในระดบัวฒันธรรม หรือใน

ระดบัของ “มายาคติ” ท่ีถูกทาํใหก้ลายเป็นธรรมชาติจนมองไม่เห็นไดโ้ดยง่าย เพราะส่ิงท่ีเสนอผา่น

นิทานออกมาอยา่งแจ่มชดัมากท่ีสุดก็คือการสร้างความเช่ือ “น่ีคือส่ิงท่ีเราตอ้งนาํไปปฎิบติัตาม ตอ้ง

เคารพ ต้องเช่ือฟัง” โดยมองจากความหมายเบ้ืองต้น แต่จริง ๆ แฝงมายาคติเอาไวแ้ล้วอย่าง

แนบเนียน ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไปดว้ยการวเิคราะห์มายาคติในแบบของสัญวทิยา 

นิทานทั้ง 11 เร่ือง มีรายละเอียดพร้อมตวัอยา่งประกอบ ดงัต่อไป 

1.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง คล้องช้าง (ก๊อบอะจีง) 

เนือ้เร่ืองย่อในนิทาน 

นางสร้อยและนายมาเป็นสามีภรรยากนั วนัหน่ึงนายมาตอ้งออกไปคลอ้งชา้งป่ากบักลุ่ม

คนในหมู่บา้นกยู การเดินทางในป่าลว้นมีแต่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย ทั้งเป็นไขป่้า (มาเลเรีย) ถูกสัตวมี์พิษ

ทาํร้าย ซ่ึงภรรยาท่ีอยู่ท่ีบา้นเม่ือสามีออกไปคล้องช้างป่าจะตอ้งช่วยสามีด้วยการปฎิบติัตนอยู่ใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดเช่นกนั โดยห้ามตดัผมเด็ดขาด ตอ้งหมัน่ทาํบุญ ทาํตวัให้

สะอาดสะอา้น และห้ามมีใจให้ชายอ่ืนในระหว่างน้ี มิฉะนั้นผูเ้ป็นสามีจะมีอนัเป็นไป หรือคลอ้ง
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ชา้งป่าไม่สาํเร็จ แต่ดว้ยเวลาผา่นไปเป็นปีนางสร้อยทนไม่ไหวกบัผมท่ียาวเร่ิมหงุดหงิด จึงตดัสินใจ

ตดัผม เม่ือตดัผมเสร็จก็โดนคนในหมู่บา้นตาํหนิด่าทอ 1 สัปดาห์ผา่นไปขบวนคาราวานท่ีออกไป

คลอ้งชา้งป่าเดินทางกลบัถึงหมู่บา้นนางสร้อยไดแ้ต่ยืนคอยสามีของตนกลบัมา จนกระทัง่นายสุข

ลูกนอ้งของนายมาบอกวา่ นายมาถูกงูกดัตายเม่ืออาทิตยก่์อนน้ีเอง นอ้งสร้อยจึงรู้สึกเสียใจท่ีตนไม่

ปฏิบติัตามกฎของหมอชา้งทาํใหส้ามีของตนเสียชีวติ จึงตดัสินใจบวชชีตลอดชีวติ  

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ (Sinifier) ความหมาย (Signified) 

1. ชา้ง ความยิง่ใหญ่ เป็นสัตวคู์่บา้นคู่เมือง อยูคู่่ชุมชนชาวกูยมาตั้งแต่อดีต แสดงถึง

ความมีอาํนาจของผูท่ี้คลอ้งชา้งได ้

2. ผม เป็นธรรมเนียมท่ีปฎิบติัสืบทอดกนัมา ในช่วงเวลาท่ีสามีออกไปคลอ้งชา้งป่า 

เพื่อสามีจะไดก้ลบัมาจากการคลอ้งชา้งป่า อยา่งปลอดภยั 

รูปสัญญะ (Sinifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

1. ชา้ง สัตวท่ี์มีรูปร่างใหญ่มีงวงและงา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีอาํนาจ

ของผูท่ี้สามารถคลอ้งชา้งได ้ 

2. ผม ส่วนหน่ึงของร่างกาย เป็นธรรมเนียมท่ีปฎิบัติสืบทอดกันมา 

ในช่วงเวลาท่ีสามีออกไปคล้องช้างป่า 

เพื่อสามีจะไดก้ลบัมาจากการคลอ้งช้าง

ป่าอยา่งปลอดภยั 
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ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

ชา้งและผม 

ความหมายทางวฒันธรรม 

เป็นหลกัปฏิบติัท่ีภรรยาตอ้งยึดถือเม่ือสามีออกไปคล้องช้างป่าสืบ

เน่ืองมาจากบรรพบุรุษชาวกยู นัน่คือการห้ามตดัผม เพื่อช่วยคุม้ครอง

สามีใหป้ลอดภยักลบัมา 

 

                                ระดบัของมายาคติ 

วตัถุ 

ชา้ง + ผม 

ความหมายเบือ้งต้น 

ผูห้ญิงหา้มตดัผม 

ระดบัการรับรู้ทัว่ไป 

ภาพท่ี 4.5 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม  

 

จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้า่ ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “ผูห้ญิงหา้ม 

ตดัผม” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “เป็นหลกัปฏิบติัท่ีภรรยาตอ้งยึดถือเม่ือสามีออกไปคลอ้ง

ชา้งป่าสืบเน่ืองมาจากบรรพบุรุษชาวกูย นัน่คือการห้ามตดัผม เพื่อช่วยคุม้ครองสามีให้ปลอดภยั

กลบัมา”  

อย่างไรก็ดีการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจบริบท (Context) ท่ีรายลอ้มอยู ่นัน่คือวฒันธรรมและประวติัศาสตร์

ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดว้่า ชาวกูยจะมีการเคารพนบัถือส่ิงท่ีมองไม่เห็นตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนั และเพศชายผูท่ี้มีอาํนาจในการออกไปคลอ้งช้างป่าเอง ยงัตอ้งยาํเกรงต่อส่ิงท่ี

มองไม่เห็นเหล่าน้ี ตอ้งเคารพเซ่นไหวด้ว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ โดยมีความเช่ือวา่จะคุม้ครองตนเอง

ให้แคลว้คลาดปลอดภยั แต่ทั้งน้ีความปลอดภยัของตนขณะออกไปคลอ้งชา้งไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตวัเอง
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เพียงผูเ้ดียว แต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัการปฎิบติัของภรรยาท่ีรออยู่ท่ีบา้นดว้ย หากภรรยาปฎิบติัผิดธรรม

เนียมประเพณีก็ส่งผลใหส้ามีมีอนัตรายไดเ้ช่นกนั 

เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาในนิทานเร่ืองน้ีสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิง

นามธรรม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นภาพ การดาํรงชีวิตของชาวกูยท่ีอยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ อยูก่นัอยา่ง

อบอุ่น สร้างการดาํรงชีวิตไดเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติของป่า ทาํให้เห็นถึงความ

สามคัคี ความเอ้ืออาทรต่อกนั เพราะคนในชุมชนสามารถรวมตวักนัออกไปคลอ้งชา้งป่าคร้ังละนาน 

ๆ โดยการออกไปคล้องช้างป่าแต่ละคร้ังก็จะออกไปนานเป็นแรมปี ซ่ึงถือว่าเป็นระยะเวลาท่ี

ยาวนานมาก และการเดินทางจะมีการร้องรําทาํเพลงเป่าแคน เป่าป่ี เป็นการสร้างขวญักาํลงัใจท่ีดี 

ต่อผูท่ี้ร่วมเดินทางทุกคน สร้างความสามคัคี กลมเกลียว เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

ความเช่ือในเร่ืองการตดัผม จึงถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมอย่างหน่ึงท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติั

กนัมาชา้นาน ปฏิบติัสืบเน่ืองต่อมาจากบรรพบุรุษชาวกูยนัน่เอง ซ่ึงตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยผู ้

เป็นภรรยา ตอ้งหมัน่ทาํบุญ ทาํตวัให้สะอาดสะอา้น ห้ามมีใจให้ชายอ่ืน ในระหวา่งน้ีมิฉะนั้นผูเ้ป็น

สามีจะมีอนัเป็นไป หลกัปฏิบติัเล่าน้ีทาํใหภ้รรยาไม่กลา้นอกใจสามี  

ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ก็เห็นดว้ยกบัการวิเคราะห์ขา้งตน้ดงัน้ี โดยมองวา่ “เม่ือเราอยูท่างน้ีก็

ตอ้งปฏิบติัเพื่อรักษาชีวิตของสามี หลวงพ่อมองวา่เป็นเร่ืองท่ีดีหมายถึงคนทุกคนจะมีความสัตยซ่ื์อ 

ซ่ือสัตวต่์อกนั ทั้งต่อหน้าและลบัหลงั เป็นคนดีในการปกครอง เป็นคนดีตามกฎระเบียบท่ีทุกคน

ระลึกได ้มนัเป็นเร่ืองจริงถา้พลาดก็ถึงชีวิตจริง ๆ ไม่ใช่เร่ืองแต่ง เป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนทนัตา การ

ห้ามเร่ืองตดัผม ห้ามทุกอยา่งไม่ให้นัง่ขั้นบนัได ห้ามนัง่ขวางบนัได ห้ามเดินขา้มขอนไม ้คือไม่ใช่

แค่เร่ืองกฎระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัตามเท่านั้น คือหากผิดกฎระเบียบมนัก็จะเกิดเหตุร้ายข้ึนจริงดว้ย” 

(พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) ซ่ึงพระอาจารยห์าญเป็นผูท่ี้อยู่ใน

เหตุการณ์เหล่าน้ีจริง ๆ ไม่ไดฟั้งการเล่าต่อ ๆ มาอย่างเดียว จึงทาํให้ขอ้มูลเหล่าน้ีมีความน่าเช่ือถือ

อยา่งยิง่ 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษ เพราะคู่สามีภรรยาก็เหมือนคู่สร้างคู่

สม ถา้ไม่พร้อมกนัตกลงกนัไม่ได ้สามีไปจบัชา้งก็จะไม่ประสบความสําเร็จ เพราะมวัแต่วิตกกงัวล

กลวัภรรยาจะนอกใจ ภรรยาจึงตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมดว้ย ไม่เช่นนั้นสามีก็จะไม่ไดช้า้งกลบัมา 

DPU



91 

ถือวา่ไปเสียเท่ียว และเพื่อจะบอกว่าผูห้ญิงท่ีเฝ้าคอยสามีโดยไม่ตดัผม แสดงถึงความอดทน ความ

รัก ท่ีภรรยามีต่อสามี ว่าถึงจะนานแค่ไหนก็จะรอ ต่อให้ผมจะยาวจนเลยหัวเข่าหรือลากดินจะ

ทรมานหรือรําคาญเพียงใด ก็ยงัจะรอต่อไป เพราะความอดทนแค่น้ีคงไม่มากเท่าผูเ้ป็นสามีท่ีตอ้ง

ออกไปตกระกาํลาํบากในป่าลึก ท่ีมีอนัตราย ต่าง ๆ นานา เม่ือสามีกลบัมาจากการคลอ้งช้าง ก็จะ

รู้สึกมีกาํลงัใจและหายเหน่ือยจากการไปคลอ้งชา้งท่ีเน่ินนานนบัปี เพราะสัมผสัไดว้า่ยงัมีคนท่ีรักรอ

คอยอยู ่

โดยสรุปสาํหรับการส่ือสารเพื่อสร้างความหมายเชิงมายาคติในประเด็น การห้ามไม่ให้

ตดัผมเม่ือสามีออกไปคลอ้งชา้งป่านั้น เม่ือทุกคนในชุมชนมีความเช่ือในเร่ืองน้ีและยงัปฏิบติัต่อ ๆ 

กนัมา จึงเกิดการซึมซับความเช่ือเหล่าน้ีไปทีละนิดปฏิบติัจนเป็นเร่ืองท่ีคุ้นชินเห็นและรับรู้จน

กลายเป็นธรรมชาติ  

 

2.  วเิคราะห์จากนิทานต านานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเดิ๋มมออาจีง) 

เนือ้เร่ืองย่อในนิทาน 

พระหมอเฒ่าท่ีเป็นตาํนานมุขปาฐะ โดยมีเร่ืองเล่าอยู่ว่า พระมอเฒ่าเป็นหมอช้างท่ี

ยิง่ใหญ่มาก ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นผูท่ี้มีอาํนาจสูงสุดในบรรดาหมอชา้ง วนัหน่ึงพระมอเฒ่าทาํผิด

กฎของหมอช้าง โดยนาํลูกชายและภรรยาออกไปคลอ้งช้างป่าดว้ย ซ่ึงไม่บอกให้ใครรู้จึงผิดห้าม

ร้ายแรงคร้ังท่ี 1)  จากนั้นขณะตาหมอเฒ่ากูกกาํลงัพยายามจะคล้องเอาลูกช้างป่าติดแม่ (เป็น

ความผดิร้ายแรงคร้ังท่ี 2)   ลูกพระมอเฒ่าซ่ึงอยูท่า้ยชา้งไดพ้ยายามคดัคา้นบิดาเม่ือเห็นวา่ไม่เป็นผล

จึงกระโดดข้ึนหลงัช้างป่าตวันั้นหายไป ฝ่ายพระมอเฒ่าก็ร้องเรียกเท่าไหร่ก็หาลูกชายไม่พบ เม่ือ

พระมอเฒ่ากลบัมายงัท่ีพกัก็ตอ้งพบกบัความเจบ็ปวดคร้ังท่ีสองอีกเม่ือ พบวา่ภรรยาไดถู้กเสือจบักิน

เป็นอาหาร เหลือเเต่น้ิวมือกาํบ่วงบาศไว ้3 น้ิวเอาไวดู้ต่างหนา้ พระมอเฒ่าเสียใจมากจึงวิ่งเสียสติ

หายเขา้ไปในป่าอีกคน   

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 
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ตารางท่ี4.2 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ (Signifier)      ความหมาย (Signified) 

1. พระมอเฒ่า ผูมี้ตาํแหน่งสูงสุดในบรรดาหมอชา้ง 

 

2. แขนนาง เชือกหนงัปะกาํ ท่ีใชใ้นการคลอ้งชา้ง 

 

 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

1. พระมอเฒ่า 

 

ตาํแหน่งสูงสุดของการเป็น

หมอชา้ง 

 

แสดงถึงความ เป็นผู ้นํา ท่ี มีอํานาจ

สู ง สุ ด  เ ป็ น ท่ี เ ค า ร พ ต่ อ ห ม อ ช้ า ง

ตาํแหน่งอ่ืน ๆ 

 

2. แขนนาง 

 

เชือกหนงัปะกาํท่ีใชค้ลอ้งชา้ง เป็นส่ิงเตือนใจและรําลึกถึงพระมอ

เฒ่า ว่าไม่ควรทาํผิดกฎระเบียบหมอ

ช้างเหมือนพระมอเฒ่า และพระมอ

เฒ่าก็เป็นหมอช้างท่ีเก่งกาจท่ีสุดใน

อดีต 
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ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

พระมอเฒ่าและแขนนาง 

ความหมายทางวฒันธรรม 

การคลอ้งช้างไม่ให้นาํภรรยาหรือผูห้ญิงติดตามไปดว้ย มีการ

บญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีต้องถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดหลกัจาก

เกิดเร่ืองร้ายกบัพระมอเฒ่ากบัครอบครัว รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อ

กบัลูกข่ีชา้งเชือกเดียวกนั และแขนนางปัจจุบนักลายมาเป็นช่ือ

เรียกวา่บ่วงบาศก์ (เชือกหนงัปะกาํท่ีใชค้ลอ้งชา้ง) 

                                                                                                                                                                                                        

ระดบัของมายาคติ 

                                      

 

 

 

            ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี 4.6 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม 

 

จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้่า ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “แขนของ

ภรรยาของพระมอเฒ่าท่ีออกไปคลอ้งชา้งป่าดว้ยกนั” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “การคลอ้ง

ช้างไม่ให้นําภรรยาหรือผูห้ญิงติดตามไปด้วย มีการบญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้งถือปฏิบติัอย่าง

เคร่งครัดหลกัจากเกิดเร่ืองร้ายกบัพระมอเฒ่ากบัครอบครัว รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกบัลูกข่ีช้างเชือก

เดียวกนั และแขนนางปัจจุบนักลายมาเป็นช่ือเรียกวา่บ่วงบาศก์ (เชือกหนงัปะกาํท่ีใชค้ลอ้งชา้ง)”   

อย่างไรก็ดีการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประเพณีของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงัจะเห็นได้

วา่ ชาวกูยจะมีอาชีพคลอ้งช้างป่าและห้ามไม่ให้ภรรยาและลูกติดตามไปดว้ยเพื่อความสะดวกใน

การคลอ้งชา้ง แต่พระมอเฒ่าก็ทาํผดิกฎภรรยาและลูกของตนจึงเสียชีวติลงไป 

วตัถุ 

แขนนาง+พระมอเฒ่า 

ความหมายเบือ้งต้น 

เป็นแขนภรรยาของพระมอเฒ่าท่ีออกไป

คลอ้งชา้งดว้ยกนั 
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เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาในนิทานเร่ืองน้ีสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิง

นามธรรมสรุปไดว้า่ในการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มชนหรือการทาํงานเป็นกลุ่มนั้น   ทุกคนจะตอ้งเคารพ

กฎ   ระเบียบ   กติกาของหมู่คณะอย่างเคร่งครัด   ทุกคนจะตอ้งสามคัคีกนั   มีจิตใจบริสุทธ์ิคอย

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   ถา้ใครมีจิตใจไม่บริสุทธ์ิ   ไม่เคารพกฎ  ระเบียบ   กติกาหรือเห็นแก่ตวั 

เอาเปรียบผูอ่ื้นก็จะไดรั้บผลร้ายตอบแทนทั้งกบัตนเองและครอบครัว 

ความเช่ือวา่การคลอ้งชา้งไม่ใหน้าํภรรยาหรือผูห้ญิงติดตามไปดว้ยเลย   มีการบญัญติัวา่

เป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกบัลูกข่ีชา้งเชือกเดียวกนัเด็ดขาด   

ก่อนออกไปคล้องช้างทุกคนต้องผ่านการทาํพิธีปะซะปะซิเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจก่อนออก

เดินทาง   เม่ือคลอ้งชา้งเสร็จแลว้แมว้า่จะไดช้า้งหรือไม่ไดช้า้งมาดว้ยก็ตามตอ้งมาทาํพิธีใหม่อีกคร้ัง

เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ   

ตามประเพณีท่ีมีพอ่เป็นพระมอเฒ่า มีตาํแหน่งสูงสุดในบรรดาหมอชา้ง และประเพณีท่ี

สืบทอดกนัมาไดก้าํหนดไวว้่าผูมี้ตาํแหน่งสูงสุดในบรรดาหมอชา้ง   ถา้มีลูกคนแรกเป็นชาย   ให้

หมอชา้งทั้งหลายนาํเอาเปลือกตน้กระโดนมารองรับตวัเด็กให้นอนพร้อมกบัประกาศยกฐานะหรือ

ตาํแหน่งหมอชา้งคือ  “ก ารวงปืด”  ให้โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนใดๆ   และแขนนางเป็นสัญลกัษณ์ท่ี

สามารถสร้างอุทาหรณ์ไม่ให้ทุกคนทาํผิด เม่ือเห็นแขนนางทุกคนก็จะเคารพและรําลึกถึงพระมอ

เฒ่า หากไม่มีตวัอยา่งแบบพระมอเฒ่าคงมีหมอชา้งทาํผิดเช่นน้ีอีกหลายราย แต่เม่ือมีตวัอยา่งให้เห็น

ทุกคนเลยไม่กลา้ท่ีจะทาํผดิ 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ เม่ือเช่ือ

แลว้ก็จะไม่กลา้ทาํผดิกฎระเบียบท่ีตั้งไว ้การท่ีบรรพบุรุษตั้งกฎปฎิบติัเหล่าน้ีเอาไว ้เพื่อให้ทุกคนอยู่

ในกรอบขอ้ควรปฎิบติัเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหทุ้กคนแคลว้คลาดจากอนัตราย 

โดยสรุปสําหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น การห้ามไม่ให้นาํภรรยาและ

ลูกออกไปคลอ้งชา้งดว้ย เม่ือทุกคนในชุมชนมีความเช่ือในเร่ืองน้ีและยงัปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา จึงเกิด

การซึมซับความเช่ือเหล่าน้ีไปทีละนิดปฏิบัติจนเป็นเร่ืองท่ีคุ้นชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็น

ธรรมชาติ  
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3.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง คล้องช้างหรือสยบช้าง (กอ็บอาจีง) 

เนือ้เร่ืองย่อในนิทาน 

ชาวกูยมีช่ือเสียงเร่ืองคาถาสยบช้าง(จบัช้าง) เป็นวิชาท่ีคนคล้องช้างนิยมเรียนกัน

สําหรับคนท่ีเรียนวิชามาและปฏิบติัตามประเพณีอย่างถูกตอ้งหรือใช้คาถาอาคมท่ีเรียนมาตามกฎ

เกณฑแ์ละจารีตประเพณี   จะสามารถสยบชา้งตามท่ีตอ้งการไดโ้ดยปลอดภยัทุกคร้ัง   ชาวกูยคลอ้ง

ชา้งจึงเป็นคนมีวนิยั เคารพกฎเกณฑ ์  กติกา   จารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัด แต่ตาอินทร์ปฎิบติัไม่ได้

ตามกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้โดยการคลอ้งชา้งนั้นไดท้าํผดิผปีระกาํ(ผบีรรพบุรุษ)  เม่ือไดช้า้งมาชา้งก็ด้ือดึง

ไม่ยอมฟังฝึกยาก   เป็นช้างป่าท่ีเกเร   ต่อมาตาอินทร์ก็ล้มป่วยหาสาเหตุไม่ไดแ้ละตายลงในเวลา

ต่อมาชาวบา้นก็เล่าลือกนัว่าตาอินทร์ทาํผิดผีจึงถูกลงโทษจากผีประกาํ   ชาวกูยคลอ้งช้างให้ความ

เคารพนบัถือผีประกาํเหนือส่ิงอ่ืนใด   จะทาํการงานใดตอ้งเซ่นไหวบ้อกกล่าวอย่างถูกตอ้งเพื่อขอ

ความคุม้ครอง   และเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกคร้ัง 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.3 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมาย (Signified) 

1. ชา้ง การเคารพผปีะกาํ (ผบีรรพบุรุษ) 

2. คาถา คาถาอาคมเป็นวชิาหน่ึงท่ีใชใ้นการจบัชา้ง  

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

1. ชา้ง การใช้เชือกปะกาํในการคลอ้ง

ชา้ง 

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีอาํนาจ

ของผูท่ี้สามารถคลอ้งชา้งได ้ 

2. คาถา เป็นคาถาอาคมของชาวกูยท่ี

ท่องก่อนคลอ้งชา้ง 

เป็นสัญลกัษณ์แสดงว่าผูท่ี้ท่องคาถาได้

นั้ นเป็นผู ้มีวิชาความรู้เหนือกว่าผู ้อ่ืน

สามารถใชค้าถาในการจบัชา้ง 
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ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

ชา้งและหมอชา้งท่ีมีคาถา 

ความหมายทางวฒันธรรม 

คาถาในการคล้องช้างนั้นผูมี้คาถากบัตวัก็ตอ้งปฏิบติัตาม

กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ทาํผิดผีปะกาํ ไม่อย่างนั้ น

คาถาก็จะเขา้ตวัทาํใหเ้กิดอนัตรายกบัตวัเองได ้

ระดบัของมายาคติ 

 

วตัถุ 

            หมอชา้ง+ชา้ง 

ความหมายเบือ้งต้น 

          คาถาท่ีช่วยในการคลอ้งชา้ง 

                         ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี 4.7 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม 

 

จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้า่ การส่ือสารความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ  

“คาถาท่ีช่วยในการคลอ้งชา้ง” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “คาถาในการคลอ้งชา้งนั้นผูมี้คาถา

กบัตวัก็ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ไม่ทาํผิดผีปะกาํ ไม่อยา่งนั้นคาถาก็จะเขา้ตวัทาํให้

เกิดอนัตรายกบัตวัเองได”้  

การเข้าถึงการส่ือสารระดับมายาคติเก่ียวกับช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประเพณีของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงัจะเห็นได้

วา่ ชาวกยูนบัถือผปีะกาํและส่ิงท่ีมองไม่เห็นอยา่งคาถาอาคม 

เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาในนิทานเร่ืองน้ีสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิง

นามธรรมสรุปไดว้่าการคลอ้งชา้งของบรรพบุรุษท่ีมีการสืบทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ตอ้งทาํ

การเซ่นไหวผ้ีปะกาํก่อนออกไปคลอ้งช้างทุกคร้ัง ซ่ึงความเช่ือในเร่ืองการคลอ้งช้าง ถือเป็นธรรม

เนียมท่ีปฎิบติักนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษแลว้ ท่ีทุกคนตอ้งเคารพผีปะกาํ ทาํการเซ่นไหวก่้อนออกไป

คล้องช้างทุกคร้ัง และคาถาในการคลอ้งช้างนั้นผูมี้คาถากบัตวัก็ตอ้งปฎิบติัตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด ไม่ทาํผิดผีปะกาํ ไม่อยา่งนั้นคาถาก็จะเขา้ตวัทาํให้เกิดอนัตรายกบัตวัเองได ้การวิเคราะห์
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เบ้ืองตน้สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของหมอชา้ง ท่ีวา่ “นิทานเร่ืองการสยบชา้ง มีคาถาอาคมเหมือน

ในนิทานบอกนัน่แหล่ะ สามารถใช้ในการจบัช้างไดจ้ริง แต่การจบัช้างนอกจากจะมีคาถาในการ

คลอ้งชา้งแลว้ก็ตอ้งข้ึนอยู่กบัฝีมือของผูน้ั้นดว้ย ถา้ไม่มีคาถา หากใครกลา้จบัช้างก็ไดช้า้ง มีความ

เช่ียวชาญ ไม่กลวัไม่อะไร เด๋ียวมนัก็จบัไดเ้อง” (บุญมา แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)  

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการถ่ายทอดท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มี

การถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแล้วซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ เป็นกุศโลบายของ

บรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ เม่ือเช่ือแลว้ก็จะไม่กลา้ทาํผิดกฎระเบียบท่ีตั้งไว ้การท่ีบรรพ

บุรุษตั้งกฎปฏิบติัเหล่าน้ีเอาไว ้เพื่อให้ทุกคนอยู่ในกรอบศีลธรรมอนัดีงาม ประพฤติดี คิดดี ทาํดี 

แลว้ความดีก็จะเป็นเกราะป้องกนัตนเองให้แคลว้คลาดจากอนัตรายทั้งปวง เพราะศาลปะกาํเป็น

เพียงส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของชาวกยูเท่านั้น คงไม่มีอิทธิฤทธ์ิใดในการช่วยเหลือคนหรือทาํร้ายคนเป็น

อนัขาด มีเพียงความดีเท่านั้นท่ีจะช่วยทุกคนได ้ 

“นิทานเร่ืองการคลอ้งชา้งหรือสยบชา้งนั้น คนท่ีไปคลอ้งชา้งมาไดต้อ้งเคารพกฎ กติกา 

จารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัด หา้มทาํผดิผปีะกาํ ไม่งั้นก็จะมีอนัเป็นไป ทุกคนท่ีออกไปคลอ้งชา้งจะ

รู้ดี จึงเคารพในส่ิงศกัด์ิสิทธิมาก”  (อิน แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)               

โดยสรุปสาํหรับการส่ือสารเพื่อสร้างความหมายมายาคติในประเด็น คาถาในการคลอ้ง

ชา้งนั้นผูมี้คาถากบัตวัก็ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ไม่ทาํผดิผปีะกาํ ไม่อยา่งนั้นคาถาก็

จะเขา้ตวัทาํใหเ้กิดอนัตรายกบัตวัเองได ้เม่ือทุกคนในชุมชนมีความเช่ือในเร่ืองน้ีและยงัปฏิบติัต่อ ๆ 

กนัมา จนเป็นเร่ืองท่ีคุน้ชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็นธรรมชาติ และปราศจากการตั้งคาํถามหรือ

วพิากษใ์นท่ีสุด และในเร่ืองคาถาอาคมในการจบัชา้งอยูใ่นมือ   ทุกคนก็จะตอ้งเคารพกฎ   ระเบียบ   

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เคารพผีปะกาํ ไม่ทาํผิดผี และต้องยอมรับว่าการจบัช้างท่ีไม่ใช้

ความสามารถของตวัเองแต่ใชค้าถาอาคมในการจบัชา้ง ชา้งท่ีจบัไดจ้ะไม่เช่ืองสอนอยา่งไรก็ไม่ได ้

และสุดทา้ยคาถาอาจเขา้ตวัและถึงแก่ชีวติของผูท่ี้มีคาถาอยูใ่นมือ 
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4.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง ก าเนิดช้างในแดนสวรรค์ (อูมาเลอืดอาจีงน็องกาแต๊ะซาหวนั) 

เนือ้เร่ืองย่อในนิทาน 

ช้างเอราวณัถือว่าเป็นช้างเผือกเชือกแรกของโลก   ตามคติศาสนาพราหมณ์   ช้าง

เอราวณัเป็นช้างท่ีมีรูปร่างแปลก   คือมีเศียรสามเศียร   แต่ละเศียรมีเจ็ดงา   แต่ละงามีเจ็ดสระ

โบกขรณี   แต่ละสระโบกขรณีมีเจ็ดอุบล (ดอกบวัเจ็ดกอ)   แต่ละกอมีเจ็ดดอก   แต่ละดอกมีเจ็ด

กลีบ   แต่ละกลีบมีเจด็นางเทพธิดานางเทพธิดาหน่ึงมีเจ็ดนางทวาร   ทุกเส้นขนของนางบริวารก็จะ

มีวมิาน   มีเทพอปัสรอีกมากมาย 

เม่ือพระพรหมเนรมิตชา้งเอราวณัข้ึนมาแลว้ก็ทรงร่ายคาถาสามเวทต่อไปอีกเจ็ดจบ   ก็

บงัเกิดชา้งข้ึนมาจบละเชือกรวมเจ็ดเชือกเรียกวา่  “ชา้งโลกบาล”  คือช้างท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรักษาทิศ

ต่างๆ ทั้งเจด็ทิศ 

เม่ือพระพรหมเนรมิตชา้งข้ึนเป็นคร้ังแรกนั้น   ชา้งถือวา่เป็นสัตวช์ั้นสูง   จะมีอยูเ่ฉพาะ

บนสวรรคเ์ท่านั้น  เช่น  ชา้งเอราวณั   เป็นพาหนะของพระอินทร์   ส่วนชา้งตระกูลอ่ืนๆ ก็จะอยูรั่บ

ใชเ้ป็นพาหนะเทวดา   พระพรหม   พระยมราช   พระนาครินทร์ ฯลฯ เป็นตน้ 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

 

ตารางท่ี4.4 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมาย (Signified) 

ชา้งเอราวณั ช้างเอราวณัเป็นพาหนะเทพ พระอินทร์ ซ่ึงต้องให้ความเคารพ

สูงสุด 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

ชา้งเอราวณั การกาํเนิดของชา้ง ชา้งเป็นสัตวช์ั้นสูงท่ีตอ้งเคารพ 
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ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

                  ชา้งเอราวณั 

ความหมายทางวฒันธรรม 

การกํา เนิดของช้างท่ีเล่าออกมาในแนวความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา เช่ือวา่ชา้งเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน ชาว

กยูจึงตอ้งใหค้วามเคารพชา้ง เพราะชา้งมีเทพรักษา 

   ระดบัของมายาคติ 

วตัถุ 

ชา้ง 

ความหมายเบือ้งต้น 

ความเป็นมาของชา้ง 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี 4.8 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม  

 

จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้า่ ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “ความเป็นมา

ของช้าง” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “การกาํเนิดของช้างท่ีเล่าออกมาในแนวความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา เช่ือวา่ชา้งเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน ชาวกยูถึงใหค้วามเคารพชา้ง”  

อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นไดว้่า ชาวกูยเช่ือในเร่ืองการกาํเนิดช้าง และชาวกูยก็ยงัให้ความเคารพช้างอีกดว้ย โดยเม่ือ

ช้างล้มล้มลงไปชาวกูยก็จะทาํพิธีบงัสุกุล คือพิธีกรรมสวดศพช้างล้ม (ตาย) ก่อนฝังและตอนขุด

กระดูกข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง แสดงถึงความรักและความเคารพ เม่ือครบกาํหนดท่ีชา้งลม้ก็จะมีการขุด

กระดูกมาทาํพิธีอีกคร้ัง ช้างแต่ละเชือกเป็นเหมือนคนในครอบครัว การท่ีช้างล้มย่อมสร้างความ

เสียใจใหผู้ท่ี้เป็นคนดูแลชา้งอยา่งมาก และสัญลกัษณ์หน่ึงท่ีสามารถวดัไดว้า่คนในชุมชนชาวกูยให้

ความเคารพต่อชา้งท่ีเช่ือว่าเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน คือการสร้างช้างรูปป้ันช้างเอราวณัข้ึนมาให้

ทุกคนเคารพและบูชา คงไม่แตกต่างอะไรกบัการเคารพชา้งเอราวณัท่ี  จ.สมุทรปราการ 
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ภาพท่ี4.9 สุสานชา้ง 

 

 

 

 
ภาพท่ี4.10 รูปป้ันชา้งเอราวณัท่ีอยูใ่นช่วงกาํลงัป้ัน 
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เม่ือพิจารณาจากเน้ือหาในนิทานเร่ืองน้ีสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิง

นามธรรมสรุปไดว้่าช้างเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงท่ีมีอยู่บนสวรรค์เท่านั้น เช่นช้างเอาราวณัเป็นพาหนะ

ของพระอินทร์ เป็นต้น ซ่ึงสะท้อนให้เห็นภาพ การกาํเนิดของช้างท่ีเล่าออกมาในแนวของ

พระพุทธศาสนา โดยเน้ือหาของเร่ืองน้ีมีทั้งพระพรหม พระยมราช พระนาครินทร์ ชา้งเอราวณั พระ

อินทร์ 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ เป็นกุศโลบายของบรรพ

บุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ เม่ือเช่ือในเร่ืองน้ีก็จะเคารพยาํเกรงช้างผูท่ี้เคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก

ก่อน โดยคนในชุมชนจะเล้ียงดูชา้งเป็นอยา่งดี  

โดยสรุปสําหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น การกาํเนิดของช้างท่ีเล่า

ออกมาในรูปแบบความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เช่ือวา่ชา้งเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน ชาวกูยถึงให้

ความเคารพช้าง เม่ือทุกคนในชุมชนมีความเช่ือในเร่ืองน้ีและยงัเคารพช้าง ก็จะทาํให้ช้างยงัอยู่คู่

ชุมชนตลอดไป  

 

5.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง สงครามยกัษ์กบัเทวดา (สงกรามหยกัน็องเทวเดี๋ย) 

เนือ้เร่ืองย่อ 

 คร้ังหน่ึงยกัษ์กบัเทวดาอาศยัอยู่บนเมืองสวรรค์   แต่ความสัมพนัธ์ระหว่างยกัษ์กับ

เทวดาขาดสะบั้นลงเพราะเทวดาเล่นไม่ซ่ือไปโกงยกัษ ์  โดยเทวดาไดห้ลอกให้ยกัษกิ์นสุราจนเมา

หมดสติจนไม่รู้สึกตวั   แลว้เทวดาก็จบัยกัษทุ์่มลงมาจากเมืองสวรรค ์  เทวดาแยง่เอาวิมานของยกัษ์

ไปหมด   ทาํใหย้กัษแ์คน้เทวดามาก   สงครามระหวา่งยกัษก์บัเทวดาจึงเกิดข้ึนบนสวรรค ์  เทวดาได้

อาศยัชา้งเอราวณัข่ีเหาะไปทาํสงครามกบัยกัษ ์แต่ไปรบทีไรชา้งเอราวณัตกใจเสียงร้องของยกัษแ์ละ

ก็พาเทวดาเหาะหนียกัษม์าทุกคร้ังเป็นเหตุให้เทวดาเสียช่ือเสียงเพราะรบสู้ยกัษไ์ม่ได ้  เดือดร้อนถึง

พระพรหม พระพรหมจึงสาปให้ช้างมีเวลาตกมนัไม่รู้จกักลวัอะไร   เม่ือรบกบัยกัษ์จะไดไ้ม่กลวั

ยกัษอี์กต่อไป   ตั้งแต่นั้นมาชา้งก็เลยตกมนัทุกปีจนถึงปัจจุบนั 

เม่ือไดเ้วลาช้างตกมนัเทวดาก็รีบข่ีไปทาํสงครามกบัยกัษ์อีก   คราวน้ีช้างก็ยงัสู้รบกบั

ยกัษ์อีกไม่ไดเ้ช่นเคย   เทวดาทั้งหลายก็โมโหช้างอีก   เพราะพวกเทวดาเห็นว่าเหง่ือกล่ินไคลอนั
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เหม็นของชา้งตกมนั   ทาํให้เทวดาทั้งหลายพากนัเป็นลมไปตามๆ กนัจนสู้รบกบัยกัษ์ไม่ได ้  พระ

พรหมเช่ือเทวดาจึงสาปช้างว่าต่อไปให้เหง่ือช้างออกภายในและถ่ายเหง่ือออกทางหาง   ทางแกม้   

ทางอวยัวะเพศ   พร้อมกนันั้นพระพรหมก็สาปให้อณัฑะของช้างเขา้ไปอยู่ภายในทอ้งจะได้ไม่

เกะกะ   เพราะเวลาชา้งออกรบชา้งเคล่ือนไหวไม่สะดวกเพราะอณัฑะของชา้งหนกันัน่เอง  ชา้งจึงมี

ลกัษณะตามท่ีกล่าวมาจนถึงปัจจุบนั 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

ตารางท่ี4.5 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

    รูปสัญญะ  (Signifier)          ความหมาย (Signified) 

1. ยกัษก์บัเทวดา การรบกนัระหวา่งยกัษก์บัเทวดา 

2. ชา้งเอราวณั เป็นสัตวช์ั้นสูงเพราะเป็นพาหนะของเทวดา 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

1. ยกัษก์บัเทวดา การทาํสงคราม การแย่งพื้นท่ีบนสวรรค์ประกาศ

ความเป็นผูช้นะ 

 

2. ชา้งเอราวณั เป็นพาหนะของเทวดา ผูกเร่ืองลักษณะของช้างกับส่ิงท่ี

เหนือธรรมชาติ 
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ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

ชา้งเอราวณั ยกัษ ์เทวดา 

ความหมายทางวฒันธรรม 

ผูกเร่ืองลักษณะของช้างไวก้ับส่ิงเหนือธรรมชาติใน

แนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา  

    

ระดบัของมายาคติ 

วตัถุ 

ชา้งเอราวณั ยกัษ ์เทวดา 

ความหมายเบือ้งต้น 

การสู้รบท่ีมีชา้งเป็นพาหนะ 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม  

 

จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้่า การส่ือสารความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ 

“การสู้รบท่ีมีชา้งเป็นพาหนะ” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “ผกูเร่ืองลกัษณะของชา้งไวก้บัส่ิง

เหนือธรรมชาติในแนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา”  

จากเน้ือหาในนิทานเร่ืองน้ีสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิงนามธรรม

สรุปไดว้่าการทาํสงครามยกัษก์บัเทวดา ทาํให้เกิดความเป็นมาของชา้งตกมนั การถูกสาปของช้าง

จากพระพรหมเกิดเป็นลกัษณะของช้างในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นอณัฑะอยู่ในทอ้งของช้างจะไดไ้ม่

เกะกะเวลาสู้รบจึงเกิดลกัษณะของช้างเช่นน้ีจนถึงปัจจุบนั เหง่ือถูกถ่ายออกทางหาง แก้ม และ

อวยัวะเพศ ไม่ใช่ทางผิวหนงัหรือตวัเหมือนมนุษยห์รือสัตวท์ัว่ไป  ซ่ึงนิทานเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน มีการเล่าท่ีออกแนวเชิงพระพุทธศาสนา เป็นผลรวมของวฒันธรรมท่ีเกิดมาจากความเช่ือ

และการนบัถือศาสนา 
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อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเข้าใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นไดว้า่ ชาวกูยเช่ือในแนวทางพระพุทธศาสนา เช่ือในเร่ืองราวความเป็นมาของชา้ง ซ่ึงนิทาน

เร่ืองน้ีไดบ้อกลกัษณะทางกายภาพของชา้งไวอ้ย่างชดัเจน แต่เล่าเพื่อให้เกิดความเช่ือจึงเล่าออกมา

ในแนวทางพระพุทธศาสนา 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ เป็นกุศโลบายของบรรพ

บุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ เช่ือในเร่ืองการถูกสาป เม่ือเช่ือในเร่ืองน้ีก็จะเขา้ใจชา้งมากข้ึน ใน

เร่ืองของการตกมนั และลกัษณะกายภาพท่ีชา้งตอ้งเป็นอยู ่เพราะบางคนท่ีไม่สังเกตชา้งจริง ๆ ก็จะ

ไม่รู้หรอกวา่ อณัฑะชา้งนั้นอยูต่รงไหน 

โดยสรุปสาํหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น การทาํสงครามโดยเล่าออกมา

ในแนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา เช่ือว่าช้างถูกสาปให้มีลกัษณะอยา่งเช่นปัจจุบนั บรรพบุรุษ

ตอ้งการจะแฝงให้ทุกคนได้รู้ถึงความผูกพนัระหว่างคนกบัช้าง ในลกัษณะเอาใจใส่ ชาวกูยจึงมี

ความเคารพชา้งเพราะชา้งสร้างอาชีพใหก้บัตน  

 

6.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง ก าเนิดช้างในเมืองมนุษย์ (อูมาเลอืดอาจีงน๊องกาแต๊ะกูย) 

เนือ้เร่ืองย่อ 

คร้ังหน่ึงโขลงชา้งเหาะลงมาท่องเท่ียวยงัป่าหิมพานตฤ์าษีตนหน่ึงมีนามวา่  “ฑีฑตปา”  

ตกใจต่ืนจากบาํเพ็ญตบะ โมโหเพราะตนเองบาํเพ็ญเพียรกาํลังจะสําเร็จแล้ว จึงสาปช้างให้ช้าง

ทั้งหลายจงเหาะไม่ไดเ้พราะจะไดไ้ม่ไปรบกวนผูอ่ื้น   ให้อยูแ่ต่ในป่าน้ีเท่านั้น   กลายเป็นสัตวข์อง

โลกมนุษยแ์ละสืบพนัธ์ุต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

ส่วนช้างโลกบาลท่ีหนีรอดจากคาํสาปของฤาษีไปได ้  ทูลให้พระพรหมทราบ ขอให้

พระพรหมรีบหาทางช่วยเหลือบรรดาชา้งท่ีถูกสาปเหล่าน้ี พระพรหมจึงสาปใหน้างรุจิราลงมาอยูใ่น

โลกมนุษยโ์ดยให้มีช่ือใหม่วา่  “นางกุณาวดี” และไดเ้ดินหลงเขา้ไปในเขตอาศรมของฤาษีตนหน่ึง

นามวา่  “มตงัคะ”  ซ่ึงขณะนั้นนัง่บาํเพญ็ตบะอยู่ในป่าเงียบสงดั   คร้ันฤาษีมตงัคะไดย้ินเสียงและ

เห็นนางสาวกุณาวดีร้องไหก้็เขา้ใจผดิวา่เป็นนางยกัษห์รืออาจเป็นเทวดาแปลงกายเพื่อมาทาํลายตบะ

DPU



105 

ของตน   จึงสาปนางกุณาวดีให้เห็นชา้งพงั (ชา้งตวัเมีย)   เม่ือบาํเพญ็ตบะเสร็จจึงไดท้ราบดว้ยญาณ

วา่ความจริงวา่ช้างพงัท่ีตนสาปนั้นเป็นนางกุณาวดีซ่ึงร้องไห้มาขอความช่วยเหลือ   ฤาษีมตงัคะจึง

ไดแ้กค้าํสาปใหว้า่นางจะกลบัคืนร่างเป็นคนอีกคร้ังถา้ไดด่ื้มนํ้าอสุจิของฤาษี  “สามคายนะ”   

ฤาษีสามคายนะเกิดปวดปัสสาวะทาํใหน้ํ้าอสุจิปนออกมาดว้ยนางชา้งพงักุณาวดีซ่ึงแอบ

อยูใ่กล้ๆ  ก็รีบไปด่ืมนํ้ าอสุจิของฤาษีสามคายนะทนัที จึงไดพ้น้คาํสาปกลายร่างเป็นคนเหมือนเดิม   

แต่ต่อมานางก็ตั้งครรภแ์ละพอครบกาํหนดคลอด   นางก็สาํรอกลูกออกมาเป็นชาย   ฤาษีสามคายนะ

จึงตอ้งเล้ียงดูเพราะถือวา่เป็นลูกของตนเอง    

ทางดา้นลูกชายของนางกุณาวดี   ฤาษีตั้งช่ือวา่  “พานถาปยา”  มีหนา้ท่ีดูแลรักษาชา้งท่ี

อยูใ่นป่า   เม่ือเติบโตเป็นหนุ่มไดศึ้กษาและสังเกตวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชา้งป่านานถึง  12,000  ปี   

มีความรู้เก่ียวกบัชา้งทุกอยา่ง   ฤาษีสามคายนะจึงไดม้อบหมายหนา้ท่ีใหพ้านถาปยาเป็นหมอชา้งคน

แรกของโลกอนัเป็นท่ีมาของตน้ตระกลูหมอชา้งทั้งหลาย 

ปัจจุบนัมีตระกูลหมอช้างสืบต่อกนัมาหลายชั่วอายุคน   แต่มีการเปล่ียนช่ือเรียกไป

เร่ือยๆ เช่น    พระมอเฒ่า   พระครูปะกาํ  ครูบาใหญ่หรือกาํหลวงปืด   เป็นตน้   มีความเช่ือกนัวา่ถา้

ใครท่ีบูชาหรือนบัถือ   หรือสร้างศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา   จะคา้ขายดี   มีบุญบารมี    

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

 

ตารางท่ี4.6 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

  รูปสัญญะ  (Signifier)  ความหมาย (Signified) 

ชา้ง ท่ีมาของหมอชา้ง 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

ชา้ง การกาํเนิดของชา้ง รู้ท่ีมาท่ีไปของช้าง และการกาํเนิด

ของหมอชา้ง 
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ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

ชา้ง 

ความหมายทางวฒันธรรม 

ผกูเร่ืองการกาํเนิดหมอช้างกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ในแนวพระพุทธศาสนา 

มีความเช่ือว่าพระพรหมส่งหมอช้างลงมาสู่โลกมนุษยเ์พื่อดูแลรักษาช้าง 

และมีความเช่ือกนัวา่หากนบัถือหรือสร้างศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา จะคา้ขาย

ดี มีบุญบารมี มีมิตรสหาย พวกพอ้งและเหล่าบริวารท่ีดี 

   ระดบัของมายาคติ 

 

วตัถุ 

ชา้ง 

ความหมายเบือ้งต้น 

การกาํเนิดของชา้ง 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี 4.12 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม  

จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้่า ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “การกาํเนิด

ชา้ง” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “เล่าออกมาในแนวพระพุทธศาสนา มีความเช่ือวา่ชา้งถูก

สาปจนตกคา้งในโลกมนุษย ์ทาํให้พระพรหมตอ้งส่งหมอชา้งลงมาสู่โลกมนุษยเ์พื่อดูแลรักษาชา้ง 

เช่น พระมอเฒ่า พระครูปะกาํ ครูบาใหญ่หรือกาํหลวงปืด และมีความเช่ือกนัว่าหากนับถือหรือ

สร้างศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา จะคา้ขายดี มีบุญบารมี มีมิตรสหาย พวกพอ้งและเหล่าบริวารท่ีดี”  

อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นไดว้่า ชาวกูยเช่ือในเร่ืองการกาํเนิดช้าง และเคารพช้าง เช่ือในเร่ืองของคาํสาป จึงมีการส่ง

หมอชา้งเพื่อมาดูแลช้าง และมีความเช่ือกนัวา่หากนบัถือหรือสร้างศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา จะเป็น

เร่ืองดี 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ  “ผีปะกาํยงัถูกถ่ายทอด

จากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงอยู่ ถ่ายทอดจากอยู่ ปู่ ย่า ตาทวด พวกเรายงัมีความเช่ือเหล่าน้ีอยู่ และ
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ความเช่ือเหล่าน้ียงัทาํในช่วงวนัพระอยูเ่สมอ ๆ ถา้หากปล่อยปละละเลยผีปะกาํก็จะทาํเอา ทาํให้เรา

ป่วย และเม่ือไปดูหมอดูก็จะรู้ว่าผีปะกาํทาํ เช่ือกนัยงันั้น เม่ือลูกหลานไม่สบาย ถ้าได้เซ่นไหวผ้ี

ปะกาํแล้วก็ทาํให้อาการดีข้ึน ทั้งเร่ืองการคา้ขาย การงาน ก็จะดี” (บุญมาก แสนดี,สัมภาษณ์ 28 

ตุลาคม 2554)  

 เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ เช่ือในเร่ืองของการถูกสาป 

เช่ือในศาลปะกาํท่ีสามารถปกป้องดูแลคนในชุมชนได ้เม่ือเช่ือในเร่ืองน้ีหมอช้างทุกคนก็จะเล้ียงดู

ชา้งเป็นอยา่งดี และเคารพนบัถือศาลปะกาํต่อไปชัว่ลูกชัว่หลาน “หากปล่อยปละละเลยศาลปะกาํ ผี

ปะกาํก็จะทาํเอา เป็นป่วยเป็นอะไรยงัไงแหละไปดูหมอดูอะไรก็ว่าผีปะกาํทาํ เช่ือยงังั้นแหละ 

ลูกหลานไม่สบาย ถา้ไดเ้ซ่นไปแลว้ก็จะดี เคา้เช่ือยงังั้น ทั้งเร่ืองการคา้ขาย การงาน ก็จะดี” (บุญมา 

แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554)  

โดยสรุปสําหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น การสาปแช่งชา้งและการนบั

ถือศาลปะกาํ มีการเล่าออกมาในแนวทางพระพุทธศาสนา ทุกคนเคยฟังและมองจนเป็นเร่ืองท่ีคุน้

ชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็นธรรมชาติ และปราศจากการตั้งคาํถามหรือวพิากษใ์นท่ีสุด  

นิทานสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิงนามธรรม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นภาพ 

การกาํเนิดของชา้งในเมืองมนุษยโ์ดยมีการเล่านิทานออกมาในแนวพระพุทธศาสนา 

 

7. วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง ลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) 

เนือ้เร่ืองย่อ 

ในหมู่บา้นแหง้แลง้มากจนชาวบา้นอดอยากไม่มีอะไรกิน   ทาํนาก็ไม่ไดข้า้ว   ชาวบา้น

พากันไปหาของกินในป่า   ผูห้ญิงคนหน่ึงหิวนํ้ ามากก็เลยไปกินนํ้ าในแอ่งซ่ึงเป็นนํ้ าท่ีช้างป่า

ปัสสาวะไว  ้หลายเดือนผ่านไปหญิงคนนั้นก็ตั้งทอ้ง  ผูค้นก็พากนัสงสัยว่าเธอทอ้งกบัใครในเม่ือ

สามีก็ตายไปหลายปีแลว้   พอถึงกาํหนดนางก็คลอดลูกสาวออกมาและเล้ียงดูจนเติบใหญ่ เด็กๆ ใน

หมู่บา้นไม่ยอมเล่นดว้ยและลอ้เลียนวา่ไม่ใช่ลูกคนเป็นลูกชา้งป่า   เด็กหญิงไดแ้ต่ร้องไห้   ต่อมาได้

ขอร้องพี่ชายให้พาไปหาพ่อท่ีเป็นช้างป่า   พี่ชายต่างพ่อทนการรบเร้าของน้องสาวไม่ไดจึ้งพาไป   

เด็กทั้งสองเดินทางเขา้ป่า  ช้างป่าถามว่าจะไปไหน   เด็กตอบว่ามาหาพ่อท่ีเป็นช้างป่า   ท่านนั้น
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แหละเป็นพอ่เรา   ชา้งป่าไม่เช่ือก็บอกเด็กทั้งสองใหไ้ต่งวงแลว้ข้ึนนัง่บนหลงัคนละคร้ัง   ถา้เป็นลูก

จริงตอ้งข้ึนนัง่บนหลงัได ้  ชา้งป่าจึงนาํเด็กผูห้ญิงเล้ียงดูอยา่งดีในป่า 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ  (Signifier)  ความหมาย (Signified) 

ลูกชา้งป่า ลูกชา้งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคนกบัชา้ง 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

ลูกชา้งป่า ลูกชา้งป่า แส ดงถึ ง ส ภาพ ภู มิ ศ าส ตร์ขอ ง

ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นความแหง้แลง้ 

 

ความหมายระดบัมายาคติ 

รูปสัญญะ 

ลูกชา้งป่า 

ความหมายทางวฒันธรรม 

ผกูเร่ืองระหวา่งสภาพภูมิศาสตร์ ชา้ง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ แสดงถึงความ

ผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ  

    

ระดบัของมายาคติ 

วตัถุ 

ลูกชา้งป่า 

ความหมายเบือ้งต้น 

 ลูกชา้งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคนกบัชา้ง 

ระดบัการรับรู้ทัว่ไป 

ภาพท่ี 4.13 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม  
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ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “ลูกชา้งป่า” ส่วนความหมายในระดบั

มายาคติ “ผกูเร่ืองระหวา่งสภาพภูมิศาสตร์ ชา้ง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ แสดงถึงความผกูพนัระหวา่ง

คนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวถีิชีวติของชาวกยูกบัธรรมชาติ”  

อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นได้ว่า ชาวกูยมีวฒันธรรมการเล้ียงช้างท่ีมีมาแต่โบราณ เป็นวิถีชีวิตท่ีทาํให้เห็นถึงความ

ผกูพนัระหว่างคนกบัช้างท่ีมีมานาน คอยเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั เพราะช้างเป็นอาชีพหน่ึงท่ีสร้าง

รายไดใ้หก้บัคนในครอบครัวและเป็นเสมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนญาติพี่นอ้ง และทาํให้ไดรู้้

วา่อดีต เม่ือถึงฤดูแลง้คงยากท่ีจะหานํ้ ามาเพื่อปะทงัชีวิต ปัสสาวะชา้งอาจเป็นทางเลือกหน่ึงของคน

ท่ีตอ้งออกไปหาของป่าเม่ือถึงฤดูแลง้  

ความเช่ือท่ีจะเกิดจากนิทานเร่ืองน้ี ยากนกัท่ีจะเช่ือวา่ชา้งจะสามารถทอ้งกบัคน แต่ส่ิงท่ี

ทาํใหเ้ช่ือนัน่ก็คือความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งนัน่เอง รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนกบัป่าท่ีตอ้งพึ่งพา

อาศยักนัมาอยา่งยาวนาน 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซบั ส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ี

เป็นเชิงนามธรรม  “เร่ืองน้ีเป็นไปไดย้าก ปู่ ย่าตาทวดคงตอ้งการจะสอนเก่ียวกบัการอยูข่องคนกบั

ชา้งนัน่แหล่ะ เพราะจะให้คนทอ้งกบัชา้งไดไ้ง” (บุญมา แสนดี,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) เป็นกุศ

โลบายของบรรพบุรุษเพื่อใหทุ้กคนเกิดความเช่ือ นาํมาสู่ความรักความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ให้

อยูแ่บบเก้ือกลูกนั สร้างความสนุกสนานใหลู้กหลานเม่ือไดฟั้งกนั เลยแต่งเร่ืองน้ีข้ึนมา  

โดยสรุปสําหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น ความผูกพนัระหว่างคนกบั

ช้าง สืบเน่ืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั และคนสามารถส่ือสารกบัช้างได้เข้าใจเหมือนใช้ภาษา

เดียวกนัในการส่ือสาร ถึงสามารถฝึกชา้งใหเ้ช่ืองได ้ 
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ภาพท่ี 4.14 การฝึกชา้งจนเช่ือง 

 

8.วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง ลูกช้าง (กอนอาจีง) 

เนือ้เร่ืองย่อ 

วนัหน่ึงตาพายายไปขดุมนั เกิดหิวนํ้ามากจึงเดินไปหานํ้ าตามลาํคลองเดินไปสักพกัเห็น

รอยเทา้ชา้ง ยายจึงชสนตาให้เดินตามรอยเทา้ชา้งก็พบรอยเทา้ชา้งท่ีใหญ่มากซ่ึงมีนํ้ าอยู่เต็ม ยายได้

ด่ืมนํ้ าจากรอยเทา้ช้างรอยนั้นแลว้ตายายก็พากนักลบับา้น  เม่ือกลบัถึงบา้นยายเกิดตั้งทอ้งทนัทีพอ

ถึงกาํหนดก็คลอดออกมาเป็นหญิงช่ือนางหอม   นางหอมไปถามแม่วา่  “หนูเป็นลูกชา้งใช่ไหมแม่”  

แม่หลุดปากพูดวา่  “ใช่”  ฝ่ายลูกก็บอกแม่วา่  “ถา้อยา่งนั้นหนูกบัเพื่อนจะตามหาพ่อเอง”  เม่ือออก

เดินไปสักพกัก็พบชา้งตวัใหญ่ชา้งถามวา่“เธอเป็นลูกใครมาเดินแถวน้ีทาํไม   เด๋ียวก็จบักินหรอก”  

ลูกช้างตอบว่า  “หนูเป็นลูกของพ่อช้าง” ช้างเลยบอกว่า  “ถา้เธอเป็นลูกฉันจริง   เธอตอ้งเดินบน

หลงัฉนัได”้  นางหอมก็ข้ึนไปเดินได ้  พญาชา้งก็เลยเอาไปเล้ียงท่ีป่า   ชา้งพูดวา่  “ลูกอยูต่รงน้ีก่อน

นะเด๋ียวพอ่จะไปหาเงินหาทองมาให”้   

ลูกชา้งหลงรักชายคนน้ีก็เลยอยูด่ว้ยกนัจนตั้งทอ้ง   ลูกชา้งกลวัพ่อจะรู้เร่ืองก็เลยหนีตาม

สามีไป   พ่อกลบัมาก็ไม่พบลูก   จึงออกตามหาและส่งเสียงเรียกหาลูกอยูน่านจนคอแห้งแทบขาด

ใจและลม้ลงทนัที   ลูกช้างเห็นพ่อก็ไปตกันํ้ ามาให้พ่อด่ืม   แต่ยงัไม่ทนัไดด่ื้มนํ้ าพญาชา้งก็เสียชีวิต

แลว้   แต่ก่อนตายพอ่สั่งวา่  “ใหเ้อางามาทาํกระสวย   เอางวงทาํสากตาํขา้ว   เอาหวัทาํครก   เอาหนา้

แขม้าทาํหลกัทอผา้   เอากระดูกแขนมาทาํฟืม  25   เอากระดูกขามาทาํฟืม  25   เอาหนงัมาทาํเส่ือ   
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เอาหางมาทาํไมก้วาดบา้น   เอาหนงัทอ้งมาทาํกลอง   เอาซ่ีโครงเป็นฝากั้นบา้น   เอาหูมาทาํใบพดั   

ขอใหลู้กมีความสุขมากๆ”  สั่งเสร็จพอ่ก็ส้ินใจตาย 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.8 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมาย (Signified) 

ลูกชา้ง ลูกคนท่ีเกิดข้ึนกบัชา้ง 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

ลูกชา้ง ลูกของชา้ง แสดงถึงสภาพภูมิศาสตร์ของ

ชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นความแหง้แลง้ 

 

ความหมายระดบัมายาคติ 

รูปสัญญะ 

ลูกชา้ง 

ความหมายทางวฒันธรรม 

ผกูเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ชา้ง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดง

ถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาว

กยูกบัธรรมชาติ แสดงถึงความรักระหวา่งพอ่กบัลูกท่ียิง่ใหญ่ 

                ระดบัของมายาคติ 

 

วตัถุ 

ลูกชา้ง 

ความหมายเบือ้งต้น 

 ลูกชา้งท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคนกบัชา้ง 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี4.15 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม  
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จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปได้ว่า ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือได้อ่านจากนิทานก็คือ “ลูกช้าง” 

ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “ผกูเร่ืองระหวา่งสภาพภูมิศาสตร์ ชา้ง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ เพื่อ

แสดงถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกบัธรรมชาติ แสดง

ถึงความรักระหวา่งพอ่กบัลูกท่ียิง่ใหญ่” โดยการมอบอวยัวะของชา้งในการทาํขา้วของเคร่ืองใช ้นัน่

ก็คือเอางามาทาํกระสวย เอางวงมาทาํสากตาํขา้ว เอาหัวทาํครก เอาหน้าแขง้มาทาํหลกัทอผา้ เอา

กระดูกแขนและขามาทาํฟืม เอาหนงัมาทาํเส่ือ เอาหางมาทาํไมก้วาด เอาหนงัทอ้งมาทาํกลอง เอา

ซ่ีโครงเป็นฝากั้นบา้น เอาหูมาทาํใบพดั ใหก้บัลูกสาวอนัเป็นท่ีรัก 

อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นได้ว่า ชาวกูยมีวฒันธรรมการเล้ียงช้างท่ีมีมาแต่โบราณ เป็นวิถีชีวิตท่ีทาํให้เห็นถึงความ

ผกูพนัระหว่างคนกบัช้างท่ีมีมานาน คอยเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัทั้งเวลาเป็นเวลาตาย เช่น การเอา

อวยัวะมาทาํขา้วของเคร่ืองใช้ ซ่ึงในปัจจุบนัท่ียงัเห็นอยู่คือเอาหนงัมาทาํกลอง แต่การทาํขา้วของ

เคร่ืองใชอ่ื้น ๆ ไม่มีให้เห็นแลว้อาจเป็นเพราะยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปเทคโนโลยีเขา้มามากข้ึน อุปกรณ์

ต่าง ๆ ท่ีใช้ในครัวเรือนเลยหาซ้ือไดง่้าย ไม่ตอ้งทาํข้ึนมาเองเหมือนในอดีต และการเล้ียงช้างเป็น

อาชีพหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในครอบครัวและเป็นเสมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนญาติพี่

นอ้ง จากเน้ือหาในนิทานเร่ืองน้ีจะมีความคลา้ยคลึงกนักบัเร่ือง ลูกชา้งป่า โดยเน้ือหาหลกัคือการด่ืม

ปัสสาวะชา้งแลว้ท้องกบัชา้งนัน่เอง แต่ประเด็นอ่ืน ๆ ก็จะสอดแทรกต่าง ๆ กนัไป อาจเป็นเพราะ

การเล่าท่ีเล่า ๆ ต่อ ๆ กนัมา คนละคนเป็นคนเล่า เลยกลายเป็นคนละเร่ืองไปโดยส้ินเชิง จากนิทาน

ทาํให้ไดรู้้ว่าอดีต เม่ือถึงฤดูแลง้เม่ือตอ้งออกไปหาของป่า ขุดมนั หาฟืน คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะหานํ้ า

ด่ืม การด่ืมปัสสาวะชา้งจึงคงเป็นทางออกของชุมชนชาวกยู 

ความเช่ือท่ีจะเกิดจากนิทานเร่ืองน้ี ยากท่ีจะเช่ือวา่ชา้งจะสามารถทอ้งกบัคน แต่ส่ิงท่ีทาํ

ให้เช่ือนัน่ก็คือความผูกพนัระหว่างคนกบัช้างนัน่เอง รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนกบัป่าท่ีตอ้งพึ่งพา

อาศยักนัมาอยา่งยาวนาน 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแล้วซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ ส่ือสารให้เห็นถึง

วฒันธรรมท่ีเป็นเชิงนามธรรม  เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ นาํมาสู่
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ความรักความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ให้อยูแ่บบเก้ือกูลกนั สร้างความสนุกสนานและสามคัคีให้

เกิดข้ึนในชุมชน โดยปลูกฝังให้ลูกหลานตั้งแต่เด็ก “เร่ืองแบบน้ีเด็ก ๆ มกัจะชอบน่ะ คงเป็นเพราะ

เล่าแลว้เด็ก ๆ เช่ือ เลยยงัมีการเล่าอยู ่แต่พอมนัโตข้ึนมาก็หาวา่เป็นนิทานหลอกเด็ก” (บุญมา แสนดี

,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554.) 

โดยสรุปสําหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น ความผูกพนัระหว่างคนกบั

ช้างโดยมีอวยัวะช้างมาทาํขา้วของเคร่ืองใช้ สืบเน่ืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั และคนสามารถ

ส่ือสารกบัชา้งไดเ้ขา้ใจเหมือนใชภ้าษาเดียวกนัในการส่ือสาร ถึงสามารถฝึกชา้งให้เช่ืองได ้ทุกคน

เคยฟังและมองจนเป็นเร่ืองท่ีคุน้ชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็นธรรมชาติ  

 

9.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง ช้างบิน (อาจีงปาลร) 

เนือ้เร่ืองย่อ 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้วมีชาวนาคนหน่ึงช่ือ  สุข   มีท่ีอยู่แถบเชิงเขา   นายสุขไดไ้ป

ดูแลนาของตนท่ีเพาะปลูกขา้วและผกัสวนครัวเสมอ   แต่แล้วก็ได้มีช้างมาเหยียบและทาํความ

เสียหายแก่นาขา้วและพืชผกัทาํใหน้ายสุขโกรธมาก 

ต่อมาช้างก็ไดม้าท่ีนาของนายสุขอีกคร้ัง   แต่คร้ังน้ีนายสุขไดท้าํกบัดกัและฆ่าช้างจน

ตายนายสุขไดทิ้้งศพช้างไวใ้นนา   หลายวนัเขา้แมลงวนัก็พากนัมาตอมและเขา้ไปในทอ้งช้างนาย

สุขมาเจอแมลงวนัเต็มทอ้งชา้ง   จึงคิดแกลง้แมลงวนัโดยการเอาฟางมาอุดท่ีกน้ของชา้งไวแ้ลว้เอา

มือตบทอ้งชา้งใหบิ้นลอยข้ึนไปบนฟ้า   นายสุขคะนองอยากให้ชา้งบินลอยสูงกวา่เดิมเขาจึงเร่ิมเอา

มือตบตีทอ้งชา้งแรงข้ึนเร่ือยๆ   จนทาํให้แมลงวนัในทอ้งชา้งดนัฟางท่ีกน้ของชา้งซ่ึงนายสุขอุกกน้

ชา้งไวห้ลุดออก   และชา้งก็ตกลงมาทบันายสุขตาย 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมาย (Signified) 

ชา้ง การไม่จดัการกบัศพชา้งใหถู้กตอ้ง 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

ชา้ง การไม่จัดการกับศพช้างให้

ถูกตอ้ง 

การไม่แสดงความเคารพต่อชา้ง จึง

ทาํใหถู้กลงโทษดว้ยกฎแห่งกรรม 

 

ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

ชา้ง 

ความหมายทางวฒันธรรม 

แทรกคติความเช่ือว่าชา้งเป็นสัตวช์ั้นสูงท่ีตอ้งเคารพ จึงตอ้งมีพิธีทาํศพ

ชา้ง นัน่ก็คือพิธีบงัสุกุล(พิธีกรรมสวดศพชา้งลม้) 

    

ระดบัของมายาคติ 

วตัถุ 

ชา้ง 

ความหมายเบือ้งต้น 

การไม่จดัการกบัศพชา้งใหถู้กตอ้ง 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี4.16 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม 
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จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้า่ ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “ชา้ง” ส่วน

ความหมายในระดบัมายาคติ “แทรกคติความเช่ือวา่ชา้งเป็นสัตวช์ั้นสูงท่ีตอ้งเคารพ จึงตอ้งมีพิธีทาํ

ศพชา้ง นัน่ก็คือพิธีบงัสุกุล (พิธีกรรมสวดศพชา้งลม้)”  

อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นไดว้า่ นิทานท่ีเล่าจะเป็นเร่ืองตลกหรือไม่ตลกก็ตามจะมีองคป์ระกอบของชา้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

เพราะชาวกูยมีวฒันธรรมการเล้ียงชา้งนัน่เอง และเร่ืองน้ียงัตอกย ํ้าถึงวิถีชีวิตระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมี

ความผกูพนักนัมาตั้งแต่อดีต ทาํใหเ้ห็นถึงการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมไปถึงให้แง่คิดดี 

ๆ เก่ียวกบัช้างท่ีเป็นสัตวช์ั้นสูง ซ่ึงทุกคนในชุมชนให้ความเคารพ เม่ือช้างตายไปก็จะตอ้งมีพิธีท่ี

เหมาะสมกบัช้าง ไม่ใช่ทาํกบัช้างเป็นเร่ืองเล่น ๆ สร้างความสนุก และการทาํกรรมส่ิงใดไวย้่อม

ไดรั้บผลกรรมตามนั้น 

นิทานสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิงนามธรรม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นภาพ 

การอาศยัของคนกบัช้างในชุมชน ทาํให้เห็นถึงการดาํรงชีวิตทั้งในการเพาะปลูกขา้ว ผกัสวนครัว 

อีกดว้ย เป็นวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย และการประกอบพิธีบงัสุกุลเม่ือชา้งลม้ (ตาย) เพื่อแสดงความรักและ

ความเคารพ 

ความเช่ือในเร่ืองชา้งบิน ก็คือทาํกรรมส่ิงใดไวย้อ่มไดรั้บผลกรรมเช่นนั้น ซ่ึงนายสุขฆ่า

ชา้งเพราะความโกรธสุดทา้ยชา้งก็ลอยมาทบัตาสุขตาย นิทานเร่ืองน้ีนายสุขมีตวัตนจริง ๆ และก็ตาย

เพราะช้างจริง ๆ แต่เน้ือหาและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในนิทาน คงแต่งมาเพื่อให้เป็นเร่ืองสนุกสนาน 

เพราะถา้มาเล่าเร่ืองความตายก็อาจจะเครียด แต่เม่ือเติมแต่งให้เป็นเร่ืองสนุก ตลกขบขนั คนฟังก็จะ

ตั้งใจฟัง และกลายมาเป็นแง่คิดดี ๆ ในการใชชี้วติอีกดว้ย “นายสุขมีตวัตนจริง ๆ  อยูใ่นหมู่บา้นชา้ง

น่ีแหละ จริง ๆ ตายดว้ยสาเหตุอะไรไม่มีใครรู้ รู้แค่วา่สภาพศพนั้นถูกชา้งทบัตายเท่านั้น แต่ก็มาเล่า

ต่อ ๆจนกลายเป็นเร่ืองตลก” (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแล้วซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ ส่ือสารให้เห็นถึง

วฒันธรรมท่ีเป็นเชิงนามธรรม  เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ นาํมาสู่

ความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง สอดแทรกความเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรมใครทาํส่ิงใดยอ่มไดส่ิ้งนั้น 
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ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตวั เม่ือมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนเช่นน้ี คนในชุมชนก็จะยกมาเป็น

อุทาหรณ์สอนคนรุ่นต่อ ๆ ไปให้เกรงกลวัไม่กลา้ทาํความชัว่อีกเลย แต่ตอ้งมีบรรทดัฐานแห่งความ

เช่ือในเร่ืองนั้น ๆ ก่อน  

โดยสรุปสาํหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น ใครทาํส่ิงใดยอ่มไดส่ิ้งนั้น ให้

ทุกขแ์ก่ท่านทุกขน์ั้นถึงตวั การเล่านิทานเร่ืองน้ีของบรรพบุรุษ ท่ีมีวิธีเล่าซํ้ า ๆ วนไปวนมา เร่ือย ๆ 

พยายามบอกถึงขอ้คิดดี ๆ คติความเช่ือเหล่าน้ีก็จะเกิดข้ึนกบัเด็กไดโ้ดยง่าย เม่ือฟังบ่อย ๆ เขา้ ทุกคน

จะมองเป็นเร่ืองท่ีคุน้ชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็นธรรมชาติ  

10.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง ลูกพญาช้างเผอืก 

เนือ้เร่ืองย่อ 

มีหมู่บา้นแห่งหน่ึงตั้งอยูก่ลางป่า เป็นหมู่บา้นท่ีแหง้แลง้กนัดาร พวกผูห้ญิงมีหนา้ท่ีเขา้
ป่า เก็บผกั หกัฟืน ขดุกลอย ขดุมนัมาเป็นอาหารอยูเ่สมอ ก็มีผูห้ญิงคนหน่ึงนิสัยไม่ดี ชอบเอาเปรียบ
เพื่อน เวลาเขา้ป่าไม่เอาเสบียงไปดว้ย ถึงเวลาก็ไปขอคนอ่ืนเขากิน เพื่อนก็สงสารและใหกิ้น ก็เลย
ทาํใหไ้ดใ้จ ต่อมาพวกเพื่อนรู้ก็เลยดดันิสัยโดยไม่ใหกิ้นดว้ย วนัหน่ึงนางหิวจดั ไปพบแอ่งนํ้าเล็กๆ
แอ่งหน่ึง นํ้าท่ีขงัในแอ่งไม่ใช่นํ้าฝน แต่เป็นนํ้าปัสสาวะของพญาชา้งเผอืก ดว้ยความหิวทาํใหเ้ธอ
กวกันํ้าด่ืมจนอ่ิม  

พอหลายเดือนต่อมาเธอตั้งครรภ์ข้ึน  ลูกท่ีคลอดออกมาก็มีหน้าตาคลา้ยช้าง เด็กๆ ใน
หมู่บา้นต่างก็ลอ้วา่ลูกไม่มีพอ่ เด็กชายคนน้ีก็เลยไปถามแม่ แม่ก็เลยบอกวา่เป็นลูกของพญาชา้งเผือก 
เด็กชายฟังแล้วก็เกิดความสนใจอยากไปพบพ่อ จึงลาแม่ออกติดตามแม่ในป่า เด็กชายจึงเดินทาง
ต่อไปอีกหลายวนั จนพบพญาชา้งเผือก พญาชา้งเผือกเห็นก็จะเขา้มาทาํร้าย เด็กก็ตะโกนวา่อยา่ทาํ
ร้ายเพราะเป็นลูกของพญาชา้งเผอืก พญาชา้งเผอืกก็งง และไม่เช่ือก็พิสูจน์วา่ ถา้เป็นลูกจริงก็จะตอ้ง
ข้ึนหลงัของพญาชา้งเผอืกทางหางใหไ้ด ้แลว้ข้ึนไปอยูบ่นคอใหไ้ด ้ถึงจะสะบดัอยา่งไรก็ไม่หล่น ถา้
ทาํไดถึ้งจะเช่ือ ถา้ทาํไม่ไดแ้สดงว่าไม่ใช่ลูกก็จะเหยียบให้ตาย เด็กก็ตกลงและไต่ข้ึนไป ถึงแมว้่า
พญาช้างเผือกจะสะบดัเท่าใดก็ไม่ตก พญาชา้งเผือกจึงเช่ือ เด็กก็เลยชวนพญาช้างเผือกให้ไปอยูใ่น
หมู่บา้นกบัแม่ของเขา เม่ือพญาช้างเผือกเขา้มาอยู่ในหมู่บา้น หมู่บา้นนั้นก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็เป็นสุข ให้ความเคารพ
พญาชา้งเผอืกทัว่กนั 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

     รูปสัญญะ  (Signifier)     ความหมาย (Signified) 

ชา้งเผอืก ความผกูพนัระหวา่งชา้งกบัชาวกยู 

รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

ชา้งเผอืก ชา้งเผอืก ความผูกพนัระหว่างคนกบัช้างท่ีมี

มาตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาว

กยูกบัธรรมชาติ 

 

ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

ชา้งเผอืก 

ความหมายทางวฒันธรรม 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ เพื่อ

แสดงถึงความผูกพนัระหว่างคนกบัช้างท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถี

ชีวติของชาวกยูกบัธรรมชาติ 

                ระดบัของมายาคติ 

 

วตัถุ 

         ชา้งเผอืก 

ความหมายเบือ้งต้น 

 ความผกูพนัระหวา่งชา้งกบัชาวกยู 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี 4.17 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม 
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จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปได้ว่าความหมายเบ้ืองต้นเ ม่ือได้อ่านจากนิทานก็ คือ“ลูก

พญาชา้งเผอืก” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “ผกูเร่ืองระหวา่งสภาพภูมิศาสตร์ ชา้ง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกบั

ธรรมชาติ”  

อยา่งไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้ไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงัจะ

เห็นไดว้า่ นิทานเร่ืองน้ีจะมี Theme เร่ืองคลา้ย ๆ เร่ืองลูกชา้ง ลูกชา้งป่า คือการด่ืมปัสสาวะชา้งแลว้

เกิดตั้งครรภ ์ทั้ง 3 เร่ือง ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต 

เห็นถึงวฒันธรรมของชาวกูยนัน่คือการเล้ียงช้าง และทาํให้รู้ว่าเม่ือช้างเผือกเขา้มาอยู่ในหมู่บา้น 

หมู่บ้านก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ 

ชาวบา้นก็เป็นสุข ให้ความเคารพพญาชา้งเผือกทัว่กนั ชา้งและคนมีความเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัมา

นาน การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

ช่วงอดีตเม่ือถึงฤดูแลง้ ชาวบา้นจึงตอ้งไปหาของป่าประทงัชีวติ และก็เลือกด่ืมปัสสาวะ

ชา้งเม่ือตอ้งการนํ้า กลายเป็นท่ีมาท่ีไปของทั้ง 3 เร่ือง 

ความเช่ือท่ีจะเกิดจากนิทานรูปแบบน้ีมีทั้งหมด 3 เร่ือง คงยากท่ีจะเช่ือวา่ชา้งจะสามารถ

ทอ้งกบัคน แต่ส่ิงท่ีทาํให้เช่ือนัน่ก็คือความผูกพนัระหวา่งคนกบัช้างนัน่เอง รวมไปถึงวิถีชีวิตของ

คนกบัป่าท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนัมาอยา่งยาวนาน แต่ก็มีบางคนท่ีเช่ือวา่คนสามารถทอ้งกบัชา้งไดจ้ริง 

ๆ มองว่าอดีตอาจมีเร่ืองมหัศจรรยเ์กิดข้ึนแบบน้ีจริง “ตอ้งยอ้นไปดูว่า หงอคง ตือโป้ยก่าย เร่ือง

เฮงเจียเป็นเร่ืองจริงมัย๊ จริงๆแลว้มนัคือเร่ืองจริง อยา่งพระถงัสันจงั แยง่ราชวงศแ์ยง่สมบติักนั คนท่ี

เขียนบนัทึกอ้ีจิง บนัทึกของอือตา้กวน  พวกน้ีเขียนมาจากเร่ืองจริง แต่คนแต่งข้ึนมาก็ตอ้งเพิ่มเติม

เน้ือหา เพื่อสร้างความสนุกสนาน น่าจดจํา เล่าออกมาเป็นประวติัศาสตร์เลยก็จะน่าเบ่ือ” 

(ทองเหลือง บุญพร้อม,สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2554) สอดคลอ้งกบันิทานเร่ืองน้ีท่ีอาจจะเป็นเร่ืองจริง

ก็ได ้แลว้มีการแต่งเพิ่มเติมเน้ือหาไม่ใหน่้าเบ่ือ  

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการถ่ายทอดท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มี

การถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแล้วซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซับ ส่ือให้เห็นถึง

วฒันธรรมท่ีเป็นเชิงนามธรรม  เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ นาํมาสู่
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ความรักความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ให้อยูแ่บบเก้ือกูลกนั สร้างความสนุกสนานและสามคัคีให้

เกิดข้ึนในชุมชน โดยปลูกฝังใหลู้กหลานตั้งแต่เด็ก  

โดยสรุปสําหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น ความผูกพนัระหว่างคนกบั

ชา้ง และเคารพพญาชา้งเผือก สืบเน่ืองจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั และคนสามารถส่ือสารกบัชา้งได้

เขา้ใจเหมือนใชภ้าษาเดียวกนัในการส่ือสาร ถึงสามารถฝึกชา้งให้เช่ืองได ้ทุกคนเคยฟังและมองจน

เป็นเร่ืองท่ีคุน้ชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็นธรรมชาติ  

11.  วเิคราะห์จากนิทานนิทานเร่ือง คนปากมาก (กูยกาเนาะหวาวป๋ืน) 

เนือ้เร่ืองย่อ 

คร้ังหน่ึงนานมาแลว้   มีหญิงคนหน่ึงเป็นคนพูดมาก   เธอพูดไดท้ั้งวนั   เร่ืองเล็กเร่ือง

น้อยก็เก็บมาเล่าหมด   เธอช่ือนางอาย   แต่ลกัษณะการพูดจาตรงกนัขา้มกบัช่ือมาก   ชาวบา้นจึง

เรียกกนัวา่  “แม่สาวปากมาก”  เวลาสาวอายเดินไปทางไหนเสียงเธอจะไปก่อนตวัเสมอ   เรียกไดว้า่

ไปถึงไหนวงแตกตรงนั้นวนัหน่ึงมีชา้งเหาะผา่นมาท่ีหมู่บา้น   ชา้งไดใ้ห้สัญญาวา่วนัหลงัจะมาใหม่

และจะพาไปเท่ียวบนสวรรคซ่ึ์งการข้ึนไปบนสวรรคค์ร้ังน้ีจะใหค้นท่ีหน่ึงจบัหางชา้ง   คนท่ีสองจบั

เทา้คนแรก   คนต่อๆ ไปก็จบัเทา้กนัไปเร่ือยๆ   แม่สาวปากมากไดไ้ปเท่ียวคร้ังน้ีดว้ย   เม่ือถึงวนัท่ี

ชา้งนดัหมายทุกคนก็ไดจ้บัเทา้ต่อกนัไปหลายคน   หน่ึงในนั้นมีนางอายปากมากไปดว้ย   เม่ือเหาะ

ไปไดซ้ักพกั   นางอายปากมากก็เร่ิมพูดอย่างไม่รู้จกัเหน่ือย   เม่ืออยู่กลางอากาศเธอก็ถามข้ึนว่า  

“เม่ือไรจะถึงสักที”  ชา้งตอบวา่  “อีกนิดเดียวก็ถึง” เธอถามอีกวา่  “อีกนานแค่ไหน”  ซํ้ ากนัหลาย

คร้ังจนทาํให้คนท่ีจบัหางช้างคนแรกรําคาญจึงตอบเองวา่“นานแค่น้ี”  พร้อมกบัเผลอปล่อยมือทาํ

ท่าทางประกอบใหดู้   ทุกคนจึงตกลงสู่พื้นดินถึงแก่ความตายทุกคน 

จากนิทานเร่ืองน้ีแสดงแนวคิดทางดา้นสัญญวทิยาและความหมายระดบัมายาคติดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงแนวคิดดา้นสัญวทิยา 

 

       รูปสัญญะ  (Signifier)  ความหมาย (Signified) 

คน คนพดูมาก 

    รูปสัญญะ  (Signifier) ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) 

คน คนพดูมาก แสดงถึงความผูกพนัของคนกับ

ชา้งท่ีอยูร่่วมกนัไดใ้นชุมชน 

 

ความหมายระดบัมายาคติ 

 

รูปสัญญะ 

                    คน 

ความหมายทางวฒันธรรม 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ เพื่อ

แสดงถึงความผูกพนัระหว่างคนกบัช้างท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถี

ชีวติของชาวกยูกบัธรรมชาติ 

    

ระดบัของมายาคติ 

วตัถุ 

คน 

ความหมายเบือ้งต้น 

  พดูมากจนส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ่ื้น 

ระดบัการรับรู้ทัว่ 

ภาพท่ี 4.18 แสดงกระบวนการ การสร้างความเช่ือไปสู่ความหมายทางวฒันธรรม 
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จากนิทานเร่ืองน้ีสรุปไดว้า่ ความหมายเบ้ืองตน้เม่ือไดอ่้านจากนิทานก็คือ “พูดมากจน

ส่งผลเสียต่อตนเองและผูอ่ื้น” ส่วนความหมายในระดบัมายาคติ “ผกูเร่ืองระหวา่งสภาพภูมิศาสตร์ 

ชา้ง คน ท่ีเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิต

ของชาวกยูกบัธรรมชาติ”  

อย่างไรก็ตามการส่ือสารในระดบัมายาคติเก่ียวกบัช้างท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทย

กยู จงัหวดัสุรินทร์ จาํเป็นตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของชาวกูยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ดงั

จะเห็นไดว้่า นิทานเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองตลกขบขนั ในเน้ือเร่ืองหลกัก็จะมีชา้งเขา้มาเป็นตวัดาํเนินเร่ือง 

เพราะชาวกยูมีวฒันธรรมการเล้ียงชา้งนัน่เอง  

นิทานสามารถส่ือสารให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิงนามธรรม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นภาพ 

การอาศยัของคนกบัชา้งในชุมชน ท่ีตอ้งอาศยัเก้ือกลูกนัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

ความเช่ือในเร่ืองคนปากมาก นิทานเร่ืองน้ีเป็นการแสดงความผกูพนัระหวา่งชาวกูยกบั

ชา้ง ท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั และยงัแทรกคาํสอนดว้ยวา่การพดูมากอาจมีผลเสียกบัตวัเราและผูอ่ื้น 

การเล่านิทานพื้นบา้น ถือเป็นการส่ือสารท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเล่าซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเพื่อให้เกิดความซึมซบั ส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ี

เป็นเชิงนามธรรม  เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือ นาํมาสู่ความผูกพนั

ระหวา่งคนกบัชา้ง สอดแทรกความเช่ือในเร่ืองการพดูมากอาจมีผลเสียกบัตวัเองและผูอ่ื้น เร่ืองน้ีไม่

มีใครรู้วา่แต่งมาจากเหตุการณ์ไหน แต่บรรพบุรุษคงแต่งมาเพื่อให้คนในชุมชนสอนคนรุ่นต่อ ๆ ไป

ใหร้ะวงัในคาํพดูของตน จะคิดจะพดูอะไรตอ้งไตร่ตรองใหถ่ี้ถว้นก่อน แต่เราตอ้งมีบรรทดัฐานแห่ง

ความเช่ือในเร่ืองนั้น ๆ ก่อน และเร่ืองน้ีจะสร้างให้คนรุ่นใหม่เช่ือคงจะยากเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้

อยูใ่นเหตุการณ์น้ี และไม่เคยไดส้ัมผสัเร่ืองราวแบบน้ีดว้ยตนเอง มีแค่นิทานท่ีเล่าต่อ ๆ กนัมา  ส่วน

การเช่ือในการพดูมากพดูไม่ดียอ่มส่งผลเสียได ้ก็ข้ึนอยูท่ี่การวเิคราะห์และดุลยพินิจของแต่ละคน 

โดยสรุปสาํหรับการสร้างความหมายมายาคติในประเด็น การพูดมากยอ่มส่งผลเสียกบั

ตวัเองและผูอ่ื้นได ้การเล่านิทานเร่ืองน้ีของบรรพบุรุษ ท่ีมีวิธีเล่าซํ้ า ๆ วนไปวนมา เร่ือย ๆ พยายาม

บอกถึงขอ้คิดดี ๆ คติความเช่ือเหล่าน้ีก็จะเกิดข้ึนกบัเด็กไดโ้ดยง่าย เม่ือฟังบ่อย ๆ เขา้ ทุกคนจะมอง

เป็นเร่ืองท่ีคุน้ชินเห็นและรับรู้จนกลายเป็นธรรมชาติ  
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ตารางท่ี4.12 สรุปแนวคิดมายาคติ ของนิทานทั้ง 11 เร่ือง  

 

ช่ือนิทาน รูปสัญญะ ความหมายทางมายาคติ 

1.เร่ืองคลอ้งชา้ง 

(ก๊อบอะจีง)  

ชา้งและผม เป็นหลักปฏิบติัท่ีภรรยาต้องยึดถือเม่ือสามีออกไป

คลอ้งชา้งป่าสืบเน่ืองมาจากบรรพบุรุษชาวกูย นัน่คือ

การห้ามตัดผม เพื่อช่วยคุ้มครองสามีให้ปลอดภัย

กลบัมา 

2.ตาํนานพระมอเฒ่า (กา

นายหวาวอูเด๋ิมมออาจีง) 

พระมอเฒ่า

และแขนนาง 

การคล้องช้างไม่ให้นําภรรยาติดตามไปด้วย มีการ

บญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด

หลักจากเกิดเร่ืองร้ายกับพระมอเฒ่ากับครอบครัว 

รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกบัลูกข่ีชา้งเชือกเดียวกนั และ

แขนนางท่ีกลายมาเป็นช่ือเรียกวา่บ่วงบาศก์  

3.คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง 

(ก็อบอาจีง) 

ชา้งและหมอ

ชา้งท่ีมีคาถา 

คาถาในการคลอ้งช้างนั้นผูมี้คาถากบัตวัก็ตอ้งปฏิบติั

ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ทําผิดผีปะกํา 

ไม่อย่างนั้ นคาถาก็จะเข้าตัวทาํให้เกิดอันตรายกับ

ตวัเองได ้

4.กาํเนิดชา้งในแดน

สวรรค ์(อูมาเลือดอา

จีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) 

ชา้งเอราวณั การกาํเนิดของช้างท่ีเล่าออกมาในแนวความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา เช่ือวา่ชา้งเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน 

ชาวกูยจึงต้องให้ความเคารพช้าง เพราะช้างมีเทพ

รักษา 

5.สงครามยกัษก์บัเทวดา 

(สงกรามหยกัน็องเทว

เด๋ีย) 

ชา้งเอราวณั 

ยกัษ ์เทวดา 

ผูกเร่ืองลกัษณะของช้างไวก้บัส่ิงเหนือธรรมชาติใน

แนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี4.12(ต่อ) 

 

6.กํ า เ นิ ด ช้ า ง ใ น เ มื อ ง

มนุษย์ (อูมาเลือดอาจีงน๊

องกาแตะ๊กยู) 

ชา้ง ผกูเร่ืองการกาํเนิดหมอชา้งกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ใน

แนวพระพุทธศาสนา มีความเช่ือว่าพระพรหมส่ง

หมอช้างลงมาสู่โลกมนุษยเ์พื่อดูแลรักษาช้าง และมี

ความเช่ือกันว่าหากนับถือหรือสร้างศาลปะกําไว้

เคารพบูชา จะคา้ขายดี มีบุญบารมี มีมิตรสหาย  

7.ลูกช้างป่า (กอนเจียง

โคด) 

ลูกชา้งป่า ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ แสดงถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมี

มาตั้งแต่อดีต และวถีิชีวติของชาวกยูกบัธรรมชาติ 

8.ลูกชา้ง (กอนอาจีง) ลูกชา้ง ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผูกพนัระหว่างคนกับ

ช้างท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

9.ชา้งบิน (อาจีงปาลร) ช้าง แทรกคติความเช่ือว่าช้างเป็นสัตว์ชั้ นสูงท่ีต้อง

เคารพ จึงตอ้งมีพิธีทาํศพชา้ง นัน่ก็คือพิธีบงัสุกุล

(พิธีกรรมสวดศพชา้งลม้) 

10.นิ ท า น เ ร่ื อ ง ลู ก

พญาชา้งเผอืก 

ชา้งเผอืก ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผูกพนัระหว่างคนกับ

ช้างท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

11.คนปากม าก  (กูย ก า

เนาะหวาวป๋ืน) 

คน ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผูกพนัระหวา่งคนกบั

ช้างท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 
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จากปัญหานาํวิจยัขอ้ท่ี 1 มายาคติเก่ียวกบัชา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ 

ส่ือสารค่านิยมและความเช่ือ กล่าวสรุปไดว้า่ วธีิการปฏิบติั หลกัการดาํเนินชีวติ การเซ่นไหวผ้ีปะกาํ

ก่อนออกไปคลอ้งชา้งป่าในแถบกมัพชูา พิธีการเบิกไพร การเคารพขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ มีแบบแผนของ

หมอช้างท่ีต้องปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการเคารพนับถือหมอช้าง  ความรักความผูกพนั

ระหว่างคนกับช้าง  ความกตัญญู  ความสามัคคี  การกํา เ นิดช้าง ท่ี เ ป็นแนวความเ ช่ือทาง

พระพุทธศาสนา เทวดาท่ีคอยปกปักรักษาชา้ง การใชค้าถาอาคม ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงตามยุค

สมยัไดส่ิ้งนั้นก็คือความเช่ือ ความศรัทธาในประเพณีพิธีกรรม ซ่ึงหมอช้างไดรั้บถ่ายทอดมาจาก

บรรพบุรุษกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินไปแลว้ หมู่บา้นตากลางยงัเป็นศูนยก์ลางความเช่ือ

ความศรัทธาในการนบัถือผปีะกาํ ทาํใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของหมอชา้งของคนในชุมชนท่ีมีความผกูพนั

กบัธรรมชาติและชา้ง  

นิทานพื้นบา้นไทยกูยท่ีมีโครงเร่ือง (Plot) ท่ีเหมือนกนัมี 3 เร่ือง ไดแ้ก่ลูกชา้งป่า (กอน

เจียงโคด) ลูกชา้ง (กอนอาจีง)และเร่ืองลูกพญาชา้งเผือกท่ีกล่าววา่ ผูห้ญิงด่ืมฉ่ีของช้างแลว้เกิดการ

ตั้งครรภ ์(มีลูกกบัชา้ง) ผกูโยงเร่ืองระหวา่งคน ชา้ง ธรรมชาติ ท่ีมีมาตั้งแต่อดีต แต่ แนวคิดของเร่ือง 

(Theme) มีลกัษณะต่างกนัไม่มาก โดยเร่ืองลูกช้าง นั้นจะมีแนวคิดวา่ แสดงความรักท่ียิ่งใหญ่ของ

พอ่ หรือแสดงใหเ้ห็นวา่ชา้งสามารถใหทุ้กอยา่งแก่คนท่ีเล้ียงดูเขา โดยมอบอวยัวะต่าง ๆ ของชา้งให้

ทาํขา้วของเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ส่วนเร่ืองลูกช้างป่า แสดงให้เห็นถึงความผูกพนัของคนกบัช้าง 

ส่วนเร่ืองสุดทา้ยคือเร่ืองลูกพญาช้างเผือก ต้องการบอกว่าช้างสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์

ใหก้บัคนในชุมชน 

 

บทบาทของนิทานพืน้บ้านไทยกูย ต่ออ านาจทีเ่หนือธรรมชาติเกีย่วกบัช้าง  

นิทานมีบทบาทสําคญัต่อคนในชุมชนหมู่บ้านตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม 

จงัหวดัสุรินทร์ เป็นเพราะความเช่ือและค่านิยมท่ีนาํมาสู่วฒันธรรมไดถู้กมุ่งเนน้ถึงการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมต่อวิถีการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งรูปแบบท่ีถูกนาํไปใช้ให้เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม

ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบติัในการคลอ้งชา้ง  นิทานถือไดว้า่เป็นภูมิปัญญาท่ีเช่ือมโยงระหวา่งคนกบั

ช้าง ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ หรือความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนกนัเอง และระหว่างคนกบัส่ิง
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ศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ แสดงถึงภูมิปัญญาในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ เป็นวิถีการ

แสดงออกท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นไปในชุมชน สามารถจาํแนกบทบาทไดด้งัต่อไปน้ี 

1.บทบาทในการสืบทอดวฒันธรรม 

การสืบทอดความเช่ือการนบัถือผีปะกาํผ่านนิทานพื้นบา้นให้ดาํรงอยู่ในชุมชนถือว่าเป็น

หัวใจสําคัญของวฒันธรรม ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความเช่ือ ค่านิยม พิธีกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนอุปนิสัยของคนในชุมชน เพราะนิทานถือไดว้่าเป็นวฒันธรรม

หน่ึงท่ีนบัเป็นเคร่ืองหล่อหลอมคนในชุมชนให้เกิดความผกูพนัสามคัคี และอบรมขดัเกลาให้คนใน

ชุมชนมีทศันคติ ความเช่ือรวมถึงค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบับุคคลอ่ืน ดงัจะเห็นไดว้า่ คนในชุมชนยงั

ตั้งศาลปะกาํไวเ้คารพบูชาทุกครัวเรือน ก่อนการออกไปทาํการส่ิงใดตอ้งเซ่นไหวผ้ีปะกาํก่อนทุก

คร้ังเพื่อความสําเร็จทั้งเร่ืองการงาน การคลอ้งชา้ง การคลอดบุตร รวมไปถึงการคุม้ครองทุกคนใน

ครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง คนในชุมชนใช้ศาลปะกาํเป็นเคร่ืองยึด

เหน่ียวจิตใจ ใหรู้้สึกวา่ตนเองอยูบ่นความปลอดภยัไม่มีใครมาทาํอนัตรายได ้เพราะวา่มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ

คุม้ครองอยูน่ัน่ก็คือผปีะกาํ (ผีบรรพบุรุษ) ทั้งน้ีเน้ือความในนิทานยงัมุ่งเนน้ให้ทุกคนตั้งใจทาํความ

ดีไม่ทาํผดิจารีตประเพณี ศีลธรรม หรือขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ของชุมชนดว้ยการกระตุน้เตือนเร่ืองราวใน

นิทานพื้นบา้นไทยกยู สอดแทรกเน้ือหาทั้งเร่ือง ผลของการทาํผดิกฎจารีตประเพณี บาป-บุญและมุ่ง

ประพฤติปฏิบติัตนใหต้ั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ  

2. บทบาทในการสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของชุมชน 

การสร้างความสามคัคีให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชุมชนชาวกูย อนัจะเป็นการ

นํามาซ่ึงความสงบสุขภายในชุมชน สามารถแสดงออกด้วยการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีสะท้อนถึง

อุปนิสัยใจคอของชาวกูยตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะในเร่ืองความสามคัคี ความรัก ความกตญัญู 

ความศรัทธาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธิเดียวกนั 

ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของชาวกูยยงัไดป้รากฏให้เห็นตั้งแต่เร่ิมขั้นตอนแรก โดยการ

เป่าสแนงแกลเพื่อเรียกรวมตวัในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรือประชุมหารือ รวมไปถึงเป็น

สัญญาณของการแสดงช้าง โดยการเป่าสแนงแกลท่ีเป็นสัญญาณเรียกรวมตวักนัตั้งแต่อดีตท่ีมีการ

ออกไปคลอ้งชา้งป่าจวบถึงปัจจุบนั 
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3.บทบาทดา้นการเป็นส่ือกลางของครอบครัว 

การท่ีบรรพบุรุษของชาวกูยไดส้ั่งสอนลูกหลานดว้ยวรรณกรรมมุขปาฐะ และปรากฏว่า

ลูกหลานปฏิบติัตามดว้ยความเคารพ   อนัแสดงถึงความยึดมัน่ในระบบครอบครัวท่ีมีความใกลชิ้ด

แน่นแฟ้น ทั้งน้ีเพราะในอดีตการศึกษาในโรงเรียนนั้นไม่ไดมี้บทบาทสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของ

สังคมชาวกยูเลย  คาํสั่งสอนเหล่าน้ีจึงมีบทบาทเป็นส่ือกลางหลกัสําคญัในการสร้างความใกลชิ้ดให้

เกิดข้ึนภายในครอบครัว  ลดช่องว่างระหว่างผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และลูกหลาน  ซ่ึงต่อมาคาํสั่งสอนเหล่าน้ีก็

ไดรั้บการพฒันารูปแบบข้ึนเป็นหนงัสือนิทาน ท่ียงัคงมีไวเ้พื่อให้ผูฟั้งและผูอ่้านไดซึ้มซบัเอาแง่คิด 

และนาํคติความเช่ือของผูอ้าวุโสท่ีตอ้งการถ่ายทอดให้กบัลูกหลานไดน้าํไปใชป้ระพฤติปฏิบติั  ดงั

ปรากฏในนิทาน 

4.บทบาทของ “อาํนาจเหนือธรรมชาติ” ท่ีเก่ียวกบัชา้ง 

การผกูโยงเร่ืองราวท่ีเหนือธรรมชาติ ระหวา่งธรรมชาติ คน ชา้ง เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความเป็น

ชาวกูย โดยในอดีตไม่มีกฎหมายขอ้บงัคบัเฉกเช่นปัจจุบนัการควบคุมคนในชุมชนจึงมีวิธีเดียวคือ

การสร้างความเช่ือข้ึนมา โดยผูกโยงปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ให้เกิดความกลวั เม่ือเกิด

ความเช่ือข้ึน ความเช่ือก็จะมีอาํนาจเหนือธรรมชาติอนัเป็นตน้กาํเนิดของพิธีกรรม ประเพณี หลาย ๆ 

อยา่ง เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัผีปะกาํท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นตวัท่ีคอยควบคุมและจดัระบบของ

ชุมชนให้อยูก่นัอยา่งปกติสุข ไม่เบียดเบียนกนั ต้องเคารพเซ่นไหวด้ว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิ โดยมีความเช่ือ

ว่าจะคุม้ครองตนเองเพราะมีความเช่ือว่าผีบรรพบุรุษจะคอยปกป้องดูแลลูกหลานให้แคลว้คลาด

ปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง ดงันั้นพวกเขาจึงทาํการบูชาดว้ยการมอบส่ิงท่ีดีต่อผูมี้พระคุณ  และถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบต่อกนัมาในสังคม 

5. บทบาทในการสร้างใหเ้ห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาแต่อดีต 

ปัจจุบนัสังคมมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึนจะละทิ้งหรือ

ลดหย่อนความเช่ือเก่ียวกบัความเช่ือของชาวกูยลงไป แต่นิทานเป็นตวักาํหนดให้เห็นถึงคติความ

เช่ือพื้นฐานท่ีเก่าแก่ดั้งเดิม ดงันั้นจึงยงัคงเหลือความเช่ือต่าง ๆ เอาไว ้ดงันั้นจึงยงัคงเหลือความเช่ือท่ี

เป็นจารีตประเพณีและพฤติกรรมของคนในชุมชนไม่มากก็น้อย ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาจนเป็น

ระบบเดียวกนั ระบบความเช่ือเช่นน้ีดาํรงอยูด่ว้ยกนัในลกัษณะพึ่งพาอาศยัคํ้าจุนซ่ึงกนัและกนั 
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6. บทบาทท่ีสามารถเช่ือมโยงพระพุทธศาสนา 

เช่ือมโยงเน้ือเร่ืองใหมี้ความสัมพนัธ์กบัศาสนา โดยเน้ือเร่ืองประกอบดว้ยอิทธิฤทธ์ิปาฎิ

หาริย ์ตลอดจนอาํนาจอนัพน้วิสัยมนุษย ์ตวัเอกของเร่ืองเป็นผูมี้คุณสมบติัพิเศษ เช่น เป็นผูมี้อาํนาจ 

มีบุญหรือมีฤทธ์ิเดช สามารถเอาชนะศตัรูหรืออุปสรรคใด ๆ ทั้งหมดในบั้นปลาย สร้างเหตุการณ์ให้

เขา้กบัความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เทวดา ผีบรรพบุรุษ ไสยศาสตร์ พระอินทร์ เจา้ป่า เจา้เขา 

เป็นตน้ 

ซ่ึงนิทานสามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ อธิบายสาเหตุของความเช่ือ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี  

นิทานท่ีเช่ือมโยงพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษท่ีได ้

ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ในอดีต เพราะบรรพบุรุษของชาวกูยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งยงั

เป็นส่ิงท่ีทาํใหโ้ครงสร้างของชุมชนดาํรงอยูไ่ด ้ดงัจะเห็นไดว้า่ชาวกูยตอ้งพึ่งพาอาศยัพระภิกษุสงฆ์

เพื่อฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้จิตใจสงบสุข อนัเป็นหนทางท่ีจะนาํไปสู่สวรรค์หรือพระนิพพาน 

ทั้งยงัตอ้งอาศยัสถานท่ีของวดัในการจดักิจกรรมของชุมชน เช่น งานประเพณีต่างๆ  และกิจกรรม

ส่วนบุคคล เช่น งานบวช งานศพ รวมไปถึงพิธีบงัสุกุลชา้งลม้(ชา้งตาย)  

  7.  บทบาทดา้นการใหค้วามบนัเทิง 

นิทานสามารถสร้างความบนัเทิงให้เกิดข้ึนกบัคนในชุมชน สร้างความร่ืนเริงใจใน

ช่วงเวลามีงานในชุมชน เช่นงานบวชนาคชา้ง แต่งงานบนหลงัชา้ง ทอดกฐินชา้ง ฯลฯ ทั้งน้ีชาวกูย 

มองว่าการเล่านิทานเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความบนัเทิงใจแล้ว ยงัเป็นเสมือนเป็นการสร้าง

ความรู้สึกปลอดภยัให้กบัลูกหลานของตนท่ีมีบรรพบุรุษคอยปกป้องดูแลไม่เคยทอดทิ้งลูกหลาน 

รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่นมีงานท่ีวดั หลวงตาก็จะเล่านิทานเฮฮาให้ฟัง

ในงาน ไดท้ั้งการสอดแทรกคติความเช่ือแลว้ ยงัสร้างความเป็นกนัเองใหก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย 
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ตอนที ่4.2 ความเช่ือของเยาวชน เกีย่วกบัช้างทีป่รากฎในนิทานพืน้บ้านไทยกูย จังหวดัสุรินทร์ 

4.2.1 ความเช่ือของเยาวชน เกีย่วกบัช้างทีป่รากฎในนิทานพืน้บ้านไทยกูย   

ทั้งน้ีในการวเิคราะห์ตวัผูรั้บสารผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ “สนทนากลุ่ม”(Focus Group Interview) 

เป็นการให้กลุ่มเยาวชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าความเช่ือเชิงมายาคติท่ีส่ือสารผ่านนิทาน

พื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ มีนิทานเร่ืองใดท่ีเยาวชนยงัมีความเช่ือหรือไม่มีความเช่ืออยู ่โดยได้

สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ต.กระโพ จ.สุรินทร์ ท่ีมีอายุระหวา่ง 14-18 ปี รวมทั้งส้ิน 

12 คน กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลประกอบไปดว้ย 

1. นอ้งปิงส์  นางสาวสุรยพ์ร  อินทร์สาํราญ  อาย ุ16 ปี 

      2. นอ้งฟาง  นางสาวอนนัตญา  เครือจนัทร์  อาย ุ17 ปี 

      3. นอ้งนนั  เด็กหญิงสุธิดา  อินทร์สาํราญ  อาย ุ14 ปี 

4. นอ้งแหล่น   เด็กหญิงจุฑามาศ  จงใจงาม   อาย ุ14 ปี 

5. นอ้งนุ่น  เด็กหญิงมณฑิตา  จงใจงาม   อาย ุ14 ปี 

6. นอ้งคิว   เด็กหญิงวรดา  ศาลางาม   อาย ุ15 ปี 

       7.  นอ้งสายฟ้า       นายวรีพงศ ์                แสนดี    อาย ุ15 ปี 

       8.  นอ้งบ๊ิก    เด็กชายภาณุวฒัน์  รุ่งเรือง   อาย ุ14 ปี 

 9. นอ้งกานต ์  เด็กชายธนกานต ์ แสนดี   อาย ุ14 ปี 

 10. นอ้งเพอร์  เด็กชายสุรกาญ จาํปาทอง   อาย ุ16 ปี 

 11. นอ้งหญิง   เด็กหญิงทสัริกา  ยบุรัมย ์  อาย ุ15 ปี 

 12. นอ้งอิง  เด็กชายวเิชษฐ ์ อินทร์สาํราญ  อาย ุ14 ปี  

 ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบัความเช่ือของเยาวชนจากนิทานทั้งหมด 11 

เร่ือง โดยไดอ้ธิบายผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นลูกหลานควาญช้างในหมู่บา้นตากลาง 

ตาํบลกระโพ จังหวดัสุรินทร์ ใช้เน้ือหาจากนิทานพื้นบ้านไทยกูยเป็นเกณฑ์ในการตั้ งคาํถาม

สัมภาษณ์กลุ่ม  
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1.นิทานเร่ืองคล้องช้าง (กอ็บอะจีง)         

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองคลอ้งชา้ง (ก็อบอะจีง) เยาวชนส่วนใหญ่ มี

ความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือสารความหมายด้วยคติความเช่ือทางวฒันธรรมถูกกลบ

เกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีดาํเนินเร่ืองในนิทานเร่ืองน้ี เป็นส่ิงท่ี

ปฏิบติัจนคุน้ชิน และกลุ่มเยาวชนก็ยดึถือปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่าน้ี 

 ความเช่ือและค่านิยมท่ีส่ือสารมายาคติผา่นนิทานพื้นบา้นเร่ืองน้ี คือ การห้ามตดัผมเม่ือ

สามีออกไปคลอ้งช้าง แต่ปัจจุบนัเน่ืองจากไม่มีการออกไปจบัช้างแลว้ จึงกลายมาเป็นการปฏิบติั

ร่วมกนัในชุมชนวา่หากลูกหลานออกไปทาํงานต่างจงัหวดัหรือต่างถ่ินคนท่ีรออยู่ท่ีบา้นก็จะไม่ตดั

ผมจนกวา่ลูกหลานจะกลบั เพื่อคุม้ครองลูกหลานใหป้ลอดภยั  

“ นิทานทาํใหไ้ดเ้ห็นถึงขอ้ปฏิบติัในการออกไปคลอ้งชา้ง เห็นถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิการทาํผิด

กฎเกณฑ์ และปัจจุบนัยงัมีพิธีกรรมเหล่าน้ีอยู่ โดยฝ่ายภรรยาท่ีสามีออกไปคลอ้งช้างจะตอ้งไม่ตดั

ผมเด็ดขาด มีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง ถึงไม่มีการออกไปคลอ้งช้างป่าแลว้ก็ตาม เม่ือยงัเห็นคนใน

หมู่บา้นปฏิบติัอยู ่จึงทาํใหเ้กิดความเช่ือ” (อนนัตญา เครือจนัทร์,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

นิทานสามารถทาํให้คนรุ่นหลังสืบทอดพิธีกรรมตามแบบนิทาน ซ่ึงด้วยยุคสมยัท่ี

เปล่ียนแปลงไปก็ยงัมีการเปล่ียนแปลงความเช่ือให้เขา้กบัยุคสมยั โดยการห้ามตดัผมเม่ือลูกหลาน

ของตนออกไปทาํงานต่างถ่ิน จนกว่าลูกหลานจะกลบัมา ซ่ึงการท่ีเยาวชนมองเห็นเร่ืองจริงผ่าน

นิทานพื้นบา้นและสืบทอดพิธีกรรมตามขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ีอยู ่ส่วนหน่ึงนั้นมาจากการเล่านิทานจาก

บรรพบุรุษ ซ่ึงนบัวา่บรรพบุรุษมีอิทธิพล สามารถสร้างความเช่ือใหก้บัเยาวชนได ้ 

“ ปัจจุบนัมีการปฏิบติัอยู่อย่างเคร่งครัด เพราะยงัเห็นยายปฏิบติัอยู่ เน่ืองจากยายเคย

ปฏิบติัมานานตั้งแต่ท่ีตาเคยออกไปคลอ้งชา้ง แต่เม่ือมาถึงปัจจุบนัก็ยงัทาํอยูโ่ดยคิดวา่เม่ือลูกหลาน

ออกไปทาํงานต่างถ่ิน ก็จะตอ้งไม่ตดัผมจนกว่าลูกหลานจะกลบับา้น เพื่อให้ลูกหลานแคลว้คลาด

จากอนัตราย” (สุธิดา อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“เช่ือ เพราะตากบัยายเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็ก ขอ้ปฎิบติัเหล่าน้ีจะยงัคงอยู่ เพราะยงันาํมา

สอนลูกหลานในปัจจุบนั อย่างนอ้ยก็สร้างความมีวินยั ความเคร่งครัดในกฎระเบียบไดเ้ป็นอย่างดี 

โดยเล่าผา่นส่ิงท่ีมองไม่เห็นนัน่ก็คือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ ท่ีเรานบัถือและเกรงกลวัมาโดยตลอด ”( วิเชษฐ ์

อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  
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นิทานเร่ืองน้ีมีการสืบทอดจากบรรพบุรุษเช้ือสายกูยมาช้านาน  ทั้งวิถีชีวิตของคนกบั

ช้าง การสืบทอดวฒันธรรมประเพณี ท่ีแฝงไปด้วยความเช่ืออย่างนิทานเร่ืองน้ี ยงัมีขอ้ห้ามและ

กฎระเบียบต่าง ๆ อีกมากมายท่ีไม่ได้ระบุอยู่ในนิทาน แต่ยงัมีการปฏิบติัอยู่ในชีวิตจริงเม่ือสามี

ออกไปคล้องช้างหรือลูกหลานออกไปทาํงานต่างถ่ิน นั่นก็คือตอ้งหมัน่ทาํบุญ ทาํตวัให้สะอาด 

หมัน่เซ่นไหวผ้ปีะกาํ ไม่กวาดบา้นลงขา้งล่างตอ้งกวาดข้ึนบน ไม่โยนของจากในบา้นออกนอกบา้น  

“ผูห้ญิงท่ีสามีออกไปคลอ้งช้างป่าอยู่ ตอ้งไม่กวาดบา้นลงขา้งล่างตอ้งกวาดข้ึนบน ไม่

โยนของจากในบา้นออกนอกบ้าน ไม่แต่งหน้า ทาํบุญ ทาํตวัให้สะอาด สวดมนต์ภาวนาให้ตา

กลบัมาอย่างปลอดภยั และผมเช่ือในการเซ่นไหวผ้ีปะกาํท่ีเล่าผา่นนิทาน เพราะตากบัยายยงัทาํอยู ่

และทุกคนในครอบครัวก็ยงัทาํ ใหก้ารเคารพผปีะกาํ ” (ธนกานต ์แสนดี,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  

นิทานยงัสามารถส่ือสารให้เห็นถึงความรัก ความสามคัคีให้เกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงการ

ออกไปคลอ้งชา้งแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นป่านานนบัปี จึงตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทุกเร่ือง ทาํ

ให้เห็นว่าชาวกูยกบัช้างมีความผกูพนักนัมาตั้งแต่อดีต วิถีชีวิตของคนกบัป่าท่ีตอ้งอาศยัเก้ือกูลกนั  

และในการออกไปคลอ้งช้างป่าแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการเป่าสแนงแกลทุกคร้ัง เพื่อเรียกให้ทุกคนมา

พร้อมกนัเม่ือตอ้งออกไปคลอ้งชา้ง และจะใชเ้ม่ือเกิดพลดักนัในป่า  

“การเป่าสแนงแกลมีมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงปัจจุบนัเม่ือในหมู่บา้นมีการรวมตวัทาํกิจกรรม

อะไรก็จะไดย้ินเสียงการเป่าสแนงแกลข้ึน ซ่ึงไดย้ินมาตั้งแต่เด็กจึงรู้สึกซึมซบัและผกูพนัเป็นอยา่ง

มาก” (วรีพงศ ์แสนดี,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

สแนงเกล ทําจากเขากระบือป่า  เป็นเคร่ืองเป่าท่ีใช้ในพิธีกรรมและการให้

สัญญาณ  ท่วงทาํนองท่ีเป่าคลา้ยคลึงกบัเป่าสังขใ์นพระราชพิธี  

ความเช่ือท่ีแฝงอยู่ในนิทาน เป็นกุศโลบายท่ีบรรพบุรุษของชาวกูยได้สอดแทรกคติ

ความเช่ือเอาไวโ้ดยผา่นเหตุการณ์จริง และความคิดเห็นของเยาวชน ก็สอดคลอ้งกบันกัวิชาการท่าน

หน่ึงท่ีเป็นคนเล่านิทานและรวบรวมนิทานพื้นบา้นไทยกูย กล่าววา่ “คนท่ีทาํผิดท่ีช่ือนางสร้อยใน

นิทาน มีตวัตนจริง เร่ืองน้ีจึงถูกเล่าต่อ ๆ กนัมาในหมู่บา้นมานานแลว้ เป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นหลงั

ยิง่เกิดความเช่ือความศรัทธา รวมถึงความกลวัมากยิง่ข้ึนจึงไม่กลา้ทาํผิดกฎประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้

ตั้งเอาไว”้ (พระอาจารยห์าญ ปัญญาธโร,สัมภาษณ์ 28 ตุลาคม 2554) 
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ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1. ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการไม่ใหต้ดัผม   

2. ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการปกปักรักษาอีกคนให้

ปลอดภยั 

2.นิทานเร่ืองต านานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเดิ๋มมออาจีง) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองตาํนานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเด๋ิมมออา

จีง)เยาวชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือสารความหมายดว้ยคติความเช่ือทาง

วฒันธรรมถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ จากนิทานเร่ืองน้ีบรรพบุรุษมี

อิทธิพลกบัลูกลานของตน ส่วนหน่ึงของความเช่ือ คือเยาวชนเช่ือตามคาํบอกเล่าของปู่ ย่าตายายได้

เล่าไว ้เม่ือก่อนมีตาํแหน่งพระมอเฒ่าจริง แล้วก็เรียกแขนนางว่าบ่วงบาศ์กจริง และท่ีสําคญัคือ

จากนั้นคนคลอ้งช้างรุ่นหลงัก็จะไม่มีใครกลา้เอาลูกเมียไปคลอ้งชา้งดว้ย เพราะถือว่าทาํผิดผีปะกาํ 

ซ่ึงการเซ่นไหวผ้ปีะกาํปัจจุบนัก็ยงัทาํอยูทุ่กครัวเรือน 

นิทานเร่ืองพระมอเฒ่า เป็นนิทานท่ีโด่งดงัมากในหมู่บา้นชาวกูย แต่ปัจจุบนัแทบจะ

เลือนหายไปพร้อมกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น เน่ืองจากเยาวชนไม่ค่อยให้ความใส่ใจกบันิทาน เพราะ

นิทานเองหากไม่มีผูเ้ล่าก็ไม่มีผูฟั้ง หากไม่มีผูฟั้งก็ไม่มีผูเ้ล่า และเยาวชนไม่เคยไดส้ัมผสัการเป็น

หมอช้างหรือ เขา้ร่วมการคลอ้งช้างเลย มีเพียงแค่การแสดงชา้งเท่านั้น ท่ีจะทาํให้พวกเขาเหล่าน้ีมี

ส่วนร่วม และมองชา้งเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัว 

“ตาํนานพระมอเฒ่านั้น เป็นนิทานท่ีบอกไดเ้ลยวา่ คนในชุมชนยงันบัถือตามขอ้ปฎิบติั

ของพระมอเฒ่าอยู่ เพราะเร่ืองราวของพระมอเฒ่าได้สอนให้หมอช้างรุ่นหลังได้ตระหนักถึง

กฎระเบียบ ประเพณีของการออกไปคลอ้งชา้งอย่างเคร่งครัด มีความเช่ือว่าห้ามเอาลูกเมียออกไป

คล้องช้าง เช่ือในผีปะกําท่ีจะคุ้มครองเม่ืออกไปคล้องช้าง เช่ือในเร่ืองการไม่ทาํผิดผี ผิดครู” 

(จุฑามาศ จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

การท่ีเยาวชนเกิดความเช่ือนั้น เป็นเพราะนิทานเร่ืองน้ีถูกเล่าต่อซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าไม่เคยขาด 

เยาวชนจึงจดจาํจนกลายเป็นความหมายทางมายาคติข้ึน และบรรทดัฐานเยาวชนทุกคนถึงจะเกิดกนั

คนละครอบครัว อายุก็ต่างกนั แต่ท่ีไม่ต่างคือเกิดมาในชุมชนชาวกูยเหมือนกนั ฉะนั้นวฒันธรรม

การสั่งสอนต่าง ๆ จึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัใกลเ้คียงกนั นิทานเร่ืองน้ีเป็นนิทานท่ีสร้างอุทาหรณ์ให้
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คนรุ่นหลงัไดเ้ป็นอย่างดี เพราะเป็นนิทานท่ีสอนการปฎิบติัตามคาํสอนของบรรพบุรุษ และบรรพ

บุรุษก็แทรกความเช่ือ โดยความเช่ือสร้างอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ 

ซ่ึงความเช่ือจากนิทานเร่ืองน้ี ทาํให้เห็นวา่เม่ือเกิดปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงข้ึนในชุมชน 

และไม่สามารถหาทางออกหรือแกไ้ขได ้บรรพบุรุษจะสร้างความเช่ือวา่เหตุการณ์น้ีเกิดจากการทาํ

ผิดกฎระเบียบของพระมอเฒ่า จากตอนหน่ึงในนิทานท่ีบอกว่า “การคลอ้งช้างก็ไม่มีการนาํภรรยา

หรือผูห้ญิงติดตามไปดว้ยเลย   มีการบญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   รวมทั้ง

หา้มไม่ใหพ้อ่กบัลูกข่ีชา้งเชือกเดียวกนัเด็ดขาด   ก่อนออกไปคลอ้งชา้งทุกคนตอ้งผา่นการทาํพิธีปะ

ซะปะซิเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจก่อนออกเดินทาง   เม่ือคล้องช้างเสร็จแล้วแมว้่าจะได้ช้างหรือ

ไม่ไดช้้างมาดว้ยก็ตามตอ้งมาทาํพิธีใหม่อีกคร้ังเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ   ถ้าไม่ไดช้้างก็ตอ้งหา

สาเหตุวา่ใครทาํผิดขอ้ห้ามหรือขอ้ปฏิบติัใดบา้ง   ถา้ไม่มีใครยอมรับก็จะถือวา่ผูท่ี้ทาํผิดขอ้ห้ามนั้น

จะมีอนัเป็นไปเอง   บางคร้ังก็จะมีอาการเจบ็ปวด   หรือมีอนัเป็นไปต่างๆ นานา   ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ี

มีมาจนถึงทุกวนัน้ี” การบญัญติัไวเ้ช่นน้ีคือการหาทางออกและการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกใน

กลุ่มหมอชา้ง ความเช่ือเหล่าน้ีจึงยงัคงอยูม่าถึงปัจจุบนั 

ส่ิงท่ีสามารถยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนได้ก็คือ ศาลปะกาํ ท่ีชาวกูยทุกคนตอ้ง

เคารพ และหมัน่เซ่นไหว ้ถึงจะไม่มีการออกไปคลอ้งชา้งแลว้ก็ตาม พิธีกรรมเหล่าน้ีก็ยงัคงอยู ่  

“ เช่ือเร่ืองน้ีค่ะ เพราะปู่ ยา่ตายายเล่าให้ฟัง ทาํให้เราเช่ือในเร่ืองการเคารพกฎเกณฑ์ต่าง 

ๆ หา้มทาํผดิผ ีเคารพศาลปะกาํ” (มณฑิตา จงใจงาม, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ เช่ือในนิทานเร่ืองน้ีค่ะ เพราะทาํให้ชาวกูยรักษาประเพณีของชาวกูยท่ีมีมาในสมยั

โบราณ เช่นเร่ืองการนับถือศาลปะกาํ การออกไปคล้องช้าง การห้ามทาํผิดกฎ” (สุรยพ์ร อินทร์

สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

สัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ากพระมอเฒ่าคือ แขนนาง กลายเป็นคาํเรียกบ่วงบาศ์กในปัจจุบนัจะ

เห็นไดใ้นทุกศาลปะกาํ ท่ีทุกคนตอ้งเคารพนบัถือ“ฟางเช่ือเร่ืองน้ีค่ะ เพราะขนาดบรรดาหมอชา้งท่ี

เล่าเร่ืองน้ีมา เคา้ยงัเช่ือเลยค่ะ ท่ีสาํคญัแขนนางท่ีอยูใ่นเร่ืองก็คือบ่วงบาศก์ (เชือกคลอ้งชา้ง) ท่ีเราใช้

กนัอยู่ในปัจจุบนัจะเห็นไดใ้นศาลปะกาํทุกบา้นค่ะ”(อนนัตญา เครือจนัทร์,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 

2554) 
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ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ คือการนบัถือผีและวิญญาณ 

รวมกบัความเช่ือทางแบบศาสนา จึงทาํให้มีพิธีกรรมการบวงสรวงบูชาศาลปะกาํ ซ่ึงเป็นความเช่ือ

แบบไสยศาสตร์ และการเล่านิทานใหเ้ด็ก ๆ ในชุมชนท่ีเป็นลูกหลานของตนฟัง ก็จะเป็นการตอกย ํ้า

ในเร่ืองท่ีเกิดใหเ้ด็กรุ่นใหม่เกิดความเช่ือ ความศรัทธา  

“เช่ือครับ เพราะปัจจุบนัผมก็ยงัเห็นท่ีบา้นปฎิบติัตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และ

คอยสอนผมเสมอวา่ไม่ใหท้าํผดิผ ีทาํผดิกฎ เพราะเด๋ียวอนัตรายจะเขา้ตวัเหมือนพระมอเฒ่า เวลายก

เร่ืองน้ีมาทาํให้ผมกลวัมาตลอด และปัจจุบนัก็ยงักลวัเช่นเดียวกนั”  (วีรพงศ์  แสนดี,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554)   

“ เช่ือสิครับ ลูกหลานควาญชา้งอยากพวกผมยงัไงก็เช่ือ เพราะเร่ืองน้ีเราฟังกนัมาตั้งแต่

เด็กและก็เช่ือกนัมาตลอด อาจเพราะเรายงัเห็นศาลปะกาํ เห็นบ่วงบาศ์ก เห็นพ่อแม่ปู่ ย่าตายายยงั

ยดึถือกฎระเบียบต่าง ๆ” (ธนกานต ์แสนดี,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“เช่ือค่ะ เร่ืองน้ีทาํให้ปัจจุบนัไม่มีการเอาลูกเมียไปคลอ้งชา้งป่าดว้ย แต่ลูกเมียก็ตอ้งถือ

ปฎิบติักฎระเบียบอยู่ท่ีบา้นอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกนั และทาํให้คนรุ่นหลังจาํและไม่ทาํผิดกฎ

เหมือนพระมอเฒ่าและท่ีบา้นยงัเล่าให้ฟังเสมอ ๆ มากกกวา่นิทานเร่ืองอ่ืนดว้ยซํ้ า ทาํให้เรากลวัเหตุ

ไม่ดีจะเกิดกบัเรา เราจึงตอ้งปฎิบติัตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตอ้งเคารพศาลปะกาํ มีการเซ่นไหวอ้ยูเ่สมอ 

ๆ และนิทานยงัทาํให้เรารู้ว่าบ่วงบาศ์กท่ีเราเห็นมาตั้งแต่เด็ก เป็นช่ือเรียกมาจากอะไร และทาํไม

เด๋ียวน้ีไม่มีตาํแหน่งพระมอเฒ่าแลว้” (สุธิดา อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนพบว่า เยาวชนเหล่าน้ี มีความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากบรรพ

บุรุษเล่าต่อ ๆ กนัมา เช่ือในพ่อ แม่ ตา ยาย ปู่  ย่า ของตน ซ่ึงนับว่าบุคคลใกล้ตวัยงัมีอิทธิพลใน

เร่ืองราวเหล่าน้ีอยู ่

 “ ชอบเร่ืองน้ีมากค่ะชอบมาตั้งแต่เด็ก คือเร่ืองน้ีทาํให้เรายงัเคารพนบัถือศาลปะกาํ ตอ้ง

เซ่นไหวม้าตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษ และเร่ืองน้ีทาํให้คนท่ีออกไปคล้องช้างมีกฎไม่ให้เอาลูกเมีย

ออกไปคล้องช้างเด็ดขาด หากเอาไปก็จะเกิดเหตุอย่างพระมอเฒ่า” (วรดา ศาลางา,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

“ เช่ือเร่ืองน้ีครับ พอ่แม่ผมก็เช่ือทุกคนในบา้นเช่ือหมดครับ เร่ืองน้ีถือวา่เป็นตาํนานของ

หมู่บา้นเราเลยก็ว่าได้ มนัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีปู่ ทวดผมเคยเล่าให้ฟังน่ะครับ คือมนั
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ไม่ใช่เร่ืองนานเป็นพนั ๆ ปีมนัเป็นเร่ืองท่ีปู่ ทวดผมเกิดทนัดว้ยซํ้ า” (ภาณุวฒัน์ รุ่งเรืองงา,สัมภาษณ์ 

29 ตุลาคม 2554) 

ความเช่ือท่ีขาดไม่ไดก้็คือ ส่ิงท่ีเยาวชนมองเห็น ส่ิงท่ีเยาวชนยงัตอ้งปฏิบติัเหมือนบรรพ 

บุรุษของตน นัน่คือการเซ่นไหวศ้าลปะกาํ ในเม่ือพวกเขาเหล่าน้ียงัเคารพนบัถือศาลปะกาํอยู ่จึงเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีนาํมาสู่ความเช่ือ 

 “เช่ือในนิทานเร่ืองน้ีครับ เป็นนิทานท่ีเล่ามาจากเร่ืองจริง เหตุการณ์จริง ปัจจุบนัผมก็ยงั

เช่ือวา่มนัคือเร่ืองจริง ไม่งั้นปู่ ยา่ตายายของเราคงไม่เรียกแขนนางวา่บวกบาศก์หรอก และคงไม่ตอ้ง

เซ่นไหวผ้ีปะกาํ หรือหากไม่ใช่เร่ืองจริง ปู่ และตาของผมคงออกไปคลอ้งชา้งโดยพาลูกหลานหรือ

เมียออกไปดว้ยแลว้แหล่ะครับ” (วเิชษฐ ์อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือตาํแหน่งหมอชา้งในอดีต  

2.  ความหมายโดยนยั (Donnotative Meaning) ก็คือการทาํผดิผปีะกาํ 

3.นิทานเร่ืองคล้องช้างหรือสยบช้าง (กอ็บอาจีง) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองคลอ้งชา้งหรือสยบช้าง (ก็อบอาจีง)เยาวชน

ส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือสารความหมายดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรม

ถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ ซ่ึงคาถาอาคมมีอยู่จริง แต่ปัจจุบนัไม่ไดถู้ก

ถ่ายทอด เพราะการใช้คาถานั้นตอ้งรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดห้ามทาํผิดผีปะกาํไม่อย่างนั้น

ของก็จะเขา้ตวัอาจถึงแก่ชีวติ คาถาน้ีสามารถสยบชา้งไดจ้ริง ๆ เคยมีคนทาํมาแลว้ในอดีต 

นิทานเร่ืองน้ีสร้างความเช่ือและยงัปฎิบติัตามกฎท่ีมีในนิทานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมีความ

เช่ือในอาํนาจลึกลบั นัน่คือคาถาอาคมในการคลอ้งชา้ง เช่ือวา่คาถาท่ีร่ําเรียนมาสามารถจบัชา้งป่าได้

โดยง่าย แต่คนท่ีมีคาถาตอ้งตอ้งประพฤติดี ทาํดี เคารพและปฎิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีคงเป็น

กุศโลบายของบรรพบุรุษท่ีสร้างเอาไวเ้พื่อให้ทุกคนปฎิบติัดี ทาํดี เช่ือฟังคาํสั่งสอนของบรรพบุรุษ 

เม่ือทุกคนปฎิบติัได้เช่นน้ีก็จะไม่มีใครมาทาํอนัตรายเราได้ ความดีจะเป็นเกราะป้องกันตวัเอง 

เหตุการณ์น้ีตาอินทร์ลม้ป่วยและตายลงไปดว้ยสาเหตุใดไม่มีใครรู้ เม่ือไม่มีสาเหตุก็กลายเป็นความ

เช่ือวา่มีอาํนาจลึกลบั นัน่คือการทาํผดิผปีะกาํ (ผีบรรพบุรุษ) ถูกผีปะกาํทาํโทษ ฉะนั้นทุกคนจึงตอ้ง

เคารพนบัถือผปีะกาํเหนือส่ิงอ่ืนใด 
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ปัจจุบนัไม่มีการถ่ายทอด เน่ืองจากการเสียชีวิตของนายอินทร์ ฉะนั้นทุกคนท่ีออกไป

คลอ้งชา้งจึงตอ้งจบัชา้งดว้ยความสามารถของตนเองจะทาํให้ชา้งท่ีจบัมาได ้แสนรู้ สอนง่าย เช่ือฟัง 

และเป็นการสอนคนรุ่นหลงัวา่หากไม่ปฎิบติัและเคารพผปีะกาํ ก็จะเกิดเหตุร้ายกบัตนได ้ 

“เช่ือค่ะ เพราะการออกไปคลอ้งชา้งมีขอ้ท่ีตอ้งปฎิบติัอยา่งเคร่งครัดมากมาย ในนิทาน

เร่ืองน้ีใครมีวชิาน้ีติดตวัมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย เพราะวา่จะส่งผลดีและผลร้ายข้ึนอยูก่บัการปฎิบติัตาม

กฎของหมอชา้ง ตอ้งเคารพนบัถือผปีะกาํ เซ่นไหวทุ้กคร้ัง ก่อนออกไปคลอ้งชา้งก็ตอ้งเป่าสเนงแกล

เพื่อความปลอดภยั และตาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยไดย้ินตาทวดท่อง ท่องเป็นภาษากูย แต่ไม่ไดรั้บการ

ถ่ายทอดมา เพราะท่านบอกวา่ถา้ทาํไม่ดีของจะเขา้ตวั ผิดครูก็อาจทาํให้เรามีอนัเป็นไป เพราะอยา่ง

น้ีนนัเลยเช่ือค่ะ”  (สุธิดา อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“เช่ือสิครับ ทาํใหเ้ราทุกคนตอ้งเคร่งครัดในขอ้ควรยดึถือปฎิบติัในการออกไปคลอ้งชา้ง

แลว้ ยงัทาํใหเ้ราไดรู้้วา่การเป่าสแนงแกลเพื่อสร้างความปลอดภยั ซ่ึงปัจจุบนัก็ยงัเป่าอยูแ่สดงวา่เรา

ยงัอยูใ่นความปลอดภยัเสมอ” (วรีพงศ ์ แสนดี,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

สัญลกัษณ์อยา่งสแนงแกล ยงัมีให้เห็นในปัจจุบนั เม่ือมีการแสดงช้างเพื่อเรียกรวมตวั

ควาญช้างและช้างรวมถึงผูท่ี้จะเขา้ชมการแสดงชา้ง ก็จะมีการเป่าสแนงแกล ถือว่าเป็นเสน่ห์ของ

ควาญชา้งเลยทีเดียว แต่จริง ๆ แฝงไปดว้ยการตอ้งการความพร้อมเพรียงในหมู่คนคลอ้งชา้ง การเป่า

เรียกกนัเม่ือพลดัหลงในป่า รวมทั้งเป่าเพื่อสร้างความปลอดภยัใหทุ้กคน 

ปัจจุบนัคาถาคลอ้งชา้งได้ตายไปกบับรรพบุรุษของหมอชา้ง จึงไม่มีให้เห็นหรือไดย้ิน

ในปัจจุบนั แต่นิทานยงัสามารถทาํใหทุ้กคนยงัรู้วา่อดีตวา่เคยมีคาถาอาคมจริง ๆ ถึงแมค้าถาจะเลือน

หายไปแต่ทุกอยา่งจะยงัจดจาํฝังแน่นอยูก่บัความเช่ือของทุกคนในชุมชน  

“ในนิทานเร่ืองน้ี เป็นนิทานท่ีบรรพบุรุษไดถ่้ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นความจริงมีให้

ฟัง เพื่อให้เราจดจาํง่าย วิชาสยบช้างในปัจจุบนัไดเ้ลือนหายไปแลว้ เพราะไม่มีการออกไปจบัช้าง

จริงแลว้” (จุฑามาศ จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “เราต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของหมอช้าง ต้องมีการเป่าสแนงแกลเพื่อปกป้อง

คุม้มครองตวัเองและทุกคนท่ีไปด้วยกนั คาถาวิชาต่าง ๆ ข้ึนอยู่กบัการใช้ ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีแล้ว” 

(ภาณุวฒัน์ รุ่งเรืองงา,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 
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มีเยาวชนคนหน่ึงได้รู้จากตาของตนในเร่ืองคาถาเหล่าน้ี จึงเกิดความเช่ืออย่างไม่มี

เหตุผลว่าทาํไมถึงเช่ือ “ตาบุญมา แสนดี ตาของผม ก็เคยเล่าเร่ืองน้ีให้ฟังซ่ึงตาของผมเองก็ไม่ได้

คาถาน้ีมาหรอก เพราะไม่กลา้ใช้กลวัทาํผิดแลว้ตอ้งมีอนัเป็นไป เพราะตอ้งรักษากฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัดและเยอะมาก” (ธนกานต ์แสนดี,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ปัจจุบนัถึงแมว้า่ไม่มีการออกไปคลอ้งชา้งป่าแลว้ แต่ก็ยงัมีการเซ่นไหวผ้ีปะกาํอยูเ่สมอ 

ๆ ไม่วา่จะเป็นวนัพระ วนัสาํคญัต่าง ๆ  “ การเป่าสแนงแกลยงัมีตลอด การเคารพผีปะกาํก็ยงัตอ้งทาํ

ตลอดทุกบา้นทุกคน หรือทั้งหมู่บา้นนัน่แหละ ถึงคนท่ีไม่อยู่บา้นปีหน่ึงก็ตอ้งกลบัมาทาํ กลบัมา

เซ่นไหว ้เร่ืองคาถาสยบชา้ง ไม่มีใครไดศึ้กษาไวเ้ลย เท่าท่ีรู้ตาของผมก็ไม่ไดเ้รียนมาครับ ใชค้วาม

สามารตวัเองในการจบั” (สุรกาญ จาํปาทอง,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ นิทานทาํให้หนูเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธิท่ีเรามองไม่เห็น ท่ีสามารถทาํอนัตรายเราไดทุ้ก

เม่ือและก็ใหค้วามคุม้ครองเราไดทุ้กเม่ือ อยูท่ี่เราปฎิบติัตวัเอง วา่ถูกตอ้งหรือผิด ส่วนคาถาสยบชา้ง

หนูเองเคยได้ฟังมาว่ามนัมี แต่ไม่เคยได้ยินหรือฟังคาถาเหล่าน้ีท่ีพูดถึงเลย” (ทสัริกา ยุบรัมย์, 

สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการคลอ้งชา้ง 

2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คืออาํนาจเร้นลบัจากคาถาการคลอ้ง

ชา้ง 

4. ก าเนิดช้างในแดนสวรรค์ (อูมาเลอืดอาจีงน็องกาแต๊ะซาหวนั) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองกาํเนิดช้างในแดนสวรรค์ (อูมาเลือดอา

จีงน็องกาแต๊ะซาหวนั)เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานได้สร้างความ

สนุกสนาน สร้างให้เห็นถึงความสําคญัของช้าง เพราะทุกส่วนของช้างมีเทพรักษา ฉะนั้นผูท่ี้เป็น

เจา้ของชา้งและเม่ือรู้ประวติัของชา้งก็จะไม่กลา้นาํอวยัวะต่าง ๆ ของชา้งไปขายหรือทาํลาย ซ่ึงชา้ง

ถือว่ามีบุญคุณกบัคนเล้ียงช้างทุกคน แต่ปัจจุบนัคนรุ่นหลงัไม่ค่อยเช่ือในส่ิงเหล่าน้ี ทาํให้พบเห็น

การคา้ขายอวยัวะของชา้งอยูป่ระจาํ 

นิทานเร่ืองน้ี มีเคา้โครงเร่ืองคลา้ย ๆ กบันิทานเร่ืองการกาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์เป็น

ความเช่ือตามคติพราหมณ์ เม่ือหลายคนมีความเช่ือวา่พระพรหมสร้างโลก เช่ือว่าช้างเคยเป็นสัตว์
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ชั้นสูงมาก่อน เช่ือเก่ียวกบัชา้งเอราวณัซ่ึงเป็นชา้งท่ีมีรูปร่างแปลก   คือมีเศียรสามเศียร   แต่ละเศียร

มีเจ็ดงา   แต่ละงามีเจ็ดสระโบกขรณี   แต่ละสระโบกขรณีมีเจ็ดอุบล (ดอกบวัเจ็ดกอ)   แต่ละกอมี

เจ็ดดอก   แต่ละดอกมีเจ็ดกลีบ   แต่ละกลีบมีเจ็ดนางเทพธิดานางเทพธิดาหน่ึงมีเจ็ดนางทวาร   ทุก

เส้นขนของนางบริวารก็จะมีวมิาน   มีเทพอปัสรอีกมากมาย  

ช้างเอราวณั   เป็นพาหนะของพระอินทร์   ส่วนช้างตระกูลอ่ืนๆ ก็จะอยู่รับใช้เป็น

พาหนะเทวดา   พระพรหม   พระยมราช   พระนาครินทร์ ฯลฯ เป็นตน้ ชา้งเอราวณัมีจริงหรือไม่ แต่

ทุกคนคงเคยเห็นไม่วา่จะเป็นชา้งเอราวณัท่ีสมุทรปราการ หรือตามโบสถ์วิหารของวดั จะเห็นไดว้า่

เป็นเร่ืองราวท่ีมาทางพระพุทธศาสนาท่ีเราเคยเรียนหรือเคยฟังเคยเห็นเม่ือเขา้วดั ดว้ยขอ้มูลเหล่าน้ี

จึงทาํใหมี้เยาวชนบางส่วนเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี  

“ ช้างมนัก็คงเกิดมาปกติคงไม่ได้มีใครเนรมิตข้ึนมาหรอกค่ะ และช้างจะเคยอยู่บน

สวรรคจ์ริงหรือป่าวก็เป็นเร่ืองแปลก ส่วนมากตั้งแต่เด็กเคยคิดว่ามีแค่เทวดาท่ีอยูบ่นสวรรค ์แต่มนั

คงไม่มีจริงหรอกค่ะ ถา้มีจริงทาํไมเราไม่เคยเห็นเทวดาเลย” (สุรยพ์ร อินทร์สําราญ, สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

“ไม่เช่ือครับ ผมวา่มนัคลา้ย ๆ เร่ืองสงครามยกัษก์บัเทวดา น่าจะแต่งข้ึนมาให้เด็ก ๆฟัง 

แต่ฟังเขา้ในยากมาก อาจเป็นเพราะว่าเราจะจาํในเร่ืองท่ีคิดว่าจริงและน่าเช่ือมากกวา่” (ภาณุวฒัน์ 

รุ่งเรืองงา,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  

“คงไม่เช่ือน่ะค่ะ ถึงจะดูออกมาทางศาสนาก็ตามมนัดูเกินจริงไปค่ะ ฟังไดเ้ล่าไดแ้ต่ให้

เช่ือไม่เช่ือค่ะ เร่ืองก็สนุกดีแฝงความรู้” (มณฑิตา จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ไม่ค่อยไดฟั้งเร่ืองน้ีเลย ข้ีเกียจเขา้วดั เลยฟังคร้ังเดียวจาํไม่ค่อยไดห้รอกครับ แต่ผมไม่

เคยฟังจากท่ีบา้นเล่าน่ะ ก็สนุกดีแต่เร่ืองราวมนัจริงจงัมาก เวลาเรียนก็เครียดมาเจอเร่ืองน้ีก็ไม่

แตกต่างจากฟังพระเทศน์เลย”  (วเิชษฐ ์อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการกาํเนิดชา้ง 

2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือชา้งเป็นสัตวช์ั้นสูง 
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5.นิทานเร่ืองสงครามยกัษ์กบัเทวดา (สงกรามหยักน็องเทวเดี๋ย) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองสงครามยกัษก์บัเทวดา (สงกรามหยกัน็อง

เทวเด๋ีย)เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะมองวา่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเพื่อสร้างความ

สนุกสนาน สร้างความจดจ่อใหเ้ยาวชนเกิดสมาธิ แต่นิทานเร่ืองน้ีไดแ้ฝงความเช่ือท่ีเช่ือมโยงชา้งกบั

หลักพระพุทธศาสนา ด้วยประการสําคญัท่ีถูกสอนมาว่า “พระพรหมสร้างโลก” การท่ีมีการ

สาปแช่งชา้งก็น่าจะมีมาตั้งแต่อดีต และลกัษณะของชา้งก็ตรงกบัส่ิงท่ีถูกแช่งไว ้

“เร่ืองน้ี ไม่เช่ือค่ะ มนัดูเป็นเร่ืองเล่าเพื่อสนุกสนานเท่านั้น ไม่น่าจะมีอะไรให้เราเช่ือ แต่

คงตอ้งการแฝงเร่ืองอวยัวะของช้างให้เราไดรู้้มากกว่า” (มณฑิตา จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 

2554) 

“ ไม่เช่ือค่ะ เพราะนิทานมนัดูไม่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากเร่ืองจริง มนัเกินจริงไปน่ะค่ะ 

แต่เน้ือเร่ืองมนัก็ฮา ๆ ดี สนุกตรงสาปน่ีแระค่ะ ถา้เราสาปไดอ้ย่างน้ีก็คงดี” (อนนัตญา เครือจนัทร์

,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

นิทานเร่ืองน้ีได้สอนลักษณะของช้างให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจง่ายข้ึน บรรพบุรุษได้ใช้

จินตนาการในการเล่านิทานเร่ืองน้ีไปสู่ลูกหลาน เพื่อสร้างความสนุกสนานต่อผูท่ี้ไดฟั้ง สร้างให้

เกิดความจดจาํ และก็สร้างความเช่ือ เพราะวา่นิทานเร่ืองน้ีไดบ้อกส่ิงท่ีเยาวชนทุกคนคลุกคลีนัน่คือ

ชา้ง 

เยาวชนยงัเช่ือในส่ิงท่ีผูใ้หญ่เล่าผูใ้หญ่สอน โดยเฉพาะผูท่ี้มีอาํนาจหรือมีอิทธิพล เช่น

คุณครู พระ พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย เป็นตน้ แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มตวัอย่าง แสดงให้เห็นถึงการได้มี

โอกาสคลุกคลีกบัชา้งมากกวา่เด็กคนอ่ืน ๆ ตั้งแต่เกิด เพราะอยูก่บัชา้งมาตั้งแต่แรกเกิด  แต่กลบัไม่

เคยสังเกตส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเอง  

 “ ว่าเร่ืองมนัก็สนุกดีค่ะ บางคร้ังเราอยู่กบัชา้งตั้งแต่เด็กไม่เคยสังเกตุวา่เหง่ือชา้งออก

ทางไหนเหมือนกนั นิทานมนัก็ทาํใหเ้ราไดรู้้ แต่ส่วนเร่ืองสาปให้ชา้งเป็นอยา่งน้ีก็คงไม่เช่ือมนัเวอ่ร์

ไปน่ะค่ะ” (สุรยพ์ร อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “ เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเช่ือนะคะ เวอ่ร์มาก ๆ มนัคงไม่มีการเกิดข้ึนจริง ถึงจะเป็นเร่ืองแต่ง 

ก็แต่งไดเ้กินจริงไปนะคะ แต่ก็ยอมรับวา่เร่ืองน้ีทาํให้เรารู้อวยัวะของช้างว่าอยู่ตรงไหน แต่สัตวก์็
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ตอ้งมีอวยัวะของมนัมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคงไม่ต้องรอคาํสาปจากใครหรอก” (วรดา ศาลางาม, 

สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือชา้งถูกสาป  

2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการแสดงให้เห็นอวยัวะและ

ลกัษณะของชา้ง 

6.นิทานเร่ืองก าเนิดช้างในเมืองมนุษย์ (อูมาเลือดอาจีงน๊องกาแต๊ะกูย) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองกาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์(อูมาเลือดอาจีงน๊

องกาแต๊ะกูย)เยาวชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือความหมายดว้ยคติความ

เช่ือทางวฒันธรรมถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ  เยาวชนมีความเช่ือท่ี

เช่ือมโยงกบัหลกัทางพระพุทธศาสนา มีสวรรค ์มีฤาษีอยูจ่ริงในปัจจุบนั เร่ืองสาปแช่งคงเป็นเร่ือง

ง่ายสาํหรับผูมี้คาถาอาคม ซ่ึงในจงัหวดัสุรินทร์ก็โด่งดงัในเร่ืองคาถาอาคม และในนิทานมีตาํแหน่ง

หมอชา้ง แสดงวา่พื้นฐานของนิทานยอ่มสร้างมาจากเร่ืองจริง ในอดีตอาจมีเหตุการณ์เหล่าน้ีข้ึนจริง 

เพียงแค่เราไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์นั้นดว้ยเท่านั้นเอง 

 “นิทานเร่ืองกาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์เหมือนเป็นเร่ืองแต่งท่ีสร้างความสนุกสนาน แต่

ในเน้ือเร่ืองมีตาํแหน่งหมอช้างนัน่ก็คือ ครูบาใหญ่ ฉะนั้นเร่ืองน้ีตอ้งสร้างมาจากพื้นฐานของเร่ือง

จริงอยา่งแน่นอน” (สุรยพ์ร อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“เช่ือในนิทานเร่ืองน้ีค่ะ เพราะวา่ทาํใหเ้ราไดรู้้วา่ท่ีมาของหมอชา้งมาไดย้งัไง” (มณฑิตา 

จงใจงาม, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  

 “หากเช่ือเร่ืองสวรรค ์เร่ืองอิทธิฤทธ์ิของฤาษี ก็ตอ้งเช่ือเร่ืองน้ีค่ะ เพราะวา่ในอดีตหรือ

สมยัหลายพนัปีคงมีอะไรแบบน้ีข้ึนจริง”  (อนนัตญา เครือจนัทร์,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“เช่ือค่ะ เพราะว่าคาถาอาคมของจงัหวดัสุรินทร์ยงัมีการสืบทอดและใช้ไดจ้ริงอยู่ กบั

เร่ืองท่ีสาปเร่ืองอิทธิฤทธ์ิของฤาษี ยงัไงก็ตอ้งเป็นเร่ืองจริงค่ะ ชา้งอาจเกิดมาแบบน้ีจริง ๆ ตามนิทาน

เร่ืองน้ี”(สุธิดา อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 
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การเปิดรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ของกลุ่มเยาวชน ไม่วา่จะเป็นอินเตอร์เนต โทรทศัน์ ฯลฯ 

ทาํให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์เร่ืองราวต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัเอง ส่ิงท่ีเช่ือและไม่เช่ือ ส่วนหน่ึงเป็น

เพราะบรรทดัฐานของครอบครัว บรรทดัฐานความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ  

“เช่ือว่าเป็นเร่ืองจริง เพราะตอนเด็กก็เคยสงสัยว่าทาํไมตอ้งมีหมอช้าง สุดท้ายก็ได้

คาํตอบจากนิทานเร่ืองน้ี โดยพระพรหมส่งหมอช้างมาดูแลช้างบนโลกมนุษย ์มีเหตุการณ์หลาย

เหตุการณ์ท่ีออกมาทางพระพุทธศาสนา และตาเคยเล่าใหฟั้งวา่สมยัก่อนมีพระฤาษีจริง ประกอบกบั

เคยดูละครตอนเชา้ทางช่อง 7 ตั้งแต่เด็กก็เห็นพระฤาษีเสกโนน้น่ีสาปก็ไดท้าํไดทุ้กอยา่ง เก่งกลา้มี

อิทธิฤทธ์ิ เลยคิดวา่เร่ืองน้ีน่าจะเล่ามาจากเร่ืองจริงถึงไม่ใช่เร่ืองจริงทั้งหมด ผมก็เช่ือครับ” (สุรกาญ 

จาํปาทอง,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

นิทานเร่ืองน้ีถูกสร้างข้ึนมา เพื่อให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีคุณค่า หรือให้มีประวติัความเป็นมา

ในเหตุการณ์นั้น ๆ  ความเช่ือเกิดจากการสังเกตเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของบรรพบุรุษ ซ่ึงอดีตทุกคนเช่ือ

ในปรากฎการณ์ธรรมชาติ เร่ืองการกาํเนิดโลก และจกัรวาล สรรพส่ิงมีชีวิต เป็นความเช่ือท่ีฝังแน่น

ในจิตใจ เช่ือวา่สัตวต่์าง ๆ มีตน้กาํเนิด เช่ือทางพระพุทธศาสนา  เช่ือในพระพุทธเจา้   มีความศรัทธา

และเล่ือมใสผูมี้อิทธิฤทธ์ิอยา่งพระฤาษี  มีความเช่ือในผูท่ี้มีคาถาอาคมหรือเวทมนต ์เช่ือแมก้ระทัง่

ความฝัน เป็นตน้   

 “ เช่ือ มนัอาจจะเป็นการกาํเนิดช้างในสมยัก่อนก็ได ้สมยัหลายร้อยหลายพนัปี ไม่มี

อะไรบอกเราไดว้่าเป็นเร่ืองจริงหรือไม่จริง น่าเช่ือหรือไม่น่าเช่ือ” (ธนกานต์ แสนดี,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

 1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการกาํเนิดชา้ง  

 2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือท่ีมาของหมอชา้งท่ีผกูเร่ืองกบั

ลกัษณะของชา้ง 
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7.นิทานเร่ืองลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) 

 ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) เยาวชนส่วน

ใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานไดส้ร้างความสนุกสนาน สร้างเร่ืองราวเหตุการณ์ให้เห็น

ความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง  

 เป็นนิทานท่ีทาํให้คนรุ่นหลงัได้รู้ว่า เคยเกิดภยัภิบติัความแห้งแล้งในทุก ๆ ปี ซ่ึง

อาชีพหลกัคือการทาํนาก็ทาํไม่ได ้ทาํแลว้ก็ไม่ไดข้า้ว ชาวบา้นจึงเลือกวธีิท่ีไปหาของป่า เป็นภาพวิถี

ชีวิตในอดีตของชุมชนชาวกูย นาํมาสู่เร่ืองความผกูพนัระหว่างคนกบัชา้ง โดยเป็นการเล่าท่ีเหนือ

ธรรมชาติมาก ซ่ึงการท่ีคนจะทอ้งกบัชา้งเพียงแค่ด่ืมปัสสาวะชา้งคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ในอดีต

จะเคยเกิดข้ึนจริงไหมอนัน้ีก็คงไม่มีใครให้คาํตอบได ้เพราะเป็นนิทานท่ีเล่าต่อ ๆ กนัมาหลายชั่ว

อายคุน  

 “ แปลกน่ะค่ะท่ีคนสมยัก่อนทาํไมชอบด่ืมฉ่ีชา้งจงั อาจเป็นเพราะชา้งตวัใหญ่ฉ่ีเยอะ แต่

เม่ือก่อนอาจเกิดข้ึนไดจ้ริง ๆ ก็ได ้ไม่งั้นจะมีเร่ืองราวเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาไดย้งัไง มนัคงมีส่วนอะไรท่ี

แต่งเพิ่มและก็เป็นเร่ืองจริงดว้ยก็ได”้ (สุรยพ์ร อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  

ในช่วงฤดูท่ีแลง้จดัแทบไม่มีนํ้ ากิน ร่องนํ้ าท่ีเป็นรอยเทา้ของชา้งท่ีมกัจะมีฉ่ีของชา้งนั้น

อาจจะเป็นทางเลือกหน่ึงของคนในช่วงนั้นท่ีตอ้งเลือกด่ืมฉ่ีชา้ง และคนมีวิธีการส่ือสารกบัช้างได้

จริง จากการสังเกตการฝึกชา้งใหแ้สนรู้ ฉะนั้นแลว้อดีตก็อาจใชว้ิธีเดียวกนัในปัจจุบนั หรือไม่ชา้งก็

สามารถเขา้ใจภาษากายภาษาพดูของคนได ้ดว้ยความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง 

นิทานแต่งข้ึนมาเพื่อเล่าในงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่นงานวดั งานบวช งานแต่ง เป็นตน้  

  “วา่เร่ืองมนัคลา้ย ๆ เร่ืองลูกช้างน่ะค่ะ มนัเป็นนิทานหลอกเด็กมากกว่า เล่าเพื่อความ

สนุกสนานเวลาในหมู่บา้นจดังานต่าง ๆ เช่นงานวดั หรืองานบวชนาคช้างอะไรแบบน้ี” (สุธิดา 

อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)   

“เล่ามาแนวน้ีหลายเร่ืองมาก แต่มนัไม่น่าเช่ือน่ะค่ะว่าจะเกิดข้ึนจริง อาจแค่แต่งข้ึนมา

เพื่อความสนุกสนาน มีเร่ืองเล่าให้ลูกหลานฟังมากกวา่” (จุฑามาศ จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 

2554) 
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 การพิสูจน์วา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองจริงหรือไม่จริง เป็นเร่ืองท่ีน่าเช่ือหรือไม่ เยาวชนคงจะมี

การวเิคราะห์ ไตร่ตรอง หรือวธีิการลงมือปฎิบติั ทุกอยา่งลว้นข้ึนอยูก่บัความคิดและประสบการณ์

ของแต่ละคน  

 “เวอ่ร์ไป เพราะเคยลองด่ืมแลว้ไม่อร่อยเลย มนัคงไม่ทอ้งง่ายอยา่งนั้นหรอกครับ อยา่ง

น้ีผมไปด่ืมฉ่ีมา้ผมก็ทอ้งกบัมา้ไดเ้ลยสิครับ ตลกดีครับเร่ืองน้ี” (สุรกาญ จาํปาทอง,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

 ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1. ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการตั้งครรถร์ะหวา่งคนกบัชา้งใน

อดีต 

2. ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง และวถีิ

ชีวติของชาวกยู 

8.นิทานเร่ืองลูกช้าง (กอนอาจีง) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองลูกชา้ง (กอนอาจีง)เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือ

ในนิทานเร่ืองน้ี เพราะ เป็นนิทานท่ีสร้างมาเพื่อความสนุกสนาน หรือสร้างนิทานข้ึนเพื่อประกอบ

สถานท่ีปราสาทเท่านั้น แต่นิทานเร่ืองน้ีได้แฝงความเช่ือเอาไว ้เช่นแสดงให้เห็นความผูกพนั

ระหว่างช้างกบัชาวกูย ความรักของพ่อท่ีมีต่อลูก และส่ิงของเคร่ืองใช้ในอดีตท่ีสามารถนาํมาจาก

อวยัวะต่าง ๆ จากชา้ง   

 “ผมว่า มนัก็มีหลักฐานท่ีมีส่วนช่วยให้เร่ืองน้ีเป็นเหมือนเร่ืองจริงนะครับ นั่นก็คือ

สถานท่ีท่ีเกิดนิทานเร่ืองน้ีข้ึนจริง ผมเคยไปเท่ียวท่ีปราสาทหิน เร่ืองเล่าน้ีก็คลา้ยกนัเพียงแค่ช่ือเร่ือง

มนัต่างกนัเท่านั้นเอง คือบา้นเราเรียกนิทานเร่ืองน้ีวา่ลูกช้างป่า แต่ทางอาํเภอปราสาทเรียกว่า นาง

ผมหอม” (วรีพงศ ์ แสนดี,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

การเล่านิทานของบรรพบุรุษหรือการเล่านิทานของผูใ้หญ่นั้น อาจมีการสอดแทรก

ความจริงบางส่วนลงไปเพื่อใหเ้ด็กเกิดความเช่ือ ความศรัทธา และนิทานเร่ืองน้ีทาํให้สามารถสัมผสั

ถึงความรักความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งการอาศยัอยูร่่วมกนัของคนกบัสัตว ์ 
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 “เร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเพื่อสร้างความสนุกสนานเท่านั้น ไม่ไดเ้กิดจากเร่ืองจริงหรอกค่ะ แค่

มีช้างเขา้มาเก่ียวขอ้งในเร่ืองทาํให้เรารู้สึกผูกพนัเท่านั้นเอง” (อนนัตญา เครือจนัทร์,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

“มองว่าเป็นเร่ืองท่ีสร้างความสนุกสนาน เพราะว่ามนัคงไม่ใช่เร่ืองจริง แต่เวลาผูใ้หญ่

เล่าใหเ้ราฟัง อาจทาํใหเ้ราคิดวา่เป็นเร่ืองจริง แต่หากลองคิดตามเร่ืองท่ีเล่า เม่ือโตข้ึนก็จะเขา้ใจเองวา่

เป็นนิทานหลอกเด็ก” (สุธิดา อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ดว้ยวุฒิภาวะและการเจริญเติบโตของกลุ่มเยาวชนท่ีได้สัมภาษณ์นั้น ทาํให้เยาวชนมี

ความคิดเป็นของตวัเองมากข้ึน สามารถวิเคราะห์นิทานไดเ้อง โดยไม่ตอ้งพึ่งผูใ้หญ่เหมือนตอนวยั

เด็ก  และปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามากมาย อาทิ  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต 

โทรศพัทมื์อถือ  ฯลฯ ทาํใหเ้ยาวชนมีความคิดความอ่านกา้วหนา้เร็วข้ึน จึงไม่ค่อยยดึติดกบัชุมชน 

“ ผมไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ีครับ มนัไม่มีทางท่ีจะเกิดข้ึนจริงไดเ้ลย เป็นเร่ืองท่ีสนุกมาก 

ๆ มีสัตวป่์าเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตอนเด็ก ๆ ผมก็คิดวา่มนัเป็นเร่ืองจริง แต่พอผมโตข้ึนมาก็รู้วา่ไม่ใช่เร่ือง

จริงเลย เป็นเร่ืองท่ีเล่าสร้างความสนุกสนานในครอบครัวมากกวา่” (ภาณุวฒัน์ รุ่งเรืองงา,สัมภาษณ์ 

29 ตุลาคม 2554) 

 “ ยายชอบเล่าให้ผมฟังก่อนนอนทุกคืน แลว้ชอบบอกผมวา่มนัคือเร่ืองจริง แต่ผมโตมา

ก็ไม่ไดฟั้งอีกเลย และคิดวา่เร่ืองท่ีฟังมาแต่เด็กก็คงไม่ใช่เร่ืองจริง” (ธนกานต ์แสนดี,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554)  

นิทานเป็นสารตวัหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือสารความเช่ือจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานรุ่นปัจจุบนั 

แต่ดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป ความเช่ือก็อาจถูกลบเลือนไปดว้ยกาลเวลา ฉะนั้นแลว้นิทานยอ่มมีทั้งผูท่ี้

เช่ือและไม่เช่ือ ข้ึนอยูท่ี่ประสบการณ์ การวเิคราะห์นิทานของแต่ละคน 

  “ แต่ความจริงแลว้เร่ืองน้ี บางคร้ังปราสาทท่ีพูดกนัอาจเกิดข้ึนมาก่อนแลว้ แต่แต่งเร่ือง

น้ีสร้างข้ึนมาเพื่อใหมี้ท่ีมา (ประวติัศาสตร์)ของปราสาท สร้างความจดจาํและเล่าต่อกนัไปไดง่้าย ๆ” 

(จุฑามาศ จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“คิดวา่จะเร่ืองจริงหรือไม่จริง มนัก็เป็นนิทานท่ีน่าจะมีคนพูดถึง เพราะวา่ถา้มนัหายไป

ก็น่าเสียดายนะครับ แต่ถา้ถามถึงความเช่ือ ผมไม่เช่ือ เพราะมนัไม่น่าจะมีเร่ืองท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคน
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กบัสัตวท่ี์จะทอ้งกนัไดง่้าย ๆ และก็ไม่มีโอกาสจะทอ้งดว้ยเพราะแตกต่างกนั” (สุรกาญ จาํปาทอง

,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1. ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือคนทอ้งกบัชา้ง 

2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ก็คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปราสาทหินบา้น

พลวงในอดีต แสดงถึงความรักท่ีพอ่มีต่อลูก 

9.นิทานเร่ืองช้างบิน (อาจีงปาลร) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองชา้งบิน (อาจีงปาลร)เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่

เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะมองวา่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความจดจ่อ

ใหเ้ยาวชนเกิดสมาธิ แต่นิทานเร่ืองน้ีไดแ้ฝงความเช่ือวา่การใหทุ้กขแ์ก่ท่าน ทุกขน์ั้นถึงตวั 

นิทานเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองตลกขบขนั แต่ในเน้ือหาของนิทานก็ยงัไม่ทิ้งเร่ืองจริง นัน่ก็คือช่ือ

ของตัวละครในเร่ือง ท่ีช่ือว่านายสุข และก็เสียชีวิตโดยการถูกช้างทับตาย แต่คนเล่าได้บวก

จินตนาการของตวัเองเขา้ไปเพื่อสร้างความสนุกสนานเวลาเล่า และทาํให้ผูฟั้งไม่เครียด เพราะเป็น

เร่ืองความเป็นความตายท่ีกลายเป็นเร่ืองตลกไป  

 “ เร่ืองน้ีมีส่วนจริงอยูน่่ะครับ นายสุขมีตวัตนจริงและเคา้ก็ถูกชา้งทบัตายจริง ๆ แต่เร่ือง

จริงช้างอาจไม่ไดล้อยสูงดว้ยแมลงวนัก็ได ้หรืออาจเป็นอย่างนิทานก็ได ้แต่ผมเช่ือครับ” (สุรกาญ 

จาํปาทอง,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “ ใช่ค่ะนายสุขมีตวัตนจริง และก็ถูกชา้งทบัตายจริง ๆ แต่จากน้ีอาจจะแต่งเพิ่มเติมให้

เป็นเร่ืองสนุกสนานไม่เครียดก็ไดค้่ะ” (ทสัริกา ยบุรัมย,์ สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 นิทานเร่ืองน้ี เป็นเร่ืองท่ีมีความตลก สนุกสนาน เหมาะกบัการนาํไปเล่าต่อให้เด็ก ๆ 

ฟัง สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีใหก้บัคนในครอบครัว มีเร่ืองราวพดูคุยกนั 

 “ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองตลกมากกว่าค่ะ คงเล่าต่อ ๆ กนัมาในงานบนัเทิงต่าง ๆ เช่น งานวดั 

มากกวา่ ฟังแลว้ไม่เช่ือวา่จะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริงน่ะค่ะ” (มณฑิตา จงใจงาม, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 

2554) 

“ ฟังแลว้ฮาดีค่ะ สนุกมาก แต่ไม่เช่ือวา่จะเกิดข้ึนจริง คงเป็นเร่ืองแต่งมากกวา่” (สุรยพ์ร 

อินทร์สาํราญ, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 
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 “ นิทานตอ้งการจะบอกความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บา้นเราน่ะค่ะ ฟางไม่เช่ือเร่ืองชา้งจะ

บินได้เพราะแมลงวนั แต่เช่ือเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นเราค่ะ” (อนนัตญา เครือ

จนัทร์, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “เร่ืองน้ีสนุกดีค่ะ และก็เห็นด้วยกบัพี่ฟางค่ะว่านิทานตอ้งการให้เห็นถึงความอุดม

สมบูรณ์ของหมู่บา้นเรา”(สุธิดา อินทร์สาํราญ, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “ผมวา่เป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเช่ือวา่จะเกิดข้ึนจริงครับ แต่ตอนเด็กผมก็เช่ือน่ะครับ เพราะว่า

ตอนเด็กฟังอะไรก็เช่ือหมด เช่ือผูใ้หญ่ครับ” (วรีพงศ ์ แสนดี, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

  “ชอบเร่ืองน้ีค่ะ ไม่เครียดดี แต่ไม่มีอะไรทาํให้เกิดความเช่ือไดเ้ลยค่ะ เป็นเร่ืองตลกซะ

มากกวา่ค่ะ” (จุฑามาศ จงใจงาม,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

  “ไม่เช่ือน่ะค่ะ แต่สนุกดีค่ะเร่ืองน้ี มนัเป็นเร่ืองหลอกเด็กแน่ ๆ เลย แต่ดีน่ะฟังเม่ือตอน

เด็กเลยโดยหลอกได”้ (วรดา ศาลางา,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ ผมไม่เช่ือครับ แต่ช่ือนายสุขถึงจะมีจริง แต่มนัเว่อร์ไปท่ีช้างจะบินได”้ (ภาณุวฒัน์ 

รุ่งเรืองงา, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ ผมไม่เช่ือครับ มนัเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าเช่ือเลย แต่ก็ชอบฟังนะครับ แถมเอาไปเล่าต่อให้

นอ้ง ๆ ฟังดว้ย” (ธนกานต ์แสนดี, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “ ผมไม่เช่ือครับเพราะผมไม่คิดวา่ ชา้งจะลอยไดด้ว้ยแมลงวนัจริง ๆ เพราะช้างตวัมนั

ใหญ่มาก” (วเิชษฐ ์อินทร์สาํราญ, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือชา้งบินได ้ 

2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือผลกรรมของนายสุขท่ีไดท้าํไว ้ให้

ทุกขแ์ก่ท่านทุกขน์ั้นถึงตวั 

10.นิทานเร่ืองลูกพญาช้างเผือก 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองลูกชา้งป่า (กอนเจียงโคด) เยาวชนส่วนใหญ่ 

ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานไดส้ร้างความสนุกสนาน สร้างเร่ืองราวเหตุการณ์ให้เห็นความ

ผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง นิทานเร่ืองน้ีคลา้ย ๆ กบัเร่ืองลูกชา้งป่า และลูกช้าง จะแตกต่างกนัก็ดว้ย

วิธีการเล่าและการสอดแทรกเน้ือหาของผูเ้ล่า  โดยในนิทานทาํให้เราไดเ้ห็นถึงความแห้งแลง้ท่ีมกั
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เกิดข้ึนในอดีต ทาํให้คนในชุมชนตอ้งเก็บผกั หักฟืน ขุดกลอย ขุดมนัจากในป่ามาเป็นอาหารอยู่

เสมอ ดว้ยนาทีชีวติท่ีหญิงสาวคนหน่ึงหิวนํ้ ามาก เลยตอ้งด่ืมปัสสาวะชา้งเขา้ไปเพราะเธอคิดวา่เป็น

แอ่งนํ้าฝน เลยเกิดการตั้งครรถข้ึ์น ซ่ึงส่ิงท่ีเล่าเป็นส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติมาก  

ประสบการณ์ของเยาวชนนาํมาสู่ความคิดท่ีแตกต่าง เหตุผลเยาวชนท่ีไม่เช่ือในนิทาน

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะส่ิงท่ีเยาวชนเหล่าน้ีสังเกตเห็นเองโดยไม่ต้องมีใครมาช้ีนําแนวทาง ด้วย

ประสบการณ์และอายท่ีุโตข้ึนก็ทาํใหมุ้มมองแตกต่างไปจากวยัเด็กท่ีใครพดูอะไรก็เช่ือหมด  

“คิดว่าท่ีเคยไดย้ินนิทานเร่ืองน้ีมาเน้ือหามนคลา้ย ๆ เร่ืองลูกช้างค่ะ เลยมองว่าเหมือน

นิทานหลอกเด็ก” (สุธิดา อินทร์สาํราญ,สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)   

 “เร่ืองน้ีอาจเป็นเร่ืองลูกช้างก็ได ้แต่คนเล่าคนละคนกนัเลยทาํให้มนักลายเป็นคนละ

เร่ือง แหล่นวา่มนัไม่มีความน่าเช่ือถือ หากมนัเป็นเร่ืองเดียวกนักบัลูกชา้งอยา่งท่ีแหล่นคิด มนัก็คง

ไม่แตกต่างอะไรกบัเร่ืองลูกช้าง ท่ีแหล่นคิดว่าแต่งข้ึนมาให้คนรู้จกั สถานท่ีจริง อนัน้ีก็อาจจะแต่ง

ใหค้นรู้จกัพญาชา้งเผอืกก็ได”้ (จุฑามาศ จงใจงาม, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “ คิดวา่ก็ไม่น่าเช่ือน่ะค่ะ หากเน้ือเร่ืองมนัคลา้ยกบัเร่ืองลูกชา้ง จริง ๆ มนัคงเป็นเร่ือง

แต่งข้ึนมาลอย ๆ สร้างความสนุกสนาน ทาํใหผู้ใ้หญ่มีเร่ืองเล่าให้เด็กฟัง” (วรดา ศาลางา, สัมภาษณ์ 

29 ตุลาคม 2554) 

  “คิดวา่ ไม่เช่ือแน่นอน เพราะมนัคงไม่มหศัจรรยข์นาดนั้นมั้ง มนัจะทอ้งกนัง่าย ๆอยา่ง

นั้นเลยหรอ ไม่ใช่ผมไม่เคยลองด่ืมน่ะ เคยลองด่ืมตอนเด็ก ๆ ก็ไม่เห็นทอ้ง หรือเพราะวา่ผมไม่ใช่

ผูห้ญิงก็ไม่รู้นะ แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดข้ึน” (สุรกาญ จาํปาทอง, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือลูกพญาชา้งเผอืก 

2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการตั้งครรถ์ระหวา่งคนกบัชา้งใน

อดีตทาํใหเ้ห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง และวถีิชีวติของชาวกยู 

11.นิทานเร่ือง คนปากมาก (กูยกาเนาะหวาวป๋ืน) 

ในความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นเร่ืองคนปากมาก (กูยกาเนาะหวาวป๋ืน)เยาวชน

ส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานไดส้ร้างความสนุกสนาน แต่นิทานทอ้งถ่ินน้ีมกัมีชา้ง

มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ ถึงไม่เช่ือในเน้ือเร่ืองของนิทาน แต่คติท่ีสอดแทรกไวเ้ยาวชนทุกคนมีความ
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เช่ือเกิดข้ึน นัน่ก็คือการพดูมากยอ่มส่งผลเสียต่อตนเอง นิทานเร่ืองน้ีสามารถสอดแทรกแนวคิดดี ๆ 

เอาไวไ้ด้อย่างแนบเนียน จะเช่ือไม่เช่ือข้ึนอยู่กบัมุมมองของเยาวชนแต่ละคน โดยการแต่งนิทาน

เร่ืองน้ีข้ึนมาจะตอ้งมีชา้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะจะไดรู้้วา่คนกบัชา้งมีความผกูพนักนัมายาวนาน  

“เป็นนิทานท่ีตลกมากกวา่น่ะค่ะ สนุกดี แต่นิทานบา้นเราน้ีมกัจะมีเร่ืองชา้งมาเก่ียวขอ้ง

ตอ้งเลย” (สุธิดา อินทร์สาํราญ, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “คงไม่เช่ือน่ะค่ะ เป็นนิทานท่ีสร้างความสนุกสนานมากกวา่ น่าจะแต่งมาในงานใดงาน

หน่ึง” (มณฑิตา จงใจงาม, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

 “ฮาดี ผมชอบ แต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกท่ีจะเกิดข้ึนจริง” (สุรย์พร อินทร์สําราญ, 

สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ไม่เช่ือครับ ผมว่าเป็นเร่ืองตลก ท่ีเล่าต่อๆกนัมา ผมไม่เช่ือหรอกว่าจะเกิดข้ึนจริง” 

(ภาณุวฒัน์ รุ่งเรืองงา, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554)  

“สนุกดีค่ะ กานตว์า่เป็นนิทานท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนมาก” (ธนกานต ์แสนดี, สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

“หลวงตาเล่าเคยเล่าให้ฟัง ผมว่าเล่าเพื่อให้ผมมีสมาธิอยู่กบัวดัมากกว่าน่ะครับ”  (สุร

กาญ จาํปาทอง, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2554) 

“ตลกมาก เคยฟังหลายคร้ังก็ยงัตลกไม่เบ่ือ” (ทสัริกา ยุบรัมย,์ สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 

2554) 

“เคยฟังท่ีหลวงตาเล่าเหมือนกนั แต่นานมาแล้ว ตั้ งแต่เด็ก ๆ คงเล่าไม่ให้ผมวิ่งเล่น

มากกว่า เพราะเวลาเล่าเร่ืองอะไรตลก ๆเด็กมกัสนใจนัง่ฟัง”  (วิเชษฐ์ อินทร์สําราญ,สัมภาษณ์ 29 

ตุลาคม 2554) 

ผลการสัมภาษณ์สามารถวเิคราะห์ความหมายตรงและความหมายแฝง ดงัน้ี 

1.  ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) ก็คือคนปากมาก  

2.  ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการพดูมากยอ่มส่งผลเสียกบัตน 
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ตารางท่ี 4.13 สรุปความคิดเห็นของเยาวชนท่ีมีต่อมายาคติ 

 

ช่ือนิทาน ความหมายทางมายาคติ ความเช่ือของเยาวชน 

1.เร่ืองคลอ้งชา้ง 

(ก๊อบอะจีง)  

เป็นหลกัปฏิบติัท่ีภรรยาตอ้งยึดถือเม่ือ

ส า มี อ อ ก ไ ป ค ล้ อ ง ช้ า ง ป่ า สื บ

เน่ืองมาจากบรรพบุรุษชาวกูย นัน่คือ

การห้ามตดัผม เพื่อช่วยคุม้ครองสามี

ใหป้ลอดภยั 

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากส่ิงท่ีมองไม่เห็น

คือสัญลกัษณ์ของอาํนาจ เยาวชนยงั

ปฏิบติัตามบรรพบุรุษนัน่เพราะเช่ือใน

เชิงประจกัษ ์

 

2.ตาํนานพระมอ

เฒ่า (กานายหวาว

อูเด๋ิมมออาจีง) 

การคล้องช้างไม่ให้นาํภรรยาติดตาม

ไปดว้ย มีการบญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ี

ตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดหลกัจาก

เ กิ ด เ ร่ื อ ง ร้ า ย กับ พ ร ะ ม อ เ ฒ่ า กับ

ครอบครัว รวมทั้งหา้มไม่ให้พ่อกบัลูก

ข่ีชา้งเชือกเดียวกนั และแขนนางเป็น

ช่ือเรียกวา่บ่วงบาศก์  

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฏิบติัตน

อยูใ่นกรอบของของส่ิงท่ีเหนือ

ธรรมชาติเยาวชนยงัปฏิบติัตามบรรพ

บุรุษนัน่เพราะเช่ือในเชิงประจกัษ ์

 

3.คลอ้งชา้งหรือ

สยบชา้ง (ก็อบอา

จีง) 

คาถาในการคลอ้งชา้งผูมี้คาถากบัตวัก็

ต้องป ฏิ บัติตา ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อย่า ง

เคร่งครัด ไม่ทาํผดิผปีะกาํ ไม่อยา่งนั้น

คาถาก็จะเขา้ตวัทาํให้เกิดอนัตรายกบั

ตวัเองได ้

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฏิบติัตน

อยูใ่นกรอบของของส่ิงท่ีเหนือ

ธรรมชาติเยาวชนเช่ือในเชิงประจกัษ ์

 

4.กาํเนิดชา้งใน

แดนสวรรค ์(อูมา

เลือดอาจีงน็อง

กาแตะ๊ซาหวนั) 

การกาํเนิดของช้างท่ีเล่าในแนวความ

เช่ือทางพระพุทธศาสนา เช่ือว่าช้าง

เคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน ชาวกูยจึง

ตอ้งให้ความเคารพช้าง เพราะช้างมี

เทพรักษา 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงความ

พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไมส่ามารถ

เห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้
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ตารางท่ี4.13(ต่อ) 

5.สงครามยกัษ์กับ

เทวดา (สงกราม

หยกัน็องเทวเด๋ีย) 

ผูกเร่ืองลกัษณะของช้างไวก้บัส่ิงเหนือ

ธ ร ร ม ช า ติ ใ น แ น ว ค ว า ม เ ช่ื อ ท า ง

พระพุทธศาสนา 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

อาํนาจท่ีเหนือธรรมชาติ 

6.กํ า เ นิ ด ช้ า ง ใ น

เมืองมนุษย์ (อูมา

เ ลื อ ด อ า จี ง น๊ อ ง

กาแตะ๊กยู) 

ผกูเร่ืองการกาํเนิดหมอชา้งกบัส่ิงเหนือ

ธรรมชาติ ในแนวพระพุทธศาสนา มี

ความเช่ือวา่พระพรหมส่งหมอชา้งลงมา

สู่โลกมนุษย์เพื่อดูแลรักษาช้าง และมี

ความเช่ือกันว่าหากนับถือหรือสร้าง

ศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา จะคา้ขายดี   

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฏิบติั

ตนอยูใ่นกรอบของของส่ิงท่ีเหนือ

ธรรมชาติเยาวชนเช่ือในเชิง

ประจกัษ ์

 

7.ลูกช้างป่า (กอน

เจียงโคด) 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ีเหนือธรรมชาติ แสดงถึงความ

ผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมาตั้ งแต่

อ ดี ต  แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ช า ว กู ย กั บ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

8.ลูกช้าง (กอนอา

จีง) 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ี เหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

 

9.ช้าง บิ น  ( อา จี ง

ปาลร) 

แทรกคติความเช่ือว่าช้างเป็นสัตว์

ชั้นสูงท่ีต้องเคารพ จึงต้องมีพิธีทาํ

ศ พ ช้ า ง  นั่ น ก็ คื อ พิ ธี บั ง สุ กุ ล

(พิธีกรรมสวดศพชา้งลม้) 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดง

ถึงความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ

กัน  ไ ม่สาม ารถ เห็นใ นเ ชิ ง

ประจกัษไ์ด ้
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ตารางท่ี4.13(ต่อ) 

10.นิทานเร่ืองลูก

พญาชา้งเผอืก 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ี เหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

11.ค น ป า ก ม า ก 

(กู ย ก า เ น าะ ห ว า

วป๋ืน) 

ผกูเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ชา้ง 

คน ท่ีเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความผกูพนัระหว่างคนกบัช้างท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกบั

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะเป็นส่ิงท่ี

เหนือธรรมชาติ ไม่สามารถเห็น

ในเชิงประจกัษไ์ด ้

 

จากปัญหานาํวิจยัขอ้ท่ี 2 นิทานเป็นส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารมายาคติ ระหวา่งบรรพบุรุษ

กบัเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ จงัหวดัสุรินทร์ โดยวิธีการส่ือสารนั้นก็คือ การเล่าปาก

ต่อปาก มีเน้ือหาของนิทานเป็นตวัเช่ือมความผกูพนั ระหวา่ง คน ชา้ง ธรรมชาติ และเร่ืองราวต่าง ๆ 

เอาไว ้

ประเภทนิทานท่ีเยาวชนมีความเช่ือมากท่ีสุด คือนิทานทอ้งถ่ิน รองลงมาคือนิทานเทพ

นิยาย นิทานท่ีเยาวชนไม่เช่ือเลยก็คือ นิทานเร่ืองสัตว ์และนิทานตลกขบขนั 

ปัจจัยทีส่่งผลทางความเช่ือของเยาวชนในเชิงประจักษ์ 
1.  พื้นฐานทางครอบครัว (Family Background) เยาวชนจะเช่ือตามพื้นฐานหลกัของ 

ครอบครัวท่ีมีการปฏิบติั ตามความเช่ือนั้นอยู ่
2.  ประสบการณ์ชีวติ (Experience of Life) บทเรียนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาในชีวติตั้งแต่เด็ก 

เช่น การคลอ้งชา้ง การฝึกชา้ง การอาศยัอยูร่่วมกนักบัชา้ง การเล้ียงชา้งฯลฯ ลว้นเป็นขอ้มูลท่ีมีผล
โดยตรงในการตดัสินใจเช่ือ 

3.  วฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมเป็นวถีิชีวติท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ เป็น
ส่ิงท่ีเยาวชนใหก้ารยอมรับนบัถือและปฏิบติัตาม เช่น การคลอ้งชา้ง การไหวศ้าลปะกาํ นบัถือผี
บรรพบุรุษ การหา้มตดัผม เป็นตน้ 
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4.  จริยธรรม (Morality) การเขา้ถึงของกลุ่มเยาวชนในขอ้หา้ม ขอ้ปฏิบติั ขอ้สัญญาท่ีมี
ในชุมชนท่ีเป็นกรอบในการคิด การตดัสินใจ ร่วมกนัของคนในชุมชน 

5.  สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของเยาวชนมาตั้งแต่เกิด เห็นอยู่
ทุกวนั จึงสามารถใชส้ภาพแวดลอ้มของชุมชนในการวเิคราะห์หลกัความเช่ือของตนเอง  

ปัจจัยทีส่่งผลท าให้เยาวชนไม่เกดิความเช่ือ 

1.  พื้นฐานความรู้ (Background of Knowledge) ปัจจุบนัเยาวชนมีการศึกษาท่ีดีกวา่คน

ในสมยัก่อน จึงสามารถกลัน่กรองและเก็บในรูปความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบติั 

ความเช่ือ สามารถใชค้วามรู้ท่ีมีมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง  

2.  การรับรู้ (Perception) นิทานท่ีเยาวชนไม่เช่ือล้วนเป็นเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงกับ

พระพุทธศาสนาและเป็นเร่ืองท่ีเหนือความเป็นจริงท่ีพิสูจน์ไม่ได้ หรือตนเองไม่ได้เห็นด้วยตา

นัน่เอง และปัจจุบนัการรับรู้ของเยาวชนไปมุ่งเน้นในดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ เกม 

โทรทศัน์ อินเทอร์เนต ฯลฯ ท่ีสามารถเรียนรู้โลกไดก้วา้งกวา่ เบ่ียงเบนความสนใจในเร่ืองนิทาน จึง

แตกต่างจากคนสมยัก่อน 

อย่างไรก็ตามการท่ีเยาวชนยอมรับนบัถือความเช่ือ ทั้ง ๆ ท่ีความเช่ือบางความเช่ือไม่

สามารถพิสูจน์หรือมีหลกัฐาน แต่ทั้งน้ีก็เกิดจากการวิเคราะห์ของเยาวชนเองท่ีใชท้ั้งประสบการณ์ 

ความรู้ ในการวเิคราะห์ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้ง ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้น

ไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งในการเก็บขอ้มูล และใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เด่ียวเชิงลึก (In-depth 

Interview) กบัหมอชา้งชาวกูย จาํนวน 4 คน นกัวิชาการ จาํนวน 4 คน และสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 

Group Interview) กบัเยาวชนอายุระหวา่ง 14-18 ปี ท่ีเป็นลูกหลานของหมอชา้ง จาํนวนทั้งส้ิน 12 

คน  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้งท่ี

ส่ือสารผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ รวมทั้งเพื่อศึกษาความเช่ือของเยาวชนในหมู่บา้น

ตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ เก่ียวกบัชา้งท่ีส่ือสารผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกูย 

จงัหวดัสุรินทร์ 

ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัมีวิธีการ คือ คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีทาํหนา้ท่ีตวัแทนหลกั โดย

ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปสร้างความสัมพนัธ์ทาํความรู้จกัและสร้างความคุน้เคยกบัแหล่งขอ้มูลให้มากท่ีสุด 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ และเจาะลึกบางกรณีเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเท็จ

จริงท่ีสุดของแต่ละกลุ่ม  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ระยะคือ  

ระยะท่ี 1 ก่อนเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการศึกษาพื้นท่ีของชุมชน รวบรวมขอ้มูลประวติัและ

วฒันธรรมของชุมชนเบ้ืองตน้ ภายในเวลาประมาณ 2 เดือน (มีนาคม-เมษายน 2554)  

ระยะท่ี 2 ระหวา่งเก็บขอ้มูล ทาํการนดัหมายและสัมภาษณ์ พูดคุย กบักลุ่มตวัอยา่ง เขา้

ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อสร้างความคุน้เคย ภายในเวลาประมาณ 3 เดือน (พฤษภาคม-

สิงหาคม 2554)  
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ระยะท่ี 3 ระหวา่งเก็บขอ้มูล ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล สร้างบทสรุปตามกรอบแนวคิด

และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ภายในเวลาประมาณ 9 เดือน (กนัยายน 2554 -พฤษภาคม

2555) โดยในบทน้ีผูว้จิยัจะแบ่งการนาํเสนอเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอ้เสนอแนะในงานวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

5.1. สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เกีย่วกบัช้างทีส่ื่อสารผ่านนิทานพืน้บ้านไทยกูย 

จังหวดัสุรินทร์ 

ความเช่ือของชาวกยูในหมู่บา้นตากลาง ลว้นแลว้แต่เป็นความเช่ือท่ีมากจากเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนจริง มีเคา้โครงเร่ืองมาจากเร่ืองจริงไม่ใช่เร่ืองแต่งอยา่งเดียว 

นิทานจึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท้องถ่ินบ้านตากลางหรือหมู่บ้านช้าง คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่แล้วล้วนมีวิถีชิวิตท่ีพูกผนักับช้าง และสืบทอดค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือด้าน

พิธีกรรมตามแบบชาวกูย ความคิด ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงช้าง ตลอดจนแบบแผน ระเบียบ

กฎเกณฑค์วามหมายและคุณค่าท่ีคนในกลุ่มหมอชา้งชาวกยูร่วมกนัรับ และรักษาเพื่อการอยูร่่วมกนั

เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะแยกได้จากกลุ่มอ่ืน ซ่ึงวฒันธรรมและการดาํรงชีวิตของชาวกูยใน

หมู่บ้านตากลางได้ร่วมกนัสืบทอดมากจากส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และสั่งสมมาเพื่อให้

ลูกหลานชาวกยูไดด้าํรงรักษาวฒันธรรมและประเพณีน้ีใหด้าํรงอยู ่ 

นิทานพื้นบา้นไทยกยู เป็นโครงสร้างตามขนบธรรมเนียมเดิม (Conventions) ทาํให้รู้ได้

วา่นิทานถูกสร้างมากจากวฒันธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี โดยผูแ้ต่งก็คือบรรพบุรุษท่ีอยูใ่น

ชุมชนนัน่เอง แลว้ถูกเล่าต่อ ๆ กนัมา จึงทาํให้นิทานถูกเล่ามาถึงปัจจุบนั องคป์ระกอบท่ีสําคญัของ

การส่ือสารโดยการเล่าเร่ือง เร่ิมจากการเล่านิทานพื้นบา้นของหมอชา้งหรือบรรพบุรุษนั้น มีการวาง

โครงเร่ือง (Plot) ในแต่ละเร่ืองลว้นมีช้างเขา้มาเก่ียวขอ้งในเร่ืองเสมอ เช่น ช้างเป็นพาหนะของคน 

เป็นพาหนะของเทวดา เป็นผูถู้กล่า เป็นต้น แนวคิดของเร่ือง (Theme) จะสังเกตได้ว่าแนวคิด
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สามารถสร้างความเช่ือ ท่ีเกิดข้ึนทางวฒันธรรมหรือประเพณีข้ึนได ้สร้างภาพความจดจาํ นาํมาสู่

กระบวนการคิดว่าทุกส่ิงทุกเร่ืองคือเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง และยงัทาํให้เห็นถึงความผกูพนัระหว่างคน

กบัชา้งในชุมชน ส่วนตวัเอก (Hero/Heroine) ก็คือชา้ง เพราะชา้งมีบทบาทสําคญัในทุกเร่ืองทุกตอน

ของชุมชนหมู่บา้นตากลางหรือหมู่บา้นชา้ง มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัคนเสมอ และผูร้้าย (Villains) ก็

คือคนท่ีไปล่าชา้ง คนท่ีฆ่าชา้ง นั้นเองแต่พบเป็นส่วนนอ้ย ส่วนช่วงเวลา (Time) เป็นช่วงเวลาท่ีผา่น

มานาน ทุกเร่ืองไม่มีเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาใหม่เลย เป็นนิทานท่ีเล่าต่อจากบรรพบุรุษ ซ่ึงไม่ใช่ในยุคน้ี 

และสถานท่ี (Place) เป็นสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นตากลาง และป่าท่ีออกไปจบัชา้ง นัน่ก็คือป่า

แถบเขมรตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนนัน่เอง เคร่ืองแต่งกาย (Costume) การแต่งกายของของหมอ

ชา้งเป็นภาษาอวจันะ (Non-verbal) ท่ีจะบ่งบอกหรืออธิบายความหมายของเร่ืองราวของผูไ้ปจบัชา้ง

ได ้  วิธีการเดินทางหรือยานพาหนะท่ีใช ้(Locomotion) นิทานทุกเร่ืองท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ลว้นแต่

ใชช้า้งเป็นพาหนะทั้งส้ิน และอาวธุ (Weapon) ท่ีใชใ้นนิทานส่วนมากจะเป็นเชือกปะกาํ ท่ีใชใ้นการ

คลอ้งช้าง คาถาอาคมในการจบัช้าง รวมไปถึงการเซ่นไหวผ้ีปะกาํให้ช่วยคุม้ครองผูอ้อกไปคลอ้ง

ชา้งป่า ในขณะท่ี Inventions หรือส่ิงแปลกใหม่ท่ีคิดสร้างสรรค์ต่างไปจากขนบแบบเดิมจะเป็น

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงมากข้ึน เช่น ความหมายแฝงในนิทานพื้นบา้นไทยกูยจงัหวดัสุรินทร์ นัน่ก็คือ 

ทาํใหเ้ห็นภาพความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาตั้งแต่อดีต รู้ถึงท่ีไปท่ีมาของชา้ง สัมผสัถึงความ

เช่ือท่ีแทรกอยูใ่นนิทาน ไม่วา่จะเป็นความเช่ือเก่ียวกบัการเซ่นไหวผ้ีปะกาํ ความเช่ือเก่ียวกบัขอ้ห้าม

ต่างๆ ความเช่ือท่ีบอกวา่หากไม่ปฏิบติัตามจะส่งผลถึงชีวติ  

วิธีการเล่าเร่ืองของบรรพบุรุษจะเน้นเป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความเช่ือให้เกิดข้ึนใน

ชุมชนหรือในสังคมของตน เพื่อเกิดความรักต่อชุมชนและช้างของตนเอง แสดงให้เห็นถึงความรัก

ความผูกพนัของคนในชุมชนและของคนกบัช้าง นิทานในหมู่บา้นตากลางท่ีเก่ียวกบัช้างเร่ิมหาย

สาบสูญไปกบัคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้น แต่นิทานท่ียงัมีการพูดถึงและยงัได้รับความนิยมไม่สูญ

หายไปก็จะเป็นเร่ืองคลอ้งชา้ง (ก๊อบอะจีง)  คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง (ก็อบอาจีง) ตาํนานพระมอเฒ่า 

(กานายกวาวอูเด๋ิมมออาจีง) เพราะยงัมีส่ิงท่ีปฏิบติัในนิทานยงัมีการปฏิบติัอยูใ่นชีวิตจริง เยาวชนมี

โอกาสเห็นจึงเกิดความเช่ือความศรัทธาข้ึน ส่วนใหญ่เช่ือและศรัทธาตามบรรพบุรุษปู่ ยา่ตายาย 

 การส่ือสารโดยการเล่านิทานในปัจจุบนัมกัเล่าในงานร่ืนเริงของหมู่บา้น หรืองาน

ประเพณีต่าง ๆ เม่ือก่อนมกัจะเล่าท่ีวดัแต่ปัจจุบนัเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเขา้วดั จึงไม่ค่อยไดฟั้งนิทาน
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เท่าไหร่ ปู่ ย่าตายายก็จะชอบเล่าให้ลูกหลานฟังเวลาว่างจากการทาํนา จากการเล้ียงช้าง หรือจะเล่า

ให้ฟังก่อนนอน เพื่อใช้ในการส่ือสารทางความคิด ความรู้สึก ให้เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกัน 

เพราะนิทานมีการสอดแทรกคติ ความเช่ือต่าง ๆ เอาไวม้ากมาย เป็นกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่ใน

การท่ีจะส่ือสารเพื่อสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติถูกต้องตามจารีตประเพณี และก็สร้างความ

สนุกสนาน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดข้ึนกบัครอบครัว เช่นเดียวกนักบั (อดิสา วงศ์ลกัษณ

พนัธ์, 2542, : 22 อา้งถึงใน วริิยา วฑูิรยส์ฤษฏศิลป์,2548, : 15)  ท่ีมองวา่การเล่าเร่ือง คือการบรรยาย

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนเองซ่ึงบุคคลหน่ึงนาํไปถ่ายทอดยงัอีกบุคคลหน่ึง

โดยอาศยัภาษาพูด ภาษาเขียน หรือแมแ้ต่ภาษาสัญลกัษณ์ในการเล่าเหตุการณ์เร่ืองดงักล่าว ดงันั้น

เม่ือส่ือใดมีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ก็สามารถนําเอาวิธีการของการเล่าเร่ืองมาใช้เพื่อ

ถ่ายทอด 

อดีตหมอช้างชาวกูยเป็นผูเ้ล่านิทานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงออกมา เล่าถึงผูอ่ื้นแต่บางคร้ังก็

สมมุติว่านัน่คือตวัเอง เพราะตวัเองก็เคยทาํเหมือนในส่ิงท่ีเล่าออกมาก ซ่ึงผูเ้ล่ามกัจะเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งหรือนาํตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ เช่น หมอชา้งไดเ้ล่าเร่ืองการออกไปคลอ้งชา้ง 

ก็จะมีการเล่าท่ีประหน่ึงว่าตนก็ออกไปคลอ้งชา้งแบบน้ีเช่นกนั จึงเล่ามาดว้ยความสนุกสนานและ

น่าเช่ือถือท่ีสุด เป็นเหมือนประสบการณ์ตรงท่ีหมอช้างได้รับมาจากบรรพบุรุษ สอดคล้องกบั

แนวคิดของเบอร์เกอร์ กล่าวว่าผูเ้ล่าเร่ือง (Narrator) ก็คือใครก็ไดส้ักคนท่ีเล่าเร่ืองต่าง ๆ เล่าถึงส่ิง

ต่าง ๆ เล่าถึงผู ้อ่ืนแต่บางคร้ังก็สมมุติบทบาทตัวละครหรือส่ิงต่าง ๆท่ีถูกเล่าถึงนั้ นไปด้วย  

เช่นเดียวกบัลกัษณะตวัละครท่ีบนัทึกในหนงัสือ ผูเ้ล่านั้นมกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ  

หมอช้าง (ผูเ้ล่านิทาน) มีวิธีการส่ือสารนิทานออกมาสู่เยาวชนดว้ย วิธีเล่าปากต่อปาก  

โดยการส่ือสารนั้นผูเ้ล่าตอ้งการ 1.) สร้างใหเ้ห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ซ่ึงตั้งแต่อดีตคน

กับช้างต้องพึ่ งพาอาศยักันตลอดเวลาเปรียบเสมือนคนในครอบครัว 2.)สร้างให้เห็นถึงความ

สนุกสนานของคนในชุมชนเม่ือมีการประกอบพิธีกรรมข้ึนจะมีการเล่านิทานท่ีตลกขบขนัหรือ

แมก้ระทัง่นิทานท่ีใหแ้ง่คิดต่าง ๆ 3.)สร้างใหเ้ห็นถึงความรักความสามคัคีของคนในชุมชน โดยการ

รวมตวัจดักิจกรรมในชุมชนแต่ละคร้ังนั้นจะมีการเป่าสแนงแกลเพื่อเรียกทุกคนมาอยูพ่ร้อมเพรียง

กนั และความเช่ือท่ีเกิดจากนิทานก็นํามาสู่การตระหนักของคนในชุมชนในเร่ืองความสามคัคี 

เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มีการออกไปคล้องช้างจริง ๆ แล้ว ความสามคัคีก็จะลดลงไป 4.) แสดงถึง
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อาํนาจของตวัผูเ้ล่า เม่ือมีนิทานตอ้งมีผูเ้ล่าซ่ึงผูเ้ล่านิทานไม่วา่จะเป็นใครยอ่มแสดงให้เห็นถึงความมี

อาํนาจของผูเ้ล่า โดยเฉพาะหมอช้างท่ีถือวา่เป็นผูอ้าวุโส มีประสบการณ์คลอ้งชา้งมายาวนาน รวม

ไปถึงเป็นบุคคลท่ีคนในชุมชนให้การยอมรับเป็นปราชญ์ชาวบา้น การเล่านิทานของหมอช้างจึง

สร้างความเช่ือให้เกิดข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งแนบเนียบ 5.) สร้างความเช่ือคือจุดมุ่งหมายของการเล่า

นิทานโดยสร้างใหเ้กิดความเกรงกลวัต่อส่ิงท่ีมองไม่เห็น เกิดความศรัทธา เกิดขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีทุก

คนจะตอ้งเคารพนับถือและปฏิบติั เพราะมีเหตุการณ์ไม่ดีปรากฏในนิทาน โดยหมอช้างระบุว่า

บุคคลเหล่านั้นมีตวัตนจริง และเป็นเหตุการณ์จริง เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั แนวคิดการเล่าเร่ือง ท่ีว่า

การวเิคราะห์เร่ืองเล่าในยคุปัจจุบนัมุ่งศึกษาการประกอบสร้าง (Construction) ความหมายหรือความ

เป็นจริงในสังคมเพื่อทาํความเข้าใจ (Understanding) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีมิได้จาํกัดวงแต่

เฉพาะการศึกษาการเล่าเร่ืองแต่ง (Fiction) เท่านั้น หากยงัหมายรวมถึงการวิเคราะห์จากสารคดีหรือ

เร่ืองจริง (Non-Fiction)  

เหตุการณ์ในนิทานทุกอย่างล้วนมีท่ีมาท่ีไป ถึงแมว้่านิทานบางเร่ืองจะเป็นประเภท 

ตลกขบขนัหรือประเภทเทพนิยาย ท่ีไม่มีความน่าเช่ือก็ตาม แต่นิทานเหล่าน้ีลว้นอา้งอิงมาจากหลกั

ของพระพุทธศาสนาทั้งส้ิน  

นิทานยงัสามารถส่ือสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน บา้นตากลาง 

ตาํบลกระโพ จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีในอดีตเม่ือถึงฤดูแลง้ตอ้งไปไปขดุมนั หาของป่า เพื่อปะทงัชีวิตของ

ตนและครอบครัว สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อารีย ์ทองแกว้ (2547) ท่ีพบวา่ สภาพครอบครัวใน

วถีิชีวติแบบชาวบา้น ท่ีพึ่งพาตนเองอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ  

นิทานพื้นบา้นไทยกูย  จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการส่ือสารวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non 

Material culture) หรือนามธรรม ไดแ้ก่ ความคิด ความเช่ือ ลทัธิประเพณี ค่านิยม ฯลฯ ท่ีมีผลต่อการ

ดาํรงชีวติของมนุษย ์โดยการส่ือสารผา่นนิทานทาํให้รู้ถึงความเป็นมาของประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชนบา้นตากลาง ท่ีมีอาชีพเล้ียงช้าง มีความสัมพนัธ์กบัชา้งท่ีเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกนั 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพระพิเชษฐ์ ธีรปญฺโญ ชยัมูล  (2549) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมของกลุ่มมี

อิทธิพลต่อสํานึกดา้นจริยธรรมของสมาชิกแต่ละคน ธรรมเนียมหรือพฤติกรรมดงักล่าวช่วยหล่อ

หลอมให้สมาชิกโดยไม่รู้ตวั และเพื่อหลีกต่อการประณามหรือการถูกลงโทษจากกลุ่ม ประเพณีจึง

เป็นแกนกลางของจริยธรรม คนในกลุ่มยอมรับท่ีจะปฏิบติัต่อประเพณีและวฒันธรรมเหล่านั้น 
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ดงันั้นประเพณีและวฒันธรรมจึงเป็นมาตรฐานของศีลธรรมหรือจริยธรรมของคนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั 

นิทานสามารถใช้ในการส่ือสารเพื่อสร้างค่านิยมและความเช่ือของชุมชนออกมาได ้

โดยการเล่านิทานต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษ โดยนิทานพื้นบา้นส่ือสารความหมายเชิงมายาคติดงัน้ี 

การให้ความหมายเชิงมายาคติ 

นิทานสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ให้เห็นถึงวฒันธรรม ท่ีเป็นเชิงนามธรรม 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นภาพ การดาํรงชีวติของชาวกยูท่ีอยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ อยูก่นัอยา่งอบอุ่น สร้าง

การดาํรงชีวติไดเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติของป่า ทาํให้เห็นถึงความสามคัคี ความ

เอ้ืออาทรต่อกนั เพราะคนในชุมชนสามารถรวมตวักนัออกไปคลอ้งช้างป่าคร้ังละนาน ๆ โดยการ

ออกไปคลอ้งชา้งป่าแต่ละคร้ังก็จะออกไปนานเป็นแรมปี ซ่ึงถือวา่เป็นระยะเวลาท่ียาวนานมาก  

ความเช่ือในเร่ืองการตดัผม ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งยึดถือปฏิบติักนั

มาช้านาน ปฏิบติัสืบเน่ืองต่อมาจากบรรพบุรุษชาวกูยนั่นเอง ซ่ึงหลกัปฏิบติั อย่างเช่น ตอ้งหมัน่

ทาํบุญ ทาํตวัให้สะอาดสะอา้น ห้ามมีใจให้ชายอ่ืน ในระหวา่งน้ีมิฉะนั้นผูเ้ป็นสามีจะมีอนัเป็นไป 

หลกัปฏิบติัเหล่าน้ีทาํให้ภรรยาไม่กลา้นอกใจสามี สอดคลอ้งกบั Barthes ท่ีบอกว่ามายาคติเป็น

ระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหน่ึง ซ่ึงการไม่ให้ตดัผมก็มีความหมายใน

กลุ่มของคนเล้ียงช้างเอง นัน่ก็คือ หากภรรยาตดัผมขณะท่ีสามีออกไปคล้องช้าง สามีก็จะจบัช้าง

ไม่ได้หรือว่ามีอนัเป็นไป ซ่ึงหากเป็นชุมชนอ่ืนก็คงไม่เข้าใจความหมายของการไม่ให้ตดัผม

เช่นเดียวกบัชาวกยูท่ีเล้ียงชา้ง 

 การส่ือสารเร่ืองราวเหล่าน้ีผา่นนิทานพื้นบา้น ถือเป็นการถ่ายทอดท่ีสามารถทาํให้ผูฟั้ง

เกิดความเช่ือข้ึนได ้มีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษ เพราะคู่

สามีภรรยาก็เหมือนคู่สร้างคู่สม ถ้าไม่พร้อมกันตกลงกันไม่ได้ สามีไปจบัช้างก็จะไม่ประสบ

ความสําเร็จ เพราะมวัแต่วิตกกงัวลกลวัภรรยาจะนอกใจ ภรรยาจึงตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมดว้ย 

ไม่เช่นนั้นสามีก็จะไม่ไดช้้างกลบัมา ถือวา่ไปเสียเท่ียว และเพื่อจะบอกว่าผูห้ญิงท่ีเฝ้าคอยสามีโดย

ไม่ตดัผม แสดงถึงความอดทน ความรัก ท่ีภรรยามีต่อสามี วา่ถึงจะนานแค่ไหนก็จะรอ ต่อให้ผมจะ

ยาวจนเลยหวัเข่าหรือลากดินจะทรมานหรือรําคาญเพียงใด ก็ยงัจะรอต่อไป เพราะความอดทนแค่น้ี

คงไม่มากเท่าผูเ้ป็นสามีท่ีตอ้งออกไปตกระกาํลาํบากในป่าลึก ท่ีมีอนัตราย ต่าง ๆ นานา เม่ือสามี
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กลบัมาจากการคลอ้งช้าง ก็จะรู้สึกมีกาํลงัใจและหายเหน่ือยจากการไปคลอ้งช้างท่ีเน่ินนานนบัปี 

เพราะสัมผสัไดว้า่ยงัมีคนท่ีรักรอคอยอยูน่ัน่เอง  

การคลอ้งชา้งไม่ใหน้าํภรรยาหรือผูห้ญิงติดตามไปดว้ยเลย   มีการบญัญติัวา่เป็นขอ้ห้าม

ท่ีต้องถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด   รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกับลูกข่ีช้างเชือกเดียวกันเด็ดขาด   ก่อน

ออกไปคลอ้งช้างทุกคนตอ้งผ่านการทาํพิธีปะซะปะซิเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจก่อนออกเดินทาง   

เม่ือคลอ้งชา้งเสร็จแลว้แมว้า่จะไดช้า้งหรือไม่ไดช้า้งมาดว้ยก็ตามตอ้งมาทาํพิธีใหม่อีกคร้ังเพื่อแสดง

ความบริสุทธ์ิใจ และความเช่ือในเร่ืองการคลอ้งช้าง ถือเป็นธรรมเนียมท่ีปฏิบติักนัมาตั้งแต่บรรพ

บุรุษแลว้ ท่ีทุกคนตอ้งเคารพผีปะกาํ ทาํการเซ่นไหวก่้อนออกไปคลอ้งชา้งทุกคร้ัง และคาถาในการ

คลอ้งชา้งนั้นผูมี้คาถากบัตวัก็ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด ไม่ทาํผิดผีปะกาํ ไม่อยา่งนั้น

คาถาก็จะเขา้ตวัทาํให้เกิดอนัตรายกบัตวัเองได ้สอดคลอ้งกบั Barthes ท่ีบอกวา่มายาคติก็คือวิธีคิด

ของสังคมหรือวฒันธรรมเก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งเป็นวิธีการประมวลความคิด (Conceptualization) 

ซ่ึงทั้งขอ้ปฏิบติัการไม่ใหภ้รรยาติดตามสามีออกไปคลอ้งชา้งเกิดจากวธีิคิดของคนในชุมชนหมู่บา้น

ตากลาง ท่ีตั้งขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ เหล่าน้ีเอาไว ้จริง ๆ อาจจะเป็นเพียง   กุศโลบายของบรรพบุรุษก็ได ้

เพราะหากเอาภรรยาไปดว้ยก็จะเดินทางลาํบากสามีก็ตอ้งมาดูแล ทาํให้ไม่มีสมาธิจบัชา้งก็เป็นได ้

และพิธีปะสะก็เป็นเพียงวธีิคิดของคนในชุมชนใหคิ้ดตรงกนัวา่การปะสะคือการแสดงความบริสุทธ์ิ

ใจก่อนออกเดินทางเท่านั้น คือกาํลงัสร้างมายาคติข้ึนมาใหก้ลายเป็นท่ียอมรับของทุกคนในชุมชน  

การเคารพผีปะกาํ ก็เช่นกนั บรรพบุรุษตอ้งการสร้างความยึดเหน่ียวจิตใจของคนใน

ชุมชนให้เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ตอ้งการสร้างให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกถึงความปลอดภยั และอุ่นใจ 

จึงมีการสร้างศาลปะกาํเพื่อแสดงความเคารพนบัถือ มีพิธีกรรมการเซ่นไหวเ้กิดข้ึนเม่ือมีการออกไป

คลอ้งชา้ง ปัจจุบนัไม่มีการออกไปคลอ้งชา้งแลว้ก็ยงัมีการปฏิบติัอยูโ่ดยการเซ่นไหวผ้ีปะกาํในทุก

วนัพระ และทาํเม่ือมีลูกหลานเจบ็ป่วยหรือลูกหลานออกไปทาํงานต่างถ่ิน สอดคลอ้งกบั Barthes ท่ี

บอกว่าใช้ในการทาํความเขา้ใจความเป็นจริงหรือธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ สุดทา้ยเร่ืองน้ีก็นาํมาสู่

ความเช่ือท่ีทุกคนจะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม และมายาคติในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงประกอบสร้างทาง

วฒันธรรม ทาํให้คนในชุมชนหลงคิดไปว่าค่านิยมท่ียึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตาม

สามญัสํานึก ซ่ึงความหมายในชั้นแรกนั้น อาจเป็นการตีความเน่ืองมาจากประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคล (Subjective Experience) แต่สําหรับความหมายแฝงระดบัท่ีสองหรือท่ีเรียกวา่ มายาคติ นั้น
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เป็นการตีความหมายท่ีถูกใส่ความหมายในระดบัสังคม คือการใส่ความหมายของชุมชนชาวกูย

นัน่เอง 

คาถาอาคมในการจบัช้าง เม่ือคนท่ีมีคาถาเหล่าน้ีอยู่ในมือ คนนั้นก็จะตอ้งเคารพกฎ   

ระเบียบ   ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เคารพผีปะกาํ ไม่ทาํผิดผี และตอ้งยอมรับว่าการจบัชา้งท่ี

ไม่ใชค้วามสามารถของตวัเองแต่ใชค้าถาอาคมในการจบัชา้ง ชา้งท่ีจบัไดจ้ะไม่เช่ืองสอนอยา่งไรก็

ไม่ได ้และสุดทา้ยของอาจเขา้ตวัและถึงแก่ชีวิตของผูท่ี้มีคาถาอยู่ในมือ  ซ่ึงมายาคติดา้นน้ีเกิดจาก

ผลผลิตจากสังคมและวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึงนัน่ก็คือกลุ่มชุมชนบา้นตากลางท่ีมีอาชีพเล้ียงชา้ง 

 มีความเช่ือวา่ชา้งเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน เม่ือศึกษาจากนิทาน การฟังนิทานนาน ๆ 

บ่อย ๆ เขา้ก็จะเกิดความซึมซบัและคิดวา่นัน่คือเร่ืองจริงไปโดยปริยาย เช่นชา้งเอาราวณัเป็นพาหนะ

ของพระอินทร์ ใคร ๆ ก็รู้วา่ชา้งเอราวณัมีลกัษณะเช่นไร เห็นภาพวาดอยูท่ี่วดับา้ง รูปป้ันอยูท่ี่วดับา้ง 

หากไม่มีช้างเอราวณัข้ึนจริงใครจะเล่ามาไดเ้ป็นจริงเป็นจงัเช่นน้ี ไม่แปลกท่ีบางคนในชุมชนยงัมี

ความเช่ือในเร่ืองพวกน้ีอยู่ ซ่ึงชาวกูยเวลาช้างล้มก็จะเอากระดูกช้างไปไวท่ี้สุสานเพื่อทาํพิธีให ้

แสดงใหเ้ห็นถึงความรักความผกูพนัของคนกบัชา้งไดอ้ยา่งแน่ชดั และความเช่ือเร่ืองการสาปชา้งให้

ตอ้งตกมนั เหง่ือจะออกภายในและถ่ายเหง่ือออกทางหาง ทางแกม้ และอวยัวะเพศ และอณัฑะของ

ชา้งเขา้ไปอยูภ่ายในทอ้งจะไดไ้ม่เกะกะเวลาสู้รบจึงเกิดลกัษณะของชา้งเช่นน้ีจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงทาํ

ให้รู้ว่า มายาคติมีท่ีมาท่ีไปท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ไม่มีมายาคติใดผุดข้ึนมาได้เองจาก

ธรรมชาติ และความเช่ือในเร่ืองท่ีชา้งถูกสาปจนตกคา้งในโลกมนุษย ์ทาํให้พระพรหมตอ้งส่งหมอ

ชา้งลงมาสู่โลกมนุษยเ์พื่อดูแลรักษาชา้ง โดยมีเช่ือท่ีเรียกกนัต่าง ๆ เช่น พระมอเฒ่า พระครูปะกาํ ครู

บาใหญ่หรือกาํหลวงปืด และมีความเช่ือกนัว่าหากนับถือหรือสร้างศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา จะ

คา้ขายดี มีบุญบารมี มีมิตรสหาย พวกพอ้งและเหล่าบริวารท่ีดีสืบไป ความเช่ือเหล่าน้ีก็ยงัคงอยู ่ 

หากไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นน้ีมาก่อนอยู ่ๆจะมีหมอชา้งเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  
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ตารางท่ี 5.1 สรุปแนวคิดมายาคติ ของนิทานทั้ง 11 เร่ือง 

 

ช่ือนิทาน รูปสัญญะ ความหมายทางมายาคติ 

1.เร่ืองคลอ้งชา้ง 

(ก๊อบอะจีง)  

ชา้งและผม เป็นหลักปฏิบติัท่ีภรรยาต้องยึดถือเม่ือสามีออกไป

คลอ้งชา้งป่าสืบเน่ืองมาจากบรรพบุรุษชาวกูย นัน่คือ

การห้ามตัดผม เพื่อช่วยคุ้มครองสามีให้ปลอดภัย

กลบัมา 

2.ตาํนานพระมอเฒ่า (กา

นายหวาวอูเด๋ิมมออาจีง) 

พระมอเฒ่า

และแขนนาง 

การคล้องช้างไม่ให้นําภรรยาติดตามไปด้วย มีการ

บญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด

หลักจากเกิดเร่ืองร้ายกับพระมอเฒ่ากับครอบครัว 

รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกบัลูกข่ีชา้งเชือกเดียวกนั และ

แขนนางท่ีกลายมาเป็นช่ือเรียกวา่บ่วงบาศก์  

3.คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง 

(ก็อบอาจีง) 

ชา้งและหมอ

ชา้งท่ีมีคาถา 

คาถาในการคลอ้งช้างนั้นผูมี้คาถากบัตวัก็ตอ้งปฏิบติั

ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ทําผิดผีปะกํา 

ไม่อย่างนั้ นคาถาก็จะเข้าตัวทาํให้เกิดอันตรายกับ

ตวัเองได ้

4.กาํเนิดชา้งในแดน

สวรรค ์(อูมาเลือดอา

จีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) 

ชา้งเอราวณั การกาํเนิดของช้างท่ีเล่าออกมาในแนวความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา เช่ือวา่ชา้งเคยเป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน 

ชาวกูยจึงต้องให้ความเคารพช้าง เพราะช้างมีเทพ

รักษา 

5.สงครามยกัษก์บัเทวดา 

(สงกรามหยกัน็องเทว

เด๋ีย) 

ชา้งเอราวณั 

ยกัษ ์เทวดา 

ผูกเร่ืองลกัษณะของช้างไวก้บัส่ิงเหนือธรรมชาติใน

แนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
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ตารางท่ี5.1 (ต่อ) 

 

6.กาํเนิดชา้งในเมือง

มนุษย ์(อูมาเลือดอาจีงน๊

องกาแตะ๊กยู) 

ชา้ง ผกูเร่ืองการกาํเนิดหมอชา้งกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ ใน

แนวพระพุทธศาสนา มีความเช่ือว่าพระพรหมส่ง

หมอช้างลงมาสู่โลกมนุษยเ์พื่อดูแลรักษาช้าง และมี

ความเช่ือกันว่าหากนับถือหรือสร้างศาลปะกําไว้

เคารพบูชา จะคา้ขายดี มีบุญบารมี มีมิตรสหาย  

7.ลูกช้างป่า (กอนเจียง

โคด) 

ลูกชา้งป่า ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ แสดงถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมี

มาตั้งแต่อดีต และวถีิชีวติของชาวกยูกบัธรรมชาติ 

8.ลูกชา้ง (กอนอาจีง) ลูกชา้ง ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผูกพนัระหว่างคนกับ

ช้างท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

9.ชา้งบิน (อาจีงปาลร) ชา้ง แทรกคติความเช่ือว่าช้างเป็นสัตว์ชั้ นสูงท่ีต้อง

เคารพ จึงตอ้งมีพิธีทาํศพชา้ง นัน่ก็คือพิธีบงัสุกุล

(พิธีกรรมสวดศพชา้งลม้) 

10.นิ ท า น เ ร่ื อ ง ลู ก

พญาชา้งเผอืก 

ชา้งเผอืก ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผูกพนัระหว่างคนกับ

ช้างท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

11.คนปากม าก  (กูย ก า

เนาะหวาวป๋ืน) 

คน ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง คน ท่ีเหนือ

ธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงความผูกพนัระหวา่งคนกบั

ช้างท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 
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5.1.2. ความเช่ือของเยาวชนในหมู่บ้านตากลาง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวัด

สุรินทร์ เกีย่วกบัช้างทีส่ื่อสารผ่านนิทานพืน้บ้านไทยกูย จังหวดัสุรินทร์ 

 

1.นิทานเร่ืองคล้องช้าง (กอ็บอะจีง)         

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกับนิทานพื้นบ้านเร่ืองคล้องช้าง (ก็อบอะจีง) 

พบวา่เยาวชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทาง

วฒันธรรมถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีดาํเนินเร่ืองในนิทาน

เร่ืองน้ี เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัจนคุน้ชิน และกลุ่มเยาวชนก็ยดึถือปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่าน้ี 

 ความเช่ือและค่านิยมในเร่ืองน้ี คือ การหา้มตดัผมเม่ือสามีออกไปคลอ้งชา้ง แต่ปัจจุบนั

เน่ืองจากไม่มีการออกไปจบัช้างแลว้ จึงกลายมาเป็นการปฏิบติัร่วมกนัในชุมชนว่าหากลูกหลาน

ออกไปทาํงานต่างจงัหวดัหรือต่างถ่ินคนท่ีรออยู่ท่ีบา้นก็จะไม่ตดัผมจนกว่าลูกหลานจะกลบั เพื่อ

คุม้ครองลูกหลานให้ปลอดภยั ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการไม่ให้ตดั

ผม ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการปกปักรักษาอีกคนใหป้ลอดภยั 

 

2.นิทานเร่ืองต านานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเดิ๋มมออาจีง) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองตาํนานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอู

เด๋ิมมออาจีง) พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือความหมายดว้ยคติ

ความเช่ือทางวฒันธรรมถูกกลบเกล่ือนใหเ้ป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ จากนิทานเร่ืองน้ีบรรพ

บุรุษมีอิทธิพลกบัลูกลานของตน ส่วนหน่ึงของความเช่ือ คือเยาวชนเช่ือตามคาํบอกเล่าของปู่ ยา่ตา

ยายไดเ้ล่าไว ้เม่ือก่อนมีตาํแหน่งพระมอเฒ่าจริง แลว้ก็เรียกแขนนางวา่บ่วงบาศก์จริง และท่ีสําคญั

คือจากนั้นคนคล้องช้างรุ่นหลงัก็จะไม่มีใครกลา้เอาลูกเมียไปคลอ้งช้างด้วย เพราะถือว่าทาํผิดผี

ปะกาํ ซ่ึงการเซ่นไหวผ้ปีะกาํปัจจุบนัก็ยงัทาํอยูทุ่กครัวเรือน 

นิทานเร่ืองพระมอเฒ่า เป็นนิทานท่ีโด่งดงัมากในหมู่บา้นชาวกูย แต่ปัจจุบนัแทบจะ

เลือนหายไปพร้อมกบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น เน่ืองจากเยาวชนไม่ค่อยให้ความใส่ใจกบันิทาน เพราะ

นิทานเองหากไม่มีผูเ้ล่าก็ไม่มีผูฟั้ง หากไม่มีผูฟั้งก็ไม่มีผูเ้ล่า และเยาวชนไม่เคยไดส้ัมผสัการเป็น

หมอช้างหรือ เขา้ร่วมการคลอ้งช้างเลย มีเพียงแค่การแสดงชา้งเท่านั้น ท่ีจะทาํให้พวกเขาเหล่าน้ีมี
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ส่วนร่วม และมองช้างเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวพวกเขา ความหมายโดยอรรถ(Denotative 

Meaning) ก็คือตาํแหน่งหมอชา้งในอดีต  ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการ

ทาํผดิผปีะกาํ 

 

3.คล้องช้างหรือสยบช้าง (กอ็บอาจีง) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองคลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง (ก็อบอาจีง)

พบวา่เยาวชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือความหมายดว้ยคติความเช่ือทาง

วฒันธรรมถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงคาถาอาคมมีอยูจ่ริง แต่ปัจจุบนั

ไม่ได้ถูกถ่ายทอด เพราะการใช้คาถานั้นต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดห้ามทาํผิดผีปะกาํ

ไม่อย่างนั้นของก็จะเขา้ตวัอาจถึงแก่ชีวิต คาถาน้ีสามารถสยบช้างไดจ้ริง ๆ เคยมีคนทาํมาแลว้ใน

อดีต 

นิทานเร่ืองน้ีสร้างความเช่ือและยงัปฎิบติัตามกฎท่ีมีในนิทานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมีความ

เช่ือในอาํนาจลึกลบั นัง่คือคาถาอาคมในการคลอ้งชา้ง เช่ือวา่คาถาท่ีร่ําเรียนมาสามารถจบัชา้งป่าได้

โดยง่าย แต่คนท่ีมีคาถาตอ้งตอ้งประพฤติดี ทาํดี เคารพและปฎิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีคงเป็น

กุศโลบายของบรรพบุรุษท่ีสร้างเอาไวเ้พื่อให้ทุกคนปฎิบติัดี ทาํดี เช่ือฟังคาํสั่งสอนของบรรพบุรุษ 

เม่ือทุกคนปฎิบติัได้เช่นน้ีก็จะไม่มีใครมาทาํอนัตรายเราได้ ความดีจะเป็นเกราะป้องกันตวัเอง 

เหตุการณ์น้ีตาอินทร์ลม้ป่วยและตายลงไปดว้ยสาเหตุใดไม่มีใครรู้ เม่ือไม่มีสาเหตุก็กลายเป็นความ

เช่ือวา่มีอาํนาจลึกลบั นัน่คือการทาํผดิผปีะกาํ (ผีบรรพบุรุษ) ถูกผีปะกาํทาํโทษ ฉะนั้นทุกคนจึงตอ้ง

เคารพนบัถือผปีะกาํเหนือส่ิงอ่ืนใด 

ปัจจุบนัไม่มีการถ่ายทอด เน่ืองจากการเสียชีวิตของนายอินทร์ ฉะนั้นทุกคนท่ีออกไป

คลอ้งชา้งจึงตอ้งจบัชา้งดว้ยความสามารถของตนเองจะทาํให้ชา้งท่ีจบัมาได ้แสนรู้ สอนง่าย เช่ือฟัง 

และเป็นการสอนคนรุ่นหลังว่าหากไม่ปฎิบัติและเคารพผีปะกํา ก็จะเกิดเหตุร้ายกับตนได ้

ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการคล้องช้าง  ส่วนความหมายโดยนัย 

(Connotative Meaning) ก็คืออาํนาจเร้นลบัจากคาถาอาคมการคลอ้งชา้ง 
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4. ก าเนิดช้างในแดนสวรรค์ (อูมาเลอืดอาจีงน็องกาแต๊ะซาหวนั) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองกาํเนิดชา้งในแดนสวรรค ์(อูมาเลือด

อาจีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) พบวา่เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานไดส้ร้างความ

สนุกสนาน สร้างให้เห็นถึงความสําคญัของช้าง เพราะทุกส่วนของช้างมีเทพรักษา ฉะนั้นผูท่ี้เป็น

เจา้ของชา้งและเม่ือรู้ประวติัของชา้งก็จะไม่กลา้นาํอวยัวะต่าง ๆ ของชา้งไปขายหรือทาํลาย ซ่ึงชา้ง

ถือว่ามีบุญคุณกบัคนเล้ียงช้างทุกคน แต่ปัจจุบนัคนรุ่นหลงัไม่ค่อยเช่ือในส่ิงเหล่าน้ี ทาํให้พบเห็น

การคา้ขายอวยัวะของชา้งอยูป่ระจาํ 

นิทานเร่ืองน้ี มีเคา้โครงเร่ืองคลา้ย ๆ กบันิทานเร่ืองการกาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์เป็น

ความเช่ือตามคติพราหมณ์ เม่ือหลายคนมีความเช่ือวา่พระพรหมสร้างโลก เช่ือว่าช้างเคยเป็นสัตว์

ชั้นสูงมาก่อน เช่ือเก่ียวกบัชา้งเอราวณัซ่ึงเป็นชา้งท่ีมีรูปร่างแปลก   คือมีเศียรสามเศียร   แต่ละเศียร

มีเจ็ดงา   แต่ละงามีเจ็ดสระโบกขรณี   แต่ละสระโบกขรณีมีเจ็ดอุบล (ดอกบวัเจ็ดกอ)   แต่ละกอมี

เจ็ดดอก   แต่ละดอกมีเจ็ดกลีบ   แต่ละกลีบมีเจ็ดนางเทพธิดานางเทพธิดาหน่ึงมีเจ็ดนางทวาร   ทุก

เส้นขนของนางบริวารก็จะมีวมิาน   มีเทพอปัสรอีกมากมาย  

ช้างเอราวณั   เป็นพาหนะของพระอินทร์   ส่วนช้างตระกูลอ่ืนๆ ก็จะอยู่รับใช้เป็น

พาหนะเทวดา   พระพรหม   พระยมราช   พระนาครินทร์ ฯลฯ เป็นตน้ ชา้งเอราวณัมีจริงหรือไม่ แต่

ทุกคนคงเคยเห็นไม่วา่จะเป็นชา้งเอราวณัท่ีสมุทรปราการ หรือตามโบสถ์วิหารของวดั จะเห็นไดว้า่

เป็นเร่ืองราวท่ีมาทางพระพุทธศาสนาท่ีเราเคยเรียนหรือเคยฟังเคยเห็นเม่ือเขา้วดั ดว้ยขอ้มูลเหล่าน้ี

จึงทาํใหมี้เยาวชนบางส่วนเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการ

กาํเนิดชา้ง  ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือชา้งเป็นสัตวช์ั้นสูง 

 

5.นิทานเร่ืองสงครามยกัษ์กบัเทวดา (สงกรากมหยกัน็องเทวเดี๋ย) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองน้ี สงครามยกัษก์บัเทวดา (สงกรากม

หยกัน็องเทวเด๋ีย) พบวา่เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะมองวา่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมา

เพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความจดจ่อให้เยาวชนเกิดสมาธิ แต่นิทานเร่ืองน้ีไดแ้ฝงความเช่ือท่ี

เช่ือมโยงช้างกบัหลกัพระพุทธศาสนา ดว้ยประการสําคญัท่ีถูกสอนมาว่า “พระพรหมสร้างโลก” 

การท่ีมีการสาปแช่งช้างก็น่าจะมีมาตั้ งแต่อดีต และลักษณะของช้างก็ตรงกับส่ิงท่ีถูกแช่งไว ้
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ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือชา้งถูกสาป  ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative 

Meaning) ก็คือการแสดงใหเ้ห็นอวยัวะและลกัษณะของชา้ง 

 

6.นิทานเร่ืองก าเนิดช้างในเมืองมนุษย์ (อูมาเลอืดอาจีงน๊องกาแต๊ะกูย) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองกาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์(อูมาเลือด

อาจีงน๊องกาแต๊ะกูย) พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ มีความเช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะการส่ือความหมาย

ดว้ยคติความเช่ือทางวฒันธรรมถูกกลบเกล่ือนใหเ้ป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ  เยาวชนมีความ

เช่ือท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัทางพระพุทธศาสนา มีสวรรค ์มีฤาษีอยูจ่ริงในปัจจุบนั เร่ืองสาปแช่งคงเป็น

เร่ืองง่ายสําหรับผูมี้คาถาอาคม ซ่ึงในจงัหวดัสุรินทร์ก็โด่งดงัในเร่ืองคาถาอาคม และในนิทานมี

ตาํแหน่งหมอช้าง แสดงว่าพื้นฐานของนิทานย่อมสร้างมาจากเร่ืองจริง ในอดีตอาจมีเหตุการณ์

เหล่าน้ีข้ึนจริง เพียงแค่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้ นด้วยเท่านั้นเอง       ความหมายโดยอรรถ

(Denotative Meaning) ก็คือการกาํเนิดชา้ง  ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือ

การมีคาํสาปท่ีนาํมาสู่การเกิดหมอชา้ง 

 

7.นิทานเร่ืองลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) พบว่า

เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานได้สร้างความสนุกสนาน สร้างเร่ืองราว

เหตุการณ์ใหเ้ห็นความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง  

เป็นนิทานท่ีทาํให้คนรุ่นหลงัได้รู้ว่า เคยเกิดภยัภิบติัความแห้งแล้งมากกว่าทุกปี ซ่ึง

อาชีพหลกัคือการทาํนาก็ทาํไม่ได ้ทาํแลว้ก็ไม่ไดข้า้ว ชาวบา้นจึงเลือกวธีิท่ีไปหาของป่า เป็นภาพวิถี

ชีวิตในอดีตของชุมชนชาวกูย นาํมาสู่เร่ืองความผกูพนัระหว่างคนกบัชา้ง โดยเป็นการเล่าท่ีเหนือ

ธรรมชาติมาก ซ่ึงการท่ีคนจะทอ้งกบัชา้งเพียงแค่ด่ืมปัสสาวะชา้งคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ในอดีต

จะเคยเกิดข้ึนจริงไหมอนัน้ีก็คงไม่มีใครให้คาํตอบได ้เพราะเป็นนิทานท่ีเล่าต่อ ๆ กนัมาหลายชั่ว

อายุคน  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือการตั้งครรภ์ระหว่างคนกบัช้างใน

อดีต  ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งและวีถี

ชีวติของชาวก ู
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8.นิทานเร่ืองลูกช้าง (กอนอาจีง) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกับนิทานเร่ืองเร่ืองลูกช้าง (กอนอาจีง)พบว่า

เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะ เป็นนิทานท่ีสร้างมาเพื่อความสนุกสนาน หรือสร้าง

นิทานข้ึนเพื่อประกอบสถานท่ีปราสาทเท่านั้น แต่นิทานเร่ืองน้ีไดแ้ฝงความเช่ือเอาไว ้เช่นแสดงให้

เห็นความผูกพนัระหว่างช้างกบัชาวกูย ความรักของพ่อท่ีมีต่อลูก และส่ิงของเคร่ืองใช้ในอดีตท่ี

สามารถนาํมาจากอวยัวะต่าง ๆ จากชา้ง  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือ คนทอ้ง

กบัชา้ง ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปราสาทหินบา้นพลวง

ในอดีต แสดงถึงความรักท่ีพอ่มีต่อลูก  

  

9.นิทานเร่ืองช้างบิน (อาจีงปาลร) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองชา้งบิน (อาจีงปาลร)พบวา่เยาวชน

ส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะมองวา่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาเพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้าง

ความจดจ่อให้เยาวชนเกิดสมาธิ แต่นิทานเร่ืองน้ีไดแ้ฝงความเช่ือวา่การให้ทุกขแ์ก่ท่าน ทุกขน์ั้นถึง

ตวั 

นิทานเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองตลกขบขนั แต่ในเน้ือหาของนิทานก็ยงัไม่ทิ้งเร่ืองจริง นัน่ก็คือช่ือ

ของตัวละครในเร่ือง ท่ีช่ือว่านายสุข และก็เสียชีวิตโดยการถูกช้างทับตาย แต่คนเล่าได้บวก

จินตนาการของตวัเองเขา้ไปเพื่อสร้างความสนุกสนานเวลาเล่า และทาํให้ผูฟั้งไม่เครียด เพราะเป็น

เร่ืองความเป็นความตายท่ีกลายเป็นเร่ืองตลกไป  ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือ

ชา้งบินได ้ ส่วนความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือผลกรรมของนายสุขท่ีไดท้าํไว ้ให้

ทุกขแ์ก่ท่านทุกขน์ั้นถึงตวั 

 

10.นิทานเร่ืองลูกพญาช้างเผอืก 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) พบว่า

เยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานได้สร้างความสนุกสนาน สร้างเร่ืองราว

เหตุการณ์ใหเ้ห็นความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง นิทานเร่ืองน้ีคลา้ย ๆ กบัเร่ืองลูกชา้งป่า และลูกชา้ง 

จะแตกต่างกนัก็ดว้ยวธีิการเล่าและการสอดแทรกเน้ือหาของผูเ้ล่า  โดยในนิทานทาํให้เราไดเ้ห็นถึง
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ความแห้งแลง้ท่ีมกัเกิดข้ึนในอดีต ทาํให้คนในชุมชนตอ้งเก็บผกั หกัฟืน ขุดกลอย ขุดมนัจากในป่า

มาเป็นอาหารอยู่เสมอ ดว้ยนาทีชีวิตท่ีหญิงสาวคนหน่ึงหิวนํ้ ามาก เลยตอ้งด่ืมปัสสาวะช้างเขา้ไป

เพราะเธอคิดวา่เป็นแอ่งนํ้าฝน เลยเกิดการตั้งครรถข้ึ์น ซ่ึงส่ิงท่ีเล่าเป็นส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติมาก  

ประสบการณ์ของเยาวชนนาํมาสู่ความคิดท่ีแตกต่าง เหตุผลเยาวชนท่ีไม่เช่ือในนิทาน

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะส่ิงท่ีเยาวชนเหล่าน้ีสังเกตเห็นเองโดยไม่ต้องมีใครมาช้ีนําแนวทาง ด้วย

ประสบการณ์และอายุท่ีโตข้ึนก็ทาํให้มุมมองแตกต่างไปจากวยัเด็กท่ีใครพูดอะไรก็เช่ือหมด 

ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning)ก็คือลูกพญาช้างเผือก ส่วนความหมายโดยนัย 

(Connotative Meaning) ก็คือการตั้งครรถ์ระหว่างคนกบัช้างในอดีตทาํให้เห็นถึงความผูกพนั

ระหวา่งคนกบัชา้ง และวถีิชีวติชาวกยู 

 

11.คนปากมาก (กูยกาเนาะหวาวป๋ืน) 

ผลการสนทนากลุ่มของเยาวชนเก่ียวกบันิทานเร่ืองคนปากมาก (กูยกาเนาะหวาวป๋ืน)

พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ ไม่เช่ือในนิทานเร่ืองน้ี เพราะนิทานไดส้ร้างความสนุกสนาน แต่นิทาน

ทอ้งถ่ินน้ีมกัมีช้างมาเก่ียวขอ้งด้วยเสมอ ถึงไม่เช่ือในเน้ือเร่ืองของนิทาน แต่คติท่ีสอดแทรกไว้

เยาวชนทุกคนมีความเช่ือเกิดข้ึน นัน่ก็คือการพูดมากยอ่มส่งผลเสียต่อตนเอง นิทานเร่ืองน้ีสามารถ

สอดแทรกแนวคิดดี ๆ เอาไวไ้ดอ้ยา่งแนบเนียน จะเช่ือไม่เช่ือข้ึนอยูก่บัมุมมองของเยาวชนแต่ละคน 

โดยการแต่งนิทานเร่ืองน้ีข้ึนมาจะตอ้งมีชา้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะจะไดรู้้วา่คนกบัชา้งมีความผกูพนั

กนัมายาวนาน ความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) ก็คือคนปากมาก  ส่วนความหมาย

โดยนยั (Connotative Meaning) ก็คือการพดูมากยอ่มส่งผลเสียกบัตน 
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ตารางท่ี 5.2 สรุปความคิดเห็นความเช่ือท่ีมีต่อมายาคติ 

 

ช่ือนิทาน ความหมายทางมายาคติ ความเช่ือของเยาวชน 

1.เร่ืองคลอ้งชา้ง 

(ก๊อบอะจีง)  

เป็นหลกัปฏิบติัท่ีภรรยาตอ้งยึดถือเม่ือ

สามีออกไปคลอ้งชา้งป่าสืบเน่ืองมาจาก

บรรพบุรุษชาวกูย นัน่คือการห้ามตดัผม 

เพื่อช่วยคุม้ครองสามีใหป้ลอดภยั 

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากส่ิงท่ีมองไม่

เห็นคือสัญลกัษณ์ของอาํนาจ 

เยาวชนยงัปฎิบติัตามบรรพบุรุษนัน่

เพราะเช่ือในเชิงประจกัษ ์

 

2.ตาํนานพระมอ

เฒ่า (กานายหวาว

อูเด๋ิมมออาจีง) 

การคลอ้งชา้งไม่ให้นาํภรรยาติดตามไป

ด้วย มีการบญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้ง

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหลักจากเกิด

เร่ืองร้ายกับพระมอเฒ่ากับครอบครัว 

รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกบัลูกข่ีช้างเชือก

เดียวกนั และแขนนางเป็นช่ือเรียกว่า

บ่วงบาศก์  

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฎิบติัตน

อยูใ่นกรอบของของส่ิงท่ีเหนือ

ธรรมชาติเยาวชนยงัปฎิบติัตาม

บรรพบุรุษนัน่เพราะเช่ือในเชิง

ประจกัษ ์

 

3.คลอ้งชา้งหรือ

สยบชา้ง (ก็อบอา

จีง) 

คาถาในการคล้องช้างผูมี้คาถากบัตวัก็

ต้อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ อ ย่ า ง

เคร่งครัด ไม่ทาํผิดผีปะกาํ ไม่อย่างนั้น

คาถาก็จะเข้าตวัทาํให้เกิดอนัตรายกับ

ตวัเองได ้

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฎิบติัตน

อยูใ่นกรอบของของส่ิงท่ีเหนือ

ธรรมชาติเยาวชนเช่ือในเชิง

ประจกัษ ์
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ตารางท่ี5.2 (ต่อ) 

 

4.กาํเนิดชา้งใน

แดนสวรรค ์(อูมา

เลือดอาจีงน็อง

กาแตะ๊ซาหวนั) 

การกาํเนิดของช้างท่ีเล่าในแนวความ

เช่ือทางพระพุทธศาสนา เช่ือว่าช้างเคย

เป็นสัตวช์ั้นสูงมาก่อน ชาวกูยจึงตอ้งให้

ความเคารพชา้ง เพราะชา้งมีเทพรักษา 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

5.สงครามยกัษก์บั

เทวดา (สงกราม

หยกัน็องเทวเด๋ีย) 

ผูกเร่ืองลกัษณะของช้างไวก้บัส่ิงเหนือ

ธ ร ร ม ช า ติ ใ น แ น ว ค ว า ม เ ช่ื อ ท า ง

พระพุทธศาสนา 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

อาํนาจท่ีเหนือธรรมชาติ 

6.กาํเนิดชา้งใน

เมืองมนุษย ์(อูมา

เลือดอาจีงน๊อง

กาแตะ๊กยู) 

ผกูเร่ืองการกาํเนิดหมอชา้งกบัส่ิงเหนือ

ธรรมชาติ ในแนวพระพุทธศาสนา มี

ความเช่ือวา่พระพรหมส่งหมอชา้งลงมา

สู่โลกมนุษย์เพื่อดูแลรักษาช้าง และมี

ความเช่ือกันว่าหากนับถือหรือสร้าง

ศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา จะคา้ขายดี   

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฎิบติัตน

อยูใ่นกรอบของของส่ิงท่ีเหนือ

ธรรมชาติเยาวชนเช่ือในเชิง

ประจกัษ ์

 

7.ลูกชา้งป่า (กอน

เจียงโคด) 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ีเหนือธรรมชาติ แสดงถึงความ

ผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมาตั้ งแต่

อ ดี ต  แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ช า ว กู ย กั บ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

8.ลูกชา้ง (กอนอา

จีง) 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ี เหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้
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ตารางท่ี5.2 (ต่อ) 

 

9.ชา้งบิน (อาจีง

ปาลร) 

แทรกคติความเช่ือวา่ชา้งเป็นสัตวช์ั้นสูง

ท่ีตอ้งเคารพ จึงตอ้งมีพิธีทาํศพชา้ง นัน่

ก็คือพิธีบงัสุกุล(พิธีกรรมสวดศพช้าง

ลม้) 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

 

10.นิทานเร่ืองลูก

พญาชา้งเผือก 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ี เหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึง

ความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

11.คนปากมาก 

(กยูกาเนาะหวา

วป๋ืน) 

ผูกเร่ืองระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ช้าง 

คน ท่ี เหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงถึง

ความผูกพนัระหว่างคนกับช้างท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีต และวิถีชีวิตของชาวกูยกับ

ธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะเป็นส่ิงท่ี

เหนือธรรมชาติ ไม่สามารถเห็นใน

เชิงประจกัษไ์ด ้

 

นิทานเป็นส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารมายาคติ ระหว่างบรรพบุรุษกบัเยาวชนในหมู่บา้นตา

กลาง ตาํบลกระโพ จงัหวดัสุรินทร์ โดยวธีิการส่ือสารนั้นก็คือ การเล่าปากต่อปาก โดยมีเน้ือหาของ

นิทานเป็นตวัเช่ือมความผกูพนัและเร่ืองราวต่าง ๆ ไว ้

ประเภทนิทานท่ีเยาวชนมีความเช่ือมากท่ีสุด คือนิทานทอ้งถ่ิน รองลงมาคือนิทานเทพ

นิยาย นิทานท่ีเยาวชนไม่เช่ือเลยก็คือ นิทานเร่ืองสัตว ์และนิทานตลกขบขนั 

นิทานพื้นบา้นไทยกยูท่ีเยาวชนทั้ง 12 คนเกิดความเช่ือมีทั้งหมด 4 เร่ืองไดแ้ก่ 

1.เร่ืองคลอ้งชา้ง (ก๊อบอะจีง)  

2.ตาํนานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเด๋ิมมออาจีง) 

3.คลอ้งชา้งหรือสยบชา้ง (ก็อบอาจีง) 
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4.กาํเนิดชา้งในเมืองมนุษย ์(อูมาเลือดอาจีงน๊องกาแตะ๊กยู) 

ประเด็นท่ีทาํให้เกิดความเช่ือคือ เช่ือในเชิงประจกัษ์ โดยเยาวชนทุกคนท่ีเช่ือล้วน

แลว้แต่เห็นคนในครอบครัวยดึถือปฎิบติั ไม่วา่เร่ืองนั้นจะพิสูจน์ไดห้รือไม่ก็ตาม  

นิทานพื้นบา้นไทยกยูท่ีเยาวชนทั้ง 12 คนไม่เช่ือมีทั้งหมด 7 เร่ือง ไดแ้ก่ 

1.  กาํเนิดชา้งในแดนสวรรค(์อูมาเลือดอาจีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) 

2.  สงครามยกัษก์บัเทวดา (สงกรามหยกัน็องเทวเด๋ีย) 

3.  ลูกชา้งป่า (กอนเจียงโคด) 

4.  ลูกชา้ง (กอนอาจีง) 

5.  ชา้งบิน (อาจีงปาลร) 

6.  ลูกพญาชา้งเผอืก 

7.  คนปากมาก (กยูกาเนาะหวาวป๋ืน) 

ประเด็นท่ีไม่เช่ือเพราะไม่เห็นในเชิงประจกัษ ์ไม่มีตวัอยา่งจากบรรพบุรุษเป็นเพียงเนน้ 

ความสนุกสนาน และเป็นเร่ืองท่ีเหลือเช่ือ 

สรุปโดยรวมจากผลการสนทนากลุ่มจะเห็นไดว้า่ ความเช่ือเหล่าน้ียงัถูกถ่ายทอดผ่าน

นิทานพื้นบา้นนอ้ยมาก เป็นเพราะเยาวชนสมยัน้ีไม่เคยเห็นการออกไปคลอ้งชา้งป่าแลว้ เหลือเพียง

เร่ืองเล่าจากบรรพบุรุษเท่านั้น ทาํใหไ้ม่น่าสนใจ นิทานทั้ง 11 เร่ือง เยาวชนยงัใหค้วามสนใจและสืบ

ทอดอยูส่่วนมากคือนิทานท่ีเยาวชนเหล่าน้ีไปมีส่วนร่วมดว้ยหรือเคยเห็น เช่นนิทานเร่ืองคลอ้งชา้ง 

พระมอเฒ่า การคลอ้งชา้งหรอสยบชา้ง นิทานทั้ง 3 เร่ืองน้ีเยาวชนมีความเช่ือ ทั้ง 12 คน และความ

เช่ือส่วนหน่ึงเกิดจากความเช่ือบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลงั 

คือเยาวชนเหล่าน้ีมองโลกผ่านกรอบประสบการณ์การรับรู้และวฒันธรรม ความ

เหมือนกนัทางวฒันธรรมจะทาํให้เกิดความเขา้ใจทางความหมายร่วมกนั กลุ่มชน ชุมชน สังคมจะ

ส่ือสารทางวฒันธรรมถึงกนัไดต้อ้งอาศยัส่ิงเหล่าน้ีในการบอกกล่าวถึงกนั ประพฤติ ปฏิบติั และทาํ

ใหดู้เป็นตวัอยา่ง ดงัจะเห็นไดจ้าก นิทานท่ียงัมีการปฏิบติัอยูจ่ริงนัน่ก็คือ การเซ่นไหวผ้ีปะกาํท่ีตอ้ง

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ภาษาผปีะกาํ วธีิการปฏิบติัขณะคลอ้งชา้ง คาถาอาคมการจบัชา้ง สอดคลอ้งกบั

แนวคิดวฒันธรรมท่ีวา่วฒันธรรมช่วยเหน่ียวร้ังสมาชิกในสังคมให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

และสังคมท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนัยอ่มจะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั 
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5.2 การอภิปรายผล 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปความเช่ือ ของนิทานทั้ง 11 เร่ือง 

 

ช่ือนิทาน ความหมาย มายาคติ สัญญะ มายาคติของเยาวชน 

1.เร่ืองคลอ้งชา้ง 

(ก๊อบอะจีง)  

 

ผูห้ญิงหา้มตดัผมเม่ือ

สามีออกไปคลอ้งชา้ง 

การหา้มตดัผม ชา้งและผม ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากส่ิงท่ีมองไม่เห็นคือสัญลกัษณ์

ของอาํนาจ เยาวชนยงัปฏิบติัตามบรรพบุรุษนัน่เพราะ

เช่ือในเชิงประจกัษ ์

 

2.ตาํนานพระมอเฒ่า 

(กานายหวาวอูเด๋ิมมอ

อาจีง) 

ตาํแหน่งสูงสุดของการ

เป็นหมอชา้ง 

การทาํผดิกฎระเบียบ

หมอชา้งของพระมอ

เฒ่า 

พระมอเฒ่าและแขน

นาง 

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของ

ของส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติเยาวชนยงัปฏิบติัตามบรรพ

บุรุษนัน่เพราะเช่ือในเชิงประจกัษ ์

 

3.คลอ้งชา้งหรือสยบ

ชา้ง (ก็อบอาจีง) 

คาถาท่ีช่วยในการคลอ้ง

ชา้ง 

คาถาอาคมในการ

คลอ้งชา้ง 

ชา้งและหมอชา้งท่ีมี

คาถา 

ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของ

ของส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติเยาวชนเช่ือในเชิงประจกัษ ์
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ตารางท่ี5.3(ต่อ) 

4.กาํเนิดชา้งในแดน

สวรรค ์(อูมาเลือดอา

จีงน็องกาแตะ๊ซาหวนั) 

ความเป็นมาของ

ชา้ง 

ความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา 

การกาํเนิดชา้ง 

ชา้งเอราวณั ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั

และกนั ไม่สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

5.สงครามยกัษก์บัเทวดา 

(สงกรามหยกัน็องเทว

เด๋ีย) 

การสู้รบท่ีมีชา้ง

เป็นพาหนะ 

ความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา 

การถูกสาป 

ชา้งเอราวณั 

ยกัษ ์ เทวดา 

ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงอาํนาจท่ีเหนือ

ธรรมชาติ 

6.กาํเนิดชา้งในเมือง

มนุษย ์(อูมาเลือดอาจีงน๊

องกาแตะ๊กยู) 

การกาํเนิดของชา้ง 

ท่ีตอ้งส่งหมอชา้ง

มาดูแล 

ความเช่ือทาง

พระพุทธศาสนา 

การเกิดหมอชา้ง 

ชา้ง ส่วนใหญ่เช่ือ เกิดจากการปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของ

ของส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติเยาวชนเช่ือในเชิงประจกัษ ์

7.ลูกชา้งป่า (กอนเจียง

โคด) 

ลูกชา้งท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งคนกบัชา้ง 

ความผกูพนัระหวา่งคน

กบัชา้ง ธรรมชาติ 

ลูกชา้งป่า ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั

และกนั ไม่สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้
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ตารางท่ี5.3(ต่อ) 

8.ลูกช้าง (กอนอา

จีง) 

 

ลูกช้างท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

คนกบัชา้ง 

ความผูกพนัระหว่างคน

กับช้าง ธรรมชาติ และ

ความกตญัญู ความรักท่ี

พอ่มีต่อลูก 

ลูกชา้ง ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงความพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั

และกนั ไม่สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

 

9.ช้ า ง บิ น  ( อ า จี ง

ปาลร) 

ชา้งบินได ้ ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้น

ถึงตวั 

การทาํพิธีบงัสุกุลชา้งให้

ถูกวธีิ 

ช้าง ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงความพึ่งพาอาศยั

ซ่ึงกนัและกนั ไม่สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

10.นิท า นเ ร่ื อง ลู ก

พญาชา้งเผอืก 

 

ลูกช้างท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

คนกบัชา้ง 

ความผูกพนัระหว่างคน

กบัชา้ง ธรรมชาติ 

ชา้งเผอืก ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะแสดงถึงความพึ่งพาอาศยั

ซ่ึงกนัและกนั ไม่สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้

11.คนปากมาก (กูย

กาเนาะหวาวป๋ืน) 

 

คนพดูมากจนเกิดเร่ือง การพูดมากบางคร้ังยอ่ม

ส่งผลเสียกบัตวัเองและ

ผูอ่ื้นได ้

คน ชา้ง ส่วนใหญ่ไม่เช่ือ เพราะเป็นส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ ไม่

สามารถเห็นในเชิงประจกัษไ์ด ้
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ส่ิงท่ีสามารถสะทอ้นค่านิยมความเช่ือเชิงมายาคติออกมาโดยผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู  

จงัหวดัสุรินทร์ทั้ง 11 เร่ือง สามารถบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของหมอชา้งชาวกูยและคนใน

ชุมชนไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงวฒันธรรมเป็นวถีิชีวติของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ีถ่ายทอดกนัได ้เรียนได ้เอา

อยา่งกนัได ้ ทาํใหห้มอชา้งชาวกยูมีความผกูพนักบัชา้งจนกลายเป็นวฒันธรรมการเล้ียงชา้งของชาว

กยูท่ีเป็นมรดกสืบทอดกนัมาแต่โบราณชาวกูยทุกคนถือวา่ชา้งเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นเหมือน

เพื่อนพี่น้องญาติมิตรและเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีลูกหลานชาวกูยไดรั้บการสืบทอดจากบรรพ

บุรุษ  

การเล่านิทาน จะเล่าเพื่อใชใ้นการส่ือสารทางความคิด ความรู้สึก ให้เกิดความเขา้ใจซ่ึง

กนัและกนั เพราะนิทานมีการส่ือสารเพื่อสอดแทรกคติ ความเช่ือต่าง ๆ เอาไวม้ากมาย เป็นกุศโล

บายของคนเฒ่าคนแก่ในการท่ีจะสั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบติัถูกตอ้งตามจารีตประเพณี และก็สร้าง

ความสนุกสนาน สร้างความรักความอบอุ่นให้เกิดข้ึนกบัครอบครัว เช่นเดียวกนักบั (อดิสา วงศ์

ลกัษณพนัธ์, 2542 : 22 อา้งถึงใน วิริยา วิฑูรยส์ฤษฏศิลป์,2548 : 15)  ท่ีมองวา่การเล่าเร่ือง คือการ

บรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือเหตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนเองซ่ึงบุคคลหน่ึงนาํไปถ่ายทอดยงัอีกบุคคล

หน่ึงโดยอาศยัภาษาพูด ภาษาเขียน หรือแมแ้ต่ภาษาสัญลกัษณ์ในการเล่าเหตุการณ์เร่ืองดงักล่าว 

ดงันั้นเม่ือส่ือใดมีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ก็สามารถนาํเอาวิธีการของการเล่าเร่ืองมาใชเ้พื่อ

ถ่ายทอดเหตุการณ์ไดท้ั้งส้ิน  

ในอดีตหมอช้างชาวกูยเป็นผูส่ื้อสารโดยการเล่านิทานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงออกมา เล่าถึง

ผูอ่ื้นแต่บางคร้ังก็สมมุติว่านัน่คือตวัเอง ซ่ึงผูเ้ล่ามกัจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือนาํตวัเองเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ เช่น หมอชา้งไดเ้ล่าเร่ืองการออกไปคลอ้งชา้ง ก็จะมีการเล่าท่ีประหน่ึงวา่ตน

ก็ออกไปคลอ้งชา้งแบบน้ีเช่นกนั จึงเล่ามาดว้ยความสนุกสนานและน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของเบอร์ กล่าวว่าผูเ้ล่าเร่ือง (Narrator) ก็คือใครก็ไดส้ักคนท่ีเล่าเร่ืองต่าง ๆ เล่าถึงส่ิงต่าง ๆ เล่าถึง

ผูอ่ื้นแต่บางคร้ังก็สมมุติบทบาทตวัละครหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีถูกเล่าถึงนั้นไปดว้ย  เช่นเดียวกบัลกัษณะ

ตวัละครท่ีบนัทึกในหนงัสือ ผูเ้ล่านั้นมกัจะมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองเล่าทุกเร่ืองท่ีผู ้

เล่าจะเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือนาํตวัเองเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ ตวัเราเองนบัเป็นส่ิงสําคญั

ท่ีทาํใหเ้ร่ืองเล่ามีความหมาย กล่าวไวว้า่เร่ืองเล่าก็คือเคร่ืองมือท่ีเราใชเ้รียนรู้โลกกวา้งและเป็นวิธีท่ี

เราจะบอกผูอ่ื้นถึงส่ิงท่ีเราเรียนรู้ไดด้ว้ยการเล่าเร่ืองนัน่เอง 
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จากการศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) นิทานสามารถส่ือสารทาํ

ใหเ้กิดความสนุกสนาน ความสามคัคี แสดงอาํนาจของผูเ้ล่า สุดทา้ยคือการสร้างความเช่ือให้เกิดข้ึน 

เพื่อทุกคนจะไดเ้กรงกลวัในส่ิงทีเกิดข้ึน ไม่กลา้ทาํผิด ทาํแต่ส่ิงดี ๆ ประพฤติตนเป็นคนดี เคารพส่ิง

ท่ีมองไม่เห็น สอดคลอ้งกบั แนวคิดการเล่าเร่ือง ท่ีวา่การวิเคราะห์เร่ืองเล่าในยุคปัจจุบนัจึงมุ่งศึกษา

การประกอบสร้าง (Construction) ความหมายหรือความเป็นจริงในสังคมเพื่อทาํความเข้าใจ 

(Understanding) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีมิไดจ้าํกดัวงแต่เฉพาะการศึกษาการเล่าเร่ืองแต่ง (Fiction) 

เท่านั้น หากยงัหมายรวมถึงการวเิคราะห์จากสารคดีหรือเร่ืองจริง (Non-Fiction)  

นิทานยงัมามารถส่ือสารใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของชุมชน บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ 

จงัหวดัสุรินทร์ ท่ีในอดีตเม่ือถึงหน้าแล้งตอ้งไปไปขุดมนั หาของป่า เพื่อปะทงัชีวิตของตนแ ละ

ครอบครัว สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อารีย ์ทองแกว้ (2547) ท่ีพบวา่ สภาพครอบครัวในวิถีชีวิต

แบบชาวบา้น ท่ีพึ่งพาตนเองอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ แสวงหาปัจจยัส่ีจากป่า นํ้ า ภูเขา ไร่ 

นา  

นิทานพื้นบา้นไทยกูย  จงัหวดัสุรินทร์ จึงถือไดว้า่เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ี

ไม่ใช่วตัถุ (Non Material Culture) หรือนามธรรม ไดแ้ก่ ความคิด ความเช่ือ ลทัธิประเพณี ค่านิยม 

ฯลฯ ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย์ โดยการส่ือสารผ่านนิทานทาํให้รู้ถึงความเป็นมาของ

ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนบา้นตากลาง ท่ีมีอาชีพเล้ียงช้าง มีความสัมพนัธ์กบัช้างท่ีเป็น

เหมือนครอบครัวเดียวกนั นิทานสามารถใชส่ื้อสารเพื่อสร้างค่านิยมและความเช่ือของชุมชนออกมา

ได ้โดยการเล่านิทานต่อ ๆ กนัมาจากบรรพบุรุษ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพระพิเชษฐ์ ธีรปญฺ

โญ ชยัมูล  (2549) ท่ีว่าความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีมนุษยย์อมรับนบัถือ มัน่ใจ เช่ือ และกลวัต่ออาํนาจอนั

ซ้อนเร้น ลึกลบั ของส่ิงเหล่านั้น ทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ถึงแมว้่าส่ิงเหล่านั้นเป็นเร่ืองท่ี

พิสูจน์ไม่ไดก้็ตาม 

นิทานจึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท้องถ่ินบ้านตากลางหรือหมู่บ้านช้าง คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่แล้วล้วนมีวิถีชีวิตท่ีผูกผนักับช้าง และสืบทอดค่านิยม ทศันคติ ความเช่ือด้าน

พิธีกรรมตามแบบชาวกูย ความคิด ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงช้าง ตลอดจนแบบแผน ระเบียบ

กฎเกณฑค์วามหมายและคุณค่าท่ีคนในกลุ่มหมอชา้งชาวกยูร่วมกนัรับ และรักษาเพื่อการอยูร่่วมกนั

เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะแยกได้จากกลุ่มอ่ืน ซ่ึงวฒันธรรมและการดาํรงชีวิตของชาวกูยใน
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หมู่บ้านตากลางได้ร่วมกนัสืบทอดมากจากส่ิงท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และสั่งสมมาเพื่อให้

ลูกหลานชาวกยูไดด้าํรงรักษาวฒันธรรมและประเพณีน้ีใหด้าํรงอยู ่ 

การใชนิ้ทานส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ของชุมชนนั้น เป็นการส่ือความหมายดว้ยคติความ

เช่ือทางวฒันธรรมซ่ึงถูกกลบเกล่ือนให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน ทุก

อย่างท่ีตอ้งปฏิบติั ตอ้งเคารพนบัถือล้วนเกิดมาพร้อมกบัทุกคนในชุมชนทาํให้เรามองว่ามนัเป็น

ธรรมชาติ มนัเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน ดว้ยความคุน้ชินเสียจนไม่ทนัสังเกตวา่มนัเป็นส่ิงประกอบสร้าง

ทางวฒันธรรม เรานัน่เองท่ี “หลง” คิดไปวา่ค่านิยมท่ีเรายึดถืออยูน่ั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตาม

สามญัสํานึก และปัจจุบนัด้วยการห้ามไม่ให้ล่าช้างป่าแล้ว ทาํให้ไม่มีการออกไปคล้องช้างป่า 

ประเพณีและวฒันธรรมเหล่าน้ีก็ยงัคงอยู่ โดยเกิดจากความเช่ือของทุกคนในชุมชนท่ีมีความเช่ือ

ตรงกนัมีความผูกพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จึงยงัคงรักษาและปฎิบติัตามท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสอน

เอาไว ้

 ความเช่ือเชิงมายาคติท่ีส่ือสารผ่านนิทานพื้นบา้นไทยกูยนั้น ควรจึงควรมีการส่ือสาร

ระหวา่งผูท่ี้เป็นหมอชา้งและเยาวชนใหม้ากกวา่น้ี เพื่ออาศยัเยาวชนคนรุ่นใหม่สืบทอดวรรณกรรมดี 

ๆ เหล่าน้ีเอาให้ให้คงอยู่ ให้คงอยู่ไปพร้อมกบัวิชาคชศาสตร์การคลอ้งชา้ง ไม่ใช่จะมีส่ิงใดส่ิงหน่ึง

สูญหายไปพร้อมกับหมอช้างรุ่นเก่า แต่ความหมายในระดับมายาคติก็ต้องยอมรับว่า มัน

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบรับความต้องการของคนบางกลุ่มหรือความต้องการทาง

วฒันธรรม ซ่ึงอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลง เพราะความเช่ือสามารถยึดเหน่ียวจิตใจของคนใน

ชุมชนให้เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ตอ้งการสร้างให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกถึงความปลอดภยั และอุ่นใจ 

จึงมีการสร้างศาลปะกาํเพื่อแสดงความเคารพนบัถือ มีพิธีกรรมการเซ่นไหวเ้กิดข้ึนเม่ือมีการออกไป

คลอ้งชา้ง ปัจจุบนัไม่มีการออกไปคลอ้งชา้งแลว้ก็ยงัมีการปฏิบติัอยูโ่ดยการเซ่นไหวผ้ีปะกาํในทุก

วนัพระ และทาํเม่ือมีลูกหลานเจบ็ป่วยหรือลูกหลานออกไปทาํงานต่างถ่ิน สอดคลอ้งกบั Barthes ท่ี

บอกว่าใช้ในการทาํความเขา้ใจความเป็นจริงหรือธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ สุดทา้ยเร่ืองน้ีก็นาํมาสู่

ความเช่ือท่ีทุกคนจะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม และมายาคติในเร่ืองน้ีเป็นส่ิงประกอบสร้างทาง

วฒันธรรม ทาํให้คนในชุมชนหลงคิดไปว่าค่านิยมท่ียึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือเป็นไปตาม

สามญัสํานึก ซ่ึงความหมายในชั้นแรกนั้น อาจเป็นการตีความเน่ืองมาจากประสบการณ์ของแต่ละ

บุคคล (Subjective experience) แต่สําหรับความหมายแฝงระดบัท่ีสองหรือท่ีเรียกวา่ มายาคติ นั้น
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เป็นการตีความหมายท่ีถูกใส่ความหมายในระดบัสังคม คือการใส่ความหมายของชุมชนชาวกูย

นัน่เอง 

การศึกษากระบวนการทาํงานของมายาคติ จะทาํให้เห็นถึงความหมายท่ีแฝงอยู่ใน

นิทานพื้นบา้นท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษา ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษานิทานทัว่ไป โดยมกัจะศึกษาเพียงดา้นเดียว

ผ่านกรอบบรรทดัฐานของสังคม ส่วนงานวิจยัเล่มน้ีผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดมายาคติมาประยุกต์เพื่อ

ศึกษาการส่ือสารความเช่ือท่ีแฝงอยูใ่นนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ เป็นการเปิดมุมมองทาง

สังคมให้กวา้งข้ึน และเป็นคุณลกัษณะทางอาํนาจของ “มายาคติ” (Myth) ท่ีถือวา่ทรงพลงัต่อสรรพ

ส่ิงในสังคมอยา่งท่ีโรล็องด ์บาร์ตส์เคยกล่าวเอาไวเ้สมอในงานวชิาการของเขา 

การศึกษาการส่ือสารมายาคติเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นในงานวิจยัช้ินน้ี ทาํให้สังคมไดรั้บ

รู้ถึงอาํนาจท่ีแฝงอยูใ่นนิทานพื้นบา้น อาํนาจจากบรรพบุรุษในชุมชน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงหรือ

สร้างความเช่ือความศรัทธาใหเ้กิดข้ึนไดใ้นชุมชน ซ่ึงมีความสลบัซบัซ้อน ทั้งน้ี อาํนาจท่ีเกิดข้ึนจาก

กรอบรหัสท่ีไปควบคุมความหมายในนิทานพื้นบา้นนั้นไม่ใช่อาํนาจท่ีย ัง่ยืนถาวร หากเป็นเพียง

อาํนาจท่ีเล่ือนไหลและพร้อมจะเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ ดงัจะเห็นไดจ้าก อดีตเม่ือสามีออกไปคลอ้ง

ชา้งผูเ้ป็นภรรยาหา้มตดัผมจนกวา่สามีจะกลบั ปัจจุบนัเน่ืองจากไม่มีการออกไปคลอ้งชา้งป่าแลว้ จึง

กลายมาเป็นขอ้ปฏิบติัของคนในครอบครัววา่หากลูกหลานออกไปทาํงานต่างถ่ินผูท่ี้เป็นพ่อแม่ปู่ ยา่

ตายายก็หา้มตดัผมจนกวา่ลูกหลานตนเองจะกลบัมา เป็นตน้ 

งานศึกษาคร้ังน้ียงัทาํให้เห็นว่า แม้กระทั่งนิทานแนวตลกขบขนัหรือเทพนิยาย ท่ี

เยาวชนไม่เกิดความเช่ือนั้น ไม่เพียงแค่สร้างความบนัเทิงหรือผ่านคลายเท่านั้น ยงัมีกระบวนการ

สร้างมายาคติเขา้ไปไหลวนทาํงาน เพื่อส่ือสารความหมายอยา่งแนบเนียน และเป็นปฏิบติัการทาง

อาํนาจระหวา่งกลุ่มบรรพบุรุษและกลุ่มคนรุ่นใหม่ (เยาวชน) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงดาํเนินสืบมาตั้งแต่

อดีตผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 
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หมอชา้งและนกัวชิาการไดถ่้ายทอดความเช่ือ

ไปยงัเยาวชนโดยส่ือสารผา่นวธีิการเล่า 

หมอชา้งและ

นกัวชิาการฟัง

นิทานแลว้ถอด

ความเช่ือเอาไวท่ี้

ตนเอง 

เยาวชน

อ่านนิทาน

โดยตรง 

ผลท่ีได ้

ภาพที5่.2 

โมเดล ผลการวจัิย 
   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

นิทานพืน้บ้านไทยกูย เกีย่วกับช้าง      

จ.สุรินทร์ 

(สาร) 

 
- ค่านิยมและความเช่ือ

เชิงมายาคติเก่ียวกบั

ชา้ง 

หมอช้างและนักวชิาการ 

(ผู้รับสารและผู้ส่งสาร) 

 

- วธีิการส่ือสาร 

- ประสบการณ์และความอาวุโสของผูเ้ล่า  

- การยอมรับของคนในชุมชนใหเ้ป็น

ปราชญช์าวบา้น 

- ช่วงเวลาในการเล่า 

- สถานท่ีในการเล่า 

เยาวชน 

(ผู้รับสาร) 

- ความเช่ือและไม่เช่ือท่ีเกิดจากประสบการณ์ 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ล่ากบัผูรั้บ 

- การเล้ียงดูและส่ิงแวดลอ้ม 

ความเช่ือของเยาวชน ท่ีเกิดจากการอ่าน

นิทานโดยตรงและได้รับถ่ายทอดมาจากหมอช้าง 

นกัวชิาการ 

2 

1 

3 
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ความเช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของคนในชุมชนอย่างใกลชิ้ด ปรากฏออกมา

ในรูปของพฤติกรรมในชีวิตประจาํวนั มีกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียม พิธีกรรม วฒันธรรม โดย 

โครงเร่ือง (Plot) ในนิทานทั้ง 11 เร่ือง ลว้นมีชา้งเขา้มาเก่ียวขอ้งในเร่ือง เช่น ช้างเป็นพาหนะของ

คน เป็นพาหนะของเทวดา เป็นผูถู้กล่า เป็นตน้  แนวคิดของเร่ือง (Theme) สร้างความเช่ือ สร้าง

จิตสาํนึกใหค้นรุ่นใหม่ยงัรักชา้งและดูแลชา้ง ทาํให้เห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งในชุมชน 

ตวัเอก (Hero/Heroine) ก็คือช้าง เป็นผูถู้กล่า  ผูร้้าย (Villains) ก็คือคนท่ีไปล่าช้าง คนท่ีฆ่าช้าง 

ช่วงเวลา (Time) เป็นช่วงเวลาท่ีผา่นมานาน เป็นนิทานท่ีเล่าต่อจากบรรพบุรุษ สถานท่ี (Place) เป็น

สถานท่ีท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นตากลาง และป่าท่ีออกไปจบัชา้ง นัน่ก็คือป่าแถบเขมร เคร่ืองแต่งกาย 

(Costume) การแต่งกายของของหมอช้างเป็นภาษาอวจันะ (Non-verbal) ท่ีจะบ่งบอกหรืออธิบาย

ความหมายของเร่ืองราวของผูไ้ปจบัชา้งได้ โดยหมอช้างนุ่งผา้ไหมเป็นผา้นุ่ง 1 ผืน และมีผา้สไบ

หน่ึงผืน มีเคร่ืองรางของขลงัเป็นเคร่ืองประดบั วิธีการเดินทางหรือยานพาหนะท่ีใช ้ (Locomotion) 

นิทานทุกเร่ืองใชช้า้งเป็นพาหนะทั้งส้ิน อาวุธ (Weapon) อาวุธท่ีใชใ้นนิทานจะเป็นเชือกปะกาํ ท่ีใช้

ในการคลอ้งช้าง คาถาอาคมในการจบัช้าง อิทธิฤทธ์ิของเทวดา รวมไปถึงการเซ่นไหวผ้ีปะกาํให้

ช่วยคุม้ครองผูอ้อกไปคลอ้งช้างป่า และนิทานไดส่ื้อสารค่านิยมดา้นความกตญัญู ความรัก ความ

สามคัคี  

การถ่ายทอดความเช่ือเก่ียวกบัชา้งมีวธีิการส่ือสารดงัน้ี 

1. นิทานพื้นบา้นไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์ เป็นสารท่ีส่ือให้เห็นถึงค่านิยมและความเช่ือ

เชิงมายาคติเก่ียวกับช้าง เช่น ความเช่ือเร่ืองการเซ่นไหวศ้าลปะกํา การห้ามตัดผมเม่ือคนใน

ครอบครัวออกไปคลอ้งชา้ง ความรักความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง ความกตญัญู ความสามคัคี การ

กาํเนิดช้าง การมีเทวดาคอยรักษาช้าง การใช้คาถาอาคม เป็นตน้ โดยหมอช้างและนกัวิชาการฟัง

นิทานแลว้ถอดความเช่ือไวท่ี้ตนเอง  

2. หมอชา้งและนกัวชิาการ เป็นผูรั้บสารและผูส่้งสารในเวลาเดียวกนั โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งสองจะทาํการถ่ายทอดความเช่ือท่ีตวัเองได้ถอดไวส่ื้อสารผ่านวิธีการเล่าไปยงัเยาวชน เพื่อ

ก่อใหเ้กิดความเช่ือ ซ่ึงมีวธีิการส่ือสารมีดงัน้ี 
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  2.1)หมอชา้ง 

         เน่ืองจากหมอช้างมีประสบการณ์ในการคลอ้งชา้ง และเป็นผูอ้าวุโสท่ีคนใน

ชุมชนบา้นตากลาง ตาํบลกระโพ ให้ความนบัถือ ฉะนั้นการเล่านิทานของหมอช้างทุกคนท่ีฟังจึง

เกิดความเช่ือไดง่้าย หมอชา้งจะใชว้ิธีเล่านิทานแบบปากต่อปาก โดยเล่าขณะพาชา้งไปอาบนํ้ า และ

เล่าหลงัจากท่ีปฏิบติัพิธีกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การเซ่นไหวศ้าลปะกาํ จะมีการเล่าถึงขอ้ห้าม 

อนัตรายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัเอง หากทาํผิดกฎท่ีตั้งไว ้โดยยกตวัอย่างในนิทานท่ีมีผูก้ระทาํผิด 

เป็นตน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความศกัด์ิสิทธิของพิธีกรรม 

  2.2  นกัวชิาการ 

           นกัวิชาการ สําหรับคนในชุมชนบา้นตากลาง ตาํบลกระโพ มองวา่เป็นผูท่ี้มี

ความรู้ และประสบการณ์ด้านการสอน มีผลงานวิชาการ เ ช่นส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นนิทาน

พื้นบา้น ฉะนั้นคนในชุมชนจะฟังคนกลุ่มน้ีไม่แตกต่างจากหมอชา้ง ยิ่งเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมี

ความเคารพนับถือเพราะคุณครูคือผูใ้ห้การอบรมสั่งสอนวิชาเรียนให้กบัตน ฉะนั้นความเช่ือท่ี

นกัวชิาการถอดแลว้ส่ือสารไปยงัเยาวชน เยาวชนจะเกิดความเช่ือไดง่้าย  

           นกัวชิาการจะใชว้ธีิเล่านิทานดว้ยการส่ือสารผา่นภาพ การแสดง และให้กลุ่ม

เยาวชนเล่านิทานให้ฟัง โดยเยาวชนทุกคนจะไปสอบถามนิทานจากคนในครอบครัวแลว้นาํมาเล่า

ใหเ้พื่อน ๆ และคุณครูฟัง ถึงแมเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัการถ่ายทอดก็ยอ่มต่างกนั เพราะคนเล่าเป็นคนละ

คน ความสนุกสนานจึงแตกต่างกนัออกไป สถานท่ีและเวลาท่ีเล่าก็มีทั้งห้องเรียนในโรงเรียน วดั 

และสถานท่ีประกอบพิธีกรรม ทาํใหเ้ยาวชนชอบในการเรียนท่ีมีนิทานในชุมชนของตนประกอบ 

 3. เยาวชน ซ่ึงเป็นผูรั้บสาร จะไดรั้บการถ่ายทอดความเช่ือจากนกัวิชาการ หมอช้าง 

และอ่านนิทานโดยตรง ซ่ึงเยาวชนจะเกิดความเช่ือหรือไม่เช่ือข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ ทางดา้น

การศึกษาท่ีทาํให้รู้จกัการวิเคราะห์เหตุและผลมากข้ึน หรือแมก้ระทัง่ประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอกบั

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เช่นการเซ่นไหวศ้าลปะกาํ หากมีผูท่ี้ไม่เซ่นไหวจ้ะเกิดอนัตราย

กบัครอบครัวและตนเอง เป็นตน้  

  ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ล่านิทานกบัผูฟั้งนิทาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เยาวชนเกิด

ความเช่ือ เพราะบุคคลท่ีเล่าคือ ปู่ ยา่ตายาย คุณครู ซ่ึงเป็นบุคคลใกลต้วั ท่ีเยาวชนมีความรัก ความ

ศรัทธาในตวัผูเ้ล่า  รวมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ท่ีมีทั้ งพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
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กฎระเบียบ วฒันธรรม การเล้ียงชา้ง สภาพอากาศ อาหารการกิน จึงสร้างให้เยาวชนเกิดความเช่ือได้

ง่าย  ซ่ึงเยาวชนไดถู้กปลูกฝังความเช่ือและค่านิยมมาแบบไม่รู้ตวัตั้งแต่เด็กแลว้  

   

มายาคติทีไ่ด้รับการสืบต่อโดยเยาวชนกค็ือ  

- ห้ามตดัผมเม่ือมีคนในครอบครัวออกไปคล้องช้าง  (ปัจจุบนัไม่มีการออกไปคลอ้งช้าง

แลว้แต่ความเช่ือก็ยงัคงอยู ่โดยการหา้มตดัผมเม่ือลูกหลานของตนออกไปทาํงานต่างถ่ิน) 

- การเซ่นไหวศ้าลปะกาํ 

- การเคารพนบัถือหมอชา้ง 

- ความรักความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้ง 

- ความกตญัญู 

- ความสามคัคี  

- การกาํเนิดชา้งท่ีเป็นแนวความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 

- เทวดาท่ีคอยปกปักรักษาชา้ง 

- การใชค้าถาอาคม 

-  

ความเช่ือของเยาวชน 

 เยาวชนให้การยอมรับนับถือ หรือยึดมัน่ในส่ิงท่ีมองเห็นและไม่เห็น เช่นการนบัถือ

ศาลปะกาํ นบัถือผีบรรพบุรุษ เคารพนบัถือหมอช้าง ความรัก ความกตญัญู ความสามคัคี (การเป่า

สแนงแกลรวมตวัของคนมนชุมชนเม่ือมีกิจกรรม) คาถาอาคมการคลอ้งช้าง รวมไปถึงเทวดาท่ีปก

ปักรักษาช้าง การยอมรับนับถือน้ีอาจมีหลักฐานอย่างเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ได้ หรืออาจจะไม่มี

หลกัฐานท่ีจะนาํมาใชพ้ิสูจน์ให้เห็นจริงเก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้ เพราะความเช่ือเกิดจากความกลวัและ

ความไม่รู้ ซ่ึงการตดัสินใจในความเช่ือนั้น อาจไม่มีเหตุผลเลย เช่น เช่ือว่ามีผีบรรพบุรุษอยู่จริง 

อาจจะเป็นเหตุผลท่ีคิดไปเอง แต่นัน่เป็นประสบการณ์ของคนในชุมชนท่ีมีประสบการณ์ร่วมกนั ซ่ึง

เป็นการปฎิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีมายาวนาน 
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ปัจจัยทีส่่งผลทางความเช่ือของเยาวชนในเชิงประจักษ์ 
1.  พื้นฐานทางครอบครัว (Family Background) เยาวชนจะเช่ือตามพื้นฐานหลกัของ 

ครอบครัวท่ีมีการปฏิบติั ตามความเช่ือนั้นอยู ่
2.  ประสบการณ์ชีวติ (Experience of Life) บทเรียนต่าง ๆ ท่ีผา่นมาในชีวติตั้งแต่เด็ก 

เช่น การคลอ้งชา้ง การฝึกชา้ง การอาศยัอยูร่่วมกนักบัชา้ง การเล้ียงชา้งฯลฯ ลว้นเป็นขอ้มูลท่ีมีผล
โดยตรงในการตดัสินใจเช่ือ 

3.  วฒันธรรม (Culture) วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ เป็น
ส่ิงท่ีเยาวชนให้การยอมรับนบัถือและปฏิบติัตาม เช่น การคลอ้งช้าง การไหวศ้าลปะกาํ นบัถือผี
บรรพบุรุษ การห้ามตดัผม เป็นตน้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพระพิเชษฐ์ ธีรปญฺโญ ชัยมูล  
(2549)  ท่ีกล่าวว่า เจตคติของผีปู่ ย่าย ังคงเดิมไม่ เป ล่ียนไปตามกาลเวลามี  จริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาท่ีแฝงเร้นอยูใ่นคติความเช่ือก็ยงัรอใหม้นุษยไ์ดพ้ิสูจน์จุดยนืของบรรพบุรุษ  

4.  จริยธรรม (Morality) การเขา้ถึงของกลุ่มเยาวชนในขอ้ห้าม ขอ้ปฏิบติั ขอ้สัญญาท่ีมี
ในชุมชนซ่ึงเป็นกรอบในการคิด การตดัสินใจ ร่วมกนัของคนในชุมชน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของพระพิเชษฐ์ ธีรปญฺโญ ชัยมูล  (2549) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมของกลุ่มมีอิทธิพลต่อสํานึกด้าน
จริยธรรมของสมาชิกแต่ละคน ธรรมเนียมหรือพฤติกรรมดงักล่าวช่วยหล่อหลอมให้สมาชิกโดยไม่
รู้ตวั และเพื่อหลีกต่อการประณามหรือการถูกลงโทษจากกลุ่ม ประเพณีจึงเป็นแกนกลางของ
จริยธรรม คนในกลุ่มยอมรับท่ีจะปฏิบติัต่อประเพณีและวฒันธรรมเหล่านั้น ดงันั้นประเพณีและ
วฒันธรรมจึงเป็นมาตรฐานของศีลธรรมหรือจริยธรรมของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

5.  สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัของเยาวชนมาตั้งแต่เกิด เห็นอยู่
ทุกวนั จึงสามารถใชส้ภาพแวดลอ้มของชุมชนในการวเิคราะห์หลกัความเช่ือของตนเอง  

ปัจจัยทีส่่งผลท าให้เยาวชนไม่เกดิความเช่ือ 

1.  พื้นฐานความรู้ (Background of Knowledge) ปัจจุบนัเยาวชนมีการศึกษาท่ีดีกวา่คน

ในสมยัก่อน จึงสามารถกลัน่กรองและเก็บในรูปความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อวิธีคิด วิธีปฏิบติั 

ความเช่ือ สามารถใชค้วามรู้ท่ีมีมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ดว้ยตวัเอง  

2.  การรับรู้ (Perception) นิทานท่ีเยาวชนไม่เช่ือล้วนเป็นเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงกับ

พระพุทธศาสนาและเป็นเร่ืองท่ีเหนือความเป็นจริงท่ีพิสูจน์ไม่ได้ หรือตนเองไม่ได้เห็นด้วยตา

นัน่เอง และปัจจุบนัการรับรู้ของเยาวชนไปมุ่งเน้นในดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ เกม 
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โทรทศัน์ อินเทอร์เนต ฯลฯ ท่ีสามารถเรียนรู้โลกไดก้วา้งกวา่ เบ่ียงเบนความสนใจในเร่ืองนิทาน จึง

แตกต่างจากคนสมยัก่อน 

อย่างไรก็ตามการท่ีเยาวชนยอมรับนบัถือความเช่ือ ทั้ง ๆ ท่ีความเช่ือบางความเช่ือไม่

สามารถพิสูจน์หรือมีหลกัฐาน แต่ทั้งน้ีก็เกิดจากการวิเคราะห์ของเยาวชนเองท่ีใชท้ั้งประสบการณ์ 

ความรู้ ในการวเิคราะห์ 

 

บทบาทของนิทานพืน้บ้านไทยกูย ต่ออ านาจทีเ่หนือธรรมชาติเกีย่วกบัช้าง  

นิทานมีบทบาทสําคญัต่อคนในชุมชนหมู่บ้านตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม 

จงัหวดัสุรินทร์ เป็นเพราะความเช่ือและค่านิยมท่ีนาํมาสู่วฒันธรรมไดถู้กมุ่งเนน้ถึงการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมต่อวิถีการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งรูปแบบท่ีถูกนาํไปใช้ให้เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม

ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบติัในการคลอ้งชา้ง  นิทานถือไดว้า่เป็นภูมิปัญญาท่ีเช่ือมโยงระหวา่งคนกบั

ช้าง ส่ิงแวดล้อม  ธรรมชาติ หรือความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนกนัเอง และระหว่างคนกบัส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ แสดงถึงภูมิปัญญาในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกบัธรรมชาติ เป็นวิถีการ

แสดงออกท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นไปในชุมชน สามารถจาํแนกบทบาทไดด้งัต่อไปน้ี 

1.บทบาทในการสืบทอดวฒันธรรม 

การสืบทอดความเช่ือการนบัถือผีปะกาํผ่านนิทานพื้นบา้นให้ดาํรงอยู่ในชุมชนถือว่า

เป็นหัวใจสําคญัของวฒันธรรม ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความเช่ือ ค่านิยม พิธีกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนอุปนิสัยของคนในชุมชน เพราะนิทานถือไดว้่าเป็นวฒันธรรม

หน่ึงท่ีนบัเป็นเคร่ืองหล่อหลอมคนในชุมชนให้เกิดความผกูพนัสามคัคี และอบรมขดัเกลาให้คนใน

ชุมชนมีทศันคติ ความเช่ือรวมถึงค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบับุคคลอ่ืน ดงัจะเห็นไดว้า่ คนในชุมชนยงั

ตั้งศาลปะกาํไวเ้คารพบูชาทุกครัวเรือน ก่อนการออกไปทาํการส่ิงใดตอ้งเซ่นไหวผ้ีปะกาํก่อนทุก

คร้ังเพื่อความสําเร็จทั้งเร่ืองการงาน การคลอ้งชา้ง การคลอดบุตร รวมไปถึงการคุม้ครองทุกคนใน

ครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง คนในชุมชนใช้ศาลปะกาํเป็นเคร่ืองยึด

เหน่ียวจิตใจ ใหรู้้สึกวา่ตนเองอยูบ่นความปลอดภยัไม่มีใครมาทาํอนัตรายได ้เพราะวา่มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ

คุม้ครองอยูน่ัน่ก็คือผปีะกาํ (ผีบรรพบุรุษ) ทั้งน้ีเน้ือความในนิทานยงัมุ่งเนน้ให้ทุกคนตั้งใจทาํความ

ดีไม่ทาํผดิจารีตประเพณี ศีลธรรม หรือขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ของชุมชนดว้ยการกระตุน้เตือนเร่ืองราวใน
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นิทานพื้นบา้นไทยกยู สอดแทรกเน้ือหาทั้งเร่ือง ผลของการทาํผดิกฎจารีตประเพณี บาป-บุญและมุ่ง

ประพฤติปฏิบติัตนใหต้ั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ  

ดงัท่ีเธียรชาย อกัษรดิษฐ์ (2552:12) อธิบายการยึดผีเป็นท่ีพึ่งว่า “การยึดเอาผีเป็นท่ีพึ่ง

สุดท้ายของชาวบ้าน เน่ืองมาจากความล้มเหลวของท่ีพึ่ งทางอาํนาจทางเศรษฐกิจ การเมือง ท่ี

ชาวบา้นมีอยูอ่ยา่งจาํกดัในโลกแห่งความเป็นจริงไม่วา่จะเป็นวกิฤตในเร่ืองของการทาํมาหากินเล้ียง

ชีพ ภาวะการป่วยไขแ้ละการรักษาพยาบาลท่ีไม่สามารถตอบสนองคนในชุมชนได ้ดงันั้นชาวบา้น

จึงยดึโยงระหวา่งความเช่ือกบัพิธีกรรม”  

2. บทบาทในการสร้างความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัของชุมชน 

การสร้างความสามคัคีให้มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชุมชนชาวกูย อนัจะเป็น

การนาํมาซ่ึงความสงบสุขภายในชุมชน สามารถแสดงออกดว้ยการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีสะทอ้นถึง

อุปนิสัยใจคอของชาวกูยตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะในเร่ืองความสามคัคี ความรัก ความกตญัญู 

ความศรัทธาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธิเดียวกนั 

ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของชาวกยูยงัไดป้รากฏให้เห็นตั้งแต่เร่ิมขั้นตอนแรก โดย

การเป่าสแนงแกลเพื่อเรียกรวมตวัใพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หรือประชุมหารือ รวมไปถึงเป็น

สัญญาณของการแสดงช้าง โดยการเป่าสแนงแกลท่ีเป็นสัญญาณเรียกรวมตวักนัตั้งแต่อดีตท่ีมีการ

ออกไปคลอ้งชา้งป่าจวบถึงปัจจุบนั 

3.บทบาทดา้นการเป็นส่ือกลางของครอบครัว 

การท่ีบรรพบุรุษของชาวกยูไดส้ั่งสอนลูกหลานดว้ยวรรณกรรมมุขปาฐะ และปรากฏวา่

ลูกหลานปฏิบติัตามดว้ยความเคารพ   อนัแสดงถึงความยึดมัน่ในระบบครอบครัวท่ีมีความใกลชิ้ด

แน่นแฟ้น ทั้งน้ีเพราะในอดีตการศึกษาในโรงเรียนนั้นไม่ไดมี้บทบาทสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของ

สังคมชาวกยูเลย  คาํสั่งสอนเหล่าน้ีจึงมีบทบาทเป็นส่ือกลางหลกัสําคญัในการสร้างความใกลชิ้ดให้

เกิดข้ึนภายในครอบครัว  ลดช่องว่างระหว่างผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และลูกหลาน  ซ่ึงต่อมาคาํสั่งสอนเหล่าน้ีก็

ไดรั้บการพฒันารูปแบบข้ึนเป็นหนงัสือนิทาน ท่ียงัคงมีไวเ้พื่อให้ผูฟั้งและผูอ่้านไดซึ้มซบัเอาแง่คิด 

และนาํคติความเช่ือของผูอ้าวุโสท่ีตอ้งการถ่ายทอดให้กบัลูกหลานไดน้าํไปใชป้ระพฤติปฏิบติั  ดงั

ปรากฏในนิทานพื้นบา้น 
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4.บทบาทของ “อาํนาจเหนือธรรมชาติ” ท่ีเก่ียวกบัชา้ง 

การผกูโยงเร่ืองราวท่ีเหนือธรรมชาติ ระหว่างธรรมชาติ คน ชา้ง เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความ

เป็นชาวกูย โดยในอดีตไม่มีกฎหมายขอ้บงัคบัเฉกเช่นปัจจุบนัการควบคุมคนในชุมชนจึงมีวิธีเดียว

คือการสร้างความเช่ือข้ึนมา โดยผกูโยงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ให้เกิดความกลวั เม่ือเกิด

ความเช่ือข้ึน ความเช่ือก็จะมีอาํนาจเหนือธรรมชาติอนัเป็นตน้กาํเนิดของพิธีกรรม ประเพณี หลาย ๆ 

อยา่ง เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัผีปะกาํท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นตวัท่ีคอยควบคุมและจดัระบบของ

ชุมชนให้อยูก่นัอยา่งปกติสุข ไม่เบียดเบียนกนั ต้องเคารพเซ่นไหวด้ว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิ โดยมีความเช่ือ

ว่าจะคุม้ครองตนเองเพราะมีความเช่ือว่าผีบรรพบุรุษจะคอยปกป้องดูแลลูกหลานให้แคลว้คลาด

ปลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวง ดงันั้นพวกเขาจึงทาํการบูชาดว้ยการมอบส่ิงท่ีดีต่อผูมี้พระคุณ  และถือ

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัสืบต่อกนัมาในสังคม 

ดงัท่ีฉลาดชาย รมิตานนท ์(2527:38) อธิบายลกัษณะอาํนาจเหนือธรรมชาติวา่ “การนบั

ถือผีนั้นยงัคงสืบเน่ืองมาจากลทัธิบูชาบรรพบุรุษ (Ancestor worship) ซ่ึงความเช่ือน้ีเจริญเติบโต

ข้ึนมาจากลทัธิท่ีเช่ือถืออาํนาจเหนือธรรมชาติ (Supernatural) อนัเป็นตน้กาํเนิดของประเพณีหลาย 

ๆ อยา่งและเป็นท่ีมาของศาสนาบางประเภท คติความเช่ือเก่ียวกบัผเีป็นความเช่ือของมนุษยม์าตั้งแต่

สมยัโบราณ”  

5. บทบาทในการสร้างใหเ้ห็นถึงความผกูพนัระหวา่งคนกบัชา้งท่ีมีมาแต่อดีต 

ปัจจุบนัสังคมมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึนจะละทิ้งหรือ

ลดหย่อนความเช่ือเก่ียวกบัความเช่ือของชาวกูยลงไป แต่นิทานเป็นตวักาํหนดให้เห็นถึงคติความ

เช่ือพื้นฐานท่ีเก่าแก่ดั้งเดิม ดงันั้นจึงยงัคงเหลือความเช่ือต่าง ๆ เอาไว ้ดงันั้นจึงยงัคงเหลือความเช่ือท่ี

เป็นจารีตประเพณีและพฤติกรรมของคนในชุมชนไม่มากก็น้อย ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาจนเป็น

ระบบเดียวกนั ระบบความเช่ือเช่นน้ีดาํรงอยูด่ว้ยกนัในลกัษณะพึ่งพาอาศยัคํ้าจุนซ่ึงกนัและกนั 

6. บทบาทท่ีสามารถเช่ือมโยงพระพุทธศาสนา 

เช่ือมโยงเน้ือเร่ืองให้มีความสัมพนัธ์กบัศาสนา โดยเน้ือเร่ืองประกอบด้วยอิทธิฤทธ์ิ 

ปาฎิหาริย ์ตลอดจนอาํนาจอนัพน้วิสัยมนุษย ์ตวัเอกของเร่ืองเป็นผูมี้คุณสมบติัพิเศษ เช่น เป็นผูมี้

อาํนาจ มีบุญหรือมีฤทธ์ิเดช สามารถเอาชนะศตัรูหรืออุปสรรคใด ๆ ทั้งหมดในบั้นปลาย สร้าง
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เหตุการณ์ให้เขา้กบัความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี เทวดา ผีบรรพบุรุษ ไสยศาสตร์ พระอินทร์ 

เจา้ป่า เจา้เขา เป็นตน้ 

ซ่ึงนิทานสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ อธิบายสาเหตุของความเช่ือ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี  

นิทานพื้นบา้นท่ีเช่ือมโยงพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษท่ีได้

ประพฤติปฏิบติัมาแลว้ในอดีต เพราะบรรพบุรุษของชาวกยูมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งยงั

เป็นส่ิงท่ีทาํใหโ้ครงสร้างของชุมชนดาํรงอยูไ่ด ้ดงัจะเห็นไดว้า่ชาวกูยตอ้งพึ่งพาอาศยัพระภิกษุสงฆ์

เพื่อฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้จิตใจสงบสุข อนัเป็นหนทางท่ีจะนาํไปสู่สวรรค์หรือพระนิพพาน 

ทั้งยงัตอ้งอาศยัสถานท่ีของวดัในการจดักิจกรรมของชุมชน เช่น งานประเพณีต่างๆ  และกิจกรรม

ส่วนบุคคล เช่น งานบวช งานศพ รวมไปถึงพิธีบงัสุกุลชา้งลม้(ชา้งตาย)   

ดงัท่ีฉลาดชาย รมิตานนท ์(2527:33-35) อธิบายลกัษณะของพระพุทธศาสนาแบบชาวบา้น

วา่ “พุทธศาสนาและพิธีกรรมต่างๆท่ียึดถือและปฏิบติัอยูจ่ริงในหมู่พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยมี

อยู่สองประเภทหรือสองระดับ ระดับแรก คือ พุทธศาสนาเถรวาทแบบปรัชญา (Othodox 

Therevada Buddhism) ซ่ึงเรามกัจะพูดกนัว่าเป็น “แก่น” ของพุทธศาสนาหรือบางท่านก็กล่าวว่า

เป็นวิทยาศาสตร์ หรือไม่ขดักบัวิทยาศาสตร์ หรือเหนือกวา่นั้นก็คือเป็นสัจธรรม แต่อยา่ลืมวา่ยงัมี

พุทธศาสนาอีกระดบั หรืออีกแบบหน่ึงท่ีมกัพวัพนัอยูก่บัอิทธิปาฏิหาริย ์อาํนาจเหนือธรรมชาติ เวท

มนตค์าถา บาป – บุญ นรก – สวรรค ์ฯลฯ พุทธศาสนาแบบน้ีมีความสําคญัตรงท่ีเป็นพุทธศาสนาท่ี 

“ชาวบ้าน” คือคนไทยจาํนวนมากเช่ือถือและปฏิบติัอยู่ และน่าเช่ือว่ามีมากกว่าแบบแรก พุทธ

ศาสนาท่ีเช่ือว่าเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบา้นไดน้ั้น ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี กล่าวคือ แง่คิดหรือการ

อบรมท่ีให้แก่ศาสนิกชนจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัทางโลก พุทธศาสนาแบบชาวบา้นเป็นการผสมผสาน

ระหวา่งพุทธศาสนาลทัธิพราหมณ์และความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาจนเป็นระบบเดียวกนั ระบบความ

เช่ือเช่นน้ีดาํรงอยูด่ว้ยกนัในลกัษณะพึ่งพาอาศยัคํ้าจุนซ่ึงกนัและกนั” 

7.  บทบาทดา้นการใหค้วามบนัเทิง 

นิทานสามารถสร้างความบนัเทิงให้เกิดข้ึนกบัคนในชุมชน สร้างความร่ืนเริงใจใน

ช่วงเวลามีงานในชุมชน เช่นงานบวชนาคชา้ง แต่งงานบนหลงัชา้ง ทอดกฐินชา้ง ฯลฯ ทั้งน้ีชาวกูย 

มองว่าการเล่านิทานเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความบนัเทิงใจแล้ว ยงัเป็นเสมือนเป็นการสร้าง
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ความรู้สึกปลอดภยัให้กบัลูกหลานของตนท่ีมีบรรพบุรุษคอยปกป้องดูแลไม่เคยทอดทิ้งลูกหลาน 

รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่นมีงานท่ีวดั หลวงตาก็จะเล่านิทานเฮฮาให้ฟัง

ในงาน ไดท้ั้งการสอดแทรกคติความเช่ือแลว้ ยงัสร้างความเป็นกนัเองใหก้บัคนในชุมชนอีกดว้ย 

 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. ในอดีตไม่มีกฎหมายเหมือนปัจจุบนั คนในชุมชนบา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอ

ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ไดใ้ชค้วามเช่ือและค่านิยมเป็นตวัควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน ซ่ึง

ปัจจุบนัค่านิยมและความเช่ือนั้นก็ยงัใชไ้ดอ้ยู ่

2.  บทบาทของนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ มีอาํนาจท่ีเหนือธรรมชาติเก่ียวกบั

ชา้งแฝงอยู ่ 

3. บรรพบุรุษยดึมัน่ในเร่ืองของความเช่ือ ถ่ายทอดสู่ลูกหลานผา่นนิทานพื้นบา้น 

4. เยาวชนในชุมชนบา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีความ 

เช่ือในนิทานพื้นบา้นในเชิงประจกัษ ์

 

5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาการส่ือสารเพื่อสร้างวฒันธรรมผา่นนิทานพื้นบา้นไทยกยูในจงัหวดัสุรินทร์  

2. ศึกษาการส่ือสารท่ีส่งผลถึงความเช่ือเร่ืองผปีะกาํท่ีตรงกบัแนวทางพระพุทธศาสนา 

3. ศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกูย

ในชุมชนชาวกยู จงัหวดัอ่ืนๆ 

 

5.5 ข้อจ ากดัในการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษา “การวิเคราะห์ ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้ง 

ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้น ไทยกูย จงัหวดัสุรินทร์” ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มหมอชา้งชาวกูยท่ีมี

ประสบการณ์จริงในการถ่ายทอดนิทาน คนท่ีรู้เร่ืองนิทานเหลือนอ้ยมากบางท่านก็อายุมากแลว้ บาง

ท่านก็เสียชีวิตไปแลว้ จากการสัมภาษณ์หมอช้างท่ีรู้นิทาน ตอนน้ีเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น ขอ้มูลท่ี

ไดลึ้ก ๆ จึงมาจากเพียง 4 ท่านเท่านั้น 
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ภาคผนวก ก. 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่มหมอช้าง 

การวจิยัเร่ือง “การวเิคราะห์ ความเช่ือเชิงมายาคติเก่ียวกบัชา้ง ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยู  

จงัหวดัสุรินทร์” 

 

1. วเิคราะห์การส่ือสารค่านิยมและความเช่ือเชิงมายาคติ เกีย่วกบัช้างทีป่รากฏในนิทานพื้นบ้าน

ไทยกูย จังหวดัสุรินทร์ 

1.1 ชา้ง มีความหมายเชิงสัญญะ อยา่งไรบา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

1.2 นิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้ง ของชาวไทยกยู ถ่ายทอดความเช่ือ (มายาคติ) เก่ียวกบั

อะไรบา้ง 

1.3 ท่านมีความเช่ือเก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จ.สุรินทร์ ในรูปแบบใด 

เพราะอะไร  

1.4 ความเช่ือจากนิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้งไดส้ะทอ้นค่านิยมและวฒันธรรมของชาวไทย

กยู ในจ.สุรินทร์อะไรออกมาบา้ง 

1.5 แลว้วฒันธรรมของ จ.สุรินทร์มีบทบาทในการสร้างนิทานพื้นบา้นไทยกยู เก่ียวกบัชา้ง 

จ.สุรินทร์อยา่งไร 

1.6 ท่านมีวธีิการเล่านิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้ง ใหเ้กิดความเช่ือ ก่ีรูปแบบอะไรบา้ง และใน

แต่ละรูปแบบแตกต่างกนัอยา่งไร 

1.7 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการเล่านิทานพื้นบา้นคืออะไร 

1.8 แนวคิดของเร่ือง ในนิทานพื้นบา้นไทยกยู มีความสาํคญัอยา่งไรในการเล่า 

1.9 ท่านคิดวา่ชา้งมีความสาํคญัต่อตวัท่านเองและคนในชุมชนอยา่งไร 

2.0 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของคนกบัชา้ง 

ในจ.สุรินทร์ท่ีส่ือสาร ผา่นนิทานพื้นบา้น 
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2. วเิคราะห์ความเช่ือจากเยาวชน ในหมู่บ้านช้าง ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์  

 2.1 เคยฟังนิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้งหรือไม่ จากใครเป็นคนเล่า หรืออ่านจากท่ีใด 

 2.2 นิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้ง ท่ีท่านไดฟั้งหรือไดอ่้าน สะทอ้นความเช่ือเก่ียวกบัอะไรบา้ง 

 2.3 ท่านเช่ือตามความเช่ือท่ีเล่ามาในนิทานพื้นบา้นหรือไม่ 

2.4 ชา้ง มีความหมายเชิงสัญญะ อยา่งไรบา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จงัหวดัสุรินทร์ 

2.5 นิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้ง ของชาวไทยกยู ถ่ายทอดความเช่ือ (มายาคติ) เก่ียวกบั

อะไรบา้ง 

2.6 ท่านมีความเช่ือเก่ียวกบัชา้งท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นไทยกยู จ.สุรินทร์ ในรูปแบบใด 

เพราะอะไร  

2.7 ความเช่ือจากนิทานพื้นบา้นเก่ียวกบัชา้งไดส้ะทอ้นค่านิยมและวฒันธรรมของชาวไทย

กยู ในจ.สุรินทร์อะไรออกมาบา้ง 

2.8 แลว้วฒันธรรมของ จ.สุรินทร์มีบทบาทในการสร้างนิทานพื้นบา้นไทยกยู เก่ียวกบัชา้ง 

จ.สุรินทร์อยา่งไร 

2.9  ความเช่ือเก่ียวกบัชา้งในนิทานพื้นบา้นไทยกูย ทั้ง 11 เร่ือง ท่านคิดว่าความเช่ือใน

นิทานเร่ืองใดยงัใชไ้ดใ้นปัจจุบนั และนิทานใดท่ีใชไ้ม่ไดใ้นปัจจุบนั เพราะเหตุใด 

 3.0 และความเช่ือเหล่าน้ียงัได้รับการสืบทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงผ่านนิทาน

พื้นบา้นไทยกยูอยูห่รือไม่  อยา่งไร 

 3.1 ความเช่ือท่ีเล่าผ่านนิทานพื้นบา้น ทาํให้ท่านตอ้งดาํเนินรอยตามบรรพบุรุษหรือไม่ 

เพราะอะไร 

  

  
 

 

 

 

 

DPU



197 

 

 
 
 

ภาคผนวกข. 

นิทานพืน้บ้านไทยกูย จังหวัดสุรินทร์ 11 เร่ือง 
นิทานท้องถิ่น 

1. คล้องช้าง (ก๊อบอะจีง) 

ณ  หมูบา้นแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นหมู่บา้นของชาวกูย   หมู่บา้นแห่งน้ีมีผูค้นอาศยัอยูร่วมกนั

เป็นหมู่บา้นมานานหลายสิบปีแลว้   โดยสืบทอดวฒันธรรมประเพณีจากบรรพบุรุษเช้ือสายกูยมาชา้

นาน   นางสร้อยแม่ม่ายคนหน่ึงซ่ึงมาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ีมานานแลว้   ความจริงตนไม่ใช่คน

ในหมู่บา้นน้ีแต่กาํเนิด   แต่ท่ีนางสร้อยไดม้าอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ีก็เพราะนายมาสามีของนาง

สร้อยออกไปคลอ้งชา้งในป่า   และไดพ้บรักกบันางสร้อยในหมู่บา้นท่ีเป็นทางผา่นไปคลอ้งชา้งและ

ไดส้ร้างครอบครัวกนัท่ีหมู่บา้นกูยแห่งน้ี   ต่อมานายมาจะตอ้งไปคลอ้งชา้งอีก   ซ่ึงในการไปคลอ้ง

ชา้งแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้งใช้ระยะเวลานาน  ๑  ปี ๒  เดือน  หรือ  หลายๆ ปี   แลว้แต่วา่จะไปคลอ้ง

ชา้งท่ีไหน   โดยจะมีกลุ่มชายฉกรรจ์หลายสิบคนไปดว้ย   นายมาจะเป็นหัวหน้าในการนาํขบวน

ออกจากหมู่บา้นกยู   การเดินทางจะมีการร้องรําทาํเพลงเป่าแคน   เป่าป่ีไปดว้ย   คร้ังน้ีตอ้งไปคลอ้ง

ชา้งท่ีป่าแถบเขมร   การเดินทางแต่ละคร้ังจะตอ้งมีเจ็บตายทุกคร้ัง   เน่ืองจากในป่ามีอนัตรายมาก   

บางคนเป็นไขป่้า (มาเลเรีย) ตาย   บางคนถูกสัตวท์าํร้าย   ฝ่ายภรรยาท่ีสามีออกไปคลอ้งชา้งจะตอ้ง

ไม่ตดัผมเด็ดขาด   ตอ้งหมัน่ทาํบุญ   ทาํตวัให้สะอาดสะอา้น   และห้ามมีใจให้ชายอ่ืนในระหวา่งน้ี   

มิฉะนั้นผูเ้ป็นสามีจะมีอนัเป็นไป   หลังจากนายมาออกจากหมู่บา้นแล้ว   นางสร้อยก็ปฏิบติัตวั

ตามท่ีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้นบอกเสมอ   เวลาผ่านไป  ๑  ปี  นางสร้อยไม่เห็นวี่แววของสามีจะ

กลบัมา   นางสร้อยไดแ้ต่ตั้งหนา้ตั้งตารอคอยการกลบัมาของสามี   เวลาผา่นไป  ๓  ปี   ผมของนาง

สร้อยท่ีเคยอยู่แค่ประบ่า   ตอนน้ียาวถึงบั้นทา้ยแลว้   นางสร้อยเร่ิมหงุดหงิด   ทั้งการสระผมและ

การหวผีมก็ทาํไดยุ้ง่ยากมาก   อีกทั้งนางไม่ใช่คนกูยแต่กาํเนิดก็เลยไม่ปักใจเช่ือตามตาํนานท่ีเขาเล่า

กนั  เธอตดัสินใจตดัผมใหป้ระบ่าเหมือนเดิม   นางโดนตาํหนิโดนต่อวา่จากคนแก่ในหมู่บา้นไม่เวน้

วนัเพราะเร่ืองน้ี 

 ๑  สัปดาห์ต่อมา   ขบวนคาราวานท่ีไปคลอ้งช้างเดินทางกลบัมาถึงหมู่บา้น   โดยไดช้้าง

กลบัหมู่บา้นมา  ๓  ตวั   ทุกคนในหมู่บา้นต่างพากนัดีใจท่ีจะไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตาครอบครัวอีก
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คร้ัง นางสร้อยยืนคอยสามีของตนกลบัมา   จนกระทัง่มีนายสุขลูกนอ้งของนายมามาบอกวา่   นาย

มาถูกงูกดัตายเม่ืออาทิตยก่์อนน้ีเอง   นางสร้อยรู้สึกเสียใจมากเม่ือรู้ว่าสามีของตนตาย   และยิ่ง

เสียใจเม่ือรู้วา่วนัท่ีนายมาตายเป็นวนัเดียวกบัวนัท่ีนางตดัผม   นางสร้อยรู้สึกผดิมากเม่ือรู้วา่สาเหตุท่ี

แทจ้ริงท่ีสามีตายเน่ืองจากตนไม่รักษาประเพณีท่ียึดถือปฏิบติักนัมาช้านาน   นางสร้อยตดัสินใจ

บวชชีไปจนตายเพื่อชดใชใ้นส่ิงท่ีตนเองไดท้าํกบัสามี 

 

2. คล้องช้างหรือสยบช้าง (กอ็บอาจีง) 

มีเร่ืองเล่าต่อกนัมาวา่   ชาวกูยท่ีเรียนวิชาสยบชา้งถา้ทาํผิดวิชาสยบชา้ง   เม่ือไปทาํการ

สยบช้างท่ีกาํลงัตกมนัมกัลม้เหลวหรือประสบเหตุเภทภยั   เป็นอนัตรายแก่ตนเองหรือกบัคนใน

ครอบครัว   สาํหรับคนท่ีเรียนวิชามาและปฏิบติัตามประเพณีอยา่งถูกตอ้งหรือใชค้าถาอาคมท่ีเรียน

มาตามกฎเกณฑ์และจารีตประเพณี   จะสามารถสยบช้างตามท่ีตอ้งการได้โดยปลอดภยัทุกคร้ัง   

ชาวกยูคลอ้งชา้งจึงเป็นคนมีวนิยั  

เคารพกฎเกณฑ ์  กติกา   จารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัด 

เร่ืองการคลอ้งชา้งมีเร่ืองเล่าวา่ในอดีตชาวกูยไดอ้อกไปคลอ้งชา้งก่อนออกไปคลอ้งชา้ง

จะตอ้งเป่า สไน   หรือเสนงเกลในภาษากูยเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการออกป่าไปคลอ้งชา้ง   มี

ตวัอยา่งครอบครัวท่ีทาํผดิกฎของการคลอ้งชา้งคือ   ครอบครัวของตาอินทร์ไดไ้ปคลอ้งชา้ง   แต่ใน

การคลอ้งชา้งนั้นไดท้าํผิดผีประกาํ(ผีบรรพบุรุษ)  เม่ือไดช้า้งมาชา้งก็ด้ือดึงไม่ยอมฟังฝึกยาก   เป็น

ชา้งป่าท่ีเกเร   ต่อมาตาอินทร์ก็ลม้ป่วยหาสาเหตุไม่ไดแ้ละตายลงในเวลาต่อมาชาวบา้นก็เล่าลือกนั

วา่ตาอินทร์ทาํผดิผจึีงถูกลงโทษจากผีประกาํ   ชาวกูยคลอ้งชา้งให้ความเคารพนบัถือผีประกาํเหนือ

ส่ิงอ่ืนใด   จะทาํการงานใดตอ้งเซ่นไหวบ้อกกล่าวอยา่งถูกตอ้งเพื่อขอความคุม้ครอง   และเพื่อความ

เป็นสิริมงคลทุกคร้ัง 
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3. ต านานพระมอเฒ่า (กานายหวาวอูเดิ๋มมออาจีง) 

นายเถา   แสนดี   ชาวบ้านตากลางอายุ  ๗๕  ปี   เป็นหมอช้างท่ียงัมีชีวิตอยู่ได้เล่า

ตาํนานพระมอเฒ่า   หรือพระหมอเฒ่าซ่ึงเป็นตาํแหน่งสูงสุดในบรรดาหมอช้างทุกคน   เม่ือวนัท่ี  

๑๘  สิงหาคม  ๒๕๓๗ใหห้ลวงพี่หาญหลานชายท่ีบวชจาํพรรษาอยูท่ี่วดัในหมู่บา้นตากลาง   ตาํบล

กระโพ   อาํเภอท่าตูมจงัหวดัสุรินทร์   มีความวา่ 

พระหมอเฒ่าคนสุดทา้ยของชาวส่วยหรือชาวกูยท่ีมีอาชีพคลอ้งชา้งป่า   มีช่ือเสียงเล่ือง

ลือไปทัว่ทุกสารทิศในความสามารถเก่ียวกบัการจบัชา้งป่าตั้งแต่ยงัเป็นเด็กหนุ่มท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน   

ต่อมาไดแ้ต่งงานกบัหญิงสาวชาวบา้นใกลเ้คียงอยูก่นัมาจนมีลูกชายหน่ึงคนช่ือ  “ก่อง”  หรือภาษา

ส่วยเรียกว่า“อาหก่อง”  เป็นท่ีรักและห่วงใยของพ่อแม่เป็นอย่างมาก   เม่ือเติบโตเขา้สูวยัหนุ่มก็

ไดรั้บตาํแหน่ง“ก ารวงปืด”  (ครูบาใหญ่)   ตามประเพณีท่ีมีพ่อเป็นพระมอเฒ่าโดยไม่ตอ้งไต่เตา้

ตามลาํดบั   โดยประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาไดก้าํหนดไวว้า่ผูมี้ตาํแหน่งสูงสุดในบรรดาหมอชา้ง   ถา้มี

ลูกคนแรกเป็นชาย ใหห้มอชา้งทั้งหลายนาํเอาเปลือกตน้กระโดนมารองรับตวัเด็กให้นอนพร้อมกบั

ประกาศยกฐานะหรือตาํแหน่งหมอชา้งคือ  “ก ารวงปืด”  ให้โดยไม่ตอ้งผา่นขั้นตอนใดๆ   แต่ถา้ลูก

คนแรกเป็นผูห้ญิงก็จะไม่มีสิทธิพิเศษดงักล่าว 

ก่องหรืออาหก่อง   เป็นทายาทสืบทอดมรดกทุกอย่างต่อจากพระมอเฒ่าท่ีพ่อแม่

ภาคภูมิใจมากเพราะตั้งแต่เล็กจนโตก่องเป็นเด็กดี   มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่และขยนัขนัแข็ง   พระ

มอเฒ่าจึงคิดท่ีจะถ่ายทอดวิชาทุกอยา่งให้กบัลูกชาย   ให้มีความสามารถทุกอยา่งโดดเด่นเหนือชาย

หนุ่มทุกคนในบา้น 

วนัหน่ึงพระมอเฒ่าไดพ้าลูกและภรรยาออกไปเรียนรู้การคลอ้งชา้งโดยไม่บอกใครเลย 

เพราะตอ้งการตามใจลูกท่ีไม่ตอ้งการให้ใครรู้หรืออาจเป็นเพราะความประมาทของพระมอเฒ่าดว้ย 

ประกอบกบัความเยอ่หยิง่ในความสามารถของตนเองท่ีไม่มีใครเทียบเท่า   จึงคิดวา่จะทาํอะไร หรือ

ทาํอยา่งไรก็ได ้

ยอ้นกลบัไปในอดีต  “อาหก่อง”  เกิดเป็นลูกชา้งป่า   ถูกพระมอเฒ่าคลอ้งมาได ้  เม่ือ

นาํมาฝึกอยา่งหนกัในหมู่บา้นก็ทนกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มไม่ไดจึ้งตรอมใจตาย   แลว้กลบัชาติมาเกิด

เป็นลูกชายของพระมอเฒ่า   อาหก่องสามารถจาํชาติก่อนไดทุ้กอยา่งจึงคิดถึงแม่ชา้งป่าตลอดเวลา   

โดยเฉพาะเวลาท่ีเห็นบรรดาหมอชา้งออกไปคลอ้งชา้งในป่าก็ยิง่คิดถึงแม่มากข้ึน 
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เม่ือกลบัชาติมาเป็นคน   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไดเ้กิดมาเป็นลูกของพระมอเฒ่าแลว้   ก็ได้

โอกาสเหมาะท่ีรอคอยมานาน   ในตอนท่ีพระมอเฒ่าจะพาภรรยาและตนออกไปคลอ้งชา้ง   ซ่ึงตาม

ธรรมเนียมแลว้การออกไปคลอ้งชา้งในป่านั้น   ไดห้า้มนาํภรรยาไปดว้ย   นอกจากน้ีก็ห้ามให้ลูกนัง่

บนช้างเชือกเดียวกนักบัพ่อด้วย   แต่พระมอเฒ่าก็ละเลยไม่ปฏิบติัตาม   ซ่ึงถือว่าผิดธรรมเนียม

ประเพณีอยา่งร้ายแรง 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเช่ือวา่ตนเองเป็นผูมี้ตาํแหน่งสูงสุด   มีความสามารถท่ีจะดูแลภรรยา

และลูกไดน้อกจากน้ียงัตอ้งการใหอ้าหก่องไม่ตอ้งลาํบากในการหุงหาอาหารจึงให้ภรรยาไปคอยหุง

หาอาหารให ้ท่ีสาํคญัคือตอ้งการฝึกลูกชายใหเ้ป็นคนเก่งโดยไม่ตอ้งการใหใ้ครรู้ 

ก่อนออกไปคลอ้งช้างป่าและระหว่างการเดินทางไปคลอ้งช้างในป่าลึก   อาหก่องได้

ขอร้องให้พ่อคลอ้งเอาช้างผูเ้ป็นแม่ช้าง   โดยให้เหตุผลว่าเม่ือคลอ้งไดแ้ม่ช้างแลว้ลูกช้างก็จะตอ้ง

ติดตามผูเ้ป็นแม่ชา้งมาดว้ย   แต่พระมอเฒ่าผูเ้ป็นพ่อไดบ้อกว่าโดยธรรมเนียมการคลอ้งชา้งนั้นจะ

ไม่คลอ้งเอาแม่ช้างการคลอ้งช้างจะคลอ้งเอาเฉพาะลูกช้าง   เพราะตอ้งการให้แม่ช้างอยูใ่นป่าเพื่อ

ผลิตลูกช้างให้อีกต่อๆ ไปและถ้าคล้องเอาแม่ช้างไปดว้ยจะทาํให้การฝึกลูกช้างเป็นไปดว้ยความ

ยากลาํบาก   ลูกชา้งจะคลอเคลียกบัแม่ชา้ง   และไม่สนใจการฝึกซ้อม   ความขดัแยง้ระหวา่งพ่อกบั

ลูกเป็นอยูเ่ร่ือยๆ เพราะต่างคนต่างยืนยนัความเห็นของตนเอง   ไม่มีใครยอมใคร   เม่ือถึงบริเวณดง

ช้างพระมอเฒ่าได้นาํภรรยาพร้อมด้วยสัมภาระต่างๆ   ไปไวท่ี้จนัรมย ์(ท่ีพกั) ใกล้ตน้หวา้ใหญ่   

เพื่อใหภ้รรยาเตรียมหุงหาอาหารไวค้อยตนกบัลูกชาย   โดยใหภ้รรยาอยูต่ามลาํพงัเพียงผูเ้ดียว 

ต่อจากนั้นพระมอเฒ่าก็เร่ิมพิธีเบิกไพร (เปิดป่า)   จดัหนงัปะกาํมาวางบนหลงัช้างไม้

คนัจามและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น   โดยให้อาหกร่องเป็นมะนัง่ทา้ยบนชา้งต่อ   เสร็จแลว้ก็พากนัขบัชา้ง

เขา้สู่ป่าทึบท่ีช้างอาศยัอยู่   เดินทางไปไดซ้กัครู่ใหญ่พระมอเฒ่าก็มองเห็นโขลงชา้งใหญ่กาํลงักิน

อาหารอยูก่นัอยา่งเงียบๆพระมอเฒ่าจึงไดข้บัชา้งอาสาเขา้ใส่กลุ่มชา้งโขลงนั้นทนัที   บงัเอิญวา่ชา้ง

โขลงนั้นมีแม่ช้างซ่ึงในอดีตเคยเป็นแม่ของอาหก่อง   พร้อมน้องๆ และเพื่อนๆ อีกมากมายอยู่

ดว้ยกนั   อาหก่องเม่ือเห็นดงันั้นก็ตะโกนบอกพ่อให้คลอ้งเอาแม่ช้างโดยเร็วหลายๆ คร้ัง   แต่พระ

มอเฒ่าไม่สนใจเพราะตอ้งการคลอ้งลูกชา้งเท่านั้น   อาหก่องไดเ้ห็นพ่อไล่กวดลูกชา้ง   เห็นภาพท่ี

แม่ช้างพยายามปกป้องลูกช้างให้วิ่งหนีโดยเร็ว   ไดเ้ห็นสภาพแม่ช้างท่ีตกใจ   เห็นแม่ช้างเหน่ือย

หอบเพราะแม่ชา้งแก่มากแลว้  จึงตดัสินใจกระโดดข้ีหลงัแม่ชา้งไป  ฝ่ายแม่ชา้งเม่ือเห็นคนกระโดด
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ข้ีหลงัก็ตกใจกลัวสุดขีด   จึงเร่งความเร็วในการวิ่งสุดชีวิต   ทาํให้ห่างออกไกลจากพระมอเฒ่า

เร่ือยๆ   ฝ่ายชา้งตอเม่ือไม่มีผูข้บัข่ีหรือบงัคบัก็ไม่ใส่ใจท่ีจะวิง่ไล่กวดโขลงชา้งอีกต่อไป 

ทางดา้นพระมอเฒ่าก็ตกใจท่ีเห็นอาหก่องกระโดดข้ีหลงัแม่ชา้งไป   และดว้ยความเป็น

ห่วงลูก   พระมอเฒ่าก็ไดร้้องเรียกหาอาหก่องๆๆๆ ไปเร่ือยๆ   โดยไม่สนใจฝงูลูกชา้งอีกต่อไป   แต่

กลบัให้ช้างวิ่งตามแม่ช้างเพื่อติดตามหาอาหก่อง   ไดย้ินเสียงอาหก่องร้องตอบมาว่า   กู๊กๆๆๆๆ   

แต่เสียงนั้นก็ห่างไกลออกไปเร่ือยๆ   เพราะแม่ชา้งเองก็รีบหนีให้เร็วสุดชีวิตเพราะมีคนอยูบ่นหลงั

ของตนเอง จนในท่ีสุด แม่ช้างท่ีอาหก่องกระโดดข้ึนข่ีก็หายไปพร้อมกบัความมืดท่ีเร่ิมปกคลุมป่า   

พระมอเฒ่าเสียใจมากและไดพ้ยายามคน้หาอาหก่องท่ามกลางความมืด   แต่ก็ไม่มีวี่แววและเสียง

ขานตอบจากลูกชายเลย   เม่ือดึกมากแลว้พระมอเฒ่าก็ตดัสินใจกลบัไปหาภรรยาพร้อมช้างคู่ใจ   

ระหวา่งทางก็ตดัพอ้วา่ลูกทิ้งพอ่แม่ท่ีแทจ้ริงไปไดล้งคอ   ทั้งท่ีตนเองหวงัดีอยากให้อาหก่องเก่งกวา่

คนอ่ืนๆ   ทาํไมลูกถึงไม่เขา้ใจพอ่แม่เลย 

พระมอเฒ่าไดแ้ต่ร่ําไหม้าตลอดทาง   เม่ือมาถึงตน้หวา้ใหญ่ก็ไดร้้องเรียกภรรยาแต่ไม่มี

เสียงใครตอบรับ   ก็เขา้ใจว่าภรรยาคงนอนหลบัแต่เม่ือเดินเขา้ไปหาก็ไม่เห็นภรรยานอนอยูจึ่งเดิน

เรียกหาภรรยาไปเร่ือยๆ   แต่ก็ไม่พบ   ดว้ยความเหน่ือยลา้และความมืดปกคลุมไปทัว่   พระมอเฒ่า

จึงตดัสินใจวา่จะตามหาภรรยาในตอนกลางวนัแทน 

เม่ือถึงเวลาเช้าพระมอเฒ่าจึงเดินตามหาภรรยาตนเองอีกคร้ัง   ปรากฏว่าเจอเลือดและ

เศษเน้ือช้ินเล็กช้ินนอ้ยกระจายอยูเ่ป็นบริเวณกวา้ง   พระมอเฒ่าเกิดความสงสัยจึงเดินตามหาไปทัว่   

ในท่ีสุดก็พบแขนขา้งหน่ึงของภรรยาอยูบ่นพื้นท่ีมีเลือดกระจายอยูท่ ัว่บริเวณ   จึงเขา้ใจวา่เสือไดก้ดั

กินภรรยาของตนเองไปแลว้   พระมอเฒ่าทั้งตกใจและเสียใจเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณ   ไดแ้ต่ร่ําร้องไห้

จวนจะขาดใจตายตามลูกและภรรยาไปดว้ย   ความเสียใจบวกกบัความเหน่ือยลา้ของพระมอเฒ่าทาํ

ให้หมดกาํลงัท่ีจะคิดทาํอะไรต่อไป   จึงไดน้าํแขนขา้งหน่ึงของภรรยาข้ึนหลงัช้างและนอนน่ิงๆ   

อยูบ่นหลงัชา้งเพื่อใหช้า้งพากลบับา้น 

เม่ือถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างสงสัยว่าพระมอเฒ่าหายไปไหน   ภรรยาและอาหก่อง

หายไปไหนเม่ือถูกชาวบา้นถามมากๆ ยิ่งไปตอกย ํ้าความเสียใจให้กบัพระมอเฒ่ามากยิ่งข้ึน   พระ

มอเฒ่าไม่ตอบชาวบา้นแต่อยา่งใด   ไดแ้ต่บอกวา่ตนเองไม่เหลืออะไรแลว้   จะเหลือก็เพียงแขนของ

นางเท่านั้น   ทุกคนต่างดูสัมภาระของพระมอเฒ่าท่ีอยู่บนหลงัช้าง   เม่ือทุกคนเห็นแขนขา้งหน่ึง
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และอุปกรณ์อ่ืนๆ   แต่ไม่เห็นภรรยาและอาหก่องลูกชายของพระมอเฒ่าก็คาดเดากันพอเขา้ใจ

เร่ืองราวต่างๆ ไดบ้า้ง   พระมอเฒ่าไดฝ้ากส่วนแขนของนาง (หมายถึงแขนของภรรยา)   ให้ทุกคน

ช่วยกนัจดัการแลว้แต่ความเหมาะสมดว้ย ส่วนคนท่ีจะไปคลอ้งช้างถา้อยากไดช้้าง   หรือทาํอะไร

เก่ียวกบัชา้งก็ใหข้ออาหก่องทุกคร้ัง  เพราะอาหก่องถือวา่เป็นเจา้ของชา้งในป่าทั้งหมดไปแลว้   และ

ก่อนส้ินใจพระครูปะกาํ (เป็นตาํแหน่งรองจากพระมอเฒ่า)   ไดเ้ขา้ไปกอดพระมอเฒ่าพร้อมกบัจบั

หนงัปะกาํไว ้  เป็นการรับมอบพิธีการคลอ้งชา้งไวต้่อจากพระมอเฒ่า   โดยให้สัญญาวา่จะรักษาให้

สุจริตและรักษาให้เคร่งครัด   แต่ไม่ขอรับตาํแหน่งเทียบเท่าพระมอเฒ่า   จะขอรับเพียงตาํแหน่ง

พระครูปะกาํเท่านั้น  ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัไม่มีตาํแหน่งพระมอเฒ่า   จะมีเพียงตาํแหน่ง

ครูบาใหญ่หรือตาํแหน่งกาํรวงปืด   ซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีรองลงมาเท่านั้น  ต่อมาก็มีการประชุมหารือ

และตกลงกนัในบรรดาหมอช้างวา่จะเอาแขนนางไวใ้นบวงบาศก์  ทุกคร้ังท่ีทาํหนงัปะกาํจึงเรียก

บ่วงบาศกว์า่  “แขนนาง”  และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชา้งทุกคร้ังก็จะพูดถึงหรือเรียกหา  “อาหก่อง”  มา

จนถึงปัจจุบนั  

ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา   การคลอ้งชา้งก็ไม่มีการนาํภรรยาหรือผูห้ญิงติดตามไปดว้ยเลย   มี

การบญัญติัว่าเป็นขอ้ห้ามท่ีตอ้งถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด   รวมทั้งห้ามไม่ให้พ่อกบัลูกข่ีช้างเชือก

เดียวกนัเด็ดขาด   ก่อนออกไปคลอ้งชา้งทุกคนตอ้งผา่นการทาํพิธีปะซะปะซิเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิ

ใจก่อนออกเดินทาง   เม่ือคลอ้งชา้งเสร็จแลว้แมว้า่จะไดช้า้งหรือไม่ไดช้า้งมาดว้ยก็ตามตอ้งมาทาํพิธี

ใหม่อีกคร้ังเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ   ถ้าไม่ได้ช้างก็ตอ้งหาสาเหตุว่าใครทาํผิดขอ้ห้ามหรือขอ้

ปฏิบติัใดบา้ง   ถา้ไม่มีใครยอมรับก็จะถือวา่ผูท่ี้ทาํผิดขอ้ห้ามนั้นจะมีอนัเป็นไปเอง   บางคร้ังก็จะมี

อาการเจบ็ปวด   หรือมีอนัเป็นไปต่างๆ นานา   ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีมีมาจนถึงทุกวนัน้ี 

จากเร่ืองเล่าน้ีพอสรุปไดว้่าในการอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มชนหรือการทาํงานเป็นกลุ่มนั้น   

ทุกคนจะตอ้งเคารพกฎ   ระเบียบ   กติกาของหมู่คณะอยา่งเคร่งครัด   ทุกคนจะตอ้งสามคัคีกนั   มี

จิตใจบริสุทธ์ิคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   ถา้ใครมีจิตใจไม่บริสุทธ์ิ   ไม่เคารพกฎ  ระเบียบ   กติกา

หรือเห็นแก่ตวั เอาเปรียบผูอ่ื้นก็จะไดรั้บผลร้ายตอบแทนทั้งกบัตนเองและครอบครัว 
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นิทานเทพนิยาย 

1. ก าเนิดช้างในแดนสวรรค์ (อูมาเลอืดอาจีงน็องกาแต๊ะซาหวนั) 

มีเร่ืองเล่าวา่เม่ือพระพรหมสร้างโลก   พระพรหมไดเ้นรมิตให้พระอาทิตยอ์อกจากไข่   

แล้วพระพรหมก็นําเอาเปลือกไข่มากาํไวใ้นพระหัตถ์ขวา   พร้อมกับร่ายคาถาสามเวทเจ็ดจบก็

บงัเกิดเป็นช้างเอราวณัข้ึนช้างเอราวณัถือว่าเป็นช้างเผือกเชือกแรกของโลก   ตามคติศาสนา

พราหมณ์   ชา้งเอราวณัเป็นชา้งท่ีมีรูปร่างแปลก   คือมีเศียรสามเศียร   แต่ละเศียรมีเจ็ดงา   แต่ละงา

มีเจ็ดสระโบกขรณี   แต่ละสระโบกขรณีมีเจ็ดอุบล (ดอกบวัเจ็ดกอ)   แต่ละกอมีเจ็ดดอก   แต่ละ

ดอกมีเจ็ดกลีบ   แต่ละกลีบมีเจ็ดนางเทพธิดานางเทพธิดาหน่ึงมีเจ็ดนางทวาร   ทุกเส้นขนของนาง

บริวารก็จะมีวมิาน   มีเทพอปัสรอีกมากมาย 

เม่ือพระพรหมเนรมิตชา้งเอราวณัข้ึนมาแลว้ก็ทรงร่ายคาถาสามเวทต่อไปอีกเจ็ดจบ   ก็

บงัเกิดชา้งข้ึนมาจบละเชือกรวมเจ็ดเชือกเรียกวา่  “ชา้งโลกบาล”  คือช้างท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรักษาทิศ

ต่างๆ ทั้งเจด็ทิศ ชา้งท่ีพระพรหมทรงเนรมิตข้ึนมาแรกๆ น้ีลว้นเป็นชา้งพลายทั้งหมด (ชา้งเพศเมีย) 

ข้ึนอีกทาํใหช้า้งมีทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย 

เม่ือพระพรหมเนรมิตชา้งข้ึนเป็นคร้ังแรกนั้น   ชา้งถือวา่เป็นสัตวช์ั้นสูง   จะมีอยูเ่ฉพาะ

บนสวรรคเ์ท่านั้น  เช่น  ชา้งเอราวณั   เป็นพาหนะของพระอินทร์   ส่วนชา้งตระกูลอ่ืนๆ ก็จะอยูรั่บ

ใชเ้ป็นพาหนะเทวดา   พระพรหม   พระยมราช   พระนาครินทร์ ฯลฯ เป็นตน้ 

มีเร่ืองเล่าถึงช้างเอราวณัเชือกหน่ึงว่า   วนัหน่ึงพระอินทร์ทรงช้างเอราวณัเชือกหน่ึง

ประพาสป่ามาพบฤาษีตนหน่ึงช่ือ  “ฤาษีทุรวาส”  ฤาษีทุรวาสไดถ้วายพวงมาลยัดอกไมส้ดแด่พระ

อินทร์   พระอินทร์ก็นาํพวงมาลยันั้นมาวางไวบ้นหวัชา้งเอราวณั   บงัเอิญชา้งเอราวณัเชือกนั้นเป็น

ช้างท่ีมีนิสัยอวดดีเน่ืองจากถือว่าเจา้นายของตนเป็นถึงพระอินทร์   ก็เลยใช้งวงจบัพวงมาลยัของ

ฤาษีทุรวาสลงมาเหยยีบย ํ่าต่อหนา้ฤาษีทุรวาส   ฤาษีทุรวาสเห็นชา้งเอราวณัทาํอยา่งนั้นก็เกอดความ

โมโหมาก   จึงสาปให้พระอินทร์ตอ้งสูญส้ินสมบติัทั้งปวงรวมทั้งกลบัคืนรวมทั้งชา้งเอราวณัดว้ยก็

ตอ้งไปทาํพิธีกวนเกษียรสมุทรจนแหง้เหลือเพียงเล็กนอ้ยเป็นนํ้ า  “อมฤต”  และนาํนํ้ าอมฤตน้ีมาให้

ตนเพราะถา้ตนหรือใครๆ ไดด่ื้มแลว้จะไม่ตาย   ชีวติเป็นอมตะตลอดกาล 
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2. สงครามยกัษ์กบัเทวดา (สงกรามหยกัน็องเทวเดี๋ย) 

มีเร่ืองเล่าถึงการใชช้า้งเอราวณัในการทาํสงครามระหวา่งเทวดากบัยกัษไ์วว้า่   คร้ังหน่ึง

ยกัษก์บัเทวดาอาศยัอยูบ่นเมืองสวรรค ์  แต่ความสัมพนัธ์ระหวา่งยกัษก์บัเทวดาขาดสะบั้นลงเพราะ

เทวดาเล่นไม่ซ่ือไปโกงยกัษ ์  โดยเทวดาไดห้ลอกใหย้กัษกิ์นสุราจนเมาหมดสติจนไม่รู้สึกตวั   แลว้

เทวดาก็จบัยกัษ์ทุ่มลงมาจากเมืองสวรรค์   เทวดาแย่งเอาวิมานของยกัษ์ไปหมด   ทาํให้ยกัษ์แคน้

เทวดามาก   สงครามระหวา่งยกัษก์บัเทวดาจึงเกิดข้ึนบนสวรรค ์  เทวดาไดอ้าศยัชา้งเอราวณัข่ีเหาะ

ไปทาํสงครามกบัยกัษ์ แต่ไปรบทีไรช้างเอราวณัท่ีเทวดาข้ีไปตอ้งตกใจเสียงร้องของยกัษแ์ละก็พา

เทวดาเหาะหนียกัษม์าทุกคร้ังเป็นเหตุให้เทวดาเสียช่ือเสียงเพราะรบสู้ยกัษไ์ม่ได ้  เดือดร้อนถึงพระ

พรหมเพราะเทวดาไปฟ้องพระพรหมว่าช้างเอราวณัต่ืนตกใจทาํให้รบสู้ยกัษ์ไม่ได้สักคร้ัง   พระ

พรหมจึงสาปให้ช้างมีเวลาตกมนัไม่รู้จกักลัวอะไร   เม่ือรบกับยกัษ์จะได้ไม่กลัวยกัษ์อีกต่อไป   

ตั้งแต่นั้นมาชา้งก็เลยตกมนัทุกปีจนถึงปัจจุบนั 

เม่ือไดเ้วลาชา้งตกมนัเทวดาก็รับขบัไปทาํสงครามกบัยกัษ์อีก   คราวน้ีชา้งก็ยงัสู้รบกบั

ยกัษ์อีกไม่ไดเ้ช่นเคย   เทวดาทั้งหลายก็โมโหช้างอีก   เพราะพวกเทวดาเห็นว่าเหง่ือกล่ินไคลอนั

เหม็นของชา้งตกมนั   ทาํให้เทวดาทั้งหลายพากนัเป็นลมไปตามๆ กนัจนสู้รบกบัยกัษ์ไม่ได ้  พระ

พรหมเช่ือเทวดาจึงสาปช้างว่าต่อไปให้เหง่ือช้างออกภายในและถ่ายเหง่ือออกทางหาง   ทางแกม้   

ทางอวยัวะเพศ   พร้อมกนันั้นพระพรหมก็สาปให้อณัฑะของช้างเขา้ไปอยู่ภายในทอ้งจะได้ไม่

เกะกะ   ทั้งน้ีก็เพราะวา่พระพายเป็นผูแ้นะนาํว่าเวลาเทวดาขบัข่ีช้างออกไปรบช้างเคล่ือนไหวไม่

สะดวกเพราะอณัฑะของชา้งหนกันัน่เอง  ชา้งจึงมีลกัษณะตามท่ีกล่าวมาจนถึงปัจจุบนั 

 

3. ก าเนิดช้างในเมืองมนุษย์ (อูมาเลอืดอาจีงน๊องกาแต๊ะกูย) 

คร้ังหน่ึงชา้งบนสวรรคไ์ดจ้ดัท่องเท่ียว   โดยพาคณะโขลงชา้งเหาะลงมาท่องเท่ียวยงัป่า

หิมพานตช์า้งทั้งโขลงไดเ้หาะลงมาเกาะอยูบ่นก่ิงไทรใหญ่ตน้หน่ึง   ซ่ึงอยูช่ายป่าหิมพานตสู์งถึง  ๒  

โยชน์ก่ิงไทรทนรับนํ้ าหนักของช้างทั้งโขลงไม่ไหว   เป็นเหตุให้ก่ิงไทรหักลงสู่พื้นดินเสียงดัง

สนัน่หวนัไหว เป็นเหตุใหฤ้าษีตนหน่ึงมีนามวา่  “ฑีฑตปา”  ตกใจต่ืนจากบาํเพญ็ตบะ   ลืมตาข้ึนมา

ก็มองไปเห็นโขลงช้างทั้งโขลง   เกิดความกลวัจนตวัสั่น   อีกทั้งโมโหเพราะตนเองบาํเพ็ญเพียร

กาํลังจะสําเร็จแล้วจึงคิดว่าช้างทั้งโขลงนั้นมาทาํลายตบะของตน   ฤาษีฑีฑตปาจึงสาปช้างว่า
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ต่อไปน้ีขอให้พวกเจา้ท่ีเป็นช้างทั้งหลายจงเหาะไม่ไดเ้พราะจะไดไ้ม่ไปรบกวนผูอ่ื้น   ให้อยูแ่ต่ใน

ป่าน้ีเท่านั้น   ชา้งทั้งหลายจึงตกคา้งอยูใ่นโลกมนุษยต์ั้งแต่นั้นเป็นตน้มา   ยกเวน้ชา้งโลกบาลเพราะ

เป็นช้างท่ีฉลาดและรู้เท่าทนั   และจากเหตุการณ์น้ีเอง   ช้างทั้งโขลงก็เลยกลายเป็นสัตวข์องโลก

มนุษยแ์ละสืบพนัธ์ุต่อมาจนถึงปัจจุบนั 

ส่วนชา้งโลกบาลท่ีหนีรอดจากคาํสาปของฤาษีไปได ้  เม่ือเหาะหนีไปถึงสวรรคแ์ลว้ก็

รีบเขา้เฝ้า  พระพรหมทนัทีแลว้ทูลให้พระพรหมทราบวา่   บดัน้ีบรรดาชา้งทั้งหมดไดต้กคา้งอยูใ่น

โลกมนุษยห์มดแล้วเพราะถูกฤาษีฑีฆตปาสาปจนเหาะไม่ได้   ขอให้ท่านพระพรหมรีบหาทาง

ช่วยเหลือบรรดาชา้งเหล่าน้ีดว้ยเถิด   พระพรหมไดพ้ยายามท่ีจะแกค้าํสาปของฤาษีฑีฆตปาแต่ก็ไม่

สามารถทาํได้พระพรหมจึงรับปากว่าต่อไปน้ีจะส่งหมอช้างลงมาสู่โลกมนุษยเ์พื่อดูแลรักษาช้าง

เหล่านั้น   โดยไดเ้นรมิตนางฟ้าข้ึนองคห์น่ึงให้ช่ือว่า  “นางรุจิรา”  เป็นนางฟ้าท่ีสวยงามมากท่ีสุด   

จนทาํให้เทวดาหนุ่มทั้งหลายท่ีอยู่บนสวรรค์ตอ้งฆ่ากนัตายไปวนัละหลายๆ องค์   ดว้ยเหตุชิงนาง

รุจิราไปครอง   นางรุจิราถือว่าตวัเองนั้นเป็นนางฟ้าท่ีสวยกว่าบรรดานางฟ้าอ่ืนๆ จึงมีกริยาท่าที

เยอ่หยิ่ง   จองหอง   จนพระพรหมตอ้งเดือดร้อนเป็นประจาํพระพรหมจึงสาปให้นางรุจิราลงมาอยู่

ในโลกมนุษยโ์ดยใหมี้ช่ือใหม่วา่  “นางกุณาวดี” เม่ือลงมาในเมืองมนุษยแ์ลว้นางกุณาวดีไดเ้ดินหลง

ป่าไปเร่ือยๆ จนหลงเขา้ไปในเขตอาศรมของฤาษีตนหน่ึงนามวา่  “มตังคะ”  ซ่ึงขณะนั้นนัง่บาํเพญ็

ตบะอยู่ในป่าเงียบสงดั   คร้ันฤาษีมตงัคะไดย้ินเสียงและเห็นนางสาวกุณาวดีร้องไห้ก็เขา้ใจผิดว่า

เป็นนางยกัษห์รืออาจเป็นเทวดาแปลงกายเพื่อมาทาํลายตบะของตน    จึงสาปนางกุณาวดีให้เห็น

ชา้งพงั (ช้างตวัเมีย)   แลว้ขบัไล่ไปส่วนตนก็บาํเพญ็ตบะต่อ   เม่ือบาํเพญ็ตบะเสร็จจึงไดท้ราบดว้ย

ญาณว่าความจริงวา่ชา้งพงัท่ีตนสาปนั้นเป็นนางกุณาวดีซ่ึงร้องไห้มาขอความช่วยเหลือ   ฤาษีมตงั

คะจึงได้หาทางช่วยเหลือนางช้างพงักุณาวดีให้ได้กลบัมาเป็นคนอีกคร้ังหน่ึง   แต่ก็ไม่สามารถ

ช่วยเหลือนางได ้  เพราะกรรมท่ีนางเป็นเหตุใหเ้ทวดาบนสวรรคฆ์่ากนัตายวนัละองคป์ระกอบกบัท่ี

นางเยอ่หยิ่ง   จองหองกบับรรดานางฟ้าทั้งหลาย   ฤาษีมตงัคะจึงไดแ้กค้าํสาปให้วา่นางจะกลบัคืน

ร่างเป็นคนอีกคร้ังถา้ไดด่ื้มนํ้ าอสุจิของฤาษี  “สามคายนะ”  ซ่ึงในขณะท่ีแกค้าํสาปนั้นฤาษีสามคาย

นะก็ไม่ทราบเร่ืองเลย 

วนัหน่ึงขณะฤาษี  “สามคายนะ”  กาํลงันัง่สมาธิบาํเพญ็ตบะอยู่   ก็มีนางยกัษต์นหน่ึง

แปลงกายเขา้ไปย ัว่ยวนถึงในอาศรม   ฤาษีสามคายนะเกิดปวดปัสสาวะจึงไปปัสสาวะทาํให้นํ้ าอสุจิ
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ออกมาปนดว้ยขณะเดียวกนันางชา้งพงักุณาวดีซ่ึงแอบอยูใ่กล้ๆ  ก็รีบไปด่ืมนํ้ าอสุจิของฤาษีสามคาย

นะทนัที   ฉบัพลนัจึงไดพ้น้คาํสาปกลายร่างเป็นคนเหมือนเดิม   แต่ต่อมานางก็ตั้งครรภแ์ละพอครบ

กาํหนดคลอด   นางก็สํารอกลูกออกมาเป็นชาย   ฤาษีสามคายนะจึงตอ้งเล้ียงดูเพราะถือวา่เป็นลูก

ของตนเอง   ส่วนนางกุณาวดีเม่ือพน้คาํสาปก็เหาะกลบัข้ึนสวรรคแ์ละย ัว่ยวนเทวดาดงัเดิม 

ทางดา้นลูกชายของนางกุณาวดี   ฤาษีตั้งช่ือวา่  “พานถาปยา”  อาศยัอยูก่บัฤาษีสามคาย

นะ   มีหนา้ท่ีดูแลรักษาชา้งท่ีอยูใ่นป่า   เม่ือเติบโตเป็นหนุ่มไดศึ้กษาและสังเกตวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของช้างป่านานถึง  ๑๒,๐๐๐  ปี   มีความรู้เก่ียวกบัชา้งทุกอยา่ง   พานถาปยาไดข้อร้องให้ฤาษีสาม

คายนะเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของตนเองตั้งแต่แรกเกิดให้ฟัง   ฤาษีสามคายนะก็เล่าให้ฟังและ

มอบหมายหน้าท่ีให้พานถาปยาเป็นหมอช้างคนแรกของโลกอนัเป็นท่ีมาของตน้ตระกูลหมอช้าง

ทั้งหลาย 

ปัจจุบนัมีตระกูลหมอช้างสืบต่อกนัมาหลายชั่วอายุคน   แต่มีการเปล่ียนช่ือเรียกไป

เร่ือยๆ เช่น    พระมอเฒ่า   พระครูปะกาํ  ครูบาใหญ่หรือกาํหลวงปืด   เป็นตน้   มีความเช่ือกนัวา่ถา้

ใครท่ีบูชาหรือนบัถือ   หรือสร้างศาลปะกาํไวเ้คารพบูชา   จะคา้ขายดี   มีบุญบารมี   มีมิตรสหาย   

พวกพอ้งและเหล่าบริวารท่ีดีสืบไป 
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นิทานเร่ืองสัตว์ 

1. ลูกช้างป่า (กอนเจียงโคด) 

มีอยู่ปีหน่ึงเกิดการแห้งแลง้มากจนชาวบา้นอดอยากไม่มีอะไรกิน   ทาํนาก็ไม่ไดข้า้ว   

ชาวบา้นพากนัไปหาของกินในป่า   ผูห้ญิงคนหน่ึงหิวนํ้ามากเพราะนํ้ าท่ีเอามาจากบา้นหมดก็เลยไป

กินนํ้าในแอ่งซ่ึงเป็นนํ้าท่ีชา้งป่าปัสสาวะไว ้

หลายเดือนผ่านไปหญิงคนนั้นก็ตั้งทอ้ง  ผูค้นก็พากนัสงสัยว่าเธอทอ้งกบัใครในเม่ือ

สามีก็ตายไปหลายปีแลว้   เหลืออยูแ่ต่ลูกชายคนเดียว   พอถึงกาํหนดนางก็คลอดลูกสาวออกมาและ

เล้ียงดูจนเติบใหญ่ 

เด็กๆ ในหมู่บา้นไม่ยอมเล่นดว้ยและลอ้เลียนวา่ไม่ใช่ลูกคนเป็นลูกชา้งป่า   เด็กหญิงได้

แต่ร้องไห้   ต่อมาได้ขอร้องพี่ชายให้พาไปหาพ่อท่ีเป็นช้างป่า   พี่ชายต่างพ่อทนการรบเร้าของ

นอ้งสาวไม่ไดจึ้งพาไป    

เด็กทั้งสองเดินทางเขา้ป่าไปพบงู   งูถามเด็กทั้งสองวา่จะไปไหน   เด็กบอกวา่จะไปตาม

หาพอ่   งูถามวา่พอ่เอง็เป็นใคร   เด็กตอบวา่เป็นชา้งป่า   งูก็ปล่อยเด็กทั้งสองไป   เดินมาพบเสือๆ ก็

ถามวา่เจา้ทั้งสองคนจะไปไหน   มาใหฉ้นักินดีกวา่   เด็กตอบวา่จะไปหาพ่อ   เสือถามวา่พ่อพวกเจา้

เป็นใคร   เด็กตอบวา่เป็นชา้งป่า  โอ!้ ชา้งป่าหรือเป็นเพื่อนขา้เอง   เสือจึงปล่อยเด็กทั้งสองไป   เด็ก

เดินไปเร่ือยๆ จนเจอกบัชา้งป่าซ่ึงเป็นพ่อ   ชา้งป่าถามวา่จะไปไหน   เด็กตอบวา่มาหาพ่อท่ีเป็นชา้ง

ป่า   ท่านนั้นแหละเป็นพ่อเรา   ชา้งป่าไม่เช่ือก็บอกเด็กทั้งสองให้ไต่งวงแลว้ข้ึนนัง่บนหลงัคนละ

คร้ัง   ถา้เป็นลูกจริงตอ้งข้ึนนัง่บนหลงัได ้  ชา้งป่าจึงนาํเด็กผูห้ญิงเล้ียงดูอยา่งดีในป่า 

2. ลูกช้าง (กอนอาจีง) 

กาลคร้ังหน่ึงมีตายายอยูส่องคนเป็นผวัเมียกนัแต่ไม่มีลูก   วนัหน่ึงยายพาตาไปขุดมนัใน

ป่า   ตอนนั้นฟ้ามืดฝนจะตก   ตาก็เลยบอกยายวา่ใหเ้ทนํ้าทิ้งเพราะฝนจะตกแลว้   เราคงไม่หิวหรอก

เม่ือยายเทนํ้าทิ้งแลว้   ฟ้าก็กลบัสวา่งทนัที   ตากบัยายหิวนํ้ ามากจึงเดินไปหานํ้ าตามลาํคลองแต่ก็ไม่

มีนํ้า   เดินไปสักพกัก็ไปพบรอยเทา้ชา้ง   ยายจึงชวนตาให้เดินตามรอยเทา้ชา้งไปก็พบรอยเทา้ชา้งท่ี

ใหญ่มากซ่ึงมีนํ้าอยูเ่ตม็ 

   ยายก็ด่ืมนํ้ าจากรอยเทา้ช้างรอยนั้นแลว้ตายายก็พากนักลบับา้น   พอกลบัถึงบา้นยาย

เกิดตั้งทอ้งทนัทีพอถึงกาํหนดก็คลอดออกมาเป็นหญิงช่ือนางหอม   ตอนเป็นเด็กนางหอมไปเล่น
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กบัใครก็ไม่มีใครเล่นดว้ย   เพราะว่านางหอมเป็นลูกช้าง   นางหอมก็เลยไปถามแม่ว่า  “หนูเป็น

ลูกชา้งใช่ไหมแม่”  ตอนแรกแม่ก็ไม่ไดบ้อกเพราะกลวัวา่ลูกจะเสียใจ   พอลูกรบเร้ามากเขา้ก็เลย

หลุดปากพดูวา่  “ใช่   หนูเป็นลูกชา้งจริงๆ พ่อของลูกเป็นพญาชา้งอยูท่ี่เขาวงกต”  ฝ่ายลูกก็บอกแม่

ว่า  “ถา้อย่างนั้นหนูกบัเพื่อนจะตามหาพ่อเอง”  ว่าแลว้ก็ออกเดินทาง   ระหว่างทางก็ไปพบมา้   

ลูกชา้งก็ถามวา่  “ลุงมา้เคยพบชา้งตวัใหญ่ๆ ไหม”มา้ไม่บอกแลว้ขู่วา่  “ไปให้พน้เด๋ียวก็โดนจบักิน

หรอก”  ลูกชา้งก็ออ้นวอนวา่  “อยา่กินหนูเลยกลวัแลว้หนูจะไปตามหาพ่อ   ลุงมา้ช่วยบอกหนูที”  

มา้ใจอ่อนก็เลยบอกว่า  “เดินไปเร่ือยๆ ก็จะพบเองแหละ” ลูกชา้งกล่าวขอบคุณแลว้เดินไปสักพกั

หน่ึงก็ไปพบเสือก็ถามเสือว่า  “ลุงเสือเคยเห็นพ่อช้างของหนูไหม”เสือตอบว่า  “เดินไปขา้งหน้า

เร่ือยๆ เด๋ียวก็เจอเองแหละ”  เดินไปสักพกัก็พบชา้งตวัใหญ่ชา้งถามวา่“เธอเป็นลูกใครมาเดินแถวน้ี

ทาํไม   เด๋ียวก็จบักินหรอก”  ลูกชา้งตอบวา่  “หนูเป็นลูกของพ่อชา้ง” ชา้งเลยบอกวา่  “ถา้เธอเป็น

ลูกฉนัจริง   เธอตอ้งเดินบนหลงัฉนัได”้  นางหอมก็ข้ึนไปเดินได ้  ส่วนเพื่อนท่ีมากบันางหอมไม่ใช่

ลูกชา้ง   จึงข้ึนไม่ไดต้กลงมาโดนชา้งเหยียบตายและจบักินเหลือแต่นางหอมคนเดียว   พญาชา้งก็

เลยเอาไปเล้ียงท่ีป่า   ช้างพูดว่า  “ลูกอยู่ตรงน้ีก่อนนะเด๋ียวพ่อจะไปหาเงินหาทองมาให้”  ตก

กลางคืนพญาชา้งก็ออกหากินไปพบหญิงชาววงัท่ีแต่งตวัสวยงามมาก   จึงจบัพวกนั้นมากินแลว้เอา

เงินทองมาปรนเปรอลูก 

อยู่มาวนัหน่ึงมีชายหนุ่มมาเท่ียวป่าพบกับลูกช้าง   ลูกช้างหลงรักชายคนน้ีก็เลยอยู่

ดว้ยกนัจนตั้งทอ้ง   ลูกชา้งกลวัพ่อจะรู้เร่ืองก็เลยหนีตามสามีไป   พ่อกลบัมาก็ไม่พบลูก   จึงออก

ตามหาและส่งเสียงเรียกหาลูกอยูน่านจนคอแหง้แทบขาดใจและลม้ลงทนัที   ลูกชา้งเห็นพ่อก็ไปตกั

นํ้ามาใหพ้อ่ด่ืม   แต่ยงัไม่ทนัไดด่ื้มนํ้าพญาชา้งก็เสียชีวติแลว้   แต่ก่อนตายพ่อสั่งวา่  “ให้เอางามาทาํ

กระสวย   เอางวงทาํสากตาํขา้ว   เอาหวัทาํครก   เอาหนา้แขม้าทาํหลกัทอผา้   เอากระดูกแขนมาทาํ

ฟืม  ๒๕   เอากระดูกขามาทาํฟืม  ๒๔   เอาหนงัมาทาํเส่ือ   เอาหางมาทาํไมก้วาดบา้น   เอาหนัง

ทอ้งมาทาํกลอง   เอาซ่ีโครงเป็นฝากั้นบา้น   เอาหูมาทาํใบพดั   ขอให้ลูกมีความสุขมากๆ”  สั่งเสร็จ

พอ่ก็ส้ินใจตา 
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3. ช้างบิน (อาจีงปาลร) 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้วมีชาวนาคนหน่ึงช่ือ  สุข   มีท่ีอยู่แถบเชิงเขา   นายสุขไดไ้ป

ดูแลนาของตนท่ีเพาะปลูกขา้วและผกัสวนครัวเสมอ   แต่แล้วก็ได้มีช้างมาเหยียบและทาํความ

เสียหายแก่นาขา้วและพืชผกัทาํใหน้ายสุขโกรธมาก 

ต่อมาช้างก็ไดม้าท่ีนาของนายสุขอีกคร้ัง   แต่คร้ังน้ีนายสุขไดท้าํกบัดกัและฆ่าช้างจน

ตายนายสุขไดทิ้้งศพช้างไวใ้นนา   หลายวนัเขา้แมลงวนัก็พากนัมาตอมและเขา้ไปในทอ้งช้างนาย

สุขมาเจอแมลงวนัเต็มทอ้งชา้ง   จึงคิดแกลง้แมลงวนัโดยการเอาฟางมาอุดท่ีกน้ของชา้งไวแ้ลว้เอา

มือตบทอ้งชา้งใหบิ้นลอยข้ึนไปบนฟ้า   นายสุขคะนองอยากให้ชา้งบินลอยสูงกวา่เดิมเขาจึงเร่ิมเอา

มือตบตีทอ้งชา้งแรงข้ึนเร่ือยๆ   จนทาํให้แมลงวนัในทอ้งชา้งดนัฟางท่ีกน้ของชา้งซ่ึงนายสุขอุกกน้

ชา้งไวห้ลุดออก   และชา้งก็ตกลงมาทบันายสุขตาย 

4. นิทานเร่ืองลูกพญาช้างเผอืก 

ซ่ึงนิทานเล่าว่า มีหมู่บา้นแห่งหน่ึงตั้งอยู่กลางป่า เป็นหมู่บา้นท่ีแห้งแลง้กนัดาร พวก
ผูห้ญิงมีหน้าท่ีเขา้ป่า เก็บผกั หักฟืน ขุดกลอย ขุดมนัมาเป็นอาหารอยู่เสมอ ก็มีผูห้ญิงคนหน่ึงนิสัย
ไม่ดี ชอบเอาเปรียบเพื่อน เวลาเข้าป่าไม่เอาเสบียงไปด้วย ถึงเวลาก็ไปขอคนอ่ืนเขากิน เพื่อนก็
สงสารและใหกิ้น ก็เลยทาํใหไ้ดใ้จ ต่อมาพวกเพื่อนรู้ก็เลยดดันิสัยโดยไม่ให้กินดว้ย วนัหน่ึงนางหิว
จดั ไปพบแอ่งนํ้ าเล็กๆแอ่งหน่ึง นํ้ าท่ีขงัในแอ่งไม่ใช่นํ้ าฝน แต่เป็นนํ้ าปัสสาวะของพญาช้างเผือก 
ดว้ยความหิวทาํใหเ้ธอกวกันํ้าด่ืมจนอ่ิม  

พอหลายเดือนต่อมาเธอตั้งครรภ์ข้ึน  ลูกท่ีคลอดออกมาก็มีหน้าตาคลา้ยช้าง เด็กๆ ใน
หมู่บา้นต่างก็ลอ้วา่ลูกไม่มีพอ่ เด็กชายคนน้ีก็เลยไปถามแม่ แม่ก็เลยบอกวา่เป็นลูกของพญาชา้งเผือก 
เด็กชายฟังแลว้ก็เกิดความสนใจอยากไปพบพ่อ จึงลาแม่ออกติดตามแม่ในป่า พอเขา้ไปในป่าก็พบ
เสือนอนขวางทางอยู่ เสือพอเห็นเด็กก็อยากกิน เด็กจึงอ้อนวอนเสือ และบอกว่าเป็นลูกของ
พญาช้างเผือก เม่ือเสือได้ยินช่ือของพญาช้างเผือกก็เกรง ไม่กล้ากิน และช้ีบอกทางไปพบ
พญาชา้งเผอืกให ้เด็กจึงเดินทางต่อไป ไปพบหมีขนาดใหญ่นอนขวางทางหมีก็อยากจะกินเด็ก เด็กก็
ออ้นวอนเหมือนเดิม และบอกวา่เป็นลูกของพญาชา้งเผือก และก็ช้ีทางไปให้ เด็กจึงเดินทางต่อไปก็
ไปพบสิงโต สิงโตก็ไม่กลา้กิน แลว้ก็ช้ีทางให้ เดินทางต่อไปพบสุนขัจ้ิงจอก สุนขัจ้ิงจอกก็เกรงอีก 
และช้ีทางให ้เด็กชายจึงเดินทางต่อไปอีกหลายวนั จนพบพญาชา้งเผอืก  
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พญาช้างเผือกเห็นก็จะเข้ามาทาํร้าย เด็กก็ตะโกนว่าอย่าทาํร้ายเพราะเป็นลูกของ
พญาช้างเผือก พญาช้างเผือกก็งง และไม่เช่ือก็พิสูจน์ว่า ถ้าเป็นลูกจริงก็จะต้องข้ึนหลังของ
พญาชา้งเผอืกทางหางใหไ้ด ้แลว้ข้ึนไปอยูบ่นคอให้ได ้ถึงจะสะบดัอยา่งไรก็ไม่หล่น ถา้ทาํไดถึ้งจะ
เช่ือ ถา้ทาํไม่ไดแ้สดงวา่ไม่ใช่ลูกก็จะเหยยีบให้ตาย เด็กก็ตกลงและไต่ข้ึนไป ถึงแมว้า่พญาชา้งเผือก
จะสะบดัเท่าใดก็ไม่ตก พญาชา้งเผือกจึงเช่ือ เด็กก็เลยชวนพญาชา้งเผือกให้ไปอยูใ่นหมู่บา้นกบัแม่
ของเขา เม่ือพญาชา้งเผือกเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้น หมู่บา้นนั้นก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตอ้งตาม
ฤดูกาล ขา้วปลาอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นก็เป็นสุข ใหค้วามเคารพพญาชา้งเผอืกทัว่กนั... 

        
 

นิทานตลกขบขัน 
1. คนปากมาก (กูยกาเนาะหวาวป๋ืน) 

คร้ังหน่ึงนานมาแลว้   มีหญิงคนหน่ึงเป็นคนพูดมาก   เธอพูดไดท้ั้งวนั   เร่ืองเล็กเร่ือง

น้อยก็เก็บมาเล่าหมด   เธอช่ือนางอาย   แต่ลกัษณะการพูดจาตรงกนัขา้มกบัช่ือมาก   ชาวบา้นจึง

เรียกกนัวา่  “แม่สาวปากมาก”  เวลาสาวอายเดินไปทางไหนเสียงเธอจะไปก่อนตวัเสมอ   เรียกไดว้า่

ไปถึงไหนวงแตกตรงนั้นวนัหน่ึงมีชา้งเหาะผา่นมาท่ีหมู่บา้น   ชา้งไดใ้ห้สัญญาวา่วนัหลงัจะมาใหม่

และจะพาไปเท่ียวบนสวรรคซ่ึ์งการข้ึนไปบนสวรรคค์ร้ังน้ีจะใหค้นท่ีหน่ึงจบัหางชา้ง   คนท่ีสองจบั

เทา้คนแรก   คนต่อๆ ไปก็จบัเทา้กนัไปเร่ือยๆ   แม่สาวปากมากไดไ้ปเท่ียวคร้ังน้ีดว้ย   เม่ือถึงวนัท่ี

ชา้งนดัหมายทุกคนก็ไดจ้บัเทา้ต่อกนัไปหลายคน   หน่ึงในนั้นมีนางอายปากมากไปดว้ย   เม่ือเหาะ

ไปไดซ้ักพกั   นางอายปากมากก็เร่ิมพูดอย่างไม่รู้จกัเหน่ือย   เม่ืออยู่กลางอากาศเธอก็ถามข้ึนว่า  

“เม่ือไรจะถึงสักที”  ชา้งตอบวา่  “อีกนิดเดียวก็ถึง” เธอถามอีกวา่  “อีกนานแค่ไหน”  ซํ้ ากนัหลาย

คร้ังจนทาํให้คนท่ีจบัหางช้างคนแรกรําคาญจึงตอบเองวา่“นานแค่น้ี”  พร้อมกบัเผลอปล่อยมือทาํ

ท่าทางประกอบใหดู้   ทุกคนจึงตกลงสู่พื้นดินถึงแก่ความตายทุกคน 
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ภาคผนวก ค.  ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 
นักวชิาการ 4 ท่าน 

นางผกากรอง บุญเต็ม     

 ตาํแหน่งอาจารย ์3 ระดบั 9 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา          อ.ลาํดวน จ.สุรินทร์ เป็น

นกัวชิาการท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองของนิทานพื้นบา้น จ.สุรินทร์ โดยไดท้าํการสัมภาษณ์ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่

ท่ีถ่ายทอดนิทานออกมา แล้วทาํการรวบรวมอีกคร้ังหน่ึง สอนในรายวิชา ภาษาไทย และเป็นผู ้

นาํเอา นิทานพื้นบา้น จ.สุรินทร์ มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนบรรจุอยู่ในหลกัสูตรการ

เรียนการสอน ท่ีโรงเรียนสุรพินทพ์ิทยา เป็นอาจารยส์อนระดบัมธัยมศึกษาเป็นเวลา 34 ปี 
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พระอาจารย์หาญ  ปัญญาธโร  

 ตาํแหน่งเจา้อาวาสวดัปาอาเจียง(ชา้ง) บา้นตากลาง อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ และ

เป็นครูสอนธรรมะให้กบัเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง พระอาจารยย์งัเป็นผูร้วบรวมนิทานพื้นบา้น

ไทยกูยจงัหวดัสุรินทร์มอบให้กบัผศ.อารีย ์ทองแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์ในการจดัพิมพ์

เผยแพร่ โดยรวมรวบนิทานพื้นบา้นไทยกยูเป็นเวลา 5 ปี มีอายกุารสอนหนงัสือเป็นเวลา 25 ปี  
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ศึกษาเกีย่วกบัเร่ืองช้าง จากทางหนังสือดังนี้ 

1. คมัภีร์พุทธศาสนา 

2. คมัภีร์พราหมณ์ 

3. คติโบราณและความเช่ือ 

ผลงานที่ผ่านมา 

- งานวจิยั ปริศนาธรรมจากชา้ง 

- หนงัสือยอ้นรอยมรดกวฒันธรรมลุ่มนํ้าชีมูล 

- ทาํเอกสารเก่ียวกบัประวติั ชา้งเอราวณั 

- เป็นท่ีปรึกษาใหก้บั บุญขาน โทขนัธ์ ผูเ้ขียนหนงัสือประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินตามรอย

อารยธรรมไผทสมนัต์ 

- รวบรวมนิทานพื้นบา้นไทยกยู ใหก้บัทางมหาวทิยาลยัราชภฎัสุรินทร์ 

ผลงานปัจจุบันทีอ่ยู่ในช่วงก าลงัศึกษา 

- รวบรวมขอ้มูลการทอดกระฐินบนหลงัชา้ง โดยมีประวติัความเป็นมาตามหลกั

พระพุทธศาสนา 
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นางสาวจรรยา มากพงศ์  

 ตาํแหน่งครูชาํนาญการ โรงเรียนช้างบุญวิทยา ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดั

สุรินทร์  เป็นอาจารยเ์อกสังคมศึกษา มีประสบการณ์ด้านการส่ือสารผ่านนิทานพื้นบา้น โดยใช้

นิทานพื้นบา้นเป็นตวักลางในการสอนในรายวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อไม่ให้นิทานสูญหายไป เป็น

อาจารยท่ี์สอนระดบัมธัยมศึกษา เป็นเวลา 15 ปี  

 

 
 

ผลงานทีผ่่านมา 

- มีผลงานวจิยั “การทาํกระดาษสาจากมูลชา้ง” 

- ฝึกสอนศิลปะการแสดงเก่ียวกบัวถีิชีวติการเล้ียงชา้ง ใหก้บัเยาวชนในหมู่บา้นตากลาง 

ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีโอกาสไดไ้ปแสดงวฒันธรรมการเล้ียงช้างท่ี

ประเทศญ่ีปุ่น 

- ใชนิ้ทานพื้นบา้นไทยกยู เป็นส่ือการเรียนการสอน 

- ผูดู้แลขบวนขนัหมากการแต่งงานบนหลงัชา้งท่ีจดัเป็นประจาํทุกปี ท่ีหมู่บา้นชา้ง 

 

เกยีรติประวตัิทีไ่ด้รับ 

- 1แสนครูดี ปีพ.ศ. 2555 จากคุรุสภา 

- ครูแสนดีศรีเมืองชา้ง ปีพ.ศ. 2554 เร่ืองการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินฃ 
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นายทองเหลอืง บุญพร้อม  

 มีอาชีพเป็นครู โดยบรรจุคร้ังแรกท่ีโรงเรียนอาโพน ต.บวัเชด อ.สังขะ จงัหวดัสุรินทร์ 

เม่ือปี พ.ศ. 2508 และได้ยา้ยไปสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ หลายโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2537 ไดรั้บ

ตาํแหน่งเป็นอาจารย ์3 ระดบั 8 ท่ีโรงเรียนดมวิทยาคาร และคร้ังสุดทา้ยไดย้า้ยไปสอนท่ีโรงเรียน

ตาพราม จากประสบการณ์ชีวติท่ีอยูใ่นชนบทมาอยา่งยาวนานและมีประสบการณ์ในการสอนหลาย

ท่ี ทาํให้มองเห็นหลายส่ิง หลายอย่างในทอ้งถ่ินมีคุณค่า และกลัวว่าส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีจะสูญ

หายไป ครูทองเหลืองจึงพยายามรวบรวมส่ิงท่ีมีค่าของทอ้งถ่ินออกมาในรูปงานเขียนมากมาย  

 นายทองเหลืองได้รวบรวมนิทานพื้นบ้านหลายเร่ือง เช่นงูเหลือมคายพิษ, ลูก

พญาชา้งเผอืก เป็นตน้ เป็นครูสอนระดบัมธัยมศึกษาเป็นเวลา 24 ปี 

 

  
  

 

 

 

 

ผลงานที่ผ่านมา 

- ปีพ.ศ. 2532 “ยอ้นรอยอดีตปราสาทภูมิโปน ปราสาทศิลปะแบบเขมรท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย” 

- ปีพ.ศ.  2532 หนงัสืออ่านสาํหรับเด็ก เร่ือง “แค ปูง เทลียะ ตึก” หรือ “พระจนัทร์ตกนํ้า” 

- ปีพ.ศ.  2535 งานแปลจากวรรณกรรมกมัพชูา เร่ือง “พระคุณแม่” 
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- ปีพ.ศ. 2535 แปลมหาเวสสันดรชาดก กณัฑม์หาราช จากใบลาน 

- ปีพ.ศ. 2536 พจนานุกรมภาษาไทย-เขมรถ่ินไทย-เขมรกมัพชูา-องักฤษ 

- ปีพ.ศ. 2536 ปราสาทภูมิโปนปราสาทศิลปะแบบเขมรท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดในประเทศไทย 

- ปีพ.ศ. 2536 โบราณสถาน โบราณวตัถุ และมรดกวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- ปีพ.ศ. 2536 ปราสาทศิลปะแบบเขมรในภาคอีสานตอนใตข้องประเทศไทย 

- ปีพ.ศ. 2536 ปราสาทเขาพระวหิารและปราสาทเขาพนมรุ้ง 

- ปีพ.ศ. 2536 ปราสาทศิลปะเขมรในอาํเภอสังขะจงัหวดัสุรินทร์ 

- ปีพ.ศ. 2537 การสืบสานการทาํภาชนะดินเผาของชาวส่วย 

- ปีพ.ศ. 2538 งานแปลวรรณกรรมภาษาเขมร “คนสุรินทร์สอนลูก” 

- ปีพ.ศ. 2538 แปลคาํสอนเด็ก “จบั โกน เจา”  

- ปีพ.ศ. 2538 งานแปลวรรณกรรมกมัพชูาเร่ือง “คาํทาํนายและคาํสอนโบราณฉบบั วนัศุกร์” 

- ปีพ.ศ. 2538 รวบรวมบทร้อยกรองจากเวทยม์นต ์ภาษาเขมร 

- ปีพ.ศ. 2539 นิทานประกอบภาพ เร่ือง “ตุย ตุย เปียะ แอ” 

- ปีพ.ศ. 2540 ตาํนานทอ้งถ่ินหลายเร่ือง เช่น ตาํนานประสาทภูมิโปน เร่ืองเนียง ด็อฮทม 

ตาํนานสังขศิ์ลปะชยั ปราสาทสังขศิ์ลปะชยั บา้นจารย ์ และปราสาทหม่ืนชยั ตาํบล

กระเทียม ตาํนานปราสาทบนัเตียฉมาร์ ตาเมือนธม และศรีไผทสมนัต์ 

- ปีพ.ศ. 2541 รวบรวมนิทานพื้นบา้นหลายเร่ือง เช่น พระอินทร์เขียว ๆ ก็ช่วยไม่ได,้อาระหตั

โต, งูเหลือมคายพิษ,ลูกพญาชา้งเผือก,รามเกียรต์ิพื้นบา้นฉบบัโหร,ธิดาพญาสะดือสมุทร,

กาํเนิดแมว,กาํเนิดชา้ง,หมามองเห็นผ,ีบทครํ่ าครวญพระนางพิมพา เป็นตน้ 

- ปีพ.ศ. 2541 รวบรวมวรรณกรรมพื้นบา้นประเภทร้อยกรอง,คาํร้องประกอบวงกนัตรึม 

- ปีพ.ศ. 2542 แปลหนงัสือประกอบภาพ เร่ือง “ซจั กแด็ย ซาํลญั รบอ๊ฮ เม เมือ็น หรือความ

รักของแม่ไก่ และซมัลญั รบ็อฮ เจา หรือความรักของหลาน” 

- ปีพ.ศ. 2543 งานเขียน รวบรวมวรรณกรรม และงานแปล จากภาษาเขมร ส่วย และภาษา

อ่ืนๆ 
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เกยีรติประวตัิทีไ่ด้รับ 

- ผูอ้นุรักษม์รดกไทยดีเด่นระดบัชาติ สาขา ภาษาและวรรณกรรมไทย ปี พ.ศ. 2537 (รับโล่

และเขม็เชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) 

- ครูผูท้าํคุณประโยชน์และสร้างช่ือเสียงแก่การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ (รับโล่

ประกาศเกียรติคุณ) 

- ครูผูมี้ผลงานดีเด่น จากสาํนกังานประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ 

- ผูมี้ผลงานดีเด่นทางวฒันธรรมดา้นโบราณสถาน จาก สถาบนัราชภฎัสุรินทร์ 

- ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นวฒันธรรม สาขาวรรณศิลป์ อนัดบัท่ี 1 จากเขตการศึกษา 11 

- รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 คนดีศรีเมืองชา้ง ปี พ.ศ. 2541 จากสาํนกังานวฒันธรรม

แห่งชาติและจงัหวดัสุรินทร์ 

- ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร์ สาขาวรรณศิลป์ ปีพ.ศ. 2543 

- ไดรั้บพระราชทานวุฒิบตัรในการร่วมเป็นล่ามและวทิยากรในการเตรียมและฝึกอบรมครู

กมัพชูา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามหาจกัรี สิรินธร จากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ผูท้รงคุณวุฒิดา้นภาษาและวรรณคดี สาํนกังานวฒันธรรมแห่งชาติ 

- นกัวจิยัแห่งชาติ สาขา ปรัชญา ของสาํนกังานวจิยัแห่งชาติ 

- ไดรั้บเกียรติ แปลแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์งานวจิยัร่วมขา้มชาติของมหาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ด มหาวทิยาลยันิวเซาทเ์วล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สถาบนัเอเชียศึกษา) 

- ไดรั้บเกียรติ เป็นล่ามแปลฝ่ายไทยในการร่วงขอ้ตกลง 20 สิงหา เพื่อเปิดช่องจอมเป็นจุด

ผา่นแดนถาวรระหวา่งไทย-กมัพชูา และเม่ือบรรลุขอ้ตกลงไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจคาํ

แปลขอ้ตกลงทั้ง 2 ภาษา จากจงัหวดัสุรินทร์ 
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หมอช้าง 4 ท่าน 

 

 

ครูบาหมิว  ศาลางาม อายุ 83 ปี หมอช้าง 

ผลงานที่ผ่านมา 

เป็นหมอช้างระดบัหมอสะดาํ หรือ หมอสะดาํอาวุโส (ปัจจุบนัอยู่ในระดบัครูบาใหญ่ 

หรือกาํลวงปืด) เพราะหมอชา้งระดบัครูบาใหญ่ไดเ้สียชีวิตหมดแลว้ สามารถเป็นผูน้าํพิธีกรรมต่าง 

ๆ เก่ียวกบัชา้ง ไดรั้บเชิญทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัชา้งไดด้า้นพิธีต่าง ๆ 

เช่น การเปิดปางชา้งหรือการตั้งศาลปะกาํตามปางชา้งต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นผูน้าํหมอชา้งและ

ควาญชา้งจากจงัหวดัสุรินทร์ ไปช่วยเคล่ือนยา้ยชา้งป่าในกรณีเจบ็ป่วย เช่นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี และ

ท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็นผูมี้

ผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบา้น (หมอช้าง) จากกลุ่มคนเล้ียงช้างประเทศ

ไทย และต่างประเทศ ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์ ได้แต่งตั้ งท่านเป็นหมอช้าง

อาวุโสอยู่ประจาํศุนยค์ชศึกษา หมู่บา้นช้างสุรินทร์ โดยทาํหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมการเล้ียงช้างของชาวกวยสุรินทร์ และเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ตาม

สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
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ครูมาก สุขศรี อายุ 91 ปี ต าแหน่งครูบาใหญ่ (หมอช้าง)  

ผลงานที่ผ่านมา 

เป็นหมอชา้งระดบัหมอสะเดียง หรือ หมอสะเดียงอาวุโส (ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัหมอสะ

ดาํ หรือหมอสะดาํอาวุโส ) สามารถเป็นผูน้าํพิธีกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัชา้ง ไดรั้บเชิญทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัช้างไดด้า้นพิธีต่าง ๆ เช่น การเปิดปางช้างหรือการตั้งศาล

ปะกาํตามปางชา้งต่าง ๆ ในประเทศไทย ในอดีตเคยออกไปจบัชา้งป่ามากกวา่ 40 คร้ัง และสามารถ

จบัชา้งป่าไดท้ั้งหมด 6 ตวั เป็นผูน้าํหมอชา้งและควาญชา้งจากจงัหวดัสุรินทร์ ไปช่วยเคล่ือนยา้ยชา้ง

ป่าในกรณีเจ็บป่วย เช่นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี และท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นตน้ ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผูมี้ผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรมสาขาภูมิ

ปัญญาชาวบา้น (หมอช้าง) จากกลุ่มคนเล้ียงช้างประเทศไทย และต่างประเทศ ปัจจุบนัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ต่งตั้งท่านเป็นหมอชา้งอาวุโสอยูป่ระจาํศุนยค์ชศึกษา หมู่บา้นชา้ง

สุรินทร์ โดยทาํหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมการเล้ียงช้างของชาวกวยสุรินทร์ 

และเป็นวทิยากรพิเศษบรรยายใหค้วามรู้ตามสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
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ครูบาบุญมา  แสนดี อายุ 83ปี หมอช้าง 

                     เกิดเม่ือปี พ.ศ.2471  เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในคชศาสตร์ทุกดา้น ทั้งในดา้นการคลอ้ง

ชา้ง  การฝึก สอนชา้ง เป็นผูน้าํประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ   เก่ียวกบัชา้ง   เช่น  เซ่นผีปะกาํ   การ

ปะชิหมอชา้ง  การปะซะหมอชา้ง  การทาํเชือกปะกาํ   และการทาํอุปกรณ์เก่ียวกบัการคลอ้งชา้ง 

ท่ีสาํคญัครูบุญมา ยงัสามารถถ่ายทอดนิทานเก่ียวกบัชา้งใหก้บัลูกหลานอีกดว้ย เพราะเป็นความเช่ือ

ท่ีลูกหลานชาวกวยใหค้วามนบัถือ 
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 ครูอนิ  แสนดี อายุ 65 ปี หมอช้าง 

  เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในคชศาสตร์ทุกดา้น ทั้งในดา้นการคลอ้งชา้ง  การฝึก สอน

ช้าง มีเช้ือสายกูย อาศยัอยู่ในหมู่บา้นช้าง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ตั้งแต่เกิด มี

ความผกูพนักบัชา้ง เพราะชา้งเป็นอาชีพเดียวของนายอิน 
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ภาคผนวก ง.  ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่ม 
กลุ่มเยาวชน 12 ท่าน 
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  เยาวชน ช่วงอายุระหวา่ง 14-18ปี อาศยัอยูใ่นชุมชนหมู่บา้นชา้ง ตาํบลกระโพ อาํเภอ

ท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 12 คน ครอบครัวมีอาชีพเล้ียงชา้งและฝึกชา้งอยูใ่นชุมชน 
 
1. น้องปิงส์ 

นางสาวสุรยพ์ร อินทร์สาํราญ อาย ุ16 ปี 98 หมู่ 7 บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  

2. น้องฟาง  

นางสาวอนนัตญา เครือจนัทร์อาย ุ17ปี 71 หมู่ 11 บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อาํเภอท่าตูม จงัหวดั

สุรินทร์  

3. น้องนัน 

เด็กหญิงสุธิดา อินทร์สาํราญ อาย ุ14 ปี 82 หมู่ 11 บา้นตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  

 

DPU



224 

 

 
 
 

4. น้องแหล่น 

เด็กหญิงจุฑามาศ จงใจงาม อาย ุ14 ปี 128 หมู่ 9 บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  

5. น้องนุ่น 

เด็กหญิงมณฑิตา จงใจงาม อาย ุ14 ปี 61 หมู่ 9 บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  

6. น้องคิว 

เด็กหญิง วรดา ศาลางาม อาย ุ15 ปี อยู ่ม.3 บา้นเลขท่ี 68/1 หมู่ 9 บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม 

จ.สุรินทร์ 

7. น้องสายฟ้า 

นายวรีพงศ ์ แสนดี  อาย ุ15 ปี บา้นเลขท่ี 51 หมู่ 9 บา้นตากลาง ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

 8. น้องบิ๊ก 

เด็กชาย ภาณุวฒัน์ รุ่งเรือง อาย ุ14 ปี บา้นตากลาง 123 หมู่ 13ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

9. น้องกานต์ 

เด็กชาย ธนกานต ์แสนดี อายุ 14 ปี บา้นตากลาง 37 ม.13ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

10. น้องเพอร์ 

เด็กชาย สุรกาญ จาํปาทอง อาย ุ16 ปี บา้นเลขท่ี 89 บา้นตากลางตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

11. น้องหญงิ 

เด็กหญิงทสัริกา ยบุรัมย ์อาย ุ15 ปี บา้นตากลาง บา้นเลขท่ี 140 หมู่ 9ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม             

จ.สุรินทร์ 

12. น้ององิ 

เด็กชาย วเิชษฐ ์อินทร์สาํราญ อาย ุ14 ปี บา้นตากลาง เลขท่ี 138ตาํบลกระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
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 ประวตัิผู้เขียน  

 

ช่ือ นามสกุล นางสาวปัทมาวดี วงษ์เกดิ 

ประวตัิการศึกษา นิเทศศาสตร์ สาขาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 

 มหาวทิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2551  

ต าแหน่งหน้าทีง่าน พนักงานมูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค ฝ่ายเผยแพร่  

สถานทีท่ างานปัจจุบัน มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค 
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