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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีง โดยศึกษา
ถึงพัฒนาการคาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สังเกตและการ
สัมภาษณเชิงลึก ประชากรที่ศึกษาคือกลุมชาติพันธุกูยอะจีง บานตากลาง จังหวัด
สุรนิ ทร ผลการวิจยั พบวา กูยอะจีงมีวฒ
ั นธรรมอันโดดเดนในการเลีย้ งชางทีส่ บื ทอดมาแต
บรรพบุรษุ และชางถือเปนสัตวเศรษฐกิจทีส่ รางรายไดใหกบั คนเลีย้ งชาง ในอดีตกูยอะจีง
จับชางปาทีป่ ระเทศกัมพูชามาขาย เมือ่ มีการปดกัน้ พรมแดนใน พ.ศ. 2505 การจับชางปา
มาขายจําเปนตองหยุดไป จึงไดมกี ารนําชางคาเร ไปยังสถานทีต่ า งๆทัง้ ในจังหวัดและตาง
จังหวัดทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย ตอมาเมือ่ มีการพัฒนาประเทศโดยเนนเศรษฐกิจ
เปนสําคัญประกอบกับการหามนําชางคาเรจึงไดปรับเปลี่ยนวิถีการคาในปจจุบันใหมี
ความเหมาะสมและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของตน โดยทําการคาอยูในชุมชนสรางสรรค
ผลิตภัณฑจากฝมอื และภูมปิ ญ
 ญาประกอบกับวัฒนธรรมดัง้ เดิมซึง่ มีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวทีง่ ดงามเปนทุนทีม่ รี ากฐานของวัฒนธรรมอันเปนมรดกลํา้ คาจากบรรพบุรษุ ที่
หลอมรวมระหวางคนกับชางจนกลายเปนหมูบานที่มีชื่อเสียงในปจจุบัน
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Abstract
This research aims to study the trade in Kui-Ajieng cultural by
studying on the development process from past up to present. A research
was carried out by using the qualitative research method in both
observation and in-depth interviews. The population was the ethnic group
of Kui-Ajieng in Taklang village, Surin province.
The results showed that Kui-Ajieng have a unique cultural heritage
of the elephant raising since their ancestors and elephant also known as
their economic animal which is the main income for the mahouts. In the
past, Kui-Ajieng caught the wild elephants which mostly live in Cambodia
for trading. After the boundary between Thailand and Cambodia was closed
off, the wild elephant trading also The results showed that Kui-Ajieng have
a unique cultural heritage of the elephant raising since their ancestors and
elephant also known as their economic animal which is the main income
for the mahouts. In the past, Kui-Ajieng caught the wild elephants which
mostly live in Cambodia for trading. After the boundary between Thailand
and Cambodia was closed off, the wild elephant trading also stopped so
that Kui-Ajieng began to sell in various locations both within the province
and other provinces all around regions of Thailand. Later on, when the
economic policy was emphasis on economic development as well as the
travel selling goods by elephants was banned by government, Kui-Ajieng
adjusted their trading way as in present and also preserves their own
culture properly.
They mostly traded within their local with the local production of
crafts and wisdom of traditional cultures, which has a unique style with a
capital base of the precious heritage of their ancestors. These elements
which mentioned above were combined of man and elephant into the
unity of famous elephant village as in present.
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บทนํา
เศรษฐกิจเปนปจจัยหลักของการคาขายแลกเปลีย่ นเพือ่ การดํารงชีวติ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น การคาขายแลกเปลี่ยนนั้น ในอดีตการคาทําอยูในวงจํากัด
เพราะความตองการสินคามีนอ ย เพียงเพือ่ ยังชีพเทานัน้ แตในปจจุบนั จํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการสินคาขยายตัวตามไปดวยประกอบกับภาวะ
ทางภูมิศาสตร เทคโนโลยีอันทันสมัย แหลงเงินทุน อํานาจการซื้อที่แตกตางกันมีผลให
สภาวการณผลิตในแตละแหลงมีความแตกตางกัน ทั้งในดานชนิด ปริมาณและคุณภาพ
ของสินคา การคาจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยตอบสนองความตองการสินคาของมนุษย
และยังกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากนี้การคาถือวาเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณการคาที่เปนสินคาเขาและสินคาออก รวมไปถึงประเภทของ
สินคาและทรัพยากรที่จะแสดงถึงภาวะความเปนอยูของประชาชนทั้งทางลบทางบวก
คือ ถาสินคามีปริมาณนอยแสดงวาความเปนอยูในขณะนั้นตกตํ่า ในทางตรงกันขาม
หากมีปริมาณสินคามากแสดงวาความเปนอยูใ นภาวะทีด่ ปี ระชาชนมีอาํ นาจการซือ้ มาก
การคายังเปนตัวชี้ถึงลักษณะของภูมิอากาศ ซึ่งสะทอนออกมาจากผลผลิตที่ไดแตละ
พื้นที่ และการคายังแสดงใหเห็นถึงอัตรา การพัฒนาเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
การขยายตัวของทุนนิยมทําใหระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชยกลายเปนรูปแบบ
การผลิตหลักในสังคมชนบทกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ในวิถีการผลิตเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของตลาด จากผลิตเพื่อบริโภคเลี้ยงตัวเองเปนผลิตเพื่อขาย
จากการใชแรงงานเพื่อการผลิตในครอบครัวเปนการขายแรงงานจากการผลิตที่ใช
ทรัพยากรที่ครอบครัวและชุมชนมีอยูเปนการซื้อปจจัยการผลิต จากการใชแรงงานคน
และสัตวและพึง่ ธรรมชาติทอ งถิน่ เปนใชทนุ และเครือ่ งจักร (ฉัตรทิพย นาถสุภา. 2548: 39)
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธในการผลิตแบบครัวเรือนไปสูการผลิต
เพื่อการคาและการขยายตัวของความสัมพันธทางสังคมที่เชื่อมโยงตลาดทุนนิยมกับ
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ชุมชนแหงใหมที่ถูกครอบคลุมนั้นความสัมพันธการผลิตระหวางผูที่เปนเจาของปจจัย
การผลิต คือนายทุน กับผูที่ไมไดเปนเจาของปจจัยการผลิต คือเกษตรกรจะผูกพันกับ
ผลประโยชนทางวัตถุ การขยายตัวของทุนนิยมที่เขามาในภาคชนบททําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจน คือการถายเททรัพยากรจากชนบทเขาสูเมืองและตาง
ประเทศ ผลลบทีส่ าํ คัญคือ ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ดินเสือ่ มคุณภาพลง
อยางรวดเร็ว ปาไมลดลง เกิดความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนมากขึน้ การดําเนิน
ชีวิตอยางเรียบงาย การผลิตเพื่อพอกินพอใช ไดเปลี่ยนไปสูการหาเงินเพื่อนํามาใชจาย
ซื้อสินคาและบริการจากภายนอก มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอยางไมเคยมี มากอนทั้ง
ขาวและพืชไร มีการนําเทคโนโลยีการเกษตรมาใชอยางมากเพื่อผลิตใหไดมากที่สุดแต
ราคาผลผลิตมักตกตํา่ และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา (สุวทิ ย ธีรศาศวัต. 2546:2)
ประกอบกับแนวทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยนํา
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยมาใชขยายฐานการผลิต การประกอบอาชีพ
และการสรางรายไดประชาชาติ ประเทศไทยจึงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจโดย
อาศัยความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยซึ่งมีอยูมากมาย
นํามาใชเปนปจจัยหลักในการผลิตและการสงออกของประเทศ นับวาประสบความสําเร็จ
อยางดียงิ่ โดยเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิม่ ขึน้ แตผลของการพัฒนาก็ไดกใ็ หเกิด
ปญหาทางดานสังคมสิ่งแวดลอมหลายประการซึ่งลวนแลวทําใหคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมเสือ่ มโทรมลงเปนลําดับ โดยเฉพาะรัฐบาลไดลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
เชน สรางระบบไฟฟา สรางทางรถไฟ สรางถนนเชือ่ มหมูบ า นทีอ่ ยูห า งไกลกับเมืองตางๆ
และเปนที่ประจักษกันดีกวา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาดังกลาว ทําใหกลุมชาติ
พันธตุ า งๆ อาทิ กลุม ชาติพนั ธุเ ขมร ลาว กูย จากเดิมเคยสภาพความเปนอยูง า ยๆ และมี
เศรษฐกิจแบบพอยังชีพ กลายมาเปนหมูบ า นทีเ่ นนการผลิตเพือ่ การคาตองเขาไปผูกพัน
กับตลาดระดับประเทศและระดับโลกมากขึ้น
จังหวัดสุรินทรเปนถิ่นที่มีกลุมชาติพันธกูยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก กลุมชาติ
พันธุกูย อพยพขึ้นเหนือเขาสูเมืองอัตปอแสนปาง จําปาศักดิ์และสาละวัน ทางตอนใต
ของลาวและอพยพขามลํานํ้าโขงเขาสูภาคอีสาน คนไทยเรียกชาวกูยวา เขมรปาดง แต
ชาวกูย เรียกตัวเองวา กูย กวย หรือโกย แปลวา คน หลักฐานทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) และประวัติความเปนมาลักษณะเดนของชาวกูยคือ การปรับตัว
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หรือสามารถที่จะเรียนรูเทคนิคใหม ๆ จากโลกภายนอกไดดีกวากลุมชนที่อยูอาศัยใน
บริเวณเดียวกันดังเชน ในอดีตชาวกูยไดพัฒนาการทํามาหากิน จากการทําไรเลื่อนลอย
โดยหันมาปลูกขาว (ไพฑูรย มีกุศล. 2531 : 15) และสามารถใชภาษา เขมร ลาว ได
เปนอยางดี นอกจากนี้ชาวกูยเปนเผาพันธุที่รักอิสระและชอบการผจญภัย เรื่องนี้เปนที่
ยืนยันมาแตครั้งประวัติศาสตร กองกําลังสุรินทรในอดีตจะประกอบไปดวยกําลังพลที่
เปนกูยสุรินทร เขมรสุรินทร และลาวสุรินทร ทั้งสามสายเลือดอาจมีความแตกตางกัน
บางโดยพื้นฐานทางวัฒนธรรมและชาติพันธุวิทยา แตความแตกตางดังกลาวกลับกลาย
เปนความหลากหลายของความเปนสุรนิ ทรมที งั้ ความชอบเสีย่ งตายอยางเขมร ชอบอาสา
เจาอยางลาว และความรักอิสระอยางกูย ผสมผสานเปนวัฒนธรรมทางจิตใจของชาว
สุรนิ ทรทมี่ ใี หเห็นเปนโดดเดนอยูบ นหนาประวัตศิ าสตรเสมอมา (บูรณเชน สุขคุม . 2549
: 10) ชาวกูยเปนชนทีช่ าํ นาญการจับชางและเลีย้ งชาง ในจารึกสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 2
ประมาณคริสศตวรรษที่ 9 เปนหลักฐานวามีคนกูยอาศัยอยูบ ริเวณเขาพนมดงรักมีความ
ชํานาญในการจับชาง และชีช้ ดั วาคนกลุม นีอ้ าศัยอยูก อ นทีอ่ าณาจักรเจนละจะรุง เรืองคน
กูยผูเลี้ยงชางจะเรียกตนเองวา “กูย อะจีง” (อัจฉรา ภาณุรัตน และคณะ.2553:2) การ
เลี้ยงชางนับวาเปนสวนสําคัญตอชีวิตตอครอบครัวและมรดกทางวัฒนธรรม และเปน
ธรรมเนียมในประเพณีที่สืบทอดตั้งแตบรรพบุรุษ และเปนสัญลักษณของชาวกูยอะจีง
การคลองชาง ของกูยอะจีงถือเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาแตโบราณ และลูกหลานได
ยึดถือปฏิบัติสืบตอประจําตระกูลกันมาจนถึงปจจุบัน เมื่อไปคลองชางปาไดตองนํามา
ฝกใหเชื่องกอนแลวจึงนําออกขาย ถือวาเปนอาชีพหนึ่งที่ทาทายความกลาแกรงของ
ลูกผูช าย ชางจึงเปนสัตวทมี่ คี ณ
ุ คาและมีความสําคัญในฐานะทีเ่ ปนสัตวเศรษฐกิจของกูยอะ
จีงเปนอยางมาก (อารีย ทองแกว. 2535) นอกจากจะหารายไดจากการขายชางและนํา
ชางไปลากซุง ลากไมแลวยังนําชางไปหารายไดตา งถิน่ โดยการคาเรไปตามภูมภิ าคตางๆ
ของประเทศ จากประสบการณผานไปตามพื้นที่ตางๆประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และความทันสมัยไปตามกาลเวลานั้น กูยอะจีงไดเกิดการเรียนรูปรับเปลี่ยน
การคาใหสามารถดํารงอยูไดตามยุคสมัย
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาการการคาของกลุมชาติพันธุกูยอะจีง เนื่องจาก
เปนกลุมชาติพันธุที่มีประวัติศาสตรยาวนานเพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของเศรษฐกิจการคาของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยม เพื่อที่บุคคล
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ทีเ่ กีย่ วของไดนาํ ไปสงเสริมและพัฒนาใหเศรษฐกิจการคาของชุมชนมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืนตอไป

คําถามในการวิจัย
จากสภาวะการปจจุบันกลุมชาติพันธุกูยอะจีงไดมีการพัฒนาการทางการคา
อยางไร ในทามกลางกระแสโลกาภิวฒ
ั นทเี่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของกระแสทุนนิยม
ใหสามารถดํารงอยูไดในวัฒนธรรมของตนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีงบานตากลาง จังหวัดสุรินทร
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีงบานตากลาง
จังหวัดสุรินทร

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการคาของกลุม ชาติพนั ธุก ยู อะจีง บานตากลาง อําเภอทาตูม
จังหวัดสุรนิ ทร การเลือกพืน้ ทีใ่ นการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดเลือกชุมชนหมูบ า นทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร
ยาวนานเพียงพอที่จะทําใหเห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธที่เกิด
ขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาพื้นที่ที่มีลักษณะดังกลาว ดวยการสํารวจลักษณะทางกายภาพที่มี
การเปลีย่ นแปลงไปตามกระบวนการพัฒนาทีน่ าํ ความเจริญและความทันสมัยไปสูช มุ ชน
หมูบ า น พรอมทัง้ ไดมกี ารสอบถามเบือ้ งตนจากผูใ หญบา นและผูน าํ ชุมชนเกีย่ วกับความ
สัมพันธของคนในชุมชนหมูบานในดานตางๆ โดยดูจากประเด็นดานการคา การแลก
เปลี่ยน การไปมาหาสูกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน การรวมกิจกรรม การประกอบ
พิธีกรรมตางๆของคนในหมูบาน ตลอดจนการดําเนินชีวิต

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยได
สรางแบบสัมภาษณ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการออกเก็บขอมูล
แลวนํามาสรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูเชี่ยวชาญและ
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อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบขอคําถาม จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเปนแบบสัมภาษณ
ที่สมบรูณ แนวคําถามในการสัมภาษณ ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
คําถามเกี่ยวกับการคาในอดีตและปจจุบัน สินคาที่ขาย เสนทางการคาในอดีตและ
ปจจุบัน

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยรวมทั้งเอกสารวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ (Document Survey) และเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนามในชุมชนกลุม
ชาติพันธุกูยอะจีง โดยผูวิจัยใชวิธีวิจัยชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Research)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใหละเอียดและครอบคลุมตามกรอบและวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้
1. การสังเกต (Observation) โดยมีสวนรวม (Participant Observation)
ในลักษณะของการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชาวบาน ผูวิจัยไดสอบถามถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและทางสังคมที่เปนการยอนอดีตจากความทรงจําของ
ชาวบานผูใหขอมูล และสังเกตอยางไมมีสวนรวมเปนการสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน
และปรากฏการณทางสังคม
2. การสัมภาษณเจาะลึก (In depth - Interview) ในกลุมชาติพันธุกูยโดย
แนวคําถามผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงค คําถามการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยการสัมภาษณในเชิงลึกมีการสัมภาษณหลายๆครัง้ เพือ่ ตรวจเช็คขอมูล โดยสัมภาษณ
ใหครบตรงประเด็นตามตัวแปรทีศ่ กึ ษาและใชแนวคําถามทีส่ รางขึน้ ตามประเด็นการวิจยั
3. การจดบันทึกและการบันทึกขอมูลซึ่งสามารถทําการบันทึกขอมูลเปน
ลายลักษณอักษรการบันทึกดวยเครื่องบันทึกเสียงแบบเทป การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ดวยกลองวีดีทัศน และบันทึกภาพนิ่งดวยกลองถายภาพดิจิตอล เพื่อยืนยันขอมูล
การหาคุณภาพของขอมูล โดยวิธกี ารตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data
triangulation) เพือ่ ทีจ่ ะพิสจู นวา ขอมูลทีผ่ วู จิ ยั ไดมานัน้ มีความถูกตองหรือไม โดยทําการ
ตรวจสอบจากแหลงขอมูลในดานของเวลา สถานที่ และบุคคลใหครบทั้ง 3 ดาน เพื่อ
เปนการยืนยันขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้เปนการศึกษาผานปรากฏการณ เหตุการณ บริบททางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเปนการศึกษาในลักษณะที่เปนกระบวนการทางสังคม
ที่ตองใชขอมูลระดับลึกที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก และเพื่อใหอธิบายปรากฏการณ
การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจนและมีระบบ ผูวิจัย
ไดเก็บขอมูลโดยใหผใู หสมั ภาษณเลาถึงการเปลีย่ นแปลงตางๆ ซึง่ เปนเรือ่ งปรากฏการณ
ทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในแตละชวงซึง่ การเลาถึงปรากฏการณนี้
เปนเรือ่ งของการคาการแลกเปลีย่ น วิธกี ารคา เสนทางการคา เปาหมายทางการคาตลอดจน
ความสัมพันธทางการคา ดังนั้นในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเอาขอมูลที่ไดจากการ
คนควาวิจัย ทั้งจากการคนควาเอกสารชั้นตน เอกสารชั้นรอง และขอมูลเชิงคุณภาพ
ที่รวบรวมไดมาจัดใหเปนระบบ ตีความจากบทสัมภาษณโดยเชื่อมโยงและหาความ
สัมพันธของขอมูลมาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผานทาง
ประวัติศาสตร (History approach) รวมกับเอกสาร งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎี

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การคาในอดีต
ในอดีตกูยอะจีงบานตากลางมีอาชีพทีภ่ าคภูมใิ จทีส่ ดุ คือการจับชางปามาขาย
การจับชางปามาขายที่มีมาแตบรรพบุรุษ และถือเปนสัตวเศรษฐกิจของชาวบานที่ทํา
รายไดใหกับคนเลี้ยงชางไดพอสมควร ยอนหลังไปเมื่อชวงกอนป พ.ศ.2500 มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ตกทอดคือความชํานาญเรื่องการจับชาง การจับชางปามาขายเปนเรื่อง
ปกติของกูยอะจีงและเปนอาชีพหนึ่งที่ทาทายความสามารถและความกลาแกรงของ
กูยอะจีง ซึง่ การคลองชางปานัน้ จะกระทําการ ปละ 2-3 ครัง้ แตละครัง้ ใชเวลาประมาณ
3-4 เดือน ซึ่งพื้นที่ในการคลองชางคือ บริเวณราชอาณาจักรกัมพูชา บริเวณเมือง
เสียมเรียบ พระตะบอง และบริเวณเขตประเทศลาว สวนใหญกยู อะจีงนิยมไปจับชางทีร่ าช
อาณาจักรกัมพูชาเนื่องจากเปนบริเวณที่มีชางปาอาศัยอยูจํานวนมากและเปนปาดงดิบ
บริเวณชายปาตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก โดยแบงการเดินทางออกเปน 4 สาย คือ
สายดานชองจอม ลงไปคลองชางปา 3 แหง คือ ชายปาภูพร็อล ชายปาภูขะญอง และ
ชายปาภูรวย สายดานตาตุมลงไปคลองชางปา 3 แหง คือ ชายปาลองจาวขะมา ชายปา
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ลองจาวเจาะ และชายปาลองจาวแซน ซึง่ เปนแหลงทีม่ ชี า งปามากทีส่ ดุ กวาทุกแหง สวน
สายดานมะเฟอง ลงไปคลองชางปา 2 แหง คือ ชายปาภูตะแบง ชายปาภูกะเลน และสาย
ดานแปดอุม สวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 2 แหงคือ ชายปาภูแดนเมือง
ชายปาภูตะหระ (อัจฉรา ภาณุรตั น และคณะ. 2553) ในอดีตการจับชางปามาเพือ่ ขายใหกบั
คนทางภาคเหนือ เพือ่ นําไปลากไมลากซุงหรือแมกระทัง่ การใชชา งในการขนขาวและเปน
พาหนะในการเดินทาง เนือ่ งจากในสมัยอดีตเทคโนโลยีตา งๆ ยังไมเจริญการลากไมลากซุง
ซึง่ เปนของหนักจึงตองใชแรงงานชางในการลาก ชางจึงเปรียบเสมือนเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งราคาชางที่ขายกันขึ้นอยูกับขนาด อายุและความสวยงามของชาง
ปจจุบันราคาชางที่ซื้อขายมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือวาใครมีชางสามารถสรางฐานะใหกับ
ครอบครัวผูเลี้ยงชางไดเปนอยางดี เมื่อชางเปนสินคาที่นํารายไดมาสูครอบครัวดังกลาว
การมีชา งจึงหมายถึงการมีเงินดวย ดังนัน้ การออกคลองชางจับชางปาจึงเปนวิธกี ารหาเงิน
ที่ใชเวลานอยที่สุด และเปนการลงทุนโดยใชแรงและภูมิปญญาผนวกกับความเชื่อในผี
ปะกําในการจับชาง จึงเปนการลงทุนทีม่ กี าํ ไรมากหากไมนบั ความเสีย่ งทีต่ อ งผจญภัยใน
ปาชางจึงเปนสัตวที่มีความผูกพันในการดําเนินชีวิตอยูกับกูยอะจีงที่มีมาแตบรรพบุรุษ
สืบตอกันมาทีเ่ สมือนหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัวจึงกลายวัฒนธรรมของกูยอะจีงทีเ่ ผย
ใหเห็นสายใยบางๆ อันลํ้าคาระหวางคนกับชาง
นับแตเมือ่ ประมาณป 2505 เปนตนมา ราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรกัมพูชา
มีการปดกัน้ พรมแดนการออกจับชางปาของกูยอะจีงจึงไดยตุ ลิ ง จากนัน้ การซือ้ ขายชาง
ที่เคยทํากันมาเปนปกติก็ลดลงไปดวยเนื่องจากชางที่มีอยูมีจํานวนจํากัด ประกอบกับ
ใน ป พ.ศ. 2532 รัฐบาลประกาศปดสัมปทานปาทําใหการซื้อขายชางไปลากไมลากซุง
ตองหยุดไปดวย แตอยางไรก็ตามจากความผูกพันระหวางคนกับชาง การคลุกคลีอยูกับ
ชาง ทําใหกยู อะจีงจึงไดนาํ ชางออกหาเงินโดยวิธใี หบริการชาง การลอดทองชางสะเดาะ
เคราะห ตามหมูบ า นตางๆในตัวจังหวัดและตางจังหวัดของภาคอีสาน ชาวบานนิยมลอด
ทองชางเพื่อเปนการสะเดาะเคราะห โดยมีความเชื่อเพื่อชวยปดเปาสิ่งชั่วรายและเสริม
สิริมงคลใหแกตนเอง ตอมาเมื่อประเทศไทยไดมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมาพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลจาก
การเปลีย่ นแปลงทางดานเศรษฐกิจทําใหเงินมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวติ ประกอบ
กับจํานวนประชากรเพิม่ ขึน้ มีการถากถางปาเพือ่ สรางทีอ่ ยูอ าศัยจึงทําใหสภาพแวดลอม
KKU Res J 2 (2) : Apirl-June 2012

พัฒนาการการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีง บานตากลาง

147

ทางธรรมชาติเริม่ ลดนอยลงและวิถชี วี ติ ผูกติดกับเงินตรามากขึน้ ดวยกระแสของทุนนิยม
ชาวกูยอะจีงจึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงิน เพื่อใหครอบครัวสามารถดํารงอยูภายใต
กระแสของการเปลี่ยนแปลงไดมีการนําชางออกไปแสวงโชคเพื่อหารายได และเพื่อให
ชางไดมีอาหาร
ในปพ.ศ. 2532 ไดเริ่มมีการเดินทางไปคาเร โดยนําสินคา เชน พระ ลักยม ไป
ขายตามหมูบ า นและชุมชนตางๆ ทัว่ ราชอาณาจักรไทย สวนใหญนยิ มคาเรในกรุงเทพฯ
เนื่องจากเปนแหลงเศรษฐกิจและมีประชากรอาศัยอยูจํานวนมากสามารถสรางรายได
ใหกับคนเลี้ยงชางเปนอยางดี ซึ่งการไปคาเรใชเวลา ประมาณ 3-4 เดือน จึงกลับมาพบ
สมาชิกในครอบครัว และจะทําการหยุดคาเรในชวงฤดูฝนเพื่อทํานา และหลังจากเสร็จ
การนําขาวขึน้ ยุง ฉางเรียบรอยแลวจึงเดินทางไปคาเรเปนเชนนีต้ ลอดทัง้ ป ในการออกเดิน
ทางคาเรทกุ ครัง้ จะตองทําการเซนไหวศาลปะกํา เครือ่ งเซนไหวประกอบไปดวย เหลา ไก
หมากพลู ดอกไม ธูป เทียน ขนมหวาน ซึง่ เปนความเชือ่ ของกูยอะจีงเพือ่ ใหมคี วามโชคดี
การคาขายดีและมีความปลอดภัยตอการเดินทางและสิ่งสําคัญตองทําการบอกกลาว
เซนไหวผีปู ยา ตา ยาย ของตนและบอกกลาวเจาที่เจาทางกอนออกไปคาขายทุกครั้ง
นอกจากนีย้ งั ตองระมัดระวังและปฏิบตั ติ ามขอหามซึง่ เปนความเชือ่ ทีย่ ดึ ถือกันมาตัง้ แต
บรรพบุรุษ เชน การหามรับประทานหอยมีความเชื่อวาจะทําใหหาไดเงินยาก การหาม
กินมดแดงและหามกินผึ้ง มีความเชื่อวาจะทําใหเกิดปญหาการแตกความสามัคคีใน
กลุมหมูคณะ การหามรับประทานเปดมีความเชื่อวาทําใหผิดใจกันและการไมเขาใจกัน
จะเกิดปญหาระหวางการเดินทางได การหามกินไขมีความเชื่อวาจะทําใหแตกคอกันได
งาย และการหามมีเพศสัมพันธกับผูหญิงอื่น จะทําใหเกิดปญหาไมสามารถทําการคา
ไดเปนตน ซึ่งขอหามเหลานี้ทุกคนตองปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากใครฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามจะกอใหเกิดปญหากับบุคคลนั้นได ซึ่งเปนความเชื่อหรืออาจเปนภูมิปญญาในการ
ปกครองคนเพื่อใหมีความสามัคคีตอกันและไมมีปญหาทะเลาะวิวาทกับคนตางถิ่นเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทางคาเรยังตางแดนนั่นเอง การคาเรนั้นรายไดมากนอยตาง
กันขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ ดังตารางที่ 1

วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555

148

KKU Research Journal

ตารางที่ 1 รายไดเฉลี่ยตอวันจากการใชชางเรหลังหักคาใชจาย
พ.ศ.

รายได/วัน/คน

ไปเรครั้งละ (วัน)

ไปเรแตละครั้งไดเงิน/คน

2480
2500
2520
2545
2554

50
100
500
1,000
700

60
60
90
90
90

1, 500
3,000
11,250
22,500
15,750

พบวาการคาจะเห็นวามีความไมแนนอนขึน้ อยูก บั ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และรายไดของประชาชน หากเศรษฐกิจดีรายไดจากการคาเรก็มากขึ้นตามไปดวย
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ไดรับคือกําไรชีวิต ไดทั้งความรู ประสบการณจากตางแดน
หากเปรียบเทียบกับรายไดของเกษตรกรอีสานในป 2545 เฉลีย่ 16,105 บาท/
คน/ป (สุวิทย ธีรศาศวัต 2546:345) ในขณะที่รายไดจากการเอาชางไปเรในปเดียวกัน
45,000 บาท/คน/ป (คิดเพียง 6 เดือน/ป จะเห็นวารายไดจากการนําชางไปเรสูงเปน
2.8 เทาของรายไดเกษตรกรอีสานตอคนตอป
การคาเรเปนวิถีชีวิตที่ไดผจญภัยยังตางแดนถือเปนความภาคภูมิใจ ทั้งได
ความรู แ ละการสะสมประสบการณ ชี วิ ต ให กั บ ควาญช า งเป น อย า งดี นอกจากได
ประสบการณแลวสิ่งหนึ่งที่สําคัญจากการรอนแรมเดินทางผานเสนทางปา ภูเขา ลํานํ้า
ชางเองก็คงมีความรูสึกไมแตกตางจากควาญชางเพราะชางชอบการผจญภัยตองการ
ธรรมชาติ ในระหวางการเดินทางสรางความสุขทัง้ คนและชาง จึงเปนวิถชี วี ติ ของนักผจญภัย
บนหลังชาง ที่มีพาหนะเปนสัตวใหญเดินทางไปทั่วทุกซอกทุกมุมของประเทศดวยเทา
และสามารถเลาประสบการณใหกับลูกหลานไดฟงอยางเต็มภาคภูมิ

การคาในปจจุบัน
การคาของกูยอะจีงมีประวัตศิ าสตรการคาทีย่ าวนานนับรอยป อันแสดงถึงวิถี
ชีวติ ของคนกับชางทีส่ บื ทอดตอกันมาอยางยาวนาน ตอมาเมือ่ มีการพัฒนาประเทศโดย
เนนเศรษฐกิจเปนสําคัญกูยอะจีง ซึง่ ในยุคปจจุบนั ทีต่ อ งใชระบบเงินตราเขามาเกีย่ วของ
กับกิจกรรมในการดําเนินชีวิต อันเกิดจากแรงผลักดันของทุนนิยม จึงจําเปนตองหาเงิน
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ตรามากขึ้น ชาวบานตากลางก็เชนกันอาชีพหนึ่งที่ชวยสรางรายไดใหกับครอบครัวคือ
การคาจึงไดปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ การคาเรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแตยงั คงดํารงไวซงึ่
วัฒนธรรมของตนเอง จึงไดปรับมาทําการคาอยูภายในชุมชน ประกอบกับบานตากลาง
เป น ชุ ม ชนเลี้ ย งช า ง อาณาบริ เวณหมู บ า นตากลาง ตั้ ง อยู ท า มกลางแหล ง นํ้ า และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติมีปาไมที่อุดมสมบรูณ จึงไดนําวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาตินํามา
สรางสรรคเปนผลิตภัณฑ และเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ การนํางาชางซึ่งมีคุณคาอยูใน
ตัวเพราะคนเชื่อวาเปนสิ่งที่เปนสิริมงคลและเปนของที่หายากมาสรางคุณคาใหสูงขึ้น
โดยการนํามาแกะสลักเปนพระพุทธรูป ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนเคารพบูชา หรือเปนเครื่อง
ประดับที่มีความสวยงาม อาทิ สรอยคอ กําไล แหวน ตางหู เปนตน ประกอบกับลาย
ธรรมชาติของงาชางมีความงดงามอยูแลว เมื่อผสมผสานกับลวดลายการแกะสลักที่
มีความประณีต ลวดลายละเอียดออนชอย ทําใหเปนผลิตภัณฑงาชางแกะสลักเปน
ผลิตภัณฑที่ทรงคุณคาอันเปนมรดกลํ้าคาของบรรพบุรุษ ที่มอบไวใหกับลูกหลานจาก
การสรางสรรคเปนชิ้นงานและกอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังใช
ภูมปิ ญ
 ญาทีม่ อี ยูม าสรางสรรคเพิม่ มูลคาใหกบั ผลิตภัณฑ โดยการนําวัตถุดบิ ทีม่ ใี นชุมชน
มาผลิตเปนสินคา เชน นํามูลชางมาทํากระดาษสา การนําไมไผที่มีในชุมชนมาแกะสลัก
ทําเปนโคมไฟ ตะขอชางที่ทําจากเถาวัลย เปนตน กอใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน สรางงาน
สรางรายไดภายในชุมชน ซึง่ ปจจุบนั ไดกลายเปนทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงของจังหวัดสุรนิ ทร
ปจจุบันเนื่องจากหมูบานตากลางเปนหมูบานที่เลี้ยงชางมากที่สุด จนกระทั้งในป พ.ศ.
2530 จังหวัดสุรินทรไดประกาศใหบานตากลางเปนหมูบานชาง และป พ.ศ.2538 ไดมี
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวชมการแสดงของชาง ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวกูย
ของชาวกูยเลีย้ งชาง เมือ่ มีการจัดการแสดงของชางและวัฒนธรรมในหมูบ า น ทําใหเกิด
มีรานคาเปนจํานวนมาก อาทิ รานขายของชํา รานขายของที่ระลึก รวมทั่งรานอาหาร
ตั้งอยูตามริมทาง มีนักทองเที่ยวมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติที่ไปเที่ยวชมหมูบานชาง
อยางตอเนื่องและมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมพรอม
กับความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ และการใชทรัพยากรอยางมีเหตุมีผล
กอใหเกิดเปนประโยชนสงู สุดในการทํามาหากิน เพือ่ การดํารงชีพและการทําการคาโดย
บนพืน้ ฐานความพอเพียงในการสรางความเขมแข็งของชุมชน มีการพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยใชภมู ปิ ญ
 ญาและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการประดิษฐ
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ผลิตภัณฑและการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่มีอยูแลวมาปรับและพัฒนาใหมีคาขึ้น
ดวยความอุดมสมบรูณทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบวัฒนธรรม
ดั่งเดิมซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่งดงาม เปนทุนที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม
ทองถิ่นสามารถดํารงอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุล และเกิดประโยชนอยาง
สรางสรรคเพื่อใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนั้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลายเปนปจจัยที่สําคัญ ที่มีผลผลักดัน
ใหสังคมกลุมชาติพันธุกูยอะจีง ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหสามารถดํารงอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมในปจจุบันและการขยายตัวของความสัมพันธทางสังคมที่เชื่อมโยงตลาด
ทุนนิยมกับชุมชน แตอยางไรก็ตามกูยอะจีงบานตากลางสามารถดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
และสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ปองกันมิใหสภาพ
ทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นอันดีงาม และสภาพแวดลอมอันมีคุณคาที่มี
อยูเดิมตองกระทบกระเทือนไปเนื่องจากการพัฒนา การคาของกูยอะจีง จึงเปนการคา
ทีส่ อดคลองกับสภาพพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความอุดมสมบรูณข องปาไม แหลงนํา้ และวัฒนธรรมอัน
เปนอัตลักษณของตนทีส่ บื ทอดจากบรรพบุรษุ มิใหสญ
ู หายมีการผสมกลมกลืนกับกระแส
ของโลกในปจจุบันใหสามารถดํารงซึ่งเผาพันธุและวัฒนธรรมไดลงตัวและใชภูมิปญญา
ในการสรางสรรคผลิตภัณฑจนเปนที่ยอมรับและศรัทธาในผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับชางจึง
กลายเปนหมูบ า นทีม่ ชี อื่ เสียงในปจจุบนั อยางไรก็ตามดวยภูมปิ ญ
 ญาชาวบานเพียงอยาง
เดียวคงไมเพียงพอทีจ่ ะทําใหการคาของหมูบ า นตากลางมีความเขมแข็ง ดังนัน้ ทุกฝายที่
เกีย่ วของทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนควรสงเสริมและใหการสนับสนุนในดานเศรษฐกิจ
การคา ของหมูบานตากลางซึ่งเปนหมูบานที่เลี้ยงชางมากที่สุดไดรับการพัฒนาและมี
ความยั่งยืนตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) การคาในวัฒนธรรมกูยอะจีงในราชอาณาจักรไทย-กัมพูชา มีหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของในภาครัฐ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล พัฒนา
ชุมชน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ควรมีนโยบายสงเสริมการคาโดยอาศัยนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม การสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชางและผลิตภัณฑของ
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ชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนการใชวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน
การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของคนกับชางใหดํารง
อยูอยางยั่งยืน
2) ควรมีการสงเสริมการปฏิสัมพันธของคนในสังคมวัฒนธรรมกูยอะจีง
เปนการปฏิสัมพันธที่เปนไปในลักษณะของการพึ่งพาอาศัย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
การสรางความรักความสามัคคีตอ กันทัง้ ทางสายเลือด ภาษา ความเชือ่ ประเพณี อันเปน
ความผูกพันที่เปนเกลียวสายใยรอยรัดในการอยูรวมกันกอใหเกิดความสัมพันธภาพที่
ยิ่งใหญ เปนการสรางเสนทางการเชื่อมโยงที่อาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมเปนทุน และ
เปนแบบแผนการปฏิบัติในการคาของคนในสังคมวัฒนธรรมกูยอะจีง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
จากการศึกษาทําใหเห็นถึงการคาของกูยอะจีงที่มีการปรับตัวเพื่อการ
ดํารงอยูท า มกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสม
ในบริบทของตน จึงควรมีการศึกษาในกลุมชาติพันธอื่นๆอันจะนํามาสูกระบวนการ
พัฒนาและสงเสริมทางดานเศรษฐกิจการคาของชุมชนใหมคี วามเขมแข็งและยัง่ ยืนตอไป
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