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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีง โดยศึกษา
ถึงพัฒนาการคาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สังเกตและการ
สัมภาษณเชิงลึก ประชากรที่ศึกษาคือกลุมชาติพันธุกูยอะจีง บานตากลาง จังหวัด
สรุนิทร ผลการวจิยัพบวา กยูอะจงีมีวฒันธรรมอนัโดดเดนในการเลีย้งชางทีส่บืทอดมาแต
บรรพบรุษุและชางถอืเปนสัตวเศรษฐกจิทีส่รางรายไดใหกบัคนเลีย้งชาง ในอดตีกยูอะจงี
จบัชางปาทีป่ระเทศกัมพชูามาขาย เม่ือมกีารปดก้ันพรมแดนใน พ.ศ. 2505 การจับชางปา
มาขายจาํเปนตองหยดุไป จงึไดมกีารนาํชางคาเร ไปยงัสถานทีต่างๆทัง้ในจงัหวดัและตาง

จงัหวดัทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศไทย ตอมาเม่ือมีการพฒันาประเทศโดยเนนเศรษฐกจิ
เปนสําคัญประกอบกับการหามนําชางคาเรจึงไดปรับเปลี่ยนวิถีการคาในปจจุบันใหมี
ความเหมาะสมและดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของตน โดยทําการคาอยูในชุมชนสรางสรรค

ผลติภณัฑจากฝมอืและภมูปิญญาประกอบกับวฒันธรรมดัง้เดมิซึง่มคีวามเปนเอกลักษณ

เฉพาะตวัทีง่ดงามเปนทุนท่ีมรีากฐานของวฒันธรรมอนัเปนมรดกลํา้คาจากบรรพบรุษุที่

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
 เศรษฐกิจเปนปจจยัหลักของการคาขายแลกเปล่ียนเพ่ือการดํารงชีวติและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น การคาขายแลกเปลี่ยนน้ัน ในอดีตการคาทําอยูในวงจํากัด
เพราะความตองการสินคามีนอย เพยีงเพ่ือยังชพีเทาน้ัน แตในปจจบุนัจาํนวนประชากร
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการสินคาขยายตัวตามไปดวยประกอบกับภาวะ
ทางภูมิศาสตร เทคโนโลยีอันทันสมัย แหลงเงินทุน อํานาจการซื้อที่แตกตางกันมีผลให
สภาวการณผลิตในแตละแหลงมีความแตกตางกัน ทั้งในดานชนิด ปริมาณและคุณภาพ
ของสินคา การคาจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยตอบสนองความตองการสินคาของมนุษย  
และยังกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยังสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากน้ีการคาถือวาเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณการคาที่เปนสินคาเขาและสินคาออก รวมไปถึงประเภทของ
สินคาและทรัพยากรที่จะแสดงถึงภาวะความเปนอยูของประชาชนทั้งทางลบทางบวก 
คือ ถาสินคามีปริมาณนอยแสดงวาความเปนอยูในขณะน้ันตกตํ่า ในทางตรงกันขาม
หากมีปริมาณสินคามากแสดงวาความเปนอยูในภาวะท่ีดปีระชาชนมีอาํนาจการซ้ือมาก 

การคายังเปนตัวชี้ถึงลักษณะของภูมิอากาศ ซึ่งสะทอนออกมาจากผลผลิตที่ไดแตละ

พื้นที่ และการคายังแสดงใหเห็นถึงอัตรา การพัฒนาเศรษฐกจิและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ
 การขยายตัวของทุนนิยมทําใหระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชยกลายเปนรูปแบบ
การผลิตหลักในสังคมชนบทกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ในวิถีการผลิตเพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของตลาด จากผลิตเพื่อบริโภคเลี้ยงตัวเองเปนผลิตเพื่อขาย

จากการใชแรงงานเพ่ือการผลิตในครอบครัวเปนการขายแรงงานจากการผลิตที่ใช
ทรัพยากรท่ีครอบครัวและชุมชนมีอยูเปนการซ้ือปจจัยการผลิต จากการใชแรงงานคน
และสตัวและพ่ึงธรรมชาติทองถิน่เปนใชทนุและเคร่ืองจกัร (ฉตัรทพิย นาถสุภา. 2548: 39) 
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบความสัมพันธในการผลิตแบบครัวเรือนไปสูการผลิต
เพ่ือการคาและการขยายตัวของความสัมพันธทางสังคมท่ีเชื่อมโยงตลาดทุนนิยมกับ
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ชุมชนแหงใหมที่ถูกครอบคลุมน้ันความสัมพันธการผลิตระหวางผูที่เปนเจาของปจจัย
การผลิต คือนายทุน กับผูที่ไมไดเปนเจาของปจจัยการผลิต คือเกษตรกรจะผูกพันกับ
ผลประโยชนทางวัตถุ การขยายตัวของทุนนิยมท่ีเขามาในภาคชนบททําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจน คือการถายเททรัพยากรจากชนบทเขาสูเมืองและตาง
ประเทศ ผลลบทีส่าํคญัคอื ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิดนิเสือ่มคณุภาพลง
อยางรวดเร็ว ปาไมลดลง เกิดความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนมากข้ึน การดําเนิน
ชีวิตอยางเรียบงาย การผลิตเพื่อพอกินพอใช ไดเปลี่ยนไปสูการหาเงินเพื่อนํามาใชจาย
ซื้อสินคาและบริการจากภายนอก มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอยางไมเคยมี มากอนท้ัง
ขาวและพืชไร มีการนําเทคโนโลยีการเกษตรมาใชอยางมากเพ่ือผลิตใหไดมากที่สุดแต
ราคาผลผลติมกัตกตํา่และการถกูเอารดัเอาเปรยีบจากพอคา (สวุทิย ธรีศาศวตั. 2546:2) 
ประกอบกับแนวทางการพัฒนาประเทศมุงเนนการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ โดยนํา
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยมาใชขยายฐานการผลิต การประกอบอาชีพ 
และการสรางรายไดประชาชาติ ประเทศไทยจึงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจโดย
อาศัยความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยซึ่งมีอยูมากมาย
นาํมาใชเปนปจจยัหลกัในการผลิตและการสงออกของประเทศ นบัวาประสบความสําเร็จ
อยางดียิง่ โดยเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพ่ิมขึน้  แตผลของการพัฒนาก็ไดกใ็หเกดิ
ปญหาทางดานสังคมสิ่งแวดลอมหลายประการซึ่งลวนแลวทําใหคุณภาพชีวิตของคนใน

สงัคมเส่ือมโทรมลงเปนลาํดบั โดยเฉพาะรฐับาลไดลงทุนในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 
เชน สรางระบบไฟฟา สรางทางรถไฟ สรางถนนเช่ือมหมูบานทีอ่ยูหางไกลกับเมืองตางๆ

และเปนที่ประจักษกันดีกวา ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาดังกลาว ทําใหกลุมชาติ

พนัธตุางๆ อาท ิกลุมชาตพินัธุเขมร ลาว กยู จากเดมิเคยสภาพความเปนอยูงายๆ และมี
เศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ กลายมาเปนหมูบานทีเ่นนการผลติเพือ่การคาตองเขาไปผกูพนั
กับตลาดระดับประเทศและระดับโลกมากขึ้น
 จังหวัดสุรินทรเปนถิ่นที่มีกลุมชาติพันธกูยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก กลุมชาติ

พันธุกูย อพยพข้ึนเหนือเขาสูเมืองอัตปอแสนปาง จําปาศักดิ์และสาละวัน ทางตอนใต
ของลาวและอพยพขามลํานํ้าโขงเขาสูภาคอีสาน คนไทยเรียกชาวกูยวา เขมรปาดง แต  

ชาวกูย เรยีกตวัเองวา กยู กวย หรอืโกย แปลวา คน  หลักฐานทางนิเวศวทิยาวฒันธรรม 
(Cultural Ecology) และประวัติความเปนมาลักษณะเดนของชาวกูยคือ การปรับตัว
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หรือสามารถที่จะเรียนรูเทคนิคใหม ๆ จากโลกภายนอกไดดีกวากลุมชนที่อยูอาศัยใน
บริเวณเดียวกันดังเชน ในอดีตชาวกูยไดพัฒนาการทํามาหากิน จากการทําไรเล่ือนลอย
โดยหันมาปลูกขาว (ไพฑูรย  มีกุศล. 2531 : 15) และสามารถใชภาษา เขมร  ลาว ได
เปนอยางดี นอกจากนี้ชาวกูยเปนเผาพันธุที่รักอิสระและชอบการผจญภัย เรื่องนี้เปนที่
ยืนยันมาแตคร้ังประวัติศาสตร กองกําลังสุรินทรในอดีตจะประกอบไปดวยกําลังพลท่ี
เปนกูยสุรินทร เขมรสุรินทร และลาวสุรินทร ทั้งสามสายเลือดอาจมีความแตกตางกัน
บางโดยพื้นฐานทางวัฒนธรรมและชาติพันธุวิทยา แตความแตกตางดังกลาวกลับกลาย
เปนความหลากหลายของความเปนสรุนิทรมทีัง้ความชอบเสีย่งตายอยางเขมร ชอบอาสา
เจาอยางลาว และความรักอิสระอยางกูย ผสมผสานเปนวัฒนธรรมทางจิตใจของชาว
สรุนิทรทีม่ใีหเหน็เปนโดดเดนอยูบนหนาประวัตศิาสตรเสมอมา (บรูณเชน สขุคุม. 2549 
: 10) ชาวกยูเปนชนทีช่าํนาญการจบัชางและเลีย้งชาง ในจารกึสมยัพระเจาชัยวรมนัที ่2 
ประมาณครสิศตวรรษที ่9 เปนหลกัฐานวามีคนกูยอาศยัอยูบรเิวณเขาพนมดงรกัมคีวาม
ชาํนาญในการจบัชาง และชีช้ดัวาคนกลุมน้ีอาศยัอยูกอนทีอ่าณาจกัรเจนละจะรุงเรอืงคน
กูยผูเลี้ยงชางจะเรียกตนเองวา “กูย อะจีง” (อัจฉรา ภาณุรัตน และคณะ.2553:2) การ
เลี้ยงชางนับวาเปนสวนสําคัญตอชีวิตตอครอบครัวและมรดกทางวัฒนธรรม และเปน
ธรรมเนียมในประเพณีที่สืบทอดตั้งแตบรรพบุรุษ และเปนสัญลักษณของชาวกูยอะจีง 
การคลองชาง ของกูยอะจีงถือเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาแตโบราณ และลูกหลานได

ยึดถือปฏิบัติสืบตอประจําตระกูลกันมาจนถึงปจจุบัน เมื่อไปคลองชางปาไดตองนํามา
ฝกใหเชื่องกอนแลวจึงนําออกขาย ถือวาเปนอาชีพหนึ่งที่ทาทายความกลาแกรงของ

ลกูผูชาย ชางจึงเปนสัตวทีม่คีณุคาและมีความสําคญัในฐานะท่ีเปนสตัวเศรษฐกิจของกูยอะ
จีงเปนอยางมาก (อารีย ทองแกว. 2535) นอกจากจะหารายไดจากการขายชางและนํา

ชางไปลากซงุ ลากไมแลวยงันาํชางไปหารายไดตางถิน่ โดยการคาเรไปตามภมูภิาคตางๆ
ของประเทศ จากประสบการณผานไปตามพื้นท่ีตางๆประกอบกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และความทันสมัยไปตามกาลเวลานั้น กูยอะจีงไดเกิดการเรียนรูปรับเปล่ียน

การคาใหสามารถดํารงอยูไดตามยุคสมัย

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาการการคาของกลุมชาติพันธุกูยอะจีง เนื่องจาก

เปนกลุมชาติพันธุที่มีประวัติศาสตรยาวนานเพื่อใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ของเศรษฐกิจการคาของชุมชนภายใตการเปล่ียนแปลงของระบบทุนนิยม เพื่อที่บุคคล
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ทีเ่กีย่วของไดนาํไปสงเสรมิและพฒันาใหเศรษฐกจิการคาของชมุชนมคีวามเขมแขง็และ
ยั่งยืนตอไป

คําถามในการวิจัย
 จากสภาวะการปจจุบันกลุมชาติพันธุกูยอะจีงไดมีการพัฒนาการทางการคา
อยางไร ในทามกลางกระแสโลกาภวิฒันทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของกระแสทนุนยิม
ใหสามารถดํารงอยูไดในวัฒนธรรมของตนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีงบานตากลาง  จังหวัดสุรินทร
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีงบานตากลาง  
จังหวัดสุรินทร

ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเก็บ
รวบรวมขอมลูทีเ่ก่ียวของกับการคาของกลุมชาติพนัธุกยูอะจีง บานตากลาง อาํเภอทาตูม

จงัหวดัสรุนิทร การเลอืกพืน้ท่ีในการวจิยัครัง้น้ีผูวจิยัไดเลือกชมุชนหมูบานทีม่ปีระวตัศิาสตร
ยาวนานเพียงพอที่จะทําใหเห็นถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงระบบความสัมพันธที่เกิด
ขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาพื้นท่ีที่มีลักษณะดังกลาว ดวยการสํารวจลักษณะทางกายภาพที่มี

การเปล่ียนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนาท่ีนาํความเจริญและความทันสมัยไปสูชมุชน

หมูบาน พรอมทัง้ไดมกีารสอบถามเบ้ืองตนจากผูใหญบานและผูนาํชุมชนเก่ียวกับความ

สัมพันธของคนในชุมชนหมูบานในดานตางๆ โดยดูจากประเด็นดานการคา การแลก
เปลี่ยน  การไปมาหาสูกันท้ังภายในและภายนอกชุมชน การรวมกิจกรรม การประกอบ
พิธีกรรมตางๆของคนในหมูบาน ตลอดจนการดําเนินชีวิต

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยได
สรางแบบสัมภาษณ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และการออกเก็บขอมูล  
แลวนํามาสรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนด โดยผูเช่ียวชาญและ
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อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบขอคําถาม จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขเปนแบบสัมภาษณ
ที่สมบรูณ แนวคําถามในการสัมภาษณ ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  
คําถามเก่ียวกับการคาในอดีตและปจจุบัน สินคาท่ีขาย เสนทางการคาในอดีตและ
ปจจุบัน 

การเก็บรวบรวมขอมูล
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยรวมทั้งเอกสารวรรณกรรมที่
เก่ียวของ (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 

โดยการสมัภาษณในเชงิลกึมกีารสมัภาษณหลายๆครัง้ เพือ่ตรวจเชค็ขอมลู โดยสมัภาษณ

ใหครบตรงประเดน็ตามตวัแปรทีศ่กึษาและใชแนวคาํถามทีส่รางขึน้ตามประเดน็การวจิยั
 3. การจดบันทึกและการบันทึกขอมูลซึ่งสามารถทําการบันทึกขอมูลเปน
ลายลักษณอักษรการบันทึกดวยเคร่ืองบันทึกเสียงแบบเทป การบันทึกภาพเคล่ือนไหว
ดวยกลองวีดีทัศน และบันทึกภาพนิ่งดวยกลองถายภาพดิจิตอล เพื่อยืนยันขอมูล

  การหาคุณภาพของขอมูล โดยวิธกีารตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา  (Data 

triangulation) เพ่ือทีจ่ะพสิจูนวาขอมูลท่ีผูวจิยัไดมานัน้มคีวามถกูตองหรอืไม โดยทาํการ

ตรวจสอบจากแหลงขอมูลในดานของเวลา สถานที่ และบุคคลใหครบทั้ง 3 ดาน เพื่อ
เปนการยืนยันขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาผานปรากฏการณ เหตุการณ บริบททางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเปนการศึกษาในลักษณะท่ีเปนกระบวนการทางสังคม
ที่ตองใชขอมูลระดับลึกท่ีไดจากการสัมภาษณเจาะลึก และเพื่อใหอธิบายปรากฏการณ 
การเปล่ียนแปลงและกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดขึ้นไดอยางชัดเจนและมีระบบ ผูวิจัย
ไดเกบ็ขอมลูโดยใหผูใหสมัภาษณเลาถงึการเปลีย่นแปลงตางๆ ซึง่เปนเรือ่งปรากฏการณ
ทางสังคมท่ีเกดิขึน้ในอดีต ทีม่กีารเปล่ียนแปลงในแตละชวงซึง่การเลาถงึปรากฏการณนี้

เปนเร่ืองของการคาการแลกเปล่ียน วธิกีารคา เสนทางการคา เปาหมายทางการคาตลอดจน

ความสัมพันธทางการคา ดังนั้นในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเอาขอมูลที่ไดจากการ
คนควาวิจัย ทั้งจากการคนควาเอกสารช้ันตน เอกสารช้ันรอง และขอมูลเชิงคุณภาพ 
ที่รวบรวมไดมาจัดใหเปนระบบ ตีความจากบทสัมภาษณโดยเช่ือมโยงและหาความ
สัมพันธของขอมูลมาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผานทาง
ประวัติศาสตร (History approach) รวมกับเอกสาร งานวิจัย แนวคิดและทฤษฎี  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การคาในอดีต

 ในอดีตกยูอะจีงบานตากลางมีอาชีพทีภ่าคภูมใิจท่ีสดุคอืการจับชางปามาขาย 
การจับชางปามาขายท่ีมีมาแตบรรพบุรุษ และถือเปนสัตวเศรษฐกิจของชาวบานที่ทํา
รายไดใหกับคนเลี้ยงชางไดพอสมควร ยอนหลังไปเมื่อชวงกอนป พ.ศ.2500 มรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีตกทอดคือความชํานาญเร่ืองการจับชาง การจับชางปามาขายเปนเรื่อง

ปกติของกูยอะจีงและเปนอาชีพหน่ึงท่ีทาทายความสามารถและความกลาแกรงของ

กยูอะจีง ซึง่การคลองชางปาน้ันจะกระทําการ ปละ 2-3 คร้ัง แตละคร้ังใชเวลาประมาณ  
3-4 เดือน ซึ่งพื้นที่ในการคลองชางคือ บริเวณราชอาณาจักรกัมพูชา บริเวณเมือง
เสียมเรียบ พระตะบอง และบริเวณเขตประเทศลาว สวนใหญกยูอะจีงนยิมไปจับชางท่ีราช
อาณาจักรกัมพูชาเนื่องจากเปนบริเวณที่มีชางปาอาศัยอยูจํานวนมากและเปนปาดงดิบ 
บริเวณชายปาตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก โดยแบงการเดินทางออกเปน 4  สาย คือ  

สายดานชองจอม ลงไปคลองชางปา 3 แหง คอื ชายปาภูพร็อล ชายปาภูขะญอง และ
ชายปาภูรวย สายดานตาตุมลงไปคลองชางปา 3 แหง คือ ชายปาลองจาวขะมา ชายปา
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ลองจาวเจาะ และชายปาลองจาวแซน ซึง่เปนแหลงทีม่ชีางปามากทีส่ดุกวาทกุแหง   สวน
สายดานมะเฟอง ลงไปคลองชางปา 2 แหง คอื ชายปาภตูะแบง ชายปาภกูะเลน และสาย
ดานแปดอุม  สวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ม ี2  แหงคือ ชายปาภูแดนเมอืง 

ชายปาภตูะหระ (อจัฉรา  ภาณุรตัน และคณะ. 2553) ในอดีตการจับชางปามาเพ่ือขายใหกบั
คนทางภาคเหนือ เพ่ือนาํไปลากไมลากซุงหรือแมกระท่ังการใชชางในการขนขาวและเปน
พาหนะในการเดินทาง เน่ืองจากในสมัยอดีตเทคโนโลยีตางๆ ยงัไมเจริญการลากไมลากซุง
ซึง่เปนของหนกัจงึตองใชแรงงานชางในการลาก ชางจึงเปรยีบเสมอืนเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ที่สุดในสมัยนั้น  ซึ่งราคาชางที่ขายกันข้ึนอยูกับขนาด อายุและความสวยงามของชาง
ปจจุบันราคาชางที่ซื้อขายมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือวาใครมีชางสามารถสรางฐานะใหกับ
ครอบครัวผูเลี้ยงชางไดเปนอยางดี เมื่อชางเปนสินคาที่นํารายไดมาสูครอบครัวดังกลาว 
การมีชางจึงหมายถึงการมีเงนิดวย ดงัน้ันการออกคลองชางจบัชางปาจึงเปนวธิกีารหาเงนิ
ที่ใชเวลานอยที่สุด และเปนการลงทุนโดยใชแรงและภูมิปญญาผนวกกับความเชื่อในผี
ปะกําในการจับชาง จงึเปนการลงทุนทีม่กีาํไรมากหากไมนบัความเส่ียงท่ีตองผจญภัยใน
ปาชางจึงเปนสัตวที่มีความผูกพันในการดําเนินชีวิตอยูกับกูยอะจีงที่มีมาแตบรรพบุรุษ
สบืตอกนัมาท่ีเสมอืนหน่ึงในสมาชิกของครอบครัวจงึกลายวัฒนธรรมของกูยอะจีงทีเ่ผย
ใหเห็นสายใยบางๆ อันลํ้าคาระหวางคนกับชาง
 นบัแตเมือ่ประมาณป 2505 เปนตนมา ราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรกมัพูชา
มกีารปดกัน้พรมแดนการออกจับชางปาของกูยอะจีงจงึไดยตุลิง จากน้ันการซ้ือขายชาง

ที่เคยทํากันมาเปนปกติก็ลดลงไปดวยเน่ืองจากชางท่ีมีอยูมีจํานวนจํากัด ประกอบกับ

ใน ป พ.ศ. 2532 รัฐบาลประกาศปดสัมปทานปาทําใหการซ้ือขายชางไปลากไมลากซุง
ตองหยุดไปดวย แตอยางไรก็ตามจากความผูกพันระหวางคนกับชาง การคลุกคลีอยูกับ

ชาง ทาํใหกยูอะจีงจงึไดนาํชางออกหาเงินโดยวิธใีหบรกิารชาง การลอดทองชางสะเดาะ
เคราะห ตามหมูบานตางๆในตวัจงัหวดัและตางจงัหวดัของภาคอสีาน ชาวบานนยิมลอด
ทองชางเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะห โดยมีความเชื่อเพื่อชวยปดเปาส่ิงชั่วรายและเสริม

สิริมงคลใหแกตนเอง ตอมาเมื่อประเทศไทยไดมีการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตมิาพัฒนาประเทศ โดยใหความสาํคญัตอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  ผลจาก

การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจทาํใหเงนิมบีทบาทสาํคัญในการดํารงชวีติ  ประกอบ
กบัจาํนวนประชากรเพิม่ขึน้มีการถากถางปาเพือ่สรางทีอ่ยูอาศยัจงึทาํใหสภาพแวดลอม
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ทางธรรมชาติเร่ิม ลดนอยลงและวิถชีวีติผกูตดิกับเงินตรามากข้ึนดวยกระแสของทุนนยิม   
ชาวกูยอะจีงจึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงิน เพื่อใหครอบครัวสามารถดํารงอยูภายใต
กระแสของการเปล่ียนแปลงไดมีการนําชางออกไปแสวงโชคเพ่ือหารายได และเพ่ือให
ชางไดมีอาหาร  
 ในปพ.ศ. 2532 ไดเริ่มมีการเดนิทางไปคาเร โดยนําสินคา เชน พระ ลักยม ไป
ขายตามหมูบานและชมุชนตางๆ ทัว่ราชอาณาจกัรไทย  สวนใหญนยิมคาเรในกรงุเทพฯ 
เนื่องจากเปนแหลงเศรษฐกิจและมีประชากรอาศัยอยูจํานวนมากสามารถสรางรายได
ใหกับคนเลี้ยงชางเปนอยางดี ซึ่งการไปคาเรใชเวลา ประมาณ 3-4 เดือน จึงกลับมาพบ
สมาชิกในครอบครัว และจะทําการหยุดคาเรในชวงฤดูฝนเพื่อทํานา และหลังจากเสร็จ
การนาํขาวขึน้ยุงฉางเรยีบรอยแลวจงึเดนิทางไปคาเรเปนเชนนีต้ลอดทัง้ป ในการออกเดนิ
ทางคาเรทกุคร้ังจะตองทําการเซนไหวศาลปะกํา เคร่ืองเซนไหวประกอบไปดวย เหลา ไก 
หมากพล ูดอกไม ธปู เทยีน ขนมหวาน ซึง่เปนความเช่ือของกยูอะจงีเพือ่ใหมคีวามโชคด ี
การคาขายดีและมีความปลอดภัยตอการเดินทางและสิ่งสําคัญตองทําการบอกกลาว
เซนไหวผีปู ยา ตา ยาย ของตนและบอกกลาวเจาที่เจาทางกอนออกไปคาขายทุกครั้ง   
นอกจากน้ียงัตองระมัดระวังและปฏิบตัติามขอหามซ่ึงเปนความเช่ือทีย่ดึถอืกนัมาต้ังแต
บรรพบุรุษ เชน การหามรับประทานหอยมีความเช่ือวาจะทําใหหาไดเงินยาก การหาม
กินมดแดงและหามกินผึ้ง มีความเช่ือวาจะทําใหเกิดปญหาการแตกความสามัคคีใน

กลุมหมูคณะ การหามรับประทานเปดมีความเช่ือวาทําใหผิดใจกันและการไมเขาใจกัน
จะเกิดปญหาระหวางการเดินทางได การหามกินไขมีความเช่ือวาจะทําใหแตกคอกันได
งาย และการหามมีเพศสัมพันธกับผูหญิงอื่น จะทําใหเกิดปญหาไมสามารถทําการคา

ไดเปนตน ซึ่งขอหามเหลานี้ทุกคนตองปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากใครฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามจะกอใหเกิดปญหากับบุคคลน้ันได ซึ่งเปนความเช่ือหรืออาจเปนภูมิปญญาในการ
ปกครองคนเพ่ือใหมีความสามัคคีตอกันและไมมีปญหาทะเลาะวิวาทกับคนตางถิ่นเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทางคาเรยังตางแดนนั่นเอง การคาเรนั้นรายไดมากนอยตาง

กันขึ้นอยูกับแตละพื้นท่ี ดังตารางที่  1
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ตารางท่ี 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

 พบวาการคาจะเหน็วามคีวามไมแนนอนขึน้อยูกบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศ
และรายไดของประชาชน หากเศรษฐกิจดีรายไดจากการคาเรก็มากขึ้นตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ไดรับคือกําไรชีวิต ไดทั้งความรู ประสบการณจากตางแดน
 หากเปรียบเทียบกับรายไดของเกษตรกรอีสานในป 2545 เฉล่ีย 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

ความรูและการสะสมประสบการณชีวิตใหกับควาญชางเปนอยางดี นอกจากได

ประสบการณแลวสิ่งหนึ่งที่สําคัญจากการรอนแรมเดินทางผานเสนทางปา ภูเขา ลําน้ํา

ชางเองก็คงมีความรูสึกไมแตกตางจากควาญชางเพราะชางชอบการผจญภัยตองการ
ธรรมชาต ิในระหวางการเดนิทางสรางความสขุทัง้คนและชาง จงึเปนวถิชีวีติของนกัผจญภยั
บนหลังชาง ที่มีพาหนะเปนสัตวใหญเดินทางไปทั่วทุกซอกทุกมุมของประเทศดวยเทา  
และสามารถเลาประสบการณใหกับลูกหลานไดฟงอยางเต็มภาคภูมิ

การคาในปจจุบัน
 การคาของกูยอะจีงมีประวัตศิาสตรการคาท่ียาวนานนับรอยป อนัแสดงถึงวิถี

ชวีติของคนกับชางทีส่บืทอดตอกนัมาอยางยาวนาน ตอมาเมือ่มีการพฒันาประเทศโดย
เนนเศรษฐกจิเปนสาํคญักยูอะจีง ซึง่ในยคุปจจบุนัทีต่องใชระบบเงินตราเขามาเกีย่วของ
กับกิจกรรมในการดําเนินชีวิต อันเกิดจากแรงผลักดันของทุนนิยม จึงจําเปนตองหาเงิน
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ตรามากข้ึน ชาวบานตากลางก็เชนกันอาชีพหน่ึงท่ีชวยสรางรายไดใหกับครอบครัวคือ
การคาจึงไดปรับเปลีย่นวิถชีวีติการคาเรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมแตยงัคงดาํรงไวซึง่
วัฒนธรรมของตนเอง จึงไดปรับมาทําการคาอยูภายในชุมชน ประกอบกับบานตากลาง
เปนชุมชนเลี้ยงชาง อาณาบริเวณหมูบานตากลาง ตั้งอยูทามกลางแหลงนํ้าและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติมีปาไมที่อุดมสมบรูณ จึงไดนําวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาตินํามา
สรางสรรคเปนผลิตภัณฑ และเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ การนํางาชางซ่ึงมีคุณคาอยูใน
ตัวเพราะคนเช่ือวาเปนสิ่งที่เปนสิริมงคลและเปนของท่ีหายากมาสรางคุณคาใหสูงขึ้น 
โดยการนํามาแกะสลักเปนพระพุทธรูป ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนเคารพบูชา หรือเปนเครื่อง
ประดับที่มีความสวยงาม อาทิ สรอยคอ กําไล แหวน ตางหู เปนตน ประกอบกับลาย
ธรรมชาติของงาชางมีความงดงามอยูแลว เม่ือผสมผสานกับลวดลายการแกะสลักที่
มีความประณีต ลวดลายละเอียดออนชอย ทําใหเปนผลิตภัณฑงาชางแกะสลักเปน
ผลิตภัณฑที่ทรงคุณคาอันเปนมรดกล้ําคาของบรรพบุรุษ ที่มอบไวใหกับลูกหลานจาก
การสรางสรรคเปนชิ้นงานและกอใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต นอกจากน้ียังใช
ภมูปิญญาท่ีมอียูมาสรางสรรคเพิม่มลูคาใหกบัผลติภณัฑ โดยการนาํวตัถดุบิทีม่ใีนชมุชน
มาผลิตเปนสินคา เชน นํามูลชางมาทํากระดาษสา การนําไมไผที่มีในชุมชนมาแกะสลัก
ทําเปนโคมไฟ ตะขอชางที่ทําจากเถาวัลย เปนตน กอใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน สรางงาน 
สรางรายไดภายในชมุชน ซึง่ปจจบุนัไดกลายเปนทองเท่ียวทีม่ชีือ่เสียงของจงัหวดัสุรนิทร
 ปจจุบันเนื่องจากหมูบานตากลางเปนหมูบานที่เลี้ยงชางมากที่สุด จนกระท้ังในป พ.ศ.

2530 จังหวัดสุรินทรไดประกาศใหบานตากลางเปนหมูบานชาง และป พ.ศ.2538 ไดมี

การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวชมการแสดงของชาง  ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวกูย 

ของชาวกยูเลีย้งชาง  เมือ่มีการจดัการแสดงของชางและวฒันธรรมในหมูบาน ทาํใหเกดิ
มีรานคาเปนจํานวนมาก อาทิ รานขายของชํา รานขายของที่ระลึก รวมทั่งรานอาหาร
ตั้งอยูตามริมทาง มีนักทองเที่ยวมีทั้งคนไทยและชาวตางชาติที่ไปเที่ยวชมหมูบานชาง

อยางตอเนื่องและมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมพรอม

กับความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ และการใชทรัพยากรอยางมีเหตุมีผล 

กอใหเกดิเปนประโยชนสงูสดุในการทํามาหากิน เพือ่การดาํรงชพีและการทาํการคาโดย
บนพ้ืนฐานความพอเพียงในการสรางความเขมแข็งของชุมชน มกีารพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองกบัสภาพแวดลอมโดยใชภูมปิญญาและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการประดษิฐ
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ผลิตภัณฑและการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่มีอยูแลวมาปรับและพัฒนาใหมีคาขึ้น 
ดวยความอุดมสมบรูณทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบวัฒนธรรม
ดั่งเดิมซ่ึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีงดงาม เปนทุนที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม
ทองถ่ินสามารถดํารงอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุล และเกิดประโยชนอยาง
สรางสรรคเพ่ือใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
 ดังนั้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลายเปนปจจัยที่สําคัญ ที่มีผลผลักดัน
ใหสังคมกลุมชาติพันธุกูยอะจีง ตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหสามารถดํารงอยูทามกลาง
สภาพแวดลอมในปจจุบันและการขยายตัวของความสัมพันธทางสังคมที่เชื่อมโยงตลาด
ทุนนิยมกับชุมชน แตอยางไรก็ตามกูยอะจีงบานตากลางสามารถดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
และสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ปองกันมิใหสภาพ
ทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นอันดีงาม และสภาพแวดลอมอันมีคุณคาที่มี
อยูเดิมตองกระทบกระเทือนไปเน่ืองจากการพัฒนา การคาของกูยอะจีง จึงเปนการคา
ทีส่อดคลองกบัสภาพพืน้ท่ีซึง่มคีวามอดุมสมบรณูของปาไม  แหลงนํา้ และวฒันธรรมอนั
เปนอตัลกัษณของตนท่ีสบืทอดจากบรรพบุรษุมใิหสญูหายมีการผสมกลมกลืนกบักระแส
ของโลกในปจจุบันใหสามารถดํารงซ่ึงเผาพันธุและวัฒนธรรมไดลงตัวและใชภูมิปญญา
ในการสรางสรรคผลิตภัณฑจนเปนท่ียอมรับและศรัทธาในผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับชางจึง
กลายเปนหมูบานทีม่ชีือ่เสยีงในปจจบุนั อยางไรกต็ามดวยภมูปิญญาชาวบานเพยีงอยาง
เดยีวคงไมเพยีงพอท่ีจะทาํใหการคาของหมูบานตากลางมีความเขมแขง็ ดงันัน้ทกุฝายที่

เก่ียวของท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนควรสงเสริมและใหการสนับสนุนในดานเศรษฐกิจ

การคา ของหมูบานตากลางซึ่งเปนหมูบานท่ีเลี้ยงชางมากที่สุดไดรับการพัฒนาและมี
ความยั่งยืนตอไป

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ

  1)   การคาในวฒันธรรมกยูอะจงีในราชอาณาจกัรไทย-กมัพชูา มหีนวยงาน

ทีเ่กีย่วของในภาครฐั ไดแก องคการบรหิารสวนจงัหวดั องคการบรหิารสวนตาํบล พฒันา
ชุมชน และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ควรมีนโยบายสงเสริมการคาโดยอาศัยนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม การสงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับชางและผลิตภัณฑของ
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วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555

พัฒนาการการคาในวัฒนธรรมกูยอะจีง บานตากลาง

ชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนการใชวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน 
การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของคนกับชางใหดํารง
อยูอยางยั่งยืน  
  2) ควรมีการสงเสริมการปฏิสัมพันธของคนในสังคมวัฒนธรรมกูยอะจีง 
เปนการปฏิสัมพันธที่เปนไปในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
การสรางความรกัความสามคัคตีอกันทัง้ทางสายเลือด ภาษา ความเชือ่ ประเพณ ีอนัเปน
ความผูกพันที่เปนเกลียวสายใยรอยรัดในการอยูรวมกันกอใหเกิดความสัมพันธภาพที่
ยิ่งใหญ เปนการสรางเสนทางการเช่ือมโยงท่ีอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมเปนทุน และ
เปนแบบแผนการปฏิบัติในการคาของคนในสังคมวัฒนธรรมกูยอะจีง
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  จากการศึกษาทําใหเห็นถึงการคาของกูยอะจีงที่มีการปรับตัวเพ่ือการ

ดาํรงอยูทามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอมทีเ่หมาะสม
ในบริบทของตน จึงควรมีการศึกษาในกลุมชาติพันธอื่นๆอันจะนํามาสูกระบวนการ
พฒันาและสงเสริมทางดานเศรษฐกจิการคาของชมุชนใหมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนืตอไป
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