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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 
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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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