กูย : ว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา และตานาน
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บทคัดย่อ
ประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยทาให้ทราบพื้นที่ที่อพยพและตั้งถิ่นฐาน
หลายแห่งผ่านชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏในพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กูยหรือกวยถือว่าเป็นชนกลุ่ม
แรก ๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่นี้ การอพยพย้ายเข้ามาตั้ งถิ่นฐานบริเวณภาคอีสานของประเทศไทย
แม้ว่ายังไม่มีหลักฐานและกาลเวลาที่จะตอบคาถามให้ชัดว่า “กูยหรือกวยมาเมื่อใด มาจากไหน เพราะเหตุไร
จึงอพยพมา และมาจานวนเท่าไร” ก็ตาม แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยถือว่ามีบทบาทในพื้นที่อีสานตอนใต้
และอาศัยอยู่ มาเป็ นเวลานาน กลายเป็นชุมชนกูยหรือกวย และที่ห นาแน่นที่สุดก็คือ พื้นที่จังหวัดสุ รินทร์
นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าชาวกูยหรือกวยหลายคนมีบทบาทการเมืองการปกครองจนได้รับยศฐานันดรศักดิ์เป็น
เจ้าปกครองเมือง ได้แก่ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง, พระศรีนครเตา, พระสังฆบุรี และพระไกรศรีนคร
ลาดวน
คาว่า “เขมรป่าดง” และ “ส่วย” เป็นคานิยามที่คนไทยเรียกจนคุ้นชินจากโดยอาศัยพื้นที่ที่อาศัยอยู่
และการทาหน้าที่ในสังคมที่การปกครองไทยมอบให้คือการส่งส่วย แต่ชาวกูยหรือกวยก็ยังมั่นคงในคาเรียกชื่อ
ตนเองว่า “กูยหรือกวย กวย โกย หรือ กุย” ซึ่งมีความหมายว่า “คน” ที่มีภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แสดง
เห็นถึงอัตลักษณ์ของกูยหรือกวยจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ว่า “สุรินทร์เป็นดินแดนที่ชาวกูยหรือ
กวยสร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างมาก”
วัฒนธรรมกูยหรือกวยที่เด่น ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า ยะจู ฮ์, การทานายเพื่อสืบหา
สิ่งของทรัพย์สินที่หายไป ชาวกูยหรือกวยเรียกว่า “โปล”, การรักษาโรคด้วยวิธีการบาบัดตามแนวความเชื่อ
กูยหรือกวยเรียกว่า “แกลมอ” และพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง
สถานภาพวัฒนธรรมกูยหรือกวยในปัจจุบันอาจถือว่าอยู่ในช่วงที่ก้าวไปสู่ วัฒนธรรมวิกฤต เพราะ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากและครอบงาวัฒนธรรมกูยหรือกวยดั้งเดิม
กลายเป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างกูยหรือกวยกับวัฒนธรรมอื่น จึงควรมีมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วย
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมกูยหรือกวยให้เหลือตกทอดเป็นมรดกสู่ลูกหลายกูยหรือกวยในอนาคต
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บทนา
กูย หรือ กวย เป็นคาเรียกชื่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์ด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มน้าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นักภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตร
เอเชียติก สาขามอญ-เขมร ประเสริฐ ศรีวิเศษ (2521 : ง) ได้แบ่งกลุ่มภาษากูย โดยใช้ระบบเสียงเป็นเกณฑ์
เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มภาษากูย (กูย-กูย) และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย) ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือว่าที่มีจานวนมากที่สุดอยู่
ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ บางส่วนอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สระแก้ว ปราจีนบุรี
และอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังพบว่า มีคนพูดภาษากูยอาศัยอยู่หมู่บ้านแต้ หมู่บ้านสกุณปักษี หมู่บ้านหนอง
บัว ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (จิรัฐ เจริญราษฎร์, 2525) และพบมีพูดภาษากูยแยกย่อย แต่
เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ (ปิยวัฒน์ พันธมาศ,พระมหา., 2548) ได้แก่
1) กูยเยอ พูดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ในอาเภอไพรบึง จานวน 5 หมู่บ้าน และในอาเภอราษี
ไศล จานวน 4 หมู่บ้าน มีจานวน 8,000 คน
2) กูยไม พูดกันใน 5 หมู่บ้านในอาเภอราษีไศล 9 หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงอยู่ในเขต อาเภออุทุมพร
อาศัยปะปนกันอยู่กับกลุ่มลาว
3) กูยปรือใหญ่ พูดกันใน 5 หมู่บ้านของตาบลปรือใหญ่ อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประเทศลาว
ตอนใต้ และประเทศกัมพูชาตอนเหนือ(www.ethnologue.com/language/kdt) มีประมาณ 432,812 คน
(www.joshuaproject.net) แบ่งเป็น
1) ประเทศไทย ประมาณ 350,444 คน
2) กัมพูชา

ประมาณ 23,633 คน

3) ลาว

ประมาณ 58,735 คน

.
ภาพแสดงแผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์
ที่มา : www.joshuaproject.net

1. ว่าด้วยชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ “กูย” และ “ส่วย”
กลุ่มชาติพันธุ์นี้เรียกชื่อตัวเองว่า กูย แต่สาเนียงพูดอาจแตกต่างกันไป บางครั้งออกเสียงว่า กวย กุย
หรือ โกย (ประเสริฐ ศรีวิเศษ, 2521 : จ) แม้ชนพื้นเมืองเหล่านี้จะออกเสียงสระแตกต่างกันตามละท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ความหมายของคาเรียกชื่อนั้นมีความหมายเดียวกัน คื อ “คน” (สมทรง บุรุษพัฒ, 2538) และ
การเรียกชื่อตัวเองว่า กูย นี้ กลุ่มชาติพันธุ์จะใช้เรียกก็ต่อเมื่อได้พูดและสนทนากับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันหรือ
กับกลุ่มชาติพันธุ์เขมร แต่เมื่อสนทนากับกลุ่มอื่นที่พูดภาษาไทยและลาวในประเทศไทย จะใช้เรียกตัวเองว่า
“ส่วย” ซึ่งเป็นการเรียกชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและลาว
คาว่า “ส่วย” เป็น ชื่อที่ได้จากการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กูยของคนไทยสยามตั้งแต่มีการแบ่งเขตการ
ปกครองอย่างเป็นทางการของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากในสมัยก่อนหน้านี้ไม่มีการเรียกชื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์กูยว่า “ส่วย” ดังความตอนหนึ่งในกฎหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ว่า “กษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้
ขอให้ เจ้ ากูย แห่ งตะบองขะมุมเมืองส าคัญตอนใต้ของนครจาปาศักดิ์ส่ งทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบถ ”
(ไพฑูรย์ มีกุศล, 2527 : 17)
หลักฐานการเรียกกลุ่ มชาติพันธุ์ว่า “ส่วย” เริ่มมีปรากฏขึ้นในรัชสมัยพระที่ นั่งสุริยามรินทร์ (พ.ศ.
2301 – 2310) แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2302 พระยาช้างเผือกแตกโรงหนีมาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตเมืองพิมายและเข้าถึงถิ่นที่อยู่ของกูย เจ้าเมืองพิมายจึงพาคณะติดตามช้างเผือก

มาพบกับหัวหน้ากลุ่มชาวกูยที่บ้ านกุดหวาย เชียงสี บ้านคูปะทาย เชียงปุม บ้านอัจจะปึง เชียงฆะ และ
บ้านลาดวนเชียงขัน หัวหน้ากลุ่มชาวกูยทั้ง 4 คนเป็นญาติพี่น้องกัน
หัวหน้าคณะกลุ่มชาวกูยได้ช่วยคณะผู้ติดตามช้างจับพระยาช้างเผือกส่งคืนถวายสมเด็จพระสุริยามริ
นทร์ จึงมีความดีความชอบและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “หลวง” คือให้ เชียงสี(บ้านกุดหวาย) เป็น
“หลวงศรีนครเตา” เชียงปุม (บ้านคูปะทาย ) เป็น “หลวงสุริทรภักดี ” เชียงฆะ (บ้านอัจจะปึง ) เป็น
“หลวงเพชร” เชียงขัน ( บ้านลาดวน ) เป็น “หลวงสุวรรณ”
นับแต่นั้นมาผู้นาชาวกูยได้ทาราชการขึ้นอยู่กับเมืองพิมาย มีบทบาทสาคัญในการส่งสิ่งของต่าง ๆ
ตามความต้องการของส่วนกลาง ได้แก่ นาช่าง แก่นสน ยางสน ปีกนก นอรมาด งาช้าง และขี้ผิ้ง สิ่งของ
ดังกล่าวเรียกว่า “ส่วย” กลุ่มชาติพันธุ์กูยจึงมีชื่อว่า “ผู้ส่งส่วย” ตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัย
รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 กลุ่มชาวกูยยังเป็นข้าไพร่แผ่นดินสยาม ได้ถูกเกณฑ์แรงงานและจัดส่ง เมื่อถึงคราว
จัดเก็บส่วยและเกณฑ์ไพร่พลยากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 ก็เข้ารอบวิกฤตอีกครั้ง คือ กูยไม่มี
ส่วยเป็นสิ่งสิ่งของส่งแก่ทางราชการ ผู้นาจึงเอาตัวคนกูยส่งส่วยแทน คนกูยได้ชื่อว่า “คนส่วย” และถูกคนไทย
สยามเรียกว่า “ส่วย” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
คนกูยจะใช้ชื่อเรียกว่า “ส่วย” ก็ต่อเมื่อคุยกับคนที่พูดภาษาไทย และใช้เป็นคาเรียกชื่อในภาษาไทย
และลาว แต่ในภาษาเขมรยังใช้คาเรียกตนเองว่า “กูย” เช่นเดิม อย่างไรก็ตามการยอมรับในคาเรียกว่า กูย
และ ส่วย นี้ชาติพันธุ์กูยบางคนอาจไม่ได้คานึงถึงว่าชื่อที่คนไทยเรียกนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไร หรือคน
ไทยเรียกชื่อนี้ด้วยอคติทางชาติพันธุ์ หรือเรียกเพื่ อดูถูกดูหมิ่น แต่หากเข้าใจว่า “คนกูยเรียกตัวเองว่า “กูย”
คนเขมรเรียกกูยว่า “กูย” คนลาวและไทยเรียกกูยว่า “ส่วย” เท่านั้น
ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์กูยหลายแห่งเริ่มมีความสานึกรักในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากลักษณะการ
ถูกเบีย ดขับด้านชาติพันธุ์ จึ งมีความรู้สึ กว่า คาเรียกชื่อว่า กูย จากคนเขมรเรียก คนไทยและลาวเรียกว่า
“ส่วย” อาจมีความนัยแฝงอยู่ด้วย จึงร่วมกันฟื้นฟูและต้านการเรียกชื่อว่า “ส่วย” ของคนไทยและลาว ให้
เรียกชื่อตามที่ตนเองเรียกว่า “กูย” แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยบางคนก็ยังติดปากกับคาว่า “ส่วย” เมื่อสนทนากับคน
ไทยและลาวเช่นเดิม
2. ว่าด้วยประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์กูย
หลักฐานของ ปอล เลวี ชาวฝรั่งเศส (อ้างถึงในจิตร ภูมิศักดิ์ , 2535 : 473) ได้ขุดค้นร่องรอยอารย
ธรรมบริเวณ มลูไพร ทางภาคเหนือของเขมร พบว่า ชาวกวยเป็นกลุ่มข่า ที่เขมรเรียกว่า กุย หรือ สาแร เปือร์
พนอง เสตียง คือ พื้นฐานประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นทาสในสังคมกึ่งทาสของเขมรโบราณ เป็นผู้ขุดเหล็ก ตีเหล็ก
เป็นอาวุธ หล่อสาริดและยังใช้เครื่องมือหินด้วย ทั้งนี้เพราะขุดได้เครื่องมือหิน เบ้าหิน เครื่องสาริดและเหล็ก

รุ่นก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนพบโรงหล่อและสร้างอาวุธ ซึ่งอาวุธของนักรบเขมรโบราณ ก็คงจะได้จากชาว
กุย ที่เป็นทาสเหล่านี้ นอกจากนี้พวกกุยยังชานาญการจับช้าง (เป็นพวกเดียวกับ ส่วยโพน หรือ ส่วยช้าง ใน
จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งพวกที่มีอาชีพจับช้างในแขวงอัตตะปือที่ลาวใต้) พวกนี้คงจะต้องจับช้างศึกให้ เจ้านาย
เขมร นอกจากนั้นก็ยังต้องถูกเกณฑ์ไปทาหน้าที่สกัดหิน ก่อสร้างปราสาท ขุดสระน้ามหึมาที่มีอยู่มากมายใน
บริเวณนครธมและที่อื่น ๆ
จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชนชาติกูยเคยเป็นรัฐอิสระในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 เคยส่งทูต
มาค้าขายกับราชสานักอยุธยาและเคยช่วยกษั ตริย์เขมรแห่งนครธมปราบขบถ แต่ต่อมาเขมรได้ใช้อานาจ
ทางการปกครองปราบกลุ่มชาติพันธุ์และผนวกอาณาจักรกูยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเขมร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
(สมทรง บุรุษพัฒน์ : 2538)
ในพงศาวดารเมืองละแวกได้กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ว่า “ครั้งหนึ่งกษัตริย์กัมพูชาได้ขอความช่วยเหลือ
ไปยังกษัตริย์กูยให้มาช่วยปราบอริราชศัตรู กษัตริย์กูยได้ยกกกองทัพไปช่วยรบจนได้รับชัยชนะ อาณาจักร
กัมพูชาและอาณาจักรกูยได้ยกกองทัพไปช่วยรบจนได้รับชัยชนะ อาณาจักกัมพูชาและอาณาจักรกูยจึงมีความ
สัมพันธไมตรีดีต่อกันเรื่อยมา (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2527 : 45) ในส่วนของราชอาณาจักไทยได้กล่าวถึงชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ซึ่งอยู่ในกฎหมายลักษณะอาญาหลวง พ.ศ. 1974 (ปีกุน) ประกาศห้ามไพร่ฟ้าประชาชนไม่ให้ยกลูกสาวให้
คนต่างชาติต่างศาสนาเหล่านี้คือ ฝรั่ง อังกฤษ กัมตัน วิลันดา กุลา มลายู แจก กวย และแกว ยังมีกฎหมายลงปี
เดียวกันอีกในมาตรา 25 กล่าวถึงคนต่างชาติที่มาสู่พระบรมโพธิสมภารและทาการติดต่อซื้อขายทางบก ทาง
เรือกับราชอาณาจักรไทยมี แขก พราหมณ์ ญวณ ฝรั่ง อังกฤษ จีน จาม วิลัดดา ชวา มลายู กวย ขอม พม่า มา
ริญ (จิตร ภูมิศักดิ์, 2519 : 447)
ประมาณ พ.ศ. 2200 ซึ่งน่าจะตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อพยพ
มาจากเมืองอัตปือแสนแป แคว้นจาปาศักดิ์ มาตั้งดินแดนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ในสมัยก่อน
ดินแดนบริเวณนี้เป็นที่ปลอดจากการครองครองของราชอาณาจักรใด ๆ กลุ่มชาติพันธุ์กูยปกครองกันเองอย่ าง
อิสระ ต่อมารัชสมัยพระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พ.ศ.2303) แห่งกรุงศรีอยุธยา พระยาช้างเผือกแตกโรงหนีมาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่เขตเมืองพิมายและหนีเลยมาถึงถิ่นที่อยู่ของกูย เจ้าเมืองพิมายจึงได้พาคณะ
ติดตามช้างเผือกมาพบกับหัวหน้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่บ้านกุดหวาย บ้านโคกอัจจะปึง และบ้านลาดวน หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ประกอบด้วย เชียงสี เชียงปุม เชียงฆะ และเชียงขัน ทั้ง 4 คนเป็นญาติพี่น้องกัน คณะ
หัวหน้ากูยได้พาพรรคพวกบริวารออกติดตามจับช้างเผือกส่งคืนถวายสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์ จึงมีความดี
ความชอบได้รับพระราชทางบรรดาศักดิ์เป็น “หลวง” พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า
ปกครองชนกลุ่มชาติพันธุ์และได้เลื่อนจาก “หลวง” เป็น “พระ” พร้อมกับโปรดยกบ้านเป็นเมืองในโอกาส
ต่อมา ดังนี้

บ้านคูปะทาย เป็นเมืองสุรินทร์ ให้หลวงสุรินทร์ภักดี เป็น พระสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
บ้านกุดหวาย เป็นรัตนบุรี ให้หลวงศรีนครเตา เป็น พระศรีนครเตา
บ้านอัจจะปึง เป็นเมืองสังฆะ ให้หลวงเพชร เป็น พระสังฆบุรี
บ้านลาดวน เป็นเมือง ขุขันธ์ ให้หลวงแก้วสุวรรณ เป็นพระไกรภักดีศรีนครลาดวน
ในสมัยกรุงธนบุรี คนไทยเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ ว่า “เขมรป่าดง” สันนิษฐานว่าเพราะบริเวณตั้งแต่ลุ่ม
แม่น้ามูลไปจนถึงเมืองจาปาศักดิ์ สาละวัน อัตปือ ซึ่งเป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพื้นที่ป่า และอยู่ห่างไกล
จากศูนย์กลางการปกครอง (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2528) เหตุการณ์บางส่วนทีเกิดขึ้นในสมัยนี้ เช่น พ.ศ. 2319
เมืองจาปาศักดิ์ เกิดวิวาทกับพระวอ ซึ่งอยู่ที่ดอยมดแดง (ปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี) เจ้ากรุงศรีรัตนาคน
หุต โปรดฯให้พระยาสุโพ คุมกองทัพมาตี พระวอสู้ไม่ได้และถูกจับฆ่าเสีย ท้าวก่าโอรสของพระวอร่วมกับพวก
ได้แก่ ฝ่ายท้าวหน้า ท้าวคาผง และท้าวทิดพรหมหนีออกมาได้ และเขียนสารหนังสือไปกรุงธนบุรี ๆ ได้โปรด
เกล้าฯให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพนาทับไปสมทบกับกองกาลังที่เกณฑ์จากเมืองสุรินทร์ ขุขันธ์
และเมืองสังฆะ ซึ่งเป็นผู้นาชาวกูยตามตีกองทัพของพระยาสุโพ กองทัพสยามตีเมืองต่าง ๆ ในแถบลุ่มแม่น้า
โขงได้ทั้งหมด อาณาจักรเวียงจันทร์และนครจาปาศักดิ์ จึงตกเป็นเมืองขึ้นของไทยตั้งแต่นั้นมา ปีเดียวกันนี้ได้
โปรดเกล้าฯให้เจ้าเมืองสุรินทร์ เจ้าเมืองขุขันธ์ และเมืองสังฆะเป็นตาแหน่ง “พระยา” เจ้าเมืองสุรินทร์ชื่อว่า
“พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง” เจ้าเมืองขุขันธ์ชื่อว่า “พราไกรภักดีศรีนครลาดวน” เจ้าเมืองสังฆะ
ชื่อว่า “พระยาสังฆะบุรีศรีนครวัด ” ทางเมืองเขมรนั้นทางกองทัพไทยได้ยกไปตีเมืองเสียมราฐ กาปงสวาย
เมืองบรรทายเพชร เมืองบรรทายมาศ เมืองรูงตาแร็ย เมืองเหล่านี้ยอมแพ้ต่อกองทัพสยาม
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อดินแดนเขมรป่าดงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
สยาม สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ (พ.ศ. 2325-2352) ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาล 3 กลุ่มชาติพันธุ์
กูยเป็นข้าไพร่แผ่นดินสยามถูกเกณฑ์แรงงานและจัดส่งส่วยให้แก่ทางราชการ การนาส่งส่วยและการเกณฑ์
แรงงานในบริ เวณมณฑลพิ มายเริ่ มประสบความยุ่งยากเพราะหนุ่ มฉกรรจ์ช าวกูย มั กหลบหนีการเกณฑ์
บางครั้งถึงกับซุ่มโจมตีทาร้ายเจ้าพนักงานแล้วหนีเข้าป่า อาจถูกเรียกว่า “พวกเขมรป่าดง” ในสมัยนี้ บางครั้งก็
ก่อการกบฏขึ้น เช่นกบฏเชียงแก้ว พ.ศ. 2334 ได้เกิดเหตุในแขวงเขตจาปาศักดิ์ และในเขตหัวเมืองต่าง ๆ ใน
อุบลราชธานี กบฏสาเกียดโง้ง พ.ศ. 2363 เป็นกบฏของข่า (อาจเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า
ข่า เป็นภาษาลาวมีความหมายว่า คนรับใช้ ตรงกับคาว่าว่า ข้า) เกิดขึ้นในพื้นที่ลาวใต้ และบริเวณอีสานใต้ ทาง
กรุงเทพฯ ได้ให้เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์ยกทัพไปปราบและจับสาเกียดโง้งและชาวข่า(กูย) พร้อมทั้ง
ครอบครัวจานวนมากส่งมากรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯให้จาสาเกียดโง้ง
ไว้ตลอดชีวิต ส่วนครอบครัวกูยโปรดเกล้าฯให้เป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ตั้ งบ้านเรือนที่บางบอนเขตธนบุรี เมื่อรัฐไทย
ได้เข้าไปทาการจัดเก็บภาษีในบริเวณอีสานใต้ โดยมีการพัฒนาจัดเก็บภาษีเป็นควาย ซึ่งนอกเหนือจากภาษีของ

คนป่า เพื่อนาส่งไปยังกรุงเทพมหานคร ดังเช่นปี พ.ศ. 2402 เมืองสุรินทร์ได้จัดส่งควาย 61 ตัว เมืองรัตนบุรี
163 ตัว และกองพระยาภักดีชุมพลเมืองสุรินทร์ 32 ตัว การจัดเก็บได้ทวีเพิ่มความรนแรงขึ้น เมื่อชาวกูยไม่มี
สิ่งของเป็นส่วยให้กับทางราชการ และพอถึงปลายรัชกาลที่ 4 เริ่มถึงคราววิกฤต กูยไม่มีส่วยสิ่งของส่งให้จึงเอา
ตัวคนกูยส่งส่วยแทน จนกระทั่งถึงรัช สมัยราชกาลที่ 5 เกิดกบฏผี บุญ ขึ้นใน พ.ศ. 2444-2445 มีการต่อสู้
ระหว่างฝ่ายกบฏกับฝ่ายรัฐบาลสะพือ (ปัจจุบันอยู่ในอาเภอตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) หัวหน้าฝ่าย
กบฏคือ องค์ลูกน้องขององค์แก้ว หัวหน้าพวกข่า(กูย) ในลาว องค์มั่น มีชาวบ้านเข้าด้วยหลายพันคน เมื่อ
ปะทะกับกองกาลังประมาณ 100 คน ของกรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงสาเร็จราชการอีสานในวันที่ 4
เมษายน ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) ที่บ้านสะพือ องค์มั่นก็สั่งให้พรรคพวกนั่งลง ภาวนาเอาบารมีบุญกุศลเป็นที่
พึ่ง จะแคล้วคลาดจากกระสุนปืนใหญ่ ปรากฏว่าฝ่ายผู้มีบุญถูกกระสุนปืนใหญ่ตายนับร้อย ที่เหลื อถูกจับหรือ
แตกหนีไป เมื่อพิจารณาสาเหตุการเกิดกบฏ ถ้ามองการปกครองรัฐบาลไทย ซึ่งนาเอาอย่างประเทศอาณา
นิคม คือ อังกฤษ ด้านวัฒนธรรมไม่เอาใจใส่ หรือไม่สนใจกับรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ตนเข้าไปปกครอง
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะกดดันวัฒนธรรมเดิมให้อ่อนด้อยลงพร้อมกับการนาเอาวัฒนธรรมใหม่เข้า
ไปแทน ปัจจัยดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบต่อชาวกูยเพราะสอดคล้องกับผลการสารวจของเอเจียน แอมอนิเยที่
กล่าวว่า ชนเผ่ากูยเป็นเผ่าที่ยากจนที่สุด ไม่มีไร่นาจะเพาะปลูก เขามีเพียงไร่ผืนเล็กๆกลางป่าเพื่อปลูกข้าว
ต่อมาฝรั่งได้ขยายอานาจสู่บริเวณอินโดจีน รัฐไทยมีนโยบายเพื่อความมั่นคง โดนเฉพาะชายแดนในอีสานตอน
ใต้ที่มีชนชาติกูยได้ถูกผนวกเข้ากับรัฐไทย ได้เปลี่ยนสัญชาติกูยเป็นไทย การสารวจสามะโนครัว หรือหากมี
ราษฎรติดต่อราชการที่จะต้องใช้แบบพิมพ์ทางราชการให้ปฏิบัติโดยกรอกในช่องสัญชาติว่าไทย บัง คับห้ามมิให้
ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติเขมร ชาติส่วย(กูย) ผู้ไทย ดังที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนเด็ดขาด อาจ
กล่ า วได้ ว่ า ประวั ติ ช นชาติ กู ย มี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ ง ในบริ เ วณอี ส านตอนใต้ ลาวใต้ และกั ม พู ช าตอนบน
(ตะวันออกเฉียงเหนือทะเลสาบเขมร) มีความเป็นมาและได้มี การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผสมกลมกลืนกับ
ชาวกัมพูชา ลาว และไทยตลอดมา โดยเฉพาะกับชนชาติไทยปัจจุบัน ชาวกูยมีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์
ศรีสะเกษ บางอาเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ บ้านสะเดาหวาน อาเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และบาง
อาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กู ย ในปั จ จุ บั น ตั้ ง ถิ่ น ฐานปะปนอยู่ กั บ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ ขมรและลาว จึ ง มี ก ารติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ย นปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างชาติพันธุ์ด้านวัฒนธรรม จึงเกิดมีการผสมผสาน กลมกลื น และยอมรับ
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน กลุ่มชาติพันธุ์กูยมีการปรับตัวเพื่อการอยู่ ร่วมกับกลุ่มอื่นได้อย่างดี ดังจะเห็นได้จาก
ข้อมูลประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งมีการโปรดเกล้าฯตั้งเมืองสุรินทร์ใหม่ ๆ นั้นมีคนกูยทั้งเมืองเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร แต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยก็ปรับตัวเข้ากับกลุ่มชาติพันธุ์เขมรซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ก่อน
และเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่เพียงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2450 จังหวัดศรีสะเกษยังเป็นเมืองที่กลุ่มชาติพันธุ์

กูยเป็นส่วนใหญ่ เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ลาว(สาขาเวียงจันทน์) ปะปนอยู่บ้างบางหมู่บ้าน แต่วัฒนธรรมลาวได้เข้ามา
มีอิทธิพลเหนือกลุ่มชาติพันธุ์ จึงทาให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์พูดภาษาลาวด้วย
สาเนียงส่วย โดยสามารถใช้สระเอือได้ในขณะที่ภาษาลาวเวียงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยแสดงว่า ศรีสะเกษเดิม
เป็นเมืองที่กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่กันทั้งเมือง (จิตร ภูมิศักดิ์ , 2424) กลุ่มชาติพันธุ์กู ยที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
แม่น้ามูลกับเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงอุบลราชธานี เชื่อกัน
ว่า บริเวณนี้เป็นเส้นทางอพยพมาจากตอนใต้ของประเทศลาวสู่ประเทศไทยและยังเชื่อกันว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่กู
ยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่ตกค้างอยู่ตั้งแต่ครั้งอพยพมาจากลาว(ประเสริฐ ศรีวิเศษ,
2521)
3. หยะจูฮ : ว่าด้วยความเชื่อ
กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับการนับถือผี (animism) กลุ่มชาติพันธุ์บูชา
ผีบรรพบุรุษที่เรียว่า “ยะจูฮ” บนบ้านจะมีหิ้งบูชาผีมีธูปเทียน กรวยที่ทาจากใบตองหรือใบตาล ซึ่งเรียกว่า
“ครู” ทุกคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องมีครู ลักษณะความเชื่อนี้เหมือนกับความเชื่อของชาวเขมรซึ่งจะต้องมี
ครูเหมือนกัน แต่เขมรเรียกว่า “ครูมะม็วด”

ภาพแสดงโรงยะจูฮ์ หรือศาลปู่ตาประจาหมู่บ้าน

กลุ่มชาติพันธุ์กูยจะไหว้ผีบรรพบุรุษผีละครั้ง เริ่มพิธีด้วยการนาเอาข้าสุก เหล้า เนื้อสัตว์ กรวยใบตอง
ผ้า สตางค์ หมากพลู เอามาวางไว้ใต้หิ้งบูชา ทาพิธีเซ่นโดยเอาน้าตาลโรยบนข้าวสุก จุดเทียนปักลงที่ข้าวสุก
แล้วกล่าวขอให้ผีบรรพบุรุษคุ้มครองรักษาครอบครัวให้เจริญรุ่ งเรือง ในระดับชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์จะมีศาลเจ้า
ประจาหมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์จะเรียกว่า “เหรียนยะจูฮ์” เป็นศาลประจาหมู่บ้าน จะสร้างสัญลักษณ์ด้วยแกะ
เป็นรูปหน้าคนทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ทาพิธีเซ่นไหว้ในคราวเสร็จหน้าเก็บเกี่ยวประมาณเดือน 3 ประเพณี
การเซ่นไหว้ยะจูฮ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม และจะต้องนาหัวไก่ไปเพื่อทาการทานายการทา
เกษตรกรรม และกิจการครอบครัวในปีนั้นจะเป็นอย่างไร
4. ว่าด้วยพิธีแกลมอ : พิธีกรรมแห่งการทานายและการรักษาโรค
กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อว่า ถ้าหากใครเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาโดยไม่ มีสาเหตุ หรือเกิดมาโดยปัจจุบันทัน
ด่วน แสดงว่าจะต้องถูกผีบรรพบุรุษลงโทษ เพราะทาผิดศีลหรือละเมิดข้อห้ามลบหลู่ผี วิธีแก้ของกลุ่มชาติพันธุ์
เริ่มต้นด้วยการทานาย โดยการนาเอาข้าวสาร 1 ถ้วย และเงินเหรียญ 1 บาท วางบนข้าวแล้วนาไปให้แม่เฒ่า
ผู้ทาหน้าที่ให้ดูว่า ความเจ็บไข้หรือปัญหาที่เกิดมีขึ้นมาจากสาเหตุอะไร จากนั้นแม่เฒ่าจะเอาข้าวสารนั้นโปรย
ไปรอบ ๆ ข้าง ๆ ตัว พร้อมพูดคาถาพึมพา แล้วเอาข้าวสารเล็กน้อยใส่ในฝ่ามือซ้ายแล้วจับกระปุกปูนแกว่งค่อย
ๆ เหนือข้าวสารนั้น แล้วทานายสาเหตุของปัญหา กูยเรียกการทานายนี้ว่า “โปล” นอกจากนี้ก็มีผู้เก่งทางไสย
ศาสตร์เรียกว่า “ถัม” มาจากคาว่า “ธรรม” บางแห่งเรียกว่า อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีคาถาอาคมสามารถแก้ปัญหา
ทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยและปัญหาชีวิตของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้

ภาพแสดงพิธีแกลมอของชาวกูยสุรินทร์
“แกลมอ” เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บ รรพชนของลุ่มชาติพันธุ์กูยซึ่งเชื่อว่า “ทุกคนจะมีดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษคอยปกป้องคุ้มครอง ปกปักรักษาอยู่ตลอดเวลา” ในทุกๆ ปีจะจัดให้มีพิธีกรรมการ
แสดง “แกลมอ” เพื่อบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกาลังใจ ตลอดถึงการ
รักษาผู้ป่วยไข้เช่นเดียวกับการ “โจลมะม๊วด” ของชาวเขมร หรือ “โส้ทั่งบั้ง” ของชาวไทโส้ ในอาเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร ซึ่งพิธีแกลมอ จะมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1. การบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
2. การประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมาให้ความ
ช่วยเหลือ ขอคาแนะนาผ่านล่าม หรือ คนทรงเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและหาทางรักษาตามความเชื่อ
3. การประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็น การแก้บน หรือ สั กการะตอบแทนดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ดล
บันดาลให้ได้รับความสาเร็จตามคาขอของลูกหลาน
สรุปว่าการแสดง “แกลมอ” นี้ เป็นพิธีกรรมที่ส่งผลให้เกิดความร่มเย็น การอยู่เย็นเป็นสุขของคนใน
ชุมชน โดยจะมีผู้นาประกอบพิธีกรรม หรือ “แม่หมอ” ทาหน้าที่ในการอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่าง มีนัก
ดนตรีประมาณ 5-7 คน นางราตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องบวงสรวง เซ่นสังเวย จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ พานบายศรี ดอกไม้ธูปเทียน เงิน ทอง เหล้า บุหรี่ หมากพลู ชุดขัน
5 ดาบ 1 เล่ม ไข่ไก่ 1 ฟอง ข้าวสาร และเครื่องประกอบอื่นๆ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละชุมชน

พิธีกรรมจะเริ่มต้นจากการอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าประทับร่างแม่หมอ หรือ คนทรง ร่าง
ของแม่หมอจะสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง จากนั้นลูกหลานที่ร่วมพิธีจะผูกข้อมือให้แม่หมอ และแจ้งถึงความประสงค์ที่ได้
อัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมา เสร็จแล้วแม่หมอ หรือ คนทรงก็จะดื่มกินเครื่องซ่นสังเวย ก่อนที่จะลุก
ขึ้นฟ้อนราไปรอบๆ เครื่องสักการะ ผู้ที่ร่วมอยู่ในพิธีก็จะมีอาการสั่นเทิ้มไปตามๆ กัน คนที่อยู่ใกล้ก็จะผูกข้อมือ
รับและผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็จะลุกขึ้นฟ้อนราไปรอบๆ เครื่องสักการะ เช่นเดียวกับแม่หมออย่างสนุกสนาน กิน
เวลาข้ามวันข้ามคืนเช่นเดียวกับพิธี “โจลมะม็วด” ของชาวเขมร นั่นเอง
5. กูยสุรินทร์กับช้าง
พิธีกรรมและความเชื่อที่สาคัญเป็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ พิธีกรรมไหว้ครูและ
ความเชื่อในการเลี้ยงช้าง โดยเฉพาะกูยที่อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จะเห็นได้ชัดในกลุ่มชาวกูบที่เรียกว่า “กูยอา
จีง, หรือ กูยอาเจียง” เขมรสุรินทร์เรียกว่า “กูยดาเร็ย” นับถือผีปะกา กลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ยงช้างเกือบทั้งหมดใน
ปัจจุบันมีพื้นเพเดิมอยู่ที่บ้านตากลาง ตาบลกะโพ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ได้สืบทอดวิธีการเลี้ยงช้างมา
จากบรรพบุรุษ ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง กลุ่มชาติพันธุ์ที่เลี้ย งช้างจะเลือกทาเลที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงช้าง เช่น พื้นที่ป่าลุ่มน้า และมีพืชพันธ์ไม้อาหารของช้างเพียงพอในการเลี้ยงช้าง
กลุ่มชาติพันธุ์จะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้องช้าง เรียกว่า “โพนช้าง” เป็นการจับช้างโดยหมอ
ช้าง ใช้บ่วงมาศที่เรียกว่า “เชือกปะกา" ทาจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์คล้องเท้า ช้างแล้วผูกกับต้นไม้ และนามาฝึกใช้งานในการคล้องช้างกระทาปีละครั้ง
ราวเดือน 11-12 ช้างที่ตายลงจะมีการฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึ้นมา ทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ มีระบบ
ระเบียบพิธีกรรมก่อนออกไปจับช้างอย่างเคร่งครัดโดยมีการตกลงมอบหมายอานาจให้แต่ละคนกระทาเหนือ
กลุ่มหรือคณะดังนี้
มะหรือจา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยควาญ เป็นผู้ถือท้ายหรือผู้ที่ช้างต่อ
หมอสะเดียง เป็นผู้ชานาญในการควบคุมช้าง มีประสบการณ์ในการจับช้างป่า จะขี่ช้างอยู่ตรงคอ
หมอสะดา ทาหน้าที่ควาญ เรียกว่า ควาญเบื้องขวา มีฐานะสูงกว่าสะเดียงสะดาต้องมีประสบ การณ์
เคยออกจับช้างป่า มาแล้วอย่างน้อย 11 เชือกขึ้นไป บางทีเรียกว่าหมอใหญ่
ครูบา เป็นหมอช้างใหญ่ เป็นหัวหน้าในกลุ่มย่อยหรือหมู่ช้างต่อจะออกจับช้างป่าได้ เมื่อได้รับอนุญาต
จากครูบาใหญ่ บางครั้งครูบาออกจับช้างได้ตามลาพัง
ครูบาใหญ่ เป็นหมอช้างใหญ่ หรือประกาหลวง หรือ หมอเฒ่า เป็นผู้อานายการออกจับช้างแต่ละครั้ง
เป็นประธานในพิธีเซ่นผีประกา และประกอบพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวง ในขณะเดินป่าก็จะเป็นผู้ชี้ขาด และ

ตัดสินใจ ขณะกระทาการจับช้างป่ามีกฤตาคมสูง สามารถป้องกันภัยทั้งจากภูตผี และสัตว์ป่าด้วยเวทมนต์ ใน
การออกจับช้างป่าแต่ละครั้ง ครูบาใหญ่จะต้องแสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

กูยเลี้ยงช้าง
6. การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์
การแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ หญิงสูงอายุจะนุ่งผ้าที่มีลายใส่เสื้อคอกระเช้า ใส่สร้อยคอลูกปัด เงิน
นิ ย มใส่ ด อกไม้ ห อมไว้ ที่ ติ่ ง หู กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ นิ ย มทอผ้ า เช่ น ผ้ า จิ ก กะน้ อ ย เป็ น ผ้ า ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ย
ผ้าหางกระรอกมีสีเดียวเป็นผ้าสาหรับผู้ชายนุ่งในพิธีสาคัญ ๆลักษณะการนุ่งจะนุ่งพับจีบด้านหน้า เหมือนการ
นุ่ง โสร่ง ผ้านุ่งสตรีนิยมทอหมี่คั่นเป็นทางแนวดิ่งยืนพื้นสีน้าตาลอมมีหัวซิ่น พื้นสีแดงลายขิด ตีนซิ่นสีดามีริ้ว
ขาวเหลืองแดง ผ้าจะกวี เป็นผ้าคล้ายอันลูซีม ของเขมรมีลายทางยาวเป็น ผ้าที่สตรีใช้นุ่งในงานสาคัญ

ภาพแสดงการนุ่งห่มผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในหมู่บ้านกระเทียม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7. ที่อยู่อาศัย
บ้านในภาษาส่วยเรียกว่า ดุง บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจึงค่อนข้างแปลกกว่าของชนกลุ่มอื่น โดย
บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ง่าย ๆ เรียบ ๆ ไม่มีเครื่องประดับบ้านแต่อย่าใด กลุ่มชนของ
กลุ่มชาติพันธุ์กูย จะไม่พิถีพิถัน สนการตกแต่งบ้านเรือนจะอยู่แบบธรรมชาติมากที่สุด และจะยังคงสภาพ
เหมือนที่ส ร้างแรก ๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะเน้นที่ความ
แข็งแรงเป็นอันดับแรกเพราะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงอีกด้วย เช่น
เป็นคอกโค กระบือ เล้าไก่ โดยจะใช้ส่วนที่เป็นใต้ถุนบ้านสาหรับเป็นคอกสัตว์เลี้ยง เพราะกลุ่มชนส่วนเชื่อว่า
จะเป็นที่ป้องกันอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงได้เนื่องจากอยู่ใกล้กับคนเลี้ยงจะสะดวกในการดูแล ความเชื่อเหล่านี้
ยังคงปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเรือนที่ใช้อยู่อาศัยแล้วด้านข้ างบ้านเรือนยังปลูกเป็นเพิงสาหรับเก็บ
อุปกรณ์ทางการเกษตร บ้านของกลุ่มชนส่วนจะเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ มีห้องไม่เกิน 2 ห้อง เป็นห้องนอนของ
ลูกสาวหรือเจ้าของบ้านแต่ส่วนมากจะนิยมนอนที่ห้องโถงเพราะเป็นส่วนที่โล่งที่สุดของตัวบ้าน อีกห้องเป็น
ห้องครัวสาหรับเก็บอุปกรณ์ในการทาครัวและเก็บอาหาร แต่บางครัวเรือนจะทาครัวที่ใต้ถุนบ้านเพราะจะไม่
เหม็นกลิ่นควันไฟ โดยกลุ่มที่ทาครัวใต้ถุนบ้านจะไม่นิยมใช้เตาแต่จะใช้หินก้อนใหญ่ 3 ก้อนมาวางเป็น
สามเหลี่ยมใช้หินก้อนใหญ่ ๆ เพื่อจะได้สอดฟืนเข้าไปได้สะดวก
ฉะนั้นการปลูกสร้างที่อยู่อ าศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กูยไม่ว่าจะปลูกสร้างเป็นแบบถาวรหรือเป็นกระ
ท่ว มเพื่ออยู่ ชั่ว คราว จะหั น หน้าเรื อนไปทางทิศตะวันออกและจะทอดบันไดไปทางทิศตะวันออกเช่นกัน
เพราะเชื่อว่าจะนาไปสู่ความสว่างหรือความเจริญรุ่งเรือง ห้ามหันหน้าเรือนไปทางทิศตะวันตกโดยเด็ดขาด
เพราะเชื่อทางทิศตะวันตกเป็นทางผ่านของภูตผีปีศาจและวิญญาณทั้งหลาย โดยกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะเชื่อคา

โบราณที่ว่าการตั้งบ้านเรือนในที่เหมาะสมโดยจะเชื่อโบราณว่าพื้นที่จะปลูกเรือนต้องมีรูปร่างดุจดวงจันทร์ รูป
เรือสาเภา หรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ในการแยกเรือนไปเพื่อจะปลู กเรือนใหม่จะนิยมปลูกเรือนใกล้ ๆ กับเรือนของพ่อแม่ มีข้อห้ามคือ
ปลูกเรือนของลูกอยู่ทางทิศใต้ของเรือนพ่อแม่ หากจาเป็นก็มีการแก้เคล็ดโดยการให้พ่อแม่ขึ้นไปอยู่ก่อนสัก
ระยะหนึ่ง นอกจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์กูยยังนิยมปลูกยุ้งข้าวด้วย โดยยุ้ง ข้าวจะไม่นิยมหัน
ไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันตก เพราะเชื่อทิศทั้งสองนี้เป็นที่อยู่ของช้าง จะทาให้ช้างมากินข้าวในยุ้งหมด
บ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะสร้างในลักษณะสูงโปร่ง เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศแถบนั้น ในส่วยของ
ตงจะมีลักษณะที่แปลกกว่าของชนกลุ่มอื่นคื อมีรูปหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมใช้ฐานวางบนรอดส่วนยอดรับพื้นที่
เพราะบริเวณที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กูยจะมีตัวเลือกมากเนื่องจากอยู่ในบริเวณใกล้ป่า จึงต้องใช้ตงเป็น
สามเหลี่ยมเพื่อไม่ให้ตัวเลือกมาอาศัยอยู่ได้ บันไดของเรือนจะใช้ไม้จริงทั้งลูกบันไดและแม่บัน ได และจะนิยม
ขั้นบันไดเป็นจานวนคี่เพราะเชื่อว่าคู่บันไดผีคี่บันไดคน กลุ่มชาติพันธุ์กูยจะเชื่อคาสอนของคนโบราณมาก
หากโบราณมีข้อห้ามอย่างไรจะปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด จะมีบ้างที่ขัดกับคาสอนโบราณแต่กลุ่มชาติพันธุ์กูยก็
จะทาพิธีแก้เคล็ดเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัว ลักษณะบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่อพยพเข้ามา
อยู่ที่บ้านโพนทองในช่วงแรก ๆ จะเป็นการสร้างกระท่อมอยู่แบบชั่วคราวก่อน เป็นเรือนติดพื้น บริเวณที่ใช้
ประโยชน์จะอยู่ติดกับพื้นดินการสร้างกระท่อมเป็นการสร้างเพื่อรอการปลูกเรือนหลังใหญ่ที่ถาวร หรือบาง
ครอบครัวที่ยังไม่มีดินเป็นของตนเองต้องขออาศัยที่ดินของญาติเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยจึงต้องสร้างกระท่อมเป็น
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว

ภาพบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในหมู่บ้านกระเทียม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ตารางประเพณีพิธีกรรมตามปฎิทินของเขมร กูย และลาว
เดือนตามปี

เดือนตาม

เดือนชาว

ปฏิทิน

ฮีตสิบ

เขมร

สุริยคติ

สอง

ประเพณี

ประเพณี

พิธีกรรมของชาว พิธีกรรมของกูย
เขมร

ประเพณี
พิธีกรรม
ลาวอีสาน

ธันวาคม

อ้าย

แคเมียกตูจ

รัวพเงียว

-

บุญข้าวกรม

มกราคม

ยี่

แคเมียก

ตีฮ์มหาเจียด

เซาะพาแทน

เข้าปริวาส

กุมภาพันธ์

สาม

แคเมียกทม

บ็อนซร็อว

แซนยะจูฮ์

บุญคูณลาน

มีนาคม

สี่

แคปะกุน

บ็อนมาฆบูชา

-บุญมาฆะ

บุญข้าวจี่

เมษายน

ห้า

แคแจ้ด

บ็อนแคแจ้ด

-

บุญพระเวส

พฤษภาคม

หก

แคปะซา

บ็อนวิสาขบูชา

แซนยะจูฮ์

บุญสงกรานต์

มิถุนายน

เจ็ด

แคเจด

แซนเนียะตา

-

บุญบั้งไฟ

กรกฎาคม

แปด

แคอะซาด

บ็อนโจลพันชา

แซนยะจูฮ์เพรียม บุญเข้าพรรษา

สิงหาคม

เก้า

แคซราป

กันซ็อง

-กันซง

บุญชาฮะ

กันยายน

สิบ

แคเบ็น

แซนโฏนตา

แซนโฏนตา

บุญข้าวสาก

ตุลาคม

สิบเอ็ด

แคจะแน็ง

บ็อนแจ็งพันซา

-หลอฮ์พสา

บุญออกพรรษา

พฤศจิกายน

สอบสอง

แคกะเดิ๊ก

บ็อนกันเท็น

-บุญกฐิน

บุญกฐิน

ตารางเปรียบเทียบเดือนและประเพณีประจาเดือนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูย และลาวในประเทศไทย
8. ภาษากูย
ภาษากูยจัดอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู เป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ไม่มี
ตัวอักษรเขียน มีระบบเสียง คา วลี และประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะ แต่สาเนียงบางครั้งแตกต่างกับ โดยเฉพาะ
หากใช้ระบบเสียงเปรียบเทียบกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มกูย และ กวย ตัวอย่างเช่น

หน่วยอรรถ

กูย

กวย

ไหน

เหนีย

นา

หนึ่ง

มูย

มวย

บาป

เบียบ

บาบ

ร้อย

รวย

รอฺย

ฝน

เหมีย

มา

ระบบเสียงภาษากูย
หน่ ว ยเสี ย งภาษากูย แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คือ หน่ ว ยเสี ย งพยั ญชนะ หน่ ว ยเสี ย งเรจิส เตอร์
(register) และหน่วยเสียงสระ
8.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ
หน่วยเสียงพยัญชนะภาษากูยมีทั้งหมด 22 หน่วยเสียง ได้แก่ p , t , c, k, ʔ, ph, th, ch,
kh, b, d, f, s, h, m, n, ɲ, ŋ, w, j, l, r เป็นหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย 14 หน่วยเสียง ได้แก่ -p ,-t , -c, -k, ʔ, -c -h –m -n -ɲ -ŋ -w -j -l -r ตัวอย่างเช่น
/pɔɔj/ ปอย

“อาบ(น้า)”

/phuuj/

พูย

/bǔ:aj/ บ๋วย

“หา”

/bu:aʔ/

บวก์

/mǔh/ หมุฮ์

“จมูก”

/mǎt/ หมัด

“ตา(นาม),มัด(กริยา)”

“ผ้าห่ม”

/paar/ ปารฺ

“บิน”

/phuuʔ/

ผูก์

“เยอะแยะ”

“ปอก”

8.1.2 หน่วยเสียงสระ
หน่วยเสียงสระในภาษากูยแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ สระก้อง (voiced)-ปกติ และสระก้อง-มีลม เสียง
สระในภาษากูยมีลักษณะพิเศษ (voice quality) ของเสียงสระ เรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการสั่นของเส้นเสียง (modes of vocal fold vibration หรือ phonation types) ทาให้เกิดเสียงชนิด
ต่าง ๆ อันเนื่องจากการทางานของเส้นเสียงและลักษณะการทางานของเส้นเสียงนั้นจะต้องอธิบายด้วยลักษณะ
การทางานของกล่องเสียง (laryngeal activities) จึงแบ่งหน่วยเสียงสระในภาษากูยออกเป็น 2 ชุด โดยใช้สัท

อักษรเป็น ( ̌ ) อยู่บนเสียงสระชุดที่ 2 คือ สระก้อง-มีลม (เสียงเหมือนวรรณยุกต์จัตวาของไทย) ดังตัวอย่าง
คาคู่เทียบเสียงต่อไปนี้
สระก้อง-ปกติ
สัทอักษร

สระก้อง-มีลม

ความหมาย

สัทอักษร

ความหมาย

/mah/ มะฮ์

นิ่ว

/mǎh/ หมะฮ์

ปลุก

/te:t/ เทด

ผ้า

/thě:t/ เถด

เทศน์, สอน

/clah/ จฺละฮ์

เช้า

/ clǎh / จฺล๋ะฮ

ชัด

/mu:aŋ / มวง

มอง(เครื่องจับปลา)

/ mǔ:aŋ / หมวง

คุณ, ท่าน

8.2 การพูดภาษากูย
ประโยคคาพูดภาษากูยมีทานองเสียงเป็นระดับกลาง ๆ ทั้งประโยค เช่น
ʔa: cɑ: ca: chǐ

อาจอฺ จา ฉิม “หมากินหมด”

ku:j kpaj mprɔ:ɲ wǎ

กูย กไป มฺปรอญฺ ไหว “ผู้หญิงวิ่งเร็ว”

บางครั้งก็จะลงต่าที่พยางค์ก่อนพยางค์ท้าย เช่น
thre:ɲ nǎ

เถรญฺ หนาว

ʔa: cɑ: ca: chǐ

อาจอฺ

ปิ กู
จา ฉิม

“เจ้าของเขาไม่อยู่”
“หมากินหมด”

บางครั้งก็เลื่อนสู่ขึ้นตอนท้ายประโยคบอกเล่า เช่น
sɛ:m sa:j ca: dǒ

ʔɛm cmǎt แซมซาย จาโด๋ย แอม จะหมัด “พี่น้องกินข้างอร่อยมาก

เลย”
ประโยคคาถาม มีคาลงท้ายว่า thě: และ bɔ̌: มักมีเสียงสูงขึ้นในตอนท้ายประโยค เช่น
ʔa: mɛ mǔaŋ ci: dǔŋ thě

อาแมะ หมวง จี ดุ๋ง เถ “แม่, แม่จะไปบ้านไหม”

mǎ:j pɔ:j diaʔ lɛ̌:w bɔ̌

หมาย ปอย เดียะ แหลว บ๋อ “มึงอาบน้าหรือยัง”

9. ภาษากูยเพื่อการฝึกช้าง
กลุ่มชาติพันธุ์กูยยังสามารถสร้างภาษาที่ใช้ในการฝึกช้างอีก เรียกว่า "ภาษาผีปะกา" ภาษานี้เป็นภาษา
พิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์กูยช้าง ใช้สื่อสารกันเฉพาะระหว่างกาลวงพืด หมอช้าง และมะช้างกับเทพเจ้าผีปะกา
และบริวารของผีปะกา ได้แก่ เทวด้า (ช้างป่า) และภูตผีปีศาจอื่น ๆ โดยจะใช้ภาษาผีปะกาในระหว่างการ
เดินทางไปคล้องช้าง ซึ่งตามปกติเมื่ออยู่บ้านจะใช้ภาษากูย จากการรวบรวมภาษาผีปะกาของสุรินทร์จานวน
365 คา และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพบว่า ตรงกับภาษาบาลี-สันสกฤต ประมาณร้อยละ 20 ต่างกันเฉพาะ
สาเนียงร้อยละ 40-50 เป็นภาษาเขมรโบราณ อีกร้อยละ 30 ยังหาที่มาไม่ได้
ตัวอย่างเทียบระหว่างภาษาไทย ภาษากูยทั่วไป กับภาษาผีปะกา
ภาษาไทย
ภาษากูยทั่ว ๆ ไป
ภาษาผีปะกา
ผัว-สามี
กยะ
อันโทน
เมีย-ภรรยา
กันแตล
อันจึง
ลูก
กอน
เจลย
ไฟ
อู้
กาโพด
น้า
เดียะห์ (เสียงยาว)
อวน
ห้วย
เบี่ยง
ลองจาว
ช้าง
อาจึง
เทวเดีย/เทวะด้า
คน
โกย/กูย/กวย
มานุด(มนุษย์)
ช้างต่อ
อาจึงทะเนียะ
ทนะ
อาบน้า
ปอยเดียะ/ปอยดะห์
ปอยตวน
กินข้าว
จาโดย
กริโกรด
10. ตานานเกี่ยวกับตัวอักษรกูย
กลุ่มชาติพันธุ์กูยมีภาษาพูด แต่ไม่ปรากฏมีภาษาเขียน ชาวกูยบางคนพูดติดตลกว่า “อาจอจาฉิม”
แปลว่า สุนัขกินหมด ซึ่งได้เล่าตานานเกี่ยวกับตัวอักษรที่กูยไม่มีไว้ว่า
“มีชายหนุ่มสี่คนเดินทางเข้าป่าเพื่อแสวงหาถิ่นกาเนิดของตน แต่ละคนต่างก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะ
ต่างคนต่างมาและมุ่งมั่นที่จะหาถิ่นกาเนิดของตัวเองให้พบ ครั้นถึงเวลาพลบค่ามาที่กระท่อมร้างแห่งหนึ่ง ทั้งสี่
ก็เข้าพักในกระท่อมนั้น
ตกดึกเงียบสงัด พระอินทร์แปลงกายเป็นชายชราคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในกระท่อมแล้วพูดขึ้นว่า
“พวกเจ้าทั้งสี่คนกาลังค้นหาภาษาของตัวเองอยู่ใช่ไหม”

ชายทั้งสี่ตอบพร้อมกันว่า “ใช่” ชายชราก็บอกกับทุกคนว่า “ถ้าพวกเจ้าอยากรู้ภาษาของตนเอง
พวกเจ้าจงไปหาไม้กระดานมาคนละแผ่น”
ชายทั้งสี่คนพากันแยกย้ายไปหาไม้กระดาน ชายสามคนได้ไม้กระดานมาคนละแผ่น ส่วนอีกคน
หนึ่งไม่ได้แผ่นกระดานมา แต่ได้หนังสัตว์แห้งมาหนึ่งแผ่น พร้อมแล้วทั้งหมดก็มาหาชายชราที่กระท่อมร้าง
พระอินทร์แปลงกายนั้นก็บอกชายทั้งสี่ว่า “พวกเจ้าจงตั้งใจฟังให้ดีแล้วเขียนลงในกระดานและหนัง
สัตว์นั้นไว้ แล้วนาเอาไปสอนลูกสอนหลานของพวกเจ้าสืบต่อไป”
ชายชรานั้ น บอกชายคนที่ ห นึ่ ง ให้ เขีย นอัก ษรลงบนไม้ กระดาน ซึ่ งภาษาที่ อ่านออกเขี ยนได้คื อ
ภาษาไทย แล้วบอกชายคนที่สองให้เขียนอักษรลงในไม้กระดานคือ ภาษาลาว ให้ชายคนที่สามเขียนอักษรลง
ไปคือ ภาษาเขมร และชายคนที่สี่ซึ่งเป็นคนสุดท้ายให้เขียนอักษรลงไปในหนังสัตว์แห้งคือ ภาษากูย
ชายชราคนนั้นกาชับชายทั้งสี่ว่าพวกเจ้าจงเก็บรักษาอักษรเหล่านี้ไว้ให้ดี เพื่อวันข้างหน้าจะได้ใช้
สอนลูกสอนหลานได้แล้วก็หายตัวไป
ชายทั้งสี่คนรู้สึกดีใจมากที่พวกตนได้รู้ภาษาและกาเนิดของตนเองแล้วก็พากันเข้านอนด้วยความ
สบายใจ ชายคนที่สี่ซึ่งเขียนอักษรของตนลงบนหนังสัตว์แห้ง ได้เอาหนังสัตว์ไปแขวนไว้กับเสากระท่อมก่อนจึง
เข้านอน ด้วยความอ่อนเพลียทุกคนก็หลับสนิท เมื่อตื่นขึ้นมาชายสามคนได้แผ่นอักษรของตนเองกลับบ้านไป
ส่วนชายคนที่สี่กลับหาหนังสัตว์ที่แขวนไว้ไม่เจอ เดินตามหาจึงพบว่าหนังสัตว์ของตนเองถูกหมาป่าขโมยไปกัด
กินเสียแล้ว เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกเกลื่อนกลาดอยู่ก็หยิบมาปะติดปะต่ออ่านออกเป็นตัวอักษรได้ตัวเดียวคือ
จ. จาน ก็เลยเอา “จ” เป็นอักษรหลักในภาษาของตน เช่น
จอ แปลว่า หมา
เจา แปลว่า มา
จา แปลว่า กิน
จิม แปลว่า หมด
คาที่พูดออกมาคือ “จอเจาจาจิม” หมายถึง หมามากินหมด ภาษากูยหรือภาษาส่วยจึงไม่มีภาษา
เขียนมาจนทุกวันนี้
ส่วนชายทั้งสามคนก็เดินทางกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดพร้อมด้วยไม้กระดานที่มีตัวอักษร ครบถ้วนใช้
สอนลูกสอนหลานสืบต่อมา ชายคนแรกคือภาษาไทย ชายคนที่ สองคือภาษาลาว และชายคนที่สามคือพื้นฐาน
ภาษาเขมร ส่วนคนที่สี่ คือ ชาวกูยหรือส่วยที่ “อาจอเจาจาจิม” ไม่มีอักษรกูยเพราะหมากินหมดแล้ว”
สรุป
กลุ่มชาติพันธุ์กูยกลุ่มใหญ่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงและเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของไทยและบริเวณใกล้ เคียง คือในลาวตอนใต้และกัมพูชาตอนเหนือ มี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร และไทยเรื่อยมา โดยเฉพาะในสมัยอยุธ ยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระที่
นั่งสุริยามรินทร์ (พ.ศ. 2301 – 2310) ความดีความชอบของกลุ่มชาติพันธุ์กูยได้จับช้างเผือกไว้ถวายคืน จึง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง และทาให้จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงในเรื่องช้างจนถึงปัจจุบัน

ในขณะที่วัฒ นธรรมกูย ในเรื่ อ งการเลี้ ย งช้ างได้ถูก ประดิ ษฐ์ ส ร้ างซ้ ากันมาเพื่อ ประโยชน์ใ นการ
ท่องเที่ยว แต่วัฒนธรรมด้านภาษากูยกลับตกอยู่ในภาวะวิกฤต การสืบทอดด้านภาษาเริ่มหายไป เนื่องจากกลุ่ม
ชาติพันธุ์กูยอาศัยอยู่ในประเทศที่ต่างมุ่งให้คนในประเทศเรียนภาษามาตรฐานทั้งไทย ลาว และกัมพูชา เด็ก ๆ
เริ่มหันพูดภาษาอื่นกลุ่มใหญ่กว่าและเห็นว่าสาคัญกว่า คนอายุสิบห้าปีลงมาบางชุมชนอาจไม่สามารถพูดภาษา
กูยได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์กูยหลายแห่งมีความสานึกในชาติพันธุ์ ร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้
อนุรักษ์ และฟื้นฟูภาษากูยให้ลูกหลาน เช่น
- สภาวัฒนธรรมอาเภอสาโรงทาบ ร่ วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรงทาบ จัดทาโครงการ
“หมู่บ้ านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย ” ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ หมู่บ้านอาลึ หมู่ที่ 4
ตาบลสาโรงทาบ
- โครงการศึกษากลุ่มเยาวชนกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์กวย (ส่วย) :
กรณีศึกษาชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านตาตาและบ้านซา) ตาบลโพธิ์กระสังข์ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ได้สร้างภาพยนตร์สั้น เรื่อง
“กอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ”
นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมกูยหรือกวย เช่น ศูนย์กลางการ
เผยศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกวย (ส่วย) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะสลัก 3 ถนนหน้าพระ
ธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีโครงการสร้างอุทยานเรียนรู้กวยที่อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมและภาษา
ของตนเอง ท่ามกลางการสูญหายไปของภาษาและวัฒนธรรม จึงควรยกระดับภาษาเป็นภาษามรดกทางสังคม
เพื่อจะได้สนับสนุนและเสริมแรงใจให้กลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกวยได้ร่วมสร้างสานึก อนุรักษ์ และฟื้นฟูวั ฒนธรรม
ของตนเองสืบไป
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