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การฟื�นฟูวัฒนธรรมและสิ�งแวดล้อม: ความท้าทายของชาวชองในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

 
 

ชาวชองและภาษา 

ชาวชองที�อาศยัอยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 4,000 คน โดยอาศยัอยูใ่กล้ชายแดนกมัพชูาบริเวณ
อําเภอเขาคชิฌกฏูและอําเภอโป่งนํ 'าร้อน ทางด้านตะวนัออกของจงัหวดัจนัทบรีุ มีหลกัฐานบง่ชี 'วา่ชาวชอง
อาศยัอยูที่�นี�มาตั 'งแตส่มยัอาณาจกัรขอม (เปรมศรีรัตน์ 2550:81) ภาษาชองเป็นภาษาของชาวชอง และอยู่
ในสาขาย่อยเพียร์ ในสาขามอญ เขมร ซึ�งอยูใ่นตระกลูภาษาออสโตรเอเชียตกิ  

 

ชาวชองเดมิดํารงชีพด้วยการลา่สตัว์และเก็บของ
ป่า ในปัจจบุนัส่วนมากปลกูทเุรียน เงาะ มงัคดุ และผลไม้
อื�นๆ สง่ขายและมีรายได้ที�มั�นคง  ชาวชองเลิกการลา่สตัว์
และหาของป่าแล้วเหลือเพียงคนสว่นน้อยเทา่นั 'น 
ผู้สงูอายชุาวชองมีความรู้เรื�องยาสมนุไพร และผลิตผล
อื�นๆ จากป่าที�ไมใ่ชเ่นื 'อไม้  พวกเขาจะปลกูสมนุไพร และ
ต้นไม้รอบๆ บ้านเพื�อเป็นอาหารและยา ตามคํากล่าวของ
ผู้อาวโุสชาวชองที�มีอายรุะหวา่ง 60 ถึง 70 ปี ตอนนั 'นพวก
เขาไมไ่ด้พบปะคนภายนอก นอกจากชาวชองด้วยกนัเอง
ในชว่งเวลาที�เติบโตมาด้วยกนั พดูกนัแตภ่าษาชอง ตอ่มาพอ่ค้าชาวจีนและแรงงานชาวเขมรเริ�มอพยพเข้า
ตั 'งถิ�นฐาน หลงัจากสงครามโลกครั 'งที�สองรัฐบาลไทยเริ�มสง่เสริมให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และเริ�ม
สง่ครูมาสอนภาษาไทยในโรงเรียน การพดูภาษาชองเป็นสิ�งต้องห้ามในบางโรงเรียน และแม้แตพ่อ่แมก็่เริ�มที�
จะเชื�อวา่การพดูภาษาชองกบัลกูที�บ้านเป็นการขดัขวางการเรียนรู้ของเดก็ๆ ดงันั 'น ภาษาชองจงึได้หายไป
จากบ้านและไมมี่การสง่ตอ่มายงัคนรุ่นถดัมา ในปัจจบุนั ชาวชองพดูได้แตภ่าษาไทย มีประมาณ 200 คน
เทา่นั 'นที�พดูภาษาชองได้อยา่งคลอ่งแคล่ว โดยในจํานวนนั 'นไมมี่ใครอายนุ้อยกว่า 20 ปีเลย (เปรมศรีรัตน์ 
2550:81) 
 

การเริ�มสอนภาษาชองสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 

ปลายปี 2533 (1990) นกัภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัมหิดลได้ทาบทามผู้ นําชมุชนชาวชองให้เข้า
ร่วมชั 'นเรียนซึ�งสอนนกัศกึษาปริญญาโทให้จดบนัทึกรวบรวมภาษาที�พวกเขาไมรู้่จกั ท้ายที�สดุ ผู้ นําชาวชอง
ได้กลา่วกบันกัวิจยัผู้นั 'นวา่ ภาษา วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ชองอยูใ่นสภาวะที�กําลงัจะสญูพนัธุ์ และพวก
เขาต้องการที�จะฟื'นฟภูาษาและวฒันธรรมของตนเอง นกัวิจยัได้ตอบรับที�ชว่ย และนี�จึงเป็นจดุเริ�มต้นของ
โครงการฟื'นฟภูาษาชอง 

อาหารชอง ชาวชองนําพืช ผกัสด และสมุนไพรมาปรุงอาหารซึ�ง

จะเผด็กว่าอาหารไทย 
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ในปี 2543 (2000) ได้มีการสํารวจชาวชอง และปรากฎวา่มากวา่ 95 เปอร์เซ็นต์ของชาวชองต้องการ
ที�จะเห็นการฟื'นฟภูาษาและวฒันธรรมของตนเอง ในปีเดียวกนันี 'จงึได้มีจดัสมัมานาเชิงปฏิบตักิารใน
หมูบ้่านเพื�อพฒันาระบบการเขียนของภาษาชองให้เป็นมาตราฐาน ซึ�งจนถึงในขณะนั 'นยงัไมมี่ภาษาเขียน 
ท้ายที�สดุได้มีการตกลงกนัวา่จะใช้อกัษรไทยเป็นแบบอยา่ง โดยใช้อกัษรไทยแทนเสียง ในขณะเดียวกนัก็
ประสบความสําเร็จในการชกัชวนให้โรงเรียนประถมในท้องถิ�นสนใจ และวางแผนที�จะสอนภาษาชองใน
โรงเรียนอยา่งเป็นทางการ นกัวิชาการได้ชว่ยกนัพฒันาหลกัสตูรการสอนภาษาชอง และในปี 2545 (2002) 
ได้เริ�มการเรียนการสอนภาษาชองในชั 'นประถมปีที� 3 โรงเรียนประถมวดัคลองพลอูาทิตย์ละ 2 ครั 'ง ใน
ปัจจบุนัได้มีการเรียนการสอนภาษาชองในชั 'นประถมปีที� 4 ถึง  6  ในโรงเรียนวดัตะเคียนทองอาทิตย์ละ 3 
ครั 'ง โดยมีนกัเรียนที�ไมใ่ชช่าวชองเข้าเรียนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปกป้องภาษา ปกป้องธรรมชาต ิ

การเรียนการสอนภาษาชองในชั 'นที�สงูขึ 'นที�โรงเรียนประถมวดัตะเคียน ได้รับการสง่เสริมให้เรียนใน
ห้องเรียนธรรมชาต ิเชน่ ในอทุยานแหง่ชาตใิกล้ๆ เพื�อที�จะได้สมัผสักบัธรรมชาตโิดยตรง บางครั 'งนกั
สมนุไพรก็ได้รับเชิญให้มาเป็นครูสอนพิเศษ โดยจะพานกัเรียนเดนิไปในพื 'นที�ใกล้เคียง สอนว่าสมนุไพรตวั
ไหนกินได้ เป็นยารักษาโรคได้ นกัเรียนจะเรียนรู้ชื�อและสายพนัธุ์พืชชนิดตา่งๆ  เป็นภาษาชองและภาษาไทย 
การที�เด็กได้เห็น และสมัผสัว่าพืชชนิดไหนเก็บได้ 
สมัผสัได้ แม้กระทั�งชิมได้ด้วยตนเองในชีวิตประจําวนั 
ก็เป็นการเรียนรู้ภมูิปัญญาของชาวชองผา่นทางการ
เรียนภาษาโดยอตัโนมตั ิป่าชมุชนที�หมูบ้่านคลองพลู
ก็เป็นห้องเรียนธรรมชาตอีิกที�หนึ�งที�ชาวบ้านทกุคนใน
หมูบ้่านนี 'สามารถเข้าป่า หาอาหาร เก็บสมนุไพรใน
ป่าชมุชนนี 'ได้ แตก่ารตดัต้นไม้ยงัเป็นข้อห้าม ยกเว้น
กรณีที�จําเป็นจริงๆ และต้องทําพิธีบวงสรวงผีเพื�อขอ
อนญุาต  ได้มีความพยายามที�จะปกป้องผืนป่าชมุชน

ภาษาเขียนชองได้รับการดดัแปลงมาจากอกัษรไทย  

ตัวอย่างอ่านว่า ภาษาชอง 

หมอยาสมุนไพรชอง (ขวาไกลสุด) ได้รับเชิญให้มาเป็นครูสอนเรื�องพชื

โดยใช้ภาษาชองในโรงเรียนประถม ในชั2นเรียนภาษาชอง นักเรียนมกั

ออกไปเรียนนอกห้องเรียนเพื�อเรียนภาษา ประเพณชีองโดยใช้ธรรมชาติ

เป็นตวักาํหนด (กนัยายน ) 
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นี 'โดยวิธีการตา่งๆ เชน่ ขดุแนวกนัไฟเพื�อป้องกนัไฟป่า ผกูผ้าสีรอบต้นไม้เพื�อแสดงให้เห็นวา่ต้นไม้ต้นนี '
สําคญั หรือใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในการสบูและรดนํ 'า เด็กๆ ได้เรียนรู้ภมูิปัญญาชองที�เกี�ยวกบัป่า และใน
ขณะเดียวกนัก็ได้ชว่ยกนัคืนชีวิตให้กบัผืนป่าด้วยการปลกูต้นไม้ 

 

จะฟื�นฟูชองได้มั �ย 

ความสําเร็จอยา่งสงูของโครงการฟื'นฟภูาษาชองคือการฟื'นฟคูวามเชื�อมั�นของชาวชอง และฟื'นฟู
ความเชื�อในเผา่พนัธุ์ตนเองในฐานะมนษุย์เผา่พนัธุ์
หนึ�ง ความคิดนี 'ได้รับการยอมรับจากผู้อาวโุส เยาวชน 
แม้กระทั�งเดก็ๆ ครูโรงเรียนประถม และชาวบ้านอื�นๆ 
ที�ไมใ่ชช่าวชอง โครงการฟื'นฟภูาษาชองได้รับความ
สนใจจากกลุม่ชาตพินัธุ์อื�นๆ ที�อยูใ่นสถานะเดียวกนั 
เชน่ ชาวกะซอง ในจงัหวดัตราด  ชาวญฮักรุ ในพื 'นที�
ทางเหนือของจงัหวดัชยัภมูิ ถึงแม้วา่สถานการณ์จะ
แตกตา่งกนั ผู้พดูภาษาเขมรจากจงัหวดัสริุนทร์ และผู้

พดูภาษามาเลย์ปัตตานีจากจงัหวดัทางภาคใต้ได้มาเยือน และเรียนรู้โครงการฟื'นฟภูาษาชอง ในปัจจบุนันี ' 
กลุม่ชาตพินัธุ์ทั 'งหลายได้จดัทําโครงการฟื'นฟขูองตนเอง โดยปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม 
ภาษา และระบบนิเวศของตนเอง 

เป้าหมายเริ�มแรกของโครงการฟื'นฟภูาษาชองคือ การให้ชาวชองพดูภาษาชองในชมุชนท้องถิ�น ซึ�ง
ในขณะนั 'นก็ไมมี่การใช้ภาษาชองนอกจากในโรงเรียน ผู้อาวโุสในหมู่บ้านคลองพลกูล่าววา่ แม้กระทั�งสามี 
ภรรยาชาวชองเองก็มกัไมค่อ่ยใช้ภาษาชองพดูกนั1 ครูซึ�งไมใ่ชช่าวชองซึ�งสนบัสนนุโครงการกลา่ววา่ “ภาษา
ชองอาจจะสญูหายไป แตเ่ป็นสิ�งสําคญัที�จะบนัทกึและจําไว้วา่มีกลุม่ชาตพินัธุ์กลุม่หนึ�งที�เรียกวา่ ชอง” 
สําหรับชาวชองแล้ว การที�ทกุฝ่ายตกลงกนัโดยปริยายวา่การที�ได้ริ�เริ�มให้เห็นถึงคณุคา่ของภาษาและ
วฒันธรรมชองในชมุชนสําคญัมากกวา่การไปถึงเป้าหมายของโครงการ 
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โตะชิยูกิ โดะอิ 
                                                 
1  Malone (2007:214-216) ไดส้งัเกตพบเหมอืนกนัและกล่าวว่ายงัมสีิ�งทา้ทายดงันี� 1) ตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทั �งชุมชน ไมใ่ช่แค่คนกลุ่ม

เดยีว 2) การสาํรวจตอ้งรวมถงึการใชภ้าษาชองที�บา้นของเดก็ที�เรยีนภาษานี�ที�โรงเรยีน 3) การสนบัสนุนที�คงที�วาดา้นการเงนิและอื�นๆ  
และ 4) จาํเป็นตอ้งประเมนิผลสาํเรจ็ของกจิกรรมแต่ละอย่าง เช่น ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน 

ชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้ของประเทศไทยได้มาเยือนหมู่บ้านชาวชองเพื�อ

เรียนรู้โครงการฟื2 นฟูภาษา วัฒนธรรม ชาวไทยมุสลิมส่วนมากพดูภาษา

มาเลย์ปัตตานี (ตุลาคม) 


