การฟื  นฟูวัฒนธรรมและสิงแวดล้ อม: ความท้ าทายของชาวชองในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ชาวชองและภาษา
ชาวชองทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 4,000 คน โดยอาศัยอยูใ่ กล้ ชายแดนกัมพูชาบริ เวณ
อําเภอเขาคิชฌกูฏและอําเภอโป่ งนํ 'าร้ อน ทางด้ านตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี มีหลักฐานบ่งชี 'ว่าชาวชอง
อาศัยอยูท่ ีนีมาตังแต่
' สมัยอาณาจักรขอม (เปรมศรี รัตน์ 2550:81) ภาษาชองเป็ นภาษาของชาวชอง และอยู่
ในสาขาย่อยเพียร์ ในสาขามอญ เขมร ซึง อยูใ่ นตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก
ชาวชองเดิมดํารงชีพด้ วยการล่าสัตว์และเก็บของ
ป่ า ในปั จจุบนั ส่วนมากปลูกทุเรี ยน เงาะ มังคุด และผลไม้
อืนๆ ส่งขายและมีรายได้ ทีมนั คง ชาวชองเลิกการล่าสัตว์
และหาของป่ าแล้ วเหลือเพียงคนส่วนน้ อยเท่านัน'
ผู้สงู อายุชาวชองมีความรู้เรื องยาสมุนไพร และผลิตผล
อืนๆ จากป่ าทีไม่ใช่เนื 'อไม้ พวกเขาจะปลูกสมุนไพร และ
ต้ นไม้ รอบๆ บ้ านเพือเป็ นอาหารและยา ตามคํากล่าวของ อาหารชอง ชาวชองนําพืช ผักสด และสมุนไพรมาปรุงอาหารซึง
จะเผ็ดกว่ าอาหารไทย
ผู้อาวุโสชาวชองทีมีอายุระหว่าง 60 ถึง 70 ปี ตอนนันพวก
'
เขาไม่ได้ พบปะคนภายนอก นอกจากชาวชองด้ วยกันเอง
ในช่วงเวลาทีเติบโตมาด้ วยกัน พูดกันแต่ภาษาชอง ต่อมาพ่อค้ าชาวจีนและแรงงานชาวเขมรเริ มอพยพเข้ า
ตังถิ
' นฐาน หลังจากสงครามโลกครัง' ทีสองรัฐบาลไทยเริ มส่งเสริ มให้ ใช้ ภาษาไทยเป็ นภาษาราชการ และเริ ม
ส่งครูมาสอนภาษาไทยในโรงเรี ยน การพูดภาษาชองเป็ นสิงต้ องห้ ามในบางโรงเรี ยน และแม้ แต่พอ่ แม่ก็เริ มที
จะเชือว่าการพูดภาษาชองกับลูกทีบ้านเป็ นการขัดขวางการเรี ยนรู้ของเด็กๆ ดังนัน' ภาษาชองจึงได้ หายไป
จากบ้ านและไม่มีการส่งต่อมายังคนรุ่นถัดมา ในปั จจุบนั ชาวชองพูดได้ แต่ภาษาไทย มีประมาณ 200 คน
เท่านันที
' พดู ภาษาชองได้ อย่างคล่องแคล่ว โดยในจํานวนนันไม่
' มีใครอายุน้อยกว่า 20 ปี เลย (เปรมศรี รัตน์
2550:81)

การเริมสอนภาษาชองสอนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ปลายปี 2533 (1990) นักภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ทาบทามผู้นําชุมชนชาวชองให้ เข้ า
ร่วมชันเรี
' ยนซึง สอนนักศึกษาปริ ญญาโทให้ จดบันทึกรวบรวมภาษาทีพวกเขาไม่ร้ ูจกั ท้ ายทีสดุ ผู้นําชาวชอง
ได้ กล่าวกับนักวิจยั ผู้นนว่
ั ' า ภาษา วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชองอยูใ่ นสภาวะทีกําลังจะสูญพันธุ์ และพวก
เขาต้ องการทีจะฟื น' ฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง นักวิจยั ได้ ตอบรับทีชว่ ย และนีจึงเป็ นจุดเริ มต้ นของ
โครงการฟื น' ฟูภาษาชอง
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ในปี 2543 (2000) ได้ มีการสํารวจชาวชอง และปรากฎว่ามากว่า 95 เปอร์ เซ็นต์ของชาวชองต้ องการ
ทีจะเห็นการฟื น' ฟูภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ในปี เดียวกันนี 'จึงได้ มีจดั สัมมานาเชิงปฏิบตั กิ ารใน
หมูบ่ ้ านเพือพัฒนาระบบการเขียนของภาษาชองให้ เป็ นมาตราฐาน ซึง จนถึงในขณะนันยั
' งไม่มีภาษาเขียน
ท้ ายทีสดุ ได้ มีการตกลงกันว่าจะใช้ อกั ษรไทยเป็ นแบบอย่าง โดยใช้ อกั ษรไทยแทนเสียง ในขณะเดียวกันก็
ประสบความสําเร็ จในการชักชวนให้ โรงเรี ยนประถมในท้ องถินสนใจ และวางแผนทีจะสอนภาษาชองใน
โรงเรี ยนอย่างเป็ นทางการ นักวิชาการได้ ชว่ ยกันพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาชอง และในปี 2545 (2002)
ได้ เริ มการเรี ยนการสอนภาษาชองในชันประถมปี
'
ที 3 โรงเรี ยนประถมวัดคลองพลูอาทิตย์ละ 2 ครัง' ใน
ปั จจุบนั ได้ มีการเรี ยนการสอนภาษาชองในชันประถมปี
'
ที 4 ถึง 6 ในโรงเรี ยนวัดตะเคียนทองอาทิตย์ละ 3
ครัง' โดยมีนกั เรี ยนทีไม่ใช่ชาวชองเข้ าเรี ยนด้ วย

ภาษาเขียนชองได้ รับการดัดแปลงมาจากอักษรไทย
ตัวอย่ างอ่ านว่ า ภาษาชอง

ปกป้องภาษา ปกป้องธรรมชาติ
การเรี ยนการสอนภาษาชองในชันที
' สงู ขึ 'นทีโรงเรี ยนประถมวัดตะเคียน ได้ รับการส่งเสริ มให้ เรี ยนใน
ห้ องเรี ยนธรรมชาติ เช่น ในอุทยานแห่งชาติใกล้ ๆ เพือทีจะได้ สมั ผัสกับธรรมชาติโดยตรง บางครัง' นัก
สมุนไพรก็ได้ รับเชิญให้ มาเป็ นครูสอนพิเศษ โดยจะพานักเรี ยนเดินไปในพื 'นทีใกล้ เคียง สอนว่าสมุนไพรตัว
ไหนกินได้ เป็ นยารักษาโรคได้ นักเรี ยนจะเรี ยนรู้ชือและสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เป็ นภาษาชองและภาษาไทย
การทีเด็กได้ เห็น และสัมผัสว่าพืชชนิดไหนเก็บได้
สัมผัสได้ แม้ กระทัง ชิมได้ ด้วยตนเองในชีวิตประจําวัน
ก็เป็ นการเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาของชาวชองผ่านทางการ
เรี ยนภาษาโดยอัตโนมัติ ป่ าชุมชนทีหมูบ่ ้ านคลองพลู
ก็เป็ นห้ องเรี ยนธรรมชาติอีกทีหนึง ทีชาวบ้ านทุกคนใน
หมูบ่ ้ านนี 'สามารถเข้ าป่ า หาอาหาร เก็บสมุนไพรใน
ป่ าชุมชนนี 'ได้ แต่การตัดต้ นไม้ ยงั เป็ นข้ อห้ าม ยกเว้ น
กรณีทีจําเป็ นจริ งๆ และต้ องทําพิธีบวงสรวงผีเพือขอ หมอยาสมุนไพรชอง (ขวาไกลสุ ด) ได้รับเชิญให้ มาเป็ นครูสอนเรืองพืช
อนุญาต ได้ มีความพยายามทีจะปกป้องผืนป่ าชุมชน โดยใช้ ภาษาชองในโรงเรียนประถม ในชั2นเรียนภาษาชอง นักเรียนมัก
ออกไปเรียนนอกห้ องเรียนเพือ เรียนภาษา ประเพณีชองโดยใช้ ธรรมชาติ
เป็ นตัวกําหนด (กันยายน )
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นี 'โดยวิธีการต่างๆ เช่น ขุดแนวกันไฟเพือป้องกันไฟป่ า ผูกผ้ าสีรอบต้ นไม้ เพือแสดงให้ เห็นว่าต้ นไม้ ต้นนี '
สําคัญ หรื อใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบและรดนํ 'า เด็กๆ ได้ เรี ยนรู้ภมู ิปัญญาชองทีเกียวกับป่ า และใน
ขณะเดียวกันก็ได้ ชว่ ยกันคืนชีวิตให้ กบั ผืนป่ าด้ วยการปลูกต้ นไม้
จะฟื  นฟูชองได้ มัย
ความสําเร็ จอย่างสูงของโครงการฟื น' ฟูภาษาชองคือการฟื น' ฟูความเชือมัน ของชาวชอง และฟื น' ฟู
ความเชือในเผ่าพันธุ์ตนเองในฐานะมนุษย์เผ่าพันธุ์
หนึง ความคิดนี 'ได้ รับการยอมรับจากผู้อาวุโส เยาวชน
แม้ กระทัง เด็กๆ ครู โรงเรี ยนประถม และชาวบ้ านอืนๆ
ทีไม่ใช่ชาวชอง โครงการฟื น' ฟูภาษาชองได้ รับความ
สนใจจากกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืนๆ ทีอยูใ่ นสถานะเดียวกัน
เช่น ชาวกะซอง ในจังหวัดตราด ชาวญัฮกุร ในพื 'นที
ชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้ของประเทศไทยได้ มาเยือนหมู่บ้านชาวชองเพือ
เรี ยนรู้ โครงการฟื2 นฟูภาษา วัฒนธรรม ชาวไทยมุสลิมส่ วนมากพูดภาษา
ทางเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ถึงแม้ วา่ สถานการณ์จะ
มาเลย์ ปัตตานี (ตุลาคม)
แตกต่างกัน ผู้พดู ภาษาเขมรจากจังหวัดสุรินทร์ และผู้
พูดภาษามาเลย์ปัตตานีจากจังหวัดทางภาคใต้ ได้ มาเยือน และเรี ยนรู้ โครงการฟื น' ฟูภาษาชอง ในปั จจุบนั นี '
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ทงหลายได้
ั'
จดั ทําโครงการฟื น' ฟูของตนเอง โดยปรับโครงสร้ างให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ภาษา และระบบนิเวศของตนเอง
เป้าหมายเริ มแรกของโครงการฟื น' ฟูภาษาชองคือ การให้ ชาวชองพูดภาษาชองในชุมชนท้ องถิน ซึง
ในขณะนันก็
' ไม่มีการใช้ ภาษาชองนอกจากในโรงเรี ยน ผู้อาวุโสในหมู่บ้านคลองพลูกล่าวว่า แม้ กระทัง สามี
ภรรยาชาวชองเองก็มกั ไม่คอ่ ยใช้ ภาษาชองพูดกัน1 ครูซงึ ไม่ใช่ชาวชองซึง สนับสนุนโครงการกล่าวว่า “ภาษา
ชองอาจจะสูญหายไป แต่เป็ นสิงสําคัญทีจะบันทึกและจําไว้ วา่ มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์กลุม่ หนึงทีเรี ยกว่า ชอง”
สําหรับชาวชองแล้ ว การทีทกุ ฝ่ ายตกลงกันโดยปริ ยายว่าการทีได้ ริเริ มให้ เห็นถึงคุณค่าของภาษาและ
วัฒนธรรมชองในชุมชนสําคัญมากกว่าการไปถึงเป้าหมายของโครงการ
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โตะชิยูกิ โดะอิ
1

Malone (2007:214-216) ได้สงั เกตพบเหมือนกันและกล่าวว่ายังมีสงิ ท้าทายดังนี 1)

ต้องได้รบั ความร่วมมือจากทัง ชุมชน ไม่ใช่แค่คนกลุ่ม
เดียว 2) การสํารวจต้องรวมถึงการใช้ภาษาชองทีบ า้ นของเด็กทีเ รียนภาษานีทโี รงเรียน 3) การสนับสนุ นทีค งทีว าด้านการเงินและอืนๆ
และ 4) จําเป็ นต้องประเมินผลสําเร็จของกิจกรรมแต่ละอย่าง เช่น ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
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