พืชพืน้ บ้ านของชาวชอง ตอนที่ 1
(โครงการพฤกษศาสตร์ พ้นื บ้านของชาวชองในภาคตะวันออกของประเทศไทย)
บทความโดย กิตติพงษ์ เกิดสว่าง
คาว่า Ethnobotany (พฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้าน) เป็ นคาที่ Dr. John W. Harshberger นักพฤกษศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้บญั ญัติศพั ท์น้ ี ใช้เป็ นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
ค.ศ. 1895 ในการเสนอผลงานต่ อที่ ป ระชุ มทางด้า นโบราณคดี ข องมหาวิท ยาลัย Pennsylvania (วีระชัย ,
2538) โดยให้ความหมายของคาว่า Ethnobotany ว่า “the use of plants by aboriginal people” (Harshberger,
1896 อ้างโดย Cotton 1966) ซึ่ งหมายถึง การศึกษาถึงพืชที่คนด้อยอารยธรรมและคนดั้งเดิมในท้องถิ่นได้
นามาใช้ประโยชน์ (วีระชัย, 2545) คาว่า Ethnobotany นั้นมาจากรากศัพท์ คือ
Ethnic เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์
Botany คือ การศึกษาเกี่ยวกับพืช
Martin (1995) กล่าวว่า การศึกษาพฤกษศาสตร์ พ้นื บ้าน จะได้ผลการศึกษาที่ละเอียดขึ้นหากทาเป็ น
ทีมโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น พฤกษอนุกรมวิธาน มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ พืชเศรษฐกิจ และ
สาขาอื่นๆ ในการศึกษาพฤกษศาสตร์ พ้นื บ้านนั้น สามารถแบ่งการศึกษาได้ 4 แนวทางหลักคือ 1.) การเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืช

2.)

การศึกษาเชิงปริ มาณของการใช้

ประโยชน์ และการจัดการทรัพยากรพืช 3.) การวางแผนการทดลองเพื่อประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งพืช
ปลูกเพื่อยังชีพ และพืชเศรษฐกิจ 4.) การประยุกต์เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับองค์ความรู ้ดา้ นนิเวศวิทยา
และทรัพยากรของชุมชน
ชูศรี (2545) กล่าวว่าแนวทางในการศึกษาพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้านอาจจะแบ่งได้ 3 แนวทางคือ 1.) การ
ศึกษาวิจยั พืชที่มีอยูต่ ามท้องถิ่นต่างๆ 2.) การศึกษาพืชที่ชนเผ่าหรื อชาวท้องถิ่นใช้เฉพาะ 3.) การวิจยั เฉพาะ
ด้านพืชในบางวงศ์ ซึ่ งข้อมูลที่นกั วิจยั รายงานมีท้ งั ข้อมูลทางโบราณคดี มานุ ษยวิทยาและทางพฤกษศาสตร์
ต่อจากนั้นเมื่อวิจยั เสร็ จแล้วควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กว้างขวางแก่คนทุกระดับ และการวิจยั ควรมี
วัตถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการอนุรักษ์และพัฒนาพืช ตลอดจนการใช้สอย

ชอง เป็ นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ ออสโตร-เอเชียติค (Austro-Asiatic)
ตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer)

อดีตอาศัยอยูต่ ามป่ าเขาและที่ราบที่เป็ นป่ า

ระหว่างหุ บเขาในภาค

ตะวันออกของประเทศ บริ เวณจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และต่อเนื่องเข้าไปในเขตประเทศ
กัมพูชาบริ เวณเขตติดต่อกับประเทศไทย ชาวชองมีภาษาพูดของตนเองแต่ไม่มีภาษาเขียน ดารงชีวิตแบบง่าย
ๆ อยูอ่ ย่างสันโดษ ชอบสร้างที่อยูอ่ าศัยอยูก่ บั ธรรมชาติในป่ า เขา ใกล้ลาธาร ทามาหากินด้วยการล่าสัตว์ หา
ของป่ า เช่น น้ ามันยาง หวาย เร่ ว กระวาน รู้จกั ทาเครื่ องใช้ไม้สอยในชีวติ ประจาวันใช้เอง โดยการนาวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะ “คลุม้ ” มาใช้จกั สานทาเครื่ องมือเครื่ องใช้ เช่น กระบุง ตะกร้า เสื่ อ อัต
ลักษณ์ของชาวชองนอกจากภาษาพูดแล้ว ชาวชองยังมีความเชื่อในเรื่ องผีบรรพบุรุษ มีประเพณี ไหว้ผบี รรพ
บุรุษที่เรี ยกว่าพิธีบูชา “ผีหิ้ง” และ “ผีโรง” โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณผีบรรพบุรุษ จัดเครื่ องเซ่นไหว้
และมีการละเล่นโดยเชิ ญวิญญาณผีบรรพบุรุษเป็ นประจาทุกปี

พิธีเล่ นผีโรงของชาวชอง

ชาวชองในตาบลคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

การเล่ นสะบ้ าของชาวชองในตาบลตะเคียนทอง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หลักฐานที่เชื่อได้วา่ ชาวชองอยูใ่ นดินแดนภาคตะวันออกคือ นิราศเมืองแกลงของ สุ นทรภู่ ซึ่งเป็ น
นิราศเรื่ องแรกและเชื่ อว่า สุ นทรภู่แต่งเมื่อปี พ.ศ. 2350 ในนิราศกล่าวถึงชาวชองไว้วา่
ครั้นแล้วลาฝ่ าเท้าท่านบิตุรงค์

ไปบ้านพงค้อตั้งริ มฝั่งคลอง

ดูหนุ่มสาวชาวบ้านราคาญจิต

ไม่น่าคิดเข้าในกลอนอักษรสนอง

ล้วนวงศ์วานว่านเครื อเป็ นเชื้ อชอง

ไม่เหมือนน้องนึกน่าน้ าตากระเด็น
(นิราศเมืองแกลง 2520: 107)

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2419 ได้พบชาว
ชองและกล่าวถึงชาวชองไว้ในพระราชนิพนธ์วา่
“เร่ วกระวานนี้มีแถวป่ าสี เซ็นต่อเขตแดนกับเมืองพระตะบอง มีชนชาติหนึ่งเรี ยกว่าชอง อยูใ่ นแถบป่ า
สี เซ็น พูดภาษาหนึ่งต่างหากคล้ายๆกันกับภาษาเขมร ชอบลูกปั ดและของทองเหลืองเหมือนอย่างกระเหรี่ ยง
เมืองกาญจนบุรี เป็ นกองส่ วยเร่ ว ส่ วยกระวานขึ้นเมืองจันทบุรี กับไทยบ้าง กับญวนบ้าง ไปเที่ยวเก็บตามเขา
และเนินที่ติดต่อกับเขตแดนและป่ าอื่นๆ อีกก็มี คือ ป่ าน้ าเขียว ป่ าตะเคียนทอง และป่ าไพรขาว แต่เร่ ว
กระวานพวกนี้ พวกส่ วยไปเก็บมาส่ งครบจานวนแล้วจึงได้ซ้ื อขาย มีนอ้ ยมีมาก”
อิริค ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden 1967: 162) ได้กล่าวไว้วา่ “...ชาวชองอาศัยอยูต่ ามเชิงเขาในจังหวัด
จันทบุรี และแผ่ขยายเข้าไปในประเทศกัมพูชา ชาวไทยเรี ยกคนกลุ่มนี้วา่ “ชอง” ภาษาของพวกเขาใกล้เคียง
กับเขมร แต่การแต่งกายหรื อขนบธรรมเนียมบางอย่างใกล้เคียงมาทางไทย ชาวเขมรเรี ยก “เปอร์ ” แต่เขาเรี ยก
ตัวเองว่า “ทัมรี ด” หรื อ “ซัมเร” ชาวชองมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับชาวส่ วยหรื อกุย ซึ่ งอาศัยอยูท่ างภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นกลุ่มชนเดียวกับพวกเปอร์ ซัมเร หรื อคอนโซ ใน
ประเทศกัมพูชา ชาวชองจะอยูท่ างแถบจังหวัดจันทบุรีมากที่สุด มีอาชีพปลูกข้าวอยูบ่ า้ งเหมือนกันแต่จะเป็ น
ประเภททานาในป่ า...”
คาร์ล เวบเบอร์ (Karl Webber, 1976. 7-33) ได้คน้ คว้าวิจยั เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
ของจังหวัดจันทบุรี ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่ สังคม และรวบรวมภาษาชองไว้ ชาวชอง
เป็ นชนกลุ่มหนึ่งที่ยกตัวออกจากชาวป่ า และตั้งถิ่นฐานเป็ นหลักแหล่งของตนเอง ได้เคยอาศัยอยูบ่ ริ เวณเนิ น
เขาและที่ลุ่ม มีเมืองหลวงอยูใ่ กล้กบั วัดทองทัว่ และย้ายถิ่นฐานเข้าไปในป่ าอีกครั้งในสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอน

ปลาย ชาวชองพูดภาษาของตนเอง ไม่มีภาษาเขียน ไม่มีการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ และจังหวัดจันทบุรี
เป็ นจังหวัดที่มีชาวชองอยูม่ ากกว่าจังหวัดอื่นๆ เช่นในอาเภอโป่ งน้ าร้อน อาเภอมะขาม เป็ นต้น
ปั จจุบนั มีชาวชองอาศัยอยูใ่ นอาเภอเขาคิชฌกูฏ และอาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรีที่ยงั คงอัต
ลักษณ์ของตนเอง และรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้จากป่ าสื บทอดเป็ นองค์ความรู้ในด้านสมุนไพร พืชที่ใช้
เป็ นอาหาร พืชที่ใช้ทาที่อยูอ่ าศัยและเครื่ องมือเครื่ องใช้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์พืชในลักษณะต่างๆ เช่น
การทาน้ ามันยาง สาหรับใช้เคลือบผิวไม้ เครื่ องจักสานเพื่อความคงทน การทาสวนกระวาน การเก็บเร่ วและ
ลูกสารองในป่ า

เป็ นต้น

จากการศึกษาพืชพื้นบ้านของชาวชองในเบื้องต้นทาให้ได้ทราบว่ามีการใช้

ประโยชน์จากพืช 96 ชนิด ข้ อมูลทั้งหมดยังไม่ สมบูรณ์ 100 % โดยโครงการฯยังดาเนินการศึกษาและเก็บ
ข้ อมูลเพิม่ เติม และจะนาข้ อมูลมานาเสนอในครั้งต่ อไป

ดอกแดง พืชวงศ์ขิง ชาวชองจะนามาต้ มเป็ นผักกินกับน ้าพริ ก

ผักกูด เป็ นผักกินกับน้ าพริ ก
)

ลูกสารอง นามาทาเป็ นน ้าสารอง
)

ไข่ เข้ หรื อ หาช้ าง พืชวงศ์กระดังงา ผลสุกกินเป็ นผลไม้ มีรสหวานเย็น
)

กระวาน ผลใช้ เป็ นเครื่ องเทศ แกนต้ นอ่อนกินเป็ นผักสดกับน ้าพริก

ใบระกาอดีตชาวชองเคยใช้ มงุ หลังคาและเพิงพักในป่ า ปั จจุบนั จะเห็นเฉพาะโรงพิธีสาหรับเล่นผีโรง

ใบคันทรงอดีตชาวชองนามาทาเป็ นตับมุงหลังคา
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