
พชืพืน้บ้านของชาวชอง ตอนที ่1 

(โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของชาวชองในภาคตะวนัออกของประเทศไทย) 

บทความโดย กติติพงษ์  เกดิสว่าง 

ค าวา่  Ethnobotany (พฤกษศาสตร์พื้นบา้น) เป็นค าท่ี Dr. John W.  Harshberger นกัพฤกษศาสตร์

แห่งมหาวทิยาลยั Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดบ้ญัญติัศพัทน้ี์ใชเ้ป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1895 ในการเสนอผลงานต่อท่ีประชุมทางด้านโบราณคดีของมหาวิทยาลัย Pennsylvania (วีระชัย, 

2538) โดยให้ความหมายของค าวา่ Ethnobotany วา่ “the use of plants by aboriginal people” (Harshberger, 

1896 อา้งโดย Cotton 1966)  ซ่ึงหมายถึง การศึกษาถึงพืชท่ีคนดอ้ยอารยธรรมและคนดั้งเดิมในทอ้งถ่ินได้

น ามาใชป้ระโยชน์ (วรีะชยั, 2545)  ค  าวา่ Ethnobotany นั้นมาจากรากศพัท ์คือ  

 Ethnic เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุ 

 Botany คือ การศึกษาเก่ียวกบัพืช 

Martin (1995) กล่าววา่ การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้น จะไดผ้ลการศึกษาท่ีละเอียดข้ึนหากท าเป็น

ทีมโดยมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เช่น พฤกษอนุกรมวธิาน มานุษยวทิยา ภาษาศาสตร์ พืชเศรษฐกิจ และ

สาขาอ่ืนๆ ในการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นนั้น สามารถแบ่งการศึกษาได ้4 แนวทางหลกัคือ 1.)  การเก็บ

ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากพืช 2.) การศึกษาเชิงปริมาณของการใช้

ประโยชน์ และการจดัการทรัพยากรพืช 3.) การวางแผนการทดลองเพื่อประเมินประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ทั้งพืช

ปลูกเพื่อยงัชีพ และพืชเศรษฐกิจ 4.) การประยกุตเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นนิเวศวทิยา 

และทรัพยากรของชุมชน 

ชูศรี (2545) กล่าววา่แนวทางในการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นอาจจะแบ่งได ้3 แนวทางคือ 1.) การ

ศึกษาวจิยัพืชท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ินต่างๆ  2.) การศึกษาพืชท่ีชนเผา่หรือชาวทอ้งถ่ินใชเ้ฉพาะ 3.) การวิจยัเฉพาะ

ดา้นพืชในบางวงศ ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีนกัวิจยัรายงานมีทั้งขอ้มูลทางโบราณคดี มานุษยวิทยาและทางพฤกษศาสตร์ 

ต่อจากนั้นเม่ือวิจยัเสร็จแลว้ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กวา้งขวางแก่คนทุกระดบั และการวิจยัควรมี

วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละพฒันาพืช ตลอดจนการใชส้อย 

 



ชอง เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยจดัอยูใ่นกลุ่มชาติพนัธ์ุ ออสโตร-เอเชียติค (Austro-Asiatic) 

ตระกลูมอญ-เขมร (Mon-Khmer) อดีตอาศยัอยูต่ามป่าเขาและท่ีราบท่ีเป็นป่า ระหวา่งหุบเขาในภาค

ตะวนัออกของประเทศ บริเวณจงัหวดัระยอง ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ตราด และต่อเน่ืองเขา้ไปในเขตประเทศ

กมัพชูาบริเวณเขตติดต่อกบัประเทศไทย ชาวชองมีภาษาพดูของตนเองแต่ไม่มีภาษาเขียน ด ารงชีวิตแบบง่าย 

ๆ อยูอ่ยา่งสันโดษ ชอบสร้างท่ีอยูอ่าศยัอยูก่บัธรรมชาติในป่า เขา ใกลล้ าธาร ท ามาหากินดว้ยการล่าสัตว ์หา

ของป่า เช่น น ้ามนัยาง หวาย เร่ว กระวาน รู้จกัท าเคร่ืองใชไ้มส้อยในชีวติประจ าวนัใชเ้อง โดยการน าวสัดุ

ธรรมชาติในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ  “คลุม้”  มาใชจ้กัสานท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เช่น กระบุง ตะกร้า เส่ือ อตั

ลกัษณ์ของชาวชองนอกจากภาษาพดูแลว้ ชาวชองยงัมีความเช่ือในเร่ืองผบีรรพบุรุษ มีประเพณีไหวผ้บีรรพ

บุรุษท่ีเรียกวา่พิธีบูชา “ผห้ิีง” และ “ผโีรง” โดยมีการจดัพิธีบวงสรวงวญิญาณผบีรรพบุรุษ จดัเคร่ืองเซ่นไหว ้

และมีการละเล่นโดยเชิญวญิญาณผบีรรพบุรุษเป็นประจ าทุกปี 

 

  

 

 

พิธีเล่นผีโรงของชาวชอง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวชองในต าบลคลองพล ูอ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบรีุ 

[พิมพ์ค าอ้างอิงจากเอกสาร หรือบทสรุปของ

จดุที่นา่สนใจ คณุสามารถจดัต าแหนง่กลอ่ง

ข้อความได้ทกุทีใ่นเอกสาร ให้ใช้แท็บ 

'เคร่ืองมือกลอ่งข้อความ' เพื่อเปลีย่นแปลง

การจดัรูปแบบของกลอ่งข้อความของค า

อ้างองิที่ดงึมา] 

การเล่นสะบ้าของชาวชองในต าบลตะเคยีนทอง อ าเภอเขาคชิฌกฏู จงัหวดัจนัทบรีุ 



หลกัฐานท่ีเช่ือไดว้า่ชาวชองอยูใ่นดินแดนภาคตะวนัออกคือ นิราศเมืองแกลงของ สุนทรภู่ ซ่ึงเป็น

นิราศเร่ืองแรกและเช่ือวา่ สุนทรภู่แต่งเม่ือปี พ.ศ. 2350 ในนิราศกล่าวถึงชาวชองไวว้า่  

  คร้ันแลว้ลาฝ่าเทา้ท่านบิตุรงค ์  ไปบา้นพงคอ้ตั้งริมฝ่ังคลอง 

  ดูหนุ่มสาวชาวบา้นร าคาญจิต  ไม่น่าคิดเขา้ในกลอนอกัษรสนอง 

  ลว้นวงศว์านวา่นเครือเป็นเช้ือชอง  ไม่เหมือนนอ้งนึกน่าน ้าตากระเด็น 

        (นิราศเมืองแกลง 2520: 107)  

เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จประพาสจนัทบุรี ในปี พ.ศ. 2419 ไดพ้บชาว

ชองและกล่าวถึงชาวชองไวใ้นพระราชนิพนธ์วา่ 

“เร่วกระวานน้ีมีแถวป่าสีเซ็นต่อเขตแดนกบัเมืองพระตะบอง มีชนชาติหน่ึงเรียกวา่ชอง อยูใ่นแถบป่า

สีเซ็น พดูภาษาหน่ึงต่างหากคลา้ยๆกนักบัภาษาเขมร ชอบลูกปัดและของทองเหลืองเหมือนอยา่งกระเหร่ียง

เมืองกาญจนบุรี เป็นกองส่วยเร่ว ส่วยกระวานข้ึนเมืองจนัทบุรี กบัไทยบา้ง กบัญวนบา้ง ไปเท่ียวเก็บตามเขา

และเนินท่ีติดต่อกบัเขตแดนและป่าอ่ืนๆ อีกก็มี คือ ป่าน ้าเขียว ป่าตะเคียนทอง และป่าไพรขาว แต่เร่ว

กระวานพวกน้ี พวกส่วยไปเก็บมาส่งครบจ านวนแลว้จึงไดซ้ื้อขาย มีนอ้ยมีมาก” 

อิริค ไซเดนฟาเดน (Seidenfaden 1967: 162)   ไดก้ล่าวไวว้า่ “...ชาวชองอาศยัอยูต่ามเชิงเขาในจงัหวดั

จนัทบุรี และแผข่ยายเขา้ไปในประเทศกมัพชูา ชาวไทยเรียกคนกลุ่มน้ีวา่ “ชอง” ภาษาของพวกเขาใกลเ้คียง

กบัเขมร แต่การแต่งกายหรือขนบธรรมเนียมบางอยา่งใกลเ้คียงมาทางไทย ชาวเขมรเรียก “เปอร์” แต่เขาเรียก

ตวัเองวา่ “ทมัรีด” หรือ “ซมัเร” ชาวชองมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัชาวส่วยหรือกุย ซ่ึงอาศยัอยูท่างภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซ่ึงจดัไดว้า่เป็นกลุ่มชนเดียวกบัพวกเปอร์ ซมัเร หรือคอนโซ ใน

ประเทศกมัพชูา ชาวชองจะอยูท่างแถบจงัหวดัจนัทบุรีมากท่ีสุด มีอาชีพปลูกขา้วอยูบ่า้งเหมือนกนัแต่จะเป็น

ประเภทท านาในป่า...” 

คาร์ล เวบเบอร์ (Karl Webber, 1976. 7-33) ไดค้น้ควา้วิจยัเก่ียวกบัสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 

ของจงัหวดัจนัทบุรี ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่ สังคม และรวบรวมภาษาชองไว ้ ชาวชอง

เป็นชนกลุ่มหน่ึงท่ียกตวัออกจากชาวป่า และตั้งถ่ินฐานเป็นหลกัแหล่งของตนเอง ไดเ้คยอาศยัอยูบ่ริเวณเนิน

เขาและท่ีลุ่ม มีเมืองหลวงอยูใ่กลก้บัวดัทองทัว่ และยา้ยถ่ินฐานเขา้ไปในป่าอีกคร้ังในสมยักรุงศรีอยธุยาตอน



ปลาย ชาวชองพดูภาษาของตนเอง ไม่มีภาษาเขียน ไม่มีการจดบนัทึกทางประวติัศาสตร์ และจงัหวดัจนัทบุรี

เป็นจงัหวดัท่ีมีชาวชองอยูม่ากกวา่จงัหวดัอ่ืนๆ เช่นในอ าเภอโป่งน ้าร้อน อ าเภอมะขาม เป็นตน้ 

ปัจจุบนัมีชาวชองอาศยัอยูใ่นอ าเภอเขาคิชฌกฏู และอ าเภอโป่งน ้าร้อน จงัหวดัจนัทบุรีท่ียงัคงอตั

ลกัษณ์ของตนเอง และรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีไดจ้ากป่าสืบทอดเป็นองคค์วามรู้ในดา้นสมุนไพร พืชท่ีใช้

เป็นอาหาร พืชท่ีใชท้  าท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ตลอดจนการใชป้ระโยชน์พืชในลกัษณะต่างๆ เช่น 

การท าน ้ามนัยาง ส าหรับใชเ้คลือบผวิไม ้ เคร่ืองจกัสานเพื่อความคงทน การท าสวนกระวาน การเก็บเร่วและ

ลูกส ารองในป่า เป็นตน้ จากการศึกษาพืชพื้นบา้นของชาวชองในเบ้ืองตน้ท าใหไ้ดท้ราบวา่มีการใช้

ประโยชนจ์ากพืช 96 ชนิด ข้อมูลทั้งหมดยงัไม่สมบูรณ์ 100 % โดยโครงการฯยงัด าเนินการศึกษาและเกบ็

ข้อมูลเพิม่เติม และจะน าข้อมูลมาน าเสนอในคร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกแดง พืชวงศ์ขิง ชาวชองจะน ามาต้มเป็นผกักินกบัน า้พริก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผักกูด เป็นผกักินกบัน ้ าพริก 

) 

ลูกส ารอง น ามาท าเป็นน า้ส ารอง 

) 

ไข่เข้ หรือ ห าช้าง พืชวงศ์กระดงังา ผลสกุกินเป็นผลไม้มีรสหวานเย็น 
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กระวาน ผลใช้เป็นเคร่ืองเทศ แกนต้นออ่นกินเป็นผกัสดกบัน า้พริก 

ใบระก าอดีตชาวชองเคยใช้มงุหลงัคาและเพิงพกัในป่า ปัจจบุนัจะเห็นเฉพาะโรงพิธีส าหรับเลน่ผีโรง 
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