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หัวข้อวิจัย : ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํในประเทศ
ไทย-กัมพูชา
คณะผู้วิจัยและสถานที่ทางาน :
๑. ผศ.ดร.เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง สาขาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ประเทศไทย
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จันทบุรี ประเทศไทย
๓. นายเฉิน ผันผาย (ประธานสภาวัฒนธรรม)
สภาวัฒนธรรมอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
๔. ดร.ตุน เภกกะเด (อธิการบดี)
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร๑และการจัดการ (ยูเอ็มอี) กัมพูชา อําเภอเปรค เปรส เสด็ช
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จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
๖. นายสุเภียก วรรณ (อาจารย๑)
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร๑และการจัดการ (ยูเอ็มอี) กัมพูชา อําเภอเปรค เปรส เสด็ช
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
๗. นายเลียว ไนค๑ (ประธานสภาชนเผําพื้นเมืองแหํงกัมพูชา)
บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชองใน
ประเทศไทย และชาวซํา เรในประเทศกั ม พู ช า และเพื่ อ วิ เ คราะห๑ ค วามเชื่ อ มโยงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยและกัมพูชา ผลการศึกษา พบวํา
1. กลุํมชาติพันธุ๑ ทั้ง ๓ ชนเผํา เป็นชนเผําโบราณในกลุํมชาติพันธุ๑ dออสโตร-เอเชียติค
(Austro-Asiatic)dตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) ตระกูลของภาษามอญ-เขมร กลุํมภาษา
เพียริค มีภาษาพูดแตํไมํมีภาษาเขียน ผู๎ที่มีอายุน๎อยกวําd๒๐dปีdพูดภาษาซําเรและภาษาปอร๑ไมํได๎
แล๎ว แตํฟ๓งได๎เป็นบางคํา
2. อําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํที่ราบเชิงเขารอยตํอชายแดนระหวํางประเทศไทยกัมพูชา โดยชาวซําเร อาศัยอยูํที่บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบองdซึ่ง
เป็นชํวงติดตํอกับดํานกระดูกช๎าง/ชองติโมง ตําบลดํานชุมพลdอําเภอบํอไรํdจังหวัดตราดdชาวปอร๑

ข
อาศัยอยูํ ใน ๒ หมูํบ๎าน คือ 1)dบ๎านเปรคd๑dตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวานdจังหวัดโพธิ์สัตว๑
2)dบ๎านตูล กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑ ชาวชอง อาศัยอยูํใน จังหวัด
จันทบุรี อําเภอมะขาม อําเภอโปุงน้ําร๎อน อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดตราด อําเภอบํอไรํ และอําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทราdอําเภอทําตะเกียบ จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์
3. สถาป๓ตยกรรม บ๎านเป็นเรือนเครื่องผูก ลักษณะของบ๎านจะแบํงออก เป็นสามสํวน
คือ ห๎องนอน ห๎องนั่งเลํน และหน๎าบ๎าน
4. การแตํงกาย นุํงผ๎าโจงกระเบน ใสํเสื้อแขนกระบอกหรือเสื้อกั๊ก ใช๎ผ๎าขาวม๎าพาดบํา
สีของผ๎าที่ใสํจะเป็นผ๎าสีพื้น คือ สีน้ําเงิน คราม เขียว สีดํา สีกรมทํา ผู๎ชายหากอยูํที่บ๎านมักจะไมํใสํ
เสื้อ จะต๎องมีผ๎าขาวม๎าพาดบําdไมํนิยมใสํเครื่องประดับdป๓จจุบันจะใสํกางเกงขาก๏วยdผ๎าขาวม๎าคาด
เอวเพื่อให๎คลํองตัวdและสะดวกสบายตํอการทํางานd
5. ประเพณี นับถือศาสนาพุทธ มีการทําบุญตําง ๆ ประกอบด๎วย 1)dการเกิด จะทํา
การคลอดเอง โดยหมอตําแยผู๎หญิงนําไม๎ไ ผํมาเหลาให๎บางเพื่อนํามาตัดสายรกสะดือเด็กd2)dการ
แตํงงานต๎องมีการสูํขอและการเซํน 3) การตาย ถ๎าคนปุวยตายในบ๎านจะรื้อบ๎านหลังจากตายไปแล๎ว
15dวัน ถ๎าผู๎ปุวยเสียชีวิตอยํางกระทันหันสร๎างกระทํอมไมํทัน dต๎องรื้อบ๎านหลังที่อยูํนั้นในขณะนั้น
เลย ดนตรี ชาวชองร๎ องเลํน กันสด ๆ ขึ้น อยูํกับไหวพริบปฏิ ภาณของผู๎เลํ น มีกลองและกรับเป็ น
อุปกรณ๑ให๎จังหวะ ชาวซําเรและปอร์มเี ครื่องดนตรี คือ พลอย เล่นสะบ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
6. ความเชื่อ นับถือผีบรรพบุรุษ เจ๎าปุา เจ๎าเขามาก
7. ค่า นิ ย มมี วิ ถี ค วามเป็น อยูํ ที่ เรี ย บงํา ย รั กษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องตน เมื่ อ
ชาวตํางชาติเข๎ามา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการไปมาหาสูํกับชาวไทยสํงผลให๎ซึมซับวัฒนธรรมไทย
8. การประกอบอาชีพdทานา ปัจจุบันเปลี่ยนมาทาสวนผลไม้ อาหารรสชาดของกับข๎าว
จะเน๎นรสเผ็ดเป็นหลัก เน๎นอาหารที่หาได๎จากธรรมชาติ ชาวชอง ซําเร และปอร๑ เป็นกลุํมชาติพันธุ๑
เดียวกัน
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Abstract
The purpose is to study the social and cultural identity of the Chong Ethnic
and the Samrae Ethnic and analyzed how it linking between the Chong Ethnic and
the Samrae Ethnic both living in Thailand and Cambodia. The result showed that
1. Ethnic; the third tribe, a tribe of ancient ethnic Austro-Asiatic (AustroAsiatic) Mon-Khmer (Mon-Khmer) language family-Khmer. Whereas, Austro-Asiatic
languages name Mon-Khmer Language; Pearic group with speaking language but
without writing language, moreover the lower ages than 20 years old can’t speak
but can listening some words.

ง
2. Place; they live close to the highland border of Thailand and Cambodia;
1) the Samrae Ethnic live in Phnom Rey village,dTatork sub-district,dSamlot district,
Battambang province. 2) the Pore Ethnic live in 2dvillages there are;dPrekd๑ village,
Samrong dsub-district,dPhnom Kravanh district,dandd TualdKokoahdvillage, Pramaoy
sub-district, Veal Veang district, Pursat province. 3) the Chong Ethnic live in Makham
district,dPhongnamron district,dand Khao Kitchakootddistrict, Chanthaburi province.
Borraiddistrict,danddMuang district, Trat province.dTha Takiapddistrict, Chachoengsao
province.dFinally,dindSidSawat district, Kanchanaburidprovince.
3. Homedarchitecture;disda house composingdparts tied together with rattan
which is separated intod3dparts; bed room, livingdroom, and frontage.d
4. Clothes;dwearing ThaidSkirtd(roll likedadlongdtaildanddputdinto the waist),
Coatdsleevedordvest put on the loincloth on the shoulder. The clothes color are
blue, sky blue, dark blue. When the male at home normally do not cloth on but
put on the loincloth on the shoulder, accessories is no need. Nowdadday, They
are weardthedmickeydpantsdand tieddbyDthedloinclothdarounddthedwaistdfor ease
anddcomfortdtodwork.d
5. Buddhist tradition; make thedmerritdincluded; 1)dbirth by themselves
with tradition nurse, she used flat bamboo to cut the baby navel. 2)dmarried;
application and respect 3) Death; if someone illness and death the house will be
pull down after 15ddays, if the patient was suddenly died without the hut was built,
the ethnic will be suddenly destroy that house. The musical; the Chong Ethnic sing a
song between other with drum and wooden rhythm clappers. In contrast, the
Samrae Ethnic and the Pore Ethnic used the musical instrumentsdlike
adfiddle.dThed3dethnicsdhavedSabadplayingdtraditiondondSongkrandfestivald(the
ThaidtraditionaldNewdYeardanddandoccasiondfordfamily reunion at this time people
from the rural areas who are working in the city usually return home at celebrate
thedfestival. The festival falls on April 13 Know as the “Water-Festival” as people
believe that water will wash away bad luck).
6. Believed; they are respect their an predecessor, and Jungle ghost.
7. Values; simple way of life, keep their own tradition but when the foreigner
was came, especiallydwhendtheydcomedto Thailand and absorb Thai culture.
8. Career; mostly are rice farmer but now changed to fruit farmer. Food Taste
quite spicy and normally came from nature. To sum up, the Chong Ethnic, the
Samrae Ethnic and the Pore Ethnic is the same ethnic.
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คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงวัฒนธรรมdที่กรุณาให้คาชี้แนะ และให้ความ
ช่วยเหลือในการทาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวชองdชาวซาเรและชาวปอร์dที่ให้ข้อมูลและร่วม
กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมชองโดยเฉพาะด้ า นอาหารอร่ อ ยจากแต่ ล ะหมู่ บ้ า น dขอบคุ ณ
University of ManagementdanddEconomicsdที่ใ ห้ความอนุเ คราะห์สถานที่ในการจัด dfocus
groupdขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านdผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดาdพี่น้องและญาติ dครอบครั ว
Vannวที่ดูแลและเป็นล่ ามให้ร ะหว่างการดาเนิ นการวิ จัยในประเทศกัม พูชา และขอขอบพระคุ ณ
ทุกท่านมีส่วนทาให้งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายdคณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
คณะผู้วิจัยหวังว่ารายงานวิจัยฉบับนี้dจะมีประโยชน์อย่างมากต่อทุกท่านที่สนใจdโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้ที่สนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ใกล้สูญหายd
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บทที่d๑
บทนา
๑.๑dความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
dddddddชอง เป็นคํานามdซึ่งเป็น ชื่อชนกลุํมน๎อยเผําหนึ่งในตระกูลมอญ-เขมรdมีมากทางตอน
เหนือของจังหวัดจันทบุรีdเรียกตัวเองวําdสําเรdหรือdตําเหรดdเขมรเรียกวํา ปอร๑d(พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานdพ.ศ.d2554) dชาวชอง เป็นคนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี อาศัยอยูํในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด และบางสํวนของประเทศกัมพูชา มีลักษณะรูปรําง ขนบธรรมเนียมประเพณี
และที่สําคัญ คือ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง (กรรณิการ๑ เกนิกานนท๑ และคณะ, ๒๕2๒) จากการ
ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาวชองของคณะผู๎วิจัยd(เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง) dตั้งแตํปี
พ.ศ.d๒๕๔๖dเป็นต๎นมาdผู๎วิจัยได๎ทําการทบทวนวรรณกรรมและดําเนินการวิจัยแบบมีสํวนรํวมdมี
การลงพื้นที่เพื่อสํารวจข๎อมูลจริงตําง ๆdและพบสิ่ง ที่นําสนใจdคือdชาวชองมิไ ด๎มีเพียงในจัง หวัด
จันทบุรีเทํานั้นdแตํยังพบในแถบภาคตะวันออกในจังหวัดอื่น ๆdดังนี้
dddddddตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบวําวัดตะเคียนทองถือวําเป็น
วัดเกําแกํและศูนย๑รวมของชาวชองตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันdนอกจากนี้dตําบลตะเคียนทองเป็นแหลํง
ที่ยังมีคนชองอาศัยอยูํมากที่สุดในประเทศไทยdและยังคงพูดภาษาชองdมีศิลปวัฒนธรรมdประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัวของตนเอง (เจตน๑จรรย๑dอาจไธสงdและคณะ, ๒๕๕๑) ป๓จจุบันมีนักเรียน
นักศึกษาและผู๎ที่สนใจจํานวนมากที่เข๎ามาศึกษาหาข๎อมูลเกี่ยวกับชองdจึงมีการพัฒนาแบบเรียนภาษา
ชองขึ้น เพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนให๎แกํdนักเรียน และผู๎ที่สนใจศึกษาภาษาชองdป๓จจุบันพิมพ๑
เป็นครั้งที่ ๓ (เจตน๑จรรย๑dอาจไธสงdและคณะ, ๒๕๕6)
dddddddจังหวั ดตราดdพบวํ าdยัง มี ชาวชองอยูํ ที่อํา เภอบํ อไรํ dเชํน dตํา บลช๎า งทูน dอํ าเภอบํอไรํ
จัง หวัด ตราดd“ชาวชอง”dถู กเรี ยกวํ า d“ซํา เรdซํ า เรdสํ า เหรํ ”d(Samrae, Samre, Samree)
เนื่อ งจากมีรูป ลัก ษณ๑ ตํางจากชาวชองโดยทั่ วไปdกลํ าวคือ dมี ผิว คล้ํ าdตาโตdผมหยิก หยั กศกdใน
สมัยกํอนเมื่อยังไมํมีการกําหนดเขตประเทศที่แนํนอนdประชากรที่อาศัยอยูํบริเวณชายแดนจึงข๎ามไป
มาหาสูํระหวํางกันโดยมีญาติอยูํทั้ง สองฝ๓่ง dแตํบางชํวงที่มี ความผันผวนทางการเมืองdและรัฐบาล
สํว นกลางออกนโยบายให๎ปิ ด พรมแดนdทํ าให๎ ประชากรที่เ คยไปมาหาสูํกั น ต๎อ งถู ก ปิด กั้น ไปด๎ ว ย
แตํเดิ มชาวชองมี ภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็น เอกลั กษณ๑ข องตนเองdแตํผลจากนโยบายของรั ฐ
บางชํวงบางตอนdทําให๎ชาวชองต๎องปกปิดรากเหง๎าของตนเองdด๎วยเกรงวําจะถูกเข๎าใจผิดวําเป็นชาว
เขมรdด๎วยเหตุนี้จึงทําให๎บรรพบุรุษชาวชองพยายามไมํสื่อสารกับลูกหลานด๎วยภาษาชองdเป็นผลให๎
ภาษาชองและประเพณีบางอยํางต๎องเลือนหายไป ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํอีกครั้ง
เมื่อมีชาวเขมร ชาวลาว ชาวไทยอีสานdอพยพเข๎ามาเสี่ยงโชคขุดพลอยเกิดการแตํงงานข๎ามเผําพันธุ๑
กัน เป็นผลให๎มีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายdดังนั้นdเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวชอง
บ๎านช๎างทูนจึงมีความแตกตํางจากชาวชองในท๎องถิ่นอื่น ๆ โดยเฉพาะลักษณะพิธีกรรมการทรงผี
บรรพบุรุษdที่ประกอบด๎วยdพิธีทรงผีหิ้งของชาวชองดั้งเดิม พิธีทรงผีเทวดาของชาวชองเชื้อสายลาว
พิธีทรงผีละมดของชาวชองdเชื้อสายเขมรdเป็นต๎น ซึ่ง ยังคงถือปฏิบัติสืบมาให๎เห็นอยูํในป๓จจุบัน
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(ณิศิราdกายราศ และคณะ, 2560)dจากการสํารวจเบื้องต๎นของคณะผู๎วิจัยที่ชุมชนชองบ๎านช๎างทูน
อําเภอบํอไรํdจังหวัดตราดdพบวําdมีการจัดตั้งนิเวศน๑พิพิธภัณฑ๑dโดยมีการอนุรักษ๑วัฒนธรรมชองได๎
เป็นอยํางดี แตํอัตลักษณ๑ด๎านภาษาได๎สูญหายไปdคงเหลือแตํรํองรอยของอัตลักษณ๑ด๎านความเชื่อ
และประเพณีdเมื่อสอบถามdพบวําdมีต๎นตระกูลเป็นชาวชอง-ซําเรdประเทศกัมพูชา
dddddddนอกจากนี้ยังdพบวําdมีชาวชองอาศัยอยูํในอําเภอศรีสวัสดิ์dจังหวัดกาญจนบุรีdทั้งนี้เมื่อ
ศึกษาตามประวัติศาสตร๑ พบวําdชาวชองdมีสํวนในการรํวมกู๎ชาติกับสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
เนื่องจากชาวชองมีภูมิป๓ญญาด๎านการรักษาโรค การทําน้ํามันยางdและเทือกเขาตะเคียนทองdมีไม๎
ตะเคียนทองdซึ่งเป็นวัตถุดิบสําหรับการทํา เรือเป็นจํานวนมากdมีหลักฐานวํามีการขนสํง ทางน้ําใน
สมัยโบราณdเพราะมีการพบเรือโบราณและนํามาไว๎ที่วัดตะเคียนทองd๒dลําd (เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง
และคณะ, ๒๕๕๑) ในวั นที่ d๑๔dเมษายนd๒๕๕๘dมีก ารพบเรื อลํ าที่ ๓dและนํ ามาไว๎ที่ วั ด
ตะเคียนทองdดังนั้นจึงมีความเป็นไปได๎ที่ชาวชองได๎เดินทางไปรํวมกู๎ชาติdและมีครอบครัวอยูํที่จังหวัด
กาญจนบุรี (เจตน๑จรรย๑dอาจไธสง และคณะ, ๒๕60 ก)
dddddddสําหรับชาวชองในตํางประเทศdตามประวัติศาสตร๑ที่สํานักจดหมายเหตุแหํงชาติ ได๎บันทึก
ไว๎วําdพระยาตรังได๎ตรวจเขตท๎องที่อําเภอทําหลวงdจนถึงพรมแดนเมืองพระตะบองdมีกลุํมชาติพันธุ๑
ของผู๎คนแถบนี้dดังนี้dตําบลซึ่งตํอเขตแดนกับพระตะบองนั้นdราษฎรชาวบ๎านเป็นพวกกัมพูชาทั้งสิ้น
ตําบลซึ่งตํอกับเมืองปราจีนบุรี dเป็นลาวบ๎างdชองบ๎างdกัมพูชาบ๎างdตําบลทับไทรนั้นเป็นพวกชอง
ทั้งสิ้นd(จดหมายเหตุแหํงชาติ, ๑๒๗)
dddddddแสดงให๎เห็นวําในเขตชายแดนไทย-กัมพูชาdนั้นมีคนชองอาศัยอยูํdนอกจากนี้ยังพบวําdมี
ชาวชองอาศัยอยูํแถบชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่ยังคงพูดภาษาชองdและมีวัฒนธรรม
ของชาวชองให๎เห็นอยูํ dดังที่dErikdSeidenfadend(๑๙๓๘)dได๎กลําวถึงคนพื้นเมืองของกัมพูชาวํา
ประกอบด๎วยdชาวกัมพูชาd(Khmer)dชาวซําเรd(Samrae)dชาวกูยd(Kui)dและชาวชองd(Chong)
ทั้ง นี้ชาวซําเรมีภาษาพูดเป็นของตนเองd(FranklindE.dHuffman,d๑๙๗๐)dเชํนเดียวกับชาวชอง
สิ่งนี้แสดงให๎เห็นวําชาวชองในประเทศไทยdและชาวซําเรในประเทศกัมพูชามีความสัมพันธ๑กันตั้งแตํ
อดีตสืบทอดมาจนถึงป๓จจุบันdมีการติดตํอกันทางเครือญาติและมีการติดตํอค๎าขายกันอยํางแนํนแฟูน
คณะผู๎วิจัยจึงได๎ทําการลงพื้นที่สํารวจข๎อมูลในdอําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
พบวําdมีอัตลัก ษณ๑ dคือdภาษาพูดdการแตํง กายdสถาป๓ต ยกรรมบ๎านชองdดนตรี dความเชื่อและ
ประเพณี ที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับชาวชองในอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังdพบวํา
ต๎นตระกูลของชาวชอง-ซําเรdหรือdเขาเรียกตนเองวํา “ซําราย”dคือdตระกูลของนามสกุลdควาย มี
ต๎นกํ าเนิด จากหมูํบ๎ านดํานชุม พลdอํ าเภอบํ อไรํ dจัง หวั ดตราดdและตาซาdควายdเคยอาศัย อยู่ ที่
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตอง ตําบลนนทรีย๑ อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราดdนอกจากนี้นายเรืองเชิดdควาย
(ตาควายคนป๓จจุบัน)dยังมีพี่ชายชื่อdนายทิน ควายdอายุประมาณd80dปีdสมรสกับภรรยาเป็นชาว
ไทย อาชีพครูสอนระดับประถมศึกษาdที่บ๎านวังกระแพร ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ําร๎อนdจังหวัด
จันทบุรีdและได๎รับพระราชทานเครื่ องหมายตราประจําตระกูลจากพระเจ๎ามุ ณีวงษ๑d(ตาของสมเด็จ
พระเจ๎านโรดมสีหนุ) เมื่อประมาณd2๐๐dปีที่ผํานมา มอบให๎แกํdนายซา ควายdซึ่งเป็นต๎นตระกูล
ควายรุํนที่ ๑ คณะวิจัยdจึงกลับมาที่หมูํบ๎านวังกระแพร พบวํา dมีคนชองคงเหลือน๎อยมากdมีเพียง
ผู๎สูงวัยที่ยังคงพูดภาษาชองได๎dเพียงd๔-๕dคนdสํวนบ๎านลักษณะแบบชาวชองเหลือเพียงd๓dหลัง
ดั ง นั้ น เมื่ อ รั ฐ บาลของทั้ ง สองประเทศdมี ก ารเข๎ า รํ ว มในประชาคมอาเซี ย นdทํ า ให๎ ก ารสานตํ อ
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ความสั ม พั น ธ๑ ที่ เ คยมี ม าในอดี ต เกิ ด ความแนํ น แฟู น มากขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออกdวิท ยาเขตจันทบุ รี (มทร. ตะวันออกdวิท ยาเขตจันทบุ รี ) จึ ง มีการทําความรํว มมือกั บ
UniversitydofdManagement and Economics (UME)dด๎านการวิจัยในปีdพ.ศ.d๒๕๕๖dจาก
การสนทนากลุํมdพบประเด็นที่นําสนใจdคือdมีคนพื้นเมืองของกัมพูชากลุํมหนึ่ง dมีลักษณะคล๎ายกับ
ชาวชองในตําบลตะเคียนทองของไทยdมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกวําd“ชาวซําเรdหรือdซัมราย
หรือdSamrae” ซึ่งชาวซําเร นี้ยังเหลืออยูํน๎อยมากในกัมพูชาอาศัยอยูํแถบที่ราบเชิงเขาจังหวัดไพลิน
ซึ่งติดชายแดนประเทศไทย สอดคล๎องกับการศึกษาของสิริรัตน๑ dที่พบวํา คนชองมีการผลิตกระวาน
เหมือนคนกัมพูชา ซึ่งมีภาษาพูดอยูํในตระกูลภาษามอญ-เขมรdกลุํมภาษาเพียริคdมีพื้นที่ภูมิศาสตร๑
ที่อยูํอาศัยdรูปรํางหน๎าตาdและภาษาพูดมีลักษณะใกล๎เคียงกันdจึงพออนุมานได๎วําคนชองเป็นพี่น๎อง
กับคนกัมพูชาโบราณแนํนอนd(สิริรัตน๑dสีสมบัติ, ๒๕๕๒) ประกอบกับคณะผู๎วิจัยdพบวําหมูํบ๎าน
แถบชายแดนไทย-กัมพูชาdยังมีชาวชองเหลือน๎อยมากdไมํมีใครที่รู๎จักชาวชองและพบเห็นdมีเพียงคน
ที่เคยได๎ยินเทํานั้นวํามีชาวชองdชาวซําเร แตํไมํทราบวํามีความเป็นมาอยํางไรd(จากการสํารวจของ
คณะผู๎วิจัยในทุกตําบลที่มีชายแดนติดตํอกันระหวํางไทย-กัมพูชา)dยกเว๎นที่อําเภอซําโลต จัง หวัด
พระตะบอง มีการสร๎างบ๎านแบบชาวชองของไทยในจังหวัดพระตะบองd(กํอนปีdค.ศ. ๑๙๖๐ เป็น
จังหวัดไพลิน) ของประเทศกัมพูชาที่ยังคงมีเหลืออยูํประมาณd๑๕๙dครอบครัวที่ยังเป็นคนชอง แตํ
อาจมีการสร๎างบ๎านในรูปลักษณะที่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นdแตํโครงสร๎างยังเป็นสถาป๓ตยกรรม
แบบชองdจึงเป็นความจําเป็นเรํงดํวนที่จะต๎องอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมชองที่กําลังจะหายไปจากโลกนี้
ดัง นั้นเพื่อเป็น การอนุรักษ๑อั ตลักษณ๑ทางสั ง คมและวัฒนธรรมd“ชาวชอง-ชาวซําเร ที่อาศัยอยูํใ น
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่มีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน ผู๎วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาอัตลักษณ๑และความเชื่อมโยงทางสัง คมและวัฒนธรรมd“ชาวชอง-ชาวซําเร”dที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทยและประเทศกัมพู ชาdเพื่อเรี ยนรู๎ วัฒนธรรมของทั้ ง สองประเทศในอาเซีย นที่มี ความ
คล๎ายคลึงทางวัฒนธรรมกันมากที่สุดและนําไปสูํการสร๎างความสัมพันธ๑ฉันท๑พี่น๎อง และพัฒนาไปสูํ
การค๎าชายแดนตํอไปในอนาคต

๑.๒dวัตถุประสงค์
dddddddการศึกษาความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชานี้ คณะผู๎วิจัยมีความมุํงหมายที่จะศึกษาถึงชาติพันธุ๑ข องชนเผํา วิถี
ชีวิต อัตลักษณ๑dข๎อห๎ามdลักษณะบ๎านเรือนdความเชื่อเรื่องผีdภาษาพูดdประวัติศาสตร๑ความสัมพันธ๑
ของบรรพบุรุษชองdและบรรพบุรุษซําเร เพื่อศึกษาวําแท๎จริงแล๎วชนทั้งสองเผํานี้dคือdคนที่เป็นชาติ
พันธุ๑เดียวกันหรือไมํ นอกจากนี้ยังต๎องการจะสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ๎านdในกลุํม
อาเซียนdผู๎วิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงค๑การวิจัยดังนี้
ddddddd๑.๒.๑ เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชองในประเทศไทยและชาว
ซําเรประเทศกัมพูชา
ddddddd๑.๒.๒ เพื่อวิเคราะห๑ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่
อาศัยอยูํในประเทศไทยและกัมพูชา
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๑.๓d คาถามหลักในการวิจัย
dddddddคําถามหลัก : “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยและกัมพูชาความเชื่อมโยง
ทางสังคมและวัฒนธรรมอยํางไรdนําจะมีเชื้อสายเดียวกันหรือไมํ
dddddddคําถามรอง :
ddddddd๑.๓.๑dอัตลักษณ๑ทางสัง คมและวัฒนธรรมของชาวชองในประเทศไทยและชาวซําเรใน
ประเทศกัมพูชาเป็นอยํางไร
ddddddd๑.๓.๒d“ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยและกัมพูชามีความเชื่อมโยงทาง
สังคมและวัฒนธรรมหรือไมํ

๑.๔dประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ddddddd๑.๔.๑dรั ฐ บาลdอาจจะนํ า ไปใช๎ ใ นการกํ า หนดกลยุ ท ธ๑ ค วามเชื่ อ มโยงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural Connectivity)dเพื่อรองรับการเข๎ าสูํอาเซียน (ASEAN
Community)
ddddddd๑.๔.๒dกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศdอาจจะนําไปใช๎ในการกําหนดนโยบาย
ความรํวมมือระหวํางประเทศในการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมชอง
ddddddd๑.๔.๓dผู๎วําราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา อาจจะนําข๎อมูลไปใช๎ใน
การวางแผนการค๎าชายแดนของจังหวัดเนื่องจากสามารถทราบถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ของ
ชนเผําทําให๎งํายตํอการติดตํอทางการค๎า
ddddddd๑.๔.๔dมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ประเทศไทย และ
University of Management and Economics : Cambodia (UME) มีความรํวมมือกันในการวิจัย
ด๎านวัฒนธรรมdและรํวมกันสํงเสริมอนุรักษ๑ dศิลปวัฒนธรรมชองdซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผําที่มีเหลืออยูํ
น๎อยให๎คงอยูํตํอไปdและเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ddddddd๑.๔.5dชุมชนชองในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ จัง หวัดจันทบุรี ประเทศไทย และชุมชน
ชอง-ซํ า เร ในอํ า เภอซํ า โลตdจั ง หวั ด พระตะบองdประเทศกั ม พู ช าdมี สํ ว นรํ ว มในการอนุ รั ก ษ๑
ศิลปวัฒนธรรมชองdทําให๎ภูมิป๓ญญาชองได๎รับการถํายทอดจากคนรุํนเกําสูํคนรุํนใหมํ
ddddddd๑.๔.๖dลูกหลานชองและซําเรdเกิดความรํวมมือกันในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมของตนเอง
และอาจจะพัฒนาสูํการสร๎างเครือขํายในการอนุรักษ๑ชาติพันธุ๑ชอง-ซําเร ในอนาคต
ddddddd๑.๔.๗dสั ง คมdมี อ งค๑ ค วามรู๎ ใ หมํ ด๎ า นวั ฒ นธรรมชองและซํ า เรdทํ า ให๎ มี สื่ อ การเรี ย นรู๎
เกี่ ย วกั บ ศิลปวั ฒ นธรรมชองสํ าหรั บ เยาวชนdอั น สํ ง ผลให๎ เ ยาวชนdตระหนัก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ศิลปวัฒนธรรมชอง
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บทที่d๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑d แนวคิดและทฤษฎี
Dddddddกลุํมชาติพันธุ๑ชอง (Chong Ethnic) เป็นชนชาติดั้งเดิม อยูํในตระกูลมอญ-เขมร มีภาษา
พูดแตํไมํมีอักษรสําหรับเขียนdวันนี้เหลือคนพูดภาษาของอยูํราว ๕๐๐ คนdแตํเด็กรุํนใหมํรู๎สึกอาย
ไมํนิ ยมพู ดภาษาชองหลั กฐานทางประวัติ ศาสตร๑ ราวพัน ปีdชี้วํ า ชาวพื้น เมือ งจั นทบุ รีดั้ ง เดิ ม dคื อ
ชาวชอง เคยมีอาณาจักรและเจ๎าเมืองปกครอง รุํงเรืองเป็นเมืองทําสําคัญในสมัยไลํเลี่ยกับเมืองพิมาย
เมื อ งเพชรบู ร ณ๑ dลพบุ รี dอาณาจั ก รชองdเคยเป็ น ศู น ย๑ ก ลางวั ฒ นธรรมขอมdกํ อ นเผยแพรํ ไ ปสูํ
อาณาจักรทวาราวดี ชื่อเดิมของอาณาจักรชองคือ ควนคราบุรีdตั้งอยูํที่หน๎าเขาสระบาป ป๓จจุบันยัง
เหลือซากตัวเมือง และกําแพงพอให๎เห็นเป็นเค๎าลาง ชาวบ๎านเรียกกันวํา เมืองนางกาไว หรือเมือง
พะเนียต เมื่อขอมเสื่อมอํานาจ อาณาจักรสุโขทัยรุํงเรือง อาณาจักรนี้จึงขึ้นกับสุโขทัย ซึ่งมีตํานานของ
จังหวัดจันทบุรีเลําวํา มีกษัตริ ย๑ผู๎ครองนครโบราณพระองค๑หนึ่งเข๎าใจวํานครนั้น คือ เมืองจันทบุรี
ที่เชิงเขาสระบาป ทรงพระนามวําพระเจ๎าพรหมทัต พระองค๑มีเอกอัครมเหสี และมีราชโอรสด๎วยกัน
สองพระองค๑ คือ เจ๎าบริพงษ๑ และเจ๎าวงษ๑สุริยมาศ ตํอมาพระอัครมเหสีสิ้นพระชนม๑ พระเจ๎าพรหมทัต
ได๎ทรงอภิเษกมเหสีองค๑ใหมํขึ้นอีก ทรงพระนามวําพระนางกาไว เป็นชาวชอง มีพระศิริโฉมงดงามมาก
เป็นที่โปรดปรานของพระเจ๎าพรหมทัตยิ่งนัก dและมีพระโอรสด๎วยกัน ๑ พระองค๑ ทรงพระนามวํา
พระไวยทัต พระนางกาไวหวังจะให๎พระไวยทัตราชโอรสครองนคร ตนจะได๎มีอํานาจตํอไป จึง ทรง
วางแผนกําจั ดเจ๎ าบริ พงษ๑ และเจ๎าวงษ๑สุ ริยมาศ ซึ่ง ตามกฏมณเฑี ยรบาลยํ อมมี สิทธิ ในราชสมบั ติ
มากกวํา จึงมีการลอบทําเสนํห๑ยาแฝด ให๎ทรงเสวยเพื่อให๎หลงรัก แตํเพียงองค๑เดียว และเมื่อได๎ โอกาส
คราวใด จะพยายามเท็จทูลให๎พระเจ๎าพรหมทัตกําจัดเจ๎าบริพงษ๑และเจ๎าวงษ๑สุริยมาศเสีย พระเจ๎ า
พรหมทัตแม๎จะทรงเสนํหาในพระนางกาไวเพียงใดก็ยังทรงมีพระสติอยูํไมํทําอะไรรุนแรงแกํราชโอรส
จึงทรงเรียกพระราชโอรสทั้งสองมาชี้แจงเหตุผล ให๎พาไพรํพลไปสร๎างเมืองเองใหมํทั้ง ๆ ที่ทรงอาลัย
ในราชโอรสอยูํ ฝุายเจ๎าบริพงษ๑และเจ๎าวงษ๑สุริยมาศแม๎จะทรงทราบเบื้องหลังอยูํ แตํด๎วยความเกรง
พระทัยในราชบิดาdเสด็จพาไพรํพลไปหาทําเลสร๎างเมืองใหมํอยูํทางเหนือ dคือ ในเขตท๎องที่อําเภอ
โปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรีในป๓จจุบัน ซึ่งอยูํใกล๎ ดินแดนขอม (กัมพูชา) เรียกกันวํา เมืองสามสิบ เมื่อ
กลับไปถึงเมืองสามสิบแล๎ว ได๎เกลี้ยกลํอมผู๎คน รวบรวมช๎างศึก ม๎ าศึก ฝึกอาวุธ และทํานุบํารุงให๎
เข๎มแข็ง และได๎ขอกําลังไปยังกษัตริย๑ขอม ซึ่งประทับอยูํที่เมืองนครธมมาชํวยแก๎แค๎น โดยให๎สัญญา
วําถ๎าได๎เมืองคืนแล๎วจะแบํงเมืองให๎ กษัตริย๑ขอม ยกมาชํวย (สํานักงานวัฒนธรรมจัง หวัดจันทบุรี ,
๒๕๕๘) ดังจะเห็นวําเผําพันธุ๑ชาวชอง มีถิ่นกําเนิดอยูํแถบเชิงเขารอยตํอไทย-กัมพูชา ถึงวันนี้ยังมีชาว
ชองอยูํในจังหวัดโพธิ์สัตว๑ (Pursat) ของประเทศกัมพูชาราว ๕ พันคน สํวนที่ฝ๓่งประเทศไทยราว ๖
พันคน กระจายอยูํในอําเภอมะขามเดิม ได๎แกํ ตําบลตะเคียนทอง ตําบลคลองพลู ตําบลชากไทย
(อําเภอเขาคิชฌกูฏในป๓จจุบัน) และตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี หลายชื่อที่เรา
คุ๎นเคยเป็นภาษาชอง เชํน จันทบุรี มาจากคําวํา จันกะบูย (จันทบูร) ระยอง มาจาก ราย็อง แปลวํา
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เขตแดนdหรือต๎นประดูํdน้ําตกพลิ้ว คําวํา “พลิ้ว” ภาษาชอง แปลวํา ทราย หรือหาดทราย อําเภอ
แกลง ซึ่งคําวํา แกลงdแปลวํา วงแหวน (Lunarroom, ๒๐๑๑ : ออนไลน๑) dชาวชองdเป็นชนเผํา
โบราณอีกเผําหนึ่งในกลุํมชาติพันธุ๑ ออสโตร-เอเชียติค (Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ-เขมร (MonKhmer) มีภาษาพูดของตนเอง คือ ภาษาชอง แตํไมํมีภาษาเขียน นับถือ ศาสนาพุทธdมีวัฒนธรรม
ประเพณีเป็นเอกลักษณ๑ของชนเผําdซึ่ง อาจมีมาแตํกํอนสมัย สุโขทัยสืบทอดมาจนถึง ป๓จจุบัน dเชํน
การใช๎ต๎นคลุ๎ม มาจักสานสมุก ชนาง สังเหวียน มีประเพณีการไหว๎ผีโรงdผีหิ้งdทํามาหากินด๎วยการหา
ของปุาdลําสัตว๑dทําไรํ ทํานา และปลูกต๎นกระวาน ซึ่งชาวอินเดียและอาหรับชอบมากdชาวชองอยูํกัน
มากแถบเชิ ง เขารอยตํ อ กั บ ประเทศกั ม พู ช า เชํ น ที่ บ ริ เ วณเขาสอยดาวเหนื อ อํ า เภอสอยดาว
บ๎านคลองพลู บ๎านคลองน้ําเป็น บ๎านตะเคียนทอง บ๎านกระทิง ใกล๎น้ําตกกระทิง อําเภอเขาคิชฌกูฏ
บ๎านวังแซ๎ม บ๎านปึก อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมไปถึงชาวชองที่บ๎านคลองแสง บ๎านดํานชุมพล
และบ๎านปะเดา อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราดด๎วย มีจํานวนทั้งหมดประมาณ ๖,๐๐๐ คน ป๓จจุบันชาว
ชองนี้ไ ด๎ปรับ ตัวเข๎ ากับวั ฒนธรรมใหมํเหมื อนกับ คนทั่วไป สํ วนชาวชองที่อาศั ยอยูํใ นเขตจัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จะถูกเรียกวํา “ชาวไทยซอง” เพราะออกเสียง ช.ช๎าง ไมํถนัด และมีภาษาใกล๎เคียงกับ
ภาษาชอง คือ ภาษาปุา ชาวชอง ในอดีตอาศัยอยูํตามปุาเขาและที่ร าบที่เป็นปุา ระหวํางหุบเขาใน
ภาคตะวันออกของประเทศ บริเวณจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และตํอเนื่องเข๎าไป
ในเขตประเทศกัมพูชาบริเวณเขตติดตํอกับประเทศไทย ชาวชองมีภาษาพูดของตนเองแตํไมํมีภาษา
เขียนdดํารงชีวิตแบบงําย ๆdอยูํอยํางสันโดษdชอบสร๎างที่อยูํอาศัยอยูํกับธรรมชาติในปุาเขา ใกล๎
ลําธาร ทํามาหากินด๎วยการลําสัตว๑ หาของปุา เชํน น้ํามันยาง หวาย เรํว และกระวาน รู๎จักทํา
เครื่องใช๎ไม๎สอยในชีวิตประจําวันใช๎เอง โดยการนําวัสดุธรรมชาติในท๎องถิ่นโดยเฉพาะ “คลุ๎ม” มาใช๎
จักสานทําเครื่องมือเครื่องใช๎ เชํน กระบุง ตะกร๎า และเสื่อ เป็นต๎น
dddddddอัตลักษณ๑ของชาวชอง นอกจากภาษาพูดแล๎วยังมีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ มีประเพณี
ไหว๎ผีบรรพบุรุษที่เรียกวํา dพิธีการไหว๎ “ผีหิ้ง ” และ “ผีโรง” มีการจัดพิธีบวงสรวงวิญญาณผี
บรรพบุรุษ จัดเครื่องเซํนไหว๎ และมีการละเลํนโดยเชิญวิ ญญาณผีบรรพบุรุษเป็นประจําทุกปี d(นาย
จารึก ธรรมวิริยะ และ นางสาวเจตน๑จรรย๑ อาจไธสง ได๎อนุรักษ๑ไว๎โดยนํามาละเลํนที่วัดตะเคียนทอง
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๖) หลักฐานที่เชื่อได๎วําชาวชองอยูํในดินแดนภาคตะวันออก คือ นิราศเมือง
แกลงของ สุนทรภูํ ซึ่งเป็นนิราศเรื่องแรกและเชื่อวํา สุนทรภูํแตํงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๐ ในนิราศกลําวถึง
ชาวชองไว๎วํา
“ครั้นแล๎วลาฝุาเท๎าทํานบิตุรงค๑
ไปบ๎านพงฆ๎อตั้งริมฝ๓่งคลอง
ดูหนุํมสาวชาวบ๎านรําคาญจิต
ไมํนําคิดเข๎าในกลอนอักษรสนอง
ล๎วนวงศ๑วานวํานเครือเป็นเชื้อชอง
ไมํเหมือนน๎องนึกนําน้ําตากระเด็น”
ddddddd(กรมศิลปากร, ๒๕๒๐ : ๑๐๗ อ๎างถึงใน สุเรขา สุพรรณไพบูลย๑, ๒๕๓๐ : ๑)
dddddddแสดงให๎เห็นวําการมาเยี่ยมบิดาของทํานในคราวนั้นพบญาติที่มารวมตัวกันที่บ๎านบิดาของ
ทํานมีเชื้อสายชอง) จากการสํารวจเบื้องต๎นพบวํา ยังมีชาวชองคงเหลือในจังหวัดระยองน๎อยมาก
คงเหลือไว๎เพียงบางสํวนของหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ dเชํน ชื่อสถานที่ตําง ๆdชื่อแมํน้ํา ลําคลอง
เป็นต๎น ยกเว๎นที่วัดไตรรัตนาราม ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไวยยาวัจกรวัดมี
เชื้อสายชอง สามารถพูดและฟ๓งภาษาชองได๎ (จากการสํารวจ)
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dddddddเมื่อครั้งพระบาทสมเด็ จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จประพาสจันทบุรี ในปี พ.ศ.
๒๔๑๙ ได๎พบชาวชองและกลําวถึงชาวชองไว๎ในพระราชนิพนธ๑วํา
ddddddd“เรํวกระวานนี้มีแถวปุาสีเซ็นตํอเขตแดนกับเมืองพระตะบอง มีชนชาติหนึ่งเรียกวํา “ชอง”
อยูํในแถบปุาสีเซ็น พูดภาษาหนึ่งตํางหากคล๎าย ๆ กันกับภาษาเขมร ชอบลูกป๓ดและของทองเหลือง
เหมือนอยํางกระเหรี่ยงเมืองกาญจนบุรี เป็นกองสํวยเรํว สํวยกระวานขึ้นเมืองจันทบุรี กับไทยบ๎าง กับ
ญวนบ๎างไปเที่ยวเก็บตามเขาและเนินที่ติดตํอกับเขตแดนและปุาอื่น ๆ คือ ปุาน้ําเขียว ปุาตะเคียนทอง
และปุาไพรขาวdแตํเรํวกระวานพวกนี้dพวกสํวยไปเก็บมาสํงครบจํานวนแล๎วจึงได๎ซื้อขายdมีน๎อย มี
มาก” (กิตติพงษ๑ เกิดสวําง, ๒๕๕๖ : ออนไลน๑) ทั้งนี้กระวานจะมีการปลูกมากบริเวณเทือกเขา
สอยดาวdอําเภอสอยดาวdจังหวัดจันทบุรีdและยังคงเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญของประเทศไทยจาก
อดีตจนถึงป๓จจุบัน นอกจากนี้ยังพบวํามีภูเขาชื่อภูเขากระวาน (Phnom Kravann) ในจังหวัดโพธิ์สัตว๑
ประเทศกัมพูชา ซึ่งปลูกกระวานจํานวนมาก และยังมีกลุํมคนที่มีลักษณะคล๎ายชาวชองอาศัยอยูํ
dddddddจากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นเกี่ยวกับชาวชองจะพบวํามีความสัมพันธ๑ระหวํางชาวชองในเมือง
พะเนียตและชาวชองเมืองสามสิบ หรืออําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรีในป๓จจุบัน ซึ่งอยูํใกล๎แดน
ขอมd(ประเทศกัมพูชา)dมาจากแหลํงเดียวกัน dคือdมาจากเมืองพะเนียตdซึ่งเป็นเมืองของชาวชอง
โบราณ
ddddddd๒.๑.๑ ชาวซาเร
dddddddชาวซําเหรํ ชาวซําเร หรือชาวซําราย (Samre, Samrae, or Samree tribe) ชนเผํานี้มี
ประชากรคงเหลืออยูํน๎อยมาก ในประเทศกัมพูชาเหลือเพียง ๒๐๐ คนเทํานั้น สํวนชาวชองที่พบใน
จัง หวัดจันทบุรี และจังหวัดตราดของประเทศไทย ป๓จจุบันไมํพบแล๎วในประเทศกัมพูชา แม๎วําใน
ประวัติศาสตร๑จะมีการกลําวถึงชาวชองและภาษาชองเนื่องจากป๓ญหาความขัดแย๎งในศตวรรษที่ ผําน
มา ทําให๎มีการสูญเสียดินแดนแหํงประเพณีของชาวซําเร และชาวชอง โดยคนสํวนใหญํหันไปพูด
ภาษากัมพูชาแทน ชาวซําเรอาศัยเป็นกลุํมเล็ก ๆ อยูํในปุา สํวนใหญํทํานา ที่นามักจะอยูํไกลจากปุา
และมีการย๎ายถิ่นทุก ๆd๒ ปี การทํานาขึ้นอยูํกับฝนและน้ําทํวมdหรือภัยแล๎งที่เป็นเหตุให๎เผชิญกับ
การ ขาดแคลนอาหาร ชาวซําเรมักจะปลูกผักเล็กน๎อยdและกล๎วยdโดยใช๎ผลผลิตจากปุา เชํน
น้ํ า มั น ยาง ฟื น ถํ า น ป๓ จ จุ บั น ยั ง คงมี ช าวซํ า เรdอาศั ย อยูํ ที่ เ ทื อ กเขาคาร๑ ด ามอม (Cardamom
mountains) ในจังหวัดเกาะกงdและเก็บกระวานd(Cardamom)dจากปุาdสํวนใหญํอาศัยอยูํอยําง
สมถะ ไมํหยิ่งทะนง ในบ๎านมีเพียงหนึ่งห๎องdหลังคาทําจากใบไม๎dและผนังทําจากใบไม๎ ไม๎ไผํ บางครั้ง
อาจทําจากไม๎ การแตํงกายคล๎ายกับชาวกัมพูชาพื้นบ๎านdซึ่งคล๎ายกับชาวตะวันตกทั่วไป สํวนใหญํ
ขาดการศึกษาdโอกาสทางการศึกษาคํอนข๎างจํากัดและถูกควบคุมด๎วยภาษาของชาติ dคือdภาษา
กัมพูชา (Joshua Project, ๒๐๑๐)
ddddddd ๒.๑.๒ บทความด้านชาติพันธุ์วรรณา
ddddddd บทความด๎านชาติพันธุ๑วรรณาที่เขียนโดยข๎าราชการท๎องถิ่นชาวไทยdได๎รับการเรียบเรียง
ขึ้นโดยข๎าราชการสยามที่ปฏิบัติงานอยูํในสํวนภูมิภาค ตามคําร๎องขอของกรรมการสยามสมาคม ซึ่ง
มีความคิดที่จะสืบค๎นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุํมชาติพันธุ๑ในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ปกครองสํวนภูมิภาค
ของสยาม ด๎วยการให๎ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นรวบรวมข๎อมูลสํงกลับมายังสํวนกลาง ภายในข๎อเขียนจะ
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แบํงเนื้อออกเป็นหัวข๎อยํอยตําง ๆ ซึ่งเป็นไปตามชุดคําถามที่กรรมการของสยามสมาคมสนใจใครํรู๎
ทั้งนี้เนื่องจากผู๎อํานวารสารสยามสมาคม สํวนใหญํ dคือ ชาวตํางชาติ และชนชั้นนําสยามที่มีความรู๎
ทางภาษาตะวันตก ดังนั้น ข๎อเขียนที่เรียบเรียงจากข๎อมูลท๎องถิ่นของสยาม จึงได๎รับการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษโดยข๎าราชการชาวตํางชาติ เพื่อนําเสนอคูํกับบทความพากษ๑ภาษาไทยในวารสารสยาม
สมาคมเลํมเดียวกัน ลักษณะเดํนของบทความในกลุํมนี้มีหลายประการ หากที่สําคัญคือ การให๎ข๎อมูล
พื้นฐานด๎านชาติพันธุ๑วรรณา ซึ่งเอื้อตํอการทําความเข๎าใจการธํารงชาติพันธุ๑ของแตํละกลุํม ชาติพันธุ๑
ในสยามภายใต๎มิติทางประวัติศาสตร๑ dอาทิdรูปพรรณสัณฐานdการแตํงกายdเครื่องนุํงหํม ถิ่นที่อยูํ
ทําเลdขนบธรรมเนียม อาหาร รูปแบบการบริโภค การกสิกรรม และวิธีการลําสัตว๑ การคมนาคม
การค๎าdหัตถกรรม ตลอดจนลัทธิ ความเชื่อ ธรรมเนียมการปกครอง ศิลปวิทยาการของแตํละชาติ
พันธุ๑ เป็นต๎น และหากกลําวจากมุมมองของผู๎เขียนและผู๎อํานในชํวงเวลาที่ข๎อเขียนได๎รับการเขียนขึ้น
แล๎ว ข๎อมูลทั้งหมดข๎างต๎น ล๎วนเป็นประเด็นความรู๎ด๎านชาติพันธุ๑ที่ป๓ญญาชนสยาม และชาวตํางชาติ
ในขณะนั้นให๎ความสนใจ เนื่องจากเป็นประโยชน๑ทั้งตํอการจัดการปกครองของรัฐบาลสยาม และการ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกลุํมคนที่ถูกมองวําd“ด๎อยวัฒนธรรม”dซึ่งกระจายตัวอยูํทั่วประเทศ
สยามd(ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, ม.ป.ป.)
ddddddd๒.๑.๓ สังคม และวัฒนธรรม
๒.๑.๓.๑ สังคม ประกอบด๎วย
๑) องค๑กรทางด๎านศาสนา
๒) องค๑กรเครือญาติ
๓) กลุํมหรือองค๑กรของกลุํมชาติพันธุ๑ของตน
๔) ความสัมพันธ๑กับสมาชิกในครัวเรือนหรือครอบครัว
(สุเรขา สุพรรณไพบูลย๑,d๒๕๓๐d:d๓๗-๕๐)
๒.๑.๓.๒dวัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความ
สัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ มนุษย๑กับสังคม และมนุษย๑กับธรรมชาติ จําแนกออกเป็น ๓ ด๎าน คือ
จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสม และสืบทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูํอีก
สังคมหนึ่ง จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู๎และกํอให๎เกิดผลิตกรรม และผลิตผลทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม อันควรคําแกํการวิจัย อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ถํายทอด เสริมสร๎างเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน
เพื่อสร๎างดุลยภาพแหํงความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑ สังคม และธรรมชาติ ซึ่งจะชํวยให๎มนุษย๑สามารถ
ดํารงชีวิตอยํางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแหํงอารยธรรมของมนุษยชาติ (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ, ๒๕๓๕dอ๎างถึงใน “ความหมายของวัฒนธรรม”, (ม.ป.ป.))
dddddddวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย๑เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิตขึ้นสร๎างขึ้น เพื่อความเจริญงอกงาม
ในวิถีของสํวนรวมdถํายทอดกันไว๎dเอาอยํางกันไว๎dรวมทั้งผลิตผลของสํวนรวมที่มนุษย๑ได๎เรียนรู๎มาจาก
คนแตํกํอนสืบตํอเป็นประเพณีกันมา ตลอดจนความรู๎สึก ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระทํา
ใด ๆdของมนุษย๑ในสํวนรวมลงรูปเป็นพิมพ๑เดียวกัน และสําแดงออกมาได๎ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ
ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เป็นต๎น (พระยาอนุมานราชธน, ม.ป.ป. อ๎างถึงใน “ความหมายของ
วัฒนธรรม”, (ม.ป.ป.))
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dddddddวัฒนธรรม คือ วิถีดําเนินชีวิตทุกด๎านของคนทั้งมวลในสังคม ซึ่งหมายถึง วิธีการกระทําสิ่ง
ตําง ๆ ทุกอยําง ทั้งหมดทั้งสิ้น นับตั้งแตํ วิธีกิน วิธีอยูํ วิธีแตํงกาย วิธีทํางาน วิธีพักผํอน วิธีแสดง
อารมณ๑ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสํง วิธีอยูํรํวมกันเป็นหมูํคณะ ตลอดจนวิธีแสดงความสุขทางใจ
และหลักเกณฑ๑การดําเนินชีวิตทั้ง เครื่องใช๎ หรือวัตถุสิ่งของตําง ๆ ที่นํามาใช๎เพื่อการเหลํานั้น ถือเป็น
สํวนหนึ่งของวัฒนธรรม ไมํวําสิ่งของเหลํานั้นจะเป็นสิ่งของที่นํามาจากธรรมชาติ หรือคิดค๎นประดิษฐ๑
ขึ้นมาใหมํก็ตาม (เฉลียว บุรีภักดี, ม.ป.ป. อ๎างถึงใน “ความหมายของวัฒนธรรม”, (ม.ป.ป.))
dddddddสรุป วัฒนธรรม คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑
กับมนุษย๑ สังคม และธรรมชาติ ที่สามารถถํายทอดกันไว๎สืบตํอเป็นประเพณีกันมา และแสดงออกมาได๎
ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เครื่องใช๎ หรือวัตถุสิ่งของตําง ๆ เป็นต๎น โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยศึกษาวัฒนธรรมในด๎านตําง ๆ ประกอบด๎วย วัฒนธรรมด๎านตําง ๆ ดังนี้
d๑) ภาษา
d๒) การแตํงกาย
d๓) ประเพณี
d๔) การประกอบอาชีพ
d๕) วิถีชีวิต
๒.๑.๓.3dลักษณะบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรม
1)dวัฒนธรรมเป็นสิ่ง จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมมนุษย๑
มนุษย๑จะอยูํโดยปราศจากวัฒนธรรม ไมํได๎
2)dวัฒนธรรมของแตํละสังคมมีความแตกตํางกัน
3)dวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได๎
4)dวัฒนธรรมเป็นผลรวมของหลาย ๆ สิ่ง
๒.๑.๓.4dประเภทของวัฒนธรรม นักสังคมวิทยาแบํงประเภทของวัฒนธรรม
ออกเป็น 2 ประเภทคือ
1)dวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั น ทางด๎ า นวั ต ถุ เน๎ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป แบบ
ได๎แกํ สิ่งของหรือวัตถุที่มนุษย๑สร๎างขึ้นมา เชํน เครื่องมือ รถยนต๑ สิ่งกํอสร๎าง อาคาร บ๎านเรือน
โทรศัพท๑ เป็นต๎น
2)dวั ฒ นธรรมที่ ไ มํเ กี่ ย วข๎ อ งทางด๎า นวั ต ถุ เน๎ น สิ่ง ที่ ไ มํ ใ ชํ รู ป แบบ
กลําวคือ เป็นนามธรรม ได๎แกํ ภาษาพูด ความคิด คํานิยม ประเพณี กฎหมาย ความเชื่อที่มนุษย๑
ยึดถือเกี่ยวกับศาสนา ลัทธิการเมือง กติกาการแขํงขันกีฬา ความชํานาญของผู๎เลํน หรือผู๎แขํงขัน
เป็นต๎น
๒.๑.๓.5dองค๑ประกอบของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นผลจากการที่มนุษย๑ไ ด๎
เข๎าควบคุมธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย๑ ทําให๎เกิดการจัดระเบียบทางสังคม ระบบความเชื่อ
ศิลปกรรม คํานิยมและวิทยาการตําง ๆ จึงอาจแยกอธิบายองค๑ประกอบของวัฒนธรรมได๎ดังนี้
1)dองค๑มติ ได๎แกํ ความเชื่อ ความคิด ความเข๎าใจและอุดมการณ๑
ตําง ๆ
2)dองค๑พิธีการ ได๎แกํ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งแสดงออกมาใน
รูปพิธีกรรมตําง ๆ เชํน ประเพณีการแตํงกาย เป็นต๎น
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3)dองค๑การ ได๎แกํ องค๑การ สถาบัน สมาคมหรือสโมสรที่ได๎จัดตั้งขึ้น
อยํางมีระบบ มีกฎเกณฑ๑ หรือระเบียบข๎อบังคับ มีวิธีการดําเนินงานอยํางมีระบบและมีวัตถุประสงค๑ที่
แนํนอน องค๑การที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว องค๑การที่ใหญํที่สุด คือ องค๑การสหประชาชาติ
4)dองค๑ วั ต ถุ องค๑ วั ต ถุ ที่ มี รู ป รํ า งสามารถจั บ ต๎ อ งได๎ เรี ย กวํ า
วัฒนธรรมทางวัตถุ ได๎แกํ เครื่องมือ เครื่องใช๎ ในระบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในทางวัฒนธรรม
๒.๑.๓.6dหน๎าที่ของวัฒนธรรม
1)dเป็นตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน เชํน รูปแบบของครอบครัว
ชายอาจมีภรรยาได๎หลายคน ชายไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีภรรยาได๎ 4 คน หรือหญิงจะมีสามีได๎
กี่คน เป็นต๎น
2)dเป็นตัวกําหนดบทบาทความสัมพันธ๑ หรือพฤติกรรมของมนุษย๑
เชํน สังคมไทยผู๎ชายจะบวชเมื่อมีอายุ 20 ปี หรือเด็กควรปฏิบัติตํอผู๎ใหญํ หรือผู๎มีอายุมากกวํา เชํน
เมื่อพบแล๎วยกมือไหว๎ พูดจาเรียบร๎อย เป็นต๎น
3)dทําหน๎าที่ควบคุมสังคม เชํน การมีประเพณีตําง ๆ ที่ฝุาฝืนจะ
ได๎รับการตําหนิจากสังคม เชํน สังคมไทย ถือวําการกระทําของผู๎หญิงที่หนีตามผู๎ชายโดยไมํมีการสูํขอ
ตามประเพณีนั้น เป็นการกระทําที่สมควรได๎รับการตําหนิจากสัง คม เพื่อนบ๎านจะไมํมีการคบค๎า
สมาคมด๎วย
4)dทําหน๎าที่เป็นเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ๑ที่แสดงวําสังคมหนึ่ง
แตกตํางไปจากอีกสังคมหนึ่ง เชํน วัฒนธรรมการพบปะกันจะมีการยกมือไหว๎กัน แตํในสังคมญี่ปุนใช๎
การคํานับกัน เป็นต๎น
5)dทําให๎เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดความเป็นปึ กแผํน
จงรักภักดีและอุทิศตนให๎กับสังคม
6)dทําให๎สมาชิกแตํละคนและสัง คมตระหนักถึง ความหมาย และ
วัตถุประสงค๑การมีชีวิตของตน
7)dสร๎างหรือจัดแบบความประพฤติการปฏิบัติ วัฒนธรรมจะกําหนด
แบบ หรือความประพฤติไว๎ หน๎าที่ของสมาชิกสังคมจะต๎องถือปฏิบัติตาม เชํน นักเรียนพบครู พบ
พระสงฆ๑ จะต๎องเคารพกราบไหว๎ เป็นต๎น (สถาบันสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ สํานักงาน
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2559)
ddddddd ๒.๑.๔ ความสัมพันธ์ (Relations)
dddddddความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศd(InternationaldRelations)dเป็นเรื่องของการติดตํอ หรือ
ความสัมพันธ๑ในแขนงตําง ๆ เชํน เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การบันเทิงและเทคโนโลยี
สันติภาพ สงคราม การทูต
ddddddd“ความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ” เป็นความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐตํอรัฐ หรือความสัมพันธ๑
ระหวํางรัฐประชาชาติ ในยุคป๓จจุบันนี้ไมํมีรัฐใด ชาติใดที่จะดํารงอยูํอยํางโดดเดี่ยวตามลําพัง โดยที่
ไมํต๎องเกี่ยวข๎องติดตํอกับรัฐอื่น ๆ หรือสังคมอื่น ๆ โดยได๎อีกตํอไป อีกทั้งได๎มีการยอมรับกันวํา
ความสัมพันธ๑ระหวํางการเมืองภายในรัฐ และการเมืองภายนอกรัฐนั้น เกี่ยวพันและเป็นผลซึ่งกันและกัน
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ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยการเมืองคือ รัฐ ในป๓จจุบันได๎มุํงไปถึงทั้งทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และ
ทางสังคมระหวํางรัฐซึ่งมีประมาณ ๑๖๐ รัฐ ทั้งในองค๑การและนอกองค๑การสหประชาชาติ
dddddddความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศนี้มิได๎หมายความถึงความสัมพันธ๑ระหวําง “ประเทศ” เทํานั้น
แตํมีความหมายที่กว๎างกวํานั้น ถึงแม๎วํา “หนํวย” ที่มีบทบาทสําคัญสํวนใหญํในความสัมพันธ๑ระหวําง
ประเทศ คือ รัฐ หรือรัฐบาล ผู๎ดําเนินกิจการของรัฐก็ตาม “ประเทศ” นี้รวมถึง “หนํวย” อื่น ๆ ที่มิใชํรัฐ
เชํน องค๑การระหวํางประเทศ กลุํมบุคคลใด ๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีบทบาทความสัมพันธ๑ระหวําง
ประเทศได๎ “ความสัมพันธ๑” มิได๎หมายความถึงเฉพาะความสัมพันธ๑ทางการเมืองเพียงอยํางเดียว แตํรวม
ถึงความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งมีความสําคัญในการดําเนินการเพื่อให๎บรรลุ
จุดมุํงหมายของ “หนํวย” นั้น ๆ ความสัมพันธ๑นี้ มีทั้งความขัดแย๎งและความรํวมมือ
(สุรพล ราชภัณฑารักษ๑, ๒๕๕๖ : ๔๕๑)
ddddddd ๒.๑.๕ อัตลักษณ์ (Identity)
๒.๑.๕.๑ อั ต ลั ก ษณ๑ ไ มํ มี บั น ทึ ก ไว๎ ใ นพจนานุ ก รม แตํ มี ตํ า ราหลายเลํ ม ให๎
ความหมายคําวํา “อัตลักษณ๑” ไว๎วํา คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบํงชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล
สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เชํน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท๎องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมี
คุณลักษณะที่ไมํทั่วไป หรือสากลกับสังคมอื่น ๆ หรือลักษณะที่ไมํเหมือนกับของคนอื่น ๆ
dddddddราชบัณฑิตยสถาน ให๎ความหมาย ดังนี้ อัตลักษณ๑ (อํานวํา อัด-ตะ-ลัก) มาจากภาษาบาลี
วํา อตฺต (อัด-ตะ) + ลักษณ
“อัตตะ” มีความหมายวํา ตน ตัวเอง ตัวตน ของตน
“ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว
Dddddddอัตลักษณ๑ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวํา identity (อํานวํา ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบํงชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล
สังคม ชุมชน หรือประเทศ เชํน เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท๎องถิ่น และศาสนา เป็นต๎น ทําให๎สิ่งนั้นเป็นที่
รู๎จัก หรือจําได๎ สังคมแตํละสังคมมีอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน๑ทําให๎อัตลักษณ๑ของ
สังคมไทยเปลี่ยนไป โดยปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมใหมํเพิ่มมากขึ้น เชํน ภาษา การแตํงกาย ประเพณี
และอาชีพ เป็นต๎น
Dddddddอัตลักษณ๑ หมายถึง สิ่งที่เรารู๎สึกวํา เป็นเรา หรือพวกเรา แตกตํางจากเขา พวกเขา หรือคน
อืน่ อัตลักษณ๑ไมํจําเป็นต๎องมีหนึ่งเดียว แตํอาจมีหลายอัตลักษณ๑ที่ประกอบขึ้นมาเป็น ตัวเรา พวกเรา
อัตลักษณ๑ไมํใชํสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติ แตํเป็นสิ่งที่ถูกสร๎างขึ้นโดยสังคม (Social Construct) อัตลักษณ๑
จึงจําเป็นต๎องมีกระบวนการสร๎างความเหมือนระหวําง “พวกเรา” หรือ “คนอื่น” (ฉลาดชาย รมิตานนท๑,
๒๕๔๕ : ๑-๒)
Dddddddอัตลักษณ๑d(Identity) หมายถึงdลักษณะที่แสดงความเป็นตัวเองdหรือdเป็นตัวตนอยําง
แท๎จริงของแตํละบุคคลd(IndividualdIdentity) และอัตลักษณ๑รํวม (CollectivedIdentity) เชํน ภาษา
อาชีพ ศาสนา และประเพณี เป็นต๎น อัตลักษณ๑แบํงเป็นd2dประเภทdคือ
dddd
๑) อัตลักษณ๑บุคคลd(IndividualdIdentity) เกี่ยวข๎องกับมิติภายใน
ของบุคคลdได๎แกํdอารมณ๑dความรู๎สึกนึกคิดdบุคคลที่รู๎จักและรับรู๎เกี่ยวกับตนเองdซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
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และแตกตํ างจากผู๎ อื่ น d(EgodIdentity)dและภาพหรื อลั ก ษณะเฉพาะตั วของบุ คคลในสายตาผู๎ อื่ น
(PersonaldIdentity)
dddd
2) อัตลักษณ๑ทางสังคม (SocialdIdentity)dหมายถึงdสิ่งเกี่ยวข๎องกับ
การมีปฏิสัมพันธ๑ทางสังคมของบุคคลหรือสถานภาพทางสังคมdเชํนdเพศdอาชีพdชนชั้น ชาติพันธุ๑ หรือ
ศาสนาที่นับถือdเป็นต๎น ซึ่งทั้งอัตลักษณ๑บุคคลและอัตลักษณ๑ทางสังคมตํางมีผลซึ่งกันและกัน (ฉัตรทิพย๑
สุวรรณชินdและพนมพรdจันทร,d2558)
Dddddddเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) หมายถึงdสิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนของ
ตนเองdความรู๎สึกของการเป็นสํวนหนึ่งของกลุํมหรือวัฒนธรรมdที่ได๎รับอิทธิพลจากการเป็นสํวนหนึ่ง
ของกลุํมหรือวัฒนธรรมdซึ่งวัฒนธรรมจะกําหนดพฤติกรรมdการสื่อสารdจิตใจและสังคมdเอกลักษณ๑
ทางวัฒนธรรมประกอบด๎วยdคํานิยมdความสนใจdความเป็นอยูํdประเพณีและความเชื่อที่ใช๎ในการสร๎าง
ความสัมพันธ๑กับโลกที่สะท๎อนให๎เห็นถึงประสบการณ๑ทางประวัติศาสตร๑รํวมกันและรหัสทางวัฒนธรรม
รํวมกันที่ให๎เราเป็นหนึ่งในองค๑กรที่มีความมั่นคงdไมํเปลี่ยนแปลงdเป็นกรอบอยํางตํอเนื่องของการ
อ๎างอิงและความหมายdเป็นสิ่งที่คนตัดสินวําพวกเขาหรือคนอื่นdๆdอยูํในกลุํมวัฒนธรรมซึ่งสามารถ
ได๎รับอิทธิพลจากลักษณะทางกายภาพdบรรพบุรุษหรือพฤติกรรมสํวนบุคคลd(การแตํงกายdการพูด
วันหยุดและงานเฉลิมฉลอง)dเหตุการณ๑ประวัติศาสตร๑ dเงื่อนไขทางการเมืองป๓จจุบัน dสถานการณ๑ /
เว็บไซต๑dการปฏิสัมพันธ๑และวาทกรรมของประชาชนยังมีผลตํอเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม
Dddddddเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมเป็นแบบไดนามิกและพัฒนาอยํางตํ อเนื่อง ครอบคลุมชํวงชีวิตทั้ง
ของมนุษย๑และการเปลี่ยนแปลงทุกชํวงเวลาขึ้นอยูํกับบริบททางสังคมdเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมคือ
ความเข๎าใจอยํางตํอเนื่องและอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความสัมพันธ๑กับคนอื่น dๆdตัวอยํางของ
เอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมdได๎แกํd
dddd
๑) กลุํมวัฒนธรรมลุํมน้ําโขงd: ไทย-ลาว-เขมร-พมํา-เวียดนามdมีมรดก
รํวมในอนุภูมิภาคdอาทิdภาษาdการแสดงdนาฏศิลป์-ดนตรีdประเพณี
dddd
2) มรดกวัฒนธรรมรํวมในอาเซียนdประกอบด๎วย งานด๎านวรรณกรรม
ศิลปะการแสดงd(รามเกียรติ์ )dงานศิลปะหัตถกรรมพื้ นเมืองd(การทอผ๎า)dด๎านประเพณี (ประเพณี
สงกรานต๑)dด๎านพิธีกรรมd(พิธีสืบชะตาแมํน้ําโขง)dและวัฒนธรรมข๎าว
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมdมีการเสริมสร๎างความตระหนักและสํงเสริมกระบวน
การเรี ย นรู๎ ให๎ ป ระชาชนมี ความรู๎ และความเข๎ า ใจทั้ ง วั ฒนธรรมที่ เป็ นเอกลั กษณ๑ ของตนเอง dและ
วัฒนธรรมรํวมของภูมิภาคdรวมทั้งการเสริมสร๎างความตระหนักและสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ dให๎
ประชาชนมีความรู๎และความเข๎าใจทั้งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเองdและวัฒนธรรมรํวมของ
ภูมิภาค รวมทั้งบทสรุ ป dเอกลั กษณ๑ของตนเองและวัฒนธรรมรํวมของภูมิภาคdรวมทั้ง มรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายของอาเซียนdซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรวมตัวอยํางเข๎มแข็งของอาเซียนตํอไป
ในอนาคตd(สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ม.ป.ป.)
๒.๑.๕.๒ ประเภทของอั ตลั กษณ๑ ทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของชาวชองdใน
ประเด็นกลุํม จําแนกได๎d๑๐dประเภท ได๎แกํ
๑) กลุํมชาติพันธุ๑dชาวชอง เป็นชนเผําโบราณอีกเผําหนึ่งในกลุํม
ชาติพันธุ๑dออสโตร-เอเชียติคd(Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) ชาวชอง เป็น
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คํานาม เป็นชื่อชนกลุํมน๎อยเผําหนึ่ง ในตระกูลมอญ-เขมร มีมากทางตอนเหนือของจัง หวัดจันทบุรี
เรียกตัวเองวํา สําเร หรือ ตําเหร็ด เขมรเรียกวํา ปอร๑ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2559)
๒) ตระกูลของภาษา ภาษาชองอยูํในตระกูลภาษามอญ-เขมรdกลุํม
ภาษาเพียริค
๓) อํ า เภอและจั ง หวั ด ที่ ช นเผํ า อาศั ย อยูํ ชาวซํ า เร อาศั ย อยูํ ที่
หมูํบ๎านพนมเรยdซึ่งในอดีตคือ หมูํบ๎านสะตอdหรือบ๎านd83dตําบลสะตอdอําเภอกระยูมdจังหวัด
ไพลิน จนกระทั่งในปี คศ. 1960dมีการตัดแบํงจังหวัดไพลินบางสํวนออกไปเป็นจังหวัดพระตะบอง
จึงเปลี่ยนเป็น บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง ซึ่งเป็นชํวงติดตํอกับ
ดํานกระดูกช๎าง/ชองติโมงdตําบลดํานชุมพลdอําเภอบํอไรํdจังหวัดตราด (จากการสํารวจ)
๔) ภาษาdภาษาชองที่ตําบลคลองพลู dจะแบํงระบบเสียงเป็น d๓
ชนิ ด dคือ พยั ญชนะdสระdและน้ํา เสีย งdพยั ญ ชนะต๎ น d๒๑dหนํ ว ยเสี ย ง พยั ญ ชนะท๎า ยd๑๒
หนํวยเสียงdเป็นสระเดี่ยวd๑๘dหนํวยเสียงdแบํงเป็นสระเสียงสั้นd๙dหนํวยเสียงdและสระเสียงยาว
๙dหนํ ว ยเสี ย งdระดั บ น้ํ า เสี ย งจะเป็ น ปกติ dทุ๎ ม ต่ํ า หนั ก dเบา หรื อ สู ง dการออกเสี ย งจะสั้ น
รัวตะกุกตะกักdคล๎ายภาษากัมพูชาแตํไมํใชํ เพราะมีการนําภาษาไทยมาปน และภาษาชองนี้จะมีแตํ
ภาษาพู ด ไมํ มี ภ าษาเขี ย นเลย ภาษาชองได๎ รั บการยอมรับ จากนั กภาษาศาสตร๑ วํ า เป็น ภาษาที่ มี
เอกลักษณ๑ไมํเหมือนใครdป๓จจุบันมีการจัดตั้งศูนย๑ภาษาชองขึ้น มีการคิดประดิษฐ๑ตัวเขียนชองdโดย
การวิจัยรํวมกันของชาวชองและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลdที่ได๎รํวมมือกัน dเพื่อให๎ภาษา
ชองซึ่งถือได๎วําเป็นสิ่งที่ทําให๎วัฒนธรรมหรือความเป็นชองดํารงอยูํdยังคงอยูํคูํกลุํมชาติพันธุ๑ชองตํอไป
(วันวิสา อุํนขจร, ๒๕๔๙ : ๑๑๕) นอกจากนี้ยังมีการตํอยอดภาษาชองเพื่อการอนุรักษ๑ dโดยการ
จัดทําแบบเรียนภาษาชองdที่ประกอบด๎วยdพยัญ ชนะชองdคําอํานภาษาชองdตัวเขียนภาษาชอง
คําอํานภาษาอังกฤษdและความหมายภาษาไทยdเพื่อสอนผู๎เรียนเกี่ยวกับพยัญชนะภาษาชองd๒๒
ตัวd ตัวสะกด (ตัวซะก็อด) d๑๑dตัวd สระ ๒๘ ตัวdวรรณยุกต๑d๒dตัว เครื่องหมายd๔ ตัว และ
เปลี่ยนระบบ รวม ๘ เสียง ๔ เสียงใช๎ว รรณยุก ต๑ และเครื่องหมายd(เจตน๑จ รรย๑ อาจไธสง และ
คณะ, ๒๕๕๖; เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง, ๒๕๕7)
๕) สถาป๓ตยกรรมd
(1)dบ๎า นของชาวชองdมัก จะใช๎วัสดุจ ากธรรมชาติ dซึ่ง หางํา ย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งไม๎ไผํจะเป็นวัสดุที่ถูกนํามาใช๎ในการสร๎างบ๎านเรือนของชาวชองมากที่สุด โดย
การสร๎างบ๎านจะชํวยกันสร๎าง เรียกวํา การเอาแรงกัน
(2)dลักษณะบ๎าน เป็นเรือนยกพื้นสูง จากพื้นดินประมาณ 1.5 ถึง
2.0 เมตรมีบันได 3, 5 หรือ 7 ขั้น แตํนิยมทําบันได 5 ขั้น
(3)dพื ้น ที ่ภ ายในบ๎า นแบํง ออกเป็น d3dระดับ ลดหลั่น กัน ลงมา
ประกอบด๎วย สํวนที่หนึ่ง หน๎าบ๎าน เรียกวํา “ชานบ๎าน” เป็นระดับต่ําที่สุดของบ๎าน ใช๎เป็นสถานที่
วางสิ่งของตําง ๆ รวมถึงใช๎เป็นที่รับประทานอาหาร บางบ๎านจะทําบันไดพาดมายัง สํวนหน๎าบ๎าน
3 ขั้น สํวนที่สอง กลางบ๎านเป็นสํวนที่ใช๎สําหรับพักผํอน รับแขก นั่ง เลํน หรือทําพิธีกรรมตําง ๆ
สํวนที่สาม ห๎องนอนสํวนใหญํจะกั้นไว๎ห๎องเดียว เป็นสํวนที่อยูํระดับสูงสุดของตัวบ๎าน
(4)dพื้นบ๎าน ใช๎ไม๎ไผํสับให๎แตกติดกันเป็นแผง เรียกวํา “ฟาก” ใช๎
สําหรับปูพื้นบ๎าน
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(5)dหลังคาบ๎าน หลังคามุงด๎วยใบระกํา หรือ ใบคันทรง หรือหญ๎า
คาเย็บเป็นตับ บ๎านชาวชองมีลักษณะเป็น “เรือ นเครื่องผูก ” หมายถึง ทุกสํวนของบ๎านที่จะต๎อ ง
เชื่อมตํอกัน จะใช๎แตํวิธีผูกด๎วยหวาย ตอกไม๎ไผํ หรือเชือก เป็นต๎น
๖) การแตํงกาย วิถีชีวิตทั่วไปของชาวบ๎าน จะมีการนําผ๎าไปใช๎เป็น
เครื่องประกอบในงานบุญ และงานสําคัญตําง ๆ ของท๎องถิ่น เชํน งานบวช พิธีโกนจุก งานศพ ฯลฯ
อีกทั้งยังมีการทอผ๎าเพื่อใช๎ในโอกาสพิเศษตําง ๆ เชํน ใช๎เป็นผ๎าประดับผนัง ใช๎เป็นผ๎าไหว๎ญ าติ
ผู๎ใหญํ ในพิธีแตํงงาน และใช๎เป็นผ๎าถวายพระ เป็นต๎น (ดวงเดํน บุญปก, ๒๕๔๐ : ๑๕๐) ชาวชอง
ซําเร นิยมแตํงกายด๎วยผ๎าโจงกระเบนสีพื้น เชํน สีน้ําเงิน สีเขียว สีดํา สีกรมทํา หากไมํแตํงกายเชํนนี้มี
ความเชื่อ วํา อาจจะเจ็ บปุวยจนถึ ง ตายได๎ ชายชาวชอง-ซํ าเรจะต๎อ งมีผ๎ าขาวม๎าพาดบํา เสื้ อแขน
กระบอกหรือแขนยาว หากอยูํที่บ๎านมักจะไมํสวมเสื้อ ไมํนิยมใสํเครื่องประดับ หญิงชาวชอง-ซําเรจะ
สวมเสื้อแขนกระบอก สวมผ๎าถุง อาจมีเครื่องประดับ เชํน ตํางหู นอกจากนี้ยังนิยมสวมเครื่องรางของ
ขลัง เชํน ด๎ายขาว (เรืองเชิด ควาย, 2558 : สัมภาษณ๑. 16 พฤษภาคม 2558)
๗) ดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎านdเครื่องดนตรีที่ใช๎ในการประกอบ
พิธีของชาวชองในอําเภอเขาคิชฌกูฏdคือdขลุํยdกลอง เครื่องดนตรีที่ใช๎ในการประกอบพิธีของชาวซําเร
และชาวปอร๑dคือdพลอย
๘) ความเชื่อ ของชาวชอง
(1)dเชื่อเรื่องผีปูุ ยํา ตา ยาย หรือ วิญญาณมีจริง เชํน ลูกหลานจะ
เซํนไหว๎บรรพบุรุษประจํา เชํน การลงผีหิ้ง ผีโรง (เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง และคณะ, 2560ก) ทําบุญ
สํงทุํง ให๎ศาลเจ๎าที่ เจ๎าปุา เจ๎าเขา ตําง ๆ
(2)dเชื่ อ ครู บ าอาจารย๑ เชํ น เรี ย นเวทย๑ ม นตร๑ ข องขลั ง ทํ า เสนํ ห๑
ยาแฝดตําง ๆ เสกหนังควายเข๎าท๎องคนปุวย
(3)dเชื่อคุณครูหมอไสยศาสตร๑ สมุนไพรเป็นยารักษาคนปุวยให๎หาย
ได๎
(4)dเชื่อการทํานายทายทัก เชํน การดูคนปุวยใช๎ บูรณ๑ ถามไถํวําถูก
อะไร เรียกวํา โปย ใช๎มีดเหลาปลายแหลมเอาด๎ายขาวมัดหัวท๎าย ข๎าวสารใสํบนสันมีด แล๎วยกมือไหว๎
ครูบาอาจารย๑วําเป็นเชํนไร ถ๎ามีดเหวี่ยงเองอยํางแรง ถือวํา ผีโกรธเคือง แล๎วหมอบูรณ๑ถามวําเคือง
อะไร เป็นต๎น
๙) ประเพณี
(1)dประเพณีแตํง งานแบบชาวชองใน อําเภอเขาคิชฌกูฏ จัง หวัด
จันทบุรี ป๓จจุบัน มี 2 แบบ คือ
ก)dแตํง งานพิ ธีก าตั ก หรื อ งานใหญํ ลั กษณะพิธี กรรมจะมี
เครื่องขบวนพิเศษ เชํน เขาวัว – ควาย ทับไทรกะลา กระดึง รูปช๎าง ม๎า กลองโทน จํานวน 5 คน
แสดง 2 เวลา กลางคืนและตอนเช๎า ที่โรงพิธี กลางแจ๎ง dคณะd5dคนdจะแสดงเต๎นdตีกลองdกะทุ๎ง
ทับไทร เสียงกังวาน เวียนรอบโรงพิธี ในกลางคืน เวียน 3 รอบ หัวหน๎าจะร๎องไปเวียนไปวํา กะเฌอ
กะชึก ๆๆ สํวนวัวกับควายจะขวิดกันและไลํขวิดคนมาดู ในโรงพิธีจะมีคูํบําวสาวนั่งเคียงกัน หมอพิธี
จะเริ่มสวดคาถาเวทย๑มนตร๑ชุมนุมเทวดา แล๎วเอาเหล๎าเซํนบนศีรษะคูํบําวสาว จากนั้นจะมีเด็กชาย
หญิง อายุ 6 - 9 ปีdมารํวมในพิธี หมอพิธีจะสอนเด็กให๎ปูอนข๎าวปลากัน น้ํา เปลํา และเหล๎าขาว
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ผลัด กันปู อนโดยผู๎ช ายจะปู อนผู๎ หญิง กํอ นและผู๎ หญิง ปูอ นผู๎ช ายจนครบ 2 คูํ 4 คน และจะให๎รํ า
กะมล๐อฮจนครบทุกคน เป็นอันเสร็จพิธีตอนกลางคืน แตํเวลาตอนเช๎าเจ๎าบําวจะแหํขันหมากเวียน
ปรําโรงพิธี 3 รอบ พร๎อมกับขบวนแหํคนกาตักทั้ง 5 คน และขบวนขันหมากมากมาย 3 รอบแล๎ว
เอาเข๎าพิธีทําเหมือนตอนกลางคืน แตํตอนเช๎าจะเพิ่มพิธีปลํอยไกํและผูกข๎อมือเจ๎าบําว เจ๎าสาว เป็น
เสร็จพิธี
ข)dแตํ ง งานพิ ธี เ ล็ ก หรื อ แตํ ง ธรรมดาทั่ ว ไป เจ๎ า บํ า วจะต๎ อ ง
เตรียมสินสอดทองหมั้นให๎ครบและขนมพิธี ตําง ๆ จะต๎องแหํกระบุงโฆเฌํอ (ขบวนขันหมาก) จะมี
ข๎าวเปลือก ขวานปูลู เคียวเกี่ยวข๎าว กําไลมือ กําไลข๎อเท๎า ผ๎าแดง – ขาว พานหมากพลู กระปุกน้ํา
กะแชํ ไกํตายทั้งตัวที่ไมํมีขน + ตัวลูกไกํอายุประมาณ 2 เดือน (ไกํที่ยังมีชีวิตอยูํ) ตัวผู๎และตัวเมียจับ
มาไว๎ในพิธีที่กระบุงโฆเฌํอdเมื่อเจ๎าบําวแหํขันหมากมาถึง หน๎าบ๎านเจ๎าสาวdแตํละฝุายจะมีการขัต
ฤกษ๑ หรือขัดขนอนdใช๎เข็มเงินฝางพันไปบ๎านเจ๎าสาวdและเจ๎าสาวจะแหํออกจากห๎องมารับเจ๎าบําวที่
ด๎านลํางบริเวณบันไดdเอาน้ํามาล๎างเท๎าเจ๎าบําวdแล๎วจูงขึ้นบันไดไปที่นั่งทําพิธีโขกหัวตํอไป ในพิธีจะมี
หมอพิธีพราหมณ๑dจะเริ่มชุมนุมเทวดาแล๎วเอาผ๎าขาวคลุมหัวเจ๎าบําวเจ๎าสาวแล๎วให๎พํอ dแมํdเจ๎าบําว
กับเจ๎าสาวมอบเงินสินสอดให๎ครบกํอนdแล๎วหมอพิธีจะเริ่มหยิบเอาขวานปูลูมีด๎ามพร๎อมแบกขึ้นบํา
เดินโขยกไปทางซ๎ายเรือนเวียนdขวา 3 รอบ รอบที่d1dหมอพิธีจะเอาขวานปูลูเคาะต๎นเชงเลงdหรือ
ที่ป๓กกลางกระบุงโฆเฌํอdถือต๎นไม๎ตะเคียนd1dครั้ง กํอนdแล๎วหมอพิธีจะนําเอาเหล๎าขาวเซํนบน
ศีรษะเจ๎าบําวเจ๎าสาวที่มีใบตองรองบนศรีษะ และมีผักพลําปลายําไว๎ด๎วยdเมื่อครบd3dรอบทําแบบ
เดียวกับตอนครั้งที่d1dจนได๎สามรอบแล๎วหมอพิธี dจะทําการโขกหัวชนกัน d3dครั้ง dแตํละครั้งจะ
แสดงเป็นไกํตีปีกขันร๎องเสียงไกํอูdไกํแจ๎dไกํตะเภาจนครบdหมอพิธีจะนําผ๎าขาวคลุมหัวออกแล๎วพรม
น้ํา มนต๑ ใ ห๎ คูํ บํ า วสาวอยูํ เ ป็ น ผั ว เมี ย กั น ให๎ ยั่ ง ยื นนานตลอดไปdจากนั้ น dจะจั ด ผู ก ข๎ อ มื อ เจ๎ า บํ า ว
เจ๎าสาวตํอไปdเสร็จแล๎วคูํบําวสาวจะจับไกํคนละd1dตัวdผู๎ชายจับตัวผู๎dผู๎หญิงจะจับตัวเมียdถือเดิน
ลงบันไดปลํอยไกํตัวผู๎และตัวเมียdโดยมีหมอพราหมณ๑เป็นผู๎นํากลําวพิธีปลํอยไกํตํอไปจนเสร็จ dถ๎าไกํ
ตัวผู๎dตัวเมียdเดินตามกันห้ําหั่นกันไปคูํนั้นจะมั่งมีdร่ํารวยdถ๎าปลํอยไกํไปแล๎วมันตีกันจิกกันdคูํนั้นจะ
อยูํกันไมํนาน
(2)dประเพณีทําบุญสํ งทุํง dจะทําในเดือน มกราคม และเดือนอ๎าย
เมื่อเก็บเกี่ยวข๎าวนาเสร็จแล๎วdชาวบ๎านจะให๎ศาลนากํอนdแล๎วจะเผาข๎าวหลามเอาไปทําบุญตอนเช๎า
ขั้นตอนทําบุญสํงทุํง dทางบก - ทางน้ําdสมัยอดีตโบราณแตํละหมูํบ๎านจะมีพิธีกรรมกํอนทําบุญ ใน
ตอนเช๎า แตํตอนกลางคืนกํอนจะทําบุญที่จุดหมายที่เคยทําในหมูํบ๎านจะมีผู๎นําd4dคนdแสดงตัวเป็น
พญายมทูตdคือdนายสุdนายสะdนายนะdนายโสdทั้ง สี่คน ในเวลา 1 ทุํม จะพากันไปขอเสบียง
อาหารมีข๎าวสารdเป็ดไกํและมีน้ําปลาdของกิน ตําง ๆdพญายมทูตจะกลับเมืองdจึง จําเป็นต๎องมี
อาหารเพื่อใช๎เดินทางdแตํหัวหน๎าจะมีไขํดิบหนึ่งลูกและผ๎าขาวผูกมือdเจ๎าบ๎านที่ขอเสบียงเขาแล๎วเอา
ไขํเซํนที่ข๎อมือในบ๎านทุกคนบอกให๎หายโรคdหายปุวยdพญายมทูตdบอกวําจะเอาโรคภัยกลับเมืองผี
แล๎ว เดินทางลงไปทางใต๎จนครบทุกบ๎านdสิ้นสุดที่จะพักทําบุญตอนเช๎า ๆdจะมีชาวบ๎านมารํวมปลํอย
เคราะห๑โศกไปกับเกวียนเข๎าปุาไป และพระสงฆ๑จะสวดมนต๑บทตําง ๆ เชํน พาหุง มงคลจักรวาล ชยัน
โตdแล๎วให๎พรเป็นอันจบพิธีทําบุญสํงทุํง
(3)dพิธีให๎ศาลหมูํบ๎านในเดือน 3 – 6 แตํละหมูํบ๎านจะพากันให๎ศาล
หมูํบ๎าน ซึ่งจะมีศาลยกถาวรอยูํแล๎ว ขั้นตอนต๎องเตรีย มทําขนมป็อกใสํไ ส๎มะพร๎าว หํอใบตองพั บ
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สี่เหลี่ยม ไกํตายตัวผู๎ 1 ตัว เหล๎า 1 ขวด บายศรีปากชาม 1 ที่ ธูปเทียน ข๎าวสาร 1 ชาม พิธีจะเริ่ม
ผู๎นําจะกลําวชุมนุมเทวดากํอนแล๎วเอาหมากพลูจีบบุหรี่ม๎วนยาเส๎นป๓กธูป 5 – 19 ดอก ป๓กลงที่ดิน
โคนเสาศาล 2 ดอก และป๓กที่บายศรีปากชาม 1 ดอก นอกนั้นป๓กตามที่มีของเซํนและผู๎นําจะแจก
ข๎าวสารคนละกํา แล๎ วกลําวเรียกเจ๎าสวนนารายณ๑ เจ๎าปุา เจ๎าทุํง เจ๎านา เจ๎าคลอง ห๎วย หนอง บึง
รู๎บ๎างไมํรู๎บ๎างเชิญมากินเครื่องเซํนไหว๎นี้เทอญ พร๎อมกับข๎าวสารในกํามือ สาดไปที่หลังคาศาลนั้นจน
ครบ 3 ครั้ง แล๎วจะลาเครื่องเซํนไหว๎ เป็นเสร็จพิธีให๎ศาล นอกนั้นจากความเชื่อการให๎ศาลนา ศาลไรํ
ศาลหมูํบ๎าน และหมูํบ๎านจะอยูํเย็นเป็นสุข สบายกันตลอด ดีในปีนั้น และยังมีความเชื่อเล็ก ๆ น๎อย ๆ
อีกมากมายของชาวชองทั่วไป
๑๐) คํานิยมของชาวชอง มีคํานิยมมักเลียนแบบตามผู๎นํากํอน เชํน
การแตํงกาย แตํละยุคจะนิยมทําตามกันหมดแตํ ป๓จจุบันคํานิยมตามสมัยป๓จจุบันเสียสํวนมาก เชํน
การทําเกษตรอะไรดี จะทําตามกัน เชํน การเลําเรียนหาความรู๎ใสํตัวลูก หลาน อยากเรียนกันในสมัย
ป๓จจุบัน แตํลูกหลานชาวชอง เมื่อเรียนรู๎แล๎วจะอยูํทํากันเรื่องเกษตรเสียสํวนมาก ไมํชอบเป็นเจ๎านาย
แม๎มีความรู๎สูงยังต๎องยึดอาชีพเกษตรเสียสํวนใหญํ ไมํเหมือนสมัยโบราณลูกหลานชาวชองจะไมํเรียนรู๎
หนัง สือ จะเรียนเรื่องเวทย๑มนตร๑ไสยศาสตร๑ตําง ที่นิยมกันแขํง ขันกันใครมีวิชาดีกวํากันในยุคนั้ น
ชาวชองไมํ ช อบอยูํ ใ นอํ า นาจใคร ชอบอยูํ เ ก็ บ ตั ว เงี ย บและสบายไปวั น ๆ หนึ่ ง ในอดี ต เป็ น คน
ตรงไปตรงมาเสียสํวนมาก
๑1) วิถีชีวิต อาชีพ จะมี 2 ยุค ยุคอดีตโบราณวิถีชีวิต อาชีพ ทํานา
(เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง และคณะ, 2559) ทําไรํ หาของปุา ลําสัตว๑ ปลูกกระวาน ร๎องรําทําเพลง
พื้นบ๎าน สนุกสนานเฮฮา คบค๎าสมาคมเพื่อนฝูง ผูกมิตรทําเกลอ สาบานเพื่อเป็นเพื่อนตายเลี้ยงดูกัน
ยามมีงานตามวัด ครอบครัวลูกเมียรักษาประเพณี ปูุ ยํา ตา ยาย ในอดีตมีวัฒนธรรมการเกษตร
วัฒนธรรมการตาย วัฒนธรรมการพยาบาล สมุนไพร วัฒนธรรมการเกิด วัฒนธรรมความเชื่อตําง ๆ ที่
ทําตามกัน ยุคป๓จจุบัน ชาวชองจะยึดวิถีชีวิตสมัยใหมํกันหมด เชํน การศึกษาหาความรู๎ การแตํงตัว
การทํา มาหากิน ทํา สวนผลไม๎ (เจตน๑ จ รรย๑ อาจไธสง, 2560) ค๎ า ขาย รับ จ๎ างตํ าง ๆ ชาวชอง
ลูกหลานจะเปลี่ยนวิถีชีวิตตามโลกาภิวัตน๑ สมัยใหมํกันหมด เชํน การใช๎สื่อเทคโนโลยีสมัยใหมํ เชํน
โทรศัพท๑มือถือ คอมพิวเตอร๑ โน๏ตบุ๏ค อินเตอร๑เน็ต หลากหลายมากมาย ชาวชองลูกหลานชาวชองรู๎
หมดเหมือนกัน ชีวิตในครอบครัวจึงเปลี่ยนแปลงไปด๎วย เชํน พํอ – แมํ ลูกหลาน ไมํอยูํบ๎านกินข๎าว
พร๎อมกันเหมือนในอดีต ตํางคนตํางไป หากินเสียสํวนมากในป๓จจุบัน
๑2) การประกอบอาชีพ ในอดีตชาวชองมีอาชีพ ทํานา ทําไรํ หา
ของปุา ลํ าสัตว๑ ปลูกกระวาน พริกไทย เลี้ยงเป็ด ไกํ วัว ควาย ไว๎ใช๎ง าน ทํานา ไถนา ลากไม๎ ตัก
น้ํามันยางหาเชื้อเพลิ ง รับจ๎าง เอาแรงทํ างานกันชํว ยเหลือกัน ในกลุํมหมูํบ๎ านการประกอบอาชี พ
ป๓จจุบันของชาวชอง ทําสวนผลไม๎ ทําไรํพืชผัก กล๎วยไขํ ทําสวนยางพารา เลี้ยงเป็ด ไกํ เพื่อขาย
ค๎าขาย รับจ๎าง อาชีพรับราชการ นายหน๎าซื้อขายที่ดิน เป็นหมอพื้นบ๎านยาสมุนไพร ทําพิธีกรรม
ประเพณีตําง ๆ จัดงานรื่นเริงหากําไร
๑3) สังคมของชาวชองป๓จจุบัน คือ
(1)dชาวชองนับถือศาสนาพุทธ พราหมณ๑
(2)dทําบุญญาติที่เสียชีวิต
(3)dทําบุญขึ้นบ๎านใหมํ
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(4)dทําบุญวันเข๎าพรรษา – ออกพรรษา
(5)dทําบุญตามประเพณี การแตํงงาน
(6)dทําบุญวันสําคัญทางศาสนา เชํน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
(7)dทําบุญลอยกระทง ทําบุญวันสารทเดือน 10
(8)dทําบุญอุปสมบทลูกหลาน
(9)dทําบุญวันสงกรานต๑ ตรุษไทย
(10)dระบบเครือญาติ
พํอ
:
อูญ
แมํ
:
เมํ
ลูกสะใภ๎
:
เคนยายหมอก
พี่
:
ลึง
น๎อง
:
โบด
ลูกเขย
:
เคนประซา
น๎า
:
คมลา
อา
:
คมลา
หลาน
:
โจ
ปูา
:
ท๑อม
ลุง
:
ท๑อม
แมํเลี้ยง
:
เมํเลี่ยง
ปูุ
:
ตา
ยาย
:
ยาย
ปูุทวด
:
ตาทวด
ยําทวด
:
ยายทวด
๑4) ความสัมพันธ๑กับสมาชิกในครอบครัว ทุกครอบครัวของชาวชองจะ
มีลักษณะdดังนี้d(เฉินdผันผาย,d2559)
(1)dจะเคารพผู๎อาวุโส คือ พํอ แมํ ปูุ ยํา ตา ยาย พี่ น๎อง
(2)dชํวยเหลือกันในครอบครัว
(3)dให๎ความเป็นธรรมในครอบครัว
(4)dปรึกษาหารือกันในครอบครัว
(5)dให๎สิทธิกันในครอบครัว
(6)dไมํก๎าวกํายงานกันในครอบครัว
(7)dชํวยเหลืออุปถัมภ๑กันยามเจ็บปุวย
(8)dชํวยกันทํางานหาเลี้ยงชีพในครอบครัว
(9)dสํงเสริมให๎การศึกษาแกํลูกหลานในครอบครัว
๑5) อาหารชอง
(1)dอาหารคาว ได๎แกํ ขนมจีนน้ํายาฟ๓กทองแกงไกํ ขนมจีนน้ํายา
ไกํคั่ว ขนมจีนน้ํายาปลาชํอน น้ําพริกกะทิ พริกกะปิ กะปิเผา พริกเกลือ น้ําพริกระกํา น้ําพริก
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ตะไคร๎ (หลุกมูํจ) กลอย หลุกกะแพ๎ง (มะพร๎าวคั่ว) กะลาง (เม็ดกระบก) ปลาแอ๏บ แกงไกํใสํลูก
กล๎วย แกงมะละกอใสํไกํ แกงบอนใสํลูกมะกอก พริกแกง น้ํากะทิ ลูกมะกอก เกลือ ต๎มโหลกล๎วย
ต๎มโหลหนํอไม๎ ต๎มโหลมัน ต๎มปลาใสํส๎มบอน และเลียงปลายํางลูกบวบ (เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง และ
คณะ, 2552; เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง และคณะ, 2560ข) ตํากระวาน ยํากบพื้นบ๎าน (ยํากบแรด) แกง
ปลาไหลยอดเตําร๎าง แกงกวางพริกไทยอํอน แกงกบยอดหวายขม แกงกระรอกแกงนก แกงส๎มมือ
บอน แกงส๎มเตําเกียด แกงฝ๓กเพกา เป็นต๎น (สุภร พงษ๑สําราญ และคณะ, 2557) อาหารชองที่
เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ขนมจีน (น่มจุ๊ก ) น้ายาฟักทองแกงไก่ น้าพริกกะทิ ซึ่ง อุดมไปด้วยผัก
นานาชนิด
(2)dอาหารหวาน ได๎แ กํ ได้แก่ เปี ยกกะทิ ข้ าวมัน ขนมปาย
ขนมลูกโทน ขนมตุงค้อน (ชาวชอง เรียก ขนมควยลิง หรือขนมเล็บมือนางในปัจจุบัน) ขนมป๊อก ขนม
ปลากริม ขนมรังผึ้ง (ชาวชอง เรียก ขนมกะเท่ย) ขนมกวนขาว และขนมกวนแดง
(เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง และคณะ, 2560ข)
ddddddd ๒.๑.6 ข้อมูลของอาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
d๒.๑.6.๑ ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
แบํงเขตการปกครอง เป็น 15 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน
หมูํ 1 บ๎านกรอกสะแก ผู๎ใหญํบ๎าน คือ นายบุญยง เมืองแก๎ว
หมูํ 2 บ๎านหนองคอก
หมูํ 3 บ๎านเกาะลอย
หมูํ 4 บ๎านวังหิน
หมูํ 5 บ๎านหนองขาหยั่ง
หมูํ 6 บ๎านธรรมรัตน๑ใน
หมูํ 7 บ๎านรํมโพธิ์ทอง
หมูํ 8 บ๎านเทพประทาน
หมู9ํ บ๎านห๎วยตะปอก
หมูํ 10 บ๎านศรีเจริญทอง
หมูํ 11 บ๎านห๎วยโสม
หมูํ 12 บ๎านทุํงสําย
หมูํ 13 บ๎านเกาะกระทิง
หมูํ 14 บ๎านเขากล๎วยไม๎
หมูํ 15 บ๎านหนองใหญํ
d ๒.๑.6.2 ตําบลทําตะเกียบ อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
แบํงเขตการปกครอง เป็น 15 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย
หมูํ 1 บ๎านวังวุง๎
หมูํ 2 บ๎านทําคาน คนกลุํมแรกที่เข๎ามากํอตั้งหมูํบ๎านทําคาน ไมํทราบวํามาจากที่ใด แตํมี
ประวัติพอสันนิษฐานได๎ คือ เจ๎าพํอเขากา ซึ่งเป็นทหารสมัยพระเจ๎าตากสินมหาราช พระเจ๎าตากสิน
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มหาราชได๎ทรงเดินทัพมาและได๎ตั้งคํายที่ทําคาน เจ๎าพํอเขากาได๎เกิดเจ็บปุวยและเสียชีวิตลง เพื่อน
ทหารจึงฝ๓งศพไว๎ ณ บ๎านทําคาน เจ๎าพํอเขากาได๎แสดงอิทธิฤทธิ์ให๎เห็น ชาวบ๎าน จึงสร๎างศาลเจ๎าพํอ
เขากาขึ้ นและจั ดให๎ มีงานเซํนไหว๎ทุ กปี ป๓จ จุบัน หมูํบ๎ านทําคานได๎ย๎า ยที่ อยูํจ ากบริเ วณคลองสียั ด
เนื่องจากมีการสร๎างอํางเก็บน้ําคลองสียัด จึงมีการเวนคืนที่ดินให๎ประชาชนมาตั้งบ๎านเรือนบริเวณทิศ
เหนือ ของอํางเก็บน้ํา หมูํบ๎านทําคานมี 162 ครัวเรือน ประชากรรวม 689 คน แยกเป็นเพศชาย
331 คนหญิง 358 คน ประชาชนประกอบอาชีพทําไรํ ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว๑ จับสัตว๑น้ํา และ
ค๎าขาย
หมูํ 3 บ๎านทุํงยายชี เป็นหมูํบ๎านที่เกําแกํตั้ง ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2386 คนกลุํมแรกที่เข๎ามาตั้ง
รกรากที่นี่เป็นกลุํมที่อพยพพร๎อมกับกองทัพพระเจ๎าตากสินมหาราชdเมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ๑ของ
พื้นที่นี้ จึงตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่บ๎านทุํ งยายชีแหํงนี้ ลักษณะการตั้งบ๎านเรือนของชาวบ๎าน มีลักษณะ
ดังนี้ แบบที่ 1 คือ อยูํรวมกันเป็นกลุํมก๎อน ชาวบ๎านชุมชนดั้งเดิม แบบที่ 2 เป็นการปลูกบ๎านกระจาย
ออกไปตามเส๎นทางคมนาคมและพื้นที่ทํากิน พื้นที่ทํากินสํวนใหญํของชาวบ๎านยังไมํมีเอกสารสิทธิ์ ทํา
ให๎ชาวบ๎านขาดความมั่นคง และหลักประกันของครอบครัว พื้นที่ปุาไม๎ที่อุดมสมบูรณ๑ได๎มีจํานวนลดลง
เพราะ ถูกถางทําเป็นไรํมัน ไรํอ๎อย ป๓จจุบันคงเหลือ 20 ไรํ เป็นปุาชุมชนของวัด
หมูํ 4 บ๎านทํากลอย
หมูํ 5 บ๎านหนองปรือกันยาง
หมูํ 6 บ๎านหนองประโยชน๑
หมูํ 7 บ๎านอํางเสือดํา
หมูํ 8 บ๎านหนองปลาซิว
หมูํ 9 บ๎านอํางเตย
หมูํ 10 บ๎านหนองเรือ
หมูํ 11 บ๎านน๎อยนาดี
หมูํ 12 บ๎านเนินกระบก
หมูํ 13 บ๎านคลองตะเคียน
หมูํ 14 บ๎านคลองมะหาด
หมูํ 15 บ๎านเขาตลาด (เอกสารอัดสําเนาตําบลทําตะเกียบ)
๒.๑.7 รัฐนิยม 12 ฉบับ
ddddddนับตั้งแตํประเทศไทยเปลี่ย นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑มาเป็นประชาธิปไตยในปี
พ.ศ. 2475 นั้น เริ่มปรากฏให๎เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยํางเดํนชัด ทั้งในทางการเมืองการปกครอง
การบริหารราชการ รวมไปถึงในด๎านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู๎คน เมื่อในสมัยรัฐบาลของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
แนวนโยบายของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ “นโยบายสร๎างชาติ” มีความหมาย
ตามที่ปรากฏในคํากลําวปราศรัยของจอมพล ป. วํา “ความหมายของการสร๎างชาตินั้นมีวํา ชาติไทยมี
อยูํแล๎ว แตํสถานะบางอยํางของชาติยังไมํขึ้นถึงขั้นระดับสมความต๎องการของประชาชาติไทย เรา
จําเป็นต๎องพร๎อมใจกันกสร๎างเพิ่มเติมให๎ดีขึ้นกวําเดิม ก็ชํวยกันปรับปรุงไปจนกวําเราทุกคนจะพอใจ
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หรืออยํางน๎อยก็ได๎ระดับเสมออารยะประเทศ” นําไปสูํการเปลี่ยนโฉมประเทศสยามไปจากเดิม และ
ความริเริ่มประการหนึ่งที่ถือวําเป็นสิ่งอันเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในชํวงนั้นอยํางแท๎จริง คือ การ
ประกาศสิ่งที่เรียกวํา “รัฐนิยม” อันเป็นประกาศเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติทางวัฒนธรรมสําหรับ
ประชาชนที่จะแสดงให๎เห็นถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่กําหนดขึ้นเพื่อปรับปรุง
แก๎ไขวัฒนธรรมบางอยํางของชาติ สําหรับให๎ใช๎เป็นหลักให๎ประชาชนได๎ยึดถือปฏิบัติ
โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามได๎อธิบายคําวํา “รัฐนิยม” ไว๎ในสุนทรพจน๑นายกรัฐมนตรีซึ่ง
กลําวทางวิทยุกระจายเสียงในอภิลักขิตสมัยแหํงงานเฉลิมฉลองวันชาติและสนธิสัญ ญา ในวันที่ 24
มิถุนายน 2482 จับใจความได๎วํา “ รั ฐนิยม คือ การปฏิบัติให๎เป็น ประเพณีนิยมที่ดีประจํา ชาติ
เพื่อให๎บุตรหลานอนุชนคนไทยเรายึดถือเป็นหลักปฏิบัติ รัฐนิยมนี้มีลักษณะและละม๎ายคล๎ายคลึงกับ
จรรยามรรยาทของอารยชนจะพึงประพฤตินั่นเอง ในรัฐนิยมยังมีพฤตติกรรมเพิ่มพิเศษขึ้นอีกอยําง
หนึ่ง คือ อํานาจมหาชน” ซึ่งคําวําอํานาจมหาชน จอมพล ป. อธิบายเพิ่มเติมในสุนทรพจน๑ฉบับ
เดียวกันวํา “อํานาจมหาชน นั้นแปรรูปมาจากมติมหาชน ซึ่งเราเคยได๎ยินได๎ฟ๓งมาแล๎ว หมายความวํา
การทําสิ่งใดให๎ดําเนินตามความเห็นของสํวนมากของชาติ ความเห็นดีเห็นชอบของประชาชนสํวนใหญํ
นั้น กํอให๎เกิดอํานาจมหาชนขึ้น อํานาจมหาชนนั้น สามารถทําการปรับปรุงหรือปราบปรามกลุํมชน
สํวนน๎อยที่ยังวํานอนสอนยาก”ประกาศรัฐนิยมออกมาในชํวงระหวําง พ.ศ. 2482-2485 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 12 ฉบับ และได๎มีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู๎ที่ไมํปฏิบัติตามรัฐนิยมด๎วย โดยใจความของ
รัฐนิยม12ฉบับ มีดังตํอไปนี้
๒.๑.7.1 รัฐนิยมฉบับที่ 1 : เรื่อง การใช๎ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ
โดยที่ชื่อของประเทศนี้ มีเรียกกันเป็นสองอยําง คือ “ไทย” และ “สยาม” แตํประชาชนนิยม
เรียกวํา “ไทย” รัฐบาลเห็นสมควรถือเป็นรัฐนิยมใช๎ชื่อประเทศให๎ต๎องตามชื่อเชื้อชาติและความ นิยม
ของประชาชนชาวไทย ดั่งตํอไปนี้
ก. ในภาษาไทย ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติให๎ใช๎วํา “ไทย”
ข. ในภาษาอังกฤษ
๑. ชื่อประเทศ ให๎ใช๎วํา THAILAND
๒. ชื่อประชาชน และสัญชาติให๎ใช๎วํา THAI
แตํทั้งนี้ ไมํก ระทบถึงกรณีที่มีบทกฎหมายบัญ ญัติคําวํา “สยาม” ไว๎ ทั้ง นี้ตั้ง แตํวันที่ ๒๔
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต๎นไป
ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2482
๒.๑.7.2 รัฐนิยมฉบับที่ 2 : เรื่อง การปูองกันภัยที่จะบังเกิดแกํชาติ
ด๎วยรัฐบาลพิจารณาเห็นวํา ชาติไ ทยต๎องเป็นที่เ ทิดทูลของชาวไทยอยํางสูงสุดเหนือสิ่งใดๆ
การปูองกันรักษาชาติยํอมเป็นหน๎าที่ของประชาชนทุกคนที่รํวมชาติกันจักต๎อง ปูองกันอันตรายหรือ
ความเสื่อมโทรมของชาติที่อาจมีมาด๎วยประการตํางๆ จึ่งประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ดั่งตํอไปนี้
๑. ชนชาติไทยต๎องไมํประกอบกิจการใดๆ โดยไมํคํานึงถึงผลประโยชน๑และความปลอดภัย
ของชาติ
๒. ชนชาติไทยต๎องไมํเปิดเผยสิ่งซึ่งอาจเป็นผลเสียหายแกํชาติให๎ชนตํางชาติลํวงรู๎เลยเป็นอัน
ขาด การกระทําเชํนนั้นเป็นการทรยศตํอชาติ
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๓. ชนชาติ ไทยต๎อ งไมํ ทํ าตนเป็ น ตัว แทนหรือ เป็ น ปากเสี ย งของตํ า งชาติ โดยไมํคํ า นึง ถึ ง
ผลประโยชน๑แหํงชาติไทย ต๎องไมํออกเสียงหรือแสดงตนเข๎าข๎างตํางชาติในกรณีที่เป็นป๓ญหาระหวําง
ชาติ การกระทําเชํนนั้นเป็นการทรยศตํอชาติ
๔. ชนชาติไทยต๎องไมํแอบอ๎าง ซื้อขายที่ดินแทนชนตํางชาติ ในทางที่เป็นภัยแกํชาติ การ
กระทําเชํนนั้นเป็นการทรยศตํอชาติ
๕. เมือ่ ปรากฏวํา มีผู๎หนึ่งผู๎ใดทรยศตํอชาติ เป็นหน๎าที่ของชาวไทยต๎องเอาใจใสํรีบระงับเหตุ
นั้น
ประกาศมา ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482
๒.๑.7.3 รัฐนิยมฉบับที่ 3 : เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย
ด๎วยรัฐบาลเห็นวํา การเรียกชาวไทยบางสํวนไมํต๎องตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของผู๎ถูก
เรียกก็ดี การเรียกชื่อแบํงแยกคนไทยออกเป็นหลายพวกหลายเหลํา เชํนไทยเหนือ ไทยอิสาณ ไทยใต๎
ไทยอิสลามก็ดี ก็ไมํสมควรแกํสภาพของประเทศไทย ซึ่ง เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน จะแบํง แยกมิไ ด๎
จึ่งประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ ดั่งตํอไปนี้
1. ให๎เลิกการเรียกชาวไทย โดยใช๎ชื่อที่ไมํต๎องตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของผู๎ถูกเรียก
2. ให๎ใช๎คําวํา “ไทย” แกํชาวไทยทั้งมวลไมํแบํงแยก
ประกาศมา ณ วั นที่ 2 สิง หาคม พุ ทธศัก ราช 2482
๒.๑.7.4 รัฐนิยมฉบับที่ 4 : เรื่อง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลง
สรรเสริญพระบารมี
ด๎วยรัฐบาลได๎พิจารณาเห็นวํา ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นสิ่งสําคัญ
ประจําชาติ พึงได๎รับความเชิดชูเคารพของชาวไทยทั้งมวล จึ่งประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ ดั่งตํอไปนี้
1. เมื่อได๎เห็นการชักธงชาติขึ้น หรือลง จากเสาประจําสถานที่ราชการตามเวลาปกติหรือได๎
ยินเสียงแตรเดี่ยวหรือนกหวีดเปุาคํานับ หรือให๎อาณัติสัญญาณการชักธงชาติขึ้นหรือลดธงลง ให๎แสดง
ความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
2. เมื่อได๎เห็นธงชัยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจํากองยุวชนทหาร หรือธงประจํากองลูกเสือ
ซึ่งทางราชการเชิญผํานมา หรืออยูํกับที่ประจําแถวทหารหรือหนํวยยุวชนหรือลูกเสือ ให๎แสดงความ
เคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
3. เมื่อได๎ยินเพลงชาติ ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึ่งบุคคลบรรเลงในงานพิธีอยําง
หนึ่ง อยํางใดก็ดี ให๎ผู๎ที่รํวมงาน หรือที่อยูํในวงงานนั้น แสดงความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
เครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
4. เมื่อได๎ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทางราชการบรรเลงในราชการก็ดี ซึ่งบุคคลบรรเลง
ในโรงมหรสพ หรือในงานสโมสรใดๆ ก็ดี ให๎ผู๎ที่รํวมงานหรือที่อยูํในวงงานหรือในโรงมหรสพนั้น แสดง
ความเคารพ โดยปฏิบัติตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณีนิยม
5. เมื่อได๎เห็นผู๎ใดไมํแสดงความเคารพดังกลําวในข๎อ 1 – 2 – 3 และ 4 นั้น พึงชํวยกัน
ตักเตือนชี้แจงให๎เห็นความสําคัญแหํง การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญ พระบารมี
ประกาศมา ณ วั นที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2482
๒.๑.7.5 รัฐนิยมฉบับที่ 5 : เรื่อง ให๎ชาวไทยพยายามใช๎เครื่องอุปโภคบริโภคที่
มีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย
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เนื่องด๎วยสถานการณ๑ของโลกอยูํในสภาพสงคราม ทุกประเทศทั้ง ที่เป็นคูํสงครามและเป็น
กลาง จําต๎องสนับสนุนการเกษตร พาณิชย๑และอุตสาหกรรมของชาติเป็นพิเ ศษ คณะรัฐมนตรีไ ด๎
พิจารณาเห็นวําถึงเวลาจําเป็นที่จะต๎องชักชวนชาวไทยให๎กระทําเชํนนั้นจึ่งได๎ลงมติเป็นเอกฉันท๑ให๎
ประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ดั่งตํอไปนี้
1. ชาวไทยพึงพยายามบริโภคแตํอาหารอันปรุงจากสิ่งซึ่งมีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย
2. ชาวไทยพึงพยายามใช๎เครื่องแตํงกายด๎วยวัตถุที่มีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย
3. ชาวไทยพึงชํวยกันสนับสนุนงานอาชีพ การเกษตร พาณิชย๑ อุตสาหกรรมและวิชาชีพของ
ชาวไทยด๎วยกัน
4. กิจการสาธารณูปโภคอันใดที่รัฐบาลหรือชาวไทยจัดให๎มีขึ้นแล๎ว ชาวไทยพึงพยายามใช๎
และสนับสนุน
5. ชาวไทยผู๎ประกอบการเกษตร พาณิชย๑ อุตสาหกรรม งานอาชีพ หรือวิชาชีพ อันได๎รับการ
สนับสนุนโดยรัฐนิยมฉบับนี้ ต๎องพยายามรักษามาตรฐานปรับปรุง คุณภาพให๎ดียิ่ง ขึ้น และดําเนิน
กิจการนั้นๆ ด๎วยความซื่อสัตย๑สุจริตทุกประการ
ประกาศมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2482
๒.๑.7.6 รัฐนิยมฉบับที่ 6 : เรื่อง ทํานองและเนื้อร๎องเพลงชาติ
ด๎วยรัฐบาลได๎พิจารณาเห็ นวํา ทํานองและเนื้อร๎องเพลงชาติ ซึ่ง ได๎ประกาศไว๎ ณ วันที่ 20
สิง หาคม พุทธศักราช 2477 นั้น ทํานองเพลงเป็นที่นิยมแพรํหลายตามสมควรแล๎ว แตํเนื้อร๎อง
จะต๎องมีใหมํ เพราะชื่อประกาศได๎เรียกวําประเทศไทยแล๎ว จึ่งได๎ประกาศให๎ประชาชนเข๎าประกวด
แตํงมาใหมํ บัดนี้ คณะกรรมการได๎พิจารณาคัดเลือกเนื้อร๎องบางบทเสนอให๎คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
คณะรัฐมนตรีได๎ประชุมปรึกษาพิจารณาแล๎ว ลงมติพร๎อมกันตกลงตามบทเพลงของกองทัพบกโดย
แก๎ไขเล็กน๎อย
จึ่งประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ ดั่งตํอไปนี้
1. ทํานองเพลงชาติ ให๎ใช๎ทํานองเพลงของพระเจนดุริยางค๑ตามแบบที่มีอยูํ ณ กรมศิลปากร
2. เนื้อร๎องเพลงชาติ ให๎ใช๎บทเพลงของกองทัพบก ดั่งตํอไปนี้
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกสํวน
อยูํดํารงคงไว๎ได๎ทั้งมวล
ด๎วยไทยล๎วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแตํถึงรบไมํขลาด
เอกราชจะไมํให๎ใครขํมขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย
ประกาศมา ณ วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2482
๒.๑.7.7 รัฐนิยมฉบับที่ 7 : เรื่อง ชักชวนให๎ชาวไทยรํวมกันสร๎างชาติ
โดยที่รัฐบาลพิจารณาเห็นวําการที่ชาติของเราจะเจริญ ก๎าวหน๎าสมความปรารถนาอันดีไ ด๎
ยํอ มอยูํ ที่ ข๎า ราชการจะต๎ องชํ วยกั นทํ า งานตามหน๎ าที่ อ ยํา งเข๎ม แข็ง และใฝุ ใจทุ กวิ ถี ท างที่ จะชํ ว ย
สนับสนุนพี่น๎องชาวไทยให๎มีทางประกอบอาชีพ โดยหวังให๎ฐานะของคนทุกคนดีขึ้นเป็นลําดับ
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อนึ่ง งานสร๎างชาติเป็นงานที่ใหญํยิ่งต๎องชํวยกันอยํางพร๎อมเพรียง ถ๎าพี่น๎องชาวไทยทุกคน
พยายามแสวงหาอาชีพอันสุจริตสําหรับตนเองและครอบครัวโดยไมํเลือกงาน ประกอบการงานของตน
ให๎มีรายได๎พอที่จะทํานุบํารุงครอบครัวของตนให๎รุํงเรืองยิ่งขึ้น ก็ยํอมจะทําให๎ชาติของเราเจริญรวดเร็ว
โดยมิต๎องสงสัย การที่พี่น๎องชาวไทยชํวยกันทํางานเชํนนี้ ยํอมได๎ชื่อวํารํวมกันสร๎างชาติ คณะรัฐมนตรี
จึงลงมติเป็นเอกฉันท๑ ให๎ประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ ดั่งตํอไปนี้
“ชาวไทยทุกคนต๎องรํวมกันสร๎างชาติโดยทุกคนซึ่งมีกําลังกายดีต๎องทํางานประกอบอาชีพเป็น
หลักแหลํง ผู๎ไมํประกอบอาชีพเป็นหลักฐานนับวําเป็นผู๎ไมํชํวยชาติและไมํควรได๎รับความนับถือของ
ชาวไทยทั่วไป”
ประกาศมา ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2482
๒.๑.7.8 รัฐนิยมฉบับที่ 8 : เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยเหตุที่ได๎บัญญัติให๎เรียกชื่อประเทศวําประเทศไทย รัฐบาลจึง เห็นสมควรแก๎ไ ขบทเพลง
สรรเสริญพระบารมี มิให๎มีคําวํา สยาม และตัดทอนข๎อความและทํานองให๎กระทัดรัดเหมาะสมยิ่งขึ้น
คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเป็นเอกฉันท๑ให๎ประกาศเป็นรัฐนิยม แก๎ไขบทเพลงสรรเสริญ พระบารมีแบบ
พิศดาร ให๎มีข๎อความดั่งตํอไปนี้
ข๎าวรพุทธเจ๎า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บรมกษัตริย๑ไทย
ขอบันดาล ธประสงค๑ใด
จงสิทธิดั่ง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายไชย ชโย
สํวนทํานองเพลงแบบสังเขปนั้นให๎คงไว๎ตามเดิม
ประกาศมา ณ วันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2483
แก๎ไขข๎อความเมื่อ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:54 น.
๒.๑.7.9 รัฐนิยมฉบับที่ 9 : เรื่อง ภาษาและหนังสือไทยกับหน๎าที่พลเมืองดี
ด๎วยรัฐบาลพิจารณาเห็นวํา การที่ชาติไทยจะดํารงถาวรและเจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นไปนั้น ยํอม
ต๎องใช๎ภาษาและหนังสือของชาติเป็นสํวนประกอบอันสําคัญ คณะรัฐมนตรีจึงได๎ลงมติเป็นเอกฉันท๑ให๎
ประกาศรัฐนิยมไว๎ดั่งตํอไปนี้
1. ชนชาติไทย จะต๎องยกยํอง เคารพ และนับถือภาษาไทย และต๎องรู๎สึกเป็นเกียรติยศในการ
พูดหรือใช๎ภาษาไทย
2. ชนชาติไทย จะต๎องถือวํา หน๎าที่ของพลเมืองไทยที่ดีประการที่หนึ่ง นั้น คือ ศึกษาให๎รู๎
หนัง สือไทยอันเป็นภาษาของชาติ อยํางน๎อยต๎องให๎อํานออกเขียนได๎ ประการที่สอง ชนชาติไ ทย
จะต๎องถือเป็นหน๎าที่อันสําคัญในการชํวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูง ให๎พลเมืองที่ยังไมํรู๎ภาษาไทย
หรือยังไมํรู๎หนังสือไทย ให๎ได๎รู๎ภาษาไทย หรือให๎รู๎หนังสือไทยจนอํานออกเขียนได๎
3. ชนชาติไทย จะต๎องไมํถือเอาสถานที่กําเนิด ภูมิลําเนาที่อยูํหรือสําเนียงแหํงภาษาพูดที่
แปรํงไปตามท๎องถิ่นเป็นเครื่อง แสดงความแตกแยกกัน ทุกคนต๎องถือวํา เมื่อเกิดมาเป็นชนชาติไทย ก็
มีเลือดไทยและพูดภาษาไทยอยํางเดียวกัน ไมํมีความแตกตํางกันในการกําเนิ ดตํางท๎องที่หรือพูด
ภาษาไทยด๎วยสําเนียงตําง ๆ กัน

24
4. ชนชาติไทย จะต๎องถือเป็นหน๎าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแหํงชาติ ชํวยแนะนํา
ชักชวนกั นสั่งสอนผู๎ที่ยัง ไมํรู๎ไมํ เข๎าใจหน๎าที่พลเมืองดี ของชาติ ให๎ไ ด๎ รู๎ไ ด๎เข๎ าใจในหน๎าที่พ ลเมืองดี
แหํงชาติไทย
ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2483
๒.๑.7.10 รัฐนิยมฉบับที่ 10 : เรื่องการแตํงกายของประชาชนชาวไทย
ด๎วยรัฐบาลได๎สังเกตเห็นวํา การแตํงกายของประชาชนชาวไทยในสาธารณสถานหรือที่ชุมนุม
ชน ยังไมํสุภาพเรียบร๎อยสมกับวัฒนธรรมของชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึ่งได๎ลงมติเป็นเอกฉันท๑ให๎
ประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ดั่งตํอไปนี้
1. ชนชาติไทยไมํพึงปรากฏตัวในที่ชุมนุมชน หรือสาธารณสถาน ในเขตต๑เทศบาล โดยไมํแตํง
กายให๎เรียบร๎อย เชํน นุํงแตํกางเกงชั้นใน หรือไมํสวมเสื้อ หรือนุํงผ๎าลอยชายเป็นต๎น
2. การแตํงกายที่ถือวําเรียบร๎อยสําหรับประชาชนชาวไทย มีดั่งตํอไปนี้
ก. แตํงเครื่องแบบตามสิทธิและโอกาสที่จะแตํงได๎
ข. แตํงตามแบบสากลนิยมในทํานองที่สุภาพ
ค. แตํงตามประเพณีนิยมในทํานองที่สุภาพ
ประกาศมา ณ วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2484
๒.๑.7.11 รัฐนิยมฉบับที่ 11 : เรื่อง กิจประจําวันของคนไทย
ด๎วยรัฐบาลได๎พิจารณาเห็นวํา การรู๎จักปฏิบัติกิจประจําวันเป็นข๎อสําคัญอยํางหนึ่ง ซึ่งเกี่ยว
แกํก ารผะดุง สํง เสริ มวัฒ นธรรมของชาติ อัน จะเป็นผลให๎ ประชาชนพบเมื องไทยทั่ วไปมีสุข ภาพ
แข็งแรงมั่นคง เป็นกําลังของชาติสืบไป คณะรัฐมนตรีจึ่งได๎ลงมติเป็นเอกฉันท๑ให๎ประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎
ดั่งตํอไปนี้
1. ชนชาติไทยพึงแบํงเวลาในวันหนึ่งออกเป็น 3 สํวน คือ ปฏิบัติงานที่เป็นอาชีพสํวนหนึ่ง
ปฏิบัติกิจสํวนตัวสํวนหนึ่ง และพักผํอนหลับนอนอีกสํวนหนึ่ง ให๎เป็นระเบียบและมีกําหนดเวลาอัน
เหมาะสมจนเกิดเป็นนิสัย
2. ชนชาติไทยพึงปฏิบัติกิจประจําวันตามปกติดังตํอไปนี้
ก. บริโภคอาหารให๎ตรงตามเวลาไมํเกิน 4 มื้อ
ข. นอนประมาณระหวําง 6 ถึง 8 ชั่วโมง
ชนชาติไทยพึงตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ประกอบกิจการงานของตนโดยไมํท๎อถอย และหลีกเลี่ยง กับ
ควรหยุดเพื่อรับประทานอาการและพักกลางวันไมํเกิน 1 ชั่วโมง เมื่อพ๎นกําหนดเวลาทํางานเวลาเย็น
ควรออกกําลังกายโดยเลํนกีฬากลางแจ๎งวันหนึ่งอยํางน๎อย 1 ชั่วโมง หรือประกอบงานอื่น เชํน ทํา
สวนครัว เลี้ยงสัตว๑ หรือปลูกต๎นไม๎ เป็นต๎น เมื่อชําระล๎างรํางกายแล๎ว รับประทานอาหาร
3. ชนชาติไทยพึงใช๎เวลาวํางเวลากลางคืน ทําการงานอันจําเป็นที่คั่งค๎างอยูํให๎เสร็จ หรือ
สนทนาปราศัยกับบุคคลในครอบครัว มิตรสหาย ศึกษาหาความรู๎โดยการฟ๓งขําวทางวิทยุกระจายเสียง
อํานหนังสือ หรือในการมหรสพ หรือศิลปกรรม แล๎วแตํโอกาส
4. ชนชาติไทยพึงใช๎เวลาในวันหยุดงาน ให๎เป็นประโยชน๑แกํรํางกายและจิตต๑ใจ เชํนประกอบ
กิจในทางสาสนา ฟ๓งเทศน๑ ทําบุญ ศึกษาหาความรู๎ ทํองเที่ยว เลํนกีฬา หรือพักผํอนเป็นต๎น.
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ประกาศมา ณ วั นที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2484
๒.๑.7.12 รัฐนิยม ฉบับที่ 12 : เรื่อง การชํวยเหลือคุ๎มครองเด็ก คนชราหรือ
ทุพพลภาพ
ด๎วยรัฐบาลได๎พิจารณาเห็นวํา ในการอยูํรํวมกันแหํงชุมนุมชนนั้น ความมีใจเผื่อแผํชํวยเหลือ
ผู๎ ที่ อ ยูํ ใ นเยาว๑ วั ย คนชราหรื อ คนทุ พ พลภาพ เป็ น วั ฒ นธรรมอั น หนึ่ ง ซึ่ ง บุ ค คลจั ก ต๎ อ ง ปฏิ บั ติ
คณะรัฐมนตรีจึงได๎ลงมติเป็นเอกฉันท๑ ให๎ประกาศเป็นรัฐนิยมไว๎ดังตํอไปนี้
1. ในที่สาธารณสถานหรือในถนนหลวง ให๎บุคคลทําการชํวยเหลือคุ๎มครองโดยลักษณะที่จะ
ยัง ความปลอดภัย ให๎ แ กํเ ด็ก คนชราหรื อ คนทุพ พลภาพในการสั ญ จรไปมา หรื อในการหลบหลี ก
ภยันตราย
2. ผู๎ใดสามารถกระทําการชํวยเหลือคุ๎มครองดังกลําวในข๎อ 1 ถือวําผู๎นั้นเป็นผู๎มีวัฒนธรรม
ควรได๎รับความนับถือของชาวไทย
ประกาศมา ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2485
จากการศึก ษาในหลากหลายบทความและหนัง สือเลํ มตํา งๆ แล๎วสํ วนมากก็เ ห็นเป็ นการ
พัฒนาประเทศได๎อยํ างดีแตํอาจมีความเป็นการบังคับหรือมีการออกกฎและการนํามาใช๎ที่รวดเร็ว
เกินไปบ๎างอยํางเชํนหนังสือจากสยามสูํไทยแลนด๑ นั้นได๎เขียนไว๎วํา “ผลของการประกาศใช๎รัฐนิยม
เพื่อพัฒนาชาติในบริบทตํางๆ นั้นนับเป็นการสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าของประเทศ นับวําเป็นผลของ
การเปลี่ยนแปลงระบบสังคมไทยอยํางกะทันหัน จึง เป็นผลกระทบตํอการปรับตัวของคนในชาติที่
เป็นไปอยํางรวดเร็ว การเรํงรัดในแนวนโยบายการสร๎างชาติอยํางเรํง รีบนี้ดูออกจะเป็นการรวบรัด
อยํางมาก ทั้งนี้ เพราะจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต๎องการเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น การปฏิบัติงาน
ของเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องและรับผิดชอบบางครั้งก็ถํายทอดเจตนาของทํานผิด บางครั้งประชาชนทั่วไป
ตามไมํทัน” (รัฐนิยม 12 ฉบับ, ม.ป.ป. อ๎างถึง นิจ อักษรา, 2552 : 178)
จากหนังสือเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กลําววํา “แม๎วํานโยบายสร๎างชาติของจอมพล
ป. พิบูลสงครามจะสลายตัวไปพร๎อมกับรัฐบาลของ ฯพณฯ แล๎วก็ตาม ผู๎รักความจริงคงปฏิเสธไมํได๎วํา
การเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยํางยังคงอยูํและเอกลักษณ๑ไทยใหมํหลายอยํางสมัยทํานผู๎นําได๎ชํวย
ยกเกียรติภูมิของชาติให๎สูงสํงขึ้นในสายตาอารยประเทศ พร๎อมๆ กับที่ยังคงรักษาสัญลักษณ๑แหํงความ
เป็นไทยไว๎อยํางนําภาคภูมิ (รัฐนิยม 12 ฉบับ, ม.ป.ป. อ๎างถึง แถมสุข นุํมนนท๑, 2548 : 108)
และจากหนังสือการเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ เขียนไว๎วํา “อยํางไรก็ตาม นโยบายเหลํานี้ก็
อาจถือได๎วําเป็น ผลดีตํอ ประเทศไทยในระยะยาว กลําวคือ ชํวยสร๎างคํ านิยมความรักชาติ ทําให๎
สังคมไทยเป็นปึกแผํนและไมํมีป๓ญหาความตึงเครียดระหวํางผู๎คนตํางเชื้อชาติที่อาศัยอยูํในประเทศ
ไทยจนถึงทุกวันนี้ (รัฐนิยม 12 ฉบับ, ม.ป.ป. อ๎างถึง โกวิท วงศ๑สุรวัฒน๑, 2548 : 82) “รัฐนิยมทั้ง
12 ฉบับมีผลกระทบตํอวัฒ นธรรมความเป็นอยูํข องคนไทยอยํางมากทํา ให๎คนไทยรักษาจรรยา
มารยาท รู๎จักชํวยเหลือและให๎เกียรติแกํสตรี คนปุวย คนชรา ไมํสูบบุหรี่ในที่ซึ่งอาจทําความรําคาญ
แกํผู๎อื่น มีการแตํงกายที่เรียบร๎อยทั้งหญิงและชาย เมื่อออกจากบ๎าน ต๎องสวมหมวก ถุงเท๎ารองเท๎า
รวมทั้งมีความนิยมไทย (รัฐนิยม 12 ฉบับ, ม.ป.ป. อ๎างถึง วิชิตวงศ๑ ณ ปูอมเพชร, 2547 :
ออนไลน๑) “รัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามทั้ง 8 ฉบับที่ยังสํงอิทธิพลมาถึงป๓จจุบันอยํางเหนียว
แนํนคือ รัฐนิยมฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 4 สํวนรัฐนิยมที่บอกให๎ ชาวไทยพยายามใช๎เครื่องอุปโภค
บริโภคที่กําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย กลับไมํคํอยมีอิทธิพลมากนัก ทั้งที่เป็นรัฐนิยมที่ดีมากและดี
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ที่สุด แตํทวําคนไทยกลับไมํคํอยแยแส เรื่องของเรื่องจึงกลายเป็นลูกหนี้ไอเอ็มเอฟในป๓จจุบัน ” (รัฐ
นิยม 12 ฉบับ, ม.ป.ป. อ๎างถึง สิงห๑สนามหลวง, 2547 : ออนไลน๑) จากที่กลําวมานี้เป็นความเห็น
ของแตํละบุคคลในการจัดทํารัฐนิยมของจอมพล ป. ทั้งสิ้นมีทั้งดีบ๎างและไมํดีบ๎างเป็นเรื่องปกติที่ทุก
อยํางจะมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย

๒.๒dงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
dddddddการศึกษาความเชื่อมโยงทางสัง คมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร”dที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องดังนี้
Dddddddพรพรรณ จันทโรจนานนท๑ (2551 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องการสังสรรค๑ระหวํางวัฒนธรรม
และอั ตลั กษณ๑ ทางวั ฒนธรรมของชาวไทยเชื้ อสายจี นในจั ง หวั ดบุ รี รั มย๑ มี วั ตถุ ประสงค๑ เพื่ อศึ กษา
1.dรูปแบบของการสังสรรค๑ระหวํางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนกับชาวพื้นถิ่น ในหมูํ 1 บ๎านลํา
ปลายมาศdตําบลลําปลายมาศdอําเภอลําปลายมาศdจังหวัดบุรีรัมย๑d 2.dการคงอยูํหรือการเปลี่ยนไป
ของและอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมูํ 1d3.dป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอการคงอยูํ
และการเปลี่ยนไปของอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมูํ 1dใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพที่ประกอบด๎วย 1.dการวิจัยเชิงเอกสารd2.dวิธีการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพด๎วยเทคนิควิธีการ
วิจัยทางมานุษยวิทยา โดยการสัมภาษณ๑เจาะลึกผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 40 รายd ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้
1.dรูปแบบการสังสรรค๑ระหวํางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจี นและชาวพื้นถิ่น ซึ่งแตํเดิมเคยเป็น
รู ปแบบพํ อ ค๎ ากั บลู ก ค๎ า เจ๎ าหนี้ กั บลู ก หนี้ นั้ นคํ อ ย ๆ เปลี่ ย นไป เนื่ อ งจากมี น โยบายของรั ฐบาล
การศึกษา การเจริญขึ้นทางเศรษฐกิจและความทันสมัยเป็นป๓จจัยสําคัญที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลง ชาว
พื้นถิ่นรู๎จักทําการค๎าและทําอาชีพเสริมเพื่ อเพิ่มรายได๎ของครอบครัว พวกเขามีความรู๎มากขึ้น มีการ
ติดตํอค๎าขายกับชายไทยเชื้อสายจีนมากขึ้น แตํการกู๎หนี้ยืมสินลดน๎อยลง มีสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น
2.dและอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในหมูํ 1ที่ยังคงอยูํ ได๎แกํ โรงเรียนจีน ศาลเจ๎า
องค๑กรที่ชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งขึ้น คือ ศูนย๑ประสานงานสมาคมเตี้ยอันสาขาลําปลายมาศ ชมรมตระกูล
เล๎า และการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาประจําปี ได๎แกํ การจัดงานสารททิ้งกระจาดในกลางเดือนเจ็ด
และงานตอบแทนบุญคุณเจ๎าในปลายปี รวมทั้งการจัดเซํนไหว๎เทพเจ๎าและบรรพบุรุษในวันเทศกาล
ประจําปี และศาสนาพุทธมหายาน ซึ่งกําลังจะเจริญขึ้นในชุมชนหมูํ 1 แตํเนื่องจากผลกระทบของ
นโยบายจากรั ฐบาล การศึ กษา สภาพแวดล๎ อมถิ่ นที่ อยูํอาศัย ความทั นสมั ย ความเจริญ ขึ้ นทาง
เศรษฐกิจ ภาษาพื้นถิ่น และวัฒนธรรมพื้นถิ่น ได๎สํงผลให๎อัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสาย
จีนในหมูํ 1 เปลี่ยนแปลงไปอยํางช๎า ๆ ตามกาลเวลาของชั่วอายุคน พวกเขานิยมเป็นข๎าราชการ เป็น
นักการเมือง นิยมพูดภาษาไทย ใช๎ชื่อนามสกุลไทย ไมํนิยมเรียนภาษาจีน พูดจีนได๎เป็นคํา ๆ หรือบาง
คนพูดไมํได๎เลย จึงมีความเป็นไปได๎อยํางยิ่งที่ความเป็นจีนของพวกเขาจะหายไปอยํางสิ้นเชิงในชั่วคนที่ 4
3.dแตํด๎วยกระแสจีนที่นิยมกันทั่วโลก ได๎สํงผลอยํางมากตํอแนวคิดของชาวไทยเชื้อสายจีนในป๓จจุบัน
ให๎กลับนิยมความเป็นจีน อันเป็นวัฒนธรรมของประเทศแมํของบรรพบุรุษขึ้นมาอีก ดังนั้นอัตลักษณ๑ทาง
วัฒนธรรมจีนที่คํอย ๆ จางหายไป จึงกลับเป็นที่นิยมอีกครั้ง แตํรูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีเรื่อง
การค๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วย แม๎วํา พวกเขาจะมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางความเชื่อสืบตํอมาทุกชั่วอายุคน
แล๎วก็ตาม ด๎วยบุตรหลานในยุคป๓จจุบัน ซึ่งไมํรู๎ภาษาจีนdไมํเข๎าในประเพณีวัฒนธรรมจีนdเป็นทุนเดิม
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อยูํแล๎วdแม๎จะมีการปฏิบัติเทศกาลตามประเพณีสืบตํอกันมาdแตํการปฏิบัตินั้นอาจเป็นเพียงสัญลักษณ๑
ข๎อบํงบอกถึงความเป็นลูกหลานจีนเทํานั้น
Dddddddวัน วิสา อุํนขจร (๒๕๔๙ : บทคัด ยํอ ) ศึก ษาเรื่อ งอัตลัก ษณ๑ช องในภาคตะวัน ออก
กรณีศึกษากลุํมชาติพันธุ๑ชองที่ตําบลคลองพลู กิ่งอําเภอเขาคิชฌกู ฏ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค๑
เพื่อศึก ษาอัต ลักษณ๑ข องชาวชองตําบลคลองพลู การเปลี่ยนแปลงอัต ลัก ษณ๑ข องชาวชองตํา บล
คลองพลู และการคงอยูํตํอเนื่องของอัตลักษณ๑ชองตําบลคลองพลู กิ่ง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จัง หวัด
จันทบุรี สรุปได๎วํา ชาวชอง คือ กลุํมชนที่อยูํบริเวณภาคตะวันออกมาเป็นเวลายาวนาน มีวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง อยูํกันแบบสันโดษ อัตลักษณ๑ของ
ชาวชองในงานวิจัยนี้ คือ ภาษา วัฒ นธรรม และประเพณีข องชาวชอง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตลักษณ๑ชองดังกลําวเกิดจากป๓จจัยที่สําคัญ คือ ลัทธิชาตินิยมสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.
๒๔๔๑-๒๔๘๗) ถือ ได๎ว ํา เป็น จุด เริ ่ม ต๎น สํ า คัญ ที ่ทํ า ให๎อ ัต ลัก ษณ๑ข องชองที ่ค ลองพลูเ กิด การ
เปลี่ยนแปลง นโยบายการสร๎างชาติเพื่อความมั่นคงของทํานผู๎นํา ทําให๎ชาวชองที่นี่ต๎องปฏิบัติตาม
แม๎ต๎อง ละ เลิก ลด ความเป็นท๎องถิ่น เชํน การใช๎ภาษาชอง การนําวัฒนธรรมสํวนกลางมาใช๎
เป็นต๎น นอกจากนั้น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร๎า งความทันสมัย ในด๎านตําง ๆ ตาม
นโยบายการพัฒ นา เชํน การตัดถนนเข๎า สูํห มูํบ๎า น การนํา ไฟฟูาเข๎า มาในชุม ชน และนํา เครื่อ ง
อํานวยความสะดวกตําง ๆ เข๎ามาในชุมชนทําให๎การดําเนินชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีบางสํวน
ของชาวชองคลองพลูเปลี่ยนแปลงไปด๎วย กลําวคือ ความเจริญทางด๎านวัตถุทําให๎ชาวชองต๎องการ
สินค๎าและบริการตําง ๆ มากขึ้น แตํรายได๎ยังคงมาจากการทําการเกษตร ทําสวนผลไม๎ ซึ่ง ยัง มีการ
เสียเปรียบพํอค๎าคนกลางอยูํเสมอจนกระทั่งป๓จจุบัน
Dddddddยิ่งยง เทาประเสริฐ และคณะ (๒๕๔๗ : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาความ
พร๎อมของประเทศไทยในการใช๎มิติวัฒนธรรม เป็นฐานของการพัฒนาความสัมพันธ๑กับประเทศเพื่อน
บ๎าน เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ๑ รวมทั้งประมวลผลการพัฒนาในมิติวัฒนธรรม ภายใต๎ความ
รํวมมือระหวําง สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต๎กับภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พร๎อมจัดทํา
ข๎อเสนอแนะในการบริหารจัดการวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่ง ยืน มีรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิง
เอกสารd(DocumentarydResearch)dโดยการศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํง ข๎อมูลตําง ๆ และวิเคราะห๑
ข๎อมูลเชิงเนื้อหารํวมกับการใช๎กระบวนการศึกษาแบบมีสํวนรํวมdโดยการจัดเวทีเสวนาd(Focus
Group) ผลการศึกษาdพบวํา แนวทางการนํามิติทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ๑
ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน (โดยเฉพาะกับจีนตอนใต๎ ) แบํงออกเป็น 3 ด๎าน หลัก ได๎แกํ
ด๎านการบริการ (การศึกษาdการทํองเที่ยวdสุขภาพ) ด๎านการค๎า การลงทุน และด๎านการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สรุปข๎อเสนอจากผู๎ทรงคุณวุฒิท๎องถิ่นดังนี้ ภาครัฐควรสนับสนุน
สํงเสริมdสร๎างความเชื่อมั่น และปลูกฝ๓งให๎คนท๎องถิ่นdตระหนักถึงความรู๎ท๎องถิ่นในฐานะเป็นฐานราก
ของการพัฒนาด๎านตําง ๆ อยํางจริงจัง โดยเฉพาะด๎านเศรษฐกิจ และควรสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของ
ท๎องถิ่น มีความเหมาะสมกับพื้นที่ dโดยให๎คนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมกําหนดนโยบายและเสนอความ
ต๎ อ งการ ตลอดจนสํ ง เสริ ม การสร๎ า งเครื อ ขํ า ยในพื้ น ที่ เพื่ อ ผนึ ก กํ า ลั ง เป็ น พั น ธมิ ต รในการสร๎ า ง
ประโยชน๑ให๎แกํท๎องถิ่นdและไมํเน๎นการแขํงขันกันเองdเพื่อนําไปสูํการใช๎และสืบทอดอยํางยั่งยืนตํอไป
dddddddผณิ นทรา ธีร านนท๑ (2557) โครงการวิจั ย พัฒ นาการของเสี ย งวรรณยุก ต๑ ที่เ กิ ดจาก
อิทธิพลของเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ําในภาษาตระกูลมอญ-เขมร และตระกูลไท : การศึกษาเชิงกล
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สัท ศาสตร๑ และโสตสั ทศาสตร๑ เสีย งพยั ญ ชนะต๎น ควบกล้ํา ตํ อการเกิ ดของเสี ยงวรรณยุก ต๑ มี 2
แนวคิดdแนวคิดหนึ่งเชื่อวําเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ําทําให๎เกิดเสียงวรรณยุกต๑ขึ้น (rising) อีกแนวคิด
หนึ่งเชื่อวําเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ําทําให๎เกิดเสียงวรรณยุกต๑ตก (falling) งานวิจัยนี้พิสูจน๑แนวคิด
ดั ง กลํ า วโดยศึ ก ษาภาษามอญและภาษาไทย ในตระกู ล ภาษามอญ-เขมร และตระกู ล ภาษาไท
ตามลําดับ ผู๎บอกภาษามี 3 กลุํมอายุdได๎แกํdกลุํมอายุมากกวํา 60 ปีขึ้นไปd35-45 ปีdและต่ํากวํา
20 ปีdผู๎วิจัยใช๎วิธีเชิงกลสัทศาสตร๑ และโสตสัทศาสตร๑ dเครื่องมือที่ใช๎dคือdโปรแกรมdPraatdและ
สถิติ เชํน t-testdและคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ d(หรือคํา r)dผลการวิจัยdพบวํา เสียงพยัญชนะต๎น
ควบกล้ํามีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงdคือ ในภาษามอญdคําความถี่มูลฐาน หรือคํา
เซมิโทนของสระที่ตามหลังเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวจะมีคํามากกวําคําเซมิโทนของสระที่ตามหลังเสียง
พยัญชนะควบกล้ํา ในทั้ง 3 กลุํมอายุ dอยํางไมํมีนัยสําคัญ dแตํในภาษาไทยdคําเซมิโทนของสระที่
ตามหลังเสียงพยัญชนะควบกล้ําและเสียงพยัญชนะต๎นเดี่ยวมีคําแตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับกลุํมอายุของ
ผู๎พูดdในแงํของการขึ้นตกของระดับเสียงdผลการวิจัยdพบวําdเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ําทําให๎เกิดได๎
ทั้งเสียงขึ้นและตกdสํวนผลการวิจัยเชิงโสตสัทศาสตร๑ชํวยยืนยันผลการวิจัยเชิงกลสัทศาสตร๑วําแนวคิด
เกี่ยวกับอิทธิพลของเสียงพยัญชนะต๎นทั้ง d2dแนวคิดdไมํมีแนวคิดใดถูกหรือผิด dงานวิจัยนี้ยัง พบ
เสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในภาษาไทยdแตํในภาษามอญ ยังไมํสามารถสร๎างเป็นรู ปแบบ
การเปลี่ยนแปลงได๎ เนื่องจากผู๎พูดภาษามอญสามารถออกเสียงพยัญชนะต๎นควบกล้ําได๎อยํางชัดเจน
งานวิจัยนี้ได๎ศึกษาทัศนคติของผู๎พูดภาษามอญdและผู๎พูดภาษาไทยที่มีตํอการเปลี่ยนแปลงของภาษา
ผํานวิธีการสะท๎อนภาพตนเอง เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ทําให๎ภาษาเปลี่ยนแปลงไปdผลการวิจัยพบวํา
อิทธิพลที่ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาdมีd2dป๓จจัย dได๎แกํdป๓จจัยภายใน (เชํนdคํานิยม
สรี ร ะของผู๎ พู ด ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป)dและป๓ จ จั ย ภายนอกd(เชํ น dสื่ อ และเทคโนโลยี อิ ท ธิ พ ลของ
ภาษาตํางประเทศ) ผลการวิจัยพบวําdสําหรับภาษามอญ ป๓จจัยภายนอกมีอิทธิพลมากกวํ าป๓จจัย
ภายใน แตํในภาษาไทย ป๓จจัยภายในและป๓จจัยภายนอกdมีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงของภาษาใน
สัดสํวนเทํา ๆ กัน แสดงให๎เห็นวําผู๎พูดภาษามอญมีแนวโน๎มที่หวงแหนภาษาของตนเองมากกวําผู๎พูด
ภาษาไทย และนําสนใจวําภาษามอญ การเมือง และสงครามมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของภาษามอญ
อยํางมาก
dddddddยุทธนา กนกนาก (2553 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาครอบครัวเป็นสุข
จากอั ต ลั ก ษณ๑ ก ลุํ ม ชาติ พั น ธุ๑ : กรณี ศึ ก ษากลุํ ม ชาติ พั น ธุ๑ บ รู dในประเทศไทยและในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวdมีวัตถุประสงค๑ 1.dเพื่อศึกษาจากอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพันธุ๑และความ
เป็นสุขของครอบครัวกลุํมชาติพันธุ๑บรูในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.dเพื่อสร๎างรูปแบบการพัฒนาสถาบันครอบครัวเป็นสุขจากอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพั นธุ๑บรู dใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอบเขตด๎านเนื้อหา ศึกษาครอบครัวใน
บริบทชาติ พันธุ๑และอัตลักษณ๑ที่สําคัญ dได๎แกํdอัตลักษณ๑ด๎านภาษาdความเชื่อdการนับถือผีdจารีต
ประเพณี และ พิธีกรรมdซึ่งจะนําไปสูํการพัฒนารูปแบบครอบครัวเป็นสุขของกลุํมชาติพันธุ๑บรู dโดย
วิธีการเก็บข๎อมูล โดยใช๎ระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาเป็นหลัก และการใช๎เทคนิคในการวิจัยแบบชาติ
พันธุ๑วรรณนาdวิเคราะห๑สามเส๎าdประวัติศาสตร๑เปรียบเทียบและขบวนการอยํางมีสํวนรํวมdนําเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห๑ ผลการศึกษาพบวํา 1.dประเด็นการศึกษาอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติ
พันธุ๑และความเป็นสุขของครอบครัวกลุํมชาติพันธุ๑บรูdในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว พบวํ า ประการแรก จากบริ บ ทหมูํ บ๎า นของกลุํม ชาติพั น ธุ๑บ รู ที่ หมูํ บ๎ านเวิ นบึ ก ฝ๓่ ง
ประเทศไทยและบ๎านลาดเสือdฝ๓่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวํา บริบทของหมูํบ๎าน
ทั้งสองไมํมีสิ่งใดที่แตกตํางกัน dยังคงไว๎ซึ่งอัตลักษณ๑ของครอบครัวไว๎ได๎เหมือนเดิม dถึงแม๎จะมีความ
แตกตํางทาง ด๎านการปกครองของประเทศdชาวบรูทั้งสองฝ๓่ง dมีความสัมพันธ๑ทางเครือญาติที่แนํน
แฟูน dมีการข๎ามไปมาหาสูํอยูํเสมอdจากการศึกษาประวัติชุมชนทั้งสองหมูํบ๎าน พบวํา เมื่อในอดีต
กลุํมชาติพันธุ๑บรูอยูํบนภูกางเฮืองเป็นที่สูง มีการดํารงชีพอยูํด๎วยการทําไรํเลื่อนลอย จับสัตว๑ปุามาเป็น
อาหาร ชาวบรูเป็นพวกรักสงบdรักถิ่นฐานของตนเอง แตํได๎อพยพลงจากภูกางเฮือนdเพราะหนีภัย
ธรรมชาติลงมาอยูํที่บ๎านลาดเสือในป๓จจุบัน ตํอมาประมาณ ในปี พ.ศ. 2457 ชาวบรูได๎อพยพหนีภัย
อีกครั้งหนึ่ง ข๎ามมาอยูํฝ๓่งขวาของแมํน้ําโขงdซึ่ง เป็นชาวบรูบ๎ านเวินบึกในป๓จจุบัน ดัง นั้นอัตลักษณ๑
ครอบครัวของกลุํมชาติพันธุ๑บางสํวนได๎เลือนหาย ประการที่ 2 ชาวบรูมีความเชื่อเรื่องผีฮีต หรือผี
บรรพบุรุษประจําคุ๎มบ๎านของตน ฮีต เปรียบเหมือนกฎที่ต๎องปฏิบัติจะละเมิดไมํได๎ dโดยมีจารโปเป็น
ผู๎ตัดสินชี้ขาด ทุกคนต๎องเชื่อฟ๓งจารโปdซึ่งเป็นสัญญาลักษณ๑รํวมของกลุํมชาติพันธุ๑บรูทั้งสองฝ๓่งโขงแตํ
ละสายตระกูลมีผีบรรพบุรุษของตนเองdที่ต๎องเซํนไหว๎dการจัดพิธีกรรมเซํนไหว๎ผี ได๎สร๎างความ
ศรั ท ธาให๎ ชาวบรู มี ค วามยึ ด มั่ น ในขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ทํ าให๎ ต นเองมี คุ ณ คํ า มีค วามสุ ข ใน
ครอบครั ว มี ค วามสุ ขในการอยูํ รํว มกัน dความเชื่ อในเรื่อ งผีบ รรพบุ รุ ษ dทํา ให๎เ กิ ด อัต ลั ก ษณ๑ ข อง
ครอบครัวกลุํมชาติพันธุ๑บรูdในวิถีประชาในการดํารงชีวิตdได๎แกํdอัตลักษณ๑ด๎านอาหารdอัตลักษณ๑ใน
ด๎านที่อยูํอาศัยdอัตลักษณ๑ด๎านเสื้อผ๎า เครื่องแตํง กายdและอัตลักษณ๑ด๎านสุขภาพ ทําให๎ทุกคนใน
ครอบครัวมีความสุข ประการที่สาม อัตลักษณ๑ทางภาษาพูดของชาวบรูทั้งสองฝ๓่งโขงdเป็นอัตลักษณ๑
ทางวัฒนธรรมทางภาษาของชาวบรูบ๎านเวินบึกมีภาษาพูด dซึ่ง ชาวบรูมีวัฒนธรรมการสื่อสารสาม
ภาษาdคือdภาษาบรู จะใช๎พูดกับชาวบรูด๎วยกัน dซึ่งแสดงถึงความเป็นกลุํม dหรือพวกพ๎องเดียวกัน
นอกจากนี้ยังใช๎ในการประกอบพิธีกรรมบางอยํางdเชํนdการคอบผีจํานักdเป็นต๎น สองภาษาไทยลาว
ซึ่งชาวบรูจะใช๎พูดกับคนไทย-ลาวที่เดินทางเข๎าไปติดตํอค๎าขายในหมูํบ๎าน หรือเวลาที่เดินทางเข๎าไปใน
เมืองdภาษาไทยกลางจะใช๎พูดในโอกาสที่ติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่หรือข๎าราชการdชาวบรูจะไมํพูดภาษาบรู
กับคนที่มาจากที่อื่น dเนื่องจากชาวบรูมีความรู๎สึกวํา dภาษาของตนเป็นภาษาของชนเผําที่มีความ
ยากจนdเป็นภาษาของคนกลุํมน๎อย เกรงวําเมื่อพูดไปแล๎วจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนทั่วไป
อัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวบรูจะคํอย ๆ มีคนใช๎น๎อยลงdประการที่สี่ องค๑ประกอบตัวชี้วั ดเป็น
ความสุขของครอบครัวกลุํมชาติพันธุ๑บรู จากทฤษฎี dงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องทั้ง หมด
สรุปได๎วํา dองค๑ประกอบของความสุขของครอบครัวกลุํมชาติพันธุ๑บรู dประกอบด๎วยdความต๎องการ
พื้นฐานทางรํางกายdซึ่งเกี่ยวข๎องกับการมีกินมีอยูํตามสมควรdความเป็นอยูํทางกายภาพdที่อยูํอาศัย
การศึ ก ษา อาชี พ สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม องค๑ ป ระกอบด๎ า นจิ ต ใจ เกี่ ย วข๎ อ งกั บ
สัมพันธภาพในครอบครัว ความสบายใจ การรักใครํปรองดอง ความรักความเข๎าใจ การรับฟ๓งความ
คิดเห็น การขัดแย๎งหรือการทะเลาะวิวาทในครอบครัว และองค๑ประกอบโครงสร๎างของครอบครั ว
ได๎แ กํ dการอยูํพ ร๎อมหน๎ าของครอบครั ว ครอบครัว เดี่ ยว ครอบครั วขยาย ครอบครัวแตกแยก
หยําร๎าง หรือแยกกันอยูํ ครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่ทําหน๎าที่ไมํเหมาะสม ซึ่งผู๎วิจัยได๎นํา
องค๑ประกอบของความเป็นสุขของครอบครัวจากที่ทบทวนมา คือ dองค๑ประกอบด๎านความต๎องการ
พื้นฐาน ด๎านจิตใจ ด๎านโครงสร๎างครอบครัวเป็นกรอบในการพิจารณาเครื่องชี้วัดจากทัศนะของ
ชาวบ๎านdตัวชี้วัดความสุขของครอบครัวประกอบด๎วยdแนวคิดเกี่ยวกับความสุขdเกณฑ๑และตัวชี้วัด
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ความสุขdรวมทั้งแนวคิดdทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข๎องdพบวํา ตัวชี้วัดความเป็นสุขของครอบครัว
ประกอบด๎วยdด๎านภาวะนิสัย ได๎แกํ ตัวชี้วัดด๎านการปรับป๓จจัยพื้นฐานdสภาวะความเป็นอยูํที่ดี
พัฒนาการของครอบครัว dครอบครัวมีโครงสร๎างและองค๑ประกอบสมบูรณ๑ ความสามารถในการ
พึ่งตนเอง การสํงเสริมให๎สมาชิกได๎รับการศึกษา และองค๑ประกอบด๎านจิตวิสัย ได๎แกํ ตัวชี้ วัดด๎าน
การได๎รับความสุขทางจิตใจ สัมพันธภาพในครอบครัว การมีชีวิตที่สงบมีคุณธรรม การยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและคํานิยมของคนในสัง คม 2.dการสร๎างรูปแบบการพัฒนาครอบครัว
เป็นสุขdในด๎านความสุขของกลุํมชาติพันธุ๑บรู dจากทัศนะชาวบ๎านเวินบึกและชาวบ๎านบ๎านลาดเสือ
ชาวบ๎านให๎ความหมายของความสุขสะท๎อนมาจากความเป็นอยูํของครอบครัวของกลุํมชาติพันธุ๑บรู
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมdสรุปเป็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาครอบครัวเป็นสุขได๎ d6
ประการdคือdมีสิ่งแวดล๎อมดีdกินดีอยํางพอเพียงและงดสารเคมี dความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย๑สิ น
จิ ต ใจที่ ดี dสุ ข กายสุ ข ใจdและอยูํ อ ยํ า งเป็ น สุ ข dให๎ ค นในชุ ม ชนชํ ว ยดู แ ลบุ ต รหลานซึ่ ง กั น และกั น
การศึกษาดีมีกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและไมํทิ้งคุณธรรม วัฒนธรรม ศาสนาและ
ประเพณีdเมื่อบูรณาการตัวชี้วัดแล๎ว พบวํา ชาวบรูให๎ความสําคัญตามลําดับ dคือdความสุขในด๎าน
ความเป็นอยูํที่ดีและปลอดภัย ความสุขด๎านเศรษฐกิจที่มีกินมีใช๎ ด๎านการดํารงชีพอยํางพอเพียง
และด๎ านจิ ต ใจที่ เ อื้อ เฟื้ อเผื่ อ แผํ dตามลํา ดั บ dนํา ตั ว ชี้วั ด ที่ ผํา นการวิ เ คราะห๑ และประมวลผลแล๎ ว
มาสร๎างรูปแบบการพัฒนาครอบครัวเป็นสุข นํารูปแบบการพัฒนาครอบครัวเป็นสุข เผยแพรํกับกลุํม
ชาติพันธุ๑บรูทั้งสองฝ๓่งโขงตํอไป
dddddddวิบูลย๑ เข็มเฉลิมdและคณะ (๒๕๔๖)dโครงการวิจัยประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมท๎องถิ่นชุมชน
บ๎านปุาต๎นน้ําคลองระบม-สียัดdมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมd2dลําคลองdคือdคลองระบมและคลองสียัด
รวมd8dหมูํบ๎านdได๎แกํdบ๎านนาหนองกะพงdบ๎านชําปุางามd(คลองระบม) dบ๎านกรอกสะแกdบ๎าน
ทํากลอย บ๎านวังวุ๎ง บ๎านชมพู บ๎านทุํงยายชี (คลองสียัด) และศึกษาเพิ่มเติมที่คลองทําลาด คือ ตลาด
เกาะขนุนdเพื่อเชื่อมโยงให๎เห็นผู๎คนที่อยูํในท๎องถิ่นเดียวกันdมีฐานทรัพยากรและความสัมพันธ๑รํวมกัน
โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปีdตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546dกําหนด
กรอบระยะเวลาในการศึกษาชํวง 100 ปีdตั้งแตํ พ.ศ. 2440-2540 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่สามารถ
สืบค๎นหลักฐานข๎อมูลได๎จากคําบอกเลําของผู๎คน และจากประวัติศาสตร๑ชาติที่มีการกลําวถึง เพื่อใช๎ใน
การวิเคราะห๑dเชื่อมโยงให๎เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต dสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม
ของชุ ม ชนบ๎ า นปุ า คณะนั ก วิ จั ย ใช๎ ก ระบวนการศึ ก ษาแบบมี สํ ว นรํ ว ม คื อ มี นั ก วิ จั ย หลั ก และ
อาสาสมั ค รในพื้ น ที่ รํ ว มกั น กํ า หนดเปู า หมายdและวางแผนการดํ า เนิ น งานรํ ว มกั น dโดยเน๎ น ที่
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกันของคณะนักวิจัยdและสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางคณะวิจัยและชุมชนdโดย
ใช๎การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในชุมชนdการสัมภาษณ๑บุคคลเชิง ลึก และจัดเวทีให๎เยาวชนเรียนรู๎
เรื่องราว วิถีชีวิตของคนในชุม ชนบ๎านปุา dจากอดีตถึง ป๓จจุบัน เปูาหมายของกระบวนการเหลํา นี้
เพื่อให๎ชุมชนเกิดการเรียนรู๎dและได๎ทบทวนอดีตdเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสําคัญในการวางแผนดําเนินชีวิตใน
อนาคตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนdจากการศึกษาวิจัยดังกลําวdพบวํา พื้นที่ของชุมชนบ๎านปุา
มี ค วามเป็ น มาที่ ย าวนานเกิ น กวํ า d100 ปี จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ข องวั ด ท๎ า วอูํ ไ ท และ
โบราณวัต ถุทั่ว พื้น ที่ อีกทั้ งยั งเคยเป็น เส๎ นทางการค๎า ในประเทศ เป็ นที่ ตั้ง เมือ งหน๎าดํ านในสมั ย
รัตนโกสินทร๑ตอนต๎น และยังมีทางเชื่อมตํอสัญจรไปมายังเมืองจันท๑ dเมืองเขมรและเมืองลาวdสภาพ
พื้นที่เป็นปุา เต็ง รังdสลับปุาดิบแล๎ง ลุํมต่ํา มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่
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เป็นสินค๎าสําคัญหลายชนิด มีลําคลองระบมและคลองสียัด dเป็นคลองสาขาของคลองทําลาด แหลํง
ต๎นน้ําสําคัญของแมํน้ําบางปะกงdที่เป็นเส๎นทางเชื่อมความสัมพันธ๑และติดตํอค๎าขายกับชุมชนรอบข๎าง
และสันนิษฐานวําdอาจเป็นพื้นที่หลบภัยทางการเมืองของกบฎตําง ๆ และหลบซํอนจากภัยสงคราม
ในชุมชนบ๎านปุา มีกลุํมคนหลายกลุํมชาติพันธุ๑ dที่มีความสัมพันธ๑กัน dกลําวคือdมีชาวชองเป็นชาติ
พันธุ๑ดั้งเดิมdที่อาศัยเป็นชุมชนกระจายอยูํตามคลองระบม-สียัดdตํอมามีคนลาวพวนอพยพเข๎ามาอยูํ
จากคําบอกเลําวําอพยพมาจากเวียงจันท๑ เพื่อมาตั้งบ๎านเรือนอยูํบริเวณ พนมสารคาม สนามชัยเขต
และบางสํวนหนีการเกณฑ๑ทหารเข๎ามาอยูํที่บ๎านทํากลอยdคนที่อยูํในชุมชนบ๎านปุานี้มีความสัมพันธ๑
กับกลุํมคนเชื้อสายจีน ที่ตลาดเกาะขนุนdในเชิงการแลกเปลี่ยนสินค๎า และมีชาติพันธุ๑อื่น ๆ ที่เข๎ามา
มีความสัมพันธ๑ กับชุมชนบ๎านปุา ตํอมามีกลุํมคนจากภาคอีสานอพยพเข๎ามากํอตั้งชุมชนใหมํอยูํรอบ
ๆ พื้นที่ชุมชนบ๎านปุา dและบางคนได๎มีความสัมพันธ๑กับคนบ๎านปุา dผํานการแตํง งานdและการตั้ง
บ๎านเรือนdเพื่อความชัดเจนในการศึกษาสามารถแบํง ยุค ได๎ 3 ยุคdคือ ยุคบ๎านปุา (พ.ศ. 24402474) ยุคสัมปทานปุาไม๎d(พ.ศ. 2475-2515) และยุคพื ชเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนบ๎านปุา (พ.ศ. 2516-2540) ด๎วยความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรdคนบ๎านปุามีวิถีชีวิตอยูํบน
พื้นฐานการเรียนรู๎เรื่องใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางพึ่งพิงและเคารพdสามารถหากินได๎
ทั่วผืนปุาdและมีองค๑ความรู๎ในการจัดการทรัพยากร เชํน ยามขาดแคลนข๎าวdสามารถนําหัวกลอยมา
กินได๎dโดยไมํมีอันตรายdมีที่ปลูกข๎าวเพียง 3-5 ไรํ พอเพียงสําหรับครอบครัวบริโภค 1-2 ปีdมีปุา
ยางนาในครอบครองdชุมชนมีความสัมพันธ๑เชิง เครือญาติ dมีความรํวมมือdชํวยเหลือเกื้อกูลกัน dใน
ยามจําเป็นและต๎องการแรงงานdมีการเอาแรงกันด๎ว ย “การลงแขก” อาหารการกินพื้ นฐานไมํ
ขาดแคลนdแตํ เ กลื อ และของใช๎บ างอยํา งไมํ มี ต๎อ งหาจากภายนอกdโดยมี ต ลาดเกาะขนุ น dเป็ น
ศูนย๑กลางในการแลกเปลี่ยนสินค๎าจากเมืองและสินค๎าจากปุา สินค๎าปุาที่สําคัญ dคือ น้ํามันยาง ชัน
หนังสัตว๑ เรํว หวาย และไต๎ วิถีชีวิตเหลํานี้ได๎สร๎างความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนให๎เชื่อมโยง ผูกพัน
ดูแลซึ่งกันและกันdมีพิธีกรรมที่เอื้อให๎ผู๎คนในท๎องถิ่นได๎รวมกัน ทั้งพิธีกรรมทางผีและศาสนา ซึ่งเป็น
กลไกสําคัญในการเชื่อมวัดให๎เข๎ากับชุมชนdวัดจึงเป็นศูนย๑กลางของการเรียนรู๎ที่สําคัญ ของชุมชน
ชุมชนมีการควบคุมวิถีการอยูํรํวมกันผํานทรัพยากรdการกินอยูํdและใช๎รํวมกันdธํารงรักษาให๎ยั่งยืน
ไมํทําลายด๎วยเชื่อวําทุกสิ่งสัมพันธ๑เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เมื่อรัฐให๎สัมปทานปุาไม๎แกํบริษัทเอกชนใน
ปี พ.ศ. 2475 โดยบริษัท เอื้อวิทยาพาณิชย๑ ได๎รับสัมปทาน มีรถไฟพลังไอน้ําขนซุง จากหมอนไม๎ลาด
กระทิงสูํโรงเลื่อยจักรที่ตลาดเกาะขนุนdและใช๎ช๎างชักลากซุงรวมที่หมอนไม๎ริมคลองแล๎วลํองแพซุงใน
หน๎าน้ํามาตามคลองdซึ่งการทําไม๎ต๎องใช๎แรงงานคนจํานวนมาก แตํคนบ๎านปุาไมํมีวิถีของการรับจ๎าง
ด๎วยเงิน บริษัท จําเป็นต๎องจ๎างคนจากที่อื่น คนจากภายนอกจึง ทยอยเข๎าสูํชุมชนเพื่อรับ จ๎างทําไม๎
จากเดิมที่ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรรํวมกัน dภายใต๎ความเชื่อและวิถีการดําเนินชีวิตที่สืบ
ทอดdเมื่อบริษัทเอกชนเข๎ามีสิทธิในการแยํงชิงทรัพยากรจากชุมชน ทรัพยากรของท๎องถิ่นกลายเป็น
ไม๎ซุงของบริษัทสัมปทานสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน จึงได๎รับผลกระทบdมีบางคนได๎ลุก
ขึ้นมาตํอสู๎เมื่อบริษัทตัดไม๎ยางที่ตนครอบครองdในขณะที่บางสํวนหันมารับจ๎างตัดไม๎ให๎บริษัท dเมื่อ
สัมปทานปุาไม๎สิ้นสุดลงdคนที่รับจ๎างทําไม๎ยังตกค๎างอยูํในชุมชนdเริ่มมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ระหวํา งคนที่ เ ข๎ ามารับ จ๎ า งกั บ คนถิ่ น เดิม ผํ า นทางการแตํง งาน พื้ นที่ ในปุ า เริ่ ม ถู กเปิ ด มากขึ้ น
ยังเหลือไม๎มีคํามากมายที่ไมํได๎ตัดแตํปุายางของชุมชนเริ่มน๎อยลงdและคนบ๎านปุาเริ่มเรียนรู๎การใช๎เงิน
ซื้อขายสินค๎า ชุมชนบ๎านปุาเริ่มรู๎จักพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแล๎วขายได๎ dชุมชนคลองระบมรู๎จักฟ๓กทอง
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ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ชุมชนคลองสียัด เริ่มรู๎จักมันสําปะหลัง การทําไม๎ในรูปแบบการขอไม๎ใช๎สอยdมีการ
แบํงเขตการขอชัดเจน และเริ่มมีความรุนแรงขึ้นdรวมทั้งการทําไม๎เถื่อน พื้นที่ปุาดงดิบเริ่มหดแคบลง
เหลื อ ไม๎ใ หญํ ใ นบริ เ วณปุ า ลึ ก dปี พ.ศ. 2513 รั ฐ บาลเปิ ด ให๎ สัม ปทานปุ า ไม๎ ครั้ ง ที่ ส องdมี บ ริ ษั ท
เอื้อวิทยา ได๎รับสัมปทานdแตํโรงเลื่อยถูกไฟไหม๎dจึง เชําชํวงสัมปทานให๎กับบริษัทอื่น ๆ เข๎ามารับ
ชํวงตํอทั้งหมดและแบํงเขตการทําไม๎เป็น d8 พื้นที่ปุาถูกตัดแบํงซอย และมีเส๎นทางชักลากไม๎โยงใย
เป็นตาขํายทั่วผืนปุา ประกอบกับมีการตัดถนนในพื้นที่ถึง 4 เส๎น ด๎วยกัน คือ สาย 304d305d331
และ 3259dจึงเอื้อให๎ผู๎คนอพยพเข๎ามาแสวงหาแผํนดินใหมํ dตามถนนทางหลวง สัมปทานครั้งนี้ใช๎
เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยตั้งแตํการตัดไม๎ จนถึง การแปรรูปไม๎ที่สามารถทําได๎ทั้ง วันทั้ง คืน จนได๎ชื่อวํา
“สัมปทานล๎างปุา ”หลังจากการเปิดสัมปทานปุาประมาณ 3-4 ปีdพื้น ที่ปุาไม๎ลดลงอยํางรวดเร็ ว
หลังการตัดไม๎มีกลุํมนายทุนเข๎ามาจับจองปุา เพื่อขยายพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู๎คนจากทั่ว
ประเทศหลั่งไหลเข๎าสูํบ๎านปุาตามทางหลวงและทางชักลากไม๎ คนเหลํานี้นําครอบครัวอพยพเข๎ามา
ซื้อ และจับจองพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม ขุด ล๎าง ถาง เผาdเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวdและตั้งเป็นชุมชนแหํงใหมํ
ชุมชนบ๎านปุาเริ่มใช๎ประโยชน๑จากคลองน๎อยลงdทั้งการเดินทาง การขนสํงสินค๎า และการตั้งบ๎านเรือน
ที่เคยอยูํริมคลองและหันหน๎าบ๎านมาสูํคลองมาเป็นขยับขึ้นมาหาถนนแทน วิถีชีวิตการทํามาหากิน
เริ่มปรับเข๎าสูํการปลูกพืชเศรษฐกิจdมันสําปะหลังdได๎เริ่มแพรํกระจายเข๎ามาสูํพื้นที่บ๎านปุา dหลังจาก
นั้น อ๎อยได๎ตามเข๎ามาในพื้นที่คลองสียัด dพร๎อมนําการปลูกพืชระบบโควต๎าเข๎ามาdใช๎เครื่องจักรกล
การ เกษตรเทคโนโลยีสมัยใหมํdทดแทนแรงงานคนdมีเงินทุนเข๎ามาหมุนเวียนdทั้ง ธกส. พํอค๎า และ
นายทุนเงินกู๎ การใช๎เงินลงทุนกํอให๎เกิดการวําจ๎างแรงงานdทั้งภายในและภายนอกชุมชน ประกอบกับ
การกระตุ๎นในเรื่องราคาผลผลิต พื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจจึงขยายตัวอยํางรวดเร็วผู๎คนยังคงหลั่งไหล
เข๎ามาอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาdจนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 รัฐได๎ประกาศปิดปุา บริษัทที่ได๎รับสัมปทาน
ถูกยกเลิกdแตํพื้นที่ปุาได๎แตกออกเป็นเสี่ยง ๆ ซึ่งในปี พ.ศ. 2516-2532dพื้นที่ปุาไม๎ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราลดลงถึง 866,875 ไรํdจากสถิติเมื่อปี พ.ศ. 2513dประชากรของอําเภอสนามชัยเขต
(รวมอําเภอทําตะเกียบ) dมีประมาณ 5,000-6,000 คน และคนในพื้นที่ชุมชนสํวนใหญํเป็นชาติ
พันธุ๑ชอง และลาวพวน แตํถึงปี พ.ศ. 2543 อําเภอสนามชัยเขตกับอําเภอทําตะเกียบมีประชากร
รวมกันมากกวํา 100,000 คน มีกลุํมคนที่หลากหลาย มากกวํา 70% เป็นคนจากภาคอีสาน มีคน
ดั้งเดิมในพื้นที่จริงdๆdไมํถึง 20%dชุมชนบ๎านปุาเข๎าสูํการปลูกพืชเศรษฐกิจเต็มตัว dอํานาจอยูํที่ทุน
เงินตราและผลประโยชน๑ เทคโนโลยีในการผลิตทุกด๎าน วิถีการหาอยูํหากินหายไปพร๎อมกับทรัพยากร
ที่หมดลงdและการกระตุ๎นจากภายนอกdที่เน๎นบริโภคด๎วยการซื้อกินdตั้งแตํ ข๎าว ปลา อาหาร ของใช๎
จําเป็นdและสิ่งของฟุุมเฟือยdที่เข๎ามาพร๎อมกับการสื่อสารdปากตํอปาก วิทยุ และโทรทัศน๑dทําให๎วิถี
ชีวิต ความเชื่อ และวิถีคิดของชาวบ๎านปรับเปลี่ยนไป จากการปลูกไว๎กินเป็นปลูกเพื่อขาย เดิมใช๎พื้นที่
3-5 ไรํdปลูกข๎าวพอกินdมาถึงมันสําปะหลังปลูกd10 ไรํdยังไมํพอซื้อกินdเพราะชาวบ๎านขาดข๎อมูล
ขาดการเรียนรู๎ในวิถีชีวิตใหมํdคนรุํนใหมํถูกการศึกษาดึงหํางไกลออกจากชุมชนdประกอบกับปี พ.ศ.
2534dกระแสการสร๎างเมืองใหมํแพรํสะพัด dที่ดินมีราคาแพงถูกกว๎านซื้อจํานวนมากdชาวบ๎านปุา
บางคนมีฐานะร่ํารวยขึ้นภายในพริบตาdแตํกับจนอยํางตํอเนื่องยาวนานในเวลาตํอมา กํอป๓ญ หา
หนี้สินเรื้อรัง วันนี้ของบ๎านปุามีความขัดแย๎งในชุ มชน ผลสืบเนื่องจากวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไป ป๓ญหา
ปากท๎องและความสัมพันธ๑ในเชิงเครือญาติเปลี่ยนแปลงdคนรุํนใหมํเริ่มไมํสนใจชุมชน บางสํวนดิ้นรน
ไปรับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรมdคนเฒําคนแกํถูกปลํอยให๎เลี้ยงหลานอยูํบ๎านdภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นจาง
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หาย และขาดการเรียนรู๎ที่ตํอเนื่องdชุมชนให๎คุณคําและความสําคัญ dในความเชื่อและภูมิป๓ญญาของ
ประเพณีน๎อยลงdณ เวลานี้dคนบางกลุํมเริ่มหันกลับมาทบทวนตัวเองdจากอดีตจนถึงป๓จจุบัน dเพื่อ
เรียนรู๎และสร๎างความเชื่อมั่นในภูมิป๓ญญาเดิมdที่จะใช๎ตํอยอดความรู๎ใหมํdสร๎างความสัมพันธ๑ใหมํแล๎ว
นําไปจัดการทรัพยากรที่มีอยูํในป๓จจุบันของท๎องถิ่น
Dddddddรัตนาพร เศรษฐกุลd(๒๕๔๐ : บทคัดยํอ)dศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคติความเชื่อทางสังคม
และวัฒนธรรมตํอพัฒนาการของรัฐไทd:dกรณีศึกษาไทดํา ลื้อ และยวน พบวํา คติความเชื่อของคน
ไท คือdความเชื่อถือผีแถนและขวัญdเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาแตํโบราณในคนไททุกกลุํมdนับวําเป็น
ความเชื่อพื้นฐานที่พัฒนามาพร๎อมกับวัฒนธรรมของคนไท คติความเชื่อถือผีมีความสําคัญในการ
สร๎ างความเป็น ปึ กแผํน ให๎ แกํ ชุม ชนและสั ง คมในระดับ พื้ นฐานdทํา ให๎ค นที่ นั บถื อผี เ ดีย วกั น มี
ความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน dครอบครองทรัพย๑สินของชุมชนรํวมกันdมีความแตกตํางจากคน
อื่น ๆ เห็นได๎จากการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีบ๎านผีเมืองdซึ่งไมํอนุญาตdให๎คนภายนอกเข๎าไปมีสํวน
รํวมด๎วยdการสร๎างอาณาเขตของผีที่คุ๎มครองรักษาชุมชนหนึ่ง ๆdคติความเชื่อดั้งเดิมของคนลื้อและ
ยวนยังคงอยูํแม๎จะถูกครอบงําด๎วยความเชื่อในพุ ทธศาสนาdที่เผยแพรํเข๎ามาในราวพุทธศตวรรษที่
๑๙ พุ ทธศาสนาทํ าให๎วัฒ นธรรมเมือ งขยายตั ว dและเข๎ม แข็ ง ขึ้ น การรับเอาคติ ธรรมราชาและ
จักรพรรดิราชdทําให๎อํานาจทางการเมืองของผู๎ปกครองเข๎มแข็ง ยิ่ง ขึ้น dล๎านนาสถาปนาอํานาจที่
เข๎มแข็ง dเป็นอาณาจักรที่เป็นปึกแผํนภายใต๎ราชวงศ๑มั งรายได๎dเพราะอิทธิพลของความเชื่อพุทธที่
ขยายตัวdและฝ๓งรากลึกในสังคม พุทธศาสนาทําให๎คนในชุมชนตําง ๆ มารวมกันเป็นพุทธศาสนิกชน
ภายใต๎ธรรมราชา ไมํมีความแปลกแยกที่เกิดขึ้นจากความรู๎สึกผูกพันในท๎องถิ่นความเข๎มข๎นของความ
เชื่อพุทธศาสนาที่แตกตํางกัน ระหวํางสิบสองป๓นนากับล๎านนาทําให๎ทั้ง สองรัฐdพัฒนาอํานาจทาง
การเมืองตํางกัน สิบสองป๓นนาdคงความเป็นสมาพันธรัฐที่เมืองใหญํ ๆ มีอํานาจการปกครองตนเอง
สู ง อํ า นาจของเจ๎ า แผํ น ดิ น ขึ้ น อยูํ กั บ ความเป็ น “เจื๊ อ เครื อ เจ๎ า แสนหวี สิ บ สองป๓ น นา” และ
ความสัมพันธ๑ฉันเครือญาติของผู๎ปกครองเมืองตําง ๆ ความเป็นท๎องถิ่นที่สนับสนุนโดยความเชื่อผีdยัง
มั่นคงมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสัง คมนิยมสิบสองจุไท ซึ่งเป็นดินแดนของ
ไทดําไทขาวdไมํได๎รับอิทธิพลของพุทธศาสนา เป็นรัฐไทdที่แสดงถึงคติความเชื่อดั้ง เดิมของคนไท
ชัดเจนอํานาจการปกครองของผู๎นําขึ้นอยูํกับ บุคลิกภาพของผู๎นําและการสร๎างความผูกพันฉันเครือ
ญาติ อยํ า งไรก็ต ามคติ ความเชื่ อทางสั ง คมและวัฒ นธรรมdไมํ ไ ด๎ เ ป็น ป๓ จ จั ย เดี ย วที่ มี อิท ธิ พ ลตํ อ
พัฒนาการของรัฐไทdที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑มีความสําคัญอยํางยิ่ง dการที่มีที่ตั้งอยูํระหวํางอาณาจักรที่
ยิ่งใหญํdเข๎มแข็งอยํางจีน พมํา ลาว และเวียตนาม ทําให๎สิบสองจุไทและสิบสองป๓นนานั้นไมํอาจหลุด
พ๎นจากสถานภาพของเมืองประเทศราชได๎เลย
Dddddddสมศัก ดิ์ ศรีสัน ติสุข dและคณะd(๒๕๔๐ : บทคัด ยํอ ) ศึก ษาเรื่อ ง การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตระกูลภาษาลาวพวนบ๎านนาคูนน๎อย เมืองนาซาย
ทอง แขวงกําแพงนะคอนเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค๑ ๑.dเพื่อ
ศึกษาพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมdd๒.dศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทาง
สัง คมและวั ฒ นธรรมdd๓.dวิ เ คราะห๑ ป๓ จจั ย ที่มี ค วามสัม พั นธ๑ กั บการเปลี่ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม และd ๔.dศึก ษาผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงทางสัง คมและวั ฒนธรรมของชุมชน
ตระกูลภาษา ลาวพวนdบ๎านนาคูนน๎อยเมืองนาซายทองdแขวงกําแพงนะคอนเวียงจัน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวdลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ เป็นการศึกษาชุมชน ๑๒
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เดือน ในชุมชนเปูาหมาย ขั้นตอนการเตรียมการ การวิเคราะห๑ และเขียนรายงาน เป็นเวลา ๖ เดือน
รวมระยะเวลา ๑๘ เดือน โดยมีผู๎รํวมวิจัยเป็นบุคคลในชุมชน เมื่อเขียนรายงานการวิจัยแล๎ว ได๎ใช๎
เทคนิคการสะท๎อนข๎อมูลdเพื่อให๎ชาวบ๎านสามารถตรวจสอบรายงานการวิจัย dเสนอรายงานตํอที่
ประชุมชาวบ๎านdและเพื่อให๎ชาวบ๎านได๎เสนอแนะเพิ่มเติมข๎อมูลให๎มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือ
ได๎dผลการวิ จัยสรุปได๎ดั งนี้ ๑.dบ๎า นนาคูน น๎อย เป็ นชุ มชนตระกูล ภาษาลาวพวน ขึ้น กับเมือ ง
นาซายทอง แขวงกําแพงนะคอนเวียงจัน อยูํหํางจากกําแพงนะคอนเวียงจัน dไปทางทิศเหนือ ๒๑
กิโลเมตรหํางจากเมือง ๔ กิโลเมตร บ๎านนี้ตั้ง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๑๓ (พ.ศ. ๒๓๕๖) ป๓จจุบันมี ๓๙๕
ครัวเรือน ประชากร ๒,๑๑๕ คนdสภาพนิเวศวิทยาเป็นที่ลุํมเหมาะแกํการทํานาdบ๎านนี้มีโรงเรียนd๑
แหํงdคํารถโดยสารไป-กลับ ๓,๐๐๐dกีบdถึงกําแพงนะคอนเวียงจันdลักษณะการปลูกบ๎านยังนิยมถือ
ฤกษ๑ยามมีพิธีขึ้นบ๎านใหมํ การสร๎างห๎องใช๎ประโยชน๑ขึ้นอยูํกับสมาชิกในครอบครัว บทบาทของพํอ
แมํที่มีตํอลูกยังมีเหมือนเดิม ประเพณีการแตํงงานยังคงปฏิบัติแบบเดิมอยํางเครํงครัด dสืบทอดจนถึง
ป๓จจุบัน การแตํงงานนิยมนําลูกเขยมาเลี้ยงพํอตาแมํยาย และแบํง มรดกจะให๎ลูกสาวที่เลี้ยงพํอแมํ
มากกวําลูกคนอื่น ๆdร๎านค๎าในป๓จจุบันมี ๑๘ แหํงdในอดีตมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน dอาชีพทํานา
เป็นอาชีพหลักdแตํอาชีพเสริม ในบ๎านนี้มีมากdเพื่อเสริมรายได๎ของครอบครัวให๎ดีขึ้น การใช๎ปุ๋ยคอก
และควายไถนายังมีมาก โรงเรียนบ๎านนาคูนน๎อยdตั้งมาได๎ประมาณ ๕๐ ปีdป๓จจุบันสอนชั้น ป. ๑ ป. ๕ บทบาทครูยังมีตํอชาวบ๎านเป็นอยํางมาก ชาวบ๎านนิยมพูดภาษาลาวพวน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑
ของบ๎านนี้ ซึ่งรักษาไว๎ได๎ ชาวบ๎านในอดีตนิยมการรักษาโรคด๎วยสมุนไพร ในป๓จจุบันนิยมรักษาโรค
ด๎วยยาสมุนไพรควบคูํกับการรักษาการแพทย๑แบบแผนใหมํ ลักษณะอาหารการกิน dมีลักษณะพึ่งพา
แหลํงอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผู๎หญิงหลัง คลอดลูกยัง คงนิยมอยูํไ ฟอยําง
เครํงครัด ในอดีตชาวบ๎านดื่มน้ําบํอdป๓จจุบันนิยมดื่มน้ําสุก และน้ําที่ขายเป็นแกลลอน วัดบ๎านนาคูน
น๎อยสร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๘๓ (พ.ศ. ๒๔๒๖)dตํอมามีวัดเพิ่มขึ้นอีกd๒ วัดdพระสงฆ๑ยังมีบทบาทใน
การอบรมสั่งสอนให๎กับประชาชนเป็นอยํางมากdชาวลาวพวนยังคงยึดถือและปฏิบัติตามจารีต dและ
วัฒนธรรมของชาวลาวพวนอยํางเครํงครัด dจากอดีตจนถึง ป๓จจุบัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา การเลือกตั้งนายบ๎าน เป็นไปตามเงื่อนไขของผู๎สมัคร ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎นําและชาวบ๎าน
มีความสามัคคีdชํวยเหลือซึ่งกันและกันdบทบาทของคณะกรรมการบ๎านมีด๎านเศรษฐกิจ ปูองกันชาติ
และวัฒนธรรมและสังคม ในป๓จจุบันชาวบ๎านรู๎จักระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมากยิ่งขึ้น
การพั ก ผํ อ นหยํ อ นใจของชาวบ๎ า น มี ก ารพั ก ผํ อนกั บ งานบุ ญ ประเพณี การพั ก ผํ อ นหยํ อ นใจใน
ชีวิตประจําวันdนอกจากนี้ ชาวบ๎านยังนิยมเลํานิทานให๎ลูกหลานฟ๓ง เพื่อเป็นคติสอนใจที่สําคัญสืบ
ทอดมาจนถึงป๓จจุบัน ๒.dกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐกิจมีมากกวํา dด๎าน
การศึกษาdด๎านสาธารณสุขdและด๎านการพักผํอนหยํอนใจdตามลําดับ dในขณะที่ด๎านศาสนาและ
ความเชื่อมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวน๎อยที่สุดdและน๎อยกวําด๎านครอบครัว และด๎านการ
ปกครองตามลําดับ ๓. ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได๎แกํ
ป๓จจัยด๎านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ป๓จจัยด๎านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ป๓จจัยด๎า นการอบรม
ขัดเกลาทางสังคม และป๓จจัยด๎านสื่อสารมวลชน ๔.dผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีมากที่สุด ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลไปสูํความทันสมัยด๎านวัตถุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้น สํวนผลกระทบที่เกิดขึ้นน๎อยdคือdการเคารพเชื่อฟ๓งผู๎อาวุโส และป๓ญหาสังคม
ซึ่งสามารถแก๎ไขได๎ภายในชุมชน
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Dddddddธนานันท๑ ตรงดี (๒๕๓๕ : บทนํา) ศึกษาเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติจ๎วง กลําว
วําชนชาติจ๎วง ซึ่งมีถิ่นฐานอยูํในภาคใต๎ของจีนกําลังได๎รับความสนใจจากนักวิชาการไทยและ ชาวไทย
ทั่วไปdเนื่องจากพบวําชนชาติจ๎วงdซึ่ง มีจํานวนประชากรมากที่สุดในบรรดาชาติสํวนน๎อยด๎วยกัน
กลําวคือdมีจํานวนถึง 15,489,630 คน (จากการสํารวจในปี ค.ศ. 1990)dนั้นdใช๎ภาษาในตระกูล
เดียวกันกับคนไทยในเมืองไทย มีคําพื้นฐานที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน หลายร๎อยคําที่คนไทยฟ๓งได๎ออก
ภาษาของชนชาติ จ๎ว ง มี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั บภาษาไทยอยํ า งไรนั้ น ได๎ รั บ การศึ กษามานานแล๎ ว โดย
นักภาษาศาสตร๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในงานของนักภาษาศาสตร๑อเมริกันเชื้อสายจีน dศาสตราจารย๑หลี่
ฟางกุ๎ย (1997)dชื่อ “คูํมือภาษาไทยเปรียบเทียบ”dได๎แสดงให๎เห็นถึง ความเป็นระบบของความ
สัมพันธ๑ระหวํางเสียงของคําในภาษาจ๎วงกับภาษาไทยdจนสามารถที่จะสร๎างรูปคําของภาษาไทดั้งเดิม
ของภาษาทั้งสองได๎ ซึ่งนําไปสูํความคิดวําชนชาติทั้งสองอาจเคยอยูํรํวมกันมากํอน สํวนลักษณะทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของชนชาติ จ๎ ว งdจะมี ค วามสั ม พั น ธ๑ กั น อยํ า งไรกั บ ลั ก ษณะทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของชนชาติไทยนั้น dอาจกลําวได๎วํา ยังมิได๎มีการศึกษาเปรียบเทียบกันเลยวํามีความเป็น
ระบบของความสัมพันธ๑กันทางวัฒนธรรมหรือไมํ อยํางไร
ddddddd“สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติจ๎วง” ฉบับนี้ได๎คัดเลือกบทความและเอกสารผลงานของ
นักวิชาการจีนมาทําการแปล เพื่อเป็นความรู๎พื้นฐานให๎กับผู๎ที่สนใจได๎ศึกษา เปรียบเทียบกับสังคม
และวัฒนธรรมของชนชาติไทยตํอไปdโดยได๎เริ่มตั้งแตํผู๎เขียนได๎ไปทํางานในหนานหนิงdตั้งแตํปลายปี
พ.ศ. 2535 ถึงต๎นปี พ.ศ. 2537 ซึ่งมีคุณวาปี หวาง (หวาง อี้) นักวิจัยแหํงสถาบันวิจัยชนชาติ
กวางสี ได๎ชํวยแปลบทความตําง ๆ รองศาสตราจารย๑จาง เจิงเยํ และอาจารย๑หลู หยํงบินdแหํงแผนก
วิชาภาษาจ๎วง คณะภาษาชนชาติสํวนน๎อย สถาบันชนชาติกวางสี ชํวยอธิบายความหมายของสุภาษิต
และบทเพลงจ๎วง การศึกษา เรื่องคติชน ของชนชาติจ๎วงได๎ ซึ่งผลงานนักวิชาการจีนในด๎านนี้ยังมีน๎อย
มาก ผลการศึกษา 1.dสถานภาพการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติ จ๎วง โดยนักวิชาการจีน
ชนชาติจ๎วง ในป๓จจุบันเป็นชื่อที่ทางการจีน ใช๎เรียกรวม ๆ ถึงชนเผําหลายเผําในเขตมณฑลกวางสี
กลุํมชนเผําเหลํานี้มีภาษาและวัฒนธรรมที่สัมพันธ๑กัน คําวํา ชนชาติจ๎วงdจึงมีขอบเขตคํอนข๎างกว๎าง
ครอบคลุมกลุํมชนเผําหลายกลุํม ซึ่งมีไมํต่ํากวํา 18 กลุํม โดยพวกที่เรียกตนเองวําเป็น ผู๎จ๎วง นั้นจะ
เป็นกลุํมที่อยูํทางภาคเหนือของกวางสี d2.dการศึกษาพัฒนาการทางสังคม บันทึกจดหมายเหตุใน
สมัยฉินซือฮํองเต๎ (221 ปี กํอน คศ.)dและบันทึกจดหมายเหตุในสมัยฮั่น (ต๎นคริสตศตวรรษ) ปรากฏ
ชื่อชนเผํา “ปายเยวํ” วําอาศัยอยูํดินแดนทางภาคใต๎dโดยเฉพาะชนเผําเยวํสาขาซีโอวและสาขาลั่วเยวํ
นั้น วําอาศัยในแถบกวางตุ๎งกับกวางสีในป๓จจุบัน จากข๎อมูลนี้ทําให๎นักวิชาการจีนเชื่อวํา บรรพบุรุษ
ของชาวจ๎วง นําจะมาจากชนเผําเยวํ 2 ชนเผํานี้dหลักฐานที่นํามาสนับสนุนความเชื่อนี้ dได๎แกํdความ
คล๎ายคลึงกันของภาษาของชนเผําเยวํกับภาษาจ๎วงป๓จจุบันลักษณะการอยูํเรือนมีใต๎ถุน การสักตัว
การย๎อมฟ๓นดํา และหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุอีกหลายชิ้น ด๎วยเหตุที่ชาวจ๎วงในสมัยกํอนมิได๎มี
ตัวอักษรเป็นของตัวเองที่จะใช๎บันทึกเรื่องราวตําง ๆ ถึงแม๎จะมีอักษรที่รับเอาอักษรจีนมาใช๎ ก็ไมํได๎ รับ
การพั ฒ นาและใช๎ กั น ทั่ ว ไป จึ ง ทํ า ให๎ ไ มํ มี ก ารบั น ทึ ก เรื่ อ งราวของตนเองไว๎ การศึ ก ษาสั ง คม
ประวัติศาสตร๑ของชาวจ๎วงจึงต๎องอาศัยหลักฐานของชาวฮั่นเกือบทั้งสิ้น 3.dวัฒนธรรมของชนชาติ
จ๎วง ชนชาติจ๎วงรวมเอาชนชาติเข๎าไว๎หลายกลุํม ดังนั้น วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจ๎วงในท๎องถิ่นตําง
ๆ กัน จึงพบวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่หลากหลาย อยํางไรก็ตามเราได๎รับรู๎วําชนชาติเหลํานี้มี
ลักษณะรํวมทางศิลปะ วัฒนธรรมหลายประการ ซึ่งไมํแนํใจวําเป็นลักษณะรํวมมาแตํดั้งเดิม หรือวํา
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เป็นลักษณะที่ยืมสํงตํอกันในภายหลัง ผลงานที่ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับประเพณี ชีวิตความเป็นอยูํของ
ชาวจ๎วงที่เดํน คือ งานของ เหลียง ถิงวําง (1987)dซึ่งบรรยายถึงตั้งแตํ ที่อยูํอาศัย อาหารการกิน
การแตํ ง งาน การเกิ ด การทํ า ศพdความเชื่ อ ศาสนาเทศกาลตํา ง ๆdรวมทั้ ง การละเลํ น dการ
นันทนาการตําง ๆ อีกด๎วย

๒.๓d กรอบแนวความคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์
ddddddd๒.๓.๑ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวชอง ในประเด็นกลุ่ม

อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวซาเร ในประเด็นกลุ่ม

- กลุ่มชาติพันธุ์

- กลุ่มชาติพันธุ์

- ตระกูลของภาษา

- ตระกูลของภาษา

- อาเภอและจังหวัดที่ชนเผ่าอาศัยอยู่

- อาเภอและจังหวัดที่ชนเผ่าอาศัยอยู่

- ภาษา

- ภาษา

- สถาปัตยกรรมบ้าน

- สถาปัตยกรรมบ้าน

- การแต่งกาย

- การแต่งกาย

- ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน

- ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน

อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ร่วมกันของชาวชอง-ชาวซาเร
ภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ddddddd๒.๓.๒ นิยามศัพท์
dddddddชาวชองdหมายถึงdชาวชองที่อาศัยอยูํในจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดกาญจนบุรี
dddddddชาวซําเรdหรือชาวซํารายdหรือชาวซําเรdหมายถึงdชาวชองกลุํมซําเรที่อาศัยอยูํในจังหวัด
พระตะบอง และจังหวัดโพธิ์สัตว๑d(ชาวกัมพูชาเรียกวําdคนปอร๑)
dddddddอัตลักษณ๑ คือ ลักษณะที่แสดงความเป็นตัวเองdหรือdเป็นตัวตนตัวตนอยํางแท๎จริงของ
แตํละบุคคลd(IndividualdIdentity)dและอัตลักษณ๑รํวมd(CollectivedIdentity) เชํนdภาษาdอาชีพ
ศาสนา และประเพณี
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dddddddอัตลักษณ๑ของชาวชองdหมายถึง สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ๑เฉพาะของชาวชองdและชาวชองซําเรdได๎แกํdกลุํมชาติพันธุ๑dตระกูลของภาษาdอําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํ สถาป๓ตยกรรมบ๎าน
การแตํงกายdดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎านdความเชื่อdประเพณีdคํานิยม
dddddddอั ต ลั ก ษณ๑ ท างสั ง คมd(SocialdIdentity) และเอกลั ก ษณ๑ ท างวั ฒ นธรรมd(Cultural
Identity) หมายถึงdสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะเจาะจงของชาวชองdและชาวซําเรdได๎แกํdภาษา การ
แตํงกายประเพณีdการประกอบอาชีพและวิถีชีวิต
dddddddสังคมdหมายถึงdองค๑กรทางด๎านศาสนาdองค๑กร เครือญาติdกลุํมdหรือdองค๑กรของกลุํม
ชาติพันธุ๑ของชาวชองdความสัมพันธ๑กับสมาชิกในครัวเรือนdหรือครอบครัว
dddddddวัฒนธรรมdหมายถึง ความเจริญงอกงามของชาวชองdและชาวชอง-ซําเร ซึ่งเป็นผลจาก
ระบบความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ มนุษย๑กับสังคม และมนุษย๑กับธรรมชาติ จําแนกออกเป็น
๓ ด๎านdคือdจิตใจ สังคม และวัตถุdมีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่ง จากสังคม
หนึ่งไปสูํอีกสังคมหนึ่งdจนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู๎dและกํอให๎เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้ง
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อันควรคําแกํการวิจัย อนุรักษ๑ ฟื้นฟู ถํายทอด เสริมสร๎างเอตทัคคะ และ
แลกเปลี่ยนdเพื่อสร๎างดุลยภาพแหํงความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑ dสังคม และธรรมชาติ ซึ่งจะชํวยให๎
มนุษย๑สามารถดํารงชีวิตอยํางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพdอันเป็นพื้นฐานแหํงอารยธรรมของมนุษยชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ, ๒๕๓๕ อ๎างถึงใน “ความหมายของวัฒนธรรม”, (ม.ป.ป.))
dddddddตาควาย หมายถึง ผู๎อาวุโสของหมูํบ๎าน มีบทบาทตํอชุมชนหลายด๎าน เป็นผู๎นําทาง
พิธีกรรม เป็ นหมอdและยังมี บทบาทในการสร๎างดุ ลยภาพของชุม ชนในด๎ านสภาพแวดล๎ อมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอีกด๎วย (ชาวปอร๑และชาวซําเร จะเรียก บุคคลเหลํานี้วํา “ตาควาย”) ซึ่ง
ผู๎ที่ เป็ นผู๎ นํ าทางพิ ธีก รรม (ตาควาย หรือ หมอ) จะต๎ องมี คุณ สมบั ติข องหมอ คื อ เป็ น ผู๎มี ความ
ประพฤติดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นผู๎นําในการประกอบพิธีกรรมตําง ๆ และ
จะต๎องสืบทอดจากบรรพบุรุษของตระกูลนั้น
dddddddเรือนโรงพิธี หมายถึง บ๎าน หรือโรงเรือนdที่สร๎างขึ้นเพื่อใช๎ในการประกอบพิธีกรรมdหรือ
การละเลํนของชาวปอร๑และชาวซําเรdซึ่งไมํใช๎การตอกตะปู dแตํใช๎การมัดด๎วยหวายdหรือวัสดุจาก
ธรรมชาติ
dddddddพลอย หมายถึง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช๎เปุาในการประกอบพิธีกรรมหรือการละเลํน
ของชาวปอร๑และชาวซําเร ลักษณะคล๎ายกับแคนและเครื่องดนตรีของชาวเขาเผําม๎งของประเทศไทย
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บทที่d๓
วิธีดาเนินการวิจัย
๓.๑d รูปแบบการศึกษา
dddddddการวิจัยเรื่อง ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทย-กัมพูชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาด๎านชาติพันธุ๑วรรณาของชนเผําที่ใกล๎
สูญหายไป คือ “ชาวชอง-ชาวซําเร” โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆ ดังนี้ ๑) ข๎อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ dดํ า เนิ น การศึ ก ษา ค๎ น คว๎ า และรวบรวมจาก หนั ง สื อ เอกสาร บทความ วารสาร
งานวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชาวชองและชาวซําเร ๒)dข๎อมูลปฐมภูมิ คณะผู๎วิจัยเก็บ
รวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ใช๎เทคนิค Snow balls เพื่อค๎นหาปราชญ๑ท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้น ๆ
โดยตรง ทําการสังเกตdสัมภาษณ๑ และรวบรวมผู๎ที่เป็นองค๑ความรู๎ด๎านนั้น ๆ มาจัดสนทนากลุํม
(Focus group)

๓.๒d การเลือกพืน้ ที่ในการศึกษา
dddddddคณะผู๎วิจัยใช๎เกณฑ๑ด๎านอัตลักษณ๑ของชาวชองเพื่อพิจารณาหากลุํมชาติพันธุ๑ที่มีลักษณะ
เหมือนชาวชองมากที่สุด หลังจากทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข๎องdการศึกษาแผนที่ และการ
สั ม ภาษณ๑ เ บื้ อ งต๎ น dพบวํ า dมี ก ลุํ ม ชาติ พั น ธุ๑ ดั ง กลํ า วมากที่ สุ ด ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี dจึ ง เลื อ กตํ า บล
ตะเคียนทองdอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีdและหมูํบ๎านวังกระแพรdอําเภอโปุงน้ําร๎อนdจังหวัด
จันทบุรีdเพราะจากการสํารวจเบื้องต๎น dพบวําdมีชาวซําเรแตํงงานกับชาวชองที่หมูํบ๎านวังกระแพร
นอกจากนี้ยังทําการศึกษาที่ตําบลดํานชุมพลdอําเภอบํอไรํ dจังหวัดตราดdเนื่องจากการใช๎เทคนิค
Snowballsdแล๎วพบวําdมีการแตํงงานกันระหวํางชาวชองในประเทศไทยและชาวซําเรในประเทศ
กัมพูชาdสําหรับการ ศึกษาในประเทศกัมพูชาเลือกจังหวัดพระตะบอง (Battambang)dและจังหวัด
โพธิ์สัตว๑ (Pursat) เนื่องจากเป็นd2dจังหวัดdที่ยังมีชนเผําซึ่งมีลักษณะคล๎ายคนชองคงเหลืออยูํ

๓.๓dการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
Dddddddคณะผู๎วิจัยใช๎เกณฑ๑ด๎านความเป็นผู๎มีองค๑ความรู๎ฝ๓งลึกd(TacitdKnowledge) ในด๎านนั้น ๆ
โดยเลือกศึกษาจากdผู๎นําชุมชนdผู๎สืบทอดการประกอบพิธีกรรมจากบรรพบุรุษdผู๎มีประสบการณ๑ตรง
ในด๎านนั้น ๆdและผู๎ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมชอง ในประเทศไทยเลือกศึกษาชนเผําชอง สํวน
ในประเทศกั มพู ชา จากการสํา รวจไมํ พบชนเผํา ชองแตํ พบวํา มี ช นเผํา มีลั ก ษณะคล๎า ยชาวชอง
คงเหลือ อยูํd2dชนเผํา ซึ่งเรียกตนเองวํา ซําเรหรือซําราย ในจังหวัดพระตะบองdและชนเผําที่ถูก
เรียกวํา ปอร๑ ในจังหวัดโพธิ์สัตว๑dจึงทําการศึกษาทั้ง 2 ชนเผํา
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๓.๔dการเก็บรวบรวมข้อมูล
dddddddคณะผู๎วิจัยดําเนินการเก็บข๎อมูลในพื้นที่ที่มีชาวชองอาศัยอยูํมากที่สุดในประเทศไทยdและ
ประเทศกัมพูชาdประกอบด๎วยdตําบลตะเคียนทองdอําเภอเขาคิชฌกูฏ dจังหวัดจันทบุรี และบ๎าน
วังกระแพรdอําเภอโปุงน้ําร๎อนdจังหวัดจันทบุรีd บ๎านคลองแสงdบ๎านช๎างทูนdบ๎านปะเดาdตําบลช๎าง
ทูน และบ๎านดํานชุมพล ตําบลดํานชุมพล อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราด อําเภอเมือง และอําเภอแกลง
จัง หวัดระยอง อําเภอทําตะเกียบdจัง หวัดฉะเชิง เทรา อําเภอสัง ขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ และ
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทย ประเทศกัมพูชาทําการศึกษาที่จังหวัดไพลิน
จั ง หวั ด พระตะบอง และจั ง หวั ด โพธิ์ สั ต ว๑ dโดยเน๎ น การศึ ก ษาด๎ า นชาติ พั น ธุ๑ ว รรณาของชนเผํ า
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง และชาวซําเรdเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมา
วิเคราะห๑dและเปรียบเทียบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของคนทั้งสองเผําพันธุ๑ รายละเอียดของ
การเก็บรวบรวมข๎อมูล มีดังนี้

ข๎อมูลทุติยภูมิ

ข๎อมูลปฐมภูมิ
-สํารวจเบื้องต๎น

-แนวคิด

-สังเกต

-ทฤษฎี

-สัมภาษณ๑
ปราชญ๑ท๎องถิ่น

-งานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง

-สนทนากลุํม
อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวซําเร ชาวปอร๑ ในประเทศกัมพูชา
ภาพทีd่ 3.1dขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูล
dddddddจากภาพที่d3.1dขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูลผู๎วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมdดังนี้
ddddddd3.๔.๑dข้อมูลปฐมภูมิd(PrimarydData) คณะผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนามdใช๎
เทคนิคdSnowdballs เพื่อค๎นหาปราชญ๑ท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรงdสํารวจพื้นที่
เบื้องต๎นเกี่ยวกับกลุํมชาติพันธุ๑ อําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํ ภาษา การแตํงกาย ประเพณี
ความเชื่อ คํานิยม การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต พบวําdมีชนเผําที่มีลักษณะคล๎ายกับชาวชอง คือ ชาว
ซําเร ในอําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง และ ชาวปอร๑dในอําเภอพนมกระวานdและอําเภอเวียลเวง
จังหวัดโพธิ์สัตว๑dจึงทําการสังเกต สัมภาษณ๑ และรวบรวมผู๎ที่เป็นองค๑ความรู๎ด๎านนั้น ๆ มาจัดสนทนา
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กลุํม ที่มหาวิทยาลัย UME Cambodia สําหรับการศึกษาในประเทศไทยศึกษาจากอําเภอเขาคิชฌกูฏ
พบวําdมีญาติอยูํที่อําเภอโปุงน้ําร๎อน จึง ทําการศึกษาที่อําเภอโปุงน้ําร๎อนdจัง หวัดจันทบุรี และใช๎
เทคนิคdSnowdballs จึงทําให๎ทราบวํายังมีคนชองอาศัยอยูํที่อําเภอบํอไรํ dจังหวัดตราด อําเภอ
เมืองและอําเภอแกลงdจังหวัดระยอง อําเภอทําตะเกียบdจังหวัดฉะเชิงเทราdรวมถึงอําเภอสังขละบุรี
อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอศรีสวัสดิ์ จัง หวัดกาญจนบุรี คณะผู๎วิจัยจึงเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาให๎
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยdดังที่ปราชญ๑ท๎องถิ่นให๎ข๎อมูลทุกสถานที่
ddddddd3.๔.2dข้อมูลทุติยภูมิd(SecondarydData) คณะผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยทําการ
ศึกษา ค๎นคว๎า และรวบรวมจาก หนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร งานวิจัยและเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑ เพื่อประมวลแนวคิดdทฤษฎีdและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
เหลํานี้มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ddddddd3.๔.๓dเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลdได๎แกํ
dddddddddddd3.๔.๓.๑dMinddMapping สําหรับการสนทนากลุํมdอัตลักษณ๑ทางสังคมdและ
วัฒนธรรมรํวมกันของชาวชองdชาวซําเรdและชาวปอร๑
dddddddddddd3.๔.๓.๒dแบบบันทึกการสนทนากลุํมdประกอบด๎วยdกลุํมชาติพันธุ๑ ตระกูลของ
ภาษา อําเภอและจังหวั ดที่ชนเผําอาศัยอยูํ ภาษา สถาป๓ตยกรรมบ๎าน การแตํงกาย ดนตรี และ
การละเลํนพื้นบ๎านdความเชื่อdประเพณีdและคํานิยม
dddddddddddd3.๔.๓.๓dภาพประกอบคํา ถามเกี่ยวกับ อวัย วะภายนอกของคนdสั ตว๑ ตํา ง ๆ
ตัวอยํางบ๎านdภาพต๎นไม๎dนาฬิกาแสดงเวลาdเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคําศัพท๑ของแตํละภาษาd(ภาษา
ชอง ภาษาซําเรdและภาษาปอร๑)
dddddddddddd3.๔.๓.4dแบบเรียนภาษาชองdเพื่อใช๎เป็นสื่อสําหรับสอบถามเกี่ยวกับคําศัพท๑ของ
แตํละภาษา

๓.๕dการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
dddddddเมื่อคณะผู๎วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎วจึงดําเนินการในขั้นตํอมา คือ
ตรวจสอบความถู ก ต๎ อ งของข๎ อ มู ล dด๎ ว ยการทวนสอบเที ย บอยํ า งน๎ อ ยd๓dแหลํ ง ข๎ อ มู ล dได๎ แ กํ
๑. สอบถามเพิ่มเติมจากชาวชอง-ชาวซําเร ๒. ศึกษาเพิ่มเติมอยํางละเอียดถี่ถ๎วนจากวรรณกรรมที่
ผํานมา ๓. สอบถามปราชญ๑ท๎องถิ่น เพื่อตรวจสอบความเข๎าใจของคณะผู๎วิจัยเอง ขั้ นวิเคราะห๑
ข๎อมูลภาคสนามdคณะผู๎วิจัยใช๎วิธีการผสมผสานหลายเทคนิควิธีด๎วยกัน dคือd๑. การตีความสร๎าง
ข๎อสรุปตามปรากฎการณ๑ที่เห็นd๒. การจําแนกชนิดของข๎อมูลในเหตุการณ๑หนึ่ง ๆdตามเนื้อหา เพื่อ
พิจารณาความสัมพันธ๑ ความสม่ําเสมอของการเกิดข๎อมูลชนิดตําง ๆdแล๎วนําไปใช๎เป็นพื้นฐานในการ
อธิบายสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ๑ ๓. วิเคราะห๑เนื้อหาจากเอกสารเบื้องต๎น โดยยึดเนื้อหาของ
ข๎อมูลเป็นเกณฑ๑
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dddddddข๎อมูลอัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชองdชาวซําเรdและชาวปอร๑ที่ได๎จากการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลdและการสนทนากลุํม dนํามาวิเคราะห๑dและเปรียบเทียบถึง ความเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมของคนทั้งสองเผําพันธุ๑ รายละเอียดของการตรวจสอบและวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังภาพที่ 3.๒d
อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวซําเร ชาวปอร๑ ในประเทศกัมพูชา
ตีความสร๎าง
ข๎อสรุปตาม
ปรากฏการณ๑

สอบถาม
เพิ่มเติมจากชาว
ชอง-ชาวซําเร

จําแนกชนิดของ
ข๎อมูล
ตามเนื้อหา

ทบทวน
วรรณกรรม
อยํางละเอียด

วิเคราะห๑เนื้อหา
จากเอกสาร
เบื้องต๎น

สอบถาม
ปราชญ๑ท๎องถิ่น
(ตาควาย)

อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันของชาวชอง-ชาวซาเร
ภาพทีd่ 3.๒dขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห๑ข๎อมูล
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บทที่d๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวซําเรใน
ประเทศกัมพูชา และเพื่อวิเคราะห๑ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาวซําเร”
ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยและกัมพูชา เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาด๎านชาติพันธุ๑วรรณาของ
ชนเผําที่ใกล๎สูญหายไป คือ “ชาวชอง-ชาวซําเร” เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ Mind Mapping
แบบบันทึกการสนทนากลุํม และ ภาพประกอบคําถามสําหรับการสนทนากลุํม จากการสํารวจพบวํา
มีชนเผําที่มีลักษณะคล๎ายชาวชอง จํานวน ๒ กลุํม คือ ชาวซําเร และชาวปอร๑ ดังนั้นในการศึกษาจึง
ศึกษาทั้ง ๓ ชนเผํา คือ ชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑ มีผลการศึกษาดังนี้

๔.๑d ผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
๔.๑.1dผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวซาเรในประเทศกัมพูชา
จากการลงพื้นที่โดยใช๎เทคนิคdSnowballsdพบวําdมีกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีลักษณะคล๎ายชาว
ชองd๒dกลุํมdคือdซําเรdและปอร๑dดังนั้น จึงนําเสนอ ๒ กลุํมดังนี้
๔.๑.1.๑ ชาวซําเรd(Samrae)
๑)dกลุํม ชาติ พัน ธุ๑ dเป็ นชนเผํ าโบราณในกลุํ มชาติพั นธุ๑ dออสโตร-เอเชี ยติ ค
(Austro-Asiatic)dตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer)
๒) อําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํ
เดิ ม หมูํ บ๎ า นพนมเรย คื อ หมูํ บ๎ า นสะตอ หรื อ บ๎ า น 83 ตํ า บลสะตอ
อําเภอกระยูม จังหวัดไพลินdจนกระทั่งในปี คศ. 1960 มีการตัดแบํงจังหวัดไพลิ นบางสํวนไปเป็น
จังหวัดพระตะบอง จึงเปลี่ยนเป็น บ๎านพนมเรย (Phnom Rey) ตําบลตาเต๎า (Tatork) อําเภอซําโลต
(Samlot) จังหวัดพระตะบอง (Battambang)dซึ่งเป็นชํวงติดตํอกับดํานกระดูกช๎าง/ชองติโมง ตําบล
ดํานชุมพลdอําเภอบํอไรํ dจังหวัดตราดdมีชาวซําเรอาศัยอยูํ d200dครอบครัว dจํานวนประชากร
ประมาณ ๙๐๐ คน ผู๎ที่มีอายุน๎อยกวําd๒๐dปีdพูดภาษาชองไมํได๎แล๎วแตํฟ๓งได๎เป็นบางคํา ทําเลที่ตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศ เดิ มอาศัยอยูํบนภูเขาสูง แตํด๎วยวัฒนธรรมของชาวซําเร ที่เมื่อสมรสแล๎ ว
จะต๎องมาอยูํภายในหมูํบ๎านdดังนั้นdชายตํางถิ่นที่สมรสกับหญิงชาวซําเรจะต๎องเข๎ามาอยูํในหมูํบ๎าน
พนมเรย รัฐบาลกัมพูชาจึงมอบพื้นที่ปุาประมาณd200dไรํให๎แกํชาวซําเรdและให๎ย๎ายลงจากภูเขา
มาอยูํ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ร าบเชิ ง เขาที่ จั ด ให๎ dสภาพที่ อ ยูํ ป๓ จ จุ บั น จึ ง กลายเป็ น ที่ ร าบเชิ ง เขาdไมํ มี
ถนนลาดยางผํานdมีถนนลูกรังผํานภายในหมูํบ๎านdบางสํวนของหมูํบ๎านรถไมํสามารถเข๎าถึงต๎องเดิน
เท๎าเข๎าไปdหํางจากชายแดนประเทศไทยประมาณd27dกิโลเมตร ขณะนี้รัฐบาลจีนได๎สนับสนุนการ
สร๎างถนนเชื่อมตํอระหวํางอําเภอซําโลตdจังหวัดพระตะบองกับอําเภอบํอไรํ จังหวัดตราดdที่ดําน
ชั่วคราวเนินd๔๐๐dซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดเป็นดํานถาวร แตํที่จังหวัดไพลินไมํพบชาวชอง จากการ
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สอบถามพบวํา มีการย๎ายถิ่นฐานของชาวซําเรไปอยูํในพื้นที่รัฐบาลจัดสรรให๎ ณ บ๎านพนมเรย
๓)dภาษาdตระกูลของภาษาdภาษาซําเรอยูํในตระกูลภาษามอญ-เขมรdกลุํม
ภาษาเพียริคdเรียกวําdภาษาซําเรdมีภาษาพูดแตํไมํมีภาษาเขียน ddddddddddddddddddd
๔)dการแตํงกายdรูปพรรณสัณฐานของชาวซําเรdรูปรํางสันทัดdสูงประมาณ
150-165dซม.dผิวเข๎มdผมหยักศกโดยธรรมชาติdดวงตากลมโตdปีกจมูกกว๎างริมฝีปากหนาdไหลํ
กว๎างdมือเท๎าใหญํสั้นปูอมdการแตํงกายของชาวซําเรdแตํงกายแบบชาวกัมพูชาตามชนบทdทรงผม
นิยมตัดสั้นทั้งผู๎ชายและผู๎หญิงเพื่อสะดวกตํอการทํางานdไมํพิถีพิถันในการดูแลทรงผมเทําใดนัก

ภาพทีd่ 4.1dนายเรืองเชิด ควาย ชาวซําเร
ที่มาd: dจากการสํารวจบ๎านนายเรืองเชิด ควาย บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลตdจังหวัด
พระตะบอง
(๑) การแตํงกายอยูํบ๎าน
ก)dผู๎หญิงจะนุํงผ๎าโจงกระเบน ใสํเสื้อแขนกระบอกหรือเสื้อกั๊ก ใช๎
ผ๎าขาวม๎าพาดบํา สีของผ๎าจะเป็นผ๎าสีพื้น คือ สีน้ําเงิน คราม เขียว สีดํา สีกรมทํา หากไมํแตํงกาย
เชํ น นี้ มีค วามเชื่ อ วํ า dอาจจะเจ็ บปุ ว ยจนถึ ง ตายได๎ dสวมผ๎ า ถุง dอาจมี เ ครื่อ งประดั บ dเชํน dตํ า งหู
นอกจากนี้ยังนิยมสวมเครื่องรางของขลัง dเชํน dด๎ายขาวdป๓จจุบันใสํเสื้อผ๎าสีตามความนิยมdวัยรุํน
สวมใสํกางเกงยีนส๑ เสื้อยืดหรือเสื้อแขนยาวใสํเสื้อผ๎าที่มีขายตามท๎องตลาด และเลือกที่มีราคาถูก
และไมํได๎เลือกวําชอบเสื้อผ๎าสีอะไร มีสีอะไรจะใสํตามสีที่มี
ข)dผู๎ชายจะนุํงโจงกระเบน หากอยูํที่บ๎านมักจะไมํใสํเสื้อ จะต๎องมี
ผ๎าขาวม๎าพาดบํา dไมํนิยมใสํเครื่องประดับ dป๓จจุบันจะใสํกางเกงขาก๏วยdผ๎าขาวม๎าคาดเอวเพื่อให๎
คลํองตัวdและสะดวกสบายตํอการทํางานdบางครั้งใสํเสื้อไมํติดกระดุม
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ภาพทีd่ 4.2dการแตํงกายสมัยโบราณของชาวซําเร
ที่มา : ภาพถํายสะสมของ นายเรืองเชิด ควาย
(๒) การแตํงกายไปทําบุญ หรือออกงาน

ภาพทีd่ 4.3dการแตํงกายไปทําบุญ หรือออกงานของชาวซําเร
ที่มาd:dภาพถํายสะสมของ นายเรืองเชิด ควาย
ก)dผู๎หญิง จะนุํงผ๎าโจงกระเบนdหรือdสวมผ๎าถุงdใสํเสื้อกั๊กคลุมทับ
ด๎วยเสื้อแขนกระบอกอีกชั้นdใช๎ผ๎าขาวม๎าพาดบําdสีของผ๎าจะเป็นผ๎าสีพื้นคือ สีน้ําเงิน คราม เขียว
อาจมีเครื่องประดับdเชํนdตํางหูdนอกจากนี้ยังนิยมสวมเครื่องรางของขลัง dเชํนdด๎ายขาวป๓จจุบันใสํ
เสื้อผ๎าสีตามความนิยม
ข)dผู๎ ช ายจะนุํ ง โจงกระเบน ใสํ เ สื้ อ แขนกระบอกหรื อ แขนยาว
จะต๎องมีผ๎าขาวม๎าพาดบํา ป๓จจุบันจะใสํกางเกงขาก๏วยdผ๎าขาวม๎าคาดเอวdหรือตามความสะดวก
สีสันหลากสี
๕) ประเพณี ชาวซําเรนับถือศาสนาพุทธ มีการทําบุญตําง ๆ ประกอบด๎วย
(1)dการเกิด ชาวซําเรจะทําการคลอดเอง โดยการสร๎างกระทํอมไว๎ข๎าง ๆ
บ๎านdหรือหน๎าบ๎านdหมอตําแยจะเป็นผู๎หญิง dมีการนําไม๎ไผํd(หลอด) dมาเหลาให๎บางเพื่อนํามาตัด
สายรกสะดือเด็กdแตํต๎องนําไม๎ไผํไปต๎มกํอนdเมื่อทําการคลอดลูกdและอยูํไฟพักฟื้น dประมาณ 1
อาทิตย๑จึงจะย๎ายไปอยูํข๎างบนบ๎านได๎
(2)dการแตํงงาน ต๎องมีการสูํขอ และการเซํน
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การสูํขอd(กวด) ฝุายเจ๎าสาวจะกําหนดวําจะคิดสินสอดเทําใด เชํน ไกํ
12 ตัวdหมู 1dขา เหล๎า 1 ตุํม ลูกป๓ด (กะนําง) เสื้อ 1 ตัว ผ๎าถุง ผ๎าขาวม๎า ถ๎าไมํมีเงินจําย
คําสินสอด ชาวซําเรที่บ๎านซําโลตบอกวําdถ๎ามีลูก 2-3 คน จึงคํอยไปเซํนผีบรรพบุรุษให๎เขาได๎
ขณะทําพิธีจะมีดนตรีประกอบเลํ นไปจนถึง สวําง แตํมีข๎อห๎ามdคื อ ห๎ามเลี้ยงอาหารที่ทําจากหมู
ในขณะเซํนพิธี เมื่อเซํนพิธีเสร็จจึงจะเลี้ยงอาหารที่ทําจากหมูได๎

ภาพทีd่ 4.4dการแตํงงานสมัยโบราณและป๓จจุบันของชาวซําเร
ที่มาd:dภาพถํายสะสมของ นายเรืองเชิด ควาย
เครื่องเซํนในพิธี ประกอบด๎วย
ขาหมู
1 ขา
ไกํ
12 ตัว
ปลาแห๎ง
5 ตัว
ธูป
เทียน
กระบุงโฆเฌํอ
ยอดหวาย 10 มัด
ไต๎ (ลุฮ)
5 กระบอก
ขนมต๎มมัด
5 มัด
บายศรีปากชาม
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ผ๎าขาว
ผ๎าแดง
ข๎าวสารข๎าวเหนียว ข๎าวเจ๎า
เขาวัวแดง (โซจไกว๎)
ในขณะประกอบพิ ธีจ ะมีค นใสํ เ ขาวั ว แดงรํา ขวิด กั น dมี ก ารเลํ น
ดนตรีประกอบในตอนเช๎าและตอนกลางวัน
(3)dการตาย
เมื่อคนปุวยที่อยูํในบ๎าน มีอาการปุ วยหนักใกล๎ จะเสียชีวิต จะสร๎า ง
กระทํอมไว๎ สําหรับรักษาเพื่อไมํให๎ตายในบ๎าน ถ๎าคนปุวยตายในกระทํอมจะทําการรื้อกระทํอมนั้น
หลังจากตายไปแล๎วd15dวัน ถ๎าผู๎ปุวยเสียชีวิตอยํางกระทันหันdโดยสร๎างกระทํอมไมํทันdจะต๎องทํา
การรื้อบ๎านหลังที่อยูํนั้นในขณะนั้นเลย มีการนําเงิน 1 บาทใสํในปากผู๎ตายและญาติพี่น๎องจะต๎อง
เตรียมไม๎เพื่อนํามาทําโลงศพเอง ซึ่งจะใช๎ไม๎อะไรก็ได๎ ญาติ ของผู๎ตายจึงจะนําศพไปประกอบพิธี 7
วันแล๎วจึงนําศพไปฝ๓งในปุาช๎าหรือเผา แตํถ๎าเผาศพจะมีข๎อห๎าม คือ ห๎ามนํากระดูกของผู๎ตายเก็บไว๎ที่
บ๎าน
๖) ความเชื่อ
ชาวซําเรจะนับถือผีบรรพบุรุษ เจ๎าปุา เจ๎าเขามาก ถ๎ามีการเจ็บไข๎ได๎ปุวย
หรือกระทําผิดจารีตประเพณีd(ผิดผี)dจะขึ้นเขาd(เขาพนมเรย) dไปขอขมาตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์dหรือสิ่งที่
นับถือสืบตํอกันมา โดยเดินทางจากหมูํบ๎านถึงสถานที่ประกอบพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูํบนเขาซึ่ง
อยูํหํางจากหมูํบ๎านประมาณ 3 กิโลเมตรdซึ่งตาควายผู๎นําพิธีหรือผู๎เป็นที่นับถือของหมูํบ๎านจะเป็น
ผู๎เดินนําทางไปประกอบพิธี dแตํเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับตาควายจะเป็นผู๎เดินตามข๎างหลังสุด โดย
อุปกรณ๑ dหรือเครื่องเซํนพิธีขอขมาdประกอบด๎วย เหล๎า ไกํต๎มสุก ธูป เทียน ขนมข๎าวต๎มมั ด
อาหารแห๎ง เชํนข๎าวสาร ปลาแห๎ง เม็ดงาตํา (ลํะโงํว) เครื่องดนตรี พลอย ขลุํย (ปี่ออ) กลอง
ความเป็นมาของตาควายของชาวซําเรที่หมูํบ๎านพนมเรย
ตระกูล “ควาย” ประกอบด๎วย บรรพบุรุษ 4 รุํน ดังนี้
1. นายซา ควาย
แตํงงานกับชาวชองใน จังหวัดจันทบุรี
2. นายเชย ควาย
แตํงงานกับชาวชองในอําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี
3. นายเลี้ยง ควาย แตํงงานกับนางประ ชม
4. นายเรืองเชิด ควาย แตํง งานกั บนางบุญ เปรอ ซึ่ง เป็น ชาวชองในอํา เภอโปุง น้ํ าร๎อ น
จังหวัดจันทบุรี
ตระกูล “ควาย” ได๎รับพระราชทานโลโก๎ประจําตระกูลจากพระเจ๎ามุ ณีวงศ๑d(ตาของสมเด็จ
พระนโรดมสีหนุ) มอบให๎แกํ ตาชา ควาย กวํา 200 ปี ที่ผํานมาd(ตามคําบอกของนายเรืองเชิด )
และตระกูล “ควาย”dได๎รักษาประเพณีตําง ๆ สืบตํอมาจนถึงป๓จจุบัน
ตาซา ควาย มีภรรยาเป็นชาวชองมาจากจังหวัดจันทบุรี (ตาซาเคยอยูํที่หมูํที่ 5 บ๎านทุํงตอง
ตําบลนนทรีย๑ อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราด จากการศึกษาในประเทศไทยบ๎านภรรยาของตาซา ควาย
นําจะเป็นซอยทุํงประณีต หมูํที่ 5 บ๎านทับมะกอก ตําบลดํานชุมพล อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราด)
และตาของนายเรืองเชิดd(นายเลี้ยง ควาย) เป็นชาวชองมาจากอําเภอโปุงน้ําร๎อนdจังหวัดจันทบุรี
เชํนเดียวกัน
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ภาพทีd่ 4.5dตาซา ควายdตาควายคนแรกของชาวซําเร
ที่มา : ภาพถํายสะสมของ นายเรืองเชิด ควาย
นายเรืองเชิดdควาย เป็นบุตรของนายเลี้ยง ควาย กับนางประ ชม ป๓จจุบัน นายเรืองเชิด
ควายdอายุd75dปีdสมรสกั บนางบุ ญ เปรอdควาย (เป็ นชาวชองจากอํ า เภอโปุง น้ํา ร๎ อน จั ง หวั ด
จันทบุรี เชํนเดียวกับตาของนายเรืองเชิด ) dมีบุตรชายd2dคนdหญิง d2dคนdขณะนี้นายเรืองเชิด
ควาย กําลังจะถํายทอดความเป็นหัวหน๎าชนเผําให๎แกํ dนายเชิดโชน ควายdบุตรชายคนที่d2dอายุ
46dปี ภรรยาชื่อdนางตึกแดงdควายdอายุd45 ปีdนายเชิดโชนdควายdหรือdเลียวdไนค๑d (Leav
Nek) ทําหน๎าที่อนุรักษ๑วัฒนธรรมdและทรัพยากรธรรมชาติของชนเผํา

ภาพทีd่ 4.6dนายเลี้ยง ควาย และนางประ ชม บิดาและมารดาของนายเรืองเชิด
ที่มาd: dภาพถํายสะสมของdนายเรืองเชิด ควาย
พี่ช ายของนายเรือ งเชิ ด ควายdอาศั ยอยูํ ที่บ๎ า นวั ง กระแพรdอํา เภอโปุง น้ํ าร๎ อ น จั ง หวั ด
จันทบุรี ประเทศไทยdชื่อนายเชยd(ชื่อไทย คือdหยี่ หรือทิม)dควายdอายุประมาณd80dปีdจากการ
ไปสํารวจ พบวํานายทิมเสียชีวิตในปี พ.ศ.d๒๕๕๘dเป็นหมอพื้นบ๎าน รักษาโรคด๎วยสมุนไพร มีภรรยา
เป็นชาวไทยdชื่อนางลิ้ม อาชีพครูสอนระดับประถมศึกษา
นายเรื องเชิด ควายdเป็นหั วหน๎าชนเผําชอง-ซําเรdบ๎านพนมเรยdตําบลตาเต๎า อําเภอ
ซําโลต จังหวัดพระตะบองd(เดิมคือdหมูํบ๎านสะตอdหรือบ๎านd83 ตําบลกระยูมdอําเภอซําโลต
จังหวัดไพลิน ) ซึ่งอยูํติดกับดํานกระดูกช๎าง หรือชองติโมง (จากสํารวจของคณะผู๎วิจัยพบวําตรงกับ
ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป๓จจุบันสามารถเดินทางติดตํอกันได๎โดยเดินทาง
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ตามถนนข๎างวัดทําเส๎น) จนกระทั่งdปีdค.ศ.d1960dได๎มีการแบํงอําเภอของจังหวัดไพลินบางสํวน
มาอยูํที่จังหวัดพระตะบองdนายเรืองเชิด ควายdทําหน๎าที่เป็นนายฤกษ๑dหรือเจ๎าพิธี

ภาพทีd่ 4.7dการเปลําพลอยโดยนายเรืองเชิด ควาย
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านนายเรืองเชิด ควายdบ๎านพนมเรยdตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัด
พระตะบอง
ตระกูลd“ควาย”dจะต๎องทําพิธีในเดือนd2dโดยหมอพิธีประจําตระกูลd (เป็นหัวหน๎าชนเผํา)
ต๎องสวมเครื่องหมายโลโก๎ประจําตระกูลที่ได๎รับพระราชทานจากพระเจ๎ามุณีวงศ๑dหากไมํมีจะประกอบ
พิธีไมํได๎dดังนั้นจึงสูญหายไมํได๎dหัวหน๎าชนเผําจะไหว๎คนอื่น dๆdไมํได๎dยกเว๎นไหว๎พระมหากษัตริย๑
และพระสงฆ๑dเพราะถือวําเป็นผู๎สูงศักดิ์
(1)dข๎อห๎าม ของคนในหมูํบ๎าน
ก)dห๎ามคนในหมูํบ๎านฝ๓งคนตายในหมูํบ๎านแตํให๎ไปฝ๓งในปุาช๎า
ข)dถ๎าผู๎หญิงหรือผู๎ชายจะแตํงงานกันจะต๎องทําพิธีกับตาควายdโดย
ในพิธีจะมีอุปกรณ๑dดังนี้ กระบุงโฆเฌํอ เหล๎า ไกํสุก ข๎าวต๎ มมัด 5 มัด ผ๎าขาว เงิน 12 บาท
ชาวซําเรมีความเชื่อวําจะอยูํกินเป็นสามีภรรยากันไมํได๎นาน และตาควายสามารถไลํบุคคลที่กระทํา
ผิดจารีตประเพณีนี้ออกจากหมูํบ๎านได๎ dเพราะถือวําเป็นกฎจารีตประเพณีที่ตกลงสืบทอดกันมาของ
หมูํบ๎าน
ค)dถ๎าคนในหมูํบ๎านตายนอกหมูํ บ๎านห๎ามนําศพเข๎ามาในหมูํบ๎าน แตํ
ถ๎าจะเอาศพนั้นเข๎ามาในหมูํบ๎านได๎dให๎ประกอบพิธีนอกหมูํบ๎านจนเสร็จกํอน โดยในพิธีจะมีอุป กรณ๑
ดังนี้ กระบุงโฆเฌํอ เหล๎า ไกํสุก ข๎าวต๎มมัด 5 มัด ผ๎าขาว เงิน 12 บาท
ง)dถ๎าผู๎หญิงในหมูํบ๎านท๎องโดยไมํมีพํอเด็ ก จะลงโทษผู๎หญิงคนนั้น
ด๎วยการให๎ไปนอนกอดกับต๎นไม๎ 7 วัน แล๎วจึงจะกลับเข๎ามาอยูํที่บ๎านของตนได๎
จ)dเดือนพฤษภาคม ถ๎าผู๎หญิง คนไหนที่ยัง โสดอยูํ dหรือยัง บริสุทธิ์
(อายุ 18 ปีขึ้นไป) จะมีพิธีกรรมการทดสอบอยูํโดยการนําไกํเป็นมาประกอบพิธี ให๎เอาหัวไกํเสียบ
ไว๎ตรงหน๎าท๎อง การเสี่ ยงทายจะดูจากลักษณะของไกํที่หลุดออกมา ถ๎าไกํวิ่งไมํไ ด๎ ขาหัก หรือมี
อาการแปลกdๆ dโดยสาเหตุตํางdๆ จะถือวําผู๎หญิงคนนั้นไมํบริสุทธิ์ เพราะทําผิดประเพณี หมอพิธี
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หรือ ตาควายจะถามหาสาเหตุ dและจะประกอบพิธีขอขมาตํอผีบรรพบุรุษ เจ๎าปุ า เจ๎าเขาตํอไป
เพราะเป็นประเพณีของหมูํบ๎านdและจะลงโทษโดยให๎ไปนอนกอดต๎นไม๎ใหญํในปุาd๗dวัน
(2)dข๎อห๎ามของหมอทําพิธี หรือตาควาย
ก)dห๎ามใสํกางเกง กางเกงใน ให๎นุํงได๎เฉพาะผ๎าโจงกระเบน
ข)dหลังคาบ๎านห๎ามใช๎สังกะสี
ค)dไหว๎ได๎เฉพาะพระมหากษัตริย๑หรือพระสงฆ๑
ง)dห๎ามดื่มสุรา
จ)dห๎ า มข๎ า มแมํ น้ํ า ในพื้ น ที่ ทํ า มาหากิ น ของตนเอง แตํ ถ๎ า น้ํ า แห๎ ง
สามารถข๎ามได๎
ฉ)dถ๎ามีบคุ คลอื่นเชิญไปประชุมที่อื่นไมํได๎ แตํไปหาที่บ๎านได๎
ช)dตาควายห๎ามรับประทานเนื้อ งู เสือ ตัวเงินตัวทอง และเนื้อวัว
ซ)dตาควายห๎ามอาบน้ําให๎บุคคลอื่นเห็นเป็นอันขาด
๗) คํานิยม
จากอดี ตชาวซํ าเร มีวิ ถีความเป็ นอยูํที่เ รีย บงํ าย รั กษาขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีของตน เมื่อชาวฝรั่งเศสเข๎ามายึดครองประเทศกัมพูชา ชาวซําเรจึงเริ่มซึมซับวัฒนธรรม
บางสํวน เชํน การแตํงกาย อาหาร เป็นต๎น
๘) การประกอบอาชีพ
(๑) อาชีพในอดีต ลักษณะภูมิประเทศของบ๎านตาเต๎า อําเภอซําโลต
จังหวัดพระตะบอง สมัยกํอนเป็นปุามีต๎นยางนาอยูํทั่วไป และไม๎เบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ๑ มีการทํา
ไรํเลื่อนลอย ปลูกข๎ าวไรํ หาของปุาและหวายนํามาจัก สานเป็นของใช๎ หรือนําไปแลกเปลี่ยนกับ
สินค๎าจากภายนอก

ภาพทีd่ 4.8dการสานกระด๎งจากไม๎ไผํและทําขอบด๎วยหวาย
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านนายเอือ ชุมdบ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัด
พระตะบอง
(๒) อาชีพ ในป๓จ จุ บั น เมื่อ มี ก ารเผาไรํ ถางปุ าเกิ ด ขึ้น ทํ า ให๎ ท รั พยากร
ตําง ๆ ที่มีอยูํอยํางสมบูรณ๑คํอย ๆdลดจํานวนลงอยํางรวดเร็ว อาชีพที่เคยได๎จากปุามีให๎เห็นน๎อยมาก
ในป๓จจุบัน เนื่องจากมีนายทุนเข๎ามามีบทบาทในการลงทุนมากขึ้น ชาวบ๎านหันมาทําการเกษตรใน
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ครัวเรือนเพื่อเป็นการยังชีพเทํานั้น เพราะพื้นที่ครอบครองแตํละครัวเรือนมีอยูํจํากัด มีการปลูกมัน
สําปะหลังdและหันมาปลูกมะมํวงเป็นพืชเศรษฐกิจ
๙)dวิถีชีวิต
(๑) อาหาร วั ฒนธรรมเกี่ยวกั บอาหาร และการรั บประทานอาหาร
สมัยกํอนปลูกข๎าวเอาไว๎แคํพอกิน ป๓จจุบันชาวซําเรที่บ๎านตาเต๎า อําเภอซําโลต มีที่ดินของตนเอง
จํานวนน๎อย นิยมรับประทานข๎าวเจ๎าเป็นหลัก สํวนรสชาดของกับข๎าวจะเน๎นรสเผ็ดเป็นหลัก เชํน
น้ําพริกที่ทําจากมะเขือยาวdหรือต๎มจืดdเป็นต๎นdโดยเน๎นอาหารที่หาได๎จากธรรมชาติ dไมํนิยมซื้อ
กับข๎าวdแตํใช๎การแลกเปลี่ยนหรือแบํงป๓นกันเองในหมูํบ๎าน
(๒) ดนตรีและการละเลํนพื้น บ๎าน ดนตรีสํวนใหญํของชาวซําเร จะมี
เครื่องดนตรีหลักอยูํเพียง 3 ชิ้น คือ กลอง พลอย ขลุํย (ปี่ออ)dและจะใช๎เลํนในงานที่สําคัญของ
หมูํบ๎าน เชํน งานแตํงงาน ไหว๎ผีโรง วันสงกรานต๑ เป็นต๎น สํวนใหญํจะเลํนตามฤดูกาล ใน 1 ปี
จะมี 4 ครั้งด๎วยกันdคือdเดือนd2, 4, 5, 11
เดือนd2 เลํนเต๎นรํากัน 15 วัน หรือ 2 อาทิตย๑ (ตั้งแตํ 13 ค่ํา
เป็นต๎นไปจนครบ 15 วัน)
เดื อ นd4 เลํ น เฉลิ ม ฉลองกั น เนื่ อ งในวั น สงกรานต๑ ประมาณ 1
อาทิตย๑ ป๓จจุบันเหลือเพียง 1 - 2 วันเทํานั้น
เดือนd5 เลํนในงานปลูกข๎าว เลํนเพียง 1 วัน โดยจะเลือกวันที่
เหมาะกับการปลูกข๎าวของแตํละบ๎าน
เดือนd11 เลํนในงานวันลอยกระทง โดยทุกคนจะมารวมตัวกันที่
บ๎านตาควายแตํละคนจะนําข๎าวเมํา กล๎วย เหล๎า ไกํ ติดมือมา การเลํนจะคล๎ายกับผีหิ้งเลํนตอน
กลางคืน
๑๐)dสถาป๓ตยกรรมบ๎าน

ภาพทีd่ 4.9dสถาป๓ตยกรรมการสร๎างบ๎านของชาวซําเร
ที่มาd: dจากการสํารวจบ๎านของบุตรชายนายเรืองเชิด ควาย
การสร๎างบ๎านสมัยโบราณ ปลูกด๎วยลักษณะงําย ๆ มีระดับเทคโนโลยีที่
ต่ํา เป็นเรือ นเครื่องผูก กลําวคือ สํวนตําง ๆ ของบ๎านยึดติดกันโดยการใช๎หวายมัดเข๎าด๎วยกั น
อุปกรณ๑ที่ใช๎สร๎างบ๎านสํวนใหญํได๎มาจากปุาและพื้นที่โดยรอบ เชํน ไม๎ไผํ หวาย ลักษณะของบ๎านจะ
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แบํง ออก เป็นสามสํวน คือ ห๎องนอน ห๎องนั่ง เลํน และหน๎าบ๎าน มีลักษณะคล๎ายกับกระทํอม
หลัง คามุงด๎วยหญ๎าคา (งวน)dหรือใบระกํา d(เซา) ตัวบ๎านเป็นเรือนยกสูง จากพื้นดินไมํมากนั ก
ประมาณ 1-2 เมตร เรียกใต๎ถุนบ๎านวํา “กึบต็อง” บางบ๎านยกสูงเพราะกลัวช๎าง ฝาบ๎าน (ซะนึบ
ต็อง)dใช๎ไม๎ไผํสับฟาก (พะท่ํา)dสร๎าง พื้นบ๎านใช๎ไม๎ไผํสับฟากหรือเปลือกไม๎d(กะเลี่ยง) บันไดบ๎านจะ
มี 3 ขั้น 5 ขั้น 7 ขั้น เป็นเลขคี่ ใช๎หวายหรือเถาวัลย๑มัดสํ วนตําง ๆ ให๎ติดกัน นิยมแบํงสํวน
หลังหรือด๎านข๎างของบ๎านเป็นครัว ประตูจะใช๎ไม๎ไผํสาน (ฟาต็อง) หน๎าตําง (บั่งอวด) เสามี 9 ต๎น
(ตรั้งต็อง) หลังคาจะใช๎ไม๎ไผํสับพันกันแล๎วใช๎หวายมัด (ขนุงต็อง) dถ๎าใช๎ไม๎ไผํมัดdเรียกวํา “ขนวด”
หน๎าบ๎านเป็นที่นั่งเลํน (กะตาด)
(๑)dยุ๎งข๎าว (เรือนข๎าว) ของชาวซําเรมักจะอยูํหลังบ๎าน หรือ แยกออกไป
ตํางหากจากตัวบ๎าน ลักษณะของยุ๎ง ข๎าวนั้น โดยข๎างฝาของยุ๎งข๎าว จะใช๎วัสดุ คือ ขี้วัว ฟาง ดิน
นํามาตํารวมกันdแล๎วนํามาพอกไว๎รอบนอกยุ๎งข๎าว เรียกวํา ฝา ยุ๎งข๎าวยกสูงจากพื้นดินประมาณ 1
เมตร หลังคามุงด๎วยหญ๎าคาแล๎วใช๎หวายหรือตอกไม๎ไผํมัด สามารถอยูํได๎ประมาณ 3-4 ปี

ภาพทีd่ 4.10dลักษณะยุ๎งข๎าวของชาวซําเร
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านนายเชิดโชนdควาย บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัด
พระตะบอง
(๒)dเรือนโรงประกอบพิธี เรือนโรงประกอบพิธีของชาวซําเรที่บ๎านพนมเรย
ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง จะมีความแตกตํางจาก 2 หมูํบ๎าน กลําวคือไมํมี
การยกพื้นสูงเป็นตัว เรือนdมี เสา 9 ต๎ น dไมํมีก ารกั้นฝาผนัง เรือนโรงประกอบพิ ธี dมีการใช๎วัส ดุ
ธรรมชาติในการมัดยึดติดกัน เป็นเรือนผูก (ดังนั้นจะเห็นได๎วําตัวเรือนทั้งหลังจะใช๎วัสดุจากธรรมชาติ
ทั้งหมด) มีชั้นวางของสําหรับประกอบพิธี ด๎านทิศตะวันออกของเรือนโรงประกอบพิธีจะมีเสาธงสูง
และมีการตั้งศาลเสภา 4 เสาตั้งอยูํระหวํางเสาและเรือนโรง
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ภาพทีd่ 4.11dเรือนโรงประกอบพิธีของชาวซําเร
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านนายเชิดโชนdควาย บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัด
พระตะบอง
๔.๑.1.๒ ชาวปอร๑d(PordordPore)
๑)dกลุํมชาติพันธุ๑
(๑)dชาติพันธุ๑ เป็นชนเผําโบราณในกลุํมชาติพันธุ๑ dออสโตร-เอเชียติค
(Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer) dซึ่งชาวกัมพูชาเรียกdซําเรdแปลวําdปอร๑d
(๒)dอําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํ ประกอบด๎วย ๒ หมูํบ๎าน คือ
ก)dบ๎านเปรคd๑d(Prekd๑) ตําบลสํารอง (Samrong) อําเภอ
พนมกระวานd(PhnomdKravanh) หรื อ dพนมกรอวานd(ภาษากั ม พู ช า)dจั ง หวั ด โพธิ์ สั ต ว๑
(Pursat)dหรือdโพสัตd(ภาษากัมพูชา)dสภาพพื้นที่ หมูํบ๎านเป็นที่ราบลูกฟูกสลับภูเขาเล็ก ๆ มีชาว
ปอร๑อาศัยอยูํd๙๗dครอบครัวdจํานวนประชากรประมาณd๔๒๔dคนdเพศชายd๒๐๐dคนdเพศหญิง
๒๒๔dคนd (เฮม ฮอน,d๒๕๕๙d:dสัมภาษณ๑)
ข)dบ๎านตูล กอเก๏าะ (TualdKokoah) ตําบลประมอย (Pramaoy)
อําเภอเวียลเวงd(VealdVeang) จังหวัดโพธิ์สัตว๑ (Pursat) ซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขา มีชาวปอร๑อาศัยอยูํ
๓๖dครอบครัวdจํานวนประชากรประมาณd๑๙๖dคนd(ฮัด เฮือน, ๒๕๕๙ : สัมภาษณ๑)
๒)dภาษา
(๑) ตระกูลของภาษา ภาษาปอร๑ อยูํในตระกูลภาษามอญ-เขมร กลุํม
ภาษาเพียริค เรียกวํา ภาษาปอร๑
(๒) ภาษาปอร๑ มีภาษาพูดแตํไ มํมีภาษาเขียน บ๎านเปรคd๑ ผู๎ที่มีอายุ
น๎อยกวําd๒๐dปีdพูดภาษาปอร๑ไมํได๎แล๎ว แตํฟ๓งได๎เป็นบางคํา ในตําบลสํารองd๘dหมูํบ๎านยังคงพูด
ภาษาปอร๑ dสํ วนชาวปอร๑ในหมูํ บ๎า นอื่น dๆ เริ่ มหั นไปพูด ภาษากั มพู ชาแทนภาษาปอร๑ dโดยบ๎า น
ตูลกอเก๏าะdมีคนพูดภาษาปอร๑ได๎d๗๒dคนdคิดเป็น 50-60 %dของจํานวนประชากรทั้งหมด
๓) การแตํงกาย
(๑) การแตํงกายอยูํบ๎าน การแตํงกายของชาวปอร๑ ผู๎หญิงนุํง ผ๎าถุง ใสํ
เสื้อคอกระเช๎าคลุมทับด๎วยเสื้อแขนยาว ถ๎าใสํไปทํางานจะใสํเสื้อผ๎าเกํา ๆ ซึ่งมักจะมิดชิด สํวนผู๎ชาย
จะนุํงโสรํงหรือผ๎าขาวม๎าdสํวนใหญํจะใสํกางเกงขาก๏วยdไมํคํอยใสํเสื้อdเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่
คํอนข๎างจะร๎อน
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ภาพทีd่ 4.12dการแตํงกายอยูํบ๎านของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑
(๒) การแตํงกายไปทําบุญdหรือออกงานdการแตํงกายของชาวปอร๑ ผู๎หญิง
นุํงผ๎าถุงdใสํเสื้อคอกระเช๎าคลุมทับด๎วยเสื้อแขนยาวคลุมอยํางมิดชิด มีผ๎าขาวม๎าพาดบํา สํวนผู๎ชาย
จะนุํงโสรํงหรือผ๎าขาวม๎าdสํวนใหญํจะใสํกางเกงขาก๏วยdใสํเสื้อแขนยาวdนิยมใสํเป็นเสื้อเชิ๊ตสีขาว

ภาพทีd่ 4.13dการแตํงกายไปทําบุญ หรือออกงานของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านตูลdกอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑
๔) ประเพณี ชาวปอร๑ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ในตํ า บลสํ า รอง อํ า เภอพนม
กระวานdจังหวัดโพธิ์สัตว๑d๘dหมูํบ๎านยังคงพูดภาษาปอร๑ แตํละทิ้งประเพณีปอร๑โบราณdยกเว๎นที่
บ๎านตูล กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑dยังคงเหลือประเพณีปอร๑โบราณ
เฉพาะที่บ๎านตูล กอเก๏าะ
(๑) ประเพณีการทําบุญตําง ๆ
ก)dการเกิด หญิงชาวปอร๑จะทําการคลอดเอง เพราะอยูํหํางไกลจาก
โรงพยาบาลกําปงชนัง การเดินทางไมํสะดวก เนื่องจากในอดีตการคมนาคมลําบาก หรืออาจจะทํา
คลอดโดยหมอตําแยซึ่ง เป็นผู๎หญิง dนําไม๎ไผํd(หลอด) มาเหลาให๎บางเพื่อนํามาตัดสายรกสะดือเด็ก
เมื่อคลอดลูกdและอยูํไฟพักฟื้นdประมาณ 1 อาทิตย๑ เพื่อให๎มดลูกเข๎าอูํ
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ข)dการแตํงงาน ต๎องมีการสูํขอ และการเซํน การสูํขอ (กวด) ฝุาย
เจ๎าสาวจะกําหนดวําจะคิดสินสอดเทํา ใด อาทิเชํน ไกํ 12 ตัวdหมู 1dขา เหล๎า 1 ตุํม ลูกป๓ด
(กะนําง) เสื้อ 1 ตัว ผ๎าถุง ผ๎าขาวม๎า ต๎องมีการเซํนผีบรรพบุรุษ มีข๎อห๎ามdคือ ห๎ามเลี้ยงอาหารที่
ทําจากหมูในขณะเซํนพิธี เมื่อเซํนพิธีเสร็จจึงจะเลี้ยงอาหารที่ทําจากหมูได๎ ขณะประกอบพิธีจะมีคน
ใสํเขาวัวแดงรําขวิดกันdมีการเลํนดนตรีประกอบในตอนเช๎าและตอนกลางวัน
ค)dการตาย เมื่ อคนปุ วยที่อ ยูํในบ๎ าน มี อาการปุวยหนักใกล๎จ ะ
เสียชีวิต จะสร๎างกระทํอมไว๎สําหรับรักษาคนปุวยเพื่อไมํให๎ตายในบ๎าน ถ๎าคนปุวยตายในกระทํอมจะ
ทําการรื้อกระทํอมนั้นหลังจากตายไปแล๎วd15dวัน ถ๎าผู๎ปุวยเสียชีวิตอยํางกระทันหันdสร๎างกระทํอม
ไมํทันdจะต๎องทําการรื้อบ๎านหลังที่อยูํนั้นในขณะนั้นเลย มีการนําเงิน 1 บาทใสํในปากผู๎ตายและ
ญาติพี่น๎องจะต๎องเตรียมไม๎เพื่อนํามาทําโลงศพเอง ซึ่งจะใช๎ไม๎อะไรก็ได๎ ญาติของผู๎ตายจึงจะนําศพ
ไปประกอบพิธี 7 วันแล๎วจึงนําศพไปฝ๓งในปุาช๎าหรือเผา แตํถ๎าเผาศพจะมีข๎อห๎าม คือ ห๎ามนํา
กระดูกของผู๎ตายเก็บไว๎ที่บ๎าน ซึ่งปฏิบัติเชํนเดียวกับคนซําเร ที่จังหวัดพระตะบอง
(๒) ความเชื่อdชาวปอร๑มีความเชื่อแตกตํางกัน ดังนี้
ก)dการปฐมพยาบาลและการรักษาโรค สมัยกํอนถ๎ามีการเจ็บไข๎
ได๎ปุวยdถ๎าเขารู๎จักใครที่เกํงที่สุดจะไปหาคนนั้นdโดยต๎องเตรียมดอกไม๎ ธูป เทียนอยํางละ 5 ดอก
พร๎อมกับขี้เถ๎าในเตาไฟ 1 กระป๋องนม (เพื่อเอาไว๎ป๓ก ดอกไม๎ ธูป เทียน)
ข)dการคลอดลูก สมัยกํอนจะคลอดกับหมอตําแย เวลาจะไปทํา
คลอดจะต๎องนําดอกไม๎ ธูป เทียน อยํางละ 5 ดอก ผ๎าขาวม๎า 1 ผืน ข๎าวเปลือก 1 กระบุง
เหล๎า 1 ขวด ป๓จจุบันเหลือหมอตําแยเพียงคนเดียวdจะต๎องเสียคําทําคลอด 50 เรียล
ค)dการตาย จะมีพระมาสวด 1 วัน 1 คืน มีครูสวดมนต๑ และ
อีก 7 วัน จะทําอีกครั้ง บางครั้งอาจจะเผา บางครั้งอาจจะฝ๓งที่วัด ป๓จจุบันฝ๓งที่บ๎านเพราะที่วัด
เต็ม ไมํมีสถานที่เพียงพอ
นอกจากวิธีการรักษาของหมอพื้นบ๎าน (ได๎แกํ หมอตําแย หมอสมุนไพร หมอคาถา ซึ่งรักษา
ด๎วยเวทย๑มนตร๑) ด๎านบทบาทที่มีตํอชุมชนพบวํา dหมอพื้นบ๎านมักจะมีบทบาทตํอชุมชนหลายด๎าน
คือdเป็นผู๎อาวุโสของหมูํบ๎าน เป็นผู๎นําทางพิธีกรรม เป็นหมอและยังมีบทบาทในการสร๎างดุลยภาพ
ของชุมชนในด๎านสภาพแวดล๎อมและขนบธรรมเนียมประเพณีอีกด๎วยd(ชาวปอร๑จะเรียก บุคคลเหลํานี้
วํา “ตาควาย”) ซึ่งผู๎ที่เป็นผู๎นําทางพิธีกรรม (ตาควายdหรือdหมอ) จะต๎องมีคุณสมบัติของหมอ คือ
เป็ นผู๎ มีค วามประพฤติ ดี เป็ นคนมี ศี ลธรรม เป็ นที่ ยอมรั บของชุ มชน เป็ นผู๎ นํา ในการประกอ บ
พิธีกรรมตําง ๆ
๓) คํานิยม
อดีตชาวปอร๑ มีวิถีความเป็นอยูํที่เรียบงําย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของตน เมื่ อชาวตํ า งชาติ อาทิ เ ชํ น ฝรั่ง เศส เวี ย ดนาม ไทย และจี น เข๎ า มายั ง ประเทศกั ม พู ช า
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การไปมาหาสูํกับชาวไทยที่บ๎านสะพานหิน ตั้งแตํสมัยสงครามเขมรสามฝุายได๎รับ
การชํวยเหลือจากชาวไทย สํงผลให๎ชาวปอร๑ซึมซับวัฒนธรรมไทยบางสํวน เชํน การแตํงกาย อาหาร
เป็นต๎น มีคํานิยมวําสินค๎าที่มาจากประเทศไทย เป็นสินค๎าที่มีคุณภาพดี ในปี 2559 รัฐบาลจีนได๎ตัด
ถนนจากตัวจังหวัดโพธิ์สัตว๑มายังชายแดนประเทศไทยที่ดํานหาดเล็กคลองใหญํ และรัฐบาลไทยเปิด
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จุดผํอ นปรนตํา ง ๆ มากขึ้น สํง ผลให๎เกิด การไปมาหาสูํกันมากขึ้ น ระหวํางชาวปอร๑ใ นประเทศ
กัมพูชาและชาวปอร๑ในประเทศไทย
๕) การประกอบอาชีพ
(๑) อาชีพในอดีต ลักษณะภูมิประเทศของบ๎านเปรคd1 ตําบลสํารอง
อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑dเป็นที่ราบลุํมเชิง เขา มีต๎นมะพร๎าวกระจายทั่วทุกบริเวณ
หมูํบ๎าน ประกอบอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลัก มีการเลี้ยงสัตว๑เพื่อใช๎แรงงานและเป็นอาหาร เชํน
ควาย ไกํ หมูdเป็นต๎น และหมูํบ๎านตูล กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑
มีต๎นยางนาขึ้นอยูํทั่วไป โดยสมัยกํอนชาวปอร๑ บ๎านตูล กอเก๏าะจะหาน้ํามันยางขายdปลูกกระวาน
และขายแกํนต๎น ไม๎ (ไม๎ หอม) เพื่อนํา เงิน มาซื้ อช๎าง ซื้ อควายเอาไว๎ ใช๎ง าน ซึ่ง ช๎ างมีร าคาตัวละ
ประมาณ 80,000 เรีย ล และควายราคาตั วละประมาณ 5,000 เรียลdและทําข๎ าวไรํเพื่ อ
รับประทานในครอบครัว

ภาพทีd่ 4.14dอาชีพของชาวปอร๑ในอดีต
ที่มาd: dจากการสํารวจบ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑
(๒) อาชีพในป๓จจุบนั จากสภาพของสังคมภายนอกซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลง
ไป มีสํวนทําให๎วิถีชีวิตของชาวปอร๑เปลี่ยนแปลงไปมาก จําต๎องปรับตัวให๎เข๎าอารยธรรมสมัยใหมํเพื่อ
ความอยูํรอดdมีการถางปุาเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนไว๎รับประทานในครอบครัว dเชํน งา ข๎าวหอม
ลําดวน (เป็นนาปี)dข๎าวโพด ถั่วเขียว และพืชผักสวนครัวdเชํน มะเขือ ผักชี ต๎นหอม สะระแหนํ
พริกdเป็นต๎น ถ๎าปลูกมากแล๎วเหลือพอที่จะรับประทานจะนําไปขาย ซึ่ง จะมีพํอค๎าคนกลางจาก
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ประเทศจีนมารับซื้อสินค๎าถึงที่ ป๓จจุบันชาวปอร๑จึงหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทนdเชํน dมะมํวงแก๎ว
เกษตรซึ่งมีผลใหญํdให๎ผลผลิตมากdรสชาดดีdไมํเปรี้ยวมากdทนตํอสภาพแล๎งได๎ดีdและอาชีพเสริม
คือ การจักสาน ใช๎หวาย ไม๎ไผํ มาสานกระด๎ง กระบุง ตะกร๎า เขํง เพื่อไว๎ใช๎และสํงให๎พํอค๎าที่มา
รับซื้อตํอไป

ภาพทีd่ 4.15dมะมํวงพืชเศรษฐกิจสําคัญของชาวปอร๑ในป๓จจุบัน
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านตูลdกอเก๏าะdตําบลประมอย อําเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิ์สัตว๑
๖) วิถีชีวิต
(๑) อาหาร เน๎นการทําน้ําพริกมะเขือยาว และต๎มจืด
ชาวปอร๑ไมํมีการลําสัตว๑ปุามารับประทานหรือขาย แตํถ๎าสุนัขไปกัด
หรือคาบมาdจะนําสัตว๑ เหลํานั้นมาประกอบอาหาร สํวนใหญํ จะหาปลา หรือสัตว๑ที่อยูํตามแมํน้ํา
ลําคลองมาประกอบอาหารdหรืออาหารที่ได๎จากการเลี้ยงไว๎เพื่อบริโภค เชํน เป็ด ไกํ และเลี้ยงไว๎
เพื่อขายในบางโอกาส
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ภาพทีd่ 4.16dอาหารและอุปกรณ๑การประกอบอาหารของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑dและบ๎าน
ตูล กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑
(๒) ดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎าน มีเครื่องดนตรีdคือdพลอย
ก)dดนตรี พื้ น บ๎ า น ของชาวปอร๑ คื อ พลอย ใช๎ เ ปุ า ในพิ ธี ตํ า ง ๆ
ลักษณะของพลอยทําจากไม๎ไผํเจาะรูคล๎ายกับแคน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตํมีเต๎าคล๎ายซอ
และมีที่เปุาคล๎ายกับขลุํยdดังภาพทีd่ 4.17d

ภาพทีd่ 4.17dการเปุาพลอยของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารองdอําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑
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ข)dการละเลํน พื้นบ๎านของชาวปอร๑dคือdการเลํนสะบ๎าdนิยมเลํน
ในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ลูกสะบ๎าหรือบันไดลิงนี้ชาวปอร๑เก็บได๎จากปุาหรือตามลําคลองdมีลักษณะ
ทรงรีแบนความกว๎างของรัศมีประมาณ 2 - 3.5 เซนติเมตร สามารถนํามาทําเป็นยารักษาโรคได๎
โดยการนํามาจุํมลงในน้ํามัน แล๎วนํามาคลึงบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย เชํน หัวไหลํ หัวเขํา เป็นต๎น
การเลํนเป็นเกมส๑กีฬานั้นจะเริ่มจากการแบํงข๎างเป็นd2 ฝุาย ระยะหํางทั้ง 2 ฝุายหํางกันประมาณ
3 - 5 เมตรdหรือขึ้นอยูํกับการตกลงกัน จะใช๎ลูกตั้งฝุายละ 3 ลูก (บางครั้งอาจจะใช๎ลูกตั้ง 5 ลูก)
ลูกที่อยูํด๎านหน๎าสุดให๎หันหน๎าตรงไปที่ผู๎เลํนอีกฝุายdอีก 2 ลูกที่เหลือให๎ตั้งหันหน๎าออกข๎างลําตัว
โดยผู๎เลํนที่โยนกํอนจะต๎องโยนให๎ถูกลูกหน๎ากํอนdถ๎าโยนถูกลูกข๎างกํอนเรียกวําdจําd(คือdการฟาล๑ว)
อีกฝุายหนึ่งจึงจะเริ่มทําการเลํนตํอถ๎าถูกลูกตั้งล๎มทั้งหมดโดยไมํจําdถือวําฝุายนั้นเป็นผู๎ชนะ

ภาพทีd่ 4.18dการเลํนสะบ๎าของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านตูลdกอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิ์สัตว๑
(๓) สถาป๓ตยกรรม
ก)dเรื อนโรงพิ ธี สร๎างไว๎สํ าหรั บใช๎ ในการประกอบพิธี สําคั ญ ของ
หมูํบ๎านdโดยจะสร๎างไว๎หํางจากบ๎านอื่น ๆ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเข๎าไปในตัวเรือนโรงพิธี dยกเว๎นdตาควาย
ลักษณะตัวเรือนโรงพิธีdมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรdมีบันไดd(กะตรอง) 5 ขั้น มีเสา
9 ต๎น หลังคาd(ตมพอกต็อง)dมุงด๎วยหญ๎าคาdมัดด๎วยหวายdไม๎ไผํdหรือทางของต๎นลานdโดยนํามา
ทําเป็นตอกสําหรับมัดdเรียกวําdเรือนเครื่องผูกdโดยต๎องไมํมีการตีตะปูหรือยึดด๎วยน๏อตdภายในบ๎าน
พื้นบ๎าน (กะเลี่ยง)dทําด๎วยไม๎ไผํสับฟาก (กะท่ํา)dเปลือกไม๎dหรือไม๎ไผํทําเป็นซี่ ๆ มัดด๎วยหวายdหรือ
ไม๎ไผํ ฝาบ๎านทําจากวัสดุธรรมชาติที่หาได๎งํายในท๎องถิ่นdเชํนdไม๎ไผํสับฟากdบนบ๎านมีโอํงน้ําสําหรับ
ใช๎ประกอบพิธี ปูด๎วยเสื่อd(นีล)dสานด๎วยใบลานdมีหิ้งสําหรับวางเครื่องเซํน
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เรือนโรงพิธีบ๎านเปรคd๑
เรือนโรงพิธีบ๎านตูลdกอเก๏าะ
ภาพทีd่ 4.19dเรือนโรงพิธีของชาวปอร๑
ที่มาd: dจากการสํารวจบ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑ dและบ๎าน
ตูล กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑
ข)dการสร๎างบ๎านสมัยโบราณ ปลูกด๎วยลักษณะงํ ายdๆ เป็นเรือน
เครื่องผูก กลําวคือ สํวนตําง ๆ ของบ๎านยึดติดกันโดยการใช๎หวายมัดเข๎าด๎วยกัน อุปกรณ๑ที่ใช๎สร๎าง
บ๎านสํวนใหญํได๎มาจากปุาและพื้นที่โดยรอบ เชํน dไม๎ไผํ หวาย ผนังและบ๎านทําจากไม๎ไผํผําซีกขัด
แตะ (เรียกวํา “ฟาก”) ตัวบ๎านเป็นเรือนยกสูงจากพื้นดิน ไมํมากนัก สํวนมากใช๎บันได 3 ขั้น 5
ขั้น นิยมแบํงสํวนหลังหรือด๎านข๎างของบ๎านเป็นครัวdซึ่งคล๎ายกับบ๎านของชาวซําเรที่หมูํบ๎านพนมเรย
ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง

ภาพทีd่ 4.20dบ๎านของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑
ค)dเรื อนข๎ าวd(ยุ๎ ง ข๎ า ว)dบางบ๎ า นมี อยูํ หลั ง บ๎า น หรื อ แยกออกไป
สร๎างตํางหาก ลักษณะของยุ๎งข๎าวนั้น รอบของยุ๎งข๎าวจะมีการทํามาจากการตําขี้วัว ฟาง ดิน ตํา
รวมกันแล๎วนํามาพอกไว๎รอบนอกตัวยุ๎งข๎าวหลังคามุงด๎วยหญ๎าคาd(งวน) เสามี 9 ต๎น นิยมนําใบ
ยางนาและใบส๎มใสํในยุ๎งข๎าวเพื่อปูองกันตัวมอดกินข๎าว
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ภาพทีd่ 4.21dยุ๎งข๎าวของชาวปอร๑
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านตูลdกอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑
ddddddd๔.๑.3d ผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชองในประเทศไทย
dddddddd๔.๑.3.๑ กลุํมชาติพันธุ๑
ddddddddd๑) ชาติพันธุ๑ ชาวชอง เป็นชนเผําโบราณในกลุํมชาติพันธุ๑ออสโตร
เอเชียติค (Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) dพบวําชาวชองในประเทศไทยมีการ
แตํงงานกับชาวซําเรและชาวปอร๑ในประเทศกัมพูชามาตั้งแตํอดีตdโดยเฉพาะชาวชองและชาวซําเรมี
การแตํงงานมาแล๎วอยํางน๎อยd๕dชั่วอายุคน
๒) อําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํ ชาวชองอาศัยอยูํกันมากแถบเชิง
เขารอยตํอกับประเทศกัมพูชาdประกอบด๎วยอําเภอและจังหวัดตําง ๆ ดังนี้
(1)dจัง หวัดจั นทบุรี ในอําเภอเขาคิ ชฌกูฏ หมูํที่ 1-6dและหมูํ d8
บ๎านคลองน้ําเป็น ตําบลตะเคียนทอง บ๎านคลองพลูdตําบลคลองพลู บ๎านจันทเขลม ตําบลจันทเขลม
บ๎านกระทิง (ใกล๎น้ําตกกระทิง) บ๎านทุํงตาอินdตําบลพลวง บ๎านทุํงสะพาน ตําบลชากไทย อําเภอ
เขาคิชฌกูฏdจังหวัดจันทบุรี เป็นอําเภอเขาคิชฌกูฏที่มีชาวชองมากที่สุดในประเทศไทย และยังคงพูด
ภาษาชองได๎ รวมถึงยังมีการสื่อสารในชีวิตประจําวัน มีการอนุรักษ๑วัฒนธรรมของตนเอง
ddd(2)dจัง หวัดจันทบุรี ในอําเภอมะขาม บ๎านวังแซ๎มdบ๎านปึก dตําบล
ป๓ถวีdอําเภอมะขามdจังหวัดจันทบุรี
ddd(3)dจัง หวัดจันทบุรี ในอําเภอโปุง น้ําร๎อน หมู่ที่ 2 บ๎านวัง กระแพร
ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ําร๎อนdจังหวัดจันทบุรี ชาวชองบ๎านวังกระแพร เรียกวํา ชองหลํอ เพราะ
ชอบลงท๎ายด๎วยคําวํา หลํอ พบสิ่งที่นําสนใจดังนี้
ก)dปราชญ๑ชาวบ๎าน คือ
(ก) ยายลิ้ม (นามสกุลเดิม พลรักษ๑) พุทธเทวัน อายุ 85 ปี
(เป็นบุตรของยายผลิ ปูุชื่อตาทอก ยําชื่อยํารอด) ยายลิ้มแตํงงานกับตาหยี่ (ชื่อกัมพูชา นายเชยหรือ
นายหยี่ เปลี่ยนชื่อเป็นตาทิม ) เป็นหมอยาชาวกัมพูชา มาจากอํา เภอซําโลต จัง หวัดพระตะบอง
เป็นพี่ชายของนายเรืองเชิด ควาย แตํเสียชีวิตแล๎วในปีพ .ศ. 2558 ยายลิ้มและตาทิมมีบุตร 13
คน หญิง 3 คน ชาย 10 คน ยังมีชีวิตอยูํ 4 คน หญิง 1 คน ชาย 3 คน ลูกชายชื่อ
ตาตึ๋ม สามารถรักษาโรคเริมและโรคตําง ๆ ได๎ โดยใช๎สมุนไพรเรียนจากบิดา คือ ตาทิม สํวนยายลิ้ม
สามารถบูรณ๑ได๎ โดยเรียนกับสุริยคราส เมื่ออายุ 13 ปี นําข๎าวสารมาใสํเงิน 1 บาท ทําพิธีขอเรียน
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(ข)dยายนวล แพงาม อายุ 74 ปี (สามีของยายนวลเป็ น
น๎องของพํอปูาชุมพร)
(ค)dปูาชุมพร แพงาม อายุ 54 ปี
(ง)dนางเล็ก แมํชื่อเลี้ยน พํอชื่อประเสริฐ พรพิจิตร ทวด
ชื่อตาเสา ยายสุข เลํา วําที่ทุํง กรําง หนองจิก (กะดัก ) ตําบลทับไทร อํ าเภอโปุง น้ํา ร๎อน จัง หวั ด
จันทบุรี ยังมีชาวชองอยูํ
ข)dอาหารชอง ลุ ก ชิ่ ว นํ ม จุ ก เน๎ น อาหารจากปุ า เป็ น สํ า คั ญ
แกงฟ๓กทอง แกงไกํ ข๎าวเจ๎า ได๎แกํ ข๎าวนางขาว นางกลาง ข๎าวแดง ข๎าวท๎องนา เป็นข๎าวไรํ กินยอด
จิก ชาวชองเรียกวํา กะดัก
ค)dบ๎านชอง ป๓จจุบันบ๎านชองยังคงเหลือน๎อยมาก พบวําบ๎านที่
เคยมีในปี 2557 ถูกรื้อถอนไปแล๎ว เหลือสภาพบ๎านที่มีลักษณะคล๎ายบ๎านชองที่สุด เพียง 2 หลัง
ง)dการนับเลข นับ เชํน เดีย วกั บชาวชองในอํ าเภอเขาคิช ฌกู ฏ
จังหวัดจันทบุรี
จ)dการละเลํน สะบ๎า ตํอไกํ
ฉ)dการแตํงงานdทําปรัมนอกบ๎านdมีกาตั๊กโดยการสวมเขาควาย
ช)dความเชื่อ
(ก) ความเชื่อเรื่องผี ถ๎าแตํงงานไมํถูก เรียกวํา ผิดมูจ (ผิดผี)
มีการไหว๎บรรพบุรุษ อีนแลก โฆเฌํอ ดูง 1 คูํ บายศรี 1 คูํ มีกระบุงขวัญ มีไกํ พลูหมาก มีกรวย
ขวานลู (กะตาล) ไกํที่ยังมีชีวิต 2 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว ตัวผู๎ 1 ตัว เพื่อเสี่ยงทาย
(ข) การละเลํ น ร๎ อ งเพลงยั น แยํ มี ค วามอํ อ นน๎ อ มตํ อ
บรรพบุรุษ การเซํนไหว๎ต๎องครบ
(ค) การตาย หากฐานะดี จะทําเรือนหลวง
(ง) ทําบุญสํงทุํงเดือน 5 หลังสงกรานต๑ สรงน้ําพระข๎างคลอง
ddd(4)dจัง หวัดตราด ในอําเภอบํอไรํ หมู่ที่ 3 บ๎านคลองแสงdหมู่ที่ 6
บ๎านปะเดา และหมูํที่ 1 บ๎านดํานชุมพลdตําบลดํานชุมพลdอําเภอบํอไรํdจังหวัดตราด หมูํที่ 2 บ๎าน
ช๎างทูน หมู่ที่ 5 บ้านหนองไม้หอม ตําบลช๎างทูน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง
ตําบลนนทรีย์ อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ddd(5)dจังหวัดตราดdในอําเภอเมืองdหมู่ที่d3dบ้านสะพานหินdและd
หมู่ที่d8dบ้านท่าเส้นdตาบลแหลมกลัดdอาเภอเมืองdจังหวัดตราดdพบสิ่งที่นําสนใจดังนี้
ก)dปราชญ๑ชาวบ๎าน คือdยายทอง ไชยมาศdอายุd83dปีdเกิด
วันจันทร๑ เดือนเมษายนdพ.ศ. 2๔๗๗dเป็นหมอตํอกระดูกdยายทองเรียนจากลุงเนียนd(พี่ชายของ
ยายทอง)dลุงเนียนเรียนจากพี่ชายdคือdลุงแพร (พี่ชายของยายทอง) ลุงแพรเรียนจากปูุบุญ การ
รักษาด๎วยการพํน ได๎แกํ การพํนงู ปลาดุกจํอ การขอเรียน ยายทอง เรียนการพํนจากตาสุทธิ หาญพัด
(ปูุชื่อพัด) เป็นหมอเปุา โดยยายทองได๎สอนการพํนให๎แกํลูกสาวdคือdคุณเตย อายุ 46 ปี
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ภาพทีd่ 4.22dยายทอง ไชยมาศ
ที่มาd:dจากการสํารวจบ๎านมะมํวง ตําบลนนทรีย๑ อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราด
ข)dอาหารชองdลุ ก ชิ่ว นํม จุ ก เน๎ นอาหารจากปุา เป็น สํา คั ญ
แกงไกํใสํหยวกกล๎วยdแกงเผ็ดลูกสํารองdต๎มหมูใสํยอดเตํารั้ง อาหารหวานdได๎แกํdขนมเทียนdขนม
ปูาย ข๎าวเหนียวมูนdขนมตะอุ๎ยหรือขนมเล็บมือนางdข๎าวต๎มมัด
ค)dบ๎านชอง ป๓จจุบันบ๎านชองยังคงเหลือน๎อยมาก พบวําบ๎านที่
มีลักษณะคล๎ายบ๎านชองที่สุด คือ บ๎านของนายฉุน เอกนิกร 59 หมูํ 6 บ๎านปะเดา ตําบลดํานชุมพล
อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราด (สํารวจเมื่อd13dสิงหาคมd256๐)
ง)dการนับเลข นับ เชํน เดีย วกั บ ชาวชองในอํ าเภอเขาคิช ฌกู ฏ
จังหวัดจันทบุรี
จ)dการละเลํน สะบ๎า
ฉ)dการแตํง งานdทํา ปรัมนอกบ๎านdมีกาตั๊ ก dโดยการสวม เขา
ควายdวันที่ 9 กรกฎาคม. 2559 มีการแตํงงานหลานของนายสมชาย เปรื่องเวช เป็นการแตํงงาน
แบบกาตั๊ก
ช)dความเชื่อ
(ก) ความเชื่อเรื่องผีdมีการไหว๎ผีหิ้งเมื่อวันที่d14dกันยายน
2560dณdบ๎านช๎างทูน
(ข) การละเลํน การเซํนไหว๎บรรพบุรุษ ด๎วยการละเลํนผีหิ้ง
ที่บ๎านช๎างทูนมีการละเลํนเมื่อวันที่
(ค) การตาย หากฐานะดี จะทําเรือนหลวง
(ง) ทําบุญสํงทุํง
ddd(6)d จัง หวั ดฉะเชิง เทรา ในอํ าเภอทํา ตะเกี ยบ หมูํที่ 1 บ๎า นกรอก
สะแก ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หมูํ 2 บ๎านทําคาน และหมูํ 3 บ๎าน
ทุํงยายชี ตําบลทําตะเกียบ อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมูํที่ 1 บ๎านกรอกสะแก ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทําตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มาของชื่อหมูํบ๎านแหํงนี้ เนื่องจากที่ตั้งเดิมของหมูํบ๎านอยูํในดงสะแก และเป็น
หมูํบ๎านสุดท๎ายกํอนเข๎าปุาลึก จึงเรียกวํา “บ๎านกรอกสะแก” เลยจากหมูํบ๎านแหํงนี้ไปจะเป็นพื้นที่
ปุาดงดิบตํอเนื่องไปถึงชายเขตหมูํบ๎านของจัง หวัดจันทบุรี ถือเป็นหมูํบ๎านดั้ง เดิมอีกแหํง หนึ่ง ของ
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ชุมชนบ๎านปุา ตั้งอยูํริมฝ๓่งขวาของ คลองตะเกรา (คลองสาขาคลองสียัด) ในอดีตชาวบ๎านที่อาศัยอยูํ
ที่บ๎านกรอกสะแก ถูกคนลาวในพื้นที่เรียกวํา “ไทยซอง” มีวิถีชีวิตที่เรียบงํายและพอเพียง ทํานา
เก็บข๎าวไว๎กิน หาอยูํหากินจากปุาโดยเจาะน้ํามันยาง ทําไต๎ เก็บของปุา เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนกับ
สินค๎าที่จําเป็นตํอชีวิต ซึ่งชาวบ๎านผลิตเองไมํได๎ เชํน เกลือ เป็นชุมชนดั้งเดิม ไมํเคยปรากฏเรื่อง
เลําวํามีการอพยพหนีตายเมื่อครั้งโรคฝีดาษ หรือหําระบาด มีประเพณีการไหว๎ศาลเจ๎าพํอเขากา เดือน
3 ขึ้น 3 ค่ํา หน๎าเขื่อนสียัด หมอทําพิธีคือ หมอทอง มีการเผาข๎าวหลามในตอนเย็น 2 ค่ํา แล๎วนําไป
ไหว๎ศาลในวัน 3 ค่ํา โดยจะต๎องมีการตัดไม๎เป็นทํอน ๆ เทํากับจํานวนคน จํานวนสัตว๑ใหญํ จํานวนรถ
เรียกวํา “หักคะแนน” ทั้งนี้ศาลเจ๎าพํอเขากาใหญํจะอยูํที่หน๎าเขื่อนสียัด สํวนศาลเล็กจะอยูํที่หมูํที่ 1
บ๎านกรอกสะแก ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 ประเพณีการ
ไหว๎ผีตาร็อต ซึ่งเป็นการไหว๎ผีบรรพบุรุษสําหรับบ๎านกรอกสะแก ที่มีลูกสาวและเป็นโสด (ต๎องไมํมีลูก
ติดกํอนแตํงงาน) จะต๎องทําพิธีนี้ โดยเชื่อวํา ถ๎าไมํไหว๎จะไมํมีลูก หรือต๎องแตํไมํคลอด หรือคลอดแล๎ว
แท๎ ง ลู ก มี ก ารเลํ น ละบ๎ า โดยเก็ บ ลู ก สะบ๎ า จากชายคลองมาเลํ น สะบ๎ า โดยตั้ ง ลู ก สะบ๎ า ไว๎ ที่ พื้ น
ระยะหํางประมาณ 2.5 เมตร แล๎วนําสะบ๎าอีกลูกมาตั้งบนเขําแล๎วตีด๎วยไม๎ให๎กระเด็นไปถูกลูกที่ ตั้งไว๎
บนพื้น ถ๎าสามารถตีถูกและล๎มถือวําชนะ ในอดีตอาชีพที่สําคัญ คือ การทํานา แตํเมื่อเกิดน้ําทํวม
บริเวณเขื่อนสียัด จึงมีการอพยพขึ้นมาอยูํที่หมูํที่ 1 ป๓จจุบันเปลี่ยนอาชีพมารับจ๎าง กรีดยาง ทําไรํ
สับปะรด
หมูํที่ 1 บ๎านวังวุ๎ง ตําบลทําตะเกียบ อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมูํที่ 2 บ๎านทําคาน (คลานเขียนเพี้ยนเป็นคาน) ชาวบ๎านทําคานสํวนใหญํ
เป็นชาวชอง หนุํมสาวจะไมํแตํงงานกันเองในกลุํมเครือญาติ ลูกหลานชองในวันนี้จึงผสมผสานกัน
หลากหลายชาติพันธุ๑และวัฒนธรรม หากแตํยังคงเอกลักษณ๑ของตนเองเอาไว๎ ซึ่งมี สําเนียงคล๎ายชอง
ที่จันทบุรี อีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องผี มีเจ๎าจ้ําใหญํเป็นผู๎ประกอบพิธีกรรมตําง ๆ เชํน งานบุญขึ้น 3
ค่ํา เดือน 3 (งานไหว๎เจ๎าพํอเขากา) อีกทั้ง ในด๎านพิธีกรรมบางอยํางที่สามารถบํง บอกถึงเชื้อสาย
ความเป็นชอง เชํน การแตํงงานจะมีการเลี้ยง “ผีตาร็อต” โดยยายก๎อนเป็นผู๎รํา ป๓จจุบันเปลี่ยนเป็น
นางบุญธรรม เมืองแก๎ว อายุ 79 ปี เป็นผู๎สืบทอดการรําไหว๎ผีตาร็อตจากยายก๎อน เลําวําแมํเป็นคน
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แตํปูุยําตายายมาจากจัง หวัดจันทบุรี ไมํทราบอําเภอ มีการละเลํน
สะบ๎าในวันสงกรานต๑ ปูุยําตายายมาจากจันทบุรี ในหมูํบ๎านทําคานมีประชากร 500 คน ประมาณ
50% ของประชากรเป็นไทซอง การรักษาโรค มีการรักษาแบบโบราณ คือ การพํนฝี งูสวัด โดยหมอ
คือ นายสวัสดิ์ ขนานแข็ง นอกจากนี้ นายรวย รวีวงศ๑ อายุ 58 ปี เลําวํา ตายายมาจากอําเภอ
มะขามdจังหวัดจันทบุรีdโดยหนีทัพมาจากจันทบุรีdสมัยสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราชdแมํมาเกิดที่
บ๎านทําคานdป๓จจุบันยังคงมีการไปมาหาสูํกันอยูํโดยมีญ าติที่จังหวัดจันทบุรีชื่อ นายเงิน ไมํทราบ
นามสกุล หมูํที่ 3 บ๎านทุํงยายชี ตําบลทําตะเกียบ อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหมูํบ๎าน
ที่เกําแกํตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2386 คนกลุํมแรกที่เข๎ามาตั้งรกรากที่นี่เป็นกลุํมที่อพยพพร๎อมกับกองทัพ
สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช เมื่อเห็นความอุดมสมบูรณ๑ของพื้นที่นี้ จึงตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่บ๎านทุํง
ยายชีแหํงนี้ ลักษณะการตั้งบ๎านเรือนของชาวบ๎าน มีลักษณะดังนี้ แบบที่ 1 คือ อยูํรวมกันเป็นกลุํม
ก๎อน ชาวบ๎านชุมชนดั้งเดิม แบบที่ 2 เป็นการปลูกบ๎านกระจายออกไปตามเส๎นทางคมนาคมและพื้นที่
ทํากิน พื้น ที่ทํากินสํว นใหญํของชาวบ๎านยัง ไมํมีเ อกสารสิท ธิ์ ทําให๎ช าวบ๎านขาดความมั่ นคง และ
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หลักประกันของครอบครัว พื้นที่ปุาไม๎ที่ อุดมสมบูรณ๑ไ ด๎มีจํานวนลดลง เพราะถูกถางทําเป็นไรํมัน
ไรํอ๎อย ป๓จจุบันคงเหลือ 20 ไรํ เป็นปุาชุมชนของวัด
หมูํ ที่ 4 บ๎ า นทํ า กลอย ตํ า บลทํ า ตะเกี ย บ อํ า เภอทํ า ตะเกี ย บ จั ง หวั ด
ฉะเชิง เทรา กลุํม ชาติพัน ธุ๑ ในบ๎านทํ ากลอยมี 2 กลุํมใหญํ คื อ กลุํมเชื้อ สายชองd(คนท๎องถิ่ น
เรียกวํา ไทซอง) ที่อพยพหนีจากการระบาดของโรคหํา (อหิวาตกโรค) ออกมาจากบ๎านทําตะเกียบ
สํวนใหญํตั้งบ๎านอยูํฝ๓่งขวาของคลองสียัด อีกกลุํมหนึ่ง คือ เชื้อสายลาวพวนที่พากันหนีการเกณฑ๑
ทหารเพื่อนําไปเป็นกําลังสําคัญในเมืองหลวง ซึ่งชาวบ๎านเรียกวํา “ทหารแขนดํา” มาจากบ๎านโคกหนองแสง อําเภอพนมสารคาม เลือกตั้งบ๎านอยูํฝ๓่งซ๎ายของคลองสียัด เป็นที่เรียกติดปากวํา “ลาว
ฝ๓่ง ซ๎าย ชองฝ๓่งขวา” สันนิษฐานได๎วํา ชองนําจะอาศัยอยูํในพื้นที่บ๎านปุาต๎นน้ําคลองระบม-สียัด
มานานแล๎วdและเป็นชาติพันธุ๑เดียวกับชองภาคตะวันออก ที่มีการอพยพโยกย๎ายถิ่นฐาน ตั้งแตํครั้ง
สมัยขอม หรือ จาม มีอํานาจและขับไลํพวกชองเข๎าปุาลึก มาอยูํในพื้นที่นี้ กระจายอยูํตามลําคลอง
ระบม-สียัด เป็นชุมชนเล็ก ๆ
คาดวําชองนําจะอพยพเข๎ามาในพื้นที่นี้อีกครั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 ระหวําง
ปี พ.ศ. 2436 – 2447 เมื่อเมืองจันทบุรีได๎ถูกฝรั่งเศสยึดครองอยูํเป็นเวลา 12 ปี ชํวงเวลานั้น
ฝรั่งเศสได๎สํงคนมาขุดหาทองที่เขามหาสะดํา (เขามหาสดํา คงการเขียนตามจดหมายเหตุ ในชุมชน
ดั้งเดิมชาวบ๎านเรียกวํา “เขาหัสสะดํา” แตํเมือ่ มีการขุดหาแรํทอง จึงเรียกวํา “เขาบํอทอง” ป๓จจุบัน
เป็นพื้นที่รอยตํอระหวํางอําเภอทํ าตะเกียบ จัง หวัดฉะเชิง เทรา กับอําเภอแกํง หางแมว จัง หวัด
จันทบุรี และอําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี มีชื่อเรียกวํา “เขาอํางฤาไน”) ซึ่งอยูํทางทิศใต๎ของคลอง
ระบม - สียัด มีการเกณฑ๑แรงงานชนพื้นเมืองมาจากจันทบุรีเพื่อมาขุดทองด๎วย ซึ่งคาดวํานําจะมี
ชาวชองรวมอยูํด๎วย (วิบูลย๑ เข็มเฉลิม, 2546)
ddd(7)dจังหวัดกาญจนบุรี ในอําเภอศรีสวัสดิ์ หมูํที่ 4 บ๎านทุํง นา ตําบล
หนองเป็ดdอําเภอศรีสวัสดิ์dจังหวัดกาญจนบุรี
ภาษาพู ด ตระกู ล ออสโตรเอเชี ย ติ ก (AUSTROASIATIC) ที่ ใ ช๎ พู ด กั น ใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวน 4 ภาษา ได๎แกํ ภาษามอญ ภาษาชอง (เขมรชอง) ภาษาขมุ และละว๎า
ภาษาชอง มีผู๎พูดภาษาเหลํานี้ประมาณ 60 คน พบเฉพาะบริเวณเขตอําเภอศรีสวัสดิ์ เทํานั้น จากการ
สัมภาษณ๑ชาวชองที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป บอกวํา ทวดของเขานั้นได๎เดินทางมาจากจังหวัดพระตะบอง
ของประเทศกัมพูชา เมื่อกวํา 200 ปีที่ผาํ นมา และเดินทางผํานทุํงลาดหญ๎ามาตั้งหลักป๓กฐาน ณ ที่
บริเวณแหํงนี้ ป๓จจุบันเหลือผู๎ที่พูดภาษาชองได๎น๎อยลงเนื่องจากมีภาษาตําง ๆ และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่นี้มาก คนรอบข๎างมักจะมองและพูดจาดูถูกคนเหลํานี้และมักจะเรียกเขาวํา
“อูด” (ไม๎ฟื้น) พวกชองนี้เขาจะโกรธมากเพราะเขาคิดวําจะเอาไม๎ฟื้นไปเผาพวกเขา ลักษณะของ
ชาวชองในอําเภอศรีสวัสดิ์นี้คล๎ายกับชาวซําเร บ๎านพนมเรย อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง
ในประเทศกัมพูชา ภาษาพูดมีความคล๎ายคลึงกันมากทีเดียวแตํมีคําบางคําได๎หายไปอาจจะเนื่องจาก
จํานวนประชากรมีน๎อยและไมํคํอยได๎พูดกัน แตํบางคนฟ๓งได๎แตํพูดไมํได๎
ศาสตราจารย๑ชิน อยูํดี กลําววํา ชองพวกนี้เป็นพวกเดียวกั บพวกชองอูด ซะอูด
หรือ ซะโอจ เป็นชองที่มาจากประเทศกัมพูชานั่งเรือมาขึ้นที่ราชบุรี โดยมีเจ๎าพระยาบดินทรเดชานุ ชิต เจ๎าเมืองโชฎึก เป็นผู๎สํงมา เมือ่ พ.ศ. 2376 พวกนี้ได๎ขึ้นไปตามลําแควใหญํ ในจังหวัดกาญจนบุรี
ตอนเหนือ (ชิน อยูํดี, 2506)
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๔.๑.3.๒dภาษา
d๑) ตระกู ล ของภาษา ภาษาชองอยูํ ใ นตระกู ล ภาษามอญ-เขมร กลุํ ม
ภาษาเพียริค เรียกวําdภาษาชอง ที่หมูํที่ 1 บ๎านกรอกสะแก ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทําตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา หมูํที่ 2 บ๎านทําคาน และหมูํที่ 3 บ๎านทุํงยายชี ตําบลทําตะเกียบ อําเภอทํา
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกวําdภาษาปุา
d๒) ภาษาชองมีภาษาพูดแตํไมํมีภาษาเขียนdแตํตํอมามีการพัฒ นาตัวอักษร
ชองขึ้นและพิมพ๑เป็นแบบเรียนภาษาชองขึ้นครั้งแรกในปีdพ.ศ.d2550dเพื่อใช๎เป็นแบบเรียนสําหรับ
สอนนักเรียนในโรงเรียนวัดตะเคียนทองdโรงเรียนชากไทยdอําเภอเขาคิชฌกูฏdจังหวัดจันทบุรีdโดย
คณะผู๎วิจัยประกอบด๎วยdผู๎ชํวยศาสตราจารย๑เจตน๑จรรย๑ dอาจไธสงddพระอธิการธวัชชัย จนฺทโชโต
พระสี เตชพโลdนายเฉิน ผันผาย และนายคํารณ วังศรีd(เจตน๑จรรย๑dอาจไธสง และคณะ, 2551)
ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่ 15 กันยายน 2550 ณ วัดตะเคียนทอง ป๓จจุบันพิมพ๑
ครั้ ง ที่ d3dพ.ศ.d2556dโดยศู น ย๑ วัฒ นธรรมชองdมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวัน ออก
วิทยาเขตจันทบุรีdเพื่อใช๎ประกอบการสอนและการเผยแพรํวัฒนธรรมด๎านภาษาชอง ดังภาพที่ 4.22

ภาพทีd่ 4.23dกิจกรรมการเรียนและแบบเรียนภาษาชอง
ที่มาd:dเจตน๑จรรย๑dอาจไธสงdและคณะd(2556)
๔.๑.3.๓ การแตํงกาย
d๑) การแตํงกายอยูํบ๎าน
ก)dผู๎หญิง จะนุํง ผ๎าโจงกระเบน ใสํเสื้อแขนกระบอกหรือเสื้อกั๊ก ใช๎
ผ๎าขาวม๎าพาดบํา สีของผ๎าจะเป็นผ๎าสีพื้น คือ สีน้ําเงิน คราม เขียว สีดํา สีกรมทํา ป๓จจุบันใสํ
เสื้อผ๎าสีตามความนิยม วัยรุํนสวมใสํกางเกงยีนส๑ เสื้อยืดหรือเสื้อแขนยาวใสํเสื้อผ๎าที่มีขายตาม
ท๎องตลาด
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ภาพทีd่ 4.24dการแตํงกายอยูํบ๎านของผู๎หญิงชอง
ที่มาd:dภาพสะสมของพระครูจันทวรากร (เพ็ชร พุทฺธสโร)
ข)dผู๎ชายจะนุํงโจงกระเบน หากอยูํที่บ๎านมักจะไมํใสํเสื้อ จะต๎องมี
ผ๎าขาวม๎าพาดบํา ไมํนิยมใสํเครื่องประดับ ป๓จจุบัน อาจจะใสํกางเกงขาก๏วย ผ๎าขาวม๎าคาดเอวเพื่อให๎
คลํองตัวdและสะดวกสบายตํอการทํางาน บางครั้งใสํเสื้อไมํติดกระดุม

ภาพทีd่ 4.25dการแตํงกายอยูํบ๎านของผู๎ชายชอง
ที่มาd:dภาพสะสมของพระครูจันทวรากร (เพ็ชร พุทฺธสโร)
d๒) การแตํงกายไปทําบุญ หรือออกงาน
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ภาพทีd่ 4.26dการแตํงกายไปทําบุญ หรือออกงานของผู๎หญิงชอง
ที่มาd:dภาพสะสมของพระครูจันทวรากร (เพ็ชร พุทฺธสโร)

ภาพทีd่ 4.27dการแตํงกายไปทําบุญ หรือออกงานของผู๎ชายชอง
ที่มาd:dภาพสะสมของพระครูจันทวรากรd (เพ็ชร พุทฺธสโร)
๔.๑.3.๔ ประเพณี
D ๑) ประเพณีการทําบุญตําง ๆ
ถึงแม๎ชาวชองจะนับถือผีบรรพบุรุษ แตํนับถือพระพุทธศาสนาควบคูํ
ด๎วย หากแตํมีการทําบุญตําง ๆ ชาวชองจะเครํงครัดกฎจารีตประเพณีมาก ไมํกล๎าที่จะกระทําผิด
แล๎วหันมาประกอบพิธีคล๎ายชาวไทยภาคกลาง เชํน การแตํงงาน การบวช การเกิด การตาย แตํ
จะมีเครื่องเซํนสําหรับเซํนไหว๎บรรพบุรุษหลังจากทําบุญไปแล๎ว
D ๒) ความเชื่อ
ชาวชองมี ความเชื่อ ที่เ กิด จากการบัน ดาลให๎ เกิ ดขึ้ น จากอํ า นาจของ
เทวดา พระเจ๎า หรือภูตผีปีศาจ เจ๎าปุา เจ๎าเขา ดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ๑ตําง ๆ ขึ้น ล๎วนเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลตํอชีวิตหรือความเป็นอยูํของชาวชอง ซึ่งยากที่จะปูองกันหรือแก๎ไขได๎ด๎วยตัวเอง เชํน ความ
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เชื่อเรื่องผิดผี คือ หากมีหนุํมสาวลักลอบไปมี ความสัมพันธ๑ทางเพศกัน หรือแตํงงานกับคนตํางบ๎าน
นั้นจะทําให๎ทํามาหากินไมํขึ้นและหากมีลูก ลูกจะเลี้ยงยาก
D ๓) คํานิยม
เมื่ อ รั ฐ บาลมี น โยบายการศึ ก ษา พร๎ อ มทั้ ง มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก
กวําเดิมทําให๎การเปลี่ยนแปลงตําง ๆ เข๎ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของชาวชองมากขึ้นรวมไปถึง
นโยบายรัฐบาลที่ห๎ามพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจนทําให๎ภาษาชองนั้นหายไปด๎วย
๔.๑.3.๕ การประกอบอาชีพ
๑) อาชีพในอดีต
ในอดีตชาวชองมีความสัมพันธ๑กับธรรมชาติ การดําเนินชีวิตต๎องอาศัย
ปุาเป็นที่หลํอเลี้ยงชีวิต โดยการ ลําสัตว๑ หาของปุา ตักน้ํามันยาง ไม๎หอม เรํวหอม กระวาน เพื่อ
นําไปแลกกับสินค๎าในเมืองเชํน กะปิ น้ําปลา เกลือ หัวหอม กะเทียม ขวาน มีด พร๎า เพื่อ
นํามาใช๎ในการดําเนินชีวิตประจําวันและเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญและมีชื่อเสียงอีกด๎วย
๒) อาชีพในป๓จจุบัน
เมื่อสังคมป๓จจุบันมีการแขํงขันที่สูงขึ้น มีการใช๎เงินเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนทําให๎ชาวชองต๎องมีการปรับตัวมากขึ้น และเมื่อมีการสัมปทานการตัดไม๎ทําให๎ชาวชอง
ต๎องหันมาทําสวนผลไม๎ เลี้ยงสัตว๑ ทํานา ทําไรํและปลูกพืชเศรษฐกิจแทน จนกลายเป็นสังคมเมือง
มากขึ้น
๔.๑.๑.๕ วิถีชีวิต
๑) อาหาร
อาหารสํวนใหญํของชาวชองจะได๎จากปุาเป็นหลัก รสชาดจะไมํคํอย
หวาน มีรสชาดเผ็ด มีเครื่องเทศหลายอยํางในการประกอบอาหาร เน๎นการปรุงรสด๎วยเกลือและ
กะทิเป็นหลัก เชํน ขนมจีน น้ํายาไกํคั่วฟ๓กทอง ลุกกะแพ๎ง กะลาง
๒) ดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎าน
ในอดีตมีการร๎องเลํนกันสด ๆ แล๎วแตํไหวพริบปฏิภาณของผู๎เลํน มีกลอง
กรับ เป็นอุปกรณ๑ให๎จังหวะ เชํน การเลํนเพลงกระบอก ลําตัด รําหงษ๑สงฟาง และในพิธีกรรมการ
เลํนผีหิ้ง ผีโรง แตํงงานd(กาตั๊ก) สํวนการละเลํนสะบ๎า ลูกขํางจะเลํนในชํวงตรุษสงกรานต๑
๓) สถาป๓ตยกรรมบ๎าน
ชาวชอง เรียกบ๎านวํา ต็อง ลักษณะของบ๎านเป็นเรือนเครื่องผูกไมํใช๎
ตะปู แตํจะใช๎วิธีการตํอไม๎และตอกสลักเพื่อยึดติดกัน แล๎วใช๎เชือกมัดให๎ติดกันอีกครั้ง ซึ่งเชือกที่ได๎จะ
ได๎จ ากการลอกเปลือ กต๎น ชงโคหรื อหวายเพื่อมั ดติด กัน ซึ่ง อุปกรณ๑ที่ ใช๎ใ นการสร๎ างบ๎ านนั้ นไมํ มี
สัง เกตได๎จากชื่อเครื่องมือตําง ๆ ไมํมีชื่อเรียกเป็นภาษาชอง หลัง คาบ๎านเย็บด๎วยใบระกําหรือใบ
คันทรง ฝาบ๎านใช๎ไม๎ไผํสับฟาก เรียกวํา กะท่ํา ตัวบ๎านแบํง ออกเป็น 3 สํวนด๎วยกัน คือ สํว น
ห๎องนอน สํวนนั่งเลํน และชั้นสําหรับรับแขก ไมํมีประตูบ๎านที่มิดชิด บันไดบ๎านจะมี 3, 5, 7 ขั้น
เทํานั้น ไมํนิยมทําเป็นเลขคูํ หรือถ๎าไมํมีบันไดจะใช๎ไม๎กลม ๆ ขนาดใหญํตั้งเอาไว๎สําหรับเยียบขึ้นไป
บนบ๎านd (กะทั่น, ชั่น) บ๎านจะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร
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๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาว
ซาเร” ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและกัมพูชา
ddddddd๔.๒.๑ กลุ่มชาติพันธุ์
๔.๒.๑.๑ ชาติพันธุ๑ ชาติพันธุ๑ชองdซําเรdและปอร๑dเป็นชนเผําโบราณในกลุํม
ชาติพันธุ๑dออสโตร-เอเชียติคd(Austro-Asiatic) ตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) dพบวําชาวชอง
ในประเทศไทยมีการแตํงงานกับชาวซําเรdและชาวปอร๑ในประเทศกัมพูชามาตั้งแตํอดีต dโดยเฉพาะ
ชาวชองและชาวซําเรมีการแตํงงานมาแล๎วอยํางน๎อยd๕dชั่วอายุคน
๔.๒.๑.๒ อําเภอและจังหวัดที่ชนเผําอาศัยอยูํ
๑)dชาวชองอาศัยอยูํกันมากแถบเชิงเขารอยตํอกับประเทศกัมพูชา
เชํนdที่บริเวณบ๎านวังกระแพรdอําเภอโปุงน้ําร๎อนdจังหวัดจันทบุรีdบ๎านคลองพลูdบ๎านคลองน้ําเป็น
บ๎านตะเคียนทองdบ๎านกระทิงdใกล๎น้ําตกกระทิงdบ๎านทุํงตาอินdอําเภอเขาคิชฌกูฏdจังหวัดจันทบุรี
บ๎านวังแซ๎ม บ๎านปึกdอําเภอมะขามdจังหวัดจันทบุรีd บ๎านคลองแสงdบ๎านดํานชุมพล บ๎านช๎างทูน
และบ๎านปะเดาdอําเภอบํอไรํdจังหวัดตราด บ๎านกรอกสะแก ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทําตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา บ๎านทําคาน และบ๎านทุํงยายชี ตําบลทําตะเกียบ อําเภอทําตะเกียบ จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา รวมถึงชาวชองที่บ๎านทุํงนา ตําบลหนองเป็ด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
๒)dชาวซําเรอาศัยอยูํกันมากแถบเชิงเขารอยตํอกับประเทศไทย คือ
บ๎านพนมเรยdอําเภอซําโลตdจังหวัดพระตะบอง มีการติดตํอโดยอาศัยเส๎นทางดํานชั่วคราวเนิน
๔๐๐ ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน ชาวซําเรและชาวชองdในจัง หวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการ
แตํงงานกันและ มีความสัมพันธ๑ฉันท๑พี่น๎อง โดยมีการไปมาหาสูํกันอยํางสม่ําเสมอ จนกระทั่งมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลdทําให๎ชายแดนที่เคยเดินทางต๎องถูกปิดลงเพราะผลจากการเมือง
สํงผลให๎ความสัมพันธ๑ได๎หํางหายไปdแตํเมื่อมีการเปิดดํานระหวํางประเทศอีกครั้งชนพื้นเมืองทั้งสอง
ฝุายเริ่มต๎นที่จะค๎นหาและติดตํอกับญาติอีกครั้ง
3)dชาวปอร๑อาศัยอยูํกันมากแถบเชิงเขารอยตํอกับประเทศไทยdคือ
บ๎านเปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จัง หวัดโพธิ์สัตว๑ dและบ๎านตูล กอเก๏าะ ตําบล
ประมอยdอําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑ มีการติดตํอโดยอาศัยเส๎นทางดํานชั่วคราวdทมอดา ตั้งแตํ
อดีตจนถึงป๓จจุบัน ชาวปอร๑และชาวชองในจังหวัดตราด มีการแตํงงานกันและชาวปอร๑บางสํวนได๎
เข๎าไปทํางานที่บ๎านสะพานหิน dจังหวัดตราด จึงมีความสัมพัน ธ๑ฉันท๑พี่น๎อง โดยมีการไปมาหาสูํกัน
อยํางสม่ําเสมอ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลdทําให๎ชายแดนที่เคยเดินทางต๎องถูก
ปิดลงเพราะผลจากการเมืองdทําให๎ความสัมพันธ๑ได๎หํางหายไปแตํเมื่อมีการเปิดดํานระหวํางประเทศ
อีกครั้ง สํงผลให๎ชนพื้นเมืองทั้งสองฝุายเริ่มต๎นที่จะค๎นหาและติดตํอกับญาติอีกครั้งนอกจากนี้นายทรง
กากี อายุ 86 ปี ได๎เลําวําทวดของตนเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบอง เมื่อ 200 ปี ที่ผํานมา และ
ได๎มาแยกจากกันที่ทุํงลาดหญ๎า จังหวัดกาญจนบุรี ทําให๎เห็นวําชาวชองไมํวําจะเรียกชื่อใดก็ตาม ยังคง
มีความสัมพันธ๑ระหวํางกันทั้งสองประเทศคือ ไทยและกัมพูชา

70
ddddddd ๔.๒.๒ ภาษา
๔.๒.๒.๑ ตระกูลของภาษา ภาษาชองเป็นภาษาในตระกูลภาษาออสโตร
เอเชียติก สาขามอญ-เขมร สาขายํอยเพียริค ใกล๎เคียงกับภาษาสมราย (ซําเร) ใช๎พูดในหมูํชาวชอง
ใน ระยอง จันทบุรี และตราด เดิ มมีผู๎พูดทั้งหมด 6,000 คน ในกัมพูชามี 5,000 คน ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชาระหวํางจังหวัดจันทบุรีของไทยกับจังหวัดโพธิสัตว๑และพระตะบองของประเทศ
กัมพูชา สํวนชาวชองที่อาศัยอยูํในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จะถูกเรียกวํา ชาวไทยซอง เพราะออกเสียง
ช.ช๎าง ไมํถนัด และมีภาษาใกล๎เคียงกับภาษาชองคือภาษาปุา
๔.๒.๒.๒ ภาษา
เดิมทีdภาษาชองไมํมีตัวอักษรสําหรับเขียนdเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช๎พูด
เทํานั้นd(การอํานตามที่เขียนอาจไมํถูกสําเนียงตามต๎นฉบับdอยํายึดถือเป็นแหลํงอ๎างอิงจนกวําจะได๎
ยินสําเนียงจากเจ๎าของภาษา)dอาจเรียกชื่อภาษาที่แตกตํางกันไปdตามชื่อที่ใช๎เรียกคน ได๎แกํ ภาษา
ชองdภาษาซําเรdภาษาปอร๑dซึ่งชาวกัมพูชาdแปลคําวําdซําเรdวําdปอร๑dซึ่งทั้งd3dกลุํมนี้dคือ กลุํม
ชาติพันธุ๑เดียวกัน
ตัวอยํางคําศัพท๑ภาษาชอง
ตารางที่d4.1dคําศัพท๑ภาษาปอร๑dภาษาซําเรและภาษาชอง
คําศัพท๑
ผม
หัว
คิ้ว
ตา
ลูกตา
จมูก
ปาก
ฟ๓น
ลิ้น
หู

ปอร๑ Prek 1 (P.)/กอเก๏าะ (K.)
ซุก
โตต
กะเจิม
มั่ด
ชักเมิ่ด
กะตูต
ระแนง
โคย
สะต๏าก
ปะลําง

ซําเร
ซุก
ตูฮ
ตะกี๋เมิ่ด
เมิ่ด
ชักเมิ่ด
มูฮ
ระเนียง
คูย
กะต๏าก
คะปะลําง

ชอง
ซุก
โตต
กะเจิม
กะเมิ่ด
ชักกะเมิ่ด
กะตูต
กา
โคย
กะต๏าก
กะลําง

๔.๑.๒.๓ การแตํงกาย
๑) การแตํงกายอยูํบ๎าน
การแตํงกายของชาวชอง เทําที่พบทุกที่จะมีความคล๎ายคลึงกันมาก โดย
ลักษณะของผ๎าที่สวมใสํจะเป็นสีพื้น คือสีเขียว คราม น้ําเงิน ดํา หรือลายสลับสีตําง ๆ บ๎าง
เล็กน๎อยกลมกลืนกับเนื้อผ๎า มักจะใสํตามโอกาสที่จะไป ในอดีตมักจะนุํงโจงกระเบนโดยใช๎ผ๎ายาว
8 ศอก หรือผ๎าถุงลายหยาบ ๆ
2) การแตํงกายออกงาน
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เวลาไปรํวมงานหรือทําบุญผู๎หญิงจะใสํเสื้อกั๊ก และคลุมทับด๎วยเสื้อลาย
ดอกไม๎หรือเสื้อแขนกระบอก สํวนผู๎ชายจะใสํกางเกงขาก๏วย และเสื้อคลุม dมีผ๎าขาวม๎าพาดบํา หาก
ทํางานอยูํบ๎านจะใสํกางเกงอยํางเดียว
๔.๑.๒.๔ ประเพณี
๑) ประเพณีการทําบุญตําง ๆ
การทําบุญตามปฏิทินในรอบปีของชาวชองเราจะเห็นได๎จากการอิงอาศัย
ธรรมชาติและคติความเชื่อที่เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางธรรมชาติกับบุคคลเป็นการแสดงความ
เคารพ ความกตัญ๒ูกตเวทีตํอบรรพบุรุษ เจ๎าที่ เจ๎าทุํง ที่ได๎ให๎การคุ๎มครองดูแลลูกหลานให๎อยูํรํมเย็น
เป็ น สุ ข ดู แ ลพื ช ผลข๎ า วกล๎ า ในนาให๎ เ จริ ญ งอกงาม รั ก ษาสถานที่ อ ยูํ อ าศั ย ให๎ ส งบและปลอดภั ย
ตลอดจนเป็นกิจกรรมของทางสั งคมที่แสดงออกถึง ความสามัคคี การได๎มีโอกาสทําบุญ รํวมกัน มี
โอกาสได๎มีกิจกรรมสนุกสนานรํวมกันหลังจากทําบุญเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
๒) ความเชื่อ
ชาวชองมั ก จะมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งวิ ญ ญาณตํ า ง ๆ ที่ อ ยูํ ร อบตั ว เชํ น
บรรพบุรุษ เจ๎าปุา เจ๎าเขา ห๎วย หนอง คลอง บึง และสิ่งตําง ๆ ที่นับถือสืบตํอกันมา สังเกตได๎
จากขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมตําง ๆ จะมีสํารับกับข๎าว เครื่องเซํนตําง ๆ หรือแม๎แตํการเดิน
ทางเข๎าปุาเพื่อลําสัตว๑ การทํามาหากิน การยกบ๎าน เป็นต๎น จะเชื่อผู๎นํา คือ ตาควาย
๓) คํานิยม
เมื่ อ มี ช าวตํ า งชาติ เ ข๎ า มาได๎ นํ า เทคโนโลยี ตํ า ง ๆ เข๎ า มาด๎ ว ยทํ า ให๎
วัฒนธรรมบางอยํางเข๎ามามีบทบาทกับชีวิตชาวชองมากขึ้น ทําให๎วัฒนธรรมแบบดั้ง เดิมเริ่มทยอย
หายไปบางสํวน เชํน การแตํงกาย อาหาร ประเพณีและวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบายของรัฐที่
ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
๔.๑.๒.๕ การประกอบอาชีพ
๑) อาชีพในอดีต
ชาวชองในจังหวัดจันทบุรีจะชักฟ๓นไม๎ในปุาสําหรับปลูกเรือน ในอดีตเขต
ที่อยูํอาศัยของชาวชองนี้เป็นแหลํงกําเนิดของพรรณไม๎และเครื่องเทศที่มีราคาสูงdเชํน ไม๎กฤษณา
เรํวหอม และกระวาน เก็บรง ขี้ผึ้ง ยางไม๎ เป็นต๎น นอกจากนั้น dยังเคยเป็นแหลํงผลิตน้ํามันยาง
จากธรรมชาติdซึ่งนําไปใช๎ในการเคลือบผิวไม๎dหรือนําไปผสมกับชันเพื่อใช๎ยาเรือ และยังนําเอาสํวนที่
เป็น ขี้โล๎ (น้ํามันที่ปนกากตะกอน) ไปทํามัดไต๎ (ไม๎เสม็ด) สําหรับจุดเป็นไฟสํองสวํางได๎อีกด๎วย เมื่อ
ถึง ฤดูน้ํามากdนําสินค๎ าเหลํานี้ ไปขายที่จั นทบูรณ๑ dเพื่อหาซื้อ dตะปูdขวานdเลื่อยและพร๎า dเกลื อ
กะปิกับสิ่งจําเป็นอื่น ๆdไปไว๎ใช๎สอยในครัวเรือน
๒) อาชีพในป๓จจุบัน
อาชีพของชาวชองในจังหวัดจันทบุรี หลังจากที่รัฐบาลได๎ให๎อนุญาตให๎มี
การสัมปทานปุาไม๎ ประกอบกับการบุกเบิกที่ทํากินเพื่อสร๎างเป็นสวนผลไม๎และพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ
ทําให๎สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของชุมชนชองที่เคยแวดล๎อมด๎วยปุาทึบกลับกลายเป็นแวดล๎อมด๎วย
สวนผลไม๎dสวนยางพาราและนา-ไรํdยิ่งชุมชนที่อยูํใกล๎ตัวเมืองจันทบุรีเข๎ามาเทําไหรํ dจะยิ่งมีลักษณะ
เป็นชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นเทํานั้นdชาวชองในจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนประกอบอาชีพทาไร่ dทานา
ทาสวนdเลี้ยงสัตว์dจับสัตว์น้าdและค้าขายdสํวนชาวชองในประเทศกัมพูชาหันมาประกอบอาชีพทํา
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สวนเพิ่ม ขึ้น dโดยเฉพาะสวนมะมํ วงแก๎ วเกษตรที่ มีผ ลใหญํ ให๎ ผลผลิ ตตํ อต๎ นมากdใน 1 ปี dจะให๎
ผลผลิตถึงd2 ครั้ง และมีอาชีพทํานาเป็นหลักโดยใช๎แรงงานเครื่องจักรเข๎ามาใช๎มากขึ้น dแตํผลผลิต
ที่ได๎นั้นไมํคุ๎มกับคําแรงที่ลงทุน ถึงแม๎จะมีนายทุนมารับถึงที่แตํผลตอบแทนที่ได๎รับกลับถูกลงมาก
๔.๑.๒.๕ วิถีชีวิต
๑) อาหาร
ชาวชองมีความเป็นอยูํที่เรียบงําย มีความสัมพันธ๑กับธรรมชาติเป็นสํวน
ใหญํ อาหารที่ได๎จะหามาจากปุาเกือบทั้งสิ้น โดยเฉพาะชาวชองในแถบตําบลตะเคียนทองและคลอง
พลู มีการลําสัตว๑ หาเครื่องเทศ ไม๎สมุนไพร เป็นต๎น สํวนชาวชองที่บ๎านเปรค 1 ตําบลสํารอง
อําเภอพนมกระวาน หรือ พนมกรอวาน (ภาษากัมพูชา) จังหวัดโพธิ์สัตว๑ จะอาศัยการปลูกพืชผัก
เอาไว๎รับประทานเอง จะไมํออกลําสัตว๑แตํจะเลี้ยงสัตว๑เอาไว๎เป็นอาหาร แตํจะออกหาปลาหรือสัตว๑
น้ําที่อยูํตามลําคลอง ถ๎าหากมีสุนัขกัดสัตว๑ปุามาได๎จะนําไปประกอบอาหาร บางครั้ง ก็ปลูกพืชผัก
สวนครัวเอาไว๎สําหรับรับประทานเองและแลกเปลี่ยนบ๎าง
สําหรับอาหารหลัก ของชาวชอง คื อ น้ํา พริก สํา หรับจิ้มกับผักที่ปลู ก
เอาไว๎หรือหามาได๎จากปุา อาหารประเภทเนื้อสัตว๑หากมีมากก็จะนําไปหมักกับเกลือ และตากแห๎ง
เก็บไว๎ สํวนอาหารอื่น ๆ ที่พอจะหากินได๎ จะเก็บจากปุาทั่ว ๆ ไป เชํน กล๎วย หัวเผือก หัวมัน
กลอย เป็นต๎น
๒) ดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎าน
เครื่องดนตรีสํวนใหญํจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเคาะให๎จัง หวะ เชํ น
กลอง กรับ เป็นต๎น มักใช๎เลํนประกอบในพิธี การเลํนผีหิ้ง ผีโรง หรือเซํนผีบรรพบุรุษประจําปี
ซึ่งจะเลํนในชํวงเดือน 4 ถึงเดือน 6 ของทุกปีdซึ่งเป็นการรวมญาติวันหนึ่งเลยที่เดียวแตํชาวปอร๑
บ๎านเปรคd๑d(Prekd๑) ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน หรือ พนมกรอวาน (ภาษากัมพูชา)
จังหวัดโพธิ์สัตว๑dและชาวซําเรบ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลตdจังหวัดพระตะบอง จะมี
เครื่องดนตรีที่เรียกวํา พลอย นํามาเปุาเลํนในชํวงเทศกาลและมีงานสําคัญในหมูํบ๎าน
๓) สถาป๓ตยกรรมบ๎าน
ชาวชองเรี ย ก “บ๎ า น” ที่ เ ป็ น ที่ อ ยูํ อ าศั ย วํ า “ต็ อ ง” ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ลักษณะของเรือนแบบตําง ๆ ทั้งแบบชองดั้งเดิมที่มีไม๎ไผํเป็นวัสดุหลัก dและแบบรํวมสมัยที่ใช๎ไ ม๎และ
ปูนแทนซึ่งเป็นบ๎านที่ชาวชองป๓จจุบันนิยมปลูกกัน บ๎านเรือนลักษณะนี้มีทั้งแบบยกใต๎ถุนสูงและแบบ
ที่ปลูกติดดิน แตํถึงแม๎จะมีบ๎านหลายแบบ บ๎านของชาวชองก็มักจะประกอบไปด๎วยพื้นที่ใช๎สอยหลัก
สามสํวน ได๎แกํ สํวนเปิดโลํงหรือโถงของเรือน สํวนครัวไฟ และสํวนห๎องนอน
ในบ๎านแบบชองดั้ง เดิมหรือที่ชาวชองป๓จจุบันนิยมเรียกวํา “ต็องชอง”
หรือที่บางคนเรียกวํา “ขนํา” นั้นมีลักษณะเป็นเรือนเครื่องผูกชั้นเดียว ใต๎ถุนสูง พื้นเรือนและฝา
ทําจากไม๎ไผํทุบแผํเรียงตํอกันอยํางที่เรียกวํา “ฟาก" มีเพียงเฉพาะสํวนโครงสร๎าง เชํน เสา ที่ได๎
จากไม๎ยืนต๎นdสํวนวัสดุมุงหลังคาสมัยกํอนที่หาได๎ในพื้นที่ แตํสมัยป๓จจุบันมีการใช๎ตับใบจากซึ่งสะดวก
มากกวํา บ๎านชองแบบดั้งเดิมไมํคํอยจะพบมากนักในทุกวันนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทําให๎
ชาวชองสํวนใหญํที่พอมีฐานะหันมาปลูกบ๎านที่สะดวกสบายและคงทนถาวรกวํา สํวนชาวชองที่ฐานะ
ไมํดีนัก ก็จําเป็นต๎องสร๎างบ๎านแบบขนํา เพื่อพัก อาศัย อยํา งไรก็ ตาม แม๎บ๎า นชองแบบดั้ง เดิมจะ
คํอนข๎างคับแคบ แตํจะเห็นลักษณะของการแบํงพื้นที่ใช๎สอยเป็นสามสํวนได๎อยํางชัดเจน โดยสํวนที่
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นําสนใจที่สุด คือ สํวนเปิดโลํงที่แบํงเป็นชานพัก ตํอขึ้นจากบันได และสํวนที่เป็นชานเรือน พื้นที่
สํวนนี้ใช๎เป็นทั้งที่พักผํอนและรับรองแขก เนื่องจากชาวชองนั้นนิยมไปเยี่ยมเยียนและสังสรรค๑สนทนา
กันยามวําง และในบางครั้งจะดื่มสุรารํวมกันในระหวํางการพบปะกันอีกด๎วย ดังนั้น “ชานเรือน”
จึงเป็นที่ที่ถูกใช๎สอยอยูํบํอยครั้งในแตํละวัน
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บทที่d5
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํใน
ประเทศไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอัตลักษณ๑ทางสัง คมและวัฒนธรรมของชาวซําเรใน
ประเทศกัมพูชา และเพื่อวิเคราะห๑ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาวซําเร”
ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยและกัมพูชา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาด๎านชาติพันธุ๑วรรณาของชน
เผําที่ใกล๎สูญหายไป คือ “ชาวชอง-ชาวซําเร” เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ dMind Mapping
แบบบันทึกการสนทนากลุํม และ ภาพประกอบคําถามสําหรับการสนทนากลุํม จากการสํารวจพบวํา
มีชนเผําที่มีลักษณะคล๎ายชาวชอง จํานวน ๒ กลุํม คือ ชาวซําเร และชาวปอร๑ ดังนั้นในการศึกษาจึง
ศึกษาทั้ง ๓ ชนเผํา คือ ชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑ มีผลการศึกษาดังนี้

5.๑d ผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ddddddd5.๑.1 อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซาเร และชาวปอร์dใน
ประเทศกัมพูชา
จากการลงพื้นที่โดยใช๎เทคนิคdSnowballsdพบวําdมีกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีลักษณะคล๎ายชาว
ชองd๒dกลุํมdคือdชาวซําเรdและชาวปอร๑ dซึ่ง จากการสัมภาษณ๑พบวํา dซําเรdแปลวําdปอร๑ dใน
ภาษากัมพูชาdจึง สรุปได๎วําทั้ง d๒dกลุํมdคือdชนเผําเดียวกัน dเป็นชนเผําโบราณในกลุํมชาติพันธุ๑
ออสโตร-เอเชียติค (Austro-Asiatic)dตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) โดยกลุํมที่เรียกวําซําเร
อาศัยอยูํบริเวณ บ๎านพนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบองdซึ่งเป็นชํวงติดตํอกับ
ดํานกระดูกช๎าง/ชองติโมง ตําบลดํานชุมพลdอําเภอบํอไรํdจังหวัดตราดdชาวปอร๑dอาศัยอยูํใน ๒
หมูํบ๎าน คือ d1)dบ๎านเปรคd๑dตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวานdจัง หวัดโพธิ์สัตว๑ d2)dบ๎านตูล
กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑ ทําเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ เดิมอาศัย
อยูํบนภูเขาสูง ภาษาซําเรและภาษาปอร๑อยูํในตระกูลภาษามอญ-เขมรdกลุํมภาษาเพียริคdมีภาษาพูด
แตํไมํมีภาษาเขียน ผู๎ที่มีอายุน๎อยกวําd๒๐dปีdพูดภาษาซําเรและภาษาปอร๑ไมํได๎แล๎ว แตํฟ๓งได๎เป็น
บางคําdแตํงกายแบบชาวกัมพูชาตามชนบทdทรงผมนิยมตัดสั้นทั้งผู๎ชายและผู๎หญิงเพื่อสะดวกตํอการ
ทํางานdการแตํงกายอยูํบ๎านทั้งชายและหญิงจะนุํงผ๎าโจงกระเบน ใช๎ผ๎าขาวม๎าพาดบํา สีของผ๎าจะ
เป็นผ๎าสีพื้น คือ สีน้ําเงิน คราม เขียว สีดํา สีกรมทําdหากไมํแตํงกายเชํนนี้มีความเชื่อวํา อาจจะ
เจ็บปุว ยจนถึ งตายได๎ dผู๎ชายหากอยูํที่บ๎ านมักจะไมํใ สํเสื้อ จะต๎ องมีผ๎ าขาวม๎าพาดบํา dไมํ นิยมใสํ
เครื่องประดับdป๓จจุบันจะใสํกางเกงขาก๏วยdผ๎าขาวม๎าคาดเอวเพื่อให๎คลํองตัว dและสะดวกสบายตํอ
การทํางานdบางครั้งใสํเสื้อไมํติดกระดุม ประเพณี ชาวซําเรนับถือศาสนาพุทธ มีการทําบุญตําง ๆ
ประกอบด๎วย 1)dการเกิด จะทําการคลอดเอง โดยการสร๎างกระทํอมไว๎ข๎าง ๆ บ๎าน หรือหน๎าบ๎าน
หมอตําแยจะเป็นผู๎หญิงdมีการนําไม๎ไผํ (หลอด) มาเหลาให๎บางเพื่อนํามาตัดสายรกสะดือเด็ก 2) การ
แตํงงาน ต๎องมีการสูํขอ (กวด) และการเซํน 3)dการตาย เมื่อคนปุวยที่อยูํในบ๎าน มีอาการปุวยหนัก
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ใกล๎จะเสียชีวิต จะสร๎างกระทํอมไว๎สําหรับรักษาเพื่อไมํให๎ตายในบ๎าน ถ๎าคนปุวยตายในกระทํอมจะ
ทําการรื้อกระทํอมนั้นหลังจากตายไปแล๎ว 15dวัน แตํถ๎าเผาศพจะมีข๎อห๎าม คือ ห๎ามนํากระดูกของ
ผู๎ตายเก็บไว๎ที่บ๎าน ความเชื่อ นับถือผีบรรพบุรุษ เจ๎าปุา เจ๎าเขามาก ถ๎ามีการเจ็บไข๎ได๎ปุวย หรือ
กระทําผิดจารีตประเพณี d(ผิดผี)dจะต๎องขอขมาตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ dหรือสิ่ง ที่นับถือสืบตํอกันมา โดย
ตาควายผู๎นําพิธีหรือผู๎เป็นที่นับถือของหมูํ บ๎านจะเป็นผู๎นําประกอบพิธี dจะต๎องมีคุณสมบัติของหมอ
คือ เป็นผู๎มีความประพฤติดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นผู๎นําในการประกอบ
พิธีกรรมตําง ๆ คํานิยมอดีตชาวซําเร มีวิถีความเป็นอยูํที่เรียบงําย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของตน เมื่อชาวฝรั่งเศสเข๎ามายึดครองประเทศกัมพูชา จึงเริ่มซึมซับวัฒนธรรมบางสํวน เชํน การ
แตํงกาย อาหาร เป็นต๎นdอาชีพในอดีตมีการทําไรํเลื่อนลอย ปลูกข๎าวไรํ หาของปุาและหวายนํามา
จักสานเป็นของใช๎ หรือนําไปแลกเปลี่ยนกับสินค๎าจากภายนอก หาน้ํามัน ยางขายdและขายแกํน
ต๎นไม๎ (ไม๎หอม) เพื่อนําเงินมาซื้อช๎าง ซื้อควายเอาไว๎ใช๎งาน ป๓จจุบันทําการเกษตรในครัวเรือนเพื่อ
เป็นการยังชีพเทํานั้น เพราะพื้นที่ครอบครองแตํละครัวเรือนมีอยูํจํากัด มีการปลูกมันสําปะหลัง และ
หันมาปลูกมะมํวงเป็น พืชเศรษฐกิจdวิถีชีวิตด๎านอาหาร นิยมรับประทานข๎าวเจ๎าเป็นหลัก สํวน
รสชาดของกับข๎าวจะเน๎นรสเผ็ดเป็นหลัก เน๎นอาหารที่หาได๎จากธรรมชาติ dไมํนิยมซื้อกับข๎าวdแตํใช๎
การแลกเปลี่ยนหรือแบํงป๓นกันเองในหมูํบ๎านdด๎านดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎าน มีเครื่องดนตรีหลัก
อยูํเพียง 3 ชิ้น คือ กลอง พลอย ขลุํย (ปี่ออ)dและจะใช๎เลํนในงานที่สําคัญของหมูํบ๎าน เชํน งาน
แตํง งาน ไหว๎ผีโรง วันสงกรานต๑ เป็นต๎น สํวนใหญํจะเลํนตามฤดูกาล ใน 1 ปีจะมี 4 ครั้ง
ด๎วยกันdคือdเดือนd2, 4, 5, 11dมีการเลํนสะบ๎านิยมเลํนในชํวงเทศกาลสงกรานต๑ สถาป๓ตยกรรม
บ๎านdเป็นเรือนเครื่องผูก สํวนตําง ๆ ของบ๎านยึดติดกันโดยการใช๎หวายมัดเข๎าด๎วยกัน อุปกรณ๑ที่ใช๎
สร๎างบ๎านสํวนใหญํได๎มาจากปุาและพื้นที่โดยรอบ เชํน ไม๎ไผํ หวาย ลักษณะของบ๎านจะแบํงออก
เป็นสามสํวน คือ ห๎องนอน ห๎องนั่งเลํน และหน๎าบ๎าน ยุ๎งข๎าว (เรือนข๎าว) มักจะอยูํหลังบ๎าน หรือ
แยกออกไปตํางหากจากตัวบ๎าน เรือนโรงประกอบพิธี เรือนโรงประกอบพิธีของชาวซําเรที่บ๎าน
พนมเรย ตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง จะมีความแตกตํางจากของชาวปอร๑ 2
หมูํบ๎าน กลําวคือไมํมีการยกพื้นสูงเป็นตัวเรือนdมีเสา 9 ต๎นdไมํมีการกั้นฝาผนังเรือนโรงประกอบ
พิธีdมีการใช๎วัสดุธรรมชาติในการมัดยึดติดกัน เป็นเรือนผูก (ดังนั้นจะเห็นได๎วําตัวเรือนทั้งหลังจะใช๎
วัส ดุ จ ากธรรมชาติ ทั้ ง หมด) มี ชั้ น วางของสํา หรั บ ประกอบพิ ธี ด๎า นทิ ศ ตะวั น ออกของเรื อ นโรง
ประกอบพิธีจะมีเสาธงสูงและมีการตั้งศาลเสภา 4 เสาตั้งอยูํระหวํางเสาและเรือนโรง
ddddddd5.๑.2 อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ในประเทศไทย
dddddddddddddกลุํมชาติพันธุ๑ชอง เป็นชนเผําโบราณในกลุํมชาติพันธุ๑ออสโตรเอเชียติค (AustroAsiatic) ตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) dพบวําชาวชองในประเทศไทยมีการแตํงงานกับชาว
ซําเรและชาวปอร๑ในประเทศกัมพูชามาตั้งแตํอดีต dโดยเฉพาะชาวชองและชาวซําเรมีการแตํงงาน
มาแล๎วอยํางน๎อยd๕dชั่วอายุคนdอาศัยอยูํกันมากแถบเชิงเขารอยตํอกับ ประเทศกัมพูชาdดัง นี้ 1)
จังหวัดจันทบุรี อําเภอมะขาม อําเภอโปุงน้ําร๎อน ในอําเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นอําเภอเขาคิชฌกูฏที่มีชาว
ชองมากที่สุดในประเทศไทย และยังคงพูดภาษาชองได๎ รวมถึงยังมีการสื่อสารในชีวิตประจําวัน มีการ
อนุ รั ก ษ๑ วั ฒ นธรรมของตนเอง 2)dจั ง หวัด ตราด ในอํา เภอบํ อ ไรํ และอํ า เภอเมื อ งd3)dจั ง หวั ด
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ฉะเชิงเทราdในอําเภอทําตะเกียบd4)dจัง หวัดกาญจนบุรี ในอําเภอศรีสวัสดิ์ dตระกูลของภาษา
ภาษาชองอยูํในตระกูลภาษามอญ-เขมร กลุํมภาษาเพียริค เรียกวําdภาษาชองdการแตํงกายอยูํบ๎าน
ผู๎หญิงจะนุํงผ๎าโจงกระเบน ใสํเสื้อแขนกระบอกหรือเสื้อกั๊ก ใช๎ผ๎าขาวม๎าพาดบํา สีของผ๎าจะเป็นผ๎า
สีพื้น คือ สีน้ําเงิน คราม เขียว สีดํา สีกรมทํา ป๓จจุบันใสํเสื้อผ๎าสีตามความนิยมdผู๎ชายจะนุํงโจง
กระเบน หากอยูํที่บ๎านมักจะไมํใสํเสื้อ dประเพณี ประเพณีการทําบุญ ตําง ๆdชาวชองจะนับถือผี
บรรพบุรุษ แตํนับถือพระพุทธศาสนาควบคูํด๎วย เครํงครัดกฎจารีตประเพณีมาก ไมํกล๎าที่จะกระทํา
ผิดแล๎วหันมาประกอบพิธีคล๎ายคนไทยภาคกลาง เชํน การแตํงงาน การบวช การเกิด การตาย แตํ
จะมีเครื่องเซํนสําหรับเซํนไหว๎บรรพบุรุษหลังจากทําบุญไปแล๎ว ความเชื่อ มีความเชื่อที่เกิดจากการ
บันดาลให๎เกิดขึ้นจากอํานาจของเทวดา พระเจ๎า หรือภูตผีปีศาจ เจ๎าปุา เจ๎าเขา คํานิยม นโยบาย
รัฐบาลที่ห๎ามพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย จนทําให๎ภาษาชองนั้นหายไปด๎วย การประกอบอาชีพ
ในอดีตดําเนินชีวิตต๎องอาศัยปุาเป็นที่หลํอเลี้ ยงชีวิต โดยการ ลํ าสัตว๑ หาของปุา ตั กน้ํามันยาง
ไม๎หอม เรํวหอม กระวาน เพื่อนําไปแลกกับสินค๎าในเมือง เชํน กะปิ น้ําปลา เกลือ เพื่อนํามาใช๎
ในการดําเนินชีวิตประจําวันและเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญและมีชื่อเสียงอีกด๎วย ป๓จจุบันทําสวนผลไม๎
เลี้ยงสัตว๑ ทํานา ทําไรํและปลูกพืชเศรษฐกิจแทน จนกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้น วิถีชีวิต อาหาร
จะได๎จากปุาเป็นหลัก รสชาดจะไมํคํอยหวานมีรสชาดเผ็ด ดนตรีและการละเลํนพื้นบ๎าน ในอดีตมี
การร๎องเลํนกันสด ๆ แล๎วแตํไหวพริบปฏิภาณของผู๎เลํน มีกลอง กรับ เป็นอุปกรณ๑ให๎จังหวะ เชํน
การเลํนเพลงกระบอก ลําตัด รําหงษ๑สงฟาง และในพิธีกรรมการเลํนผีหิ้ง ผีโรง แตํงงานd(กาตั๊ก)
สํวนการละเลํนสะบ๎า ลูกขํางจะเลํนในชํวงตรุษสงกรานต๑ สถาป๓ตยกรรมบ๎าน ชาวชอง เรียกบ๎านวํา
ต็อง ลักษณะของบ๎านเป็นเรื อนเครื่องผูก ตัวบ๎านแบํงออกเป็น 3 สํวนด๎วยกัน คือสํวนห๎องนอน
สํวนนั่งเลํน และชั้นสําหรับรับแขก ไมํมีประตูบ๎านที่มิดชิด บันไดบ๎านจะมี 3, 5, 7 ขั้นเทํานั้น ไมํ
นิยมทําเป็นเลขคูํ หรือถ๎าไมํมีบันไดจะใช๎ไม๎กลม ๆ ขนาดใหญํตั้งเอาไว๎สําหรับเหยียบขึ้นไปบนบ๎าน
(กะทั่น, ชั่น) บ๎านจะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร

5.๒ ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาว
ซาเร” ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและกัมพูชา
ddddddd5.2.๑ อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซาเร และชาวปอร์
ตารางที่f5.1f อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑
อัตลักษณ์ทางสังคม
ชาวชอง
ชาวซาเร
ชาวปอร์
และวัฒนธรรม
กลุํมชาติพันธุ๑
ชนเผําโบราณในกลุํมชาติพันธุ๑dออสโตร-เอเชียติค (AustroAsiatic)dตระกูลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer)
ตระกูลของภาษา
มอญ-เขมร กลุํมภาษา เพียริค มีภาษาพูดแตํไมํมีภาษาเขียน
อําเภอและจังหวัดที่ ที่ราบเชิงเขารอยตํอชายแดนระหวํางประเทศไทย-กัมพูชา
ชนเผําอาศัยอยูํ

77
ตารางที่f5.1f (ต่อ) fอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑
อัตลักษณ์ทางสังคม
ชาวชอง
ชาวซาเร
ชาวปอร์
และวัฒนธรรม
อาเภอและจังหวัดที่ -จังหวัดจันทบุรี อําเภอ บ๎านพนมเรย
บ๎านเปรคd๑ ตําบล
ชนเผ่าอาศัยอยู่
มะขาม อําเภอโปุง
ตําบลตาเต๎า
สํารอง อําเภอพนม
น้ําร๎อน อําเภอเขา
อําเภอซําโลต
กระวาน จังหวัดโพธิ์
คิชฌกูฏ
จังหวัดพระตะบอง
สัตว๑dและบ๎านตูล กอ
-จังหวัดตราด อําเภอ
เก๏าะ ตําบลประมอย
บํอไรํ และอําเภอเมือง
อําเภอเวียลเวง
-จังหวัดฉะเชิงเทราd
จังหวัดโพธิ์สัตว๑
อําเภอทําตะเกียบ—
-จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอศรีสวัสดิ์
ภาษา
ภาษาชอง
ภาษาซาเร
ภาษาปอร์
สถาป๓ตยกรรมบ๎าน เป็นเรือนเครื่องผูก ลักษณะของบ๎านจะแบํงออก เป็นสามสํวน คือ
ห๎องนอน ห๎องนัง่ เลํน และหน๎าบ๎าน มีลักษณะคล๎ายกับกระทํอม
หลังคามุงด๎วยหญ๎าคาdหรือใบระกําdตัวบ๎านเป็นเรือนยกสูงจากพื้นดิน
ประมาณ 1-2 เมตรdฝาบ๎านและพื้นบ๎านใช๎ไม๎ไผํสับฟาก บันไดบ๎านจะ
มี 3 ขั้น 5 ขั้น 7 ขั้น เป็นเลขคี่ ใช๎หวายหรือเถาวัลย๑มัดสํวนตําง ๆ
ให๎ติดกัน นิยมแบํงสํวนหลังหรือด๎านข๎างของบ๎านเป็นครัว ประตูจะใช๎ไม๎
ไผํสาน หน๎าตําง เสามี 9 ต๎น หลังคาจะใช๎ไม๎ไผํสับพันกันแล๎วใช๎หวายมัด
ถ๎าใช๎ไม๎ไผํมัดdเรียกวํา “ขนวด” หน๎าบ๎านเป็นที่นั่งเลํน ยุ๎งข๎าว (เรือน
ข๎าว) ของชาวซําเรและชาวปอร๑มักจะอยูํหลังบ๎าน หรือ แยกออกไป
ตํางหากจากตัวบ๎าน แตํชาวชองมักจะสร๎างไว๎ในบ๎าน
โรงพิธี สร๎างขึ้นมาใหมํ โรงพิธี สร๎างขึ้นมา
โรงพิธี สร๎างขึ้นมา
มีเสา 6 ต๎น หลังคามุง อยํางถาวร นอกตัว
อยํางถาวร นอกตัว
ด๎วยใบระกํา
บ๎าน เป็นเรือนผูก มี
บ๎าน เป็นเรือนผูก มี
เสา 9 ต๎น และตํอเสา เสา 9 ต๎น พื้นยกสูง
ออกมาอีก 2 ต๎นเพื่อ บันได 5 ขั้น หลังคา
ทําเป็นที่วางเครื่องเซํน มุงด๎วยหญ๎าคา
หลังคามุงด๎วยหญ๎าคา
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ตารางที่f5.1f (ต่อ) fอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑
อัตลักษณ์ทางสังคม
ชาวชอง
ชาวซาเร
ชาวปอร์
และวัฒนธรรม
การแตํงกาย
ลักษณะของผ๎าที่สวม แตํงกายแบบชาว
ผู๎หญิงนุํงผ๎าถุง ใสํเสื้อ
ใสํจะเป็นสีพื้น คือ สี กัมพูชาตามชนบท
คอกระเช๎าคลุมทับ
เขียว คราม น้ําเงิน ผู๎หญิงจะนุํงผ๎าโจง
ด๎วยเสื้อแขนยาว ถ๎า
ดํา หรือลายสลับสี
กระเบน ใสํเสื้อแขน ใสํไปทํางานจะใสํ
ตําง ๆ บ๎างเล็กน๎อย กระบอกหรือเสื้อกั๊ก
เสื้อผ๎าเกํา ๆ ซึ่ง
กลมกลืนกับเนื้อผ๎า
ใช๎ผ๎าขาวม๎าพาดบํา สี มักจะมิดชิด สํวน
มักจะใสํตามโอกาสที่ ของผ๎าที่ใสํจะเป็นผ๎าสี ผู๎ชายจะนุํงโสรํงหรือ
จะไป ในอดีตมักจะนุํง พื้น คือ สีน้ําเงิน
ผ๎าขาวม๎าdสํวนใหญํ
โจงกระเบนโดยใช๎ผ๎า คราม เขียว สีดํา สี จะใสํกางเกงขาก๏วยd
ยาว 8 ศอก หรือ
กรมทํา หากไมํแตํงกาย ไมํคํอยใสํเสื้อd
ผ๎าถุงลายหยาบ ๆ
เชํนนี้มีความเชื่อวําd เนื่องจากสภาพ
เวลาไปรํวมงานหรือ
อาจจะเจ็บปุวยจนถึง ภูมิอากาศที่คํอนข๎าง
ทําบุญผู๎หญิงจะใสํเสื้อ ตายได๎dสวมผ๎าถุงd
จะร๎อน การแตํงกาย
กั๊ก และคลุมทับด๎วย อาจมีเครื่องประดับd ไปทําบุญdหรือออก
เสื้อลายดอกไม๎หรือเสื้อ เชํนdตํางหู นอกจากนี้ งานdการแตํงกาย
แขนกระบอก สํวน
ยังนิยมสวมเครื่องราง ของชาวปอร๑ ผู๎หญิง
ผู๎ชายจะใสํกางเกง
ของขลังdเชํนdด๎าย
นุํงผ๎าถุงdใสํเสื้อคอ
ขาก๏วย และเสื้อคลุมd ขาวdป๓จจุบันใสํเสื้อผ๎า กระเช๎าคลุมทับด๎วย
มีผ๎าขาวม๎าพาดบํา
สีตามความนิยม
เสื้อแขนยาวคลุม
หากทํางานอยูํบ๎านจะ ผู๎ชายจะนุํงโจงกระเบน อยํางมิดชิด มี
ใสํกางเกงอยํางเดียว หากอยูํที่บ๎านมักจะ
ผ๎าขาวม๎าพาดบํา
ไมํใสํเสื้อ จะต๎องมี
สํวนผู๎ชายจะนุํงโสรํง
ผ๎าขาวม๎าพาดบําd ไมํ หรือผ๎าขาวม๎าd
นิยมใสํเครื่องประดับ สํวนใหญํจะใสํกางเกง
ป๓จจุบันจะใสํกางเกง ขาก๏วยdใสํเสื้อแขน
ขาก๏วยdผ๎าขาวม๎าคาด ยาวdนิยมใสํเป็น
เอวเพื่อให๎คลํองตัวd เสื้อเชิ๊ต สีขาว
และสะดวกสบายตํอ
การทํางาน
ดนตรีและการละเล่น ในอดีตมีการร๎องเลํน เครื่องดนตรี 3 ชิ้น ดนตรีพื้นบ๎าน ของ
พื้นบ้าน
กันสด ๆ แล๎วแตํไหว คือ กลอง พลอย
ชาวปอร๑ คือ พลอย
พริบปฏิภาณของผู๎เลํน ขลุํย (ปี่ออ)dและจะใช๎ ใช๎เปุาในพิธีตําง ๆ
มีกลอง กรับ เป็น
เลํนในงานที่สําคัญของ ลักษณะของพลอยทํา
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ตารางที่f5.1f (ต่อ) fอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑
อัตลักษณ์ทางสังคม
ชาวชอง
และวัฒนธรรม
ดนตรีและการละเล่น อุปกรณ๑ให๎จังหวะ เชํน
พื้นบ้าน
การเลํนเพลงกระบอก
ลําตัด รําหงษ๑สงฟาง
และในพิธีกรรมการ
เลํนผีหิ้ง ผีโรง
แตํงงานd(กาตั๊ก)
การละเลํนสะบ๎า
ลูกขํางจะเลํนในชํวง
ตรุษสงกรานต๑
ความเชื่อ

ชาวซาเร
หมูํบ๎าน เชํน งาน
แตํงงาน ไหว๎ผีโรง วัน
สงกรานต๑ เป็นต๎น
สํวนใหญํจะเลํนตาม
ฤดูกาล ใน 1 ปีจะมี
4 ครั้งด๎วยกันdคือd
เดือนd2, 4, 5, 11
แตํงงานd(กาตั๊ก)

ชาวปอร์

จากไม๎ไผํเจาะรูคล๎าย
กับแคน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แตํมีเต๎าคล๎ายซอ
และมีที่เปุาคล๎ายกับ
ขลุํย
การละเลํนพื้นบ๎าน
ของชาวปอร๑dคือd
การเลํนสะบ๎าdนิยม
เลํนในชํวงเทศกาล
สงกรานต๑
มีความเชื่อเรื่อง
นับถือผีบรรพบุรุษ
ก)dการปฐมพยาบาล
วิญญาณต่าง ๆ
เจ๎าปุา เจ๎าเขามาก
และการรักษาโรค
ที่อยู่รอบตัว เช่น
ถ๎ามีการเจ็บไข๎ได๎ปุวย ถ๎าเขารู๎จักใครที่เกํง
บรรพบุรุษ เจ้าป่า
หรือกระทําผิดจารีต
ที่สุดจะไปหาคนนั้นd
เจ้าเขา ห้วย หนอง ประเพณีd(ผิดผี)dจะ ข)dการคลอดลูก จะ
คลอง บึง และสิ่ง
ขึ้นเขาd(เขาพนมเรย) คลอดกับหมอตําแย
ต่าง ๆ ที่นับถือสืบต่อ ไปขอขมาตํอสิ่ง
ค)dการตาย จะมี
กันมา
ศักดิ์สิทธิ์d
พระมาสวด 1 วัน
ตาควายเป็นผู๎นําของ 1 คืน มีครูสวดมนต๑
หมูํบ๎านและเป็นผู๎นําใน และอีก 7 วัน จะ
การประกอบพิธี
ทําอีกครั้ง บางครั้ง
อาจจะเผา ฝ๓งที่วัด
วิธีการรักษาของหมอ
พื้นบ๎าน (ได๎แกํ หมอ
ตําแย หมอสมุนไพร
หมอคาถา ซึ่งรักษา
ด๎วยเวทย๑มนตร๑)
ตาควาย จะต๎องมี
คุณสมบัติของหมอ
คือ เป็นผู๎มีความ
ประพฤติดี เป็นคนมี
ศีลธรรม เป็นที่
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ตารางที่f5.1f (ต่อ) fอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑
อัตลักษณ์ทางสังคม
ชาวชอง
ชาวซาเร
ชาวปอร์
และวัฒนธรรม
ยอมรับของชุมชน
เป็นผู๎นําในการ
ประกอบพิธีกรรม
ตําง ๆ
ประเพณี
นับถือศาสนาพุทธ
1. การเกิด หมอตําแยจะเป็นผู๎หญิงdมีการนําไม๎ไผํd(หลอด)dมาเหลาให๎
บางเพื่อนํามาตัดสายรกสะดือเด็ก
2. การแตํงงาน ต๎องมีการสูํขอ และการเซํน
3. การตาย ถ๎าคนปุวยตายในบ๎านจะรื้อบ๎านหลังจากตายไปแล๎ว 15dวัน
ถ๎าผู๎ปุวยเสียชีวิตอยํางกระทันหันdโดยสร๎างกระทํอมไมํทันdจะต๎องทําการ
รื้อบ๎านหลังที่อยูํนั้นในขณะนั้นเลย
ค่านิยม
เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย มีวิถีความเป็นอยูํที่
มีวิถีความเป็นอยูํที่
การศึกษาพร๎อมทั้งมี เรียบงําย รักษา
เรียบงําย รักษา
การคมนาคมที่สะดวก ขนบธรรมเนียม
ขนบธรรมเนียม
กวําเดิมทําให๎การ
ประเพณีของตน
ประเพณีของตน เมื่อ
เปลี่ยนแปลงตําง ๆ
ชาวตํางชาติเข๎ามายัง
เข๎ามามีบทบาทในการ
ประเทศกัมพูชา
ดําเนินชีวิตของชาว
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ชองมากขึน้ รวมไปถึง
การไปมาหาสูํกับชาว
นโยบายรัฐบาลที่ห๎าม
ไทยที่บา๎ นสะพานหิน
พูดภาษาอื่นนอกจาก
สํงผลให๎ซึมซับ
ภาษาไทยจนทําให๎
วัฒนธรรมไทย
ภาษาชองนั้นหายไป
บางสํวน เชํน การ
ด๎วย
แตํงกาย อาหาร
เป็นต๎น มีคํานิยมวํา
สินค๎าที่มาจาก
ประเทศไทย เป็น
สินค๎าที่มีคุณภาพดี
การประกอบอาชีพ อดีต ทานา หาของป่า ทําไรํเลื่อนลอย ปลูก อาชีพทํานาเป็น
ตักน้ามันยาง ทาไม้
ข๎าวไรํ หาของปุาและ อาชีพหลัก มีการ
หอม (กฤษณา) เร่ว
หวายนํามาจักสานเป็น เลี้ยงสัตว๑เพื่อใช๎
กระวาน ปัจจุบัน
ของใช๎ หรือนําไป
แรงงานและเป็น
เปลี่ยนมาทาสวนผลไม้ แลกเปลี่ยนกับสินค๎า อาหาร หาน้ํามันยาง
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ตารางที่f5.1f (ต่อ) fอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวชอง ชาวซําเร และชาวปอร๑
อัตลักษณ์ทางสังคม
ชาวชอง
ชาวซาเร
ชาวปอร์
และวัฒนธรรม
การประกอบอาชีพ
จากภายนอก อาชีพใน ขายdขายแกํนไม๎
ป๓จจุบันนายทุนเข๎ามามี หอม และทําข๎าวไรํ
บทบาทในการลงทุน ป๓จจุบันdปลูกพืช
มากขึ้น มีการปลูกมัน หมุนเวียนไว๎
สําปะหลังและปลูก
รับประทานใน
มะมํวงเป็น พืช
ครอบครัวdปลูกพืช
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจdเชํนd
มะมํวงแก๎วเกษตร
อาชีพเสริม คือ การ
จักสาน ใช๎หวาย ไม๎
ไผํ มาสานกระด๎ง
กระบุง ตะกร๎า เขํง
เพื่อไว๎ใช๎และสํงให๎
พํอค๎าที่มารับซื้อ
วิถีชีวิต (อาหาร)
อาหารสํวนใหญํของ
อาหาร สมัยกํอนปลูก การทําน้ําพริกมะเขือ
ชาวชองจะได๎จากปุา ข๎าวเอาไว๎แคํพอกิน
ยาว และต๎มจืด
เป็นหลัก รสชาดจะไมํ ป๓จจุบัน มีที่ดินของ
หาปลาหรือสัตว๑ที่อยูํ
คํอยหวาน มีรสชาด ตนเองจํานวนน๎อย
ตามแมํน้ําลําคลอง
เผ็ด มีเครื่องเทศหลาย นิยมรับประทานข๎าว มาประกอบอาหารd
อยํางในการประกอบ เจ๎าเป็นหลัก สํวน
หรืออาหารที่ได๎จาก
อาหาร เน๎นการปรุง รสชาดของกับข๎าวจะ การเลี้ยงไว๎เพื่อ
รสด๎วยเกลือและกะทิ เน๎นรสเผ็ดเป็นหลัก
บริโภค เชํน เป็ด
เป็นหลัก เชํน
เน๎นอาหารที่หาได๎จาก ไกํ และเลี้ยงไว๎เพื่อ
ขนมจีนน้ํายาไกํคั่ว
ธรรมชาติdแลกเปลี่ยน ขายในบางโอกาส
ฟ๓กทอง ลุกกะแพ๎ง
หรือแบํงป๓นกันเองใน
กะลาง
หมูํบ๎าน
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ddddddd5.2.๑ ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ “ชาวชอง-ชาวซาเร” ที่อาศัยอยู่
ในประเทศไทยและกัมพูชา

ภาพทีd่ 5.1dความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ 3 กลุํม
Dddddddจากภาพที่ d5.1dความเชื่ อ มโยงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ 3 กลุํ ม พบวํ า มี
ความสัมพันธ๑ทางชาติพันธุ๑กันด๎วยการสมรส คือ ต๎นตระกูล “ควาย” บ๎านพนมเรย อําเภอซําโลต
จัง หวัดพระตะบอง เรียกตนเองวํา “ซาเร” รุํนที่ 1 นายซา แตํง งานกับหญิ ง ชาวชองในจัง หวั ด
จันทบุรี และได๎มาอาศัยที่บ๎านทุํงตอง ตําบลนนทรีย๑ อําเภอบํอไรํ จัง หวัดตราด รุํนที่ 2 นายเชย
ควาย แตํงงานกับชาวชองในอําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี รุํนที่ 3 นายเลี้ยง ควาย แตํงงานกับ
นางประ ชม รุํนที่ 4 นายเรืองเชิด ควาย แตํงงานกับนางบุญเปรอ ซึ่ง เป็นชาวชองในอําเภอโปุง
น้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี และพี่ชายของนายเรืองเชิด คือ นายเชยd(ชื่อไทยdคือdทิม หรือ ตาหยี่ )
ควาย เป็นหมอยาอาศัยอยูํที่บ๎านวังกระแพรdอําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี แตํงงานกับ ภรรยา
เป็นชาวไทยdชื่อยายลิ้ม อาชีพครูสอนระดับประถมศึกษา ตาทรง กากี อายุ 86 ปี บ๎านทุํง นา
ตําบลหนองเป็ด อําเภอศรีสวัสดิ์ จัง หวัดกาญจนบุรี ทวดเป็นชาวซําเรมาจากจัง หวัดพระตะบอง
สมัยสงคราม ชาวชองที่บ๎านทุํงนาเรียกตนเองวํา “ชอง” แตํคนภายนอกเรียกวํา “อูด” แปลวํา
“ไม๎” หรือ คนปุา
Dddddddชาวปอร์ เปรคd๑ ตําบลสํารอง อําเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว๑ และบ๎านตูล กอ
เก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว๑dมีการไปมาหาสูํกันที่บ๎านสะพานหินและบ๎าน
ทําเส๎น ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด (ป๓จจุบันสามารถเดินทางติดตํอกันได๎โดย
เดินทางตามถนนข๎างวัดทําเส๎น ) มีญาติ คือ นายซา รึม (ชื่อไทย นายนงค๑ โสทอง) มาจากบ๎านตูล
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กอเก๏าะ ตําบลประมอย อําเภอเวียลเวงdจัง หวัดโพธิ์สัตว๑ มาอาศัยอยูํที่ หมูํที่ 5 บ๎านสะพานหิ น
ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และนายซา รึมมีพี่สาวชื่อยายลาม อาศัยอยูํที่ซอย
ทุํงประณีต หมูํที่ 5 บ๎านทับมะกอก ตําบลดํานชุมพล อําเภอบํอไรํ จังหวัดตราด
Dddddddชาวชอง นายฉุน เอกนิกร บุตรนายเชิด (ไทย) นางแนน (เป็นชาวชองมาจากหมูํบ๎าน
สะตอหรือ บ๎านd83 ตําบลกระยูมdอําเภอซําโลต จังหวัดไพลิน ป๓จจุบันคือบ๎านพนมเรยdตําบลตาเต๎า อําเภอซําโลต จังหวัดพระตะบอง) พี่ชายของนายฉุน คือ นายเฉย เอกนิกร แตํงงานกับยาย
ลาม
Dddddddความสัมพันธ๑ระหวํางชาวชองใน อําเภอเขาคิชฌกูฏ กับ ชาวชองใน อําเภอโปุง น้ําร๎อน
จังหวัดจันทบุรี โยมเพชร หรือนายสุทัศน๑ นาคสาย ไวยาวัจกรวัดตะเคียนทอง เลําวํา ทวดคือ นาย
หยํอน เป็นชาวกัมพูชา สมรสกับนางมุกเป็นชาวชอง อาศัยอยูํที่บ๎านวังน้ําเขียว ในอําเภอโปุงน้ําร๎อน
การเดินทางไปมาหาสูํกันจะเดินทางไปทางชํองแคบผํานบ๎านจันทเขลม (อําเภอมะขามเดิม) ไปออก
ใกล๎กับน้ําตกบ๎านตาเรือง อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี
Dddddddความสัมพันธ๑ระหวํางชาวชองใน อําเภอเขาคิชฌกูฏ หรืออําเภอมะขามเดิมกับ ชาวชองใน
อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายรวย รวีวงศ๑ อายุ 58 ปี เลําวํา ตายายมาจากอําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยหนีทัพมาจากจันทบุรี สมัยสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช แมํมาเกิดที่
บ๎านทําคาน ป๓จจุบันยังคง ไปมาหาสูํกันอยูํโดยญาติชื่อนายเงิน นอกจากนี้นางบิน แก๎วผล นามสกุล
เดิม เมืองแก๎ว อายุ 70 ปี เลําวํา ตายายมาจากจัง หวัด จันทบุรี แตํแมํเป็น ชาวอําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี มีประเพณีการรําผีตาร๏อต โดยนางบุญธรรม เมืองแก๎ว อายุ 79 ปี
Dddddddสรุป ความเชื่อมโยงทางสัง คมและวัฒนธรรมของ 3 กลุํม ไมํวําจะเรียกตนเอง หรือถูก
เรียกชื่อวํา ชอง ซําเร หรือปอร๑ ล๎วนเป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกันที่มีวัฒนธรรมรํวมกัน โดยมีความ
เชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมรํวมกันจากการแตํงงาน

5.3 อภิปรายผลการวิจัย
Dddddddชาวชอง ชาวซํ า เร หรื อ ชาวปอร๑ ชนเผํ า โบราณในกลุํ ม ชาติ พั น ธุ๑ อ อสโตร-เอเชี ย ติ ค
(Austro-Asiatic)dตระกู ลมอญ-เขมรd(Mon-Khmer) ล๎ว นเป็น กลุํ ม ชาติพั นธุ๑ เดี ยวกัน เพราะมี
ประวัติศาสตร๑อันเดียวกัน มีวัฒนธรรมรํวมกันที่ชัดเจน คือ ภาษามอญ-เขมร กลุํมภาษา เพียริค มี
ภาษาพูดแตํไมํมีภาษาเขียน ซึ่งอาจจะออกเสียงเพี้ยนตํางกันเล็กน๎อยตามถิ่นที่อยูํ สอดคล๎องกับ
ผศ.ดร.ชลิต ชัยครรชิต ที่ให๎ข๎อเสนอแนะวํา สิ่งที่จะพิสูจน๑ได๎วํามีอัตลักษณ๑รํวม คือ มีประวัติศาสตร๑อัน
เดียวกันภาษาใกล๎เคียงกัน ชื่อไมํสําคัญเพราะมีชื่อที่เราเรียกตัว เอง กับชื่อที่คนอื่นเรียก ชอง ชาวไทย
เรียก ซําเรและปอร๑ ชาวกัมพูชาเรียก (ชลิต ชัยครรชิต, 2559 : สัมภาษณ๑)
Ddddddd การเปลี่ยนแปลงของภาษาเริ่มสูญ หายไป เนื่องจากการรับวัฒนธรรมใหมํเข๎ามา และ
การเมืองของประเทศโดยเฉพาะชาวชองในประเทศไทยได๎รับผลกระทบอยํางมากจากนโยบายรัฐนิยม
12 ประการ สมัยการปกครองของจอมพล ป.พิบูลย๑ สงคราม ข๎อที่ 9 วําด๎วยชนชาติไทย จะต๎อง
ไมํถือเอาสถานที่กําเนิด ภูมิลําเนาที่อยูํหรือสําเนียงแหํง ภาษาพูดที่แปรํง ไปตามท๎องถิ่นเป็นเครื่อง
แสดงความแตกแยกกัน ทุกคนต๎องถือวํา เมื่อเกิดมาเป็นชนชาติไทย ก็มีเลือดไทยและพูดภาษาไทย

84
อยํางเดียวกัน ไมํมีความแตกตํางกันในการกําเนิดตํางท๎องที่หรือพูดภาษาไทยด๎วยสําเนียงตําง ๆ กัน
(รัฐนิยม 12 ฉบับ, ม.ป.ป.)

5.4 ข้อเสนอแนะ
Ddddddd5.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
DddddddDddddd5.4.1.1dความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของ ชาวชอง ชาวซําเร และ
ชาวปอร๑ ที่พบวําเป็นกลุํมชาติพันธุ๑เดียวกัน กํอให๎เกิด ความพึงพอใจหรือประโยชน๑อื่นที่ไมํใชํตัวเงิน
คือ ดีใจที่ได๎พบญาติซึ่งไมํได๎พบกันหลายชั่วอายุคน ได๎กลับมาพบกันที่บ๎านวังกระแพรกับบ๎านพนมเรย
บ๎านสะพานหินกับบ๎านตูล กอเก๏าะ ซึ่งเป็นประโยชน๑ด๎านจิตใจ ไมํใชํเงินเพียงอยํางเดียว
DddddddDddddd5.4.1.2dการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด๎านอาหารของชาวชอง ชาวซําเร และชาว
ปอร๑ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ทําให๎พบวํ ามีอาหารที่ทํา
เหมือนกัน เรียกชื่อเหมือนกัน และการรํวมทําอาหาร รํวมรับประทานอาหารทําให๎เกิดความรักสมัคร
สมานสามัคคี และเกิดเป็นเครือขํายความรํวมมือในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมรํวมกัน
DddddddDddddd5.4.1.3dวัฒนธรรมด๎านการรักษาโรค และความเชื่อ พบวํา ชาวชอง ชาวซําเร
และชาวปอร๑ มีความสามารถด๎านสมุนไพร รํวมกับการใช๎เวทย๑มนตร๑คาถา อันมีผลด๎านจิตใจของ
คนไข๎ และความศรัทธาในตัวหมอ หรือตาควาย ที่จะต๎องเป็นผู๎มีศีลธรรมและคุณธรรม เป็นแบบอยําง
ที่ดีของสังคม ทําให๎คนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนตามคําสอนของตาควาย จึงงํายตํอการปกครอง
DddddddDddddd5.4.1.4dถิ่นที่อยูํของชาวชอง ชาวซําเรและชาวปอร๑ มักอาศัยอยูํที่ราบเชิงเขา
คํอนข๎างสูง อยูํใกล๎ตะเข็บชายแดน การเดินทางจึงมีความยากลําบากในการเดินทางที่เสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุพลัดตกเขา ประกอบกับถนนสํวนใหญํเป็นถนนลูกรังซึ่งขรุขระ เป็นหลุมเป็นบํอ ชํวงที่ ไปเก็บ
ข๎อมูลมีฝนตกทําให๎ถนนลื่น บางจุดไมํสามารถนํารถเข๎าไปได๎ ต๎องเดินด๎วยเท๎า จึง มีความเสี่ยงที่จะ
เหยียบถูกกับระเบิดซึ่งยังกู๎ไมํหมดสมัยสงคราม ดังนั้น ผู๎วิจัยจะต๎องเตรียมความพร๎อมของรํางกายให๎
แข็งแรง เตรียมอาหารให๎พร๎อม เนื่องจากไมํมีอาหารขายระหวํางทาง เตรียมอะไหลํรถยนต๑ให๎พร๎อม
โดยเฉพาะระบบล๎อและยาง ระบบไฟของรถ (จากประสบการณ๑ภาคสนาม ยางรั่วทุกครั้งที่ลงพื้นที่
จังหวัดโพธิ์สัตว๑ ชิ้นสํวนของรถหลุด เชํน บังโคลน กันชน ที่พักเท๎าหลุด) นอกจากนี้ยังไมํมีป๓๊มหรือ
ห๎องน้ําระหวํางทางอีกด๎วย จึงจําเป็นจะต๎องมีน้ํามันสํารองใสํแกลลอนให๎พร๎อม
Ddddddd5.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
Dddddddddddd ควรศึกษาถึง ภาษา เนื่องจากเริ่ม มีการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมด๎านภาษา จึ ง
จําเป็นที่จะต๎องมีการอนุรักษ๑อยํางเรํงดํวน
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ไทย งานวิจัยระดับชาติ ”, 8-10 กุมภาพันธ๑ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
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อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (Poster)
เจตน๑จรรย๑ อาจไธสง สาคร บัวบาน ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน๑ และ ธวัช พงษ๑ตระกูล. (2560ข). อาหาร
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บ้านวังกระแพร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

97
บ้านด่านชุมพล อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

98
บ้านปะเดา อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

99
บ้านช้างทูน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

100
บ้านทุ่งนา อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

101

บ้านท่าคาน อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

102
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

103
บ้านเปรคd๑ ตาบลสารอง อาเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว์

104
บ้านเปรคd๑ ตาบลสารอง อาเภอพนมกระวาน จังหวัดโพธิ์สัตว์

105
บ้านตูล กอเก๊าะ ตาบลประมอย อาเภอเวียลเวงdจังหวัดโพธิ์สัตว์

106
บ้านพนมเรย ตาบลตาเต้า อาเภอซาโลตdจังหวัดพระตะบอง

107
บ้านพนมเรย ตาบลตาเต้า อาเภอซาโลตdจังหวัดพระตะบอง

108
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

109
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

111
วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

112
โรงเรียนวัดตะพงนอก จังหวัดระยอง

ทางเข๎าวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนชํานาญสามัคคี
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ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวเจตน๑จรรย๑ อาจไธสง
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Jetchan Atthaisong
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3 3017 00840 44 6
3. ตําแหนํงป๓จจุบัน
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑
เงินเดือน (บาท)
32,710 บาท
เวลาที่ใช๎ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห๑) 16 : 1
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร และไปรษณีย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail) สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 22210 โทรศัพท๑ : 039 307 277-8 Mobile : 089 984 345 9
email : atthaisong@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด ศูนย๑กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ. 2537
ปริญญาโท คอ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ,
พ.ศ. 2544
ปริญญาเอก บธ.ด. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พ.ศ. 2559
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
การบริหารการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบ Website หลักสูตร
และการสอน การออกแบบบรรจุภัณฑ๑ วัฒนธรรมชอง เภสัชกรรมแพทย๑แผนไทย
7. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํ
ละผลงานวิจัย
7.1 ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย ความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
เทศบาลตําบลแหลมงอบ จังหวัดตราด ปี 2549 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแหลมงอบ
7.2 ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย การสร๎างมูลคําเพิ่มข๎าวดํา
พื้นเมืองของคนชอง “ข๎าวหอมแมํพญาทองดํา” งบประมาณปี 2560 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสภา
วิจัยแหํงชาติ
7.3 หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3.1 สภาพการผลิตน้ําปลาที่ได๎รับและยังไมํได๎รบั มาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก. 3-2526)
7.4 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว :
7.4.1dสภาพการผลิตน้ําปลาที่ได๎รับและยังไมํได๎รบั มาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก. 3-2526) เผยแพรํ ปี 2545 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระ
นครเหนือ
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7.4.2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
เรียน วิชาหลักการตลาด 05000102 (เรื่องการเลือกตลาดเปูาหมาย) ด๎วยวิธีการสอนแบบแฮร๑บาร๑ต
เผยแพรํ ปี 2547 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี
7.4.3 การศึกษาสมรรถนะของผู๎สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ สายเกษตรศาสตร๑
ที่สถานประกอบการต๎องการ เผยแพรํปี 2548 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
7.4.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ขนมขบเคี้ยวจากปลายข๎าวหอมมะลิอัดแทํง
เสริมแปูงถั่วเหลืองโปรตีนสูง ซึ่งรับผิดชอบในสํวนของการสํารวจความต๎องการในผลิตภัณฑ๑ขนมขบเคี้ยว
จากปลายข๎าวหอมมะลิอัดแทํงเสริมแปูงถั่วเหลืองโปรตีนสูง งบประมาณปี 2548-2549 โดยได๎รับทุน
สนับสนุนจากสภาวิจัยแหํงชาติ
7.4.5 การเสริมสร๎างศักยภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
“เรือโบราณ”วัดตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี
2550 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
7.4.6 การพัฒนา Website เพื่อการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมวัด
ตะเคียนทอง งบประมาณปี 2552 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
7.4.7 การพัฒนาคูํมือภาษาชอง ไทย อังกฤษ เพื่อสื่อสารการทํองเที่ยว
งบประมาณปี 2553 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
7.4.8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาดโดยใช๎
เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ งบประมาณปี 2554 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
7.4.9 การวิเคราะห๑กลยุทธ๑การตลาดของกลุํม “คนจันท๑ชันโรง” ได๎รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งบประมาณปี 2556
7.4.10 การศึกษาภูมิป๓ญญาของชาวชอง เรื่อง ข๎าวดําทํายา กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ใหมํ ได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณปี 2558
ได๎รับรางวัลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร๑ ในการประชุม HERP Congress IV
7.4.11 กลวิธีการสื่อสารภูมิป๓ญญาการรักษาโรคแบบชองระหวํางหมอ
พื้นบ๎านกับผู๎สืบทอดภูมิป๓ญญา ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งบประมาณปี 2558
7.4.12 การเตรียมความพร๎อมของกลุํม “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑” เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งบประมาณปี 2558
7.4.13 การเตรียมความพร๎อมของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีสูํประชาคม
อาเซียน : จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก งบประมาณปี 2558
7.4.14 อิทธิพลของการสื่อสารวิธีการควบคุมด๎วยสายตากับความ
ปลอดภัยของอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก งบประมาณปี 2559
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7.4.15 ป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีและ
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจของสถาบันการเงินชุมชนในเขตจังหวัดจันทบุรี ได๎รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งบประมาณปี 2559
7.4.16 ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอสมรรถนะของพนักงานขับรถบรรทุกสินค๎าใน
ประชาคมอาเซียนโดยการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สอง ได๎รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติงบประมาณปี 2559
7.5 งานวิจัยที่กําลังทํา :
7.5.1 ความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่
อาศัยอยูํในประเทศไทย-กัมพูชา ได๎รับทุนสนับสนุนจากกรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
งบประมาณปี 2559
7.5.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากข๎าวดําชองผสมสมุนไพรและชันโรง ได๎รับ
ทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหํงชาติ งบประมาณปี 2560
7.5.3 อัตลักษณ๑รํวมวัฒนธรรมด๎านภาษาระหวํางคนชอง คนซําเรและคน
ปอร๑ ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ได๎รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหํงชาติ งบประมาณปี
2561
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายเฉิน ผันผาย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Chen Phanpai
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3220500342060
3. ตําแหนํงป๓จจุบัน
ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอเขาคิชฌกูฏ
เงินเดือน (บาท)
ไมํแนํนอน
เวลาที่ใช๎ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห๑) 16 ชั่วโมง
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร และไปรษณีย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail) 086 111 475 2
5. ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ตัวอักษรชอง ศิลปวัฒนธรรมชอง
7. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัยหัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎ รํวมวิจัยใน
แตํละผลงานวิจัย
7.1 ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ๑ การเผยแพรํ และแหลํง
ทุน การฟื้นฟูภาษาชอง
7.3.1 การเสริมสร๎างศักยภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
“เรือโบราณ” วัดตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี
2550 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหํงชาติ
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7.3.2 การศึกษาภูมิป๓ญญาของชาวชอง เรื่อง ข๎าวดําทํายา กับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ ได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณปี
2558 ได๎รับรางวัลงานวิจัยดีมากของการประชุม HERP ครั้งที่ 4
7.3.3 อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่
อาศัยอยูํในประเทศไทย-กัมพูชา. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี รํวมกับ University of Management and Economics. ได๎รับทุนสนับสนุนจาก
กรมสํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559.
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข๎อเสนอการวิจัย แหลํงทุน และสถานภาพในการทํา
วิจัยวําได๎ทําการวิจัยลุลํวงแล๎วประมาณร๎อยละเทําใด
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายคํารณ วังศรี
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Kamron Wangsri
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
3220500323421
3. ตําแหนํงป๓จจุบัน นักวิจัยอิสระด๎านชอง
เงินเดือน (บาท)
15,000 บาท
เวลาที่ใช๎ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห๑) 24 : 1
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร และ
ไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail) 1 หมูํ 5 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
22210 Mobile : 084 870 536 8 email : kamronwangsri@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี, พ.ศ. 2546
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :
ศิลปวัฒนธรรมชอง มนุษยศาสตร๑ ปรัชญา
7. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือ ผู๎รํวม วิจัยใน
แตํละผลงานวิจัย
7.1 ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ๑ การเผยแพรํ และแหลํงทุน
7.3.1 การเสริมสร๎างศักยภาพและมาตรฐานการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
“เรือโบราณ วัดตะเคียนทอง ตําบลตะเคียนทอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบประมาณปี
2550 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหํงชาติ
7.3.2 กลวิธีการสื่อสารภูมิป๓ญญาการรักษาโรคแบบชองระหวํางหมอ
พื้นบ๎านกับผู๎สืบทอดภูมิป๓ญญา ได๎รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งบประมาณปี 2558
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7.3.3 การศึกษาภูมิป๓ญญาของชาวชอง เรื่อง ข๎าวดําทํายา กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ใหมํ ได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณปี 2558
ได๎รับรางวัลงานวิจัยดีมากของการประชุม HERP ครั้งที่ 4
7.3.4 อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัย
อยูํในประเทศไทย-กัมพูชา. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี รํวมกับ University of Management and Economics. ได๎รับทุนสนับสนุนจากกรม
สํงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559.
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายตุน เภกกะเด
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Tun Pheakdey
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
Passport No. N ๐๗๖๗๒๘๔
๓. ตําแหนํงป๓จจุบัน
President (อธิการบดีมหาวิทยาลัย UME)
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑
โทรสาร และไปรษณีย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail)
P.O. Box. ๓๐๓ Prek Preash Sdech District, Battambang Province.
Mobile : ๐๑๒ ๘๑๔๑๑๔ email : tunume@gmail.com
University of Management and Economics : Cambodia
5. ประวัติการศึกษา
Phd. (Management)
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
การเมือง เศรษฐกิจ
๗. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํ
ละผลงานวิจัย
๗.๑ ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย ๗.๒ หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
๗.๓ งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ๑ การเผยแพรํ และแหลํงทุน (อาจ
มากกวํา ๑ เรื่อง) อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยกัมพูชา. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รํวมกับ
University of Management and Economics. ได๎รับทุนสนับสนุนจากกรมสํงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559.
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
Passport No.
๓. ตําแหนํงป๓จจุบัน

นายจูม ลาย
Mr. Chum Lay
170049445
N00771033
Vice President
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เวลาที่ใช๎ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห๑)
20 : 1
๔. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร และไปรษณีย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail)
74 Sangkat Prek Preah Sdach, Battambang City, P.O. Box 303 Battambang,
Cambodia Tel : (855) 12 723 794, 88 9730 888 Fax : (855) 53 953 160
email : chum.lay01@gmail.com University of Management and Economics : Cambodia
๕. ประวัติการศึกษา Doctoral Candidate in educational administration
๖. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ N/A
๗. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํ
ละผลงานวิจัย
๗.๑ ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย ๗.๒ หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
๗.๓ งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ๑ การเผยแพรํ และแหลํงทุน (อาจ
มากกวํา ๑ เรื่อง) อัตลักษณ๑ทางสังคมและวัฒนธรรม “ชาวชอง-ชาวซําเร” ที่อาศัยอยูํในประเทศไทยกัมพูชา. รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รํวมกับ
University of Management and Economics. ได๎รับทุนสนับสนุนจากกรมสํงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559.
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายเลียว ไนค๑
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Leav Nek
๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
ID.No. : - Passport No. N ๓. ตําแหนํงป๓จจุบัน
ประธานสภาชาติพันธุ๑ชนเผําพื้นเมืองแหํง
ประเทศกัมพูชาและผู๎สืบทอดชนเผําซําเร รุํนที่ ๕
เงินเดือน (บาท)
- บาท
เวลาที่ใช๎ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห๑)
๒๐ : ๑
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร และไปรษณีย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail) Phanom Rey Village, Tatork sub-district, Samlot District,
Battambang Province., Cambodia Mobile : ๐๑๒๕๙๒ ๒๓๔๗ email : ๕. ประวัติการศึกษา 6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
สังคมและมนุษยวิทยา ทํางานด๎านการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยทําหน๎าที่ดูแล
พื้นที่ปุาทั้งหมดที่รัฐบาลกัมพูชามอบให๎แกํชนชาวชอง-ซําเร
7. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํ
ละผลงานวิจัย
7.1 ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย -
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7.๒ หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 7.๓ งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ๑ การเผยแพรํ และแหลํงทุน
(อาจมากกวํา ๑ เรื่อง) 7.๔ งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข๎อเสนอการวิจัย แหลํงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย
วําได๎ทําการวิจัยลุลํวงแล๎วประมาณร๎อยละเทําใด ๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นายสุเภียก วรรณ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Vann Sopheak
๒. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน
ID.No. : ๑๗๐๕๕๕๘๓๖
Passport
No. N๑๑๐๔๕๖๘
๓. ตําแหนํงป๓จจุบัน
Administrator Staff and Lecturer
เงินเดือน (บาท)
10,๐๐๐ บาท
เวลาที่ใช๎ทําวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห๑)
๒๐ : ๑
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอได๎สะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร และไปรษณีย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-mail)
๕ Street Prakpteh Sdech commune /District Battambang Province.
Mobile : ๐๘๘ ๙๒๙ ๗๘๓ ๖ email : vannsopheak3@gmail.com University of Management
and Economics : Cambodia
๕. ประวัติการศึกษา Bachelor of Agriculture (Plant Science), University of
Management and Economics : Cambodia.
ปริญญาตรี วท.บ. พืชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี,
พ.ศ. 2559
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
สอนการขับรถ การทํองเที่ยว คอมพิวเตอร๑
7. ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวําเป็นผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน๎าโครงการวิจัย หรือผู๎รํวมวิจัยในแตํ
ละผลงานวิจัย
๗.๑ ผู๎อํานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย ๗.๒ หัวหน๎าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย ๗.๓ งานวิจัยที่ทําเสร็จแล๎ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ๑ การเผยแพรํ และแหลํงทุน
(อาจมากกวํา ๑ เรื่อง) - ปริมาตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ผลผลิตและต๎นทุน
ของผักกาดเขียวกวางตุ๎งในระบบไฮโดรโปนิกส๑น้ําตืน้ แบบ Nutrient Film Technique
๗.๔ งานวิจัยที่กําลังทํา : ชื่อข๎อเสนอการวิจัย แหลํงทุน และสถานภาพในการทําวิจัย
วําได๎ทําการวิจัยลุลํวงแล๎วประมาณร๎อยละเทําใด -

