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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องแนวทางการใชประโยชนจากพื้นที่สาธารณะเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานวิถีวัฒนธรรม
ชองของชุมชน  ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาบริบทชุมชน 
องคความรูดานวัฒนธรรม นิเวศวัฒนธรรม คติความเชื่อและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับชาวชองในพื้นที่
สาธารณะตําบลจันทเขลม ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ตําบลจันทเขลมที่จะสามารถรองรับการเปนแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรม ความเปนไปไดในการใชประโยชนพื้นที่สาธารณะ และเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน  
หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการพื้นที่สาธารณะใหเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของชาว
ชองตําบลจันทเขลม  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก ใชวิธีการจัดเวทีเพื่อคนหาโจทยวิจัยรวมกับชุมชน การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม  การสนทนากลุม และจัดเวทีการคืนขอมูลใหกับ
ชุมชน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ชาวชองคือ กลุมชนที่อยูบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยมาเปนเวลา
ยาวนานโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยูในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก วัฒนธรรม
ชองเปนวัฒนธรรมแบบพุทธ ผี และพราหมณ ชาวชองมีองคความรู เชน การดํารงชีวิตผูกพนักับธรรมชาติ การ
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ มีหัตถกรรมเครื่องจักสาน และการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน 2) ศักยภาพของ
ชุมชนที่จะสามารถรองรับการเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมพบวา ชาวชองมีความตองการใหพื้นที่สาธารณะ
เปนแหลงเรียนรู ดานประวัติศาสตร ดานเกษตรกรรม ดานการทองเที่ยว และดานสถาปตยกรรม  3) การสราง
ความมีสวนรวมในชุมชนพบวา ควรมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการดานวัฒนธรรมชองตําบลจันท
เขลมเพื่อใหสอดรับกับพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553กฎกระทรวง หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชน มีการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆทางดานวัฒนธรรมเพื่อใหสอดรับกับนโยบายภาครัฐในสภาวการณ
ปจจุบันที่มีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาควรมีการคัดเลือกบุคคลผูที่จะเขาไปอยูอาศัยในพื้นที่
สาธารณะโดยความเห็นชอบจากมติของคณะกรรมการ มีโครงสรางการบริหารแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชองอยาง
เปนระบบ มีการติดตามผลและประเมินผล มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบมีการเชื่อมโยงเครือขายการ
ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งภายใน และนอกชุมชนโดยประสานความรวมมือจากหนวยงานทางภาครัฐและ
เอกชน มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะไมสงผลเสียตอระบบนิเวศวิทยา มีการประชาสัมพันธทางเวบ
ไซต/เฟซบุก มปีายบอกถึงเสนทางแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมชอง จัดทําเอกสารการทองเท่ียว  
 
คําสําคัญ  การใชประโยชน,พื้นที่สาธารณะ,วัฒนธรรม 
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Abstract 

            The objectives of the research entitled “Guidelines of Public Land Use for 

Chong Cultural Learning Center in Chanthakhlem Subdistrict  Khao Kit Cha Kood District 

Chanthaburi Province” were to examine the contexts of community and public land in 

Chathakhlem Subdistrict Municipality, to study bodies of knowledge about culture, cultural 

ecology, belief, and folk wisdom based on the Chong people, to study potential of the area 

to be served as the Chong Cultural Learning Center establishment, the possibility of public 

land use for the Chong Cultural Learning Center establishment. to study the participation of 

community and local government sectors for public land management in organizing the 

Chong Cultural Learning Center, the Chong people’s way of life in Chanthakhlem Subdistrict, 

The research instruments were the research stage held for research problem investigation 

with the community participation, in-depth interview, participatory and non-participatory 

observation, focus group discussion, and the research stage setting for data analysis to find 

out the way to send the research details back to the community.  

The findings revealed that 1) the Chong people have lived for years in  
Chanthaburi Province, in the eastern part of Thailand. The Chong people’s language is 
categorized into one of Austro-Asiatic languages and their culture is based on the 
combination of Buddhism, Animism, and Brahmanism, The Chong people bodies of 
knowledge are the living in harmony with nature, the dependence on nature, basketry, and 
local health care. 2) the study of community potential showed  the Chong people’s needs 
to use the public land as the learning center for history, agriculture, tourism, and 
architecture. 3) the study of community participation revealed that the council of cultural 
affairs and committee on cultural affairs should be established in Chanthakhlem Subdistrict 
in order to conform to National Culture Act, B.E. 2553 and ministerial regulations In addition, 
the acknowledgement of cultural information and news update should be made in order to 
accord with the government policy in the time of current situations when the dynamics 
movement and changes are always occurred, should be selected before settling down in 
the public land by the committee’s opinion. Besides, the systematic administrative 
organization of the Chong Cultural Learning Center, the performance review and evaluation, 
and the division of job duties and responsibilities networking with tourism and cultural 
cooperation from outside and inside the community as well as private and government 
sectors should be organized. Moreover, hygiene and environmental management without 
bad impacts to ecological system should be set up. Furthermore, the public relations via 
websites, Facebook, signs for the routes of Chong cultural tourist attractions, documents for 
tourism publicized by public and government sectors should be created.  



3 
 

Keywords :  Using, Public Land, Culture   
 
 
บทนํา 

 
          ชาวชองคือ กลุมชนที่อยูบริเวณภาคตะวันออกมาเปนเวลายาวนานโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี

นักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยูในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-Asiatic Language Family) ตระกูล
มอญ-เขมร (Mon-Khmer) สาขาเพียร (Pearic branch) จากหลักฐานทางประวัติศาสตรในหนังสือแคมโบช 
ซึ่งชาวฝรั่งเศล ม.อิตเิมอร เขียนไวเมื่อ พ.ศ. 2444 กลาววามีบาทหลวงองคหนึ่งพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที่
ตําบลเขาสระบาปในศิลาจารึกมีขอความวาเมื่อ 1,000 ปลวงมาแลวมีเมืองหนึ่งชื่อวา “ควนคราบุรี” เปนเมือง
ที่มีอาณาเขตกวางขวางมากตั้งอยูบนเชิงเขาสระบาป สุทธวิทย  จรดล  (2548  :  1) เมืองจันทบุรีสันนิษฐาน
วามีอายุไมต่ํากวา 1,000 ป และเปนเมืองที่ขอมสรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงเมืองพิมาย เพชรบูรณ และ
ลพบุรี เพื่อเปนจุดเผยแพร วัฒนธรรมของขอม ไปสูอาณาจักรทวาราวดี    ศูนยกลางปจจุบัน คือนครปฐม 
ปรากฏหลักฐานหนังสือฝรั่งเศสวา “ควนคราบุรี” หรือที่เรียกวาเมืองกาไวมีนางกาไว ตามชื่อผูครองเมือง 
ตั้งอยูหนาเขาสระบาปปจจุบันเหลือแตซากตัวเมืองและซากกําแพงเมืองพอใหเห็นเคาอยู ชาวพื้นเมืองดั้งเดิม
เปนพวกชอง มีภาษาพูดของตนเองแตกตางจากภาษาไทยและภาษาเขมร ตอมาเมื่อไทยตั้งอาณาจักรสุโขทัย 
ขอมเสื่อมอํานาจลงจนในที่สุดก็ตองเสียเมืองแถบชายฝงตะวันออกใหแกไทยในสมัยพอขุนรามคําแหง  

การเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณีความเชื่อ และดานภาษา  เริ่มมี 
การเปลี่ยนแปลงในยุคลัทธิชาตินิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487) วันวิสา  อุนขจร. (2549 
: 83-84 ) ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหอัตลักษณชอง  เกิดการเปลี่ยนแปลง นโยบายการสรางชาติเพื่อ
ความมั่นคงของทานผูนําทําใหชาวชองตองปฏิบัติตามแมตองละเลิก ลดความเปนทองถิ่น เชนการใชภาษาชอง 
การนําวัฒนธรรมสวนกลางมาใช การแพรกระจายทางวัฒนธรรม เปนตน นอกจากนั้นนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกจิการสรางความทันสมัยในดานตางๆ ตามนโยบายการพัฒนา เชนการตัดถนนเขาสูหมูบาน การนํา
ไฟฟาเขามาในชุมชน และนําเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เขามาในชุมชน ทําใหการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม 
และประเพณีบางสวนของชาวชองเปลี่ยนแปลงไปดวย กลาวคือ ความเจริญทางดานวัตถุทําใหชาวชองตองการ
สินคาและบริการตางๆ มากข้ึน แตรายไดก็ยังคงมาจากการทําการเกษตร ทําสวนผลไม ซึ่งยังมีการเสียเปรียบ
พอคาคนกลางอยูเสมอจนกระท่ังปจจุบันในสวนของการคงอยูตอเนื่องของอัตลักษณชองเปนปจจัยที่สําคัญที่
ชวยใหความเปนชองดํารงอยูคือ ความสํานึกถึงคุณคาเรื่องชาติพันธุของชาวชอง โดยในอดีตนั้นชาวชองจะ
อาศัยอยูในปารวมกันเปนกลุม  กลุมละประมาณ 20- 30 ครอบครัว  และดํารงชีวิตอยูดวยการทํานาและเก็บ
ของปาไปแลกเปลี่ยนกับสินคาในเมือง  ตอมาไดมีประชาชนตางถิ่นเขามาจับจองที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ทํา
การเกษตรมากขึ้น  บางสวนไดหันมาประกอบอาชีพแรงงานดวยการรับจางทํางานในสวน  หรือเรรอนขาย
แรงงานในตัวเมือง  ทําใหวิถีชีวิตของชาวชองเปลี่ยนไป  และทําใหวัฒนธรรมเดิมของชาวชองที่เปนเอกลักษณ
ของตนเองเริ่มที่จะสูญหายไปดวย ที่ผานมาไดมีการจัดการวัฒนธรรมชองหลากหลายรูปแบบจากหนวยงาน
ภายนอก    ทั้งในเรื่องของการอนุรักษสืบทอดภาษาชอง การฟนฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวชองเพื่อใหคง
อยูและสื่อสารกับสาธารณะไดในจังหวัดจันทบุรี  เพราะถือไดวาในจังหวัดจันทบุรีนั้นมีชาวชองอาศัยอยูเปน
จํานวนมากท่ีสุดในประเทศ  โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอําเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยจะอาศัยรวมกันอยูเปนจํานวนมาก
ในพื้นท่ีตําบลคลองพลู  ซึ่งมีประชาชนที่มีเชื้อสายชองรวมกันอยูถึง 7 หมูบาน  จากทั้งหมด 10 หมูบาน   
ดวยความสําคัญในการเปนชนพื้นเมืองซึ่งปจจุบันวัฒนธรรมประเพณีกําลังจะเลือนหายไป  ดังนั้นในป 2535 - 
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2536 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีภายใตโครงการ “อนุรักษวิถีชีวิตคนชอง” โดยไดมีการจัดพื้นที่การเรียนรู
วัฒนธรรมชองขึ้นมาในพื้นที่ของหมูท่ี 4 ตําบลคลองพลู  อําเภอเขาคิชฌกูฏ  เปนพื้นที่สาธิตการเรียนรูดาน
วัฒนธรรมชองแตขาดความยั่งยืน เทศบาลตําบลจันทเขลม  แตเดิมเปนหมูบานจันทเขลม ซึ่งขึ้นอยูกับตําบล
ตะเคียนทอง อําเภอมะขาม และแยกจากตําบลตะเคียนทองมาขึ้นอยูกับตําบลคลองพลู  อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
ซึ่งตอมาไดแยกออกจากตําบลคลองพลู เปนตําบลหนึ่งที่มาชาวชองอาศัยอยูเปนจํานวนมาก แตในปจจุบัน
วัฒนธรรมประเพณีของชาวชองกําลังจะถูกกลืนโดยวัฒนธรรมสมัยใหมทําใหทางชุมชนและเทศบาลเกิดความ
ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการดํารงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชองของชาวชองที่กําลังจะลบเลือน
หายไป  ทําใหทางเทศบาลตําบลจันเขลมจึงไดมีการตระหนักถึงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมชองซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายภาครัฐบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กลาวคือมาตรา 46 “บุคคลยอมมีสิทธิอนุรักษ 
สงเสริมหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของชาติและมี
สวนรวมในการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน”  

ประกอบกับทางเทศบาลตําบลจันทเขลมไดมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ 
จํานวน 40 ไร  ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ของหมู 5 ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ  ซึง่เดิมเปนพื้นที่ท่ีชุมชนปลูกปา
ไว  ตอมาทางเทศบาลตําบลจันทเขลมและชาวบานไดมีความตองการใชพื้นที่สาธารณะ  เพื่อเปนพื้นที่ในการ
เรียนรูและจัดสรรพื้นที่บางสวนใหชาวบานไดเขามามาใชเปนพื้นที่อยูอาศัย  โดยทางชุมชนจะมีกฎเกณฑใน
การเลือกวาจะใหใครเขามาอยูอาศัยได  จากการที่ผูวิจัยไดลงไปจัดเวทีในการพูดคุยในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 
และ วันที่ 20 มกราคม 2554  เพื่อทําความเขาใจและรับรูถึงสถานการณทีเ่กิดจากความตองการของทาง
ชุมชน ใหจัดเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชอง  จึงไดมีการประชุมคนในชุมชนเพื่อมาทําความเขาใจและสอบถาม
เกี่ยวกับการใชประโยชนของพื้นที่ปาสาธารณะ โดยไดมีการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนวาหากจะ
จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูดานวัฒนธรรมควรจะเปนรูปแบบไหน  ไดมีชาวบานเสนอมาในเรื่องของการเปน
แหลงเรียนรูวัฒนธรรมชอง  มีการจําลองที่อยูอาศัยแบบดังเดมิของชาวชอง  มีแหลงสาธิตประเพณีการละเลน
ตางๆของชาวชอง  แตทางชุมชนยังขาดในเรื่องของขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนใหมีความยั่งยืน  

 ดังนั้นจึงทําใหเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการใชประโยชน 
จากพ้ืนที่สาธารณะเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานวิถีวัฒนธรรมชองของชุมชน  ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 

คําถามหลักในการวิจัย 

 จะมีรูปแบบในการใชประโยชนจากพื้นที่สาธารณะ  เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรมชองของ
ชุมชนโดยการมีสวนรวม  ควรเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน องคความรูดานวัฒนธรรม นิเวศนวัฒนธรรม คติความเชื่อและภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เก่ียวของกับชาวชองในพื้นที่สาธารณะตําบลจันทเขลม 
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่ตําบลจันทเขลม ที่จะสามารถรองรับการเปนแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมความเปนไปไดในการใชประโยชนพืน้ที่สาธารณะ  
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 3. เพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน  หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการพื้นที่สาธารณะ  
ใหเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของชาวชองตําบลจันทเขลม 
  
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย       

                   การศึกษาในครั้งนี้เนนการศึกษาโดยใชกระบวนการการมีสวนรวม (Participatory Action 
Reresach)  ระหวางชุมชน และผูวิจัยโดยมีพ่ีเลี้ยงจาก Node เปนผูใหคําปรึกษา พื้นที่ศึกษาหมูที ่1 - หมูที่ 8 
เทศบาลตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการมนาดําเนินงาน 1 ป 6 เดือน 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก จัดเวทีเพ่ือคนหาโจทยและพัฒนาโจทยรวมกับชุมชน การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีแนวคําถามประกอบในการสัมภาษณ (Guide-line Interview) 
การสัมภาษณเชิงบอกเลาประวัติศาสตร (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจําในอดีตของผูคนในชุมชนโดย
ผูวิจัยใชวิธีการเขาไปหาขอมูลในพื้นท่ี (Field Research) ทั้งนี้เพ่ือท่ีจะศึกษาประวัติศาสตรชุมชนของชุมชน
จากคนในชุมชนและชุมชนใกลเคียง การตรวจสอบขอมูลสําหรับการตรวจสอบขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะ
ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลตามหลักการของการวิจัยในเชิงคุณภาพ ไดแก การใชหลักการตรวจสอบแบบสามเสา 
(Triangulation) โดยมีวิธีการตรวจสอบดังตอไปนี้ (สุภางค จันทวานิช. 2549 : 129) การสนทนากลุม (Focus 
group) และจัดเวทีการคืนขอมูลใหกับชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีขั้นตอนดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดังนี้ 
 
 1. ประชุมทีมวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง 
 2. เวทีทําความเขาใจโครงการกับทีมวิจัยและแบงบทบาทหนาที ่

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แนวทางการใชประโยชนจากพื้นที่สาธารณะ 

  ศกัยภาพของพื้นที่ และองคความรูวัฒนธรรมชอง 

      กระบวนการมีสวนรวมและ

กระบวนการเรียนรูของชุมชน 

การศึกษาองคความรูวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นที่เก่ียวกับชาวชอง 

-ประวัติชุมชนและความเปนมา
ของกลุมชาติพันธุชอง 
-คติวิทยาความเชื่อ ประเพณี 
-นิเวศวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรมชาวชองตําบลจันทเขลม 
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 3. เวทีทําความเขาใจกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 4. เวทีประชุมวางแผนในการเก็บขอมูลและถอดบทเรียนการจัดการวัฒนธรรมชองที่ผานมา 
 5. จัดอบรมปฏิบัติการ การเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม 
 6. ปฏิบัติการเก็บขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา โดยแบงเปน 3 กลุม กลุมบริบทชุมชน  กลุมความเปนมา
ของพ้ืนที่สาธารณะ  และกลุมสืบคนดานประเพณีวัฒนธรรมชอง 
 7. จัดทํารายงานความกาวหนา  (หลังจากดําเนินงานไปแลว 6 เดือน) 
 8. ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนแหลงเรียนรู 
 9. เวทีสังเคราะหขอมูล/องคความรูทองถ่ินดานวัฒนธรรม 
 10. จัดเวทีคืนขอมูล (นําผลการศึกษามาบอกเลาใหคนในชุมชนและหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็น) 
 11. เวทีสรุปบทเรียนและหาแนวทางและวางแผนการจัดการพื้นที่สาธารณะใหเปนพื้นที่เรียนรูทาง
วัฒนธรรมชองของชุมชน 
 12. จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

 

ผลการศึกษา 
          แนวทางการใชประโยชนจากพ้ืนที่สาธารณะเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานวิถีวัฒนธรรมชองของ 

ชุมชน ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
    ว ัตถุประสงคขอที่ 1 ขอคนพบขอที่ 1 พบวา ชาวชองคือ กลุมชนที่อยูบริเวณภาคตะวันออกมา
เปนเวลายาวนานโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนักมานุษยวิทยาจัดชาวชองอยูในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 
(Austro-Asiatic Language Family) ตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer) สาขาเพียร (Pearic branch) จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรในหนังสือแคมโบชซึ่งชาวฝรั่งเศล ม.อิติเมอร เขียนไวเมื่อ พ.ศ. 2444 กลาววามี
บาทหลวงองคหนึ่งพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที่ตําบลเขาสระบาปในศิลาจารึกมีขอความวาเมื่อ 1,000 ปลวง
มาแลวมีเมืองหนึ่งชื่อวา “ควนคราบุรี” เปนเมืองที่มีอาณาเขตกวางขวางมากตั้งอยูบนเชิงเขาสระบาป 

  เมืองจันทบุรีสันนิษฐานวามีอายุไมต่ํากวา 1,000 ป และเปนเมืองที่ขอมสรางขึ้นในระยะเวลา
ใกลเคียงเมืองพิมาย เพชรบูรณ และลพบุรี เพื่อเปนจุดเผยแพร วัฒนธรรมของขอม ไปสูอาณาจักรทวาราวดี   
ศูนยกลางปจจุบัน คือนครปฐม ปรากฏหลักฐานหนังสือฝรั่งเศสวา “ควนคราบุรี” หรือที่เรียกวาเมืองกาไวมี
นางกาไว ตามชื่อผูครองเมือง ตั้งอยูหนาเขาสระบาปปจจุบันและซากกําแพงเมืองพอใหเห็นเคาอยู ชาว
พื้นเมืองดั้งเดิมเปนพวกชอง มีภาษาพูดของตนเองแตกตางจากภาษาไทยและภาษาเขมร ตอมาเมื่อไทยตั้ง
อาณาจักรสุโขทัย ขอมเสื่อมอํานาจลงจนในที่สุดก็ตองเสียเมืองแถบชายฝงตะวันออกใหแกไทยในสมัยพอขุน
รามคําแหง จันทบุรีจึงกลายเปนเมืองประเทศราชของไทย ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระราเมศวรตีเมือง
เชียงใหมไดและนําเชลยลงมาไวยังจันทบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลาจึงทําใหวัฒนธรรมของจันทบุรี
คลายคลึงกับไทยลานนาบาง ตัวอยางเชน ประเพณีการแตงงาน จะมีพิธีผูกขอมือทําขวัญคูบาวสาว และยังมี
หมูบานเปนหลักฐาน เรียกวา บานลาว เปนตน ในสมัยอยุธยาไดมีการยายเมืองจันทบุรีมาอยูบริเวณแมน้ํา
จันทบุรีเพื่อสะดวกในการคมนาคมติดตอคาขาย  

  การเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณีความเชื่อ และดานภาษา  เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงในยุคลัทธิชาตินิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487) ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนสําคัญ
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ที่ทําใหอัตลักษณชองเกิดการเปลี่ยนแปลง นโยบายการสรางชาติเพื่อความมั่นคงของทานผูนําทําใหชาวชอง
ตองปฏิบัติตามแมตองละเลิก ลด ความเปนทองถิ่น เชนการใชภาษาชอง การนําวัฒนธรรมสวนกลางมาใช การ
แพรกระจายทางวัฒนธรรม เปนตน นอกจากนั้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจการสรางความทันสมัยในดาน
ตาง ๆ ตามนโยบายการพัฒนา เชนการตัดถนนเขาสูหมูบาน การนําไฟฟาเขามาในชุมชน และนําเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ เขามาในชุมชน  

.          ชาวชองนั้นนับถือพุทธศาสนาปนกับความเชื่อในเรื่องการนับถือผีและวิญญาณดวยซึ่งในบาน
ชาวชองจะตองมี  “หิ้งผี”  (ผีบรรพบุรุษ  ผีญาติพี่นอง)  ประจําอยูเกือบทุกบานซึ่งเชื่อกันวาหิ้งผีจะเปน
วิญญาณที่ซื่อสัตย  และหวงแหนทรัพยสมบัติในบริเวณที่สิงสถิตอยูจะคอยปกปองรักษา  ปองกันภัยพิบัติตางๆ  
ตลอดจนความเจ็บไขของคนในครอบครัว  หัวหนาครอบครัวจะเปนผูทําพิธีบวงสรวงวิญญาณหิ้งผี  โดยจัด
เครื่องเซนเปนอาหารคาวหวานเปนประจําและทุกๆ  ปจะมีการเละเลนเกี่ยวกับวิญญาณหิ้งผีนี้อยูเสมอที่เรียก
กันติดปาวาการเลนผีหิ้ง ผีโรง  เปนกิจกรรมสําคัญของครอบครัวอยางหนึ่งดวย  ประเพณีของชาวชองสวน
ใหญนั้นจะเปนประเพณีที่มีความพันธเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตประเพณีที่เกี่ยวกับอาชีพ และประเพณีที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อในเรื่องการนับถือผีหรือวิญญาณ วัฒนธรรมชองจึงเปนวัฒนธรรมแบบพุทธและผี นอกจากนี้ การ
ดํารงชีวิตยังผูกพันกับธรรมชาติ การเคารพธรรมชาติ มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและมีองคความรูดานสมุนไพร 
การรักษาแบบพื้นบาน สิ่งเหลานี้ คือ ตนทุน ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุชอง 
  วัตถุประสงคขอที ่2 ขอคนพบขอที่ 2 พบวา ชาวชองตองการแบงพื้นที่ออกไดเปน 3 ดาน
หลักๆ ไดแก ดานเกษตรกรรม คือ ตองการปลูกพืชสมุนไพรไวเพื่อการอนุรักษ ดานสถาปตยกรรม ไดแก การ
สรางบานชองแบบดั้งเดิมไวเพื่อศึกษาเรียนรู และดานการทองเที่ยว ไดแก การเตรียมพื้นที่ไวเพ่ือให
นักทองเที่ยวไดมีโอกาสเขามาเรียนรูวัฒนธรรมชอง ศักยภาพของพ้ืนทีท่ีส่ามารถจะรองรับการเปนแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมชองประกอบไปดวยแนวทาง ดังนี้ 

1. ควรมีการคัดเลือกบุคคลผูที่จะเขาไปอยูอาศัยโดยมติของคณะกรรมการที่ไดจัดตั้งขึ้น 
และมีโครงสรางการบริหารแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชองอยางเปนระบบและใหเห็นเปนรูปธรรม มีการติดตามผล
และประเมินผลในทุก 1 ป 

2. ควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละพ้ืนที่ใหชัดเจนและมีการเชื่อมโยง 
เครือขายการทองเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งภายในและนอกชุมชนโดยประสานความรวมมือจากหนวยงานทาง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อเสริมสรางพลังและความเขมแข็งใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน 

3. ควรมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ เชน การจัดการกับขยะมูลฝอยที ่
สามารถยอยสลายได และการแยกขยะที่ไมสามารถยอยสลายไดเพื่อนํากลับไปใชไดใหมโดยไมสงผลเสียตอ
ระบบนิเวศในบริเวณแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชอง 

4. ควรมีการประชาสัมพันธทาง web-site ปายบอกเสนทางวัฒนธรรมและแหลง 
ทองเที่ยว จัดทําเอกสารการทองเที่ยวโดยผานทางหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือเสียงตามสายประจํา
หมูบานและสมาชิกในชุมชนควรมีการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆทางดานวัฒนธรรมเพื่อสอดรับกับนโยบาย
ภาครัฐในสภาวการณปจจุบันที่มีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
          วัตถุประสงคขอที ่ 3 ขอคนพบขอที่ 3 พบวา วิถีชีวิตของชาวชองตําบลจันทเขลมได
ดําเนินการเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน  กับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลจันทเขลมใน
การจัดการพื้นที่สาธารณะใหเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม  การดําเนินงานที่จะพัฒนาเพื่อใหเปนแนว
ทางการใชประโยชนในพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนตําบลจันทเขลม ซึ่งตองเนนถึงกระบวนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนเพื่อผลักดันแนวความคิดเรือ่งการสรางแหลงเรียนรูชุมชน โดยมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมและ
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คณะกรรมการดานวัฒนธรรมชองตําบลจันทเขลมเพ่ือใหสอดรับกับพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ.2553 และกฏกระทรวงที่เก่ียวของซึ่งชุมชนไดทําการคัดเลือกตัวแทนแลว ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยม ี นายศิริศักดิ ์ ศิริมังคะลา นายอําเภอเขาคิชฌกูฏเปนประธานการประชุมและมี
นักวิชาการวัฒนธรรมอําเภอเขาคิชฌกูฏ นางสาวสุนันทา สถิตธํามรงค เปนผูประสานงานและดําเนินการให
นายกเทศมนตรีตําบลจันทเขลมไดรับทราบเพื่อเปนสวนหนึ่งของการจัดตามแผนยุทธศาสตรดานการสงเสริม
วัฒนธรรมประจําตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงรูปธรรม
ตอไป 
 
  
สรุปและอภิปรายผล 

 
  จากขอสรุปผลการวิจัยไดคนพบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยเพื่อประโยชน

ตอการนําผลการวิจัยไปใชไดอยางเหมาะสมจึงขอนําเสนอดังนี้ 
           บริบทชุมชนและบริบทพ้ืนที่สาธารณะของเทศบาลตําบลจันทเขลม กลาวคือ มีประวัติความ

เปนมาที่ยาวนานนับพันปโดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาของกลุมชาติพันธุชองที่อาศัยอยูในอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรจากหนังสือฝรั่งเศสชื่อ “แคมโบช” (Le 
Cambodge) ซึ่งชาวฝรั่งเศสชื่อ เมอสิเออร เอเตียนน เอโมนิแอร หรือ ม.อิติเมอร (Monsieur Etienne 
Aymonier) เขียนไวเมื่อป พ.ศ. 2444 (ค.ศ.1901) วามีบาทหลวงองคหนึ่งชื่อ ชมิท (Schmitt) พบศิลาจารึก
ภาษาสันสกฤตที่ตําบลเขาสระบาปในศิลาจารึกมีขอความวาเมื่อ 1,000 ปลวงมาแลวมีเมืองหนึ่งชื่อวา “ควน
คราบุรี” ชาวพื้นเมืองเรียกเมืองกาไวเปนเมืองที่มีอาณาเขตกวางขวางมากตั้งอยูเชิงเขาสระบาป  
                    องคความรูของชาวชองที่สําคัญและโดดเดน ไดแก การนําสมุนไพรมาเปนองคประกอบในการ
บําบัดรักษาโรคและดูแลสุขภาพนั้นเปนการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน เพราะตาม
บริบททั่วไปของคนชองนั้นเดิมมีการตั้งถิ่นฐานอยูตามปาเขาลําเนาไพร สิ่งเหลานี้เปนบอเกิดของพืชสมุนไพร
ซึ่งมีอยูเองตามธรรมชาติแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางธรรมชาติกับมนุษยซึ่งอิงอาศัยและเกื้อกูลกัน
สอดคลองกับทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Cultural Ecology Theory) ตามทัศนะของ  Steward  ที่
กลาววา มนุษยเปนสัตวมีเหตุผลและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมยอมวางอยูบนรากฐานของเหตุผล  แตเปน
เพราะวาสภาพการณและสภาวะแวดลอมมีความแตกตางกันออกไป ตัวอยางของวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมที่มี
พื้นฐานของการปรับตัว  การแกปญหาและมีวิวัฒนาการแตกตางกัน  ดังนั้นวิถีชีวิตของคนชองในอดีตซ่ึงมี
ความผูกพันและสัมพันธกับธรรมชาติโดยตรงอาจกลาวไดวาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลและเปนตัวกําหนด
กระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของสังคมคนชอง ไดแก ปาไม ภูเขา ลําเนาไพร วิถีการดําเนิน
ชีวิตจึงตองมีการพัฒนาและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมโดยการรูจักนําพืชสมุนไพรที่หาไดจากปา เขาลําเนา
ไพรมาใชใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดความเจ็บไขไดปวยขึ้นในครอบครัว พืชสมุนไพรจึงเปน
เสมือนอุปกรณหรือเครื่องมือในการบรรเทาความเจ็บปวยและดํารงความอยูรอดมาไดจนถึงปจจุบัน 

ชุมชนชองตําบลจันทเขลมมีความตองการที่จะบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ กลาวคือ  
ตองการปลูกพืชสมุนไพรไวเพื่อการอนุรักษ มกีารนํามาแปรรูปเพื่อใชในชีวิตประจําวันและเพ่ือการจําหนาย
กอใหเกิดการสรางรายไดใหกับชุมชน การทําเกษตรอินทรีย คือระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม การ
รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาเพ่ือใชใน
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ชุมชนโดยไมพึ่งพาสารเคมีที่เปนอันตรายตอพืชผัก และสวนผลไมเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538 และยังเปนการลดรายจายเพิ่มรายไดใหกับชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงสัตว การทํานา และการเลี้ยงควายเพื่อการอนุรักษและสาธิตการทํานา
แบบดั้งเดิมของชุมชนชอง มีการปลูกตนคลุม ตนคลา ตนไผไวเพื่อการนํามาทําเครื่องจักสารและประยุกต
เครื่องจักสานใหเกิดการสรางรายไดหรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) คือ ตองการใหพื้นที่ดังกลาวมีศูนยการเรียนรูแบบองครวมเทาที่จะทําได เชน มี
พิพิธภัณฑทองถิ่นไวเพื่อศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตคนชองในอดีตซึ่งเปนมรดกทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาและอัต
ลักษณ มี Home Stay ไวเพื่อนักทองเที่ยวไดมาใชบริการและเรียนรูวัฒนธรรมชอง มีศูนยภาษาชองไวเพื่อ
ศึกษาเรียนรูแลกเปลี่ยนทั้งในและนอกชุมชน มีผูรูหรือครูชอง ผูทรงภูมิปญญาในเรื่องวัฒนธรรมชองในดาน
ตางๆไวเพื่อการใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนในชุมชน และนอกชุมชนตลอดท้ังชาวตางชาติไวเพื่อการ
เขาสู AEC ใน พ.ศ.2558 สิ่งเหลานี้นับไดวาเปนจุดดึงดูดความสนใจและเปนจุดขายของชุมชนชอง ดาน
สถาปตยกรรม คือ การมีบานชองแบบดั้งเดิมไวเพื่อศึกษาเรียน รูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมทั้งในอดีตและปจจุบันซึ่ง
โครงสรางของบานชองแบบดั้งเดิมตองมีการบงบอกความเปนมาและ คตคิวามเชื่อ ขอคิดมุมมองในทุกดาน
ของบานชองแบบดั้งเดิม ดังนั้น จากการรวบรวมความคิดเห็น ประกอบกับกระบวนการดําเนินงานที่ผานมา
การมีสวนรวม พบวา มีความเปนไปได ที่การใชประโยชนจากพื้นท่ีสาธารณะจะฟนสรางไดจริง สิ่งที่ทางทีม
วิจัยชุมชนและทางนักวิชาการหัวหนาโครงการ กับทางศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นภาคตะวันออกกําลัง
ขับเคลื่อนกันตอ แมวาระยะเวลาโครงการฯ จะสิ้นสุดลง  

ศักยภาพของพื้นที่ที่จะรองรับการเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมชองประกอบไปดวย 
แนวทาง ไดแก ควรมีการคัดเลือกบุคคลผูที่จะเขาไปอยูอาศัยโดยมติของคณะกรรมการที่ไดจัดตั้งขึ้นและมี
โครงสรางการบริหารแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชองอยางเปนระบบและใหเห็นเปนรูปธรรม มีการติดตามผลและ
ประเมินผลในทุก 1 ป มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละพ้ืนที่ใหชัดเจนและมีการเชื่อมโยงเครือขายการ
ทองเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งภายในและนอกชุมชนโดยประสานความรวมมือจากหนวยงานทางภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อเสริมสรางพลังและความเขมแข็งใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ถูก
สุขลักษณะ เชน การจัดการกับขยะมูลฝอยท่ี สามารถยอยสลายได และการแยกขยะท่ีไมสามารถยอยสลายได
เพื่อนํากลับไปใชไดใหมโดยไมสงผลเสียตอระบบนิเวศในบริเวณแหลงเรียนรูวัฒนธรรมชองมีการ  
ประชาสัมพันธทาง web-site ปายบอกเสนทางวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยว จัดทําเอกสารการทองเที่ยวโดย
ผานทางหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือเสียงตามสายประจําหมูบานและสมาชิกในชุมชนควรมีการรับทราบ
ขอมูลขาวสารตางๆทางดานวัฒนธรรมเพื่อสอดรับกับนโยบายภาครัฐในสภาวการณปจจุบันที่มีการขับเคลื่อน
และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จะเห็นไดวาแนวทางดังกลาวที่จะเสริมสรางความเขมแข็งบนพื้นที่สาธารณะ
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูที่เขมแข็งไดนั้นกลาวคือ ตองใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนแกนสําคัญ และ
ประการตอมาคือ การจัดการความรูเชิงวัฒนธรรมซึ่งหมายถึง ชุมชนตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ (Knowledge Vision-KV) ชุมชนตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge 
Sharing-KS) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนกับชุมชนแมกระท่ัง
แลกเปลี่ยนความรูกับนักวิชาการที่มีประสบการณเก่ียวของกับชุมชน และประการสุดทายไดแก สวนของคลัง
ความรูหรือขุมความรู (Knowledge Assets-KA) ที่ไดจากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู” อยูในรูปของเอกสาร 
สื่อมีเดียตางๆ ที่ไดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการดังที่กลาวมาแลวนั้นจะกอใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
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           ทีมงานวิจัยไดนําตัวแทนของชุมชนตําบลจันทเขลมที่เกี่ยวของโดยตรง ขับเคลื่อนโดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ผนึกกําลังกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่
สาธารณะ ใหเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม  วิถีชีวิตของชาวชองตําบลจันทเขลม ซึ่งการจะขับเคลื่อนไดนั้น
จะตองมีระบบ และกลไกลที่ชัดเจน โดยมีสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการดานวัฒนธรรมชองตําบลจันทเข
ลม ซึ่งสอดรับกับพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของซึ่งชุมชน ซึ่งทีม
วิจัยไดเขารวมกิจกรรมและทําการคัดเลือกตัวแทน ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยมีนายศิริศักดิ์     
ศิริมังคะลา นายอําเภอเขาคิชฌกูฏเปนประธานการประชุมและมีนักวิชาการวัฒนธรรมอําเภอเขาคิชฌกูฏ 
นางสาวสุนันทา สถิตธํามรงค เปนผูประสานงานและดําเนินการใหนายกเทศมนตรีตําบลจันทเขลมไดรับทราบ
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจัดตามแผนยุทธศาสตรดานการสงเสริมวัฒนธรรมประจําตําบลจันทเขลม อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการมีสวนรวมของ Cohen และ Uphoff ไดแบงระดับ
ขั้นของการมีสวนรวมมี 4 ระดับ ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีสวนรวมใน
การดําเนินการ (Implementation) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล (Evaluation) สรุปไดวาขั้นตอนดังกลาวเปนการสรางกระบวนการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 
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