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ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
ญัฮกุร 

 
 ญัฮกุร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถือว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทยกลุ่มหนึ่ง มีประวัติศาสตร์การต้ัง
ถิ่นฐานอยู่ในแถบเทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาดงพญาเย็น และเทือกเขาสันก าแพง ซึ่งเป็นเทือกเขาท่ีทอดตัว
ต่อเนื่องกันในแนวต้ังจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ญัฮกุร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันหากมองอย่าง
ผิวเผิน พวกเขาอาจเป็นชาวบ้านธรรมดาท่ีท ามาหากินอยู่ในพื้นท่ี แต่ในความเป็นจริงชาวญัฮกุรเป็นกลุ่มคน
ทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้มานานกว่าคนไทยหรือคนไทยอีสาน เพราะพวกเขาต้ังถิ่น
ฐานอยู่ในพื้นท่ีแถบนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่ากลุ่มคนอื่นๆ  ชาวญัฮกุรในอดีตมีคนนอกกลุ่มเรียกพวกเขา
ว่า “คนดง” หรือ “ชาวบน” แต่ส าหรับพวกเขา เรียกตัวเองว่า “ญัฮกุร” ซึ่งหมายถึง “คนภูเขา” (ญัฮ แปลว่า 
คน กุร แปลว่า ภูเขา) และยังมีการเรียกตัวเองตามพื้นท่ี คือ ชาวญัฮกุรจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกว่าตัวเองว่า
“ละว้า” ชาวญัฮกุรเขตจังหวัดนครราชสีมาเรียกตัวเองว่า ชาวบน และชาวญัฮกุรจังหวัดชัยภูมิเรียกตัวเองว่า 
“ชาวดง”  
 
1. ประวัติศาสตร์ (History) 

มีการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวญัฮกุรจากนักวิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้องท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศท่ีสามารถล าดับความเป็นมาได้ดังนี้ 

• พ.ศ. 2461 อีริค ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) ส ารวจพบเขตนครราชสีมา เรียกตัวตนของ
ตนเองว่า “เนียะกุล” โดย “เนียะ” แปลว่าคน “กุล” แปลว่าภูเขา อีกท้ังอธิบายว่า ญัฮกุรมีวิถีชีวิตเป็น
นายพรานเร่ร่อนในเขตป่าดงใกล้กับเชิงเขาพนมดงรัก ซึ่งอยู่ใกล้กับรอยต่อของจังหวัดนครราชสีมาในเขต
อ าเภอปักธงชัย และจังหวัดปราจีนบุรี คนภายนอกเรียกญัฮกุรว่า “ชาวบน” 

• พ.ศ. 2462 อีริค ไซเดนฟาเดน (Erik Seidenfaden) ส ารวจพบในเขตจังหวัดชัยภูมิ ทางราชการ
เรียกกลุ่มนี้ว่า  “ละวา” (Lava) เมื่อศึกษาทางด้านภาษาแล้วพบว่าเป็น “ญัฮกุร” ท่ีอพยพมาจากเพชรบูรณ์ 

• พ.ศ. 2464 พระเพ็ชร์บูรณ์บุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น) ได้เรียกชาวญัฮกุรในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ์ว่า “ละวา” (ไม่มีไม้โท)  

*คนภายนอกท่ัวไปเรียกชาวญัฮกุรว่า “ชาวบน” ท้ังสามพื้นท่ี 
• พ.ศ. 2541 อภิญญา บัวสรวง ได้จัดท าสารนุกรมญัฮกุ้ร ในหนังสือเล่มนี้ได้ใส่ไม้โทเพื่อก ากับเสียง

ให้เป็นเสียงสูง นับเป็นหนังสือเล่มแรกๆ ท่ีเรียกช่ือ ญัฮกุร อย่างเป็นทางการ 
• พ.ศ. 2549 มีการส่งเสริมให้ญัฮกุรท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้ชาวญัฮกุรมีความภูมิใจในการเรียกชื่อตนเองว่า “ญัฮกุร” ในช่วงเวลาเดียวกัน
ค าว่า “มอญโบราณ” ได้เริ่มแพร่หลาย โดยสุวิไล เปรมศรีรัตน์ ได้ตีพิมพ์หนังสือช่ือ “ญัฮกุร มอญโบราณแห่ง
เทพสถิต” เผยแพร่ สาเหตุท่ีเรียกว่ามอญโบราณนั้น เป็นเพราะภาษาของญัฮกุรมีความใกล้เคียงกันมากกับ
ภาษามอญโบราณในสมัยทวารวดี ซึ่งก่อนหน้านั้น นักภาษาศาสตร์ช่ือ เจอราร์ด ดิฟโฟลธ (Gérard Diffloth)  
ได้ศึกษาไว้แล้วอย่างละเอียดในหนังสือเรื่อง “The Dvaravati Old Mon Language and Nyah Kur”  
ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1984 
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• พ.ศ. 2551 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมวิชาการ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม “มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 มีการน าเสนอ
กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ 12 กลุ่ม โดย ญัฮกุรเป็นกลุ่มหนึ่งท่ีได้เข้าร่วมน าเสนอและแลกเปล่ียนความรู้ด้วย 

• พ.ศ. 2552-2555 มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ภาษาญัฮกุรของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบ้านไร อ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ และกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาเปรียงด้วยภาษาญัฮกุรเพื่อหาแนวทางการ
อนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวฮัญกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

• พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน ได้มีการต่ืนตัวของชุมชนชาวญัฮกุรในการพัฒนาตนเองในหลายพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในเขตต าบลบ้านไร่ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม แหล่งท่องเท่ียวชมดอกกระเจียวช่วง
เดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกๆ ปี 

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีประวัติการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร 
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2. ถ่ินก าเนิด 
ถิ่นก าเนิดของชาวญัฮกุร ตามการศึกษาทางประวัติศาสตร์ จากการส ารวจของอีริค ไซเดนฟาเดน 

(Erik Seidenfaden) ในช่วงปี พ.ศ. 2461 – 2464 หรือเกือบ 100 ปีมาแล้วได้พบว่า มีชาวญัฮกุรต้ังถิ่นฐาน
อยู่บริเวณเชิงเขาพนมดงรัก เขตรอยต่อจังหวัดนครราชสีมากับปราจีนบุรี เชิงเขาพังเหย จังหวัดชัยภูมิ และเชิง
เขาเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่แล้ว โดยในพื้นท่ีเชิงเขาพังเหย จังหวัดชัยภูมินั้นมีการต้ังถิ่นฐาน ท่ี
ตรวจสอบได้ต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 17 โดยพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (2558) ได้ค้นพบแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้าน
ไร่ มีโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาแบบเขมรและเครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ท้ังนี้จากการ
เทียบภาษาชาวญัฮกุรของนักภาษาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าอยู่ในกลุ่มภาษาเช่ือมโยงกับมอญสมัยทวารวดี แต่ยัง
ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัด หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยของวิภู กุตะนันท์ (2557) ได้มี
การศึกษาประชากรในกลุ่มชาวบนหรือญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กับชาวมอญใน
เขตอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการวิเคราะห์พันธุกรรม ผลการวิจัยได้ระบุว่าชาวบนในเขตอ าเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิเป็นกลุ่มด้ังเดิมท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีแห่งนี้มาก่อนท่ีชาวเขมรและกลุ่มคนท่ีพูดภาษา
ตระกูลไท-กะไดจะเข้ามาครอบครองดินแดนแห่งนี้ ชาวบนกลุ่มนี้จึงมีถิ่นก าเนิดท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย
เท่านั้น โดยผลการวิจัยพบว่าเป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดการผสมเลือดชิดเนื่องจากประเพณีนิยมการแต่งงาน
ภายในกลุ่ม1 

 
3. เส้นทางการเคลื่อนย้าย 

จากการสันนิษฐานของนักวิชาการบางส่วนระบุว่า ชาวญัฮกุรเป็นกลุ่มประชากรของรัฐทวารวดีท่ี
อพยพหนีภัยสงครามจากการรุกรานของอาณาจักรเขมรขึ้นไปอยู่บนภูเขา แต่ไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์
ระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีกับวัฒนธรรมทวารวดี จึงมีการสันนิษฐานใหม่ว่าการเคล่ือนย้ายของชาวญัฮกุ
รตามประวัติศาสตร์นั้น เป็นเรื่องของการค้าขายท่ีมีการขยายตัวของอาณาจักรเขมรท่ีเช่ือมโยงกับชุมชน
โบราณในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิและอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรีมากกว่า2  โดยมีเส้นทาง
การค้า 2 เส้นทางท่ีเป็นเส้นทางการเดินทางของชาวญัฮกุรในช่วงนั้นตามประวัติศาสตร์บอกเล่าของคนในพื้นท่ี
คือ 

1. เส้นทางบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เป็นเส้นทางเพื่อการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าของชาวญัฮ
กุรกับคนในพื้นท่ีราบในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  โดยเป็นเส้นทางของการแลกเปล่ียนสินค้าหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าว อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี โดยชาวญัฮกุรจะเอาผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปได้จากป่า เช่น หมีร้า (การถนอมอาหารจากซากสัตว์ป่า) ผลิตภัณฑ์หัวกลอย 
ขี้ไต้ น้ าผ้ึง พืชไร่ พริก หวาย และพืชป่าหรือสัตว์ป่าอื่นๆ ใส่เกวียนหรือหาบไปขายและ/หรือแลก
กับเกลือ  ผ้าตัดเส้ือ  ถ้วยชาม ไห น้ าอ้อย มะพร้าว ยา และกระเทียมจากร้านค้าชาวจีนบริเวณ
บ้านชวนกลับมาท่ีหมู่บ้าน 

2. เส้นทางล าสนธิ เป็นช่องเขาบริเวณเขาพังเหยซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัด
ลพบุรี เป็นช่องเขาท่ีชาวญัฮกุรเรียกว่า “ช่องชิด” และคนในเขตอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี

                                                             
1

 วิภู กตุนุนัท์.  การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย. รายงาน
การวิจยัฉบบัสมบรูณ์.  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. 2557. หน้า 25-26 
2

 พิพฒัน์  กระแจะจนัทร์.  มปป.  โบราณคดีและชาติพนัธ์ุในเขตหมูบ้่านชาวญฮักรุที่ อ.เทพสถิต จ.ชยัภูมิ.  บทความในเอกสารวิชาการ 
“ด ารงวิชาการ”  
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เรียกว่า “ช่องบ้านไร่” หรือ “ช่องหินลาด” เป็นจุดท่ีมีความลาดชันน้อย โดยชาวญัฮกุรใช้เป็น
เส้นทางเพื่อไปหาใบพลู หน่อไม้ในเขตป่าซับลังกา รวมถึงการเดินทางไปยังเมืองศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ด้วย เส้นทางนี้ในช่วง 70 – 80 ปีท่ีผ่านมากลุ่มนายฮ้อย (พ่อค้าวัว) จะต้อนวัวจากบ้าน
ชวนเพื่อไปยังด่านกักสัตว์ท่ีโคกคลี หรือด่านกักกันสัตว์ลพบุรีในปัจจุบัน เพื่อน าวัวไปขายต่อยัง
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี และอยุธยาต่อไป 

 

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ชาวญัฮกุร 

 ถ้ าคาว 
ถ้ าคาว เป็นถ้ าหินใต้ล าคลองสายหนึ่งในเขตแอ่งท่ีราบเขาพังเหยระหว่างคลองกระจวนทางทิศเหนือ

และคลองวังกวงทางทิศใต้  ปัจจุบันอยู่ติดกับไร่เอ็นวี มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่อยู่ใต้ล าคลองเมื่อน้ าไหล
จากคลองจะตกลงแก่งหินในแนวดิ่ง ใต้แก่งหินมีแอ่งขนาดใหญ่เป็นถ้ ากว้างและลึก  

 

 
 

ภาพ 2 ถ้ าคาวในพื้นท่ีต าบลบ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
 
 ถ้ าคาวตามประวัติบอกเล่า ชาวญัฮกุรใช้เป็นสถานท่ีหลบซ่อนตัวจากโจรผู้ร้าย และการสงครามของ
ทหารลาวท่ีใช้เส้นทางนี้ เมื่อเกิดเหตุชาวญัฮกุรจะเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในถ้ าแห่งนี้หลายๆ วัน สามารถหุงหา
อาหารและสร้างกระท่อมหลบภัยอยู่ภายในถ้ า หุงหาอาหารได้สะดวก ปลอดภัย ไม่เห็นควันไฟและไม่มีกล่ิน
อาหารออกไปนอกถ้ าเนื่องจากสายน้ าท่ีตกมาปิดบังและดูดซับไว้  ถ้ าคาวจึง เป็นสถานท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ชาวญัฮกุรอีกแหล่งหนึ่ง 
 
 ช่องชิด 

ช่องชิด เป็นช่องเขาในทิวเขาพังเหย กลุ่มเทือกเขาดงพญาเย็น เป็นพื้นท่ีรอยต่อ/เส้นแบ่งเขตระหว่าง
จังหวัดชัยภูมิ บริเวณบ้านไร่หมู่ 1 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กับจังหวัดลพบุรี บริเวณบ้านวัง
เช่ือม ต าบลกุดตาเพชร อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นจุดบริเวณท่ีเต้ียท่ีสุดของแนวสันเขาพังเหยท่ีในอดีต
ชาวญัฮกุรใช้เป็นเส้นทางเดินหาของป่าและล่าสัตว์ และกลุ่มพ่อค้าวัวต่าง (นายฮ้อย) ใช้เป็นเส้นทางการค้า 
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ภาพ 3 แผนท่ีแสดงต าแหน่งช่องชิดท่ีเป็นเส้นทางการค้าของชาวญัฮกุรในอดีต 

 

ตามประวัติบอกเล่าของชาวญัฮกุรประกอบการขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีของพิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์ (2558) ได้ระบุว่า ช่องชิดเป็นจุดผ่านแดนของเส้นทางการลงไปเก็บหาใบพลูและสะเดาของชาวญัฮกุรท่ี
มีอยู่มากบริเวณเชิงเขาซับลังกา และเป็นเส้นทางการค้าของกลุ่มนายฮ้อยท่ีเช่ือมระหว่างท่ีราบสูงโคราชและท่ี
ราบภาคกลางในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16 – 19 ท่ีมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผาในแหล่ง
ใกล้เส้นทางใกล้ๆ ช่องชิด คาดว่าในอดีตมีการใช้เส้นทางนี้เป็นจุดพักแรมระหว่างขึ้น-ลงเขา 
 

 พระบาทเขายายเหม็น (ยายหอม) 
ก่อนมาเป็นพระบาทเขายายเหม็นและเปล่ียนช่ือเป็นพระบาทเขายายหอมในปัจจุบัน สถานท่ีแห่งนี้เป็น

แหล่งประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวญัฮกุร ท่ีเกี่ยวข้องกับต านาน “นายพรานล้างเนื้อ”  

 
ภาพ 4 แผนท่ีแสดงต าแหน่งปัจจุบันของพระบาทเขายายหอมในเขตต าบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
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 พระบาทเขายายหอม ต้ังอยู่บริเวณบ้านวังช้างหมู่ 11 ต าบลนายางกลัก เป็นเนินเขาลุ่มน้ าคลองกระ
จวนท่ีไหลมาจากเขาพังเหยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปบรรจบกับคลองเชียงทาบริเวณบ้านกระจวน 
ตามประวัติศาสตร์บอกเล่าชาวญัฮกุรท่ีเป็นนายพรานมักจะมาดักล่าสัตว์บริเวณดังกล่าวถึงแม้เป็นภูเขาแต่มี
แหล่งน้ าซับอยู่ในแอ่งหิน เมื่อล่าสัตว์ได้จึงนิยมน ามาแล่เนื้อและล้างในแอ่งหินนี้ จึงเรียกว่า “แอ่งนายพราน
ล้างเนื้อ” และยังมีประวัติว่าชาวญัฮกุรเคยเห็นลูกช้างตกไปตายบริเวณแอ่งหินเหล่านี้ด้วย ท่ีส าคัญแอ่งหิน
บริเวณนี้ชาวญัฮกุรได้พบรอยเท้าคนขนาดใหญ่และเช่ือว่าเป็นรอยเท้ายักษ์จึงน ากิ่งและใบไม้มากลบและเผา
ปิดบังไว้  
 สถานท่ีแห่งนี้อีกประวัติหนึ่งเล่าว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2492 พระครูมนูญชยกิจ ได้พาพระภิกษุสามเณร
ออกเดินธุดงค์มา และได้พบกับตาข าอายุ 70 ปี และนายหมีอายุ 35 ปี คนบ้านวังตาท้าวหมู่ 3 เล่าให้ฟังว่าบน
ยอดเขามีรอยเท้าคนใหญ่ปรากฏอยู่ข้างบ่อตาทอง และชาวบ้านท่ีเป็นคนดง (ญัฮกุร) ท่ีท ามาหากินในพื้นท่ีได้
เห็นช้างเก็บดอกไม้มาวางบริเวณนี้บ่อยๆ จึงพากันค้าหา จนพบรอยเท้าคนใหญ่เข้าก็เกิดความกลัวว่าถ้าทาง
หน่วยงานราชการมาพบเข้าจะท าให้พวกตนเข้าท ามาหากินในท่ีนี่ล าบาก จึงพากันทบต่อยรอยเท้าให้แตก จุด
ไฟเผา และน าต้นสลักไดมาปลูกเพื่อปกปิดไม่ให้ใครพบเห็น 
 ต่อมาปี พ.ศ. 2493 พระครูมนูญชยกิจ ได้เรียนไปยังพระครูพินิจสมณวัตร (คง ชาลีวรรณ) เจ้าคณะ
กิ่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ วัดเพ็ชรภูมิสุวรรณ ในสมัยนั้น และได้เรียกประชุมญาติโยมบ้านชวน บ้านวังเสมา 
และอ าเภอจัตุรัส ออกส ารวจค้นหาจนพบรอยเท้า สัณนิษฐานว่าเป็นรอยพระพุทธบาทมีนิ้วเบื้องซ้ายพระบาท
และปลายนิ้วเรียบเสมอกัน หันปลายนิ้วพระบาทไปทางอาคเนย์ วัดตรวจสอบความยาวได้ 180 เซนติเมตร 
ความกว้าง 75 เซนติเมตร และความลึก 45 เซนติเมตร ลักษณะหินรอยพระบาทมีสีแดงด้านซ้ายแตกตามง่าม
นิ้วพระบาท จึงได้ร่วมกันท าทางพอเป็นถนนให้ขึ้น-ลงได้ และยกท่ีนี่เป็นวัดพระพุทธบาทเขายายเหม็น สงวน
อาณาเขตกว้าง 100 เส้น ยาว 100 เส้น มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ และร่วมกันจัดงานนมัสการรอยพระพุทธ
บาทขึ้นเป็นงานประจ าปี ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ า จนถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ าเดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของทุกๆ 
ปี 
 รอยพระพุทธบาทดังกล่าวได้กลายเป็นสถานท่ีหนึ่งในการเช่ือมโยงและสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการ
รู้จักและเกี่ยวพันในลักษณะเครือญาติระหว่างกลุ่มชาวญัฮกุรในเขตพื้นท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กับพื้นท่ีอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยชาวญัฮกุรปักธงชัยมักจะเรียกชาวญัฮกุรเทพสถิตว่าโป่งนก ซึ่ง
หมายถึงต าบลโป่งนก ซึ่งเดิมเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ และต่อมาได้มีการแบ่งพื้นท่ีบางส่วนของ
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์มาเป็นอ าเภอเทพสถิต พื้นท่ีต าบลโป่งนกจึงแบ่งออกเป็น 3 ต าบลของอ าเภอเทพสถิต 
คือ ต าบลโป่งนก ต าบลนายางกลัก และต าบลบ้านไร่  ดังนั้นชาวญัฮกุรปักธงชัยท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีมักจะ
เรียกชาวญัฮกุรเทพสถิตเป็นชาวญัฮกุรโป่งนกมาจนถึงทุกวันนี้ 
 

 ป่าโคกคาวเปรียง 
ป่าโคกคาวเปรียง เป็นป่าประเภทป่าเบญจพรรณท่ีอยู่ในพื้นท่ีทิวเขาพังเหย เทือกเขาดงพญาเย็น ในเขต

ต าบลนายางกลัก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นท่ีส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและป่าสงวน
แห่งชาติป่านายางกลัก  
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ภาพ 5 แผนท่ีแสดงต าแหน่งป่าโคกคาวเปรียงของชาวญัฮกุรบ้านวังอ้ายโพธิ์ 

ป่าโคกคาวเปรียงในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2544 กับทาง
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) ในช่ือป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์  หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขนาดพื้นท่ี 621 ไร่ 

ป่าโคกคาวเปรียงแต่เดิมเป็นป่าไม้ท่ีชาวญัฮกุรในเขตอ าเภอเทพสถิตใช้เป็นแหล่งหาของป่า ล่าสัตว์ 
และหากบ เขียด ปลา โดยค าว่าโคก ภาษาอีสานแปลว่า ป่าเบญจพรรณ และคาวเปรียง เป็นภาษาญัฮกุร
แปลว่า กบ ดังนั้น ป่าโคกคาวเปรียง จึงเป็นป่าบริเวณท่ีมีกบมาก และเป็นแหล่งอาหารของชาวญัฮกุร (ทอง
พิทักษ์ เย็นจัตุรัส และคณะ, 2552) 
 เขาพระยาปราบ 

เป็นเขาลูกเล็กๆ ท่ีมีลักษณะของการยกตัวของแผ่นดินขึ้นมีความสูงประมาณ 500 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ต้ังอยู่ในเขตหมู่บ้านเขาพระยาปราบ ต าบลตะขบ เชิงเขาทิศตะวันออกเป็นท่ีต้ังของ
โรงเรียนล าพระเพลิงวิทยาคม ทิศตะวันตกเป็นท่ีต้ังของอ่างเก็บน้ าล าส าลาย ในโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
เข่ือนล าพระเพลิง  

ชาวญัฮกุรในพื้นท่ีอธิบายประวัติบอกเล่าว่า เขาพระยาปราบเดิมมีถ้ า หน้าถ้ าจะมีต้นยาสูบยืนต้นขนาด
ใหญ่อยู่ 2 ต้น ชาวญัฮกุรนิยมไปเก็บใบยาสูบมามวนยากัน สภาพถ้ าเป็นหน้าผา ใต้หินก้อนใหญ่เป็นบริเวณถ้ า
ซึ่งใช้เป็นสถานท่ีเก็บเครื่องประดับมีค่าของพระยาปราบ มีลักษณะเป็นถ้ าปิดด้วยหินผา แต่ในช่วงเดือน 5 ของ
ทุกปีในเวลากลางคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงดนตรีประเภทโทนและการร้องเพลง แสดงว่าถ้ าเปิดให้ชาวญัฮกุ
รขึ้นไปเลือกหยิบยืมเครื่องประดับมีค่าต่างๆ ลงมาประดับตกแต่งเพื่อร้องร าตามประเพณี เช่น การเล่นปะเรเร 
ซึ่งเมื่อไปเอามาแล้วจะต้องเอาไปคืนด้วย และชาวญัฮกุรก็ปฏิบัติเช่นนี้มาตลอด ภายหลังจากท่ีมีคนต่างถิ่นเข้า
มาเป็นเขย/สะใภ้ในหมู่บ้านชาวญัฮกุร และได้ขึ้นไปเอาเครื่องประดับมีค่าลงมาด้วยแต่ไม่เอาไปคืน จึงท าให้
พระยาปราบโกรธเคืองและท าการปิดปากถ้ าลง ท าให้ชาวญัฮกุรไม่สามารถไปเอาเครื่องประดับมาใช้ในช่วง
กิจกรรมเดือน 5 ได้ และก็หาทางเข้าถ้ าไม่พบจนถึงปัจจุบัน ชาวญัฮกุรในอดีตจึงมักจะน าเถ้ากระดูกใส่หม้อไป
เก็บไว้ในบริเวณดังกล่าวด้วย เปรียบเสมือนเป็นสถานท่ีส าหับบรรพชนตามความเช่ือของชาวญัฮกุร ซึ่ง
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สอดคล้องกับประเพณีนิยมของชาวญัฮกุรในอดีตได้น าเถ้ากระดูกของผู้ตายไปฝังในพื้นท่ีป่าซับน้ า ชาวญัฮกุรยัง
เล่าว่ามีพระธุดงค์มายังเขาพระยาปราบ ช่ือหลวงพ่อเปล่ียน มหาวีโร ได้มาพบถ้ าบริเวณบนไหล่เขาพระยา
ปราบมีความยาวหน้าผายาวประมาณ 50 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร บริเวณดังกล่าว
เป็นแหล่งน้ าซับไหลมาจากภูเขาตลอดท้ังปี ณ ท่ีแห่งนี้จึงเป็นท่ีต้ังของวัดเขาพระยาปราบ และปัจจุบันเปล่ียน
ช่ือเป็น วัดป่าประชานิมิต 

 
ภาพ 6 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและสภาพภูมิประเทศโดยรอบเขาพระยาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

4. การกระจายตัวของชุมชน (community distribution) 
ตามประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานชาวญัฮกุร และการปรากฎของชุมชนชาวญัฮกุรในปัจจุบันจากการ

ส ารวจสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มพื้นท่ี ดังนี้ 
1. ชาวญัฮกรุกลุ่มพื้นท่ีเทือกเขาพังเหย เป็นกลุ่มชาวญัฮกุรในเขตจังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีพื้นท่ีเช่ือมต่อ

กันของการปกครองอ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอหนองบัวระเหว           
2. กลุ่มเทือกเขาสันก าแพง: จังหวัดนครราชสีมา ในเขตอ าเภอปักธงชัย พบท่ีบ้านกลาง บ้านพระ

บึง บ้านวังตะเคียน บ้านคลองสาลิกา และบ้านตะขบ และในเขตอ าเภอครบุรี ต าบลโคก
กระชายพบท่ีบ้านมาบกราด ต าบลจระเข้หินพบท่ีบ้านตล่ิงชัน 

3. กลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก: จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตอ าเภอเมือง พบท่ีบ้านน้ าเลา และ
บ้านห้วยไคร้ และในเขตอ าเภอหนองไผ่ พบท่ีบ้านท่าด้วง 

 
ปัจจุบันมีหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองชาวญัฮกุรอยู่ใน 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา 

ดังแผนท่ีการกระจายตัวหมู่บ้านญัฮกุรท่ียังคงมีการต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาดงพญา
เย็น และเทือกเขาสันก าแพง ดังเช่นในอดีต แต่การต้ังถิ่นฐานของชุมชนชาวญัฮกุรมีการอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นๆ ด้วย ไม่ได้เป็นชุมชนชาวญัฮกุรที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนแต่ในอดีต  
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ภาพ 7 แผนท่ีอธิบายต าแหน่งหมู่บ้านชาวญัฮกุรในปัจจุบัน 

 
 จากการส ารวจโครงการ KPEMIC ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 พบว่ามีชาวญัฮกุรกระจายตัวอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ รวมท้ังหมด 27 ชุมชน เป็นประชากรท้ังส้ิน 4837 คน 980 ครัวเรือน และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า
ชาวญัฮกุรไม่ได้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของแต่ละหมู่บ้านเลย ดังเช่นหมู่บ้านไร่และหมู่บ้านวังอ้ายโพธิ์ท่ีเป็น
หมู่บ้านชาวญัฮกุรด่ังเดิมปัจจุบันมีประชากรชาวญัฮกุรอยู่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของประชากรของท้ังสองหมู่บ้าน 
หรือแม้กระท่ังในเขตอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาท่ีเป็นหมู่บ้านด้ังเดิมของชาวญัฮกุรในพื้นท่ีนี้ คือ บ้าน
กลางมีประชากรเพียงร้อยละ 52 ของประชากรท้ังหมด 
 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและครัวเรือนชาวญัฮกุรเปรียบเทียบกับประชากรและครัวเรือนท้ังหมดแยกราย
หมู่บ้าน 
ช่ือหมู่บ้านหลัก 
 

  
หมู่ท่ี 

ประชากรท้ังหมด 
ชุมชนชาวญัฮกุร 

ประชากรญัฮกุร 
ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

โคกสะอาด 6 257 916 โคกสะอาด 20 100 
ชับมงคล 8 439 990 ชัยมงคล 24 123 
ท่าด้วง 8 429 1232 ท่าด้วง 24 136 
ท่าโปร่ง 4 352 623 ท่าโปร่ง 15 100 
นายางกลัก 1 1216 2638 นายางกลัก 15 83 
น้ าลาด 4 363 1173 น้ าลาด 61 361 
น้ าเลา 5 269 823 น้ าเลา 77 338 
บ้านกลาง 6 180 579 บ้านกลาง 60 304 
บ้านไร ่ 1 466 1382 บ้านไร ่ 10 70 
บ้านไร่พัฒนา 11 315 1118 บ้านไร ่ 100 544 
บุ่งเวียน 4 343 788 บุ่งเวียน 55 214 
พระบึง 5 130 270 พระบึง 14 71 
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ช่ือหมู่บ้านหลัก 
 

  
หมู่ท่ี 

ประชากรท้ังหมด 
ชุมชนชาวญัฮกุร 

ประชากรญัฮกุร 
ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน ประชากร 

พระบึงใน 10 171 643 พระบึงใน 39 203 
วังกะทะ 14 404 1236 วังกะทะ 6 33 
ศรีสง่า 16 254 856 วังกะทะ 5 20 
ตะเคียนคู่ 13 213 521 วังตะเคียน 22 116 
วังตาเทพ 5 312 941 วังตาเทพ 55 231 
วังอ้ายคง 6 208 684 วังอ้ายคง 47 249 
วังอ้ายโพธิ ์ 4 349 1011 วังอ้ายโพธิ ์ 115 500 
สะพานหิน 2 435 1339 สะพานหิน 55 234 
สุขประเสริฐ 12 103 259 สุขประเสริฐ 7 28 
เสล่ียงทอง 5 220 658 เสล่ียงทอง 37 148 
หนองกระทุ่ม 3 152 507 หนองกระทุ่ม 11 58 
หนองกระทุ่ม 11 142 546   8 50 
ห้วยไคร้ 5 290 1104 ห้วยไคร้ 48 300 
ห้วยแย ้ 1 291 895 ห้วยแย ้ 42 177 
ห้วยแย ้ 9 339 1153   8 46 

ผลรวม 27 8642 24885 
 

980 4837 
 
5. วิถีชีวิต/ วัฒนธรรม (Livelihoods/culture) 
     โครงสร้างทางสังคม 

 ในอดีตชาวญัฮกุรเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมท าไร่ข้าวและล่าสัตว์ในพื้นท่ีป่าไม้ มีความเช่ือในเรื่องภูตผีและ
วิญญาณ เวทมนต์คาถา มีวิถีชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะตน แต่งงานในกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน การสร้างบ้านเรือนจะ
ไม่ถาวร สามารถเคล่ือนย้ายไปต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีใหม่ได้ นิยมใช้ไม้ท่ีหาได้จากป่ามาสร้างบ้าน หลังคามุงด้วยตับ
หญ้าคา ยกพื้นสูง ฝาบ้านและพื้นเป็นไม้ไผ่ เมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเข้าไปอยู่บ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิง  

 
     ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

ในอดีตชาวญัฮกุรจะมีวิถีท ากินโดยการโค่นไม้ถางป่าเป็นพื้นท่ีท าไร่ข้าวผสมผสานกับการปลูกพืชผัก
ไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน ด้วยจ านวนประชากรท่ีน้อยและพื้นท่ีป่าไม้กว้างขวางอุดมสมบูรณ์ จึงท า
ให้ท าไร่ข้าวได้อย่างเสรีไม่มีการจับจองท่ีดินเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเหมือนดังปัจจุบัน การแสวงหาพื้นท่ีท าไร่ข้าว
จะใช้วิธีการเส่ียงทายด้วยการวาไม้ แล้วตีท่ีพื้นไปทางทิศตะวันออก 3 ครั้ง ถ้าผลการเส่ียงทายความยาวไม้
เท่ากับครั้งแรก แสดงว่าเจ้าท่ีอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีนี้ท าไร่ได้ และไปบ้านแล้วนอนหลับฝัน ถ้าฝันดีแสดงว่าพื้นท่ีนี้
สามารถแผ้วถางท าไร่ได้ ถ้าฝันไม่ดีก็จะไม่ใช้พื้นท่ีนั้นเป็นท่ีท าไร่ ต้องเส่ียงทายหาพื้นท่ีใหม่ต่อไป 

นอกจากการท าไร่ข้าวแล้ว ชาวญัฮกุรยังเป็นกลุ่มชนเผ่าท่ีมีความช านาญในการล่าสัตว์ หาของป่า
ด้วยวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ์อยู่กับป่า จึงท าให้มีผลผลิตจากป่าไปใช้เพื่อการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีไม่สามารถ
ผลิตได้ เช่น ผ้า เกลือ และอื่นๆ  
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ปฏิทินเศรษฐกิจของชาวญัฮกุรในยุคบุกเบิกพื้นท่ีป่าท าไร่ข้าว 

 ตัวอย่างการบอกเล่าเรื่องราวของชาวญัฮกุรบ้านไร่ ด ารงชีวิตด้วยการท าข้าวไร่และหาพืชผักป่า รวม
ตลอดถึงการหาของป่าและล่าสัตว์ ซึ่งในอดีตบริเวณเขาพังเหยเป็นป่าดงดิบ  ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังมีไม้
ใหญ่หลายคนโอบอยู่เป็นจ านวนมาก ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น ไม้พะยูง ไม้ตะเคียน ไม้ยางนา ฯลฯ 
อยู่เป็นจ านวนมากและหนาแน่น 
 การเปิดพื้นท่ีเพื่อบุกเบิกเป็นไร่ข้าวของชาวญัฮกุร เริ่มด้วยการหาท าเลพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจากนั้นจะท า
การเส่ียงทายด้วยการ”วาไม้” 
 การวาไม้เสี่ยงทาย 

1. ไปหาไม้ไผ่บริเวณนั้นมา ตัดให้ได้ขนาด 1 วาของผู้เส่ียงทาย 
2. ผู้เส่ียงทายหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วฟาดไม้เส่ียงทายลงพื้น 3 ครั้ง 
3. น าไม้เส่ียงทายมาวัดขนาดกับแขนของตนเอง 

a. ถ้าไม้ยาวกว่าหรือส้ันกว่าวาของตนเอง  ไม่เลือกท่ีบริเวณนั้น 
b. ถ้าไม้เท่ากับ/ใกล้เคียงกับวาของตนเอง ก็เลือกท่ีบริเวณนั้นเป็นท่ีท าไร่ 

การเริ่มต้นเปิดพื้นท่ีบริเวณนั้นถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆ เช่น ยางนา ตะเคียน ก็จะท าการโค่นไม้ใหญ่ก่อนด้วย
การใช้ขวานตัดใช้เวลาหลายวัน แต่เมื่อต้นไม้ใหญ่ล้มก็จะเปิดพื้นท่ีได้กว้างตามขนาดร่มเงาไม้ใหญ่ ซึ่งบางต้น
เปิดพื้นท่ีได้มากกว่า 3 ไร่ เมื่อเปิดพื้นท่ีแล้วก็จะรอให้ใบไม้แห้ง 3 วัน  7 วัน ไปจนถึง 1 เดือน โดยการจุดไฟ
เผาต้นไม้เล็กใหญ่ เมื่อเผาแล้วถึงช่วงเวลาหยอดเมล็ดข้าวก็จะท าการเริ่มหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพืชผัก
ต่างๆ หลากหลายชนิดในแปลงข้าว 
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พันธุ์ข้าวของชาวญัฮกุร มีหลายพันธุ์ทั้งหมดเป็นพันธุ์ข้าวไร่ ท่ีเรียกว่า “ข้าวเบ่ือน้ า” มีท้ังข้าวจ้าวและ
ข้าวเหนียว  ข้าวจ้าวเป็นข้าวเปลือกเหลืองรูปร่างรีเล็ก เมล็ดข้างในเป็นสีขาว เมื่อหุงจะมีกล่ินหอมมากๆ ส่วน
ข้าวเหนียวเป็นข้าวจุ๊เปล๊ียด หรือข้าวเหนียวด า  
 การท าไร่ข้าวเป็นการท าไว้เพื่อบริโภคในครอบครัวจะไม่มีการขาย แต่จะใช้วิธีแลกเปล่ียนกันระหว่าง
ข้าวกับข้าว ข้าวกันพืชผลอย่างอื่น และข้าวกับเกลือ  กระเทียม  
 ไร่ข้าวของชาวญัฮกุรจะมีการย้ายไปท าพื้นท่ีใหม่สังเกตจากหญ้าคา  ถ้าปีไหนหญ้าคาขึ้นปกคลุมพื้นท่ี
แล้วปีนั้นก็จะย้ายไปท าพื้นท่ีใหม่ เนื่องจากหญ้าคาก าจัดยาก พืชไร่ไม่เติบโต  การเปิดย้ายพื้นท่ีจะเริ่มจากตีน
เขาขึ้นไปยอดเขา บริเวณเทือกเขาพังเหย บริเวณซับตะเคียน และบ่อน้ าทะ 
 การล่าสัตว์ เป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของชาวญัฮกุรท่ีถือว่าเป็นศาสตร์และศิลปะของการใช้ชีวิตอยู่กับป่า 
โดยชาวญัฮกุรจะมีวิชาอาคมเฉพาะตัวท่ีร่ าเรียนสืบทอดกันมาในช้ันเชิงของการล่าสัตว์ใหญ่ เช่น กระทิง  หมี  
และช้าง  สัตว์ท่ีนิยมล่าจะเป็นกระทิง โดยการเข้าป่าของกลุ่มพรานในช่วงปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคมถึง
ธันวาคม) ไปท าการแกะรอยกระทิงและซุ่มยิง  โดยอาวุธท่ีใช้จะเป็นหน้าไม้และปืนไฟ (ปืนแก๊บ)  
 สัตว์ที่ล่าได้ เช่น กระทิง  ซึ่งเมื่อก่อนมีขนาดใหญ่กว่าวัว แต่ขนาดใหญ่พอๆ กับควาย เมื่อกลุ่มพราน
ล้มได้ก็จะจัดการตั้งตะแกรงแล่เนื้อตรงบริเวณนั้น  แล้วส่งคนมาบอกชาวบ้านให้ไปช่วย ชาวบ้านก็จะยกโขยง
กันไปท้ังหมู่บ้าน (เมื่อก่อนหมู่บ้านไม่ใหญ่ประมาณ 20-50 ครัวเรือน) กลุ่มพรานท่ีล้มกระทิงจะท าพิธีบูชาผี
ป่า/เจ้าป่าด้วยซากกระทิงโดยหัวหน้าพรานท าพิธี (พิธีกรรมตรงนี้เป็นพิธีท่ีเรียบง่าย แต่ควรศึกษาขั้นตอนและ
ค ากล่าวในพิธีเก็บรักษาไว้) จากนั้นจะท าการช าแหละเนื้อกระทิงขึ้นตะแกรง โดยตะแกรงท าจากไม้ไผ่สานขึ้น
รูปสามเหล่ียมเป็นแผง (ตะแกรงย่างเนื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของลายปักเส้ือของผู้หญิงญัฮกุร) แล้วก่อไฟด้านล่าง
เพื่อย่างเนื้อให้หดตัว เมื่อกลุ่มชาวบ้านไปถึงก็จะไปช่วยกันหาบเนื้อกระทิงลงมาในหมู่บ้านแล้วแบ่งปันกันท้ัง
หมู่บ้าน ซึ่งเนื้อส่วนหนึ่งชาวบ้านจะน าไปท าปลาร้า (กระบวนการหมักเนื้อเป็นเช่นเดียวกับการท าปลาร้า) คือ 
แร่เนื้อเป็นช้ินขนาดพอดีๆ น าไปคลุกเกลือผสมกับแป้งข้าว แล้วเอาไปเก็บไว้ในไหปิดปากสนิทเก็บได้เป็นปีๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 ภาพวาดรูปร่างตะแกรงย่างเนื้อสัตว์ป่าท่ีขึ้นรูปเป็นทรงสามเหล่ียมของชาวญัฮกุร 
 

สัตว์ป่าอีกชนิดท่ีล่าได้แล้วเอามาใช้ประโยชน์เป็นน้ ามันประกอบอาหารนั่นคือ หมี  เนื้อหมีท่ีติดมัน
เยอะๆ ชาวบ้านจะน ามาเค่ียวให้เกิดน้ ามัน เรียกว่า “น้ ามันหมี” คุณลักษณะพิเศษของน้ ามันหมีคือ มีกล่ิน
หอม น าไปทอดขนมต่างๆ แล้วจะได้กล่ินท่ีหอมและเพิ่มรสชาดให้กับขนมด้วย 
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 นอกจากนี้ชาวญัฮกุรด้งกะมายังมีวิธีการถนอมอาหารประเภทหน่อไม้เพื่อเก็บไว้รับประทานนอก
ฤดูกาลด้วย 

- หน่อไม้ต้ม  คือ  การน าหน่อไม้รวกมาท าการเผาไฟแล้วแกะเปลือกออก น าไปต้มจนกระท่ังน้ า
ต้มใส จึงน าเอามาใส่ถุงพลาสติกใส (ถุงร้อน) (ในอดีตน าไปใส่ไหดินเผาปิดฝาให้สนิท) แล้วมัดปาก
ห้อยไว้ตามใต้ถุนบ้านเก็บไว้ได้เป็นปีๆ วิธีสังเกตถ้าถุงไหนเสีย ไม่สามารถรับประทานได้คือ น้ าใน
ถุงจะมีสีขุ่นขึ้นก็จะท้ิงไป 

 
ภาพ 8 ถุงหน่อไม้ไผ่รวกเผาไฟต้มของชาวญัฮกุรดง้กะมา (ภาพบ้านเป้งเปล่ียน 20/09/59) 

 
 ในส่วนของเมล็ดพันธุ์พืชผักจะมีการเก็บด้วยการเอามากองหรือมัดผ่ึงลมไว้ใต้ถุนบ้าน และ/หรือ
บริเวณชายคาเหนือเตาไฟท าอาหาร 

  
ภาพ 9 การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างและฟักทองน้ าเต้า ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านของชาวญฮักุรด้งกะมา 

 

     ประเพณีในรอบปีที่เก่ียวกับชีวิต 

     การเกิด 

เมื่อมีการเกิดลูก ก่อนถึงก าหนดคลอด ฝ่ายชายจะไปหาไม้ฟืนมาเตรียมไว้รอก่อน จนกระท่ังเด็กคลอด
ออกมา จะมีการน าเด็กมานอนบนกระด้งไม้ไผ่ท่ีคว่ าหน้าลงแล้วผัดกระด้งพร้อมพูดว่า “หนึ่งวันลูกผี สองวันลูก
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คน” รกเด็กจะมีการน าไปฝังไว้ใต้บันไดบ้าน โดยจะน าไม้ไผ่หนามมาคลุมไว้ รอบๆ บ้านก็จะล้อมด้วยไผ่หนาม
เพื่อป้องกันผีเข้ามา ขณะท่ีแม่เด็กจะให้มีการอยู่ไฟ 

 

     การเกี้ยวพาราสี 

เมื่อเป็นหนุ่มสาวชาวญัฮกุรนิยมเกี้ยวพาราสีกันในช่วงท่ีเดินทางไปท างานท่ีไร่หรือกลับจากไร่ โดยฝ่าย
ชายจะไปดักรอตรงทางเดินผ่านของฝ่ายหญิง แล้วน าดอกไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความรักไปวางไว้ ถ้าฝ่ายหญิง
เดินทางผ่านมาและยินดีในความรักนั้นก็จะเอาดอกไม้แบบเดียวกันมาวางทับไว้ แสดงว่าฝ่ายชายไปเท่ียวหาท่ี
บ้านได้  แต่ถ้าฝ่ายหญิงไม่ยินดีหรือไม่พอใจก็จะเก็บดอกไม้นั้นโยนท้ิงหรือเอาดอกไม้ท่ีเป็นสัญลักษณ์ตรงข้าม
มาวางไว้ แสดงว่าฝ่ายหญิงไม่ต้อนรับฝ่ายชาย   

     เสื้อผ้าและการแต่งกาย 

 ชาวญัฮกุรเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองท่ีไมน่ิยม (หรือเรียกว่าไม่มีวัฒนธรรม) การทอผ้าใช้เอง แต่เป็นการหา
มาด้วยการแลกเปล่ียนสินค้าจากกลุ่มคนภายนอกเผ่ามาท าการตัดเย็บเส้ือผ้าและประดับตกแต่งลวดลายด้วย
การปัก 
 

 
 

ภาพ 10 เส้ือผ้าการแต่งกายของชนเผ่าญัฮกุร 
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6. ปัญหาท่ีเผชิญ และความต้องการในปัจจุบันและอนาคต (Issues facing and needs) 

 ปัญหาหลัก 

1) ปัญหาด้านเอกลักษณ์หรืออัตลักษ์ด้านภาษาพูดท่ีถดถอยลงไป โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีท่ีชาวญัฮกุร
เป็นคนกลุ่มน้อย เช่น ในพื้นท่ีปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ การ
ปะปนอยู่ร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ท่ีพูดภาษาไทยโคราช และภาษาไทยกลาง จึงท าให้ชาวญัฮกุรใน
พื้นท่ีมีการใช้ภาษาญัฮกุรลดลงและ/หรือเพี้ยนไปตามอิทธิพลของภาษาไทย โดยคนท่ีอายุเกินกว่า 
40 ปีขึ้นไปจะพูดภาษาญัฮกุรได้ ส่วนคนท่ีอายุต่ ากว่า 40 ปีลงมาจะไม่มีการพูดภาษาญัฮกุรเลย 

2) ปัญหาด้านท่ีดินท ากิน เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงความมั่นคงในการด ารงชีวิต เนื่องจาก
ปัจจุบันพื้นท่ีต้ังถิ่นฐานและพื้นท่ีท ากินของชาวญัฮกุรโดยเฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ อ าเภอเมืองและอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบางส่วนในอ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ท่ีดินท ากินยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน
แห่งชาติ 

 
ความต้องการ 
1) ชาวญัฮกุรมีความต้องการด้านการรื้อฟื้นการใช้ภาษาญัฮกุรเพื่อไม่ให้ภาษาตาย  
2) ชาวญัฮกุรมีความต้องการหลักประกันความมั่นคงในการมีท่ีดินท ากินและการใช้ท่ีดินประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม 
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