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บทคดัย่อ
 โจทยส์ําคญัท่ีมกัพูดกนัเสมอในแนวคิดของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมคือจะทาํ

อยา่งไรใหเ้กิด “ความยัง่ยนื” (Sustainability) บทความน้ีพยายามจะเสนอคาํตอบใหก้บัคาํถามขา้งตน้ ซ่ึง

สามารถสรุปในเบ้ืองตน้น้ีว่าการจะอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้นตอ้งเกิดจาก

กระบวนการคู่ขนานกนัระหว่างนกัวิชาการจากภายนอกกบัคนภายในชุมชน คือตอ้งเกิดจากคนนอก-

คนใน (Outsider& Insider) โดยการท่ีนกัวิชาการเขา้ไปกระตุน้ใหชุ้มชนเห็นความสาํคญั และช่วยพฒันา

ฐานความรู้ใหเ้กิดข้ึน โดยอิงหลกัทฤษฎีจิตวทิยาวา่การสร้างแรงจูงใจดา้นบวกสามารถทาํใหค้นในชุมชน

เกิดความภูมิใจและความมีศกัด์ิศรี (Prestige)ในภาษาและวฒันธรรมของตน และใชรู้ปแบบการวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน (Community based research) และรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participatory 

Action Research) ทาํใหชุ้มชนสามารถตดัสินใจและหาแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูดว้ยตนเอง ใน

ขณะเดียวกนัสังคมภายนอกเช่นเครือข่ายของนกัวิชาการภายนอกหลายๆ หน่วยงานเขา้มาทาํงานบูรณา

การความรู้ร่วมกนัจึงจะนาํไปสู่ความยัง่ยนื คือเป็น Outsider + Insider = Sustainability

 บทความน้ีนาํเสนอกรณีตวัอยา่งของการดาํเนินการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมเลอเวือะ 

(ละวา้) บา้นป่าแป๋ อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดมี้การทาํงานร่วมกนัระหว่างนกัวิชาการ

และชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลากว่าห้าปี ซ่ึงประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึง และเห็นพฒันาการท่ีน่า

สนใจหลายประการดงัจะกล่าวถึงในบทความน้ี
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ABSTRACT
 An important question always askedwith regard to the concept of preservation and revitalization of 

language and culture is: How is it sustainable? This article offers an answerto the issue of preservation and 

revitalization of language and culture for sustainability,namely, the parallel working process between the 

outsiders ((academic) and insiders (community). Outsiders encourage community awarenessby raising and 

engaging in the development of knowledge bases grounded in the psychology theory of creating positive 
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incentives to encourage people in the community to feel pride and esteem in their languages and cultures.  

The methods of community based research (CBR) and participatory action research (PAR) were used for this 

study and communities learned to make decisions and find ways to preserve and revitalize their languages and 

cultures by themselves. Meanwhile, outsiders,insiders and stakeholders worked together to integrate the 

various kinds of knowledge so as to lead to sustainability. It can be concluded that Outsider + Insider = 

Sustainability.

This article aims to present “The Preservation and Revitalization of Language and Culture:A case of Lavua 

(Lawa) Ban Papae, Mae Sariang district. Mae Hong Son province. This group has been working on this 

forover five years. The result of the language preservation and revitalization has beensuccessful partly due to the 

numerous interesting activities mentioned in this article.
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บทนํา
 โจทยส์ําคญัท่ีมกัพูดกนัเสมอในแนวคิดของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมคือจะทาํ

อย่างไรให้เกิด “ความยัง่ยืน” (Sustainability) คาํตอบก็คือ การสร้างความรู้แบบคู่ขนานกนัระหว่าง

คนนอก-คนใน (Outsider&Insider) โดยนกัวิชาการทาํหนา้ท่ีจดัระบบความรู้และกระตุน้ให้ชุมชนเห็น

ความสําคญัในภาษาและวฒันธรรมของตนและใชว้ิธีวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน (Community Based Research) 

และรูปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ทาํใหชุ้มชนสามารถ

ตดัสินใจและหาแนวทางในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟดูว้ยตนเองได ้อาจสรุปเป็นโมเดลสั้นๆ คือ คนนอก (นกั

วชิาการ เครือข่าย) + คนใน (ชุมชน) = ความยัง่ยนื ในท่ีน่ีจะนาํเสนอกรณีศึกษาของกลุ่มเลอเวอืะ (ละวา้) 

บา้นป่าแป๋ อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

“เลอเวอืะ” คอืใคร

 “เลอเวือะ” เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในเขตเทือกเขาถนนธงชยักลางในจงัหวดัเชียงใหม่ 

และแม่ฮ่องสอน ภาษาท่ีใชจ้ดัอยูใ่นกลุ่มตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) หรือเดิมเรียกว่ากลุ่ม

ภาษาตระกลูมอญ – เขมร สาขายอ่ยปะหล่อง – วา้ 

 ในทศันะของชาวเลอเวอืะ คาํวา่ “ละวะ” “ละวา้” หรือ “ลวัะ” เป็นคาํท่ีคนนอกเรียกพวกเขา แต่พวก

เขาเรียกตนเองวา่ “เลอเวอืะ” ดงันั้น ในปัจจุบนัเราจึงควรเรียกคนกลุ่มน้ีวา่ “เลอเวอืะ”ส่วนความหมายของ

คาํวา่ “เลอเวอืะ” ไม่ไดแ้ปลวา่ “คน” เหมือนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ แต่แปลวา่ “ประตู” 

 ชาวเลอเวอืะในหมู่บา้นป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีจาํนวนครัวเรือน 87 ครัวเรือน 

ประชากรจาํนวน 464 คน  ปัจจุบนัในชุมชนมีการนบัถือศาสนาอยู ่2 ศาสนา คือ  ศาสนาพทุธ ซ่ึงจะนบัถือ

ผคีวบคู่ไปดว้ย และศาสนาคริสต ์ซ่ึงแยกเป็น 2 นิกาย คือ คาทอลิก และโปรแตสแตนท ์ซ่ึงกลุ่มหลงัน้ีจะ

ไม่นบัถือผีดว้ยขอ้หา้มทางศาสนา ทาํใหเ้ป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหว้ฒันธรรมประเพณีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความ

เช่ือเร่ืองผค่ีอยๆ เส่ือมคลายลง รวมไปถึงคาํศพัทเ์ก่าๆ ท่ีปกติสมัพนัธ์กบัพิธีกรรมและการละเล่นต่างๆ



๖๑กระแสวฒันธรรม

 อยา่งไรก็ตาม ถึงจะมีวิกฤตทางภาษาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยูบ่า้ง แต่ชาวเลอเวือะบา้นป่าแป๋ถือ

เป็นอีกหมู่บา้นหน่ึงท่ียงัดาํรงเอกลกัษณ์วฒันธรรมเฉพาะตนไว ้ทั้งดา้นภาษา เคร่ืองแต่งกาย รวมไปถึง

ประเพณี และพิธีกรรมสําคญัท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษมาชา้นาน เช่น การข้ึนบา้นใหม่ ประเพณีเล้ียง

ผี ตลอดจนวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีสืบทอดกนัมาปากต่อปากจากบรรพบุรุษ หรือท่ีเรียกว่าบทกวี “เลอ

ซอมแล” ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูส้ามารถร่ายกวีเลอซอมแลน้ีนอ้ยลงเต็มที จนกลายเป็นท่ีมาของจุดเร่ิมตน้ใน

การทาํวิจยัดา้นภาษาและวฒันธรรมเพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาน้ีโดยมีศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟู

ภาษา-วฒันธรรมในภาวะวิกฤต สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัลยัมหิดลทาํหนา้ท่ี

เป็นศูนยป์ระสานงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินประเด็นภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤตของสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) เป็นผูห้นุนเสริมทางวชิาการ

เลอเวอืะกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและภูมปัิญญาท้องถิน่

 จุดเร่ิมตน้ท่ีชาวเลอเวือะบา้นป่าแป๋เร่ิมหนัมาสนใจกระบวนการฟ้ืนฟูภาษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

กนันั้น ประการแรก เป็นผลมาจากขอ้จาํกดัของการใชต้วัเขียนภาษาไทยตามปกติท่ีไม่สามารถจะบนั

ทึกเสียงของภาษาเลอเวือะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และประการท่ีสอง เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในชุมชน

ท่ีภาษาไทยกลางไดเ้ร่ิมเขา้มามีอิทธิพลผ่านระบบการศึกษาและส่ือโทรทศัน์ทาํให้ชาวบา้นเร่ิมตอ้งการ

อนุรักษร์ากเหงา้อนัเป็นตวัตนของตนเองโดยผา่นภาษาและภมิูปัญญาทอ้งถ่ินของตน

 หลงัจากท่ีนกัวิชาการไดเ้ขา้ไปทาํงานสักระยะและเกิดความร่วมมือกนัในการส่งเสริมการวิจยัใน

ปีพ.ศ. 2548 ชาวเลอเวือะบา้นป่าแป๋ไดจ้ดัทาํโครงการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินเป็นคร้ังแรกในเร่ือง “การสืบทอด

และใชป้ระโยชน์จากพนัธุกรรมพืชพ้ืนบา้นชาวเลอเวือะบา้นป่าแป๋”ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การส่ง

เสริมใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่เดก็เยาวชน ผูส้นใจ โดยมีภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือผูรู้้ในชุมชนร่วมกนั

ถ่ายทอด รวมถึงการศึกษารวบรวมองคค์วามรู้และภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์และสืบทอด

พนัธุกรรมพืชพ้ืนบ้าน โดยมีศูนยป์ระสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจังหวดัแม่ฮ่องสอนคอยติดตามและ

สนบัสนุนกระบวนการทาํงาน ผลการดาํเนินงานพบวา่ พนัธ์ุพืชบางชนิด หรือคาํบางคาํในภาษาเลอเวือะ 

ไม่สามารถเขียนดว้ยภาษาเลอเวือะอกัษรไทยท่ีเคยมีมาแต่เดิม เน่ืองจากมีเสียงลกัษณะพิเศษมากกว่าถ่ิน

อ่ืน จากจุดน้ีเองท่ีทาํใหช้าวเลอเวอืะไดพ้ยายามพฒันาระบบตวัเขียนภาษาเลอเวอืะอกัษรไทย สาํเนียงบา้น

ป่าแป๋ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีทรงคุณค่าของตนเองทั้งดา้นภาษา วฒันธรรม 

ภมิูปัญญา คาํสอน ฯลฯ

 ในปี พ.ศ.2550 กลุ่มผูน้าํชุมชน นาํโดยนายบือ ขจรศกัด์ิศรี กาํนนัของตาํบลในขณะนั้นไดต้ระหนกั

ถึงความสาํคญัและเห็นคุณค่าของภาษาและวฒันธรรมของตนอนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะท่ีนบัวนัจะค่อยๆ 

เลือนหายไป และเกรงวา่องคค์วามรู้หรือวฒันธรรมเหล่าน้ีจะสูญหายไปจากชาวเลอเวือะและไม่สามารถ

ถ่ายทอดไปยงัอนุชนรุ่นหลงัได  ้ จึงไดเ้ร่ิมตน้การจดัทาํโครงการวิจยัเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและ

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ือง “รักษล์โพงละเวอืะ” 

 ผลการวจิยัดงักล่าวทาํใหช้าวเลอเวอืะบา้นป่าแป๋มีระบบตวัเขียนภาษาเลอเวอืะท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การบนัทึกเร่ืองราวและองคค์วามรู้เก่ียวกบัชาวเลอเวอืะดว้ยภาษาเลอเวอืะสาํเนียงบา้นป่าแป๋ เช่น คาํศพัท์

ภาษาเลอเวอืะ, เร่ืองเล่า, นิทาน, บทกวเีลอซอมแล และองคค์วามรู้เร่ืองขา้วของชาว   เลอเวอืะ นอกจากนั้น
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ชาวเลอเวือะยงัสามารถผลิตหนงัสือนิทานภาษาเลอเวือะ โดยจดัทาํในลกัษณะของหนงัสือเล่มเลก็ และ

หนงัสือเล่มยกัษ ์ ซ่ึงทีมวิจยัเลอเวือะตอ้งการจะนาํผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อชาวเลอเวือะใน

ชุมชนต่อไป และไดม้องหาแนวทางการนาํภาษาเลอเวอืะเขา้สู่การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่ือให้

เกิดกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดภาษาและภมิูปัญญาของชาวเลอเวอืะอยา่งเป็นระบบ

 หลงัจากนั้นในปีพ.ศ. 2553 ไดมี้การพดูคุยร่วมกนัระหวา่งทีมวิจยั ชุมชน โรงเรียนและผูป้ระสาน

งานจากศูนยป์ระสานงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินประเด็นภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต และศูนยป์ระ

สานงานฯ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพ่ือหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาโจทยต่์อไปดว้ยหวงัให้ภาษาและ

วฒันธรรมสามารถดาํรงอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั การผลกัดนัใหภ้าษาเลอเวือะ

ไดเ้ขา้สู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์10 ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน จะ

ทาํใหเ้กิดกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดภาษาและภูมิปัญญาของชาวเลอเวือะผา่นการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเป็นระบบของโรงเรียน ในขณะเดียวกนัก็เป็นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาและภูมิปัญญาแก่เด็ก

เลอเวือะอีกดว้ย โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นปฐมวยั จึงกลายเป็นท่ีมาของการเกิด

โครงการวจิยั “รูปแบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาษาสาํหรับเดก็ปฐมวยั โดยใชภ้าษาเลอเวอืะร่วมจดัการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเจา้พ่อหลวงอุปถมัภ ์ 10 ท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชนบา้นป่าแป๋ หมู่ 3 ต.ป่าแป๋ 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน”

การจดัการเรียนการสอนแบบทวภิาษาในโรงเรียน

 การใช้ภาษาไทยเป็นเพียง “เอกภาษา” ในโรงเรียนทัว่ประเทศ เพราะถือเป็นภาษามาตรฐาน 

ปัญหาคือทาํให้ภาษาไทยสําเนียงทอ้งถ่ินและภาษาชาติพนัธ์ุต่างๆ ค่อยๆ หมดความนิยมลงไป หรือ

กระทัง่สูญหายในท่ีสุด ดงันั้น หากตอ้งการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภาษาเลอเวือะจึงตอ้งไปแกปั้ญหาพ้ืนฐาน

จากโรงเรียน

 ตามบริบทของชุมชนท่ีมีการใชภ้าษาเลอเวอืะทั้งในครอบครัวและชุมชนถึง 100% ถือเป็นปัจจยัเอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษาอยา่งเตม็รูปแบบ โดยมีตน้แบบการทาํงานจากกลุ่มมลายใูน 4 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ซ่ึงใชห้ลกัการพ้ืนฐานของการศึกษาคือ การใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เรียนรู้จากส่ิง

ท่ีรู้ไปสู่ส่ิงท่ีไม่รู้ และการใชภ้าษาแม่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไป

สู่ส่ิงท่ีไกลตวัออกไปหรือส่ิงท่ีไม่รู้จกัไปทีละขั้น จะทาํใหเ้ดก็เรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงสภาพสงัคมวฒันธรรม

ท่ีบา้นของตนไปสู่สงัคมภายนอก จากภาษาท่ีบา้นไปสู่ภาษาท่ีโรงเรียน จากภาษาพดูไปสู่ภาษาเขียน และ

จากภาษาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ไปสู่ภาษาราชการหรือภาษาไทยท่ีไม่คุน้เคย  การจดัการศึกษา

แบบทวิภาษาจึงเนน้การสอนภาษาทอ้งถ่ินหรือภาษาแม่ในช่วงแรกเพื่อให้เด็กมีฐานทางภาษาท่ีเขม้แขง็ 

(ผา่นภาษาแม่) อนัเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระวชิาอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ

 ในการจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษา เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิแก่เดก็นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง จาํเป็น

ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนก่อน ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือของครู ผูป้กครอง และ

คนในชุมชนเจา้ของภาษาและวฒันธรรม ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ศึกษานิเทศก ์และ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี



๖๓กระแสวฒันธรรม

 1. ครู ผูป้กครอง ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประชุมหารือร่วมกนัเพ่ือรับทราบและตดัสินใจร่วม

กนัในการท่ีจะนาํภาษาทอ้งถ่ินเขา้สอนในโรงเรียน

 2. ครู ผูป้กครอง และชุมชนร่วมศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน 

เช่น ลกัษณะนิสัย พฤติกรรมของเด็กนักเรียนขณะท่ีอยู่ท่ีบา้นและโรงเรียน ตลอดจนขอ้มูลทางภาษา 

ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชนเพ่ือนาํมาจดัทาํเน้ือหาหลกัสูตรและส่ือในการจดัการศึกษาแบบทวิ

ภาษาในระดบัชั้นปฐมวยัรวมทั้งการศึกษาแนวคิดและวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาแบบทวภิาษา  

ซ่ึงขั้นตอนน้ีถือเป็นโอกาสท่ีครูจะสามารถอธิบายเพ่ิมเติมถึงแนวคิดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาใหผู้ ้

ปกครองเขา้ใจ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิวา่ “เม่ือเดก็เขา้โรงเรียนแลว้ ทาํไมครูไม่สอนภาษาไทย”

 3. การสร้างหลกัสูตรและแผนการจดัประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ทีม

วิจยัร่วมกบันกัวิชาการจากศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต สถาบนัวิจยัภาษาฯ 

ม.มหิดล ศึกษานิเทศกด์า้นการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ผูป้กครองนกัเรียนปฐมวยัและชาวบา้นในชุมชน 

สร้างหลกัสูตรและแผนการจดัประสบการณ์อิงตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั และสอดคลอ้งกบั

ปฏิทินวฒันธรรมของชุมชน

 4. ชุมชนเจา้ของภาษาและครูร่วมผลิตส่ือการเรียนการสอนแบบทวิภาษา  ประกอบดว้ยส่ือท่ีเนน้

ความเขา้ใจและความถูกตอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ เพลง นิทาน นิทานภาพ ฉากภาพวฒันธรรม เกมการศึกษา (บตัรคาํ 

ต่อภาพ ฯลฯ) การละเล่นพ้ืนบา้น เร่ืองเล่า แผน่ภาพตวัอกัษร ชุดคาํศพัท ์TPR ภาษาไทย แบบเรียนเตรียม

อ่าน-เขียนภาษาเลอเวือะ เป็นตน้ ในกระบวนการผลิตส่ือน้ีชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของภาษาจะมีบทบาทในการ

ผลิตส่ือค่อนขา้งมาก เน่ืองจากส่ือท่ีสร้างข้ึนมานั้นลว้นเป็นส่ือภาษาเลอเวือะท่ีสอดคลอ้งกบัประเพณี

วฒันธรรมของชาวเลอเวอืะทั้งส้ิน

 ในกระบวนการผลิตส่ือการเรียนการสอนน้ี ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมมาก

ท่ีสุด ทั้งครู ชุมชนเจา้ของภาษา ตลอดจนเยาวชนในหมู่บา้น กล่าวคือ ครูทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้าํหนดหน่วยการ

เรียนรู้ตามแผนการสอน กลุ่มผูอ้าวุโสในชุมชนทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้อกเล่าเร่ืองราววฒันธรรม เช่น เร่ืองเล่า 

นิทาน เพลง เพ่ือเป็นเน้ือหาสาํหรับใชใ้นการสอน ส่วนกลุ่มเยาวชนทาํหนา้ท่ีเป็นนกัวาดภาพและระบายสี 

เพ่ือใหเ้กิดความสวยงามสาํหรับสอนนอ้งในชั้นอนุบาล ขณะเดียวกนักไ็ดเ้รียนรู้วฒันธรรมของตนเองใน

ทางออ้มอีกดว้ย 

 5. ฝึกครูภูมิปัญญาในการใช้กลวิธีการสอนแบบต่างๆเม่ือไดมี้การสร้างแผนและผลิตส่ือแลว้ 

ขั้นต่อไปจึงเป็นการฝึกครูภูมิปัญญาในการทดลองใช้ส่ือและกลวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู ้

เช่ียวชาญจากศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาฯ เป็นวิทยากรในการอบรม ซ่ึงผูท่ี้จะมาเป็นครูภูมิปัญญานั้นจะ

ตอ้งเป็นเจา้ของภาษาท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับ มีความรู้และความเขา้ใจในประเพณีวฒันธรรมและสามารถ

ใชภ้าษาเลอเวือะไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งทกัษะการฟัง การพดู และการใชร้ะบบตวัเขียนภาษาเลอเวือะ รวมทั้ง

การอ่านและเขียนภาษาไทยไดดี้ 

 6. ทดลองจดัการศึกษาแบบทวิภาษาในชั้นปฐมวยัขณะน้ีทางโรงเรียนเจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์10 ซ่ึง

เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน อยูร่ะหว่างการทดลองจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษาตามแผนการจดั

ประสบการณ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้ผลจากการสังเกตเบ้ืองตน้พบวา่ จากเด็กท่ีไม่อยากมาโรงเรียน ไม่สามารถ



๖๔ กระแสวฒันธรรม

ส่ือสารภาษาไทยได ้กลายเป็นเดก็นกัเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนมากข้ึน กลา้คิด กลา้แสดงออก สามารถ

เดินร้องเพลงเลอเวอืะใหผู้ใ้หญ่และผูป้กครองท่ีบา้นไดช่ื้นชมอีกดว้ย

 ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าการจะส่งเสริมให้เกิดการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ภาษาเลอเวือะได้อย่างเกิด

ประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนคือตน้ทางอยา่งหน่ึง แต่ตน้ทางท่ีสาํคญัท่ีตอ้งทาํควบคู่กนัไปคือการส่งเสริมให้

ผูป้กครองและชุมชนเห็นคุณค่าในภาษาของตนเองดว้ย

เครือข่ายในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภาษาและภูมปัิญญาเลอเวอืะ

 ภาษาเกาะเก่ียวสัมพันธ์กับความรู้และภูมิปัญญา เพราะคาํศัพท์หรือภาษานั้ นสร้างข้ึนจาก

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกเช่น สังคม ส่ิงแวดลอ้ม การคา้ และอ่ืนๆ ดงันั้น การจะฟ้ืนฟู

ภาษาให้เป็นไปอยา่งไดผ้ลยิ่งข้ึน จึงตอ้งมีกระบวนการฟ้ืนฟูความรู้ดา้นต่างๆ และการสร้างแรงบนัดาล

ใจหรือแรงจูงใจดา้นบวกควบคู่ไปพร้อมกนั เพ่ือใหภ้าษาดาํรงอยูไ่ดภ้ายใตโ้ครงสร้างท่ีควรจะเป็น คนใน

ชุมชนเกิดความภมิูใจและความมีศกัด์ิศรี  (Prestige) ในภาษาและวฒันธรรมของตน

 ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงได้ทาํการประสานงานและชักชวนคนจากหลายๆ กลุ่มเขา้มาร่วมดาํเนินงาน

โครงการวจิยัต่างๆ ของคนเลอเวอืะ ไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียน ครูภูมิปัญญา 

(เจา้ของภาษา) ผูป้กครอง คนในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจากกระบวนการทาํงานร่วม

กนัดงักล่าว ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างโรงเรียนและชุมชน นอกจากน้ียงัมีหน่วยงาน

ภายนอกเขา้มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และหนุนเสริมดา้นวิชาการต่างๆ อาทิ ราชบณัฑิตยสถานไดจ้ดั

ตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับรองระบบตวัเขียนภาษาเลอเวือะอกัษรไทยเม่ือปี 2556 กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศข้ึนทะเบียนภาษาเลอเวือะ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ของชาติ สาขาภาษา เม่ือวนัองัคารท่ี 3 กนัยายน พ.ศ.2556 และภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีเขา้มาร่วมศึกษาวิจยักบัชุมชน โดยทาํการศึกษาความเช่ือมโยงทางภาษากบั

ประวติัศาสตร์ควบคู่กนั ภายใตโ้ครงการช่ือ “โครงการศึกษาและฟ้ืนฟูประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ ของชาว

เลอเวือะและมอญ” ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการยอ่ยของโครงการ “ศึกษาเพ่ือพฒันาภาษาและภูมิปัญญาของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุบนฐานงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน :การบูรณาการความรู้จากงานวจิยัทอ้งถ่ินสู่ความรู้เชิงวชิาการ” 

อีกทั้งสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดลไดร่้วมทาํวิจยักบัชุมชนภายใตโ้ครงการ 

“พีปอน เลอเวอืะ ’ยวงแป (อาหารเลอเวอืะบา้นป่าแป๋)” โดยโครงการต่างๆท่ีดาํเนินการมานั้น ส่วนใหญ่ได้

รับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว) และสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) นอกจากน้ียงัมีมูลนิธิ ATMA SEVA ไดน้าํนกัศึกษาชาวต่างประเทศ

มาฝึกสอนภาษาองักฤษใหก้บัเดก็เลอเวอืะอีกดว้ย

 การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาภาษาเลอเวือะเท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนทั่วประเทศ

ตระหนักและเห็นความสําคญัของภาษาท่ีกาํลงัมีคนพูดกนัน้อยลง และในขณะเดียวกนัก็ทาํให้เห็นว่า

ภาษาน้ีเป็นภาษาดั้งเดิมเก่าแก่ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพ้ืนแผ่นดินใหญ่ (Mainland Southeast 

Asia)



๖๕กระแสวฒันธรรม

 ในขณะท่ีโครงการศึกษาและฟ้ืนฟปูระวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของชาวเลอเวอืะและมอญไดศึ้กษาขอ้มูล

ในมิติทางประวติัศาสตร์ทาํให้เห็นว่าชาวเลอเวือะบา้นป่าแป๋เป็นกลุ่มคนท่ีมีประวติัศาสตร์มานบัพนัปี

เป็นอย่างนอ้ยตั้งแต่สมยัหริภุญชยั จากการวิเคราะห์ทางดา้นนิรุกติศาสตร์ยงัช้ีให้เห็นว่าคาํศพัทบ์างคาํ

สะทอ้นว่าชาวเลอเวือะเป็นกลุ่มคนท่ีเคยสัมพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีพูดภาษามอญค่อนขา้งมาก ก่อนท่ีจะแยก

ยา้ยกนัไปเม่ือหลายพนัปีก่อน นอกจากน้ียงัสะทอ้นว่ากลุ่มคนพวกน้ีเคยอยูใ่นสังคมระดบัรัฐ และมีการ

ติดต่อกบัเมืองเชียงใหม่มาจนถึงสมยัลา้นนา นอกจากน้ีความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัทาํโครงการขา้งตน้ ยงันาํ

ไปสู่การพฒันาเน้ือหาทางประวติัศาสตร์ให้เกิดความเป็นรูปธรรม เพ่ือในอนาคตจะไดน้าํมาใชส้าํหรับ

การจดัทาํเป็นหลกัสูตร “ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน” ของชาวเลอเวอืะบา้นป่าแป๋ไดอี้กดว้ย

 นอกจากน้ีแลว้ ชุมชนเลอเวือะบา้นป่าแป๋ ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายบริการวิชาการและสงัคม 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เพ่ือทาํกิจกรรมภายใตช่ื้อโครงการ “จากเร่ืองเล่าสู่ส่ิงของ 

จากส่ิงของสู่เร่ืองเล่า มาเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 2 ปี (2556-2557) ดว้ยการนาํนกัศึกษาไปทาํกิจกรรมร่วม

กบัเด็กนักเรียนโรงเรียนเจา้พ่ออุปถมัภ์ 10 โดยรูปแบบของกิจกรรมในโครงการน้ีใชแ้นวทางการทาํ

หมู่บา้นใหเ้ป็นพิพิธภณัฑห์รือแหล่งเรียนรู้ ดว้ยการใหน้กัศึกษากบันกัเรียนเลอเวือะไปเก็บขอ้มูลนิทาน 

ตาํนาน ความเช่ือ และภมิูปัญญาจากบา้นต่างๆ ในชุมชน แลว้นาํความรู้เหล่า นั้นมาสกดัเน้ือหาเพ่ือจดัทาํ

โปสเตอร์สาํหรับติดตามบา้นของผูใ้หข้อ้มูลหรือปราชญช์าวบา้น และทาํแผนท่ีวฒันธรรมข้ึนในหมู่บา้น

อีกดว้ย

 หากคิดบนฐานความคิดท่ีว่าภาษาคือกุญแจไขไปสู่ความรู้ดา้นต่างๆ แลว้ การสร้างเครือข่ายของ

นกัวชิาการและกลุ่มคนต่างๆ โดยใหภ้าษาเป็นแกนกลาง จะช่วยขยายใหเ้กิดความรู้เพ่ิมข้ึนอีกหลายแขนง

และยงัช่วยสร้างเน้ือหาท่ีทาํใหส้ามารถสืบสานมรดกทางภมิูปัญญาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

สรุป
 ในสภาวะปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางภาษาและวฒันธรรมจะพบเห็นกันอยู่ตามสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ถา้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและขาดความตระหนกั ภาษาและวฒันธรรม
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกน้ีก็จะเส่ือมสลายไป ภาษา วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเหล่าน้ีลว้นมีคุณค่า 
ควรค่าแก่การดูแลรักษา เพราะทาํให้เขา้ใจรากเหงา้และตวัตนของคนในชาติเพ่ิมข้ึนแต่การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูภาษา วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้น จะเกิดข้ึนได้และมีความยัง่ยืน ต้องเกิดจาก
จิตใจท่ีอยากจะทาํ ผนวกกบักระบวนการทาํงานแบบคู่ขนานระหว่างนักวิชาการจากภายนอกกบัคน
ภายในชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจุบนัเยาวชนเลอเวือะ และคนในชุมชนบา้นป่าแป๋มีความพึงพอใจ
ท่ีจะสงวนรักษาภาษา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถท่ีจะเขียนภาษาของตนเองได้ด้วย
ระบบตวัเขียนท่ีนักวิชาการและแกนนาํในหมู่บา้นร่วมกนัพฒันาข้ึน อีกทั้งเยาวชนในหมู่บา้นยงัรับ
รู้เร่ืองราวต่างๆ ของตนเอง ไดแ้ก่ ความรู้ทางประวติัศาสตร์รู้จกันิทาน และเร่ืองราวเก่าๆ ความรู้ใน
การหาอาหาร ความเช่ือเก่ียวกบัอาหาร และวิธีการประกอบอาหาร เป็นตน้ ผูเ้ขียนเช่ือว่า การพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืนั้นตอ้งอาศยัการโยงใยความคิดและร่วมปฏิบติัการจากเครือข่ายต่างๆ อยา่งรอบดา้นและลึกซ้ึง และ

เห็นประโยชนข์องชุมชนเป็นสาํคญั



๖๖ กระแสวฒันธรรม
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