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บทคัดย่ อ
โจทย์สําคัญที่ มกั พูดกันเสมอในแนวคิดของการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมคือจะทํา
อย่างไรให้เกิด “ความยัง่ ยืน” (Sustainability) บทความนี้พยายามจะเสนอคําตอบให้กบั คําถามข้างต้น ซึ่ ง
สามารถสรุ ปในเบื้องต้นนี้ ว่าการจะอนุ รักษ์และฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนได้น้ นั ต้องเกิดจาก
กระบวนการคู่ขนานกันระหว่างนักวิชาการจากภายนอกกับคนภายในชุ มชน คือต้องเกิ ดจากคนนอกคนใน (Outsider& Insider) โดยการที่นกั วิชาการเข้าไปกระตุน้ ให้ชุมชนเห็นความสําคัญ และช่วยพัฒนา
ฐานความรู ้ให้เกิดขึ้น โดยอิงหลักทฤษฎีจิตวิทยาว่าการสร้างแรงจูงใจด้านบวกสามารถทําให้คนในชุมชน
เกิดความภูมิใจและความมีศกั ดิ์ศรี (Prestige)ในภาษาและวัฒนธรรมของตน และใช้รูปแบบการวิจยั เพื่อ
ท้องถิ่น (Community based research) และรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม(Participatory
Action Research) ทําให้ชุมชนสามารถตัดสิ นใจและหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูดว้ ยตนเอง ใน
ขณะเดียวกันสังคมภายนอกเช่นเครื อข่ายของนักวิชาการภายนอกหลายๆ หน่วยงานเข้ามาทํางานบูรณา
การความรู ้ร่วมกันจึงจะนําไปสู่ความยัง่ ยืน คือเป็ น Outsider + Insider = Sustainability
บทความนี้ นาํ เสนอกรณี ตวั อย่างของการดําเนิ นการอนุรักษ์และฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมเลอเวือะ
(ละว้า) บ้านป่ าแป๋ อําเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งได้มีการทํางานร่ วมกันระหว่างนักวิชาการ
และชุมชนอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลากว่าห้าปี ซึ่ งประสบความสําเร็ จในระดับหนึ่ ง และเห็นพัฒนาการที่น่า
สนใจหลายประการดังจะกล่าวถึงในบทความนี้
คําสํ าคัญ : เลอเวือะ(ละว้า) การอนุรักษ์ภาษา การฟื้ นฟูภาษา ความยัง่ ยืน

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. Theresultofthelanguagepreservation and revitalization has beensuccessful partly due to the
numerous interesting activities mentioned in this article.
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บทนํา
โจทย์สําคัญที่ มกั พูดกันเสมอในแนวคิดของการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมคือจะทํา
อย่างไรให้เกิ ด “ความยัง่ ยืน” (Sustainability) คําตอบก็คือ การสร้ างความรู ้ แบบคู่ขนานกันระหว่าง
คนนอก-คนใน (Outsider&Insider) โดยนักวิชาการทําหน้าที่จดั ระบบความรู ้และกระตุน้ ให้ชุมชนเห็น
ความสําคัญในภาษาและวัฒนธรรมของตนและใช้วิธีวิจยั เพื่อท้องถิ่น (Community Based Research)
และรู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ทําให้ชุมชนสามารถ
ตัดสิ นใจและหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้ นฟูดว้ ยตนเองได้ อาจสรุ ปเป็ นโมเดลสั้นๆ คือ คนนอก (นัก
วิชาการ เครื อข่าย) + คนใน (ชุมชน) = ความยัง่ ยืน ในที่นี่จะนําเสนอกรณี ศึกษาของกลุ่มเลอเวือะ (ละว้า)
บ้านป่ าแป๋ อําเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
“เลอเวือะ” คือใคร
“เลอเวือะ” เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ต้ งั ถิ่นฐานอยู่ในเขตเทือกเขาถนนธงชัยกลางในจังหวัดเชี ยงใหม่
และแม่ฮ่องสอน ภาษาที่ใช้จดั อยูใ่ นกลุ่มตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) หรื อเดิมเรี ยกว่ากลุ่ม
ภาษาตระกูลมอญ – เขมร สาขาย่อยปะหล่อง – ว้า
ในทัศนะของชาวเลอเวือะ คําว่า “ละวะ” “ละว้า” หรื อ “ลัวะ” เป็ นคําที่คนนอกเรี ยกพวกเขา แต่พวก
เขาเรี ยกตนเองว่า “เลอเวือะ” ดังนั้น ในปัจจุบนั เราจึงควรเรี ยกคนกลุ่มนี้วา่ “เลอเวือะ”ส่ วนความหมายของ
คําว่า “เลอเวือะ” ไม่ได้แปลว่า “คน” เหมือนกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ แต่แปลว่า “ประตู”
ชาวเลอเวือะในหมู่บา้ นป่ าแป๋ ต.ป่ าแป๋ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน มีจาํ นวนครัวเรื อน 87 ครัวเรื อน
ประชากรจํานวน 464 คน ปั จจุบนั ในชุมชนมีการนับถือศาสนาอยู่ 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ซึ่งจะนับถือ
ผีควบคู่ไปด้วย และศาสนาคริ สต์ ซึ่งแยกเป็ น 2 นิกาย คือ คาทอลิก และโปรแตสแตนท์ ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะ
ไม่นบั ถือผีดว้ ยข้อห้ามทางศาสนา ทําให้เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ให้วฒั นธรรมประเพณี ที่เกี่ยวเนื่ องกับความ
เชื่อเรื่ องผีค่อยๆ เสื่ อมคลายลง รวมไปถึงคําศัพท์เก่าๆ ที่ปกติสมั พันธ์กบั พิธีกรรมและการละเล่นต่างๆ
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อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอยูบ่ า้ ง แต่ชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ ถือ
เป็ นอีกหมู่บา้ นหนึ่ งที่ยงั ดํารงเอกลักษณ์วฒั นธรรมเฉพาะตนไว้ ทั้งด้านภาษา เครื่ องแต่งกาย รวมไปถึง
ประเพณี และพิธีกรรมสําคัญที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาช้านาน เช่ น การขึ้นบ้านใหม่ ประเพณี เลี้ยง
ผี ตลอดจนวรรณกรรมมุขปาฐะที่สืบทอดกันมาปากต่อปากจากบรรพบุรุษ หรื อที่เรี ยกว่าบทกวี “เลอ
ซอมแล” ซึ่ งในปั จจุบนั มีผสู ้ ามารถร่ ายกวีเลอซอมแลนี้ นอ้ ยลงเต็มที จนกลายเป็ นที่มาของจุดเริ่ มต้นใน
การทําวิจยั ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่ออนุ รักษ์และฟื้ นฟูมรดกภูมิปัญญานี้ โดยมีศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟู
ภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยลัยมหิ ดลทําหน้าที่
เป็ นศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็ นผูห้ นุนเสริ มทางวิชาการ
เลอเวือะกับการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูภาษาและภูมปิ ัญญาท้ องถิน่
จุดเริ่ มต้นที่ชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ เริ่ มหันมาสนใจกระบวนการฟื้ นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กันนั้น ประการแรก เป็ นผลมาจากข้อจํากัดของการใช้ตวั เขียนภาษาไทยตามปกติที่ไม่สามารถจะบัน
ทึกเสี ยงของภาษาเลอเวือะได้อย่างถูกต้อง และประการที่สอง เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ที่ภาษาไทยกลางได้เริ่ มเข้ามามีอิทธิ พลผ่านระบบการศึกษาและสื่ อโทรทัศน์ทาํ ให้ชาวบ้านเริ่ มต้องการ
อนุรักษ์รากเหง้าอันเป็ นตัวตนของตนเองโดยผ่านภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
หลังจากที่นกั วิชาการได้เข้าไปทํางานสักระยะและเกิดความร่ วมมือกันในการส่ งเสริ มการวิจยั ใน
ปี พ.ศ. 2548 ชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ ได้จดั ทําโครงการวิจยั เพื่อท้องถิ่นเป็ นครั้งแรกในเรื่ อง “การสื บทอด
และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชพื้นบ้านชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ ”ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การส่ ง
เสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็กเยาวชน ผูส้ นใจ โดยมีภมู ิปัญญาท้องถิ่นหรื อผูร้ ู ้ในชุมชนร่ วมกัน
ถ่ายทอด รวมถึงการศึกษารวบรวมองค์ความรู ้และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และสื บทอด
พัน ธุ ก รรมพื ช พื้ น บ้า น โดยมี ศู น ย์ป ระสานงานวิจ ัย เพื่ อ ท้อ งถิ่ น จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอนคอยติ ด ตามและ
สนับสนุนกระบวนการทํางาน ผลการดําเนินงานพบว่า พันธุ์พืชบางชนิด หรื อคําบางคําในภาษาเลอเวือะ
ไม่สามารถเขียนด้วยภาษาเลอเวือะอักษรไทยที่เคยมีมาแต่เดิม เนื่ องจากมีเสี ยงลักษณะพิเศษมากกว่าถิ่น
อื่น จากจุดนี้เองที่ทาํ ให้ชาวเลอเวือะได้พยายามพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาเลอเวือะอักษรไทย สําเนียงบ้าน
ป่ าแป๋ ขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบันทึกองค์ความรู ้ที่ทรงคุณค่าของตนเองทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา คําสอน ฯลฯ
ในปี พ.ศ.2550 กลุ่มผูน้ าํ ชุมชน นําโดยนายบือ ขจรศักดิ์ศรี กํานันของตําบลในขณะนั้นได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมของตนอันเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะที่นบั วันจะค่อยๆ
เลือนหายไป และเกรงว่าองค์ความรู ้หรื อวัฒนธรรมเหล่านี้จะสู ญหายไปจากชาวเลอเวือะและไม่สามารถ
ถ่ายทอดไปยังอนุ ชนรุ่ นหลังได้ จึ งได้เริ่ มต้นการจัดทําโครงการวิจยั เพื่ออนุ รักษ์และฟื้ นฟูภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่ อง “รักษ์ลโพงละเวือะ”
ผลการวิจยั ดังกล่าวทําให้ชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ มีระบบตัวเขียนภาษาเลอเวือะที่ใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การบันทึกเรื่ องราวและองค์ความรู ้เกี่ยวกับชาวเลอเวือะด้วยภาษาเลอเวือะสําเนียงบ้านป่ าแป๋ เช่น คําศัพท์
ภาษาเลอเวือะ, เรื่ องเล่า, นิทาน, บทกวีเลอซอมแล และองค์ความรู ้เรื่ องข้าวของชาว เลอเวือะ นอกจากนั้น
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ชาวเลอเวือะยังสามารถผลิตหนังสื อนิ ทานภาษาเลอเวือะ โดยจัดทําในลักษณะของหนังสื อเล่มเล็ก และ
หนังสื อเล่มยักษ์ ซึ่ งทีมวิจยั เลอเวือะต้องการจะนําผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวเลอเวือะใน
ชุมชนต่อไป และได้มองหาแนวทางการนําภาษาเลอเวือะเข้าสู่การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเพื่อให้
เกิดกระบวนการถ่ายทอดและสื บทอดภาษาและภูมิปัญญาของชาวเลอเวือะอย่างเป็ นระบบ
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการพูดคุยร่ วมกันระหว่างทีมวิจยั ชุมชน โรงเรี ยนและผูป้ ระสาน
งานจากศูนย์ประสานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่ นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต และศูนย์ประ
สานงานฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหาแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาโจทย์ต่อไปด้วยหวังให้ภาษาและ
วัฒนธรรมสามารถดํารงอยูไ่ ด้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั การผลักดันให้ภาษาเลอเวือะ
ได้เข้าสู่ ระบบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชน จะ
ทําให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดและสื บทอดภาษาและภูมิปัญญาของชาวเลอเวือะผ่านการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นระบบของโรงเรี ยน ในขณะเดียวกันก็เป็ นการอนุรักษ์และฟื้ นฟูภาษาและภูมิปัญญาแก่เด็ก
เลอเวือะอีกด้วย โดยเริ่ มตั้งแต่การจัดการเรี ยนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย จึงกลายเป็ นที่มาของการเกิด
โครงการวิจยั “รู ปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ภาษาเลอเวือะร่ วมจัดการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ที่เหมาะสมกับบริ บทของชุมชนบ้านป่ าแป๋ หมู่ 3 ต.ป่ าแป๋
อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน”
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาในโรงเรียน
การใช้ภาษาไทยเป็ นเพียง “เอกภาษา” ในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ เพราะถื อเป็ นภาษามาตรฐาน
ปั ญหาคื อทําให้ภาษาไทยสําเนี ยงท้องถิ่ นและภาษาชาติ พนั ธุ์ต่างๆ ค่อยๆ หมดความนิ ยมลงไป หรื อ
กระทัง่ สู ญหายในที่สุด ดังนั้น หากต้องการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูภาษาเลอเวือะจึงต้องไปแก้ปัญหาพื้นฐาน
จากโรงเรี ยน
ตามบริ บทของชุมชนที่มีการใช้ภาษาเลอเวือะทั้งในครอบครัวและชุมชนถึง 100% ถือเป็ นปัจจัยเอื้อ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษาอย่างเต็มรู ปแบบ โดยมีตน้ แบบการทํางานจากกลุ่มมลายูใน 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งใช้หลักการพื้นฐานของการศึกษาคือ การให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เรี ยนรู ้จากสิ่ ง
ที่รู้ไปสู่ สิ่งที่ไม่รู้ และการใช้ภาษาแม่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มจากสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ไป
สู่ สิ่งที่ไกลตัวออกไปหรื อสิ่ งที่ไม่รู้จกั ไปทีละขั้น จะทําให้เด็กเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อมโยงสภาพสังคมวัฒนธรรม
ที่บา้ นของตนไปสู่ สงั คมภายนอก จากภาษาที่บา้ นไปสู่ ภาษาที่โรงเรี ยน จากภาษาพูดไปสู่ ภาษาเขียน และ
จากภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในชี วิตประจําวัน ไปสู่ ภาษาราชการหรื อภาษาไทยที่ไม่คุน้ เคย การจัดการศึกษา
แบบทวิภาษาจึงเน้นการสอนภาษาท้องถิ่นหรื อภาษาแม่ในช่วงแรกเพื่อให้เด็กมีฐานทางภาษาที่เข้มแข็ง
(ผ่านภาษาแม่) อันเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและสาระวิชาอื่นๆ ได้อย่างเป็ นระบบ
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แก่เด็กนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง จําเป็ น
ต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนการสอนก่อน ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือของครู ผูป้ กครอง และ
คนในชุมชนเจ้าของภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ครู ผูป้ กครอง ชุมชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องประชุมหารื อร่ วมกันเพื่อรับทราบและตัดสิ นใจร่ วม
กันในการที่จะนําภาษาท้องถิ่นเข้าสอนในโรงเรี ยน
2. ครู ผูป้ กครอง และชุมชนร่ วมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยน
เช่ น ลักษณะนิ สัย พฤติกรรมของเด็กนักเรี ยนขณะที่ อยู่ที่บา้ นและโรงเรี ยน ตลอดจนข้อมูลทางภาษา
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุ มชนเพื่อนํามาจัดทําเนื้ อหาหลักสู ตรและสื่ อในการจัดการศึกษาแบบทวิ
ภาษาในระดับชั้นปฐมวัยรวมทั้งการศึกษาแนวคิดและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา
ซึ่ งขั้นตอนนี้ ถือเป็ นโอกาสที่ครู จะสามารถอธิ บายเพิ่มเติมถึงแนวคิดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษาให้ผู ้
ปกครองเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า “เมื่อเด็กเข้าโรงเรี ยนแล้ว ทําไมครู ไม่สอนภาษาไทย”
3. การสร้ างหลักสู ตรและแผนการจัดประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษา ที ม
วิจยั ร่ วมกับนักวิชาการจากศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจยั ภาษาฯ
ม.มหิ ดล ศึกษานิเทศก์ดา้ นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ผูป้ กครองนักเรี ยนปฐมวัยและชาวบ้านในชุมชน
สร้างหลักสู ตรและแผนการจัดประสบการณ์อิงตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และสอดคล้องกับ
ปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชน
4. ชุมชนเจ้าของภาษาและครู ร่วมผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษา ประกอบด้วยสื่ อที่เน้น
ความเข้าใจและความถูกต้อง ซึ่งได้แก่ เพลง นิทาน นิทานภาพ ฉากภาพวัฒนธรรม เกมการศึกษา (บัตรคํา
ต่อภาพ ฯลฯ) การละเล่นพื้นบ้าน เรื่ องเล่า แผ่นภาพตัวอักษร ชุดคําศัพท์ TPR ภาษาไทย แบบเรี ยนเตรี ยม
อ่าน-เขียนภาษาเลอเวือะ เป็ นต้น ในกระบวนการผลิตสื่ อนี้ ชุมชนซึ่ งเป็ นเจ้าของภาษาจะมีบทบาทในการ
ผลิ ตสื่ อค่อนข้างมาก เนื่ องจากสื่ อที่ สร้ างขึ้นมานั้นล้วนเป็ นสื่ อภาษาเลอเวือะที่ สอดคล้องกับประเพณี
วัฒนธรรมของชาวเลอเวือะทั้งสิ้ น
ในกระบวนการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนนี้ ถือว่าเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมมาก
ที่สุด ทั้งครู ชุมชนเจ้าของภาษา ตลอดจนเยาวชนในหมู่บา้ น กล่าวคือ ครู ทาํ หน้าที่เป็ นผูก้ าํ หนดหน่วยการ
เรี ยนรู ้ตามแผนการสอน กลุ่มผูอ้ าวุโสในชุมชนทําหน้าที่เป็ นผูบ้ อกเล่าเรื่ องราววัฒนธรรม เช่น เรื่ องเล่า
นิทาน เพลง เพื่อเป็ นเนื้อหาสําหรับใช้ในการสอน ส่ วนกลุ่มเยาวชนทําหน้าที่เป็ นนักวาดภาพและระบายสี
เพื่อให้เกิดความสวยงามสําหรับสอนน้องในชั้นอนุบาล ขณะเดียวกันก็ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมของตนเองใน
ทางอ้อมอีกด้วย
5. ฝึ กครู ภูมิปัญญาในการใช้กลวิธีการสอนแบบต่ างๆเมื่ อได้มีการสร้ างแผนและผลิ ตสื่ อแล้ว
ขั้นต่อไปจึ งเป็ นการฝึ กครู ภูมิปัญญาในการทดลองใช้สื่อและกลวิธีการสอนในรู ปแบบต่างๆ โดยมี ผู ้
เชี่ยวชาญจากศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาฯ เป็ นวิทยากรในการอบรม ซึ่ งผูท้ ี่จะมาเป็ นครู ภูมิปัญญานั้นจะ
ต้องเป็ นเจ้าของภาษาที่ชุมชนให้การยอมรับ มีความรู ้และความเข้าใจในประเพณี วฒั นธรรมและสามารถ
ใช้ภาษาเลอเวือะได้เป็ นอย่างดี ทั้งทักษะการฟั ง การพูด และการใช้ระบบตัวเขียนภาษาเลอเวือะ รวมทั้ง
การอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี
6. ทดลองจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในชั้นปฐมวัยขณะนี้ทางโรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 ซึ่ ง
เป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นชุมชน อยูร่ ะหว่างการทดลองจัดการเรี ยนการสอนแบบทวิภาษาตามแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ได้กาํ หนดไว้ ผลจากการสังเกตเบื้องต้นพบว่า จากเด็กที่ไม่อยากมาโรงเรี ยน ไม่สามารถ
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สื่ อสารภาษาไทยได้ กลายเป็ นเด็กนักเรี ยนที่มีความสุ ขในการเรี ยนมากขึ้น กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถ
เดินร้องเพลงเลอเวือะให้ผใู ้ หญ่และผูป้ กครองที่บา้ นได้ชื่นชมอีกด้วย
ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่ า การจะส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด การฟื้ นฟู แ ละอนุ รั ก ษ์ภ าษาเลอเวื อ ะได้อ ย่ า งเกิ ด
ประสิ ทธิภาพนั้น โรงเรี ยนคือต้นทางอย่างหนึ่ง แต่ตน้ ทางที่สาํ คัญที่ตอ้ งทําควบคู่กนั ไปคือการส่ งเสริ มให้
ผูป้ กครองและชุมชนเห็นคุณค่าในภาษาของตนเองด้วย
เครือข่ ายในการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูภาษาและภูมปิ ัญญาเลอเวือะ
ภาษาเกาะเกี่ ย วสั ม พัน ธ์ กับ ความรู ้ แ ละภู มิ ปั ญ ญา เพราะคํา ศัพ ท์ห รื อ ภาษานั้น สร้ า งขึ้ น จาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่ งที่อยูภ่ ายนอกเช่น สังคม สิ่ งแวดล้อม การค้า และอื่นๆ ดังนั้น การจะฟื้ นฟู
ภาษาให้เป็ นไปอย่างได้ผลยิ่งขึ้น จึงต้องมีกระบวนการฟื้ นฟูความรู ้ดา้ นต่างๆ และการสร้างแรงบันดาล
ใจหรื อแรงจูงใจด้านบวกควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้ภาษาดํารงอยูไ่ ด้ภายใต้โครงสร้างที่ควรจะเป็ น คนใน
ชุมชนเกิดความภูมิใจและความมีศกั ดิ์ศรี (Prestige) ในภาษาและวัฒนธรรมของตน
ดังนั้น ผูเ้ ขี ยนจึ งได้ทาํ การประสานงานและชักชวนคนจากหลายๆ กลุ่ มเข้ามาร่ วมดําเนิ นงาน
โครงการวิจยั ต่างๆ ของคนเลอเวือะ ได้รับความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยน ครู ภูมิปัญญา
(เจ้าของภาษา) ผูป้ กครอง คนในชุมชน ตลอดจนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจากกระบวนการทํางานร่ วม
กันดังกล่าว ทําให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกันระหว่างโรงเรี ยนและชุ มชน นอกจากนี้ ยงั มีหน่ วยงาน
ภายนอกเข้ามาร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และหนุ นเสริ มด้านวิชาการต่างๆ อาทิ ราชบัณฑิตยสถานได้จดั
ตั้งคณะกรรมการเพื่อรับรองระบบตัวเขียนภาษาเลอเวือะอักษรไทยเมื่อปี 2556 กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒ นธรรมได้ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นภาษาเลอเวื อ ะ เป็ นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรม
ของชาติ สาขาภาษา เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ.2556 และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้ามาร่ วมศึกษาวิจยั กับชุมชน โดยทําการศึกษาความเชื่อมโยงทางภาษากับ
ประวัติศาสตร์ ควบคู่กนั ภายใต้โครงการชื่อ “โครงการศึกษาและฟื้ นฟูประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ของชาว
เลอเวือะและมอญ” ซึ่ งเป็ นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการ “ศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์บนฐานงานวิจยั เพื่อท้องถิ่น :การบูรณาการความรู ้จากงานวิจยั ท้องถิ่นสู่ ความรู ้เชิงวิชาการ”
อีกทั้งสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิ ดลได้ร่วมทําวิจยั กับชุมชนภายใต้โครงการ
“พีปอน เลอเวือะ ’ยวงแป (อาหารเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ )” โดยโครงการต่างๆที่ดาํ เนินการมานั้น ส่ วนใหญ่ได้
รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส)นอกจากนี้ยงั มีมลู นิธิATMASEVAได้นาํ นักศึกษาชาวต่างประเทศ
มาฝึ กสอนภาษาอังกฤษให้กบั เด็กเลอเวือะอีกด้วย
การขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาภาษาเลอเวื อ ะเท่ า กับ เป็ นการช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ค นทั่ว ประเทศ
ตระหนักและเห็ นความสําคัญของภาษาที่กาํ ลังมีคนพูดกันน้อยลง และในขณะเดี ยวกันก็ทาํ ให้เห็ นว่า
ภาษานี้ เป็ นภาษาดั้งเดิ มเก่าแก่ของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ภาคพื้นแผ่นดิ นใหญ่ (Mainland Southeast
Asia)
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ในขณะที่โครงการศึกษาและฟื้ นฟูประวัติศาสตร์ชาติพนั ธุ์ของชาวเลอเวือะและมอญได้ศึกษาข้อมูล
ในมิติทางประวัติศาสตร์ ทาํ ให้เห็นว่าชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ เป็ นกลุ่มคนที่มีประวัติศาสตร์ มานับพันปี
เป็ นอย่างน้อยตั้งแต่สมัยหริ ภุญชัย จากการวิเคราะห์ทางด้านนิ รุกติศาสตร์ ยงั ชี้ ให้เห็นว่าคําศัพท์บางคํา
สะท้อนว่าชาวเลอเวือะเป็ นกลุ่มคนที่เคยสัมพันธ์กบั กลุ่มคนที่พูดภาษามอญค่อนข้างมาก ก่อนที่จะแยก
ย้ายกันไปเมื่อหลายพันปี ก่อน นอกจากนี้ ยงั สะท้อนว่ากลุ่มคนพวกนี้ เคยอยูใ่ นสังคมระดับรัฐ และมีการ
ติดต่อกับเมืองเชียงใหม่มาจนถึงสมัยล้านนา นอกจากนี้ ความรู ้ที่ได้จากการจัดทําโครงการข้างต้น ยังนํา
ไปสู่ การพัฒนาเนื้ อหาทางประวัติศาสตร์ ให้เกิดความเป็ นรู ปธรรม เพื่อในอนาคตจะได้นาํ มาใช้สาํ หรับ
การจัดทําเป็ นหลักสูตร “ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น” ของชาวเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้แล้ว ชุมชนเลอเวือะบ้านป่ าแป๋ ยังได้รับการสนับสนุนจากฝ่ ายบริ การวิชาการและสังคม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทํากิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “จากเรื่ องเล่าสู่ สิ่งของ
จากสิ่ งของสู่ เรื่ องเล่า มาเป็ นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 ปี (2556-2557) ด้วยการนํานักศึกษาไปทํากิจกรรมร่ วม
กับเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ 10 โดยรู ปแบบของกิ จกรรมในโครงการนี้ ใช้แนวทางการทํา
หมู่บา้ นให้เป็ นพิพิธภัณฑ์หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ ด้วยการให้นกั ศึกษากับนักเรี ยนเลอเวือะไปเก็บข้อมูลนิ ทาน
ตํานาน ความเชื่อ และภูมิปัญญาจากบ้านต่างๆ ในชุมชน แล้วนําความรู ้เหล่า นั้นมาสกัดเนื้อหาเพื่อจัดทํา
โปสเตอร์ สาํ หรับติดตามบ้านของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อปราชญ์ชาวบ้าน และทําแผนที่วฒั นธรรมขึ้นในหมู่บา้ น
อีกด้วย
หากคิดบนฐานความคิดที่ว่าภาษาคือกุญแจไขไปสู่ ความรู ้ดา้ นต่างๆ แล้ว การสร้างเครื อข่ายของ
นักวิชาการและกลุ่มคนต่างๆ โดยให้ภาษาเป็ นแกนกลาง จะช่วยขยายให้เกิดความรู ้เพิ่มขึ้นอีกหลายแขนง
และยังช่วยสร้างเนื้อหาที่ทาํ ให้สามารถสื บสานมรดกทางภูมิปัญญาได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น

สรุป
ในสภาวะปั จ จุ บ ัน การเปลี่ ย นแปลงทางภาษาและวัฒ นธรรมจะพบเห็ น กัน อยู่ต ามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ถ้าปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติและขาดความตระหนัก ภาษาและวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่ มีอยู่ในโลกนี้ ก็จะเสื่ อมสลายไป ภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ ลว้ นมี คุณค่า
ควรค่าแก่ การดู แลรั กษา เพราะทําให้เข้าใจรากเหง้าและตัวตนของคนในชาติ เพิ่มขึ้ นแต่ การอนุ รักษ์
และฟื้ นฟู ภ าษา วัฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น นั้น จะเกิ ด ขึ้ น ได้แ ละมี ค วามยัง่ ยืน ต้อ งเกิ ด จาก
จิ ตใจที่ อยากจะทํา ผนวกกับกระบวนการทํางานแบบคู่ขนานระหว่างนักวิชาการจากภายนอกกับคน
ภายในชุ มชน ดังจะเห็ นได้จากปั จจุ บนั เยาวชนเลอเวือะ และคนในชุ มชนบ้านป่ าแป๋ มี ความพึงพอใจ
ที่ จ ะสงวนรั ก ษาภาษา วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น สามารถที่ จ ะเขี ย นภาษาของตนเองได้ด้ว ย
ระบบตัวเขี ยนที่ นักวิชาการและแกนนําในหมู่บา้ นร่ วมกันพัฒนาขึ้ น อี กทั้งเยาวชนในหมู่บา้ นยังรั บ
รู ้ เรื่ องราวต่างๆ ของตนเอง ได้แก่ ความรู ้ ทางประวัติศาสตร์ รู้จกั นิ ทาน และเรื่ องราวเก่าๆ ความรู ้ ใน
การหาอาหาร ความเชื่ อเกี่ยวกับอาหาร และวิธีการประกอบอาหาร เป็ นต้น ผูเ้ ขียนเชื่ อว่า การพัฒนาที่
ยัง่ ยืนนั้นต้องอาศัยการโยงใยความคิดและร่ วมปฏิบตั ิการจากเครื อข่ายต่างๆ อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง และ
เห็นประโยชน์ของชุมชนเป็ นสําคัญ
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