สัญญาเลขที่ PDG52H0003

รายงานผลการจัดประชุม

โครงการจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม
"มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น"
ระหวางวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2551

โดย
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดานมนุษยศาสตร

คํานํา
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในสังกัดของสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจในการดําเนินงานศึกษาวิจัยดาน
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาและการสนับสนุนดานวิชาการแก
ชุม ชนเจา ของภาษาที่อยู ใ นภาวะเสี่ย งต อ การสูญ ตอ งการฟน ฟูก ารใชภ าษาและธํ า รงรักษา
วัฒนธรรมใหเกิดการสืบตอสูคนรุนถัดไป โดยศูนยฯ ไดเขาไปใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
ดําเนินงานฟนฟูภาษาแกชุมชนเหลานั้น ในบริบทของการวิจัยเพื่อทองถิ่นโดยความรวมมือกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น โดยครอบคลุมงานวิจัยในพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศ
เพื่อเปนการตอยอดจากงานวิจัยที่สนับสนุนโดย สกว.ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ศูนยฯ จึง
จัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อใหภาคีและเครือขายที่เกี่ยวของกับการฟนฟูภาษาในบริบท
ของงานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ได เ ข า ร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นเวที ก ารประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น ในลั ก ษณะ
“มหกรรม” ที่ผูเขารวมประชุมจากเจาของภาษากลุมชาติพันธุตางๆ เปนผูนําเสนอความรูจาก
มุมมองของตนมากกวาจะเปนการรับความรูแตอยางเดียว และยังเปนการรวมในการเฉลิมฉลองป
ภาษาสากลประกาศโดยองคกรสหประชาชาติ ในระหวางวันที่ 28-29 ตุล าคม 2551 ณ หอง
ประชุมอเนกประสงค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะผูจัดการประชุมใครขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝายวิจัย
เพื่อทองถิ่นและกลุมงานมนุษยศาสตร ตลอดจนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยที่ใหการสนับสนุนการประชุมในครั้งนี้

ศาสตราจารย ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน
ประธานศูนยศึกษาและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

สารบัญ
1. บทคัดยอ
2. สรุปรายงานโครงการการจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม
“มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. คํากลาวรายงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.โสภนา ศรีจําปา)
4. คํากลาวเปดงานของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศ.นภาธร ชื่นบาน)
5. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ปาฐกถาพิเศษ“การฟนฟูภาษา การวิจัยเพื่อทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศบนฐาน การวิจัย”
โดย ศ.ดร.ปยวัติ บุญ-หลง
ภาคผนวก ข การอภิปราย“การพัฒนาและฟนฟูภาษาในบริบทงาน
วิจัยเพื่อทองถิ่น”
ภาคผนวก ค การอภิปราย “ภาษาและการศึกษากับชุมชน
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ภาคผนวก ง การนําเสนอกรณีศึกษากลุมชาติพันธุ 12 กลุม
ภาคผนวก จ กิจกรรมระดมความคิดเห็น 4 กลุมยอย
ภาคผนวก ฉ การวางแนวทางปฏิบัติรวมกันในระยะตอไป
ภาคผนวก ช ขอมูลการจัดนิทรรศการและการแสดงของกลุมชาติพันธุ
ทั้ง 12 กลุม และไฟลภาพ
ภาคผนวก ซ เอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม
ภาคผนวก ฌ รวมบทความ “การพัฒนาและฟนฟูภาษาในประเทศไทย”
ภาคผนวก ญ รายชื่อผูเขารวมประชุมวิชาการ

1
26
29
31
33

38
52
69
126
150

166
205
218
315

บทคัดยอ
การประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” จัด
ขึ้ น โดยความร ว มมื อ ระหว า ง สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางชุมชนเจาของภาษาที่มีงานวิจัยทองถิ่นดานการอนุรักษและฟนฟู
ภาษา-วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุ ในขณะเดียวกับที่นักวิชาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูใหการสนับสนุนทุนวิจัยไดมีโอกาสทําความรูจักกันซึ่งกันและกัน
และเผยแพรผลงานใหเปนที่ประจักษมากขึ้น
งานวิจัยทองถิ่นของกลุมชาติพันธุดานการอนุรักษและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรม รวมทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นไดเริ่มตนจากกลุมชอง จังหวัดจันทบุรีเปนกลุมแรก ในป พ.ศ. 2545 เปนตน
มา หลังจากนั้นกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่มีปญหาวิกฤตทางภาษาเชนกัน ไดเขารวมงานอีกหลาย
กลุม จึงไดเกิดการวิจัยทองถิ่นที่ดําเนินการโดยคนในชุมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน กลุมญัฮกุร
จังหวัดชัยภูมิ กลุมโซ(ทะวืง) จังหวัดสกลนคร กลุมกอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมมอญ จังหวัด
ราชบุรี กลุมมลาบรี, อึมป และมง จังหวัดแพร และอื่นๆ ซึ่งปจจุบันมีกลุมชาติพันธุที่สนใจ
ทํางานวิจัยทํานองนี้เขารวมโครงการมากกวา 12 กลุม
รูปแบบการจัดงาน มีทั้งการเสนอผลงานวิจัยทองถิ่นของแตละกลุมชาติพันธุ, อภิปราย
เชิงวิชาการ และแบงกลุมยอยในการระดมความคิดเพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะสําหรับเปน
แนวทางแกปญหาที่ผานมาและที่เปนอยูในปจจุบัน ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ,
ผลงาน และการแสดงของกลุมชาติพันธุถึง 12 กลุมดวยกัน
การประชุมวิชาการครั้งนี้ไดรับความรวมมือและสนใจจากบุคคลภายในและภายนอก
สถาบันฯ จํานวนกวา 400 คน ผลจากการประชุมในครั้งนี้ทําให กลุมชาติพันธุตางๆ (ทั้งกลุมที่
กําลังทํางานวิจัยและกลุมที่ยังไมไดทํางานวิจัย) มีความตื่นตัว และมีกําลังใจมากขึ้น ทั้งยังเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูภาษาของตนเองมากขึ้นดวย เพราะไดเห็นตัวอยางจาก
กลุมชาติพันธุอื่นๆที่มารวมประชุม สําหรับกลุมที่ทํางานวิจัยแลวก็ไดฝกปรือในการนําเสนอ
ผลงานบนเวทีตอหนาผูคนจํานวนมาก ทั้งยังกลาแสดงความคิดเห็นในระหวางการประชุมกลุม
ยอยดวย
ประโยชนที่ไดจากการประชุมในครั้งนี้ คือไดพัฒนาความสามารถสวนบุคคล (พัฒนา
คน), เรียนรูงานวิจัยจากกลุมอื่น (พัฒนาความรู) และไดขอเสนอแนะเพื่อใชปรับปรุงงานตอไป
อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนไดในอนาคต

Abstract
A Conference on Language revival and community development was held by
the Institute of Language and Culture for Rural Development on 28-29 October 2008
supported by the Thailand Research Fund and Ministry of Social Development and
Human Security. The objective was to promote the exchange of knowledge and
experience between the ethnic groups who work on community research. This
conference provided a good opportunity for academics, supporting organizations, and
other agencies to meet and publicize research results, at the same time.
The community based research of ethnic groups for revitalized language and
culture was initiated with the Chong group in Chanthaburi province in 2002. Since then,
other ethnic groups have become interested in similar programs for the revitalization of
their languages. As a result, community based researches by other ethnic groups have
been conducted, for example, the Nyahkur group in Chaiyaphum province, the So
(Thaveung) group in Sakolnakorn province, the Gong in Suphanburi, Mon group in
Ratchaburi province, Mlabri, Mpi, and Hmong in Phrae province. At present, there are
more than twelve ethnic groups interested in this project and working on language
revitalization.
Research results from each ethnic group were presented at the conference
along with academic commentary as well as individual work. Also, exhibitions and
displays of hand-made products of the twelve ethnic groups were also presented.
More than 400 people attended. This conference will encourage ethnic groups
to be more aware of the importance of studying and preserving their heritage,
language and culture. The conference provided an opportunity for ethnic group to
experience and practice presentation and to exchange views among themselves.
The benefits obtained from this conference were to develop individual capacity,
learn research knowledge from other groups, and receive suggestions for further
improvement. Moreover, these outcomes will encourage stability in the communities in
the future.
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วิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม “มหกรรม
ฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
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รายงาน
โครงการการจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสว นรวม
“มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
1. ความเปนมา
ป 2008 หรือ ป 2551 เปนปแหงการเฉลิมฉลองปภาษาสากล (International Year of
Languages) ประกาศโดยองคกรสหประชาชาติ เพื่อการธํารงรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมของโลก ซึ่งกําลังอยูในภาวะวิกฤต อันเปนนิมิตหมายสําคัญของชาวโลกที่จะ
ชวยกันธํารงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของโลกใหยั่งยืนสืบไป และเปนการ
นําเอามรดกทางภูมิปญญาของมนุษยชาติ อันไดแกภาษาที่มีอยูมากกวา 6,000 ภาษาทั่วโลก
เขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาและแกปญหาของมนุษยชาติในดานตางๆ ไมวาจะเปนปญหาใน
ดานการจัดการศึกษา การพัฒนาอยางยั่งยืน
การแกไขความขัดแยงระหวางวัฒนธรรม และ
ปญหาอื่นๆ ซึ่งลวนแลวแตตองบูรณาการความรู ความเขาใจ และการใหความสําคัญกับภาษา
เขาไปเปนสวนหนึ่งของทางออกดวยทั้งสิ้น
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในสังกัดของสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจในการดําเนินงานศึกษาวิจัยดาน
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาและการสนับสนุนดานวิชาการแก
ชุมชนเจาของภาษาที่มีการถดถอยของการใชภาษาแกชุมชนที่ตองการ หรือมีความพยายามที่จะ
ฟนฟูการใชภาษาและธํารงรักษาวัฒนธรรมใหเกิดการสืบตอสูคนรุนถัดไป ทางศูนยฯ ไดเขาไปให
คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูภาษาแกชุมชนเหลานั้น ในบริบทของการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น
การบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมเขาในกระบวนทัศนของการพัฒนาทองถิ่นยังตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จึงจะกอใหเกิดความสําเร็จ ในปจจุบันศูนย
ศึ ก ษาและฟ น ฟู ฯ พบว า ประเด็ น การศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน และการศึ ก ษาภาษา-ประวั ติ ศ าสตร วัฒนธรรมทองถิ่น เปนประเด็นที่กอใหเกิดการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานและชุมชนได
เปนอยางดี ฉะนั้นหนวยงานประเภทสถานศึกษา สวัสดิการสังคมและดานวัฒนธรรม จึงถือเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) ของชุมชนภาษาชาติพันธุที่เปดโอกาสใหมีการ
ขยายผลการฟนฟูภาษาไดในระดับพื้นที่
การพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาและฟนฟูภาษาในบริบทของการวิจัยเพื่อทองถิ่น
(Community-based Research) เปนความจําเปนรวมกันของนักวิชาการและผูทําหนาที่สนับสุนน
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น นอกจากจะตองสกัดองคความรูเชิงวิชาการออกมาใหอยูในรูปที่สามารถ
ประยุกตใชไดในระดับทองถิ่นแลว รูปแบบและวิธีการของการหนุนคนชุมชนใหลงมือหาความรู
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ผานปฏิบัติการในระดับชุมชน (Community-based Research Facilitation) โดยเฉพาะใน
ประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ก็ถือเปนองคความรูที่ตองสังเคราะหขึ้นดวยความ
รวมมือของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาและคนหนุนวิจัย
2. วัตถุประสงค
1. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ จากการดําเนินงานฟนฟูภาษาใน
แงมุมตางๆ ทั้งฝายชุมชนเจาของภาษา หนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ และผูทําหนาที่
สนับสนุน การวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น
2. จัดนิทรรศการและการแสดงโดยผูเขารวมประชุมดวยกันเอง เพื่อสรางการเรียนรู
เกี่ยวกับความหลากหลายทางดานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
3. เชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญในแขนงความรู ที่เ กี่ ย วขอ งกั บ ภาษาศาสตรแ ละการพั ฒ นามาให
ความรูแกผูเขารวมประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมเห็นแนวทางในการบูรณาการความรูดาน
วิชาการ และการพัฒนาทองถิ่นสูการแกปญหาภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
4. เฉลิมฉลองปภาษาสากลแหงสหประชาชาติ (International Year of Languages)
3. ระยะเวลาดําเนินการ
วันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 ระหวางเวลา 8.30 - 17.30 น.
4. การดําเนินงาน
4.1 การดําเนินงานดานการจัดการทั่วไป
1. ประชุมคณะกรรมการศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เพื่อ
ระดมความคิดเรื่องการจัดการประชุม โดยไดกําหนดจัดงานในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2551 ใชชื่อวา
การประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม เรื่อง “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” และแบง
บทบาทหนาที่รับผิดชอบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประชุม ประกอบดวยคณะกรรมการจากศูนยศึกษา
และฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต หัวหนางานฝายตางๆ ของสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
3. จัดทํากําหนดการและการออกหนังสือเชิญประชุม
4. ทําหนังสือเชิญวิทยากรและตัวแทนทองถิ่นจากทุกภาคและกลุมชาติพันธุทั่วประเทศที่
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเปนผูประสานงานดานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ประเด็นภาษาในภาวะวิกฤต โดยออกคาใชจายในการเดินทางและการจัดหาที่พักใหแกผูที่ไดรับคํา
เชิญตามความเหมาะสม

4

5. จัดเตรียมเงินคาใชจายสํารองในการเตรียมงานการประชุมดานตางๆ เชน การจาย
คาอาหารวาง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มตลอดการประชุม การจายคาพาหนะเดินทางและที่พัก
ของผูเขาประชุม และอื่นๆ
6. ติดตอจองสถานที่หองประชุม หองจัดเลี้ยง หองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ที่พักที่อยูในอาณาบริเวณของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดแก ศาลายพาวิลเลี่ยม ศาลายา
เพรส ซียู เปนตน
7. จัดเตรียมการประดับตกแตงบนเวที และอุปกรณอํานวยความสะดวกในหองประชุม
สําหรับผูเขารวม 300 คน
8. จั ด เตรี ย มสถานที่ สํ า หรั บ การประชุ ม กลุ ม ย อ ย จํ า นวน 4 ห อ ง สถานที่ จั ด แสดง
นิทรรศการ แสดงสินคา และเวทีการแสดงของกลุมชาติพันธุ
9. จัดเตรียมสํารองที่พักสําหรับผูเขารวมประชุมจํานวน 300 คน
10. จัดทําปา ยประกาศและปายผาโฆษณา เพื่อประชาสัมพั นธแ ละต อนรับ ผูเ ขาร ว ม
ประชุม
11. จัดทําแผนพับโฆษณา, ปายประกาศการจัดประชุม โดยมีรายละเอียดกําหนดการและ
จัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมและประชาสัมพันธไปยังหนวยงานและสื่อสารมวลชนตางๆ
เชน สื่อโทรทัศนไทยพีบีเอส, NBT, สื่อสิ่งพิมพ เชน มติชน, the nation เปนตน
12. จัดเตรียมการประสานงานกับผูเขารวมประชุม วิทยากร ประธาน และแขกผูมีเกียรติ
อื่นๆ รับรูกําหนดการที่แนนอน
13. ประสานงานกับประธานคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อจัดเตรียมความพรอมสําหรับ
หองประชุม หองพัก อุปกรณที่จําเปนและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น
14. เตรียมการในการลงทะเบียนของผูเขารวมประชุม และการกําหนดหองพักสําหรับ
ผูเขารวมประชุมกลุมตางๆ
15. จัดเตรียมบุคลากร และวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการจัดทําบันทึกการประชุมรวม และ
การแบงกลุม
16. จัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณในการบันทึกภาพและเสียง
17. ประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยรวมกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และมหาวิทยาลัยมหิดล
4.2 การดําเนินงานดานเนื้อหา
สถาบั น วิ จั ย ภาษาฯ ได ดํ า เนิ น การโครงการจั ด ประชุ ม วิ ช าการโดยชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม
“มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น การจัดประชุมครั้งนี้ มีระยะเวลาดําเนินการจัดประชุม 2
วัน รายละเอียดการจัดประชุมในวันแรก เริ่มตนโดย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การฟนฟูภาษา การ
วิจัยเพื่อทองถิ่น และการพัฒนาประเทศบนฐานการวิจัย” โดย ศ.ปยะวัติ บุญ-หลง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทานไดกลาววา งานวิจัยภาษาเกี่ยวของกับงานวิจัยทองถิ่น
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เพราะเปนโจทยที่ชุมชนทองถิ่นเลือกที่จะทํา เริ่มตั้งแตตั้งโจทยวิจัย หาวิธีการหาขอมูล นํามา
ทดลองปฏิบัติ และรวมกันวิเคราะหผล โดยชุมชนเปนผูทําเอง แตถาหากโจทยซับซอนขึ้น ชุมชน
ตองหาผูรูเฉพาะดานมาชวย มาใหความรูทางเทคนิค แตชุมชนไมจําเปนตองเชื่อทั้งหมด เจาของ
โจทยวิจัยจะเปนผูตัดสินวา จะใชความรูอะไรผสมกับอะไร ศ.ปยะวัติ ยังเห็นดวยวา กลุมคนที่เขา
มารวมโครงการภาษา สวนหนึ่งมักพูดเสมอวา เมื่อทําโครงการฟนฟูภาษาแลวรูสึกดี รูสึกวามี
อะไรดีๆในชุมชน มีสิ่งดีๆที่จะอวด และเปนสิ่งที่จะถายทอดสูลูกหลานของเขาได (ดูรายละเอียด
เพิ่มในภาคผนวก ก) หลังจากนั้นเปนการอภิปรายเชิงวิชาการชวงแรกเรื่อง “การพัฒนาและฟนฟู
ภาษาในปริ บทงานวิจัยเพื่ อทองถิ่ น” โดยนักวิ ชาการ 3 ทาน ไดแก ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัต น
ประธานศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม ในภาวะวิกฤต รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ ผู
ประสานงาน สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น นายศตวรรษ สถิตยเพียรศิริ ผูอํานวยการสํานักกิจการ
ชาติพันธุ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน กลาวถึงการฟนฟูภาษากับงานวิจัย
ทองถิ่นวา เกิดจากชุมชนเจาของภาษาตองการศึกษาภาษาของตนเอง แลวมาพบงานวิจัยทองถิ่น
ของ สกว. ซึ่งใหทุนสนับสนุนตรงสูชาวบาน จึงเกิดการฟนฟูภาษาโดยใชชุมชนเปนฐาน ประกอบ
กับกระแสโลกปจจุบันที่มีการถดถอยของภาษา เนื่องจากปจจัยตางๆรอบดาน ทําใหลูกหลานไม
เห็นคุณคาของภาษา-วัฒนธรรมทองถิ่นของตน รวมทั้งระบบการศึกษาที่ไมเอื้อตอการใชภาษาถิ่น
ศ.ดร.สุวิไล ในฐานะนักภาษาศาสตรจึงเห็นวาปญหาถดถอยของภาษานี้ สามารถรวมมือกันแกไข
ได เพราะชุมชนก็ตองการเผยแพรภาษาของตนอยูแลว การทํางานดานฟนฟูภาษาอาศัยการ
ผสมผสานความรูดั้งเดิมที่มีอยูในชุมชนกับความรูที่เปนสากล ความรูทางดานภาษาและบูรณาการ
กับศาสตรอื่นๆดวย ไมวาจะเปน การศึกษา ประวัติศาสตร มานุษยวิทยาตางๆ งานจึงตางไปจาก
งานวิชาการภาษาศาสตรทั่วไป และตางจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นอื่นๆ ตอจากนั้น รศ.ดร.อาวรณ
โอภาสพัฒนกิจ ไดกลาววา การใหทุนสนับสนุนของ สกว. ในระยะแรกจะใหกับนักวิชาการ ซึ่ง
งานวิจัยบางเรื่องไมสอดคลองกับปญหาของชุมชน ทางสกว.จึงมีดําริวา นาจะใหเจาของปญหามา
ทํางานวิจัยเอง จึงนํามาสูการใหทุนสนับสนุนแกเจาของปญหา คือชุมชนเองเปนผูทําวิจัย หรือรวม
วิจัยเพื่อหาแนวทางแกปญหานั้นๆ ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นไดเริ่มสนับสนุนตั้งแตป 2541 ถึงปจจุบัน
และสุดทาย นายศตวรรษ สถิตยเพียรศิริ ในฐานะหนวยงานราชการที่ใหการสนับสนุนอีกแหลง
หนึ่ง มองในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย คือการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเสมอภาคและยุติธรรม ถือเปนงานที่ยาก
มาก ตองใชเวลา คอยๆทํา และสิ่งที่จําเปนตองทําคือ การรวบรวมองคความรู และการบริหาร
จัดการองคความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานั้น นอกจากเรื่ององคความรูแลว ยังตองสรางความเขมแข็ง
ใหกับองคกรทองถิ่นหรือองคกรชาติพันธุทั้งหลายดวย การสรางความเขมแข็งใหองคกรมองได
หลายมิติ ซึ่งมิติหนึ่งก็คือเรื่องของภาษานั่นเอง ซึ่งจะนําไปสูนโยบายภาษาแหงชาติ จากการ
ชวยเหลือสนับสนุนจากสังคมภายนอกและภาครัฐมีสวนอยางมากที่จะผลักดันใหเกิดนโยบายที่
เปนประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไป (ดูรายละเอียดเพิ่มในภาคผนวก ข) การอภิปรายชวงที่
2 เรื่อง “ภาษาและการศึกษากับชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น” ผูรวมอภิปราย 4 ทาน เปนตัวแทนจาก
ชุมชนเจาของภาษา 1 ทาน ตัวแทนผูอํานวยการโรงเรียนในชุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอน
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ภาษาทองถิ่น 2 ทาน และตัวแทนผูประสานงาน สกว. 1 ทาน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ คุณมณเฑียร
พัฒเสมา ไดเนนใหเห็นวาความรวมมือระหวาง ชุมชนกับสถานศึกษา ทําใหเกิดพลัง ชุมชนไดมี
สวนรวมในการพัฒนากับโรงเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาถิ่น ทําใหเกิด “นวัตกรรม”
คือการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียน โดยครูภูมิปญญาเจาของภาษาเอง ทําใหเกิดผลดีทั้งสองฝาย คือ
ชุมชนก็เกิดความเขาใจในการจัดการสอนของสถานศึกษา ฝายโรงเรียนก็มีความไววางใจในการ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา เริ่มตั้งแต ทําหลักสูตรการสอนวิชาภาษาถิ่น ทําสื่อการ
สอน และทําหนังสือที่ใชภาษาของชุมชนเอง ใหลูกหลานเขาศึกษาเลาเรียน หลังจากนั้นแลว ก็มี
การตอยอดงานวิจัยได ไดแก ทางโรงเรียนนําหลักสูตรภาษาทองถิ่นไปบูรณาการกับสาระการ
เรียนรูของกระทรวงศึกษาไดเปนอยางดี อ.สุรพล ไชยพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพลู ได
กลาวสนับสนุนวา การจัดการเรียนการสอนที่มาจากชุมชนจะเกิดความยั่งยืน เพราะชุมชนจะให
ความรวมมือ สนับสนุน เด็กๆก็มีความสุขจากการที่ไดเรียนรูเรื่องใกลตัว เรื่องในชุมชน เกิดความ
เขาใจอยางชัดเจนมากขึ้น โรงเรียนไดหลักสูตรภาษาตามความตองการของทองถิ่น ไดปฏิรูป
การศึกษา ชุมชนก็ไดเรื่องการอนุรักษ สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม การเรียนการสอนไมใช เรื่องการ
สอนอยางเดียว มีเรื่องของวัฒนธรรมในทองถิ่นดวย โรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งที่คูกันอยูแลว เมื่อ
ชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาแลว ก็จะสงผลกลับไปสูการพัฒนาชุมชนเชนกัน สิ่งที่เห็นชัดอีกอยาง
หนึ่งคือ คนในชุมชนที่พูดภาษาถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ พูดไดเต็มที่วาเปนคนชอง พูดภาษาชอง
สวนครูก็สามารถนําวิชาภาษาถิ่นไปเพิ่มเติมวิทยฐานะในลําดับที่สูงไดอีกดวย ตอมา ผศ.ปยะ กิจ
ถาวร ตัวแทนสถานศึกษาทางภาคใต ไดชี้ใหเห็นวา การฟนฟูศักดิ์ศรีและตัวตนของกลุมชาติพันธุ
มีองคประกอบ 3 สิ่ง คือ ความรู ความเชื่อ และความหวัง การฟนฟูภาษาที่กําลังพยายามทํากัน
อยูนี้ เปนการฟนคืนความเชื่อมั่น พรอมกับสรางความรู และความหวังวา ภาษา การศึกษา และ
ชุมชน จะสามารถสืบทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริเวณชายแดนใต ซึ่ง
ประสบปญหาอยูในขณะนี้ ผศ.ปยะ ยังกลาวอีกวา ภาษา การศึกษา และชุมชน ตองนํามาประสาน
เชื่อมโยง จึงจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นได ซึ่งโรงเรียนนั่นแหละเปนจุดประสาน โดยใชภาษาเปน
เครื่องมือ คือนําภาษาถิ่นเขาไปสอน และเชื่อมโยงสูภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ที่เปนสากลตอไป
ผศ.ปยะ ยังไดสรุปตอนทายอีกวา ในเรื่องภาษา การศึกษา และชุมชน จะตองมีรากฐานหนักแนน
มาจากครอบครัว การสื บทอดภาษาก็ตองเริ่มต นจากครอบครัว ต อมาการศึกษาก็ตองอยูบ น
พื้นฐานของชุมชน ตองเรี ยนรูบ ริบทสังคม ประวั ติ ศ าสตร สภาพภูมิศ าสตร สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรในชุมชน ทานสุดทายคือ อาจารยอภิสิทธิ์ แลหะ ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10
ถื อ เป น ตั ว แทนผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในภาคปฏิ บั ติ ได ชี้ ใ ห เ ห็ น ความสั ม พั น ธ ระหว า งภาษา
การศึกษา และชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นวา ตองเริ่มจากความเขาใจของคนทํางานในพื้นที่ เชน
ครูที่จะสอนภาษาถิ่น วาเขายอมรับหรือไม ทําไดหรือไม แลวชุมชนเห็นดวยหรือไม ตองทําความ
เขาใจกับผูปกครองเด็กวา จะนําภาษามลายูถิ่นไปสอนในโรงเรียนนะ ใหเขาเห็นประโยชนที่จะเกิด
กับเด็กในอนาคต เมื่อเขาเขาใจและยอมรับ จึงจะเกิดการพัฒนาในชุมชน (ดูรายละเอียดเพิ่มใน
ภาคผนวก ค)
หลังจากนั้นแบงเนื้อหาการจัดประชุมออกเปน 5 สวน ไดแก
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- เป น การนํ า เสนอกรณี ศึ ก ษา ของกลุ ม ชาติ พันธุต างๆ ที่ได ทํ า งานวิ จัย เพื่อ ทองถิ่ น
จํานวน 12 กลุม ไดแก (1) กลุมละเวือะ จ.แมฮองสอน (2) กลุมมอญ จ.ราชบุรี (3)
กลุมญัฮกุร จ.ชัยภูมิ (4) กลุมมง จ.แพร (5) กลุมเขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร (6) กลุมมลายู
ปาตานีในสามจังหวัดชายแดนใต (7) กลุมมลาบรี จ.แพร เรื่อง (8) กลุมโซ (ทะวืง) จ.
สกลนคร (9) กลุมอึมป จ.แพร (10) กลุมกอง จ.สุพรรณบุรี (11) กลุมชอง จ.จันทบุรี
และ (12) กลุมกะซอง จ.ตราด ซึ่งทั้ง 12 กลุมไดทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู
ภาษาทองถิ่นทั้งสิ้น และบางกลุมไดนําหลักสูตรภาษาทองถิ่นเขาสูโรงเรียนแลว เปน
การเปดเวทีใหคนจากกลุมชาติพันธุดังกลาวฝกพูดในที่ประชุม เพื่อเปนการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง และถายทอดผลงานที่ไดทํามาใหแกคนกลุมอื่นๆไดทราบ (มี
รายละเอียดของการนําเสนอแตละกลุมในภาคผนวก ง)
- กิจกรรมระดมความคิดเห็นรายกลุม 4 กลุม ไดแก ชุมชนเจาของภาษา หนวยงานที่
เกี่ ย วข อ ง คนหนุ น วิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น และนั ก วิ ช าการ เพื่ อ ถกประเด็ น ป ญ หาและ
เสนอแนะทางออกในการแกปญหาดังกลาว โดยมุงหวังใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ดานวิชาการ และระหวางกลุมชาติพันธุกับหนวยงานราชการในพื้นที่ เพื่อขยายงาน
ตอไป หรือแมกระทั่งเกิดเครือขายระหวางกลุมชาติพันธุเอง (ดูรายละเอียดเพิ่มใน
ภาคผนวก จ)
- การวางแผนปฏิบัติรวมกันในระยะตอไป เพื่อใหเปาหมายของการอนุรักษและฟนฟู
ภาษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดจัดเวทีวางแผนปฏิบัติงาน
รว มกัน ระหวา งที มวิ จัย ชาวบ า น ผู สนับ สนุ น การวิจั ย สถาบั น การศึ กษา ตลอดจน
หนวยงานตางๆ สรุปไดวา องคประกอบของความสําเร็จที่จะผลักดันใหเดินหนาตอไป
ไดแก 1) ความรู หรือขอมูลเชิงนวัตกรรม เริ่มตนดวยงานวิจัย เพื่อสรางความรู และ
นวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา โดยไดรับการสนับสนุนจากสังคม ชุมชน และการปกครองสวน
ทองถิ่น 2) การสนับสนุนจากภาครัฐ และ 3) การสนับสนุนจากฝายการเมือง สวน
องคประกอบของเครือขายฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นนั้น ตองประกอบดวย นัก
ปฏิบัติในพื้นที่ ผูสนับสนุนดานงบประมาณและนโยบาย และนักจัดการ เครือขายของ
การฟ นฟู ภาษาเพื่อพั ฒนาทองถิ่น ตองทํางานในลั ก ษณะเครื อขายปลาดาว ไม ใ ช
เครือขายแบบใยแมงมุม คือถาสวนไหนถูกตัดไป ก็สามารถงอกขึ้นเองใหมได งานก็จะ
ดําเนินตอไปได (ดูรายละเอียดเพิ่มในภาคผนวก ช)
- การแสดงของกลุมชาติพันธุทั้ง 12 กลุม ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณ ประเพณี หรือ
วัฒนธรรมที่เปนตัวตนของแตละกลุม เปนการใหโอกาสแกกลุมชาติพันธุตางๆกลา
แสดงออกในเอกลักษณของตัวเอง เพื่อถายทอดใหลูกหลานสืบไป เปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของแตละกลุมชาติพันธุ รายชื่อการแสดงมีดังตอไปนี้ (1)
กลุมญัฮกุร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ “ปะเรเร” (2) โซ (ทะวืง) อ.สองดาว จ.สกลนคร
“เพลง ดนตรี โซ (ทะวืง)” (3) กลุมกอง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี “รําแคนวิถี
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คนกอง” (4) กลุมกะซอง อ.บอไร จ.ตราด “วิถีชีวิตชาวกะซอง” (5) กลุมมลาบรี อ.
รองกวาง จ.แพร การแสดงเปาแคนของชาวมลาบรี“รองไป บนไป” (6) กลุมอึมป
อ.เมือง จ.แพร “ขับขานตํานานอึมป” (7) กลุมเขมรถิ่นไทย อ.ปราสาท จ.สุรินทร
“กันตรึม” (8) กลุมมง อ.รองกวาง จแพร “รวมวัฒนธรรมมง” (9) กลุมชอง อ.
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี “หงสออน” (10) กลุมมอญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี “เลนผี
มอญ” (11) กลุมละเวือะ จ.แมฮองสอน“เลอซอมแล” (12) กลุมมลายูถิ่นปาตานี
“ปากาแย : เอกลั ก ษณ แ พรพรรณมลายู ไ ทยมุ ส ลิ ม ” (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม ใน
ภาคผนวก ซ)
- การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ของกลุมชาติพันธุ ทั้ง 12
กลุม (ดูรายละเอียดเพิ่มในภาคผนวก ซ) รวมทั้งมีการจําหนายผลิตภัณฑ หัตถกรรม
ทํามือของคนในหมูบานจากกลุมชาติพันธุนั้นๆ
นอกจากนี้ยังมีกลุมชาติพันธุอื่นๆมารวมสังเกตการณ นําเสนองานในครั้งนี้ อาทิเชน กลุม
ไทดํา จ.เลย จ.นครปฐม กลุมบรู จ.อุบลราชธานี กลุมบิซู จ.เชียงใหม กลุมจีนยูนนาน จ.เชียงใหม
และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอีกหลายแหง จํานวนผูเขาประชุมทั้งสิ้น 426 คน ดังรายชื่อที่
แนบมานี้
5. ผลการจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
การจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” ครั้งนี้
เกิดประโยชนและสําเร็จตามผลที่คาดหวังไว ดังนี้
5.1. ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการดําเนินงานฟนฟูภาษาใน
แง มุ ม ต า งๆ ทั้ ง ฝ า ยชุ ม ชนเจ า ของภาษา หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง นั ก วิ ช าการ และผู ทํ า หน า ที่
สนับสนุนการวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งไดจากการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนทัศนคติตอ
กันของแตละกลุมยอย ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
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หองยอย “กลุมเจาของภาษา”
กลุมเจาของภาษา ประกอบดวยทีมวิจัยจากกลุมชาติพันธุตางๆ ที่เปนเจาของภาษา
จํานวน 12 กลุม จากการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานและความคิดเห็น โดยแบงตามหัวขอ
ตางๆ ดังนี้
เหตุที่ตองมีการฟนฟูภาษาในกลุมชาติพันธุ จากอิทธิพลทางสังคมและเทคโนโลยี
ในภาวะปจจุบัน สงผลใหกลุมชาติพันธุสวนใหญที่มีเพียงภาษาพูด แตไมมีภาษาเขียน มีการใช
ภาษาของตนเองลดนอยลง และภาษากําลังสูญหายไปโดยเฉพาะเยาวชนคนรุนหลังที่ไมคํานึงถึง
ความสําคัญของภาษาที่ผานการสืบทอดตอๆ กันมาจากบรรพบุ รุษ แมว าบางกลุมภาษาจะมี
ตัวเขียน แตผูที่รูภาษาเขียนและสามารถอานออกเขียนไดนั้นมีจํานวนไมมากทั้งยังเปนผูสูงอายุ
ชุมชนหรือเจาของภาษาจึงมีความตองการอนุรักษภาษาของตนเองไวใหอยูคูกับชุมชน มีการใช
สื่อสารระหวางกันในชุมชน เพราะภาษาแสดงถึงความเปนอัตลักษณและเอกลักษณของตนเอง
และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถีชีวิต ประเพณี การ
แตงกาย ความรูภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ตลอดจนเปนเครื่องมือเชื่อมโยงความสัมพันธของคนใน
ชุมชนเขาดวยกัน สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนได จนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง กลาที่จะ
บอกผูอื่นไดวาตัวเองเปนใครมาจากไหน
อยางไรก็ตาม ชุมชนเจาของภาษาที่มีการฟนฟูภาษาในปจจุบันยังมีเพียงสวนนอย
เนื่องจากชุมชนเจาของภาษาสวนใหญยังไมเห็นถึงความสําคัญของภาษาที่แสดงถึงความเปน
ตัวตนและเปนเอกลักษณของตนเอง ไมใสใจถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษา ใน
ขณะเดียวกันชุมชนและผูนําชุมชนตลอดจนหนวยงานในทองถิ่นยังไมเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการทํางานวิจัยเพื่อการฟนฟูภาษา หรือเห็นวาเปนเรื่องยาก เปนสิ่งที่เปนไปไมได
เปนเรื่องของนักวิชาการ จึงขาดความเชื่อมั่นที่จะทํางานวิจัยเพื่อฟนฟูภาษา
การฟนฟูภาษาจึงตองอาศัยความรวมมือของบุคคลหลายกลุม อันดับแรกที่สําคัญ
คือ เจาของภาษาหรือชุมชนเจาของภาษา อันดับสองคือ ผูนําชุมชนที่เปนผูกระตุนใหเกิดการ
ทํางานหรือแกนนําในการฟนฟูภาษา อันดับสาม คือ นักภาษาศาสตรจากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท คอยเติมความรูดานวิชาการ อันดับสี่ คือ พี่เลี้ยงทีมวิจัย ที่เปนผูคอย
หนุนเสริมการทํางานในดานตางๆ อันดับสุดทายคือหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่นและ
นอกทองถิ่นที่คอยใหการสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูภาษา เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) ที่สนับสนุนเรื่องงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ จังหวัด หนวยงานสภา
วัฒนธรรม สถาบันการศึกษาในชุมชนหรือในทองถิ่น ตลอดจนผูนําทางศาสนา
ปญหาหรืออุปสรรคการทํางานฟนฟูภาษา คือ เงื่อนไขดานศักยภาพของทีมวิจัย ไมวา
จะเปนเรื่องวัย การศึกษา อาชีพ เพศ งบประมาณ เหลานี้ถาไมพรอมจะสงผลทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการทํางาน
ขอเสนอแนะตองานฟนฟูภาษา คือ ควรมีการสรางชุมชนตนแบบการฟนฟูภาษา เพื่อ
เปนแหลงศึกษาเรียนรูแบบอยางในการทํางานดานการฟนฟูภาษา สําหรับเจาของภาษา หรือ
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ชุมชนใดที่มีความตองการฟนฟูภาษาสามารถศึกษาหรือดูเปนตัวอยางและนํามาประยุกตใชกับ
พื้นที่ของตนเองได ซึ่งเปนการสรางเครือขายการทํางานฟนฟูภาษาที่สําคัญ
หองยอย “ผูทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น”
การทํางานวิจัยดานภาษากลุมชาติพันธุนั้นมีความแตกตางในกระบวนการ เงื่อนไขสําคัญ
ที่สงผลใหการทํางานของพี่เลี้ยงทีมวิจัยในประเด็นภาษามีความแตกตางจากพี่เลี้ยงสายงานอื่น
กลาวคือ พี่เลี้ยงของศูนยประเด็นภาษาฯ มี 2 กลุม คือ
1) พี่เลี้ยงศูนยประเด็นภาษาฯ กลุมวิกฤตทางภาษา ซึ่งแบงออกเปนกลุมพี่เลี้ยงในระดับ
ปฏิบัติงานประจําศูนยฯ สวนกลาง และกลุมพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่
2) พี่เลี้ยงศูนยประเด็นภาษาฯ กลุมวิกฤตอัตลักษณภาคใตและกลุมแนวตะเข็บชายแดน
ดวยเงื่อนไขในเรื่องของกลุมทีมวิจัยที่อยูในพื้นที่หางไกลจากศูนยฯ สวนกลาง ดังนั้น
ศูนยฯ จึงจําเปนตองมีการพยายามหาทางออกดวยการสรางหรือพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ขึ้นมาเพื่อ
อํานวยความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานแทนพี่เลี้ยงจากสวนกลางได
จากการบอกเลาประสบการณจากการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงในพื้นที่ไดพบเงื่อนไขใน
การทํางานประเด็นสําคัญ คือ พี่เลี้ยงในพื้นที่กับการเปน“คนใน” ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1)
“คนใน” ที่มีบทบาทของการเปนคนในชุมชน ที่เปนลูกหลานและเคยทํางานวิจัยรวมกันกับทีมวิจัย
และขยับมาเปนพี่เลี้ยงสวนกลาง 2) “คนใน” ที่มีบทบาทของการเปนครูในโรงเรียนชุมชนและคอย
ใหคําแนะนําชาวบาน 3) “คนใน” ที่มีบทบาทเปนลูกของมิชชันนารี ซึ่งมีลักษณะของการเปนพี่
เลี้ยงแบบดูแลเด็กมาเปนพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนําในการวิจัย และทายที่สุดคือ ฟงจากพี่เลี้ยงที่อยู
สวนกลางดวยตนเองโดยตรง และ4) พี่เลี้ยงเครือขายในพื้นที่ ซึ่งไมเคยมีฐานความรูการทํางาน
ดานภาษามากอน มีเพียงฐานความรูการทํางานแบบมีสวนรวม ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกัน
ระหวางพี่เลี้ยงเครือขายในพื้นที่และทีมพี่เลี้ยงศูนยสวนกลาง
เงื่ อ นไขต า งๆ นั้ น ส ง ผลต อ ความศรั ท ธาความเชื่ อ ถื อ ของที ม วิ จั ย คื อ มี ก ารให
ความสําคัญที่แตกตางกันคือทีมวิจัยใหความสําคัญกับพี่เลี้ยงที่อยูประจําศูนยสวนกลางมากกวาพี่
เลี้ยงในพื้นที่ ทําใหบทบาทการเปนพี่เลี้ยงในพื้นที่นอยลงเปนเพียงการชวยเรื่องงานเอกสาร ดวย
เหตุนี้จึงทําใหพี่เลี้ยงในพื้นที่ตองมีการถอยหางออกมาเปนระยะๆ เพื่อรักษาความหางและเพื่อให
ทีมวิจัยสามารถทํางานเองไดในที่สุด ในขณะเดียวกันทางศูนยสวนกลางตองหนุนใหพี่เลี้ยงใน
พื้ น ที่ รู วิ ธี แ ละทํ า งานวิ จั ย ประเด็ น ภาษาเป น ก อ น โดยอาศั ย การทํ า ไปเรี ย นรู ไ ปพร อ มๆ กั น
(learning by doing) เพื่อสรางความมั่นใจ ความเชื่อถือ ใหทีมวิจัยและพี่เลี้ยงในพื้นที่ใหมากขึ้น
การทํางานพี่เลี้ยงในสายงานวิจัยเพื่อทองถิ่นทั่วไปมีหลายรูปแบบ คือ
1. พี่เลี้ยงอาศัยความเปนผูนําในชุมชนเปนตัวกลางในการติดตอกับทีมวิจัย
2. พี่เลี้ยงเรียนรูงานไปพรอมๆ กับชาวบาน เนื่องจากนักพัฒนาเปนคนในพื้นที่
3. พี่เลี้ยงวิจัยเพื่อทองถิ่นเครือขายในพื้นที่ทํางานรวมกับพี่เลี้ยงประเด็นภาษาเพื่อชวย
หนุนงานวิจัยประเด็นภาษาที่อยูในพื้นที่ของตนใหดีขึ้น
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ขอเสนอแนะจากคนที่อยูสายงานพี่เลี้ยง เพื่อสานตองานประเด็นภาษาในอนาคต คือ ทีม
พี่เลี้ยงศูนยสวนกลางตองการความรูทักษะกระบวนการงาน CBR เพื่อนําไปใชในงานประเด็น
ภาษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแหลงทุนสกว. หรือวิธีการทํางานแบบ “CBR ในงาน
ภาษา” โดยไดรับขอเสนอแนะจากพี่เลี้ยงสายงานอื่นๆ คือ การเปดรับการพัฒนากระบวนการ
งานวิจัยดานอื่นๆ กอนที่จะมาเริ่มงานประเด็นภาษา เพื่อเรียนรูกระบวนการทํางานแบบ CBR
เชน กรณีกลุมกะซอง เปนตน เพื่อชวยสรางสํานึกการเปนเจาของภาษารวมกัน และควรเติม
ความรูงานวิจัยเพื่อทองถิ่นใหพี่เลี้ยงกอน
หองยอย “หนวยงานที่เกี่ยวของ”
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะหนว ยงานรั ฐ นับ เป นป จ จั ย อย า งหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการ
ทํางานฟนฟูภาษานั้น ไดแก โรงเรียน อบต. สภาวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการยกระดับงานฟนฟูภาษาใหเปนนโยบายของรัฐ สามารถทําไดโดยการรวมตัวของกลุม
ชาติพันธุตางๆที่ทํางานฟนฟูภาษาและมีการนําเสนอหรือประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน เชน
การสรางหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทํางานฟนฟูภาษา เปนตน
จากนั้นควรนําเสนอขึ้นไปในระดับจังหวัด โดยผานผูนําทองถิ่นตางๆ ไมวาจะเปนสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ เพื่อใหผูบริหารในพื้นที่เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของงานฟนฟูภาษา และเปนการผลักดันใหทุกฝายมีสวนรวมในการฟนฟูภาษา จะ
กอใหเกิดนโยบายในระดับทองถิ่นจากนั้นจึงจะสามารถไปสูนโยบาย
ดังนั้น ในการผลักดันสูการเปนนโยบายการฟนฟูภาษาจึงควรใหความสําคัญและความ
เสมอภาคตอทุกกลุมชาติพันธุทั้งในระดับตัวบุคคลและกลุมชาติพันธุ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบายที่
ใหความสําคัญของภาษา ในฐานะเครื่องมือที่ดํารงไวซึ่งเรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ และที่สําคัญนโยบายนั้นตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริง คือ มีแผนการทํางาน ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่เกี่ยวของ และการฟนฟู
ภาษาเพื่อนําเขาสูระบบการศึกษา
การฟนฟูภาษานั้นเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น คือ เปนการแกปญหาเรื่องของการ
ถดถอยดานประเพณีดั้งเดิม ภูมิปญญาชาวบาน เชน สมุนไพร อาหาร ฯลฯ เพราะการฟนฟูภาษา
จะเขาไปสงเสริมและฟนฟูเรื่องเหลานี้ขึ้นมา ภาษาที่มีตัวเขียนอยูแลว เชน มอญ ก็ไดมีการฟนฟู
ระบบตัวเขียนขึ้นมาดวย เหลานี้ลวนเปนกําลังใจใหกับคนในพื้นที่การทํางานฟนฟูภาษามีกําลังใจ
และเปนการเปดโอกาสใหมๆ อีกดวย ในขณะเดียวกันการฟนฟูภาษานั้นสงผลตอการสงเสริมเรื่อง
อื่นๆ ในชุมชนตอไปดวย เชน การทองเที่ยว การมีสิทธิ แสดงถึงความมีตัวตน กลาที่จะติดตอกับ
หนวยงานเพื่อใหเขามาชวยเหลือเรื่องตางๆในพื้นที่
ในขณะเดี ยวกั น โรงเรี ย น สถาบันราชการ และเอกชน ควรมีบทบาทสนับ สนุ นความ
ต องการในการธํ ารงรั ก ษาภาษาและวัฒ นธรรมของชุม ชนที่อยูใ นภาวะเสื่อ มถอยดว ย เพราะ
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สามารถกระตุนใหชุมชนเกิดการตื่นตัวและเห็นคุณคาของตนเอง ซึ่งจะสงผลดีในการทํางานฟนฟู
ในระยะยาวตอไป
หองยอย “วิชาการ”
วิชาการ คือ การเรียนการสอน-งานวิจัย-บริการวิชาการ
การฟนฟูภาษาเปนงานวิชาการที่มี 2 มิติ คือ
1. มิติของงานวิชาการที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่ถูกสงผานการสอนโดยมีระบบวิธีคิด
แบบนักวิชาการตะวันตก
2. มิติของประสบการณในแบบตะวันตกของนักวิชาการภาษาศาสตรผสมผสานกับ
สถานการณในสังคมไทย “ภาษาหาย” แลวเกิดการพลิกลักษณะงานวิจัยในภาพลักษณใหม หรือ
เกิดงานวิชาการในศาสตรชาวบานที่มีนักวิชาการเขามาชวย
ปรัชญาการสรางความรูของมนุษย ที่ตองวิ่งหาวิชาการ ความรูมีอยูทุกที่และมีหลายระดับ
โดยเฉพาะ ณ ชายขอบ (ชาวบาน) ที่มีความรูอยูในตัว อยูในชีวิตของชาวบาน แตไมสมบูรณ และ
บางครั้งตองไดรับการเติมเต็มจากวิชาการ ดังนั้น ความรูมี 2 ดาน คือ งานวิชาการและบริการ
วิชาการ โดยความรูมีทั้งที่สามารถนํามาใชไดเลย และบางอยางตองนํามาผสมผสานกับอยางอื่น
เพื่อใหมีความสมบูรณขึ้น และสามารถนําไปใชไดจริงในสังคม โดยเฉพาะความรูวิชาการที่ตอง
อาศัยการเติมเต็มความสมบูรณกับความรูของชาวบาน นั่นเปนที่มาของนักภาษาศาสตรที่ตองมี
การทํางานภาคสนามเรียนรูระบบภาษากับเจาของภาษาจริง และบันทึกไวเปนความรูจริงที่เกิด
จากการศึกษาในพื้นที่จริงจากพื้นที่ตางๆ เนื่องจากรากฐานความคิดความเชื่ออยูที่ตัวเจาของ
ภาษาทําใหนักภาษาศาสตรมีการใชกระบวนการแบบเดิมในการเก็บขอมูล คือ นักภาษาศาสตรใช
ความรูวิชาการรูปแบบเดิมในการเก็บขอมูลโดยตรงกับชาวบาน ตอจากนั้นจึงมีการใชความรูทาง
วิชาการรวมกับการปฏิบัติการรวมของชุมชน ดังนั้น การฟนฟูภาษาในชวงแรกจึงมีลักษณะเปน
วิชาการ เมื่อผานพนไปสักระยะหนึ่งจึงมีลักษณะของการบริการวิชาการ
กระบวนการสรางความรูมีหลายรูปแบบ คือ กระบวนการสรางความรูในการฟนฟูภาษา
ถิ่น โดยอาศัยความรูวิชาการ การฟนฟูภาษาในกลุมคนที่เปนชาวบาน ที่ไมเคยมีภาษาเขียนมา
กอน ตองใชอักษรไทยเขามาเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงการสื่อสารทางภาษา เพราะเปนสิ่งที่ทุก
คนสามารถเขาถึงได และทุกคนเขาใจรวมกันมากที่สุด และเอื้อตอการฟนฟูภาษาในสังคมปจจุบัน
เปาหมายการฟนฟูภาษาและรูปแบบกระบวนการฟนฟูภาษามีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
บริบท
1. เปนการฟนฟูสํานึกทําใหภาษาที่กําลังวิกฤตใหมีคุณคาขึ้นมา
2. เปนการฟนฟูทางวัฒนธรรมเพื่อเห็นคาตัวเอง ซึ่งในชุมชนที่มีการฟนฟูภาษามีทั้ง
ตองการ ฟนฟูเพื่อการสื่อสารภายใน และตองการฟนฟูเพื่อสื่อสารกับคนภายนอก
ชุมชน ซึ่งเปนการเพิ่มตัวตนในสังคมอีกทางหนึ่ง
3. เปนการฟนฟูเพื่อการสืบทอดเรียนรูในกลุมเด็ก
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5.2. ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางดาน
ภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
มีการนําเสนอกรณีศึกษาของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่ไดทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่น จํานวน 12
กลุม ไดแก (1) กลุมละเวือะ จ.แมฮองสอน เรื่อง “เหลียวหลังแลหนาภาษาละเวือะ บานปาแป” (2)
กลุมมอญ จ.ราชบุรี เรื่อง “รวมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาเยาวชนมอญ” (3) กลุมญัฮกุร จ.ชัยภูมิ
เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษผานภาษาแม(ญัฮกุร)” (4) กลุมมง จ.แพร เรื่อง
“สืบทอดเรื่องราวความเปนมง (ดวยตัวอักษรไทย)” (5) กลุมเขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร เรื่อง “สัมผัสรัก
สูงานวิจัยภาษาเขมรถิ่นไทยบานโพธิ์กอง” (6) กลุมมลายูปาตานีในสามจังหวัดชายแดนใต เรื่อง
“การพั ฒ นาภาษาในจั ง หวั ด ชายแดนใต ” (7) กลุ ม มลาบรี จ.แพร เรื่ อ ง “เกิ ด อะไรขึ้ น เมื่ อ คน
ตองเหลืองทําวิจัย” (8) กลุมโซ (ทะวืง) จ.สกลนครเรื่อง “จากวันนั้นถึงวันนี้ของโซ (ทะวืง)” (9)
กลุมอึมป จ.แพร เรื่อง “สืบชะตาภาษาอึมป พลิกฟนวัฒนธรรมโลโลโบราณ” (10) กลุมกอง จ.
สุพรรณบุรี เรื่อง “การฟนคืนภาษากองผานวิถีชีวิต” (11) กลุมชอง จ.จันทบุรี เรื่อง “ชองเปนสังคม
แหงการเรียนรู” และ (12) กลุมกะซอง จ.ตราด เรื่อง “ความพยายามเฮือกสุดทาย ในการพลิกฟน
ภาษากะซอง” ซึ่งทั้ง 12 กลุมไดทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูภาษาทองถิ่นทั้งสิ้น
การนําเสนองานวิจัยของกลุมชาติพันธุทั้ง 12 กลุมนี้ แบงออกเปน 1) การฟนฟูภาษาเพื่อ
นําเขาสูโรงเรียน โดยจัดทําหลักเปนสูตรทองถิ่นมีการบูรณาการเขากับระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ไดแก กลุมชอง กลุมญัฮกุร และกลุมโซ(ทะวืง) 2) การฟนฟูภาษาเพื่อ
บันทึกเรื่องราวเชิงประวัติของภาษาและวัฒนธรรมของกลุมตนเพื่อสืบทอดไปยังรุนตอไป ไดแก
กลุมละเวือะ กลุมมง กลุม มลาบรี กลุมอึมป กลุมกอง กลุมกะซอง กลุมเหลานี้ยังมีความตองการ
นําภาษาเขาสูโรงเรียนเมื่อมีโอกาส และจํานวนคนที่มากพอ 3) กลุมที่มีตัวอักษรอยูเดิม แตมีคนรู
นอย จึงจําเปนตองฟนฟูภาษาเพื่อฟนสํานึกในความเปนตัวตนที่มีอัตลักษณดั้งเดิม ไดแก กลุม
มอญ และเขมรถิ่นไทย และกลุมสุดทาย 4) กลุมมลายูปาตานี เปนการนําภาษาแมมาเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรูภาษาราชการของเด็ก หวังผลในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คือการจัดการเรียน
การสอนแบบทวิภาษา ซึ่งถือวาเปนสิ่งใหมในวงการศึกษาไทย จะเห็นไดวาทุกกลุมที่ทํางานดาน
ฟนฟูภาษาตองทําเหมือนกัน และเปนพื้นฐานในการทํางานตอไป คือ การสรางระบบตัวเขียนโดย
ใชอักษรไทย
สวนกลุมชาติพันธุที่ไมไดนําเสนอผลงาน เนื่องจากอยูระหวางการเรียนรู เชน กลุม ไทดํา
กลุมบรู กลุมบิซู และกลุมจีนยูนนานนั้น ก็ไดเห็นตัวอยางงานวิจัยของ 12 กลุมดังกลาว เปนการ
ปลุ กความตองการทํ างานวิจัย ด านภาษาในกลุมของตน พร อมทั้งได พูดคุยซักถามกับ ทีมวิจัย
ชาวบานจริงๆ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีมาก
นอกจากการนํ า เสนอผลงานการวิ จั ย ด า นภาษาแล ว ที ม วิ จั ย ยั ง ได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง
วัฒนธรรมการแตงกาย หัตถกรรม พิธีกรรม การละเลนพื้นบานตางๆ ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึง
ความหลากหลายของผูคนที่อยูบนแผนดินไทย นับเปนสีสันของงานนี้ดวย
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5.3 ผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากการอภิปรายของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบูรณาการ
ความรูด านวิ ช าการและการพั ฒ นาทอ งถิ่นสู ก ารแกป ญหาภาษาและวั ฒ นธรรมในภาวะวิ กฤต
เนื่องจากผูอภิปรายลวนมาจากคนที่มีปฏิบัติการจริงและเกาะติดกับพื้นที่ จึงสามารถอภิปรายให
ผูเขารวมประชุมไดเขาใจ และเขาถึงขอมูลอยางแทจริง อาทิ ชุดขอมูลความรูเรื่องแนวคิดการ
สนับสนุนของสกว. ซึ่งสนับสนุนงานวิจัย 3 ระดับ คือ ระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และยุทธศาสตร
ของประเทศ ทั้งนี้ผูที่มีสวนไดสวนเสียตองมาชวยกันคิด ถึงแมวาบางโจทยจะเปนโจทยระดับชาติ
แตในการทํางานก็ตองเชื่อมโยงกลับมาสูระดับทองถิ่นทั้งสิ้น และเมื่อมีโจทยและปจจัยซับซอนมาก
ขึ้น ก็ตองใชความรูจากขางนอกเขามาเสริม ตองหาผูรูเฉพาะดานมาชวย หานักวิชาการที่ไดรับการ
ฝกโดยเฉพาะเขามาใหความรูเชิงเทคนิค ซึ่งผูวิจัยตองใช แตไมจําเปนตองเชื่อทั้งหมด ผูที่จะเปนผู
ตัดสินวาจะใชความรูอะไร หรื อว าจะเอาความรู ไหนมาผสมกับอะไร คือเจาของโจทย ถา เปน
โครงการระดับทองถิ่น เจาของโจทยก็คือ ชุมชนทองถิ่น ถาเปนระดับจังหวัดเจาของโจทยก็นาจะ
เปนภาคีหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในจังหวัด
นอกจากนี้ยังไดรับความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเปนมาของโครงการการศึกษาและ
ฟนฟู ภ าษาและวั ฒนธรรมในภาวะวิก ฤต และการดํา เนินงานที่ สอดประสานระหวางชุ มชนกั บ
นักวิชาการภาษาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ปจจัยสําคัญของการทํางานดานการ
ฟนฟูภาษาก็คือ จะตองมีการทํางานโดยชุมชนมีสวนรวม ชุมชนเปนเจาของโครงการ ตอจากนั้นก็
ตองมีการสนับสนุนทางวิชาการทางดานเทคนิควิธีการในกรอบกวางๆ จากฝายวิชาการ สวนใน
รายละเอียดที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมชุมชนก็จะเปนผูดําเนินการเอง และสิ่งที่จะขาดไมไดก็คือ
การสนับสนุนทางดานงบประมาณจากหนวยงานตางๆ เชน สกว. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งการสนับสนุนจากองคกรตางๆ ในพื้นที่ เชน วัด โรงเรียน อบต. หรือ
หนวยงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่ ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมาก และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
กําลังใจจากทุกภาคสวนในการใหกําลังใจ สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการฟนฟูภาษาใน
บริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
5.4 นักศึกษาไดรับความรูตรงจากชุมชนผูที่ทํางานดานวิชาการและหนุนการวิจัยแกชุมชน
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถแบงนักศึกษาไดเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 คือนักศึกษา
ที่กําลังศึกษาอยูที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ไดมีโอกาสเขามารวมเรียนรู
กระบวนการจัดการประชุมตั้งแตกอนและหลังการประชุม และไดความรูโดยตรงจากวิทยากรที่เปน
ทีมวิจัยชาวบาน ไดเรียนรูภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่มารวมงาน
สวนที่ 2 คือ นักเรียน นักศึกษา ที่มาจากโรงเรียน คณะ หรือสถาบันอื่น เพื่อมาศึกษาหา
ความรูเรื่องการอนุรักษและฟนฟูภาษาของกลุมชาติพันธุ ซึ่งบางคนไมเคยไดยินชื่อกลุมชาติพันธุ
เหลานี้มากอนเลย เพิ่งไดมารูจักเมื่อมารวมงานประชุมในครั้งนี้ เชน นักเรียนจากโรงเรียนวัดลาด
เปง จังหวัดสมุทรสงคราม เปนตน
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6. แนวทาง/กระบวนการผลักดันผลงานวิจัยใหเกิดการใชประโยชน
6.1 หวังใหเกิดเครือขายการทํางานดานการฟนฟูภาษา โดยมีภาคีตางๆ เขารวม คือ
หนวยงานราชการทั้งในสวนกลาง ทองถิ่น รวมทั้งองคกรสนับสนุนอื่นๆ
จากการประชุมครั้งนี้ เกิดเครือขายการทํางานดานการฟนฟูภาษาแบบไมเปนทางการ
อาทิ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย นั ก วิ ช าการ จากภาควิ ช าภาษา
ตะวันตกและภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, คณะมนุษย
ศาสตรฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สถาบันภาษาไทย
สํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน ผูทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น
อาทิ องคการบริหารสวนตําบลปทุมวาป จังหวัดสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น
องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เปนตน
6.2 เกิดแมแบบของการพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาและฟนฟูภาษาในบริบทของการ
วิจัยเพื่อทองถิ่น โดยการสกัดความรูเชิงวิชาการออกมาในรูปที่สามารถประยุกตใชไดในระดับ
ทองถิ่น

16

แมแบบของการฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
1. การฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นคืออะไร?
การฟ น ฟู ภ าษาในบริ บ ทของงานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น คื อ ปฏิ บั ติ ก ารในท อ งถิ่ น ที่ อ าศั ย
ฐานความรูในทองถิ่น กระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น และความรูทางดานการฟนฟูภาษา

ภาพที่ 1
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง คื อ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ชุ ม ชนภาษาชาติพั น ธุเ ป นผู ก ระทํ า ในบริ บ ทของ
ทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนภาษาชาติพันธุที่ตั้งอยูในทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทยตางก็มีปญหา
หนึ่งที่คลายคลึงกันไดแก ปญหาการถดถอยของการใชภาษา
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ภาพที่ 2

ภาพที่ 3
เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา การฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดในทองถิ่นของชุมชนภาษาชาติพันธุที่มีปญหาการถดถอยของการใชภาษา เพื่อ
แก ป ญ หานั้ น โดยที่ ป ฏิ บั ติ ก ารดั ง กล า วอาศั ย ฐานความรู ที่ มี ใ นท อ งถิ่ น ความรู เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น และความรูดานการฟนฟูภาษา
ในกระบวนการแกปญหานี้ มีผูเกี่ยวของอยางนอยสามสวน คือ (1) ผูปฏิบัติการในทองถิ่น
ซึ่งในที่นี้ไดแก “ทีมวิจัยเพื่อทองถิ่น” (2) ผูสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น ติดตามดูและ
การขอรับทุนและการใชทุน ซึ่งในที่นี้ไดแก “พี่เลี้ยงวิจัยเพื่อทองถิ่น” หรือ “ศูนยประสานงานวิจัย
เพื่อทองถิ่น” และ (3) ผูมีความรูเกี่ยวกับการฟนฟูภาษา ซึ่งที่ผานมาไดแก นักวิชาการดาน
ภาษาศาสตรที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับงานภาษาศาสตรในภาคสนามที่เกี่ยวของกับภาษา
ชาติ พั น ธุ การพั ฒ นาระบบตั ว เขี ย นและการพั ฒ นาวรรณกรรมสํ า หรั บ ภาษาที่ ไ ม เ คยมี ร ะบบ
ตั ว เขี ย นมาก อ น รวมทั้ ง ความรู เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเรี ย นการสอนภาษาชาติ พั น ธุ ใ น
โรงเรียน
จะพบวามีความคลายคลึงกันประการหนึ่งระหวางกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่นและ
การฟนฟูภาษา ไดแกการเนนที่ความเปนปฏิบัติการ การตองอาศัยความรูในทองถิ่นเปนฐาน
สําหรับการแกปญหาที่ทองถิ่นเห็นวาเปนปญหาของตัวเอง และการที่ผูลงมือปฏิบัติการเปนชุมชน
ผูเปนเจาของปญหา
ทั้งนี้ การสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนใชกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นเพื่อนําไปสูการคนหา
ภูมิป ญญาที่ มีอยู เ ดิ มมาแกปญหาป จจุบั นเป นจุดแข็งที่ช ว ยทํา ใหการฟนฟูภาษาสามารถเปน
ประโยชนแกการปฏิบัติอยางไดผลในทองถิ่นได ทั้งนี้เพราะการฟนฟูภาษามองปญหาการถดถอย
ของภาษาวาเปนปญหาในระดับมหภาคและมีความคลายคลึงกันปจจัยและเงื่อนไขของปญหาไม
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แตกตางกันมากนักในแตละทองถิ่น รวมทั้งมีความรูและทักษะที่เปนสากลบางประการที่สามารถ
เติมใหกับทีมวิจัยไดโดยไมตองคํานึงถึงความแตกตางของบริบททองถิ่น(เปรียบเทียบภาพที่ 4-5)

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5
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อยางไรก็ตาม การผสานกันระหวางความรูดานการฟนฟูภาษาและงานวิจัยเพื่อทองถิ่นก็
ใหเ กิดประโยชนทั้ งกับการประยุกตความรูทางวิชาการสู การปฏิ บัติ และการวิ จัยเพื่ อทองถิ่ น
สามารถใช ป ระโยชน จ ากความรู ที่ มี ลั ก ษณะเป น สากลและเป น ท อ งถิ่ น ไปในเวลาเดี ย วกั น
นอกจากนั้นยังเปนการเปดประเด็นใหตัวตนของชุมชนชาติพันธุ ซึ่งสวนหนึ่งปรากฏอยูในภาษา
ของกลุมชาติพันธุ สามารถแสดงออกไดและเปนประเด็นในการรวมคนไดในงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ดังจะเห็นไดในภาพที่ 6

ภาพที่ 6
ในภาพที่ 6 จะเห็นความเชื่อมโยงระหวางความรูดานการฟนฟูภาษา ที่มีนักวิชาการดาน
ภาษา หรือผูที่มีความรูและทักษะในดานการฟนฟูภาษาเปนผูประยุกต ซึ่งในอนาคตอาจเปนผูที่
มิไดมีหนาที่ทางสังคมเปนนักวิชาการแตไดรับการอบรมอยางพอเพียงที่จะทําหนาที่ประยุกต
ความรูทางวิชาการไปเติมเต็มใหแกชุมชนนักวิจัยเพื่อทองถิ่น หรือพี่เลี้ยงวิจัยเพื่อทองถิ่น เพื่อ
ประกอบเขาไปในปฏิบัติการฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
เนื่องจากปญหาการถดถอยของภาษาชาติพันธุ หรือภาษาทองถิ่น เปนปญหาที่มีลักษณะ
สากล และมีการสะสมประสบการณและบทเรียนจากพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก ในแนวทางตางๆ ของการ
ฟนฟูภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ฉะนั้นองคความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถนํามาเติมแก
กระบวนการเรียนรูผานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นได เพียงแตผูปฏิบัติในระดับทองถิ่นจําเปนตองใช
วิจารณญาณวากระบวนการ “เติม” นั้นจะเกิดขึ้นอยางไร เมื่อไร ในขั้นตอนไหนของงานวิจัยเพื่อ
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ทองถิ่นจึงจะเกิดความเหมาะสม และกอใหเกิดการสรางความรูใหมจากความรูเดิม ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย ความรูเกี่ยวกับการฟนฟูภาษา ที่นําไปสูการแกไขปญหาของทองถิ่นโดยคนใน
ทองถิ่นเองไดในที่สุด
2. การฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นทําอยางไร?
โดยทั่วไปการที่สมาชิกของชุมชนชาติพันธุภาษาในทองถิ่นหนึ่งตัดสินใจปฏิบัติการฟนฟู
ภาษาในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ก็เนื่องจากความวิตกกังวลตอสภาวการณในปจจุบัน เพื่อหา
แนวทางอนุรักษ ฟนฟูภาษาทองถิ่นอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมใหแกชนรุนหลังสืบไป
ความวิ ต กกัง วลถึ ง สภาวะถดถอยของภาษาเป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ไปในชุ ม ชนชาติ พั น ธุ
เนื่องจากปญหาการตายของภาษาตางๆ ใน โลกกําลังเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในอัตราที่ไมปกติ และ
กอใหเกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียองคความรูและ ภูมิปญญาที่กลุมชนตางๆ ไมวาจะเปนปรัชญา
การดํารงชีวิต ความรูเกี่ยวกับสมุนไพร ความรูเชิงชาง ศิลปะพื้นบานฯ ที่บันทึกอยูในภาษา
ฉะนั้น ขั้นตอนแรกของการฟนฟูภาษาในภาวะวิกฤตในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นก็
คือการสรางใหเกิดความตระหนักรูวา “ภาษา” ก็เปนหนึ่งในปญหาที่ทองถิ่นสามารถศึกษาและ
แกไขไดผานกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น และบูรณาการมุมมองเกี่ยวกับปญหาดานภาษาเขากับ
บริบทของชุมชน และเติมความรูดานการพัฒนาภาษาควบคูไปกับการทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่น
กระบวนการเติมความรูดานการพัฒนาและฟนฟูภาษานี้เองที่เปนความแตกตางระหวาง
การทํางานวิจัยทองถิ่นโดยทั่วไป และการทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นในประเด็นภาษา ซึ่งตอจากนี้ไป
จะกลาวถึงเฉพาะกระบวนการเติมความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและฟนฟูภาษาในการทํางานวิจัยเพื่อ
ท อ งถิ่ น ประเด็ น ภาษา อั น เป นส ว นต า งสํ า คั ญ ระหว า งงานวิ จั ย เพื่ อท อ งถิ่ น ประเด็น ภาษาและ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นโดยทั่วไป ซึ่งไดมีการกลาวถึงในที่อื่นๆ แลวพอสมควร ทั้งในแงวิธีการและ
ขั้นตอน ตลอดจนคุณประโยชนในแงตางๆ
การเติมความรูผานการจัดประชุ มอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอตางๆ เชน การพัฒนา
ภาษาดานตางๆ ไดแก การสรางระบบเขียน การลงบันทึกความทรงจํา ภูมิปญญา ดานตางๆ คติ
คําสอนพื้นบาน เพลง เรื่องเลาตางๆ รวมถึงการสรางสื่อ การเรียนการสอนดวยภาษาทองถิ่น เป
นตน ซึ่งลวนแลวแตเปนการใชความรูในทองถิ่นเปนตัวตั้งของการทํากิจกรรมในชุมชน
อย า งไรก็ ต าม การนํ า ความรู ท อ งถิ่ น ทางด า น “ภาษา” มาใช ป ระโยชน ใ นด า นต า งๆ
โดยเฉพาะในด า นการวิ จั ย มี ค วามจํ า เป น ไม ม ากก็ น อ ยที่ ต อ งพั ฒ นาให ภ าษานั้ น อยู ใ นรู ป ที่
เหมาะสมสําหรั บการบันทึก สื่อสาร และผลิต ซ้ําได จึงเป นเหตุ ผลว าทําไม “การพัฒนาระบบ
ตั ว เขี ย น” ได ก ลายเปนขั้ น ตอนแรกๆ เสมอสําหรั บการทํ างานวิ จัย เพื่ อ ท องถิ่ น ประเด็ นภาษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูภาษาผานระบบโรงเรียน (ดูภาพที่ 7)
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สืบคนภูมิปญญา
ดานอื่นๆ
พัฒนาระบบ
ตัวเขียน

สรางนักเขียน
ผลิตหนังสือ

สรางหลักสูตร+สื่อ+คูมือ
ฝกครูทองถิ่นใหสอนภาษา

จัดการเรียน
การสอนในใน

ร.ร.สาน
งานตอ

พัฒนาศูนยการ
เรียนรูในชุมชน
เพิ่มเติมจาก

สํารวจทัศนะตอ
ภาษา+วธ.

ภาพที่ 7
3. การฟนฟูภาษาผานระบบโรงเรียนทําอยางไร?
จากการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาการนํ า ภาษาท อ งถิ่ น หรื อ ภาษาชาติ พั น ธุ เ ข า สู ห อ งเรี ย น
สามารถทําไดในสองลักษณะ คือ
ประการแรก การจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งเปนการประยุกต
แนวคิดของการฟนฟูภาษาที่ใหขยายแวดวงการใชภาษาในภาวะวิกฤต มีการใชภาษาของเพื่อการ
อานเขียน และมุงที่จะใหภาษาชาติพันธุเขาไปมีบทบาทในระบบการศึกษาที่จัดใหแกเยาวชนใน
กลุมชาติพันธุในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทําใหเยาวชนในกลุมชาติพันธุไดมีโอกาสเรียนรูภาษาของ
ชุมชนตนเองแลว ยังเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหแกภาษาชาติพันธุตามหลักการที่ไดกลาวถึงไป
แล ว ข า งต น ยิ่ ง กว า นั้ น ยั ง จะเป น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาให ส ง ผลบวกต อ การเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในชุมชนชาติพันธุ ทั้งนี้เพราะการเรียนรูจากเรื่องใกลตัวไป
หาเรื่องไกลตัว การเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรูของนั กเรียนโดยใหความยอมรั บแกวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่อยูลอมรอบตัวเด็กเพื่อสรางสะพานเชื่อมสูการเรียนรูวัฒนธรรมอื่นๆ นอกจากนั้นการจะ
สงผลตอการพัฒนาการรูหนังสือโดยสรางอุปนิสัยในการอานเขียน เพราะโครงการสอนภาษาชาติ
พันธุในโรงเรียนมีการพัฒนาสื่อการอานที่นาสนใจเพิ่มเติมขึ้นไปจากในหลักสูตรปกติ
ประการที่สอง การนําภาษาทองถิ่นเขาสูหองเรียนในฐานะเครื่องมือของการเรียนการสอน
แบบ “ทวิภาษา” ที่เริ่มตนจากภาษาแมกอนเพื่อปูพื้นฐานเขาสูการเรียนรูเปนภาษาไทย และการ
เรียนภาษาไทย ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนภาษาทองถิ่นเปนรายวิชาและการศึกษา
แบบทวิภาษาที่ตั้งตนจากภาษาทองถิ่นอยูที่ขอบเขตและสถานะของภาษาทองถิ่นและภาษาไทย
กลาวคือ ภาษาทองถิ่นในระบบทวิภาษาจะไมใชเปนเพียงหนึ่งในหลายวิชาที่นักเรียนตองเรียนรู
แตภาษาทองถิ่นจะถูกใชเปนสื่อในการเลาเรียนความรูดวย ขณะเดียวกันภาษาไทยจะเริ่มตนจาก
การเปนความรูหนึ่งที่นักเรียนตองเรียน แลวจึงขยับบทบาทเปนสื่อในการเลาเรียนความรู ในขณะ
ที่ภาษาทองถิ่นและความรูทองถิ่นก็ยังสามารถมีการเลาเรียนตอไปไดในระยะยาวในฐานะของ
รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษามุงเนนที่การพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนในกลุมชาติพันธุเปนเหตุผลแรก และการธํารงรักษา
หรือการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมเปนเหตุผลรอง ฉะนั้นจึงจะไมกลาวถึงในรายละเอียดในที่นี้
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ภาพที่ 8
4. ขั้นตอนและองคประกอบของการฟนฟูภาษาผานระบบโรงเรียนเปนอยางไร?
ในกระบวนการพัฒนาระบบตัวเขียนนั้น แมจะตองประยุกตใชองคความรูทางภาษาศาสตร
จากภายนอก แต ก็ตองอาศั ยความรูใ นตั ว ภาษา ซึ่งเป นความรู ใ นตั ว เจ า ของภาษาเอง เมื่อ มี
ประเด็นที่ตองตัดสินเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของภาษา ความรูในตัวเจาของภาษานี้เองที่ถูกหยิบยก
มาใชในการตัดสินใจสรา งระบบตัวเขี ยน โดยมีการประยุกตความรู เ ชิงวิชาการเฉพาะในการ
วิเคราะหระบบภาษาและภาพรวมของระบบตัวเขียน และการใชสัญลักษณแทนเสียงที่มีมาตรฐาน
ความรูเหลานี้ไมสามารถเกิดไดจากการปฏิบัติเพียงอยางเดียว แตเปนความรูที่อิงอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีอันเปนนามธรรมดวย แตเมื่อถูกใชในบริบทชุมชนก็ถูกปรับใหเปนความรูที่ชุมชนสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนของตนเองเชนกัน
สําหรับการเขียนเรื่องราวในภาษาทองถิ่นและผลิตหนังสือประเภทตางๆ ยิ่งมองเห็นได
ชัดเจนขึ้นวาจะตองมีการนําเอาความรูสึกนึกคิดจากภายในตัวผูเขียน แปรออกมาเปน “ภาษา
เขียน” ที่ผูอานสามารถรับตอไปได แมเทคนิคในการเขียนจะเปนการฝกปรือในสิ่งที่นักเขียนชอง
ไมเคยทํามากอน แตเรื่องราวที่ถูกเขียนออกมานั้นเปนสิ่งที่อยูภายในตัวนักเขียนเอง ซึ่งเดิมไมเคย
ถูกนําออกมาถายทอดในรูปแบบของภาษาเขียนและหนังสือ
สํา หรั บ การพัฒ นาหลั กสู ต รภาษาทอ งถิ่น และการฝ ก ครู ชุ ม ชนให ส ามารถสอนภาษา
ทองถิ่นได จะเปนไดวากระบวนการที่ใชนั้นจะมีความเปนวิชาการและเทคนิคเฉพาะในลักษณะ
เดียวกับการพัฒนาระบบตัวเขียน ไมวาจะเปนรูปแบบของการจัดหนวยการเรียนรูเปนรายคาบ
การจัดเนื้อหาภาษาทองถิ่นใหเปนสวนๆ เพื่อการเรียนรูเปนลําดับจากยากไปหางาย การสราง

23

แบบเรียนภาษาทองถิ่น ตลอดจนถึงการฝกครูชุมชน ทั้งหมดนี้มิใชความรูที่ทีมวิจัยสามารถจัดการ
เรียนรูขึ้นเองได แตตองอาศัยผูมีความรูและประสบการณเปนผูแนะนําใหกอนจึงจะทําได

ภาพที่ 9
5. การฟนฟูภาษาผานระบบโรงเรียนจะมีการพัฒนาตอยอดไปไดอยางไร?
ในแงเนื้อหาของโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษา พบวามีแนวโนมที่จะเปนการ
ขยายพื้นที่ มากกวาจะเปนการเปดประเด็นใหมที่ไมเคยมีการดําเนินงานมากอน แมเนื้อหาของ
โครงการจะมีความแตกตางกันบางในรายละเอียด แตในแงขององคความรูท่ีใชในการสนับสนุน
โครงการวิจัยยังคงเปนฐานความรูเดิม
ทั้งนี้เปนเพราะทางศูนยฯยังเห็นวาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษและฟนฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในกลุมชาติพันธุที่ตกอยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงทั้ง 14 กลุม นอกจากจะเนนที่การ
สรางสัมพันธภาพระหวางกลุมตางๆและศูนยฯแลว ยังไดแกการผลักดันให “โรงเรียน” ในทองถิ่น
เปดการเรียนการสอนภาษาเหลานี้ เนื่องจากจะเปนการยกระดับสถานะภาษาเหลานี้อยางเปน
รูปธรรมไดในระยะเวลาสั้นที่สุด เวนแตวาการนําภาษาเขาสูโรงเรียนจะไมมีเงื่อนไขที่เหมาะสม
การพัฒนาศูนยการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทางภาษา-วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุก็เปนทางเลือก
เพิ่มเติมไดอีกทางหนึ่ง
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ในสวนของการนําความรูและบทเรียนที่ไดมาประยุกตใชในการทํางานกับกลุมชาติพันธุ
แนวชายแดนและกลุมชาติพันธุอื่นๆ แมจะมีเงื่อนไขแตกตางกันใน แตการนําภาษาทองถิ่นเขาสู
โรงเรียนนอกจากจะเปนการยกสถานะทางสังคมของภาษาเหลานี้ แล ว หากได มีการจัดอยาง
เหมาะสมยังจะสงผลดีตอการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งเปนปญหาหลักของของภาษาชาติพันธุหลาย
ภาษาตามแนวชายแดนของประเทศ
สําหรับแนวทางในการอนุรักษและการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงและตอยอด
ไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ ของกลุมชาติพันธุ ไดแกการสืบคนและใชประโยชนภูมิ
ปญญาดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนดานของภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพร และพืชทองถิ่น
อื่นๆ เปนตน โดยมีการนําประสบการณที่ไดรับจากการดําเนินงานดานภาษาไปประยุกตใชดวย
เนื่องจากจะชวยใหทีมวิจัยจากชุมชนชาติพันธุภาษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและเรียบเรียงผล
การศึกษาคนควาไดดียิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาตัวระบบตัวเขียนและการพัฒนาวรรณกรรมของ
ชุมชนภาษาชาติพันธุตางๆ ชวยปูพื้นฐานความสามารถในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นและ
การถายทอดความรูของทองถิ่นซึ่งในอนาคตอันใกลนี้ทางศูนยฯคาดวา โครงการวิจัยทองถิ่นใน
ประเด็นคลายคลึงกันนี้จะเกิดขึ้นในอีกหลายชุมชนชาติพันธุ ที่เคยมีการดําเนินโครงการพัฒนา
ภาษารวมทั้งโครงการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียน
บทสงทาย
การประชุมในครั้งนี้ไดรับความรวมมืออยางดีจากกลุมชาติพันธุตางๆ ที่มาเสนองาน และ
กลุมที่มาสังเกตการณ ทําใหกลุมชาติพันธุตางๆ มีความตื่นตัว และใหความสําคัญกับการอนุรักษ
และฟนฟูภาษาของตนเองมากขึ้น เพราะไดเห็นผูที่มีอุดมการณเดียวกันมาประชุมและถายทอด
ประสบการณซึ่งกันและกัน ทั้งยังไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิด สรางเครือขายร วมกัน กลุมที่
ทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นมานานแลวก็ยังคงตอยอดขยายงานวิจัยตอไป กลุมที่เพิ่งเริ่มงานวิจัยก็มี
กําลังใจมากขึ้น ทั้งๆที่รูวาภาษาอยูในภาวะวิกฤตก็ตาม เชน กลุมกะซอง จ.ตราด เปนตน ฝายคน
หนุนวิจัย ซึ่งไดแกแหลงทุนที่ใหการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ไดพบปะ พูดคุยกับเจาของ
ภาษา ทําใหรูจักคุนเคยกันมากขึ้น นักวิชาการไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานรวมกันในระยะตอไป ผลจากการแสดงความคิดเห็นกลุมยอย สามารถนํามา
เปนสิ่งสะทอนงานที่กําลังทําอยู หรือใชปรับปรุงงานตอไป การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเปน
จุดเริ่มตนใหงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของกลุมชาติพันธุตางๆ ขยายตอไปยังหนวยงานตางๆ ในอนาคต
และงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจะชวยพัฒนาคน สรางคนใหมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการความมั่นคง
และยั่งยืนในชุมชนที่ไมใชสังคมเมืองไดตอไป
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คํากลาวรายงานของ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
(รศ.ดร.โสภนา ศรีจําปา)
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คํากลาวรายงาน
ของผูอํานวยการสถาบันฯ (รองศาสตราจารย ดร. โสภนา ศรีจําปา)
ในการประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม เรื่อง “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2551
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-------------------------------------------------------------------y ทานรองอธิการบดี y ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย y ผูอํานวยการสํานัก
กิจการชาติพันธุ y ประธานศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต y วิทยากร y
ตัวแทนชุมชนภาษาละเวือะ มอญ ญัฮกุร มง เขมรถิ่นไทย มลายูถิ่น มลาบรี โซ(ทะวืง) อึมป กอง
ชอง กะซอง และทานผูมีเกียรติทุกทาน
ในป ค.ศ 2008 หรือป พ.ศ 2551 นี้ ทางองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปแหง
การเฉลิมฉลองปภาษาสากล (International Year of Languages) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุน
เตือนใหเราทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของ
โลก และเพื่ อ เป ด โอกาสให นํ า เอามรดกทางภู มิ ป ญ ญาของมนุ ษ ยชาติ อั น ได แ ก ภ าษาที่ มี อ ยู
มากกวา 6,000 ภาษาทั่วโลก เขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาและแกปญหาของมนุษยชาติใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนปญหาในดานการจัดการศึกษา การพัฒนาอยางยั่งยืน การแกไขความ
ขัดแยงระหวางวัฒนธรรม และปญหาอื่นๆ ซึ่งลวนแลวแตตองบูรณาการความรู ความเขาใจและ
การใหความสําคัญกับภาษาเขาไปเปนสวนหนึ่งของทางออกดวยทั้งสิ้น
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมอยางยิ่ง เรา
มีประชากรที่ใชภาษาตางๆ กวา 60 กลุมภาษา ซึ่งสวนใหญกําลังประสบปญหาการเสื่อมถอยของ
การใชภาษาอยูใ นป จจุบัน ภาวะถดถอยของการใชภาษาดําเนินไปพร อมกันกับ ปญหาชุมชน
ออนแอและการสูญเสียความมั่นคงในชีวิต
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่ อ พั ฒ นาชนบท มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ภ ารกิ จ ในการดํ า เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ด า นภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาและการสนับสนุ นด านวิชาการแกชุมชน
เจาของภาษาที่มีการถดถอยของการใชภาษา จนเกิดวิกฤตดานอัตลักษณวัฒนธรรมและภาษาอยู
ในภาวะเสี่ยงตอการสูญหายไป
สําหรับชุมชนที่ตองการหรือมีความพรอมที่จะฟนฟูการใชภาษาและธํารงรักษาวัฒนธรรม
ใหเกิดการสืบตอสูคนรุนถัดไป ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตไดเขาไปให
คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูภาษาแกชุมชนเหลานั้น ในบริบทของงานวิจัยเพื่อ
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ทองถิ่น โดยการสนับสนุนของฝายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ไดแก การดําเนินงานวิจัยที่มีฐานอยูที่ชุมชน ทั้งในดานการตั้งโจทยวิจัย การพัฒนาโครงการ การ
เปนเจาของโครงการวิจัยบริหารจัดการดวยตนเองและการดําเนินงานวิจัยในลักษณะของการ
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยชุมชน
การประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม เรื่อง “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” นี้
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการดําเนินงานฟนฟูภาษาในแงมุม
ตางๆ ทั้งฝายชุมชนเจาของภาษา หนวยงานที่เกี่ยวของ นักวิชาการ และผูทําหนาที่สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
2. เพื่อใหทราบเกี่ยวกับความหลากหลายทางดานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ในประเทศไทย
3. เพื่อใหผูเขารวมประชุมเห็นแนวทางในการบูรณาการความรูดานวิชาการและการ
พัฒนาทองถิ่นสูการแกปญหาภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
4. เพื่อเฉลิมฉลองปภาษาสากลแหงสหประชาชาติ (International Year of

Languages)
ในการประชุมครั้งนี้จะมีแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายทุกภาคสวน มีการแสดงปาฐกถา
การอภิ ป ราย การประชุ ม กลุ ม ย อ ย การนํ า เสนอกรณี ศึ ก ษาของชุ ม ชนเจ า ของภาษา การจั ด
นิทรรศการ และการแสดงโดยตัวแทนชุมชนกลุมชาติพันธุ รวมทั้งการรวมกันหารือถึงแนวทางใน
การดําเนินงานฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นรวมกันในโอกาสตอไป
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานรองอธิการบดี กลาวเปดงานมหกรรมฟนฟูภาษา
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ขอบคุณคะ
*************************************************

คํากลาวเปดงานของรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.นภาธร ชื่นบาน)
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คํากลาวเปดงาน
ของรองอธิการบดี (ศ.นภาธร บานชื่น)
ในการประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม เรื่อง “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2551
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
--------------------------------------------------------------------y ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย y ผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธุ
y ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท y ประธานศูนยศึกษาและ
ฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต y วิทยากร y ตัวแทนชุมชนภาษาละเวือะ มอญ ญัฮ
กุร มง เขมรถิ่นไทย มลายูถิ่น มลาบรี โซ (ทะวืง) อึมป กอง ชอง กะซอง และทานผูมีเกียรติทุก
ทาน
ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมแหงหนึ่งของ
โลก อาจจะกลาวไดวาประเทศไทยเปนสังคมแบบพหุภาษาและพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีชนเผาหลากหลายกลุมชาติพันธุอาศัยอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยกลุม
ชาติพันธุเหลานี้นับไดวาเปนผูที่มีภาษา วัฒนธรรม อัตลักษณ และบริบททางสังคมแวดลอมที่
แตกตางกัน เชน ภาคเหนือมีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ปะหลอง มลาบรี มง เมี่ยน ลื้อ ลีซู ละหู
(มูเซอ) ลัวะ อะขา อึมป เปนตน ภาคกลางมีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง มอญ โซง พวน กอง ลาว
กลุมตางๆ เปนตน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุมชาติพันธุ ขมุ ชอง สวย
โซ เญอ ญอ กะเลิง เปนตน ภาคใตมีกลุมชาติพันธุมอเก็น/มอเกล็น อุรักละโวย เปนตน
ในอดีต กลุมชาติพันธุเหลานี้มีวิถีการดําเนินชีวิตใกลชิดและผูกพันกับธรรมชาติอยางแนบ
แนนและลงตัว ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การตั้งถิ่นฐาน การใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการยังชีพ การ
ถายทอดภาษาและวัฒนธรรมสูชนรุนหลัง ลักษณะดังกลาวไดรับการปลูกฝงและกลายเปนอัต
ลักษณ แบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละกลุมชาติพันธุ อยางไรก็ดี ในปจจุบัน ภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณกลุมชาติพันธุเริ่มลดทอนลง ทําใหภาษา วัฒนธรรม
คุณคาความเชื่อที่ถือปฏิบัติมาในอดีตเริ่มลดความสําคัญ เพื่อที่จะใหกลุมชาติพันธุธํารงและคง
ความเปนอัตลักษณของตนไวไดในกระแสสังคมปจจุบัน นอกจากความพยายามของกลุมชาติพันธุ
เองที่ ต อ งการจะแก ไ ขป ญ หาของตนเองแล ว รั ฐ บาลและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ เ ช น
สถาบันการศึกษา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตองเขามาสนับสนุน ปองกัน
และชะลอการสู ญสิ้ น ของภาษา วัฒ นธรรม และอัต ลักษณข องกลุ ม ชาติพัน ธุดว ย โดยการยก
ประเด็นปญหา ความสําคัญและความจําเปนในการดํารงอยูของความหลากหลายทางภาษาและ
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วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ใหเปนวาระหนึ่งของชาติ และตองมีการประชาสัมพันธใหประชาคม
ทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาการเสื่อมถอยของอัตลักษณ
ดังกลาว ตลอดจนสรางและประชาสัมพันธใหสังคมไทยไดเกิดการเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายของกลุมชาติพันธุ อันนําไปสูการอยูรวมกันโดยปราศจากอคติทางชาติพันธุ กอใหเกิด
ความสามัคคีของกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ดังเชนที่องคการสหประชาชาติได
ประกาศใหวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปเปน “วันชนเผาพื้นเมืองโลก” เพื่อใหประชาคมโลกตระหนัก
ถึงปญหาและขอกังวลตางๆ ของชนเผาพื้นเมืองที่ประสบอยู และมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ดังกลาวรวมกันอยางจริงจัง ทั้งนี้การสูญสิ้นความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม กอใหเกิด
ความสูญเสียมากเทาๆกับการสูญสิ้นพันธุพืช พันธุสัตวทางชีววิทยา
ดิฉันมีความยินดี และชื่นชม ที่ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ ในการ
ดํ า เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ด า นภาษาและวั ฒ นธรรมในภาวะวิ ก ฤต และการให คํ า ปรึ ก ษาและการ
สนับสนุนดานวิชาการแกชุมชนเจาของภาษา ที่มีการถดถอยของการใชภาษาจนเกิดวิกฤตดานอัต
ลักษณวัฒนธรรมและภาษา อยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญหายไป อยางไรก็ดี การตระหนักถึงปญหา
การถดถอยของการใชภาษา และการดํารงอยูของอัตลักษณกลุมชาติพันธุที่มีมาจากภาคสวน
ภายนอกนั้น ยังไมใชแนวทางที่นําไปสูการแกปญหาอยางแทจริง ชุมชนกลุมชาติพันธุเองนับเปน
ตัวจักรสําคัญในกระบวนการสงเสริมและสรางฐานอันมั่นคง ใหอัตลักษณกลุมชาติพันธุไดคงอยู
และสืบทอดไปยังชนรุนตอไป
ดังนั้น อาจจะกลาวไดวา ภาษาและวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ เ ปนส วนหนึ่งของการจัด
องคกรชุมชนกลุมชาติพันธุ ซึ่งมีผลตอการเสริมสรางกลไกความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพความมั่นคงในการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุ และเปนปจจัยสนับสนุนการพัฒนาสังคม
สมดุลที่ยั่งยืน และสงเสริมความมั่นคงของมนุษย
ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกภาคสวนที่ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและฟนฟูภาษาและ
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ นักวิชาการ รวมทั้งชุมชนเจาของภาษากลุมชาติพันธุทุกทาน จะไดรับ
ประโยชนจากมหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น และรวมกับนานาชาติในการเฉลิมฉลองป
แหงภาษาในครั้งนี้
บัดนี้ถึ งเวลาอั นเปนมงคล ดิฉันขอเปดการประชุมวิชาการโดยชุ มชนมีสว นรวม เรื่ อง
“มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” ขอบคุณคะ
***********************
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ปาฐกถาพิเศษ“การฟนฟูภาษา การวิจยั เพื่อทองถิ่น
และการพัฒนาประเทศบนฐานการวิจัย”
โดย ศ.ดร.ปยวัติ บุญ-หลง
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ปาฐกถาพิเศษ
“การฟนฟูภาษา การวิจัยเพื่อทองถิน่ และการพัฒนาประเทศ
บนฐานการวิจัย”
โดย ศ.ดร.ปยวัติ บุญ-หลง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ก็คงจะไดเรียนถึงเรียกวาแกนของเรื่องนี้ในวีดิทัศนที่เพิ่งฉายไปเมื่อกี้นี้ ซึ่งผมคิดไดแบบ
ปจจุบันทันดวน ตอนที่คณะผูทําวีดิทัศนไปสัมภาษณก็ออกมาจากความรูสึกเบื้องลึกจริงๆ วา
แกนของเรื่องนี้ในแงการวิจัย ประเด็นเรื่องภาษา การอนุรักษภาษา การฟนฟูภาษา เปนเรื่องหนึ่ง
ในจํานวนนอยที่จุดไฟในชุมชนได เรื่องที่คนรูสึกวาเรื่องนี้นาทํา เรื่องนี้อยากทํา เรื่องนี้นาจะมา
ชวยกันทํา ถาพูดถึงวางานวิจัยภาษาเกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อทองถิ่นอยางไร งานวิจัยภาษา การ
อนุรักษภาษา การฟนฟูภาษานี้ เปนโจทยหนึ่งที่ชุมชนทองถิ่นเลือกที่จะใชเพื่อที่จะรวมคนที่จะเขา
มาชวยคิดวาจะทําอะไรกับชุมชนตนเอง งานวิจัยทองถิ่นสําหรับทานที่ยังคอยไมคุนเคย ผมจะ
เรียนวา เปนงานวิจัยรูปแบบคอนขางใหม ที่เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นไดมารวมกันเลือกตั้งแตวา
จะทําอะไร โจทยวิจัยหรือคําถามวิจัยคืออะไร และก็เลือกที่จะหาวิธีการ การหาขอมูลวาจะใชขอมูล
แบบไหน เลือกที่จะนํามาทดลองปฏิบัติการวา จะทําอยางไรที่จะทําใหปญหาหรือสถานการณที่เรา
ไมคอยชอบไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมกันวิเคราะหผล รวมกันตัดสิน ชุมชนทําเอง ก็เปน
งานวิจัยรูปแบบใหม ที่ตอนนี้เรามีอยูจํานวน 1000 แหงทั่วประเทศ ก็มีชุมชนเขารวมเปนหมื่นคน
ทํามา 10 ป จะมีงานรวมๆ สรุป สังเคราะห ทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นในเดือนมีนาคม ปหนา (2552)
.ใครสนใจก็คอยฟงขาวนะครับ
ทีนี้ในสวนที่เกี่ยวของกับงานวันนี้ ไดรับหัวขอมาวาเปนเรื่องของ การฟนฟูภาษา การวิจัย
เพื่อทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ ผมวา 3 เรื่องนี้โยงกันอยางแนนแฟน แตเราอาจจะยังไมเห็น
การเชื่อมโยงเทาไหร คือถามองจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น เราเปนการทํางานในระดับเล็ก เปนงาน
ระดับชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีคําสําคัญที่มักจะใชกับงานวิจัยเพื่อทองถิ่น มันเปนงานลึก มันเปนงาน
เล็ก และมันเปนงานชา ทานที่รวมอยูในกระบวนการก็จะเขาใจดีวา กวาที่จะคุยกันได กวาที่จะ
ขยับได ใชเวลาเปนป แตเมื่อขยับไดแลว จะมีพลังสูงมาก เนื่องจากวากอนที่จะเริ่มทําอะไรสัก
อยางหนึ่ง มันตองไดฉันทามติจากคนในกลุม ดังนั้นพอไดแลว การทํางานก็จะมีแรงชวยกันทํา ไม
มีใครเกี่ยงใคร ที่นี้เนื่องจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นมันเปนงานเล็ก และมันก็ลึก มันก็เปนจุดหนึ่งใน
ประเทศไทย ในสั ง คมไทยเยอะแยะ ถ าเรานับ จํา นวนหมูบ า นประเทศไทยมีประมาณ 80000
หมูบาน งานวิจัยทองถิ่นขณะนี้มีอยูประมาณ 1000 แหง ก็เรียกวาเปน 1 .ใน 80 หรือประมาณ
1% กวาๆ ของหมูบานในตอนนี้ มันก็ยังไมพอ ที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําใหเกิดการ
พัฒนาประเทศบนฐานความรูได ที่เราจะตองทําก็คือ ตองขยับขึ้นมาอีก คืออยางไรใหงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น หรืองานวิจัยแบบประเด็นภาษาเพื่อสรางพลังของชุ มชนทองถิ่ นได มีเสียงมากขึ้น มี
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บทบาทของการวางแผน ในการพัฒนาเอาแคตําบลก็ได หรือจังหวัดเอาที่ใกลๆ กอน แลวงานแบบ
นี้ก็ จะคอยๆ ขยาย มีผลกระทบมากขึ้น ในการจัดการภาพใหญ ของประเทศได ในระยะตอไป
ในขณะนี้สกว. ไดสนับสนุนงานวิจัย 3 ระดับโดยใชแนวคิดดังนี้
ระดับแรก
คืองานวิจัยเพื่อทองถิ่น
ระดับที่ 2
เปนงานวิจัยระดับจังหวัด เพราะวาการทํางานที่จะใชโจทยของจังหวัด
เปนจุดเริ่มตน เรื่องที่สําคัญของจังหวัด ไมวาจะเปนเรื่องการทํามาหากิน เรื่องอาชีพเกษตร เรื่อง
สิ่งแวดลอม การจัดการน้ํา ภัยแลง น้ําเสีย เรื่องคุณภาพของการศึกษา เด็ก เรื่องหนี้สิน เรื่องการ
ทองเที่ย ว เป น ต น เอาโจทยสํ าคัญ ของจั งหวั ดมา แตกต า งจากงานวิ จั ยทอ งถิ่น เป นงานแบบ
ประเด็ น ภาษาที่ เ ราคุ น เคยกั น อยู ซึ่ ง ในการทํ า งานกั บ จั ง หวั ด ใช โ จทย จั ง หวั ด นี่ มั น จะต อ งมี
โครงสรางที่เปนทางการเขามาเกี่ยวของ เชน เรื่องระบบบริหารราชการ เรื่องขององคการบริหาร
การปกครองสวนทองถิ่น เรื่องของกฎระเบียบราชการ เงินงบประมาณราชการ ซึ่งนักวิจัยจะตอง
เขาใจเงื่อนไขใหมๆ เพิ่มขึ้น อันนี้เปนเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไมได คือเมื่อไรที่เราทํางานที่ใหญ
ขึ้น ตองการจะเห็นพลังที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เราก็ตองสัมผัสกับเงื่อนไขหรือโครงสราง
ประเภทตางๆ ที่เราไมอาจจะคุนเคย เราทํางานในชุมชนทองถิ่นเราคุยกันดวยความที่ไมเปน
ทางการ ตกลงกันไดเมื่อไหร ก็ลงมือทํากันไดเลย เวลาทํางานกับจังหวัด นอกจากตกลงกันไดแลว
ตองไปเช็ควากฎกติกา กฎหมาย เขาใหทําไหม งบประมาณมาตามกําหนดที่เราจะทําหรือเปลา
คนที่จังหวัดมีพอที่จะทําไหม คือมันเปนเรื่องที่จะตองเรียนรูขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง วาจะทํางานกับ
ภาคีที่มีกติกากํากับตางกับเรานี่จะทําอยางไร เปนโจทยระดับที่ 2 คือทํางานกับจังหวัด
ระดับที่ 3
คือการทํางานกับเรื่องใหญๆ ของประเทศ ตัวอยางเชน เรื่องน้ํา ซึ่งเปน
เรื่องที่มองไดตั้งแตระดับเล็กที่สุด คือแหลงน้ําในชุมชน ไปจนถึงระดับใหญที่สุดคือแมน้ําระหวาง
ประเทศ เช น แม น้ํ า โขง มั น เป น โจทย ที่ เ รี ย กว า สายป า นยาวมาก ตั้ ง แต เ ล็ ก ไปจนถึ ง ระดั บ
นานาชาติ เปนโจทยที่ตองมีความรู ตองมีสวนรวมตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ
เชนเดียวกัน คือเปนเรื่องที่ไมมีใครสามารถจะทําไดโดยลําพัง ไมใชวารัฐบาลประกาศนโยบายน้ํา
จะสูบน้ําจากแมน้ํานี้ไปใหแมน้ําโนน โดยไมไดปรึกษา ไมควรทํา และไมนาจะทํา เพราะในที่สุด
แลวก็จะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทําอยางไรไมใหเกิดความขัดแยง ก็ตองเริ่ม
จากการมีขอมูล ขอเท็จจริงที่แมนยํา เพราะจริงๆ แลว อันนี้ยกตัวอยางเรื่องน้ํา ใครใชเทาไหร ใน
อนาคตสภาพการใชที่จะมีน้ําเพิ่ม น้ําทวม หรือน้ําแลง มีมากนอยแคไหน คือดูทั้งดาน demand
และ supply แลวคาดการณไปในอนาคตแลวมาตกลงกันบนฐานของขอมูล ขอเท็จจริงที่มีอยู ใคร
ควรจะใชเทาไหร ใครจะประหยัดอยางไร โดยหลักการแลวเรื่องนี้ทุกคนนาจะเห็นดวย แตวาเวลา
ทํามีรายละเอียดมากมายที่จะตองมีกระบวนการ เพื่อใหคนหันหนามาคุยกัน แลวก็อยางที่ใ ช
หลักการทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นนะครับ คือไมมีใครมาชวยแกได นอกจากคนที่เกี่ยวของ คนที่มี
สวนไดสวนเสียจะตองมาชวยกันคิด ดังนั้นโจทยระดับชาติ จริงๆ แลวก็เรียกวาเชื่อมโยงกลับมาสู
ระดับทองถิ่น ในการทํางานทั้งหมด มีหลักหนึ่งที่ผมเรียนในวีดิทัศนวา เมื่อโจทยซับซอนขึ้น เมื่อ
ปจจัยมีมากขึ้นเราตองใชความรูจากขางนอกเขามาเสริม เราตองหาผูรูเฉพาะดานมาชวย หา
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นักวิชาการที่ไดรับการฝกมาโดยเฉพาะ เขามาใหความรูเชิงเทคนิคซึ่งเราตองใช เราไมจําเปนตอง
เชื่อทั้งหมด ผูที่จะเปนผูตัดสินวาจะใชความรูอะไร หรือวาจะเอาความรูไหนมาผสมกับอะไร คือ
เจาของโจทย ถาเปนโครงการระดับทองถิ่นเจาของโจทยก็คือชมุชนทองถิ่น ถาเปนระดับจังหวัด
เจาของโจทยก็นาจะเปนภาคีหรือผูมีสวนไดสวนเสียในจังหวัด
นี่เปนหลักการ 3 ประการที่เรายึดถือในการสนับสนุนการวิจัยทั้ง 3 ระดับคือ ระดับทองถิ่น
ระดับจังหวัด และระดับยุทธศาสตรของประเทศ
โดยสรุปแลว ผมจะขอย้ําเพียง 2 ขอในเรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศบนฐานความรู
นี้ ก็คือวา
ประการที่ 1 เราตองเลือกโจทยที่เปนโจทยที่เกี่ยวของกับเราซึ่งเปนผูทําเอง ไมมีใครมา
ทําใหได ไมมีใครมาทําแทนได ตองทําเอง ในการทําเอง และทําได สิ่งที่จะไดสําคัญนอกจากการ
คลี่คลายปญหาแลวก็คือสรางความมั่นใจในตนเองขึ้นมา ทานจะเห็นวากลุมคนที่ไดเขามารวม
โครงการภาษา สวนหนึ่งมักจะพูดเสมอวา เมื่อทําแลวรูสึกดี รูสึกวากลุมของเราก็มีอะไรดีๆ มีของ
ดีอยูในชุมชน เปนเรื่องที่ทําใหชุมชนรูสึกวาในกลุมตนเองก็มีอะไรที่จะอวดคนเขาได มีอะไรที่เปน
ของดีที่จะถายทอดใหกับลูกหลานของเราได ขณะเดียวกันก็ไมควรมั่นใจสูงเกินไปจนไมฟงคนอื่น
ไมเชื่อมโยงกับกลุมอื่น
ประเด็นที่ 2 ที่ผมอยากจะเรียนไววา การพัฒนาบนฐานความรู นอกจากจะสรางความ
มั่นใจในความเปนตัวเอง ในความพิเศษหรือของดีของตัวเองแลว อีกสวนหนึ่งก็จะตองเปดกวาง
รับความรู รับของดีจากขางนอกมาใชดวย เพื่อจะไดผสมผสานใหเหมาะสม อันนี้เปนเรื่องที่จะตอง
จัดการใหสมดุล คือทําอยางไรใหตนเองมีความมั่นใจในตนเองสูง พอที่จะรูวาจุดยืนของตนเองอยูที่
ไหน จุดเดนอยูที่ไหน เวลามีผลกระทบจากขางนอก มีวิกฤตขึ้นมาเราจะเดินกันอยางไร อันนี้
สําคัญมาก แตความสําคัญประการที่ 2 ที่คูกัน คือตองรูวา เราไมไดรูทั้งหมด สิ่งที่เราไมรูและมี
ประโยชนกับเราอยูขางนอกมีเยอะแยะที่จะตองไปเอามา เพราะฉะนั้นก็ตองมีการคบคาสมาคมกับ
ชุมชนอื่น ตองเขาใจวาเขาคิดอยางไร ตองเห็นขอดีขอเสียของเรา เพื่อนํามาใชใหเหมาะสม
ทั้งหมดนี้ก็เปนหลักการที่เราคิดวาจะใชไดในหัวขอใหญที่เรียกวา การพัฒนาประเทศบน
ฐานความรู โดยหลักสําคัญสุดทาย ผมอยากจะเนนวา ทุกอยางนี่จะเกิดขึ้นไดตองเริ่มจากภายใน
กอน คือไมสามารถรออยูใหคนอื่นมาแกปญหาใหได ตองเริ่มจากภายใน ตองเริ่มทําเอง ตอเมื่อทํา
เองไปสักพักหนึ่งแลวก็จะนาพึ่งพาคนอื่นไดเหมือนกันภายใตเงื่อนไขที่เรากําหนดเอง ขอบคุณ
มากครับ และขอแสดงความยินดีกับทุกกลุมที่ไดมารวมในงานนี้ ผมรูสึกชื่นใจมากที่เห็นพลังใน
การมาแลกเปลี่ยนกันในระดับใหญขนาดนี้ และผมเชื่อคงจะเปนกาวตอไปที่จะนําไปสูการขยายวง
ใหญขึ้นในอนาคต ก็คงจะเปนฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศบนฐานความรูในระยะยาวตอไป
ขอขอบพระคุณครับ
"
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ภาคผนวก ข
การอภิปราย“การพัฒนาและฟนฟูภาษาในปริบท
งานวิจยั เพื่อทองถิ่น”
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การอภิปราย
“การพัฒนาและฟนฟูภาษาในบริบทงานวิจัยเพื่อทองถิน่ ”
ผูรวมอภิปราย
• ศ.ดร.สุ วิ ไ ล เปรมศรี รั ต น
ประธานศู น ย ศึ ก ษาและฟ น ฟู ภ าษาและวั ฒ นธรรม
ในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
• รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ ผูประสานงาน สกว. สํานักงานภาค
• นายศตวรรษ สถิตยเพียรศิริ ผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธุ
• ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.สินธุ สโรบล
ผูดําเนินการอภิปราย: สวัสดีทุกทานครับ ทานผูอํานวยสํานักงานกองทุนการสนับสนุน
การวิจัย ทานผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท นักมานุษยวิทยาชาว
ตางประเทศไดกลาวไวนานพอสมควรแลวา จุดสําคัญของความเขาใจมนุษย จุดสําคัญของความ
เขาใจโลกก็คือ ภาษา ดวยเหตุนี้ หลายเรื่องที่เปนกระบวนการที่ผานมาเกิดขึ้นกับเรื่องของภาษา
เกือบทั้งหมด วันนี้เราไดรับเกียรติจากวิทยากร 3 ทานรวมอภิปรายเรื่องการฟนฟูภาษาในปริบท
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น ทานแรกก็คือ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ซึ่งเปนประธานศูนยศึกษาและฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ทานที่สองคือ รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ ผูประสานงาน
สกว. สํานักงานภาค ซึ่งดูแลงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ทานสุดทายคือ ทานอาจารยศตวรรษ สถิตย
เพียรศิริ ผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธุ ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือ เรื่องของการ
พัฒนาและฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นมีที่มาที่ไปอยางไร ทางทานผูอํานวยการ
สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัยคงไดฉายภาพใหพวกเราเห็นวา จุดสําคัญที่เนนมากๆ ก็คือ ชุมชน
ทองถิ่นจะตั้งรับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร คําถามแรกก็คือวา ในเรื่องของฐานคิด
เกี่ยวกับงานฟนฟูภาษาและก็งานทองถิ่น ทางทานอาจารยสุวิไล เปรมศรีรัตนซึ่งเปนผูริเริ่มงานนี้
ขึ้นมาเริ่มแรก ทานมีฐานคิดอยางไร ตนเหตุหรือสาเหตุมายังไง รวมถึงทานจะฉายภาพเรื่องของ
การเชื่อมโยงกับนานาชาติวา ปจจุบันนานาชาติกําลังใหความสนใจเรื่องนี้อยางไร ขอเรียนเชิญ
อาจารย
ศ.ดร.สุวิไล : ขอบคุณคะ สวัสดีคะทานพี่นองกลุมชาติพันธุตางๆ ยินดีที่มีโอกาสไดพบ
พวกทานอีกครั้งหนึ่ง อันที่จริงแลวดิฉันก็มีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดมาพบพวกเรา จึงจะขอพูด
เรื่องที่จะตองคุยกันในวันนี้ คุ ยกัน เลาใหกันฟงสักนิดหนึ่ง สิ่งที่ไดถามถึงเรื่องฐานคิดวาเปน
อยางไรมาอยางไร ที่ทําใหเกิดการฟนฟูทางดานภาษาขึ้น จริงๆ แลว ดิฉันก็เปนคนทํางานในกลุม
ชาติพันธุภาษาตางๆ เปนนักภาษาศาสตรทั่วไปที่ทํางานในพื้นที่ การที่ทํางานในพื้นที่ก็ทําใหรูจัก
ผูคนกลุมตางๆ ไดเห็นความนาสนใจ และความตั้งใจหลายอยาง และเขาใจความรูสึกนึกคิดหลาย
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ประการ และก็ในขณะเดียวกัน ก็ไดรับความเมตตาปราณีเปนอยางมากจากชุมชนตางๆ เพราะ
เนื่องจากวาสอนภาษาศาสตรภาคสนาม ก็นํานักศึกษาไปสูชุมชนตางๆ ใหไปเรียนภาษา ชาวบาน
ก็ ช ว ยดู แ ล ช ว ยสอนในเรื่ อ งต า งๆ แต ใ นขณะเดี ย วกั น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นใจดิ ฉั น ตลอดเวลาก็ คื อ
ชาวบานเองมีความรูสึกอยากทํางานเชนเดียวกับนักศึกษาทําคือ อยากจะเปนผูที่ศึกษาเรื่องของ
ตัวเอง อยากศึกษาภาษาของตนเอง อยากจะเขียน บันทึก และบอกเลาดวยเรื่องของตนเอง สิ่งนี้ก็
อยูในใจของดิฉันมาเปนเวลานานเพราะวาสอนภาษาศาสตรภาคสนามหลายป แลวก็นึกอยูเสมอ
เมื่ อ ไหร จ ะมี โ อกาสสั ก ที ห นึ่ ง เพราะว า ปกติ จ ะให ช าวบ า นทํ า ชาวบ า นของเราก็ ไ ม ไ ด เ ข า
มหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตามก็เก็บเอาไวในใจ บังเอิญวามาพบงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของ สกว.
เปนงานที่รูสึกวาตรงใจและสอดคลองเปนอยางมาก เพราะวาใหทุนตรงสูชาวบาน เพราะฉะนั้น
ชาวบานจึงสามารถทํางานดวยตนเองได อันนี้ก็นํามาสูเรื่องการฟนฟูภาษาโดยใชชุมชุนเปนฐาน
ในงานนี้ก็จะมีความแตกตางไปจากงานวิชาการดานภาษาศาสตรทั่วไปบางประการ คือถาเปน
ภาษาศาสตรทั่วไปเราใชหลักวิชาการในการศึกษาภาษาในชุมชน นักภาษาศาสตรลงไปศึกษาหา
ความรูตางๆ ดานภาษา วัฒนธรรม ความคิดตางๆ หลังจากที่ศึกษาแลวก็นํามาวิเคราะห จัดสราง
องคความรูไวเพื่อการศึกษาตอไป หรือเชื่อมโยงตอไปในดานตางๆ แลวก็เผยแพรซึ่งก็เปนบทบาท
หนาที่ที่สําคัญที่สุด ในโอกาสของการทํางานรวมกับชุมชน ชุมชนสามารถเขามารวมในการศึกษา
ได ตอจากนั้นก็จะศึกษาดวยตนเองได เพราะฉะนั้นงานทางดานการฟนฟูภาษาก็เลยสอดคลองกับ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น
สาเหตุที่ไดมีการฟนฟูภาษาจริงๆ แลว เกิดจากชวงระยะหลังมานี้ มันเปนปญหาทั่วโลกที่
มี ก ารถดถอยของภาษา การที่ ค นรุ น ใหม ห รื อ คนรุ น ป จ จุ บั น มองไม เ ห็ น คุ ณ ค า ของภาษาและ
ความสําคัญของภาษา-วัฒนธรรมทองถิ่นของตนเอง หรือเห็นคุณคานอยลง ทั้งนี้เนื่องจากกระแส
โลกาภิวัต น หรือว าโลกแคบลงสิ่งตางๆ ติดตอถึงกันหมด วัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรม
ใหญๆ ที่มีการเผยแพรผานสื่อสารมวลชนก็เขาถึงทุกที่ เปนเหตุใหวัฒนธรรมทองถิ่นถูกลดทอน
ความสําคัญลงไป นอกจากนี้ในเรื่องภาษาเพื่อการใชงาน ก็ตองใชแตภาษาใหญๆ ความสัมพันธ
ขามกลุมตางๆ ทําใหภาษาทองถิ่นมีการใชนอยลง ตลอดจนระบบการศึกษาก็ไมเอื้อตอการใช
ภาษาถิ่น เพราะระบบการศึกษาของเราก็เนนแตภาษาใหญ ภาษาราชการ นโยบายภาษาก็เนนแต
ภาษาใหญ ภาษาราชการเชนเดียวกัน ดังนั้นเรื่องของภาษาทองถิ่นก็จะอยูในลําดับรอง สิ่งเหลานี้
ก็จะทําใหภาษาถดถอยไปเปนอยางมาก จนกระทั่งหลายภาษาก็จะตายไปเรื่อยๆ อันเปนปญหา
ระดับโลกนะ ไมใชเฉพาะแตในเมืองไทย ซึ่งเมืองไทยก็เกิดเชนเดียวกัน จนถึงขนาดมีผูทํานายวา
ถาไมมีการทําอะไรเลย 90 กวาเปอรเซ็นตของภาษาในโลกนี้จะสูญสิ้นไปภายในศตวรรษนี้ หรือ
รอยปนี้ ซึ่งเราก็มองเห็นอยูวา เมืองไทยของเราก็มี ที่อยูในภาวะแบบนั้น ในกลุมตางๆ ที่เรา
ทํางานอยูดวย ดังเชน กลุมกะซองซึ่งดูเหมือนจะไมมีความหวังในการฟนคืนภาษา มีคนพูดไดนับ
ไดแคสิบ แตชาวกะซองก็มีความพยายามในการฟนฟู อยางไรก็ตามปญหาเกิดนี้ ในฐานะที่เรา
ทํางานดานภาษาและมองเห็นวามันมีปญหาเกิดขึ้น ก็คิดวาเราสามารถที่จะรวมมือกันได เราเห็น
ความพยายามของคนที่เปนเจาของภาษา หรือกลุมชนตางๆ ซึ่งมีความตองการอยูแลว มีความ
ตองการที่จะเผยแพรภาษาของตนเอง มีความตองการอยูเปนพื้นฐานอยูแลว ก็ไมยากที่จะเริ่มตน
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ทํางานฟนฟู เมื่อมีโอกาส มีผูสนับสนุน มีสกว. เขามาสนับสนุน มีแนวคิดสอดคลองกันวา ชุมชน
ตองทํางานเอง เปนเจาของโครงการเอง ดังนั้นจึงทํางานรวมกันไดไมยากนัก เริ่มตนจากกลุมที่เรา
มีก ารทํางานอยู ช ว ยสอน ช ว ยดูนั กศึ กษามาแตเ ดิม และงานก็ ข ยายตอไปเรื่ อยๆ จนกระทั่ ง
ปจจุบันเราทํางานไปถึง 10 กวากลุ ม รวมทั้งกลุมชายแดนมีมลายูถิ่น และเขมรถิ่นไทย ซึ่งมี
ลักษณะซับซอนมากยิ่งขึ้น แตในงานฟนฟูภาษาแบบงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจะมีความแตกตางจาก
งานอื่นๆ เพราะวานอกจากชาวบานจะเปนผูทํางานเองแลว ก็ตองการความรูจากภายนอก มันจะ
เปนการเสียเวลามากหากวาเราจะตองคิดตั้งแตเริ่มตน เพราะฉะนั้นการใชความรูที่มีผูไดคิดเอาไว
แลวบาง มาผสมผสานกับความรูดั้งเดิมของตนเอง แลวก็นํามาปฏิบัติเพื่อที่จะใชในการพื้นฟูภาษา
ของตนเองก็เปนเรื่องหนึ่งที่ตางออกไป ดังนั้นในบทบาทของนักวิชาการดานภาษาในการทํางาน
ฟนฟูภาษาก็คือวา ตองนําความรูดานภาษาศาสตรเขามาเพื่อจะชวยชุมชนในการฟนฟูภาษา ชวย
ชุมชนในดานตางๆ เชน ในดานตัวเขียน ถาชุมชนนั้นไมมีระบบเขียน
ระบบเขียนเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาภาษาในลักษณะอื่นๆ ตอไป ไมวา
จะเปนการบันทึก การถายทอดความรูจากรุนสูรุน ซึ่งจะนําไปสูการจัดการระบบศึกษาตอไป อันนี้
ก็ ต อ งใช ห ลั ก วิ ช าการ เพราะระบบเขี ย นต อ งเป น มาตรฐาน เพื่ อ ให ทํ า งานได ดั ง นั้ น งาน
ภาษาศาสตรก็เริ่มตนขึ้นมาในแงของการฟนฟูภาษาในลักษณะประยุกต เริ่มจากฐานความรูที่มีอยู
มาประยุกตใชกับงานระดับชุมชน คือชุมชนก็จะตองเปนผูออกความคิดทุกอยาง เลือกระบบ เลือก
ตัวอักษรตางๆ จากนั้นก็นําไปสูสรางหนังสือ หรือหลักสูตรตางๆ การเขาสูระบบโรงเรียน ลวนแต
เปนเรื่องของชุมชนทั้งสิ้น คือเริ่มจากทํางานแรกๆ งายๆ เพราะฉะนั้นการทํางานนี้จึงเปนการ
ผสมผสานความรู ดั้ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู ใ นชุ ม ชนกั บ ความรู ที่ เ ป น สากล ความรู ท างด า นภาษา และ
นอกจากนี้ยังตองมีการบูรณาการศาสตรอื่นๆ ดวย เนื่องจากการทํางานแบบนี้เปนการทํางานที่ใช
ปญหาเปนตัวตั้งวา ภาษาถดถอย ภาษาอยูในภาวะเสื่อม ตองการฟนฟูขึ้นมา ดังนั้นศาสตรอื่นๆ
ไมวาจะเปนศาสตรทางดานการศึกษา ประวัติศาสตร มานุษยวิทยาตางๆ ที่จะเขามาเกี่ยวของได
ก็จะตองนํามาบูรณาการทั้งสิ้น งานนี้จึงตางไปจากงานวิชาการภาษาศาสตรทั่วไป และอาจจะ
ตางๆ จากงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ซึ่งอาจจะไมใชมาจากชุมชนทั้งหมด แตมีการผสมผสานระหวาง
วิชาการและความรูดั้งเดิมของชุมชน
ดังนั้น ปจจัยสําคัญของการทํางานดานการฟนฟูภาษาก็คือวา จะตองมีการทํางานโดย
ชุมชนมีสวนรวม ชุมชนเปนเจาของโครงการ ตอจากนั้นก็ตองมีการสนับสนุนทางวิชาการทางดาน
เทคนวิธีการในกรอบกวางๆ จากฝายวิชาการ สวนในรายละเอียดที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมก็จะ
เปนของชุมชนเปนผูดําเนินการเอง และก็จะตองมีการสนับสนุนทางดานงบประมาณซึ่งก็มีความ
จําเปน จากหนวยงานเชน สกว. เขามาสนับสนุน และก็จะตองมีความสนับสนุนจากหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่ องคกรตางๆ อาทิ โรงเรียน วัด องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือหนวยงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่ ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และสุดทายก็คือ กําลังใจ
จากทุกภาคสวนในการใหกําลังใจ สิ่งเหลานี้ก็เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการฟนฟูภาษาในปริบท
ของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
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ผูดําเนินการอภิปราย : ขอบคุณครับ ทานอาจารยสุวิไล กําลังอธิบายใหเราฟงวา สังคม
ปจจุบันมันอยูทามกลาง 2 วัฒนธรรม และก็ถาเราไมใชงานวิจัยซึ่งเปนงานคอนขางลึก ซึ่งทาน
ผูอํานวยการสกว. บอกวาเปนงานเล็กและก็ลึก และถาไมชวยภาษาตางๆ ก็อาจจะสูญหายไป งาน
แบบนี้มีความแตกตางจากงานเดิมๆ คือ เดิมๆ เปนงานวิชาการที่มุงหาคําตอบจากโจทยของ
นักวิจัยเอง พอพูดถึงงานวิจัยเพื่อทองถิ่นแลวปรากฏวาเปนงานที่ตองอาศัยกระบวนการ อาศัย
ขั้นตอนและการมีสวนรวมของชุมชนคอนขางมาก จุดสําคัญอันหนึ่งก็คือวา ในการทํางานลักษณะ
นี้ก็คือ นักวิชาการเองอาจจะทํางานไดไมตลอด คําถามก็คือวา สวนการสนับสนุนขององคกร หรือ
ของหนวยงานที่เปนเรื่องของทุนวิจัยเขามามีบทบาทอยางไรบาง จะขอให รศ.ดร.อาวรณ โอภาส
พัฒนกิจ ผูประสานงาน สกว. สํานักงานภาค ไดฉายภาพใหพวกเราเห็นวา หนวยงานของ สกว.
มองประเด็นนี้และใหการสนับสนุนอยางไร เรียนเชิญอาจารย
รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ: บทบาทของ สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นในการเขามา
หนุนงานที่ทานอาจารยสุวิไล ไดเลาใหฟงประเด็นภาษาและวัฒนธรรม เปนประเด็นหนึ่งในหลายๆ
เรื่ อ งที่ ช าวบ า นเลื อ กขึ้ น มาทํ า ถ า เป น ชาวบ า นที่ อ ยู ใ กล เ มื อ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า มาหากิ น
ค อ นข า งมาก เรื่ อ งการทํ า มาหากิ น ก็ จะเป น เรื่อ งที่ พ วกเขาเลื อ กขึ้ น มา เชน ชาวบ า นที่ อ ยู ใ น
สถานการณที่ชุมชนกําลังมีความเสี่ยงในเรื่องของการลมสลายของภาษาและวัฒนธรรม ชาวบานก็
จะเลื อ กเรื่ อ งเหล า นี้ ขึ้ น มาทํ า งานวิ จั ย การหนุ น เสริ ม กั น ระหว า งศู น ย ศึ ก ษาและฟ น ฟู ภ าษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทํางานรวมกันมาหลายปแลว และบทบาทหลักของ
สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นก็เริ่มจากแนวทางที่ทานอาจารยปยวัติไดเลาใหฟงแลว ก็คือวา เรื่อง
อะไรที่ชาวบานสนใจที่จะนํามาเปนเรื่องที่จะเรียนรูรวมกันก็สามารถสนับสนุนเรื่องนั้นได เพราะ
การเริ่มทํางานของฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น เริ่มตั้งแตป 2541
ทําไม สกว. จึงเริ่มสนใจสนับสนุนงานลักษณะที่เปนงานวิจัยทางเลือกก็เพราะวา ในชวง
แรกของการสนับสนุนการวิจัย นักวิจัยสวนใหญจะเปนนักวิชาการ ที่มาจากมหาวิทยาลัย เรื่องที่
เลือกทําวิจัยก็ จะเปนเรื่องที่อาจารยหรือนั กศึกษาสนใจ อาจจะไมสอดคลองกับปญหาหรือขอ
ปริวิตกของเจาของปญหาเชน ชาวบานที่อยูในชุมชน โอกาสที่จะทําใหผลงานของนักวิชาการหรือ
นักศึกษาในชวงนั้นไปแกไขปญหาของชาวบานก็จะมีคอนขางนอย ในป 2541 ทางสกว. ก็ไดมีดําริ
วา นาจะใหเจาของปญหาเปนผูที่มาทําวิจัย ในชวงนั้นก็เริ่มมีแนวทางอยู 3 แนวทางก็คือ งานวิจัย
นาจะเปนเครื่องมือที่หนุนใหเจาของปญหาไดเปนคนบอกเรื่องที่เจาของปญหาอยากจะทํา เจาของ
ปญหาเอง หรือชาวบานจะตองเขามารวมเปนนักวิจัยดวย และจะตองมีปฏิบัติการของการแกไข
ปญหา แนวทาง 3 ขอนี้ ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นไดเริ่มสนับสนุนตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบันนี้ มี
ชุมชนทั่วประเทศที่ไดเขารวมกระบวนการเรียนรูอยูมากกวา 1000 โครงการ
เรื่องที่ชุมชนสนใจในแงภาษาและวัฒนธรรมก็สนับสนุนและไดรวมมือกับทานอาจารยสุ
วิไลมา และแนวทางที่ไดทดลองมาตั้งแตป 2541 ก็ยังใชไดจนถึงปจจุบัน
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• ผูดําเนินการอภิปราย : ถาเรามองการสนับสนุนของ สกว.ซึ่งเปนองคกรภาครัฐ เรา
จะพบวาทิศทางในการทํางานแบบนี้เปนการทํางานเริ่มแรกคอนขางยาก แตพอหลังจากที่ทีม
นักวิชาการเขาชว ย เราจะพบวางานแบบนี้คอยๆ เปลี่ยนกระบวนทัศนหรื อเปลี่ ยนวิธี คิดของ
นักวิชาการไปพอสมควร ก็เปนแนวที่พัฒนา อีกสวนหนึ่งก็เปนหนวยงานภาครัฐเหมือนกันทาน
อาจารยศตวรรต สถิตยเพียรศิริ ผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธุ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย จริงๆ แลวกระทรวงนี้รับผิดชอบในหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับมนุษย เรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องของชาติพันธุที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็อยากจะเรียนถามทานผูอํานวยการวา ในเรื่อง
นี้กระทรวงมองอยางไร และถาตอนนี้เรามองเชิงภาษาในขั้นวิกฤตในสังคมไทยกําลังเผชิญอยูสักกี่
เรื่อง ขอเชิญครับ
นายศตวรรษ สถิตยเพียรศิริ : ปกติผมทราบมาวา ทานทั้งหลายไมถนัดกับการนั่งฟง
อะไรเปนเวลานานๆ ก็อยากจะใหมีสวนรวมในการโตตอบกันบางทุกๆ คนนะครับ ผมขอใหทํา
งายๆ คือขอใหทานยกมือ ถาทานคิดวาทานทําสิ่งนั้นอยูใหยกมือ เอาเรื่องงายๆ เรื่อง ทีวี ทุกทาน
ก็คงไดดูทีวีกันเปนสวนใหญ อยากจะทราบวาใครคิดวา ดูทีวีชอง 3 แลวสนุกดีที่สุด ชวยยกมือ
ดวยครับ โอ! มีเยอะพอสมควรเลยนะครับ ตอไปนะครับ ทานใดชอบดูชอง 7 ชวยยกมือดวยครับ
โอ! เยอะเลยครับ มีทานใดชอบดูชอง 5 โอ! มีมาพอสมควรเลยทีเดียว มีใครชอบดูชอง 9 โอ! มี
เยอะพอสมควรเลยนะครับ ตอไปครับ ชอง itv ก็มีแตไมคอยมาก ชอง ไทยpbs ครับ โอ! สูสีกันนะ
ครับ รูสึกวาเฉลี่ยก็ใกลเคียงกันพอสมควร มีชองพันธมิตร มีใครชอบดูชองนี้ไหมครับ พอดีบานผม
ไมไดติดเคเบิ้น เลยไมไดดู แลวใครดู ยูบีซี มีไหมครับ มีนะครับ สรุปวาใกลเคียงกันทุกชอง
เมื่อคืนนี้ผมดูชอง 9 รายการทีวีเสรี เรื่อง “สุวรรณภูมิ” เขาบอกวา ตัวอักษรที่ใชอยูใน
สุวรรณภูมิ ไมวาจะเปนตัวของเขมร หรือกัมพูชาก็ดี ของมอญ ของภาษาเมืองก็ดี ตัวอักษรเมือง
ตัวอักษรมอญ กะเหรี่ยงโบราณ ตัวอักษรไทยสมัยสุโขทัย ตัวอักษรเหลานี้เพิ่งเขามาในสุวรรณภูมิ
ประมาณไมเกิน 2000 ป ผมจํามาจากทีวี อาจจะถูกบางผิดบาง ประเทศไทยก็มีสมัยสุโขทัย
ประมาณ 700-800 ป ตัวอักษรไทยปจจุบันก็สืบเชื้อสายมาจากตนตอซึ่งเปนแหลงเดียวกัน ถาจํา
ไมผิดเปนสมัยราชวงศปาละของอินเดีย ซึ่งทางอินเดียเขามาติดตอคาขายกับสุวรรณภูมิ ประมาณ
700-800 ปมาแลว ก็นําตัวหนังสือเขามาดวย ซึ่งก็ปรากฏในศิลาจารึกที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนา
ของศาสดาและศาสนาพราหมณ คนในสุวรรณภูมิก็รับเอาตัวอักษรนั้นมาใช ภาษาไทยก็มาจากที่
เดียวกัน ก็เหมือนกับตัวมอญ ตัวเขมร ตัวลาว พี่นองกันหมดครับ ในสมัยที่ยังเปนดินแดนสุวรรณ
ภูมิก็คือวา คนก็มีหลายกลุมหลายพวกอาศัยอยูปนๆ กัน ตอนหลังๆ มามันเกิดเปนประเทศก็เลย
มารวมกันสรางเปนวัฒนธรรมไทยขึ้นมา สรางระบบการศึกษาขึ้นมา ใหเรียนภาษาไทยภาคกลาง
ก็ทําใหภาษาพูด-ภาษาเขียนของภาษาทองถิ่นของกลุมชาติพันธุก็ถูกกด ไมไดรับการสงเสริมก็
คอยๆ หายไป ณ ปจจุบันพวกเราจึงไดมารวมตัวกัน ณ ที่นี้
ที่ถามผมวาแลวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมองอยางไรเกี่ยวกับ
เรื่ อ งฟ นฟู ภาษาเพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น สํา นั ก กิจ การชาติพั นธุ ในฐานะที่เ ป น หน ว ยงานหนึ่ ง ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมองอยางนี้วา ฐานของการรวมตัวกันเปน
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องคกรชุมชนจะมีอยูเพียง 2 ฐานเทานั้น ฐานหนึ่งก็เปนเรื่องของทองถิ่นก็คือเรื่องพื้นที่ จะเห็นคน
พูดติดปากวา “คนบานเดียวกัน” มีความสัมพันธกันแลว มีความเปนพี่เปนนองกัน กับอีกอยาง
หนึ่งก็คือฐานทางดานชาติพันธุ เราพูดภาษาเดียวกัน เราสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมมาจากปูยา
ตายาย ดังนั้น 2 ฐานนี้จะเปนฐานที่สรางองคกรตามธรรมชาติในทองถิ่นหรือชุมชน แตอื่นๆ ที่ทํา
ใหเกิดองคกรจากภายในก็ดี จากภายนอกก็ดี อาจจะไมใชฐานธรรมชาติ 2 ฐานนี้ อาจจะเปนฐาน
เรื่องเศรษฐกิจ หรืออื่นๆ ที่ทําใหเกิดการรวมตัวกัน แตที่ 2 ฐานนี้สําคัญก็เพราะวา 2 ฐานนี้ทําให
เกิดการรวมตัวที่เปนทุนทางสังคม อยูบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรตอกัน ในเรื่องความเขาใจที่
ไมสรางความขัดแยง เชน เรื่องการเมือง เพราะฉะนั้นการสงเสริมใหมีการรวมตัวกันในลักษณะ
องคกรจะเปนทองถิ่นก็ดี จะเปนชาติพันธุก็ดี ทางกระทรวงก็ใหความสําคัญมาก เมื่อองคกรที่จะ
เติบโตเขมแข็ง เขาจะสรางระบบสวัสดิการของเขาขึ้นมาเองเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สังเกตไดจากตัวอยางมากมาย เชน ทางภาคเหนือ เมื่อองคกรของกลุมชาติพันธุรวมตัวกันแลว จะ
ชวยเหลือเด็กๆ ในเรื่องทุนการศึกษา จะมีการสรางเปนหอพัก และนําเด็กที่อยูในพื้นที่หางไกลมา
เรีย นเขตเมือง ใหมาอยู ที่หอพั กโดยผูป กครองก็ มีส ว นร ว มดว ย เด็กก็จะอยู ใ นความดูแ ลของ
ตัวแทนผูปกครองซึ่งเปนคนชาติพันธุเดียวกัน เด็กก็จะไมหลงระเริงไปกับวัฒนธรรมในเมือง ยังมี
สิ่งที่ยึดโยงอยูกับวัฒนธรรมของตนเองโดยตลอด ก็ไมทําใหเด็กไมเสีย แตถาเปนทั่วๆ ไป จะเห็น
วาในเมืองเวลาผูปกครองอยูตางจังหวัดหรืออยูในพื้นที่หางไกล และสงเด็กมาเรียน แลวมาอยูใน
หอพัก จะเปนอันตรายมาก เราจะเห็นวามีปญหาตรงนี้มากทีเดียว อันนี้เปนในรายละเอียด สิ่งที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มองวา เดี่ยวนี้โลกมันเล็กอยางที่อาจารยสุวิไลวาเปนโลกโลกาภิวัตน
นี่ เราตองรับผิดชอบโลกรวมกัน ทานอาจจะคิดวาโลกเปนเรื่องไกลตัว เดี๋ยวนี้มันไมไกลอีกตอไป
เชน คนบางคนในโลกก็ทําใหโลกรอนขึ้น เวลาโลกรอนขึ้น มันก็ทําใหฤดูกาลเกิดการสับสน ภัยภิ
บัติทางธรรมชาติ
รายละเอี ย ดเรื่ อ งนี้ ก็ มี อ ยู ถ า ถามว า คนทั้ ง โลกอยู ร ว มกั น มั น ต อ งมี อยู ร ว มกั น กั น ได
อยางไร ถาคนเรายังฆากันอยู ทางสหประชาชาติกําหนดกติกาขึ้นมาอยางหนึ่ง เพื่อมาใชรวมกัน
สําหรับประชาชนเขาเรียกวา สิทธิมนุษยชน พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนบอกวา ทุกคนยอมสิทธิเทา
เทียมกัน อีกคําหนึ่งที่สําคัญก็คือวา ทุกคนมิสิทธิในการเลือกใชชีวิตตามเจตจํานงของตนเอง คือ
ไปที่ไหนอยากจะใชชีวิตแบบไหน โดยไมไปละเมิดสิทธิคนอื่นก็สามารถทําได ทานมีอิสระในการ
เลือกทางเดินชีวิตของตนเอง ในรายละเอียดมีอยูเรื่องหนึ่งคือ เรื่องกติกาโลก หรือสิ่งที่เรียกวา
อนุสัญญา ซึ่งประเทศไทยลงนามไป 7 ฉบับ ในอนุสัญญา 7 ฉบับ ในแตละฉบับถาจําไปไมผิดสวน
ใหญจะเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนและชาติพันธุทั้งสิ้น ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิเด็ก สตรี เรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ เหลานี้เกี่ยวของทั้งสิ้น ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของ
มนุษย การมองเรื่องคามนุษย เรื่องสิทธิเด็กและสตรี แลวเรายังมองเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติอีกดวย ดังจะเห็นวาในสังคมไทยปจจุบันนี้ ยังมีอคติดอยู และมีการเลือกปฏิบัติอยูกับคนตาง
เชื้ อชาติ หรือตางชาติพันธุ ก็ดี เลยจะเห็ นวา 2-3 ปที่ผานมา ละครโทรทัศ นบางรายการก็ ถู ก
ประเทศลาวประทวง การสรางภาพยนตรขึ้นมาก็จะไปดูถูกดูหมิ่นประเทศเพื่อนบาน หรือบางคน
บอกวา แมแตในละครโทรทัศนทําไมตองเอาคนใชเปนคนอีสาน บางทีเราก็เจอปญหากรณีกัมพูชา
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เผาสถานทูต เปนตน ก็เกี่ยวของกับเรื่องอคติ นอกจากอนุสัญญาเรื่องขจัดเลือกปฏิบัติกับคนที่มี
เชื้อชาติตางไป ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ”ปฏิญาณสากล” หรือวา “คําแถลงการณ” ซึ่งประเทศ
ไทยก็ลงนามซึ่งเกี่ยวของกับลัทธิชาตินิยม เรื่องการหวาดกลัวเกี่ยวกับเชื้อชาติ และเรื่องการขาด
ความอดกลั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่สังคมไทยตองยอมทําความเขาใจและเรียนรู ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง
ทําไมทางภาคใตจึงไมสงบ ทําไมถึงมีปญหา ก็เพราะพื้นฐานทางดานสิทธิมนุษยชน พวกเขารูสึก
ไมเสมอภาค ก็เกิดลัทธิการกอการราย เชน คนในตะวันออกกลาง ที่เขาเปนแหลงของลัทธิการกอ
การราย เพราะเขารูสึกวาไมไดรับความเสมอภาค ก็จําเปนตองจับอาวุธขึ้นมาสู ไมมีทางอื่น แลว
ทําอยางไรใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีความเสมอภาคและยุติธรรม คําวา สรางสังคมที่เสมอภาค
และยุติธรรมเปนภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แตถามวา
ทํางายไหม คงไมงาย ผมเสียชีวิตไปแลว ทานเสียชีวิตไปแลว อันนี้ก็เปนสิ่งที่ตองคอยๆ ทํา แลว
ทําอยางไร ดังนั้นสิ่งที่จําเปนที่ตองทําจริงๆ ก็คือการรวบรวมองคความรู และการบริหารจัดการ
องคความรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ จะมีหลายๆ หนวยงานที่ทํา เชน ของอาจารยโคทม ของอาจารย
อัมรา พงสสาพิตร ทั้งสองทานก็ทําแบบสันติวิธี ซึ่งก็เกี่ยวของกับเรื่องการขาดความอดกลั้น และ
เกี่ยวของโดยตรงกับการเมือง มีคนบางกลุมยึดเอาทําเนียบรัฐบาลเปนประกัน ในเดือนธันวาคม
๒๔-๒๕ ธันวาคม กระทรวงจะจัดงาน ซึ่งใหทางคณะสังคม ม.เชียงใหมทํา เปนเรื่องเกี่ยวกับ เรา
จะหาความรูในเรื่องที่วา ชาตินิยมเกี่ยวของอยางไรกับสังคมพหุวัฒนธรรม ประเด็นสัมมนาทาง
วิชาการวา คานิยมกับพหุวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงประเทศไทยนี่เอง เราจะคนหาในเรื่องความรูสึก
ถึงความเปนไทย กับคนไปรายละเอียดไปดูในเรื่องของพหุลักษณ พหุวัฒนธรรมในประเทศ ก็มี
อาจารยระดับแนวหนา 4 ทานมาเขียนบทความใหและจะมาพูดในวันนั้น นอกจากเรื่ององคความรู
แลว เรายังตองสรางความเขมแข็งใหกับองคกรทองถิ่นหรือองคกรชาติพันธุทั้งหลาย ดังเรียนให
ทราบแลววา เราถือวาองคกรที่เกิดมาจากทองถิ่นเปนองคกรธรรมชาติ เปนองคกรที่แทจริงของ
ประชาชน นอกจากนั้นเรายังตองเฝาระวังวา บางเหตุการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เปนเรื่องของ
การเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม ทําใหเกิดผลกระทบรุนแรง ผูวาราชการบางจังหวัดบอกวา แรงงาน
พมาที่ตั้งทองในเมืองไทย ตองไปคลอดลูกที่ประเทศพมา ดังนั้นผูหญิงพมาจึงไมตองการที่กลับไป
คลอดที่ประเทศพมา จึงทําแทง ก็เปนตัวอยาง
นอกจากเฝาระวังแลว สิ่งที่ทําอีกอยางหนึ่งก็คือ เรื่องนโยบาย ยกตัวอยางตรงๆ เลยก็คือ
เรื่อง นโยบายภาษาแหงชาติ ของราชบัณฑิตยสถาน จะมีคณะกรรมการนโยบายภาษาแหงชาติ
ดูแลซึ่งมี ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เปนรองประธานคณะกรรมการ ผมเองเปนกรรมการก็จะดูแล
เกี่ยวกับเรื่องนโยบายภาษาทองถิ่น ภาษาชาติพันธุ เศรษฐกิจ ลามและการแปล ดูแลเกือบทุกเรือ่ ง
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ท า น ทํ า นี้ เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ทํ า น โ ย บ า ย ภ า ษ า แ ห ง ช า ติ ใ น ส ว น ที่
คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สามารถสนับสนุนได สนับสนุนใหพวกเรา
ทุกๆ คนมีโอกาสในการทํางาน เพื่อองคกรของตัวเองตอไป ก็เปนสิ่งที่ผมตอบวา ทําไมกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูภาษา
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ผูดําเนินรายการ : ขอบคุณ ครับ จริงๆ แลว ทานศตวรรษ ซึ่งเปนตัวแทนของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พยายามฉายภาพใหเรามองวา ภาษาเปนสวนหนึ่ง
ของความพยายามที่ทําตามกรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามกรอบของสิทธิมนุษยชนโดยองคกร
สหประชาชาติวา ทําอยางไรใหภาษาสามารถอยูกับสังคมไทยได และจุดสําคัญก็คือการสรางความ
เขมแข็งใหกับองคกร จริงๆ แลวองคกรอาจจะมองไดหลายมิติ แตสวนหนึ่งก็คือเรื่องของภาษา
ภาษาเปนตัวแทนหนึ่งขององคกรที่เกิดขึ้น อันนี้เปนแนวที่กระทรวงที่กําลังดําเนินการ
ทานผูมีเกียรติครับ ตอนนี้เรามีเวลาอีกไมมากนัก จึงขออนุญาตทานผูรวมอภิปรายเปน
รอบที่ ๒ อยากจะเรียนถามอ.สุวิไลตอวา งานที่เรากําลังทําอยูตอนนี้ ผมมองวาเราเดินมาคอนขาง
ถูกทาง เปนความพยายามที่ทําใหภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตสามารถฟนคืน และสามารถดํารงอยูได
ในทิศทางอนาคตเราจะเดินตออยางไร
ศ.ดร.สุวิไล : ตั้งแตเปดรายการมานี่ ก็ดีใจที่ทางดานภาษา แรกๆ ก็ทํางานกันอยูนอยๆ
คนเฉพาะนักภาษาศาสตรและคนที่อยูในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทเทานั้น
ตอมาก็สามารถที่จะขยายแนวรวมหลายคน ทานอ.ปยวัติ ก็สนับสนุนเต็มที่ ทานอ.อาวรณก็ใหการ
สนับสนุนเต็มที่ ใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องภาษา และก็ใหการสนับสนุน แมแตกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ราชบัณฑิตยสถานก็เขามารวมกับเรา ที่นี้พูดถึงในทิศทาง
ตอไปเรื่องของภาษาจริงๆ แลวมันถูกใจคน จับจิต จับใจคน ตั้งแตประสบการณในวันการทํางาน
มา พอเวลาที่เราใชเรื่องภาษาเขาไปเกี่ยวของไปหัดเรียนภาษา หัดพูดภาษา ก็รูสึกวาไมเคยมีใคร
ปฏิเสธ ดังนั้นมันเปนพลังจริงๆ สําหรับการนําไปสูการรวมกลุมคน หรือการแกไขอะไรหลายๆ
อยาง สิ่งที่เปนปญหาตางๆ ก็พูดกันไมรูเรื่อง หรือไมอยากพูด หรือวาเกิดจากกําแพงทางดาน
ภาษา ซึ่งเปนเรื่องทางเทคนิค และมีความพยายามในการที่จะและมีความคิดบางอยาง อุดมการณ
วิธีคิดบางอยางก็คงจะพูดกันรูเรื่อง เพราะทางพูดกันคนละภาษากัน อยางไรก็ตามเรื่องภาษาเปน
เรื่องที่ใหญที่สุด ซึ่งกันเปนเรื่องทางเทคนิค ถาเราผานพนเรื่องเทคนิคไปได แลวก็มีความพยายาม
ที่จะทลายความคิดบางอยาง อุดมการณ วิธีคิดบางอยาง ก็คงจะพูดกันรูเรื่อง คือวานอกเหนือ
เทคนิคที่พูดกันนอกเหนือเรื่องภาษาตางตระกูลไปแลว ก็ยังมีอีกหลายเรื่อง แตอยางไรก็ตามเรื่อง
ของภาษาเปนเรื่องที่ใหญที่สุด ดังนั้นคงจะหนีเรื่องภาษาไปไมพน ดิฉันจะพูดถึงสักนิดหนึ่งวา เมื่อ
กี้ลืมพูดถึงระดับโลก ในระดับโลกก็เห็นความสําคัญของภาษา มีการประกาศอะไรออกมามากมาย
ขององคกรนานาชาติ มีอันหนึ่งที่สําคัญก็คือวา มีการพูดถึงการพัฒนาเรียกวา สหัสวรรษแหงการ
พัฒนา คือเปาหมายในการพัฒนา ๑๐๐๐ ป ภาษาเปนตัวหลักในการดําเนินงาน ซึ่งมีเปาหมายอยู
ถึง 8 ประการ เพื่อที่จะพัฒนามนุษยในโลกนี้ในรุนถัดไปถึง 1,000 ปใหคงอยูได เชน เรื่องขจัด
ความยากจน เรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความเสมอภาคทางเพศ ปญหาการตาย สุขภาพ ปญหา
เรื่องโรคภัยไขเจ็บ ก็ตองมีการขจัดหรือการพัฒนามนุษยในเรื่องเหลานี้ ในเรื่องเหลานี้วิธีการหนึ่ง
ก็คือการ “ภาษา” การใหความรูความเขาใจ การติดตอสัมพันธใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ความสามารถที่จะที่อยูดวยกัน...... ความสามารถที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะสามารถ
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหสามารถทันกับยุคสมัย.....ซึ่งใชภาษาทั้งสิ้น ไมวาจะเปนภาษาใดก็
ตาม ภาษาทองถิ่นหรือภาษาราชการ ภาษานานาชาติก็มีความสําคัญทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเรื่องของ
ภาษาก็เปนเรื่องสําคัญในระยะ 1,000 ปตามที่เขาวางเรื่องเอาไว พวกเราซึ่งทํางานในดานภาษา ก็
นาจะเบาใจไดวา เราก็จะมีเรื่องที่ทํางานตอไปเรื่อยๆ หมดยุคเราก็จะเปนยุคตอไป.....การสราง
ฐานในวันนี้ ก็จะเปนฐานสําหรับลูกหลานของเราตอไปในวันขางหนา เอางายๆ วาของเราจะ
ดําเนินการตอไปอยางไร
การสงวนรักษาก็ตองทําไป งานที่เราทํามาไมวาจะเปนวิกฤตใกลสูญ หรือการสรางองค
ความรูตางๆ การนําไปสูระดับโรงเรียนซึ่งหนทางหนึ่งทําใหภาษาเปนมาตรฐาน มีสถานะ และ
สามารถทําใหคงอยูได ซึ่งนําไปสูภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งเหลานี้เราก็คงจะทําตอไป เพราะเราเพิ่ง
เริ่มทํางานกันเทานั้นเอง ก็จะมีเรื่องที่จะทําตอไป เพราะเพิ่งเริ่มทําเทานั้นเอง มันก็มีเรื่องที่จะตอง
ทําตอไปใหเห็นผล และที่สําคัญก็คือมันจะตองกลับไปสูชุมชน กลับไปสูครอบครัว การฟนฟูภาษา
ไมสามารถจะทําในระบบโรงเรียนเฉยๆ ได แตจริงๆ แลวตองอยูในระบบครอบครัว ก็ทําเทาที่ทํา
ไดในสวนที่เราทําได ในชุมชนแนนอนตองเปนผูที่ทําเรื่องเหลานี้ ซึ่งมีโครงการตางๆ ของเราหลาย
โครงการซึ่งพอจะมองเห็นแนวทาง ที่เห็นวาสิ่งหนึ่งที่จะทําไดคือ เนื่องจากวาการใชภาษาเปน
เครื่องมือเปนกุญแจที่จะไขไปสูพลังของชุมชนตางๆ แลว การติดตอสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงตางๆ
คิดวาคงจะตองมีการเผยแพรและขยายความรูและความคิดเหลานี้ออกไปใหมากขึ้น เพราะลําพัง
พวกเราทํางานเพียงเทานี้ ก็คงจะนอยเกินไป เพราะฉะนั้นก็มีความคิดวาในดานวิชาการก็คิดวา
อยากจะเผยแพร ตอ ไปสูส ถาบั นวิ ช าการตา งๆ ซึ่ ง อยู ใ นพื้ นที่ ตา งๆ เพื่อ จะมาช ว ยเราทํา งาน
รวมมือกับชุมชนทํางานในพื้นที่ของทาน ทํางานใหมากขึ้น มีการกระจายมากขึ้น ซึ่งสามารถทําได
ไมยากนัก เพราะงานที่ทําไมไดตองการความฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องเปนอัจฉริยะอะไร เพียงแต
เปนผูที่มีความสนใจ หรือใจรักเทานั้นเองก็สามารถที่จะทําได และสําหรับการศึกษาในแงเชิงลึก
ดึงภูมิปญญาตางๆ ของคนออกมาใหไดมากที่สุด ดิฉันคิดวาเรื่องนี้ก็จะเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และก็ในเรื่องผลักดันนโยบายภาษาแหงชาติซึ่งคุณศตวรรษพูดถึงอยูนี้ เราก็มีความพยายามอยู
เพราะถือวาเรื่องของนโยบายภาษาแหงชาติถึงแมวาการนักวิชาการจะมีความพยายามอยางไรก็
ตาม หนวยสนับสนุนวิจัยตางๆจะมีความพยายามอยางไรก็ตาม มันก็อาจจะไมยั่งยืนมากนัก ถา
หากวาไมมีการชวยเหลือจากสังคมภายนอกหรือจากภาครัฐซึ่งเปนหนวยทางดานที่จะทําใหมีผล
ทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็จะมีสวนชวยดวย ซึ่งเราก็จะมีสวนผลักดันอยู และทางราชบัณฑิตก็มี
ความสนใจ เพราะฉะนั้ น ก็ จ ะเป น เรื่ อ งที่ มี ก ารทํ า งานกั น ในระยะต อ ไป และเราก็ จ ะร ว มกั บ
นานาชาติ ในการที่จะใชภาษาเปนฐานในการทํางานตอไปเพื่อใหเกิดประโยชนตอไปในการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะตอจากนี้ไปอีก 1,000 ป เรา
ก็คงจะทํางานในลักษณะนั้น และกลุมของเราไมวาจะเปนกลุมวิกฤตใกลสูญหรือในยุคตอไป กลุม
วิกฤตใกลสูญของเรา จะไมสูญ ที่ทําทาวาจะสูญก็ไดมาเขาโครงการแลว เพราะฉะนั้นก็ไมนาที่จะ
สูญ กลุมวิกฤตชายแดนก็คงจะไมวิกฤตชายแดนกันมากมายอีกตอไป เพราะเรามีโครงการทวิ
ภาษาที่จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางภาษาทองถิ่นกับภาษาราชการ สูภาษานานาชาติตอไป
เพราะฉะนั้นเราก็คงจะเกิดสังคมพหุภาษาจริงๆ ดังนั้นในแนวทางตอไปที่เห็นก็คือวา ในระดับ
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เล็กๆ อยางนี้ชวยสรางสังคมพหุภาษาขึ้นไดอยางแทจริง จะทําใหเรามีความเขาใจกัน รักใครกัน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งจะเกิดขึ้นหลายรูปแบบตอไปขางหนา
ได ทีนี้ที่เห็นก็คือวา หากเราจะรูจักกัน ทํางานรวมกัน เราก็จะไมกลัว เราจะกลัวสิ่งที่เราไมรูจัก
หลายคนกลัวกลุมมลายูมาก แตเมื่อเรารูจัก เราก็จะเห็นความดีและความนารัก มีความคิดความ
อานตางๆ ที่นาสนใจ กลุมมลาบรีคนก็คิดวาเปนผีตองเหลือง ดูนากลัวหรือเปลา แตที่จริงก็ไมใช ก็
เกิดจากการใชภาษาเปนสื่อก็จะมีประโยชนเปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นก็ชวยกันสรางสังคมพหุ
ภาษา ไมวาจะเปนวิชาการสืบเนื่องตอไป หรือวาชุมชนเองซึ่งก็จะมีความพยายามตอไป ในงานใน
ฝายขางนอก ซึ่งก็คงจะเปนความรวมมือที่เราพยายามที่จะทํางานตอไป
ผูดําเนินการอภิปราย : ขอบคุณทานอ.สุวิไล ฟงดูนาจะมีทิศทางคอนขางเยอะในอนาคต
เผลอๆ อาจจะตองไปกลุมพี่นองประเทศลาวหรือเปลาครับ หลายภาษาที่ลาวก็เริ่มวิกฤตมากขึ้น
ศ.ดร.สุวิไล : คือจริงๆ แลวนอกเหนือจากที่เราพูดถึงวาสํานักวิชาการตางๆ ในประเทศ
แลว เราก็สนใจและก็มีเครือขายสําหรับประเทศรอบบานเรา ก็คือมีผูใจที่จะทํางานตอไปและเราก็
จะมีเครือขายตอไปไมวาจะเปนลาว เขมร เวียดนาม จีน หรือทางมาเลเซีย ก็จะมีเครือขายที่
ทํางานตอไป ในปจจุบันนี้ผูที่มีความสนใจจะเปนประเทศไกลๆ เชน ญี่ปุน ยุโรป อเมริกานี้มีความ
สนใจ ประเทศเพื่อนบานก็เริ่มมีความสนใจแลวเชนกัน เพราะฉะนั้นก็เปนแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง
ซึ่งพี่นองพวกเราจะเปนผูที่ชวยเหลือได เพราะเราจะมีเครือขายที่สายสัมพันธทางดานภาษาและ
วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น เพราะฉะนั้ น ก็ จ ะเป น ตั ว ที่ นํ า ออกไป อี ก ทิ ศ ทางหนึ่ ง ซึ่ ง จะทํ า ใน
ระยะเวลาอีกไมไกลนัก
ผูดําเนินการอภิปราย : อาจารยกําลังจะพาพวกเรา go inter นะครับ จะขออนุญาต
คําถามเดียวกันนะครับ มาที่ผูแทนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ถา
มองทิศทางอยางที่อาจารยสุวิไลเสนอ เราคิดวาเราจะติดตามการ go inter ไดไหมครับ
อ.อาวรณ : อาจารยคะ ขอไปดวย ทิศทางในอนาคตถาอ.สุวิไลกับทีมงานจะขยับ อยางไร
เราก็ตองตามไปหนุนอาจารยตอ เราจะขอตามไปเมืองลาวดวยคะ อยางที่เลาใหฟงเมื่อกี้คะวา เรา
เริ่มสนับสนุนโดยงานวิจัยชาวบานเปนนักวิจัยเอง ใชประเด็นปญหาใชโจทยของตนเองมาเปน
ประเด็นในการเรียนรู สามารถแกไขปญหาของตนเองไดตั้งแตป 51 พอถึงปนี้ 2551 เกือบจะ 10
ปแลว ทิศทางการทํ างานของเราในอนาคต ก็ชวงนี้ของเรากําลังอยูชวงของการประมวลองค
ความรู สังเคราะหองคความรูเพื่อที่จะจัดงาน 10 ปในเดือนมีนาคม 2552 ชุมชนเดิมที่ไดรับการ
สนับสนุนไดใชเครื่องมือวิจัยเพื่อทองถิ่นไปแกปญหา เราก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนตอ สําหรับ
ชุมชนใหมขอจํากัดของเราในขณะนี้ก็คือ พี่เลี้ยงที่จะคอยอํานวยความสะดวกใหชาวบานในชุมชน
ใหมไดทดลองใชเครื่องมือนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ตองระดมสรรพกําลังในการสรางพี่เลี้ยงกอน ซึ่ง
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แนวทางที่จะทํางานตอไปก็คือ รวมมือกับสถาบันทางการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะ
สนับสนุนนักศึกษาปริญญาโท ใหเขามารวมเรียนรูงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ใชเครื่องมือนี้ไปหนุนการ
ทํางานของชาวบ าน เราเชื่ อวาอาจจะชวยเพิ่มพี่เลี้ยงไดมากขึ้น สําหรับชุมชนที่ผานงานวิจัย
มาแลว เราก็คาดหวังวา นักวิจัยที่ไดทํางานมาแลวมีโอกาสที่จะไดรวมงานกันตอไปในอนาคต ถา
ในแวดวงภาษาและวัฒนธรรมที่ อ.สุวิไล ไดเรียนใหทราบแลว ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่นก็พรอมที่จะ
ทํางานรวมกันตอไป เพื่อที่จะขยายงาน อาจจะเขาไปสูในระบบโรงเรียนมากขึ้น ใชงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นไปแกปญหาในประเด็นอื่นๆ ที่ตอยอดจากภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้น สวนงานนานาชาติ
ยังไมมีแนวทางชัดเจนตามที่อ.สุวิไลเลาไปวา ถาอาจารยเคลื่อนงานไปประเทศเพื่อนบาน ก็อาจจะ
ไดรวมมือกันในอนาคต
ผู ดํ า เนิ น การอภิ ป ราย : คงมาท า นสุ ด ท า ยก็ คื อ คุ ณ ศตวรรษ ทางกระทรวงคิ ด ว า มี
ทิศทางในการมองนโยบายเรื่องของภาษากับการพัฒนาเพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางไร
บางครับ
คุณศตวรรษ : กอนที่จะมองไปในอนาคต เรื่องปจจุบันที่สนใจ เราสนใจเรื่องการเมืองใน
ประเทศเปนเรื่องที่หนักใจของทุกๆ ฝาย มีแนวคิดวิเคราะหทางการเมืองดานหนึ่ง เขาวิเคราะหวา
มันเปนวิวาทะระหวางรูปแบบกับเนื้อหา ฝายรูปแบบก็จะบอกวาก็ในเมื่อทําตามกติกาทุกอยาง
แลว เลื อกตั้ ง มาก็ได เ สีย งส ว นใหญ แล ว ผิ ดยั งไง ฝ า ยถูก มี สิท ธิอัน ชอบธรรมที่ จ ะได ป กครอง
ประเทศนี้ เรียกวาเปนฝายรูปแบบ ฝายเนื้อหาก็จะแยงวา ที่เลือกมาก็เห็นเขามาโกงมากิน มา
บิดเบือนอํานาจในระบบราชการ แสวงหาผลประโยชนใสตน ถาขืนปลอยใหเปนอยางนี้ตอไปใน
อนาคตเรื่อยๆ ตลอดไป แลวเมื่อไหรประเทศไทยจะมีความเจริญสักที ก็มีแตโกงกันอยูตลอดเวลา
ก็เปนการวิเคราะหแบบหนึ่งในเรื่องรูปแบบและเนื้อหา แตในทายที่สุดผมคุยกับเพื่อนๆ ที่เปน
คนขับสามลอ คนขับแท็กซี่ ผมก็บอกวาในระดับประเทศเราคงจะเขาไปทําอะไรไมไดมาก แตถา
กลับไปดูในหมูบาน ในตําบล เราทําอะไรไดมากมายเลย คนขับแท็กซี่บางคนบอกวา เขาเคยไป
ทักทวง อบต.วา ทําไมทําวาวทอน้ําประปาจุดเดียว คือปลอยจากแท็งกมาแลวก็เลี้ยงทั้งหมูบาน
เวลาบานใดบานหนึ่งทําทอแตก เขาก็ปดทั้งระบบ ทั้งหมูบานไมไดใชน้ํา เอ! อยางนี้ไมถูก มัน
นาจะทําวาวไวหลายๆ ตัว เปนสวนๆ ไป ถาบานไหนพังก็ปดเฉพาะบานนั้น แลวก็ซอมกันเอง
บานอื่นจะไดไมเดือดรอน ผมก็บอกวา ไหนวาอยูฝายเสื้อแดงไง คุณบอกวาคุณเลือกตั้งเขามาคุณ
ถึงจะมีสิทธิในการที่จะทักทวง ถาไมไดเลือกตั้งเขามาคุณไมมีสิทธิในการพูด เปนการเมืองนอก
ระบบ แลวที่คุณนั่นแหละคือการเมืองนอกระบบ เพราะคุณไมไดเปนสมาชิก อบต. สักหนอย แต
คุณก็ไปทักทวงเขา ไปแสดงความคิดเห็น คนขับแท็กซี่ก็เขาใจนะวา ประชาธิปไตยตรงๆ และนอก
ระบบมันมี ก็เปนประชาธิปไตยในแบบเนื้อหา มิใชรูปแบบ
สิ่งที่โครงการฟนฟูภาษาและทุกทําอยูนี้ ก็เปนพื้นฐานของประชาธิปไตยในแบบที่ไมเปน
พิษ เปนภัย อะไรกับ ใคร มีแต ส ร างสรรค สรา งคุ ณประโยชน ซึ่ งพื้นฐานตรงนี้ ถามี ทั่ว ประเทศ
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พื้นฐานองคกรทองถิ่น พื้นฐานชาติพันธุมีทั่วประเทศ ผมมั่นใจวา จะไมเกิดปญหาทางการเมือง
เหมือนในปจจุบันนี้ เพราะถาพื้นฐานดี ในสวนกลางมันก็จะดีดวย มันจะเสียไปไมได
เออ! แนวโนมในอนาคต อยากจะใหมองกวางๆ มองในระดับโลกเลย เพราะวาปจจุบันโลก
มันเล็กลง และเรื่องวิกฤตสถานการณภาคใตในอนาคตผมคิดวาคลี่คลายลง ถาเมื่อใดที่เกิดความ
เสมอภาค ปญหาเหลานี้คงจะหมด ไมเหลืออยูแนนอน ก็ตองพยายามทํากันตอไป สิ่งที่เปนปญหา
ของโลกก็จะมองในเรื่องของภาวะโลกรอน เรื่องของเศรษฐกิจถดถอย ก็จะเกิดการวางงาน ภาวะ
ตกงาน ซึ่งในป 40 ตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ตมยํากุง ก็สวนหนึ่งชุมชนทองถิ่นไดดูดซับปญหา
ในขณะนั้นไปได คือประชาชนที่ใชแรงงานสวนหนึ่งไดกลับสูทองถิ่นและไดอาศัยวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในชนบท ก็รอดไป สมัยนั้นคนที่ตกงานไมมีบานในชนบทใหกลับไปใชชีวิตก็จะ
เดือดรอน สวนหนึ่งภาคเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยก็เปนแหลงที่รองรับเศรษฐกิจ ที่เกิด
วิกฤตก็คือ เวลาเกิดปญหาเรื่องวิกฤต เนื่องจากประเทศไทยมีความเขมแข็งทางดานเกษตรกรรม
ทรัพยากรเปนแหลงที่รองรับปญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศได ทําใหเรารอดมา เราแกไขปญหา
ไดดีกวาคนอื่นเขา แตทั้งหมดมันไปติดอยูนิดหนึ่ง ซึ่งปจจุบันมองเห็นปญหาก็คือเรื่อง สิทธิในการ
จัดการทรัพยากรของทองถิ่น ตรงนี้เปนปญหาที่เห็นชัด ไมวาจะเปนภาคไหนๆ ในประเทศไทย
โดยเฉพาะที่ภาคใต ที่สงขลา ประมงชายฝงที่มีปญหากับประมงเรือใหญ เขาพยายามสรางและ
ทํานุบํารุงสภาพแวดลอมในทองถิ่นเพื่อใหเกิดลูกปลาขึ้นมา แตพอเกิดขึ้นมาแลวก็ถูกทําลายโดย
ประมงขนาดใหญ ประมงชายฝงที่เขาเลี้ยงชีพ หากินเก็บหาของปาก็เดือดรอน ในอนาคตถา
ประเทศไทยสามารถแกไขปญหานี้ได คือใหทองถิ่นมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรของตนเองไดใน
ระดับหนึ่งโดยมีเงื่อนไขมิใหละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน เราจะเปนประเทศที่เปนแหลงอาหารที่สําคัญ
ของโลก เราจะใชระบบเศรษฐกิจพอเพียงตอสูกับระบบเศรษฐกิจที่เปนทุนนิยมของโลกที่กําลัง
เสื่อมสลายไดเปนอยางดี เราจะมีความมั่นคงในเรื่องวิถีชีวิตความเปนอยู ของประชาชนสวนใหญ
ในประเทศได ถาเมื่อไหรเราแกปญหาในเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นได
ผูดําเนินการอภิปราย: จริงแลวทั้ง 3 ทานก็นําเสนอในทิศทางที่เปนแนวเดียวกันก็คือวา
ทิศทางในอนาคตของงานฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นก็คือวา ความพยายามที่เอาสิ่งที่เปนองค
ความรูยอนกลับไปสูกลุมที่เราทํางานกันไมวาจะเปนของครอบครัว ชุมชน สถาบัน การศึกษา ใน
สวนขององคกรทุนก็คือ สนับสนุนทิศทางในมิติของการใชเครื่องมือวิจัยทองถิ่นเขาไปเสริมหรือหา
แนวทางในการพัฒนาในกลุมที่วิกฤตไดมากขึ้นเรื่อยๆ อันสุดทายทางกระทรวงเองก็พยายามที่จะ
ทําอยางไรใหสิทธิชุมชนสามารถจัดการตนเองไดมากขึ้น อันนี้ก็เปนแนวที่คิดวานาจะเปนไปไดใน
อนาคต เราใชเวลาเลยมาจากเวลาที่กําหนดไวประมาณ 10 นาที ในนามของผูดําเนินรายงการ ก็
ขออนุญาตยุติการอภิปรายการพัฒนาภาษาในปริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นไว ณ โอกาสนี้ คิดวา
ประเด็นอะไรตางๆ มันคงอยูขอคําถามหรือมีสิ่งที่ตองการจะหาคําตอบเพิ่มกัน หลังจากนี้ก็คงจะมี
โอกาสคุยกันในชวงบาย ขออนุญาตยุติรายการเพียงเทานี้ขอบคุณครับ
"
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ภาคผนวก ค
การอภิปราย “ภาษาและการศึกษากับชุมชน
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
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การอภิปราย
“ภาษาและการศึกษากับชุมชน เพื่อพัฒนาทองถิ่น”
ผูรวมอภิปราย
• นายมณเฑียร พัฒเสมา
• นายสุรพล ไชยพงษ
• นายอภิสิทธิ์ แลฮะ
• ผศ.ปยะ กิจถาวร
• ดําเนินการอภิปรายโดย

(กลุมชาติพันธุชอง จ.จันทบุรี)
(ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพลู จ.จันทบุรี)
(ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จ.นราธิวาส)
(คณบดี ค ณะรั ฐ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
วิทยาเขตปตตานี)
ดร.อิสระ ชูศรี

ผูดําเนินการอภิปราย : สวัสดีผูเขาประชุมทุกทานครับ อยากจะบอกวาหัวขอการอภิปรายนี้ เรา
คัดผูอภิปรายมาอยางดี คุมกับการที่จะพลาดกาแฟและของวางอยางยิ่ง ที่นั่งอยูบนนี้ก็จะมีคุณ
มณเฑียร จริงๆ แลว มิใชเปนเพียงแคเจาของภาษายังเปนผูบริหารดวย เปนรองนายกอบต. เปน
ครูภูมิป ญญาสอนภาษาชองอยู ในโรงเรี ยนวัดคลองพลู 2ทานที่ติดกันนี้เ ปนผูบริหารโรงเรียน
ดวยกันทั้งคู จากนั้นก็เปนผูบริหารใหญคือเปนคณบดีคณะรัฐศาสตร เราจะรอบเดียวจบ ก็คือวา
จะใหอภิปรายตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากคุณมณเฑียร ผอ.สุรพล แลวก็อาจารยปยะ แลวมาจบที่ผอ.
อภิ สิ ท ธิ์ ที่ เ ป น อย า งนี้ ก็ เ พราะว า คู แ รกเราอยากจะให เ ห็ น ถึ ง ความร ว มมื อ ระหว า งชุ ม ชนกั บ
สถานศึกษาในการที่จะนําภาษาเขาสูโรงเรียน แลวก็เกิดประโยชนดวยกันทั้ง 2 ฝาย แลวก็อีก 2
ทานถัดจากนั้นก็คงจะเปนผูที่มีความพิเศษหนอย คือผูที่เห็นปริบทของการศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ก็คงจะมีความพิเศษ ขอบเขตของชุมชน ผูใชภาษามลายูถิ่นก็มีความกวางขวาง
กวาขอบเขตของภาษาชองซึ่งจะพูดในคูแรก ฉะนั้นเพื่อไมใหเปนการเสียเวลาก็เชิญคุณมณเฑียร
15 นาที ไมเกิน 20 นาที นะครับ
มณเฑียร:
เรียนทานผูอํานวยการสกว. ดร.ปยะวัตร บุญ-หลง และผูอํานวยการสถาบันวิจัย
ภาษาฯ ม.มหิดล และกลาวสวัสดีชนเผาที่รวมงานในวันนี้ทุกทาน ในนามของตัวแทนชอง จังหวัด
จันทบุรี วันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นเรื่องภาษา และการศึกษากับชุมชนทองถิ่น เพราะวาสวนใหญ
แลวการวิจัยของกลุมชาติพันธุก็จะเชื่อมโยงกับการศึกษา ดังนั้นผมอยากจะนําเสนอบทบาทของ
ผมเองในส ว นของประสบการณ ม ากกว า เพราะส ว นใหญ แ ล ว เราก็ จ ะทํ า งานในเชิ ง พื้ น ที่
ประสบการณที่ทํางานกับชุมชน จึงเปนการเลาเรื่องราวมากกวาที่จะนําเรื่องของวิชาการมากลาว
แตอาจจะมีบางในบางประเด็น บทบาทของชุมชนที่มีตอการศึกษา ผมอยากจะพูดถึงบทบาท
เริ่มแรกของชุมชนของผมเอง ชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนากับโรงเรียนในแงการพัฒนาขั้น
พื้นฐาน เสริมเรื่องอาคารเรียนพอไหม.....การสะสมประสบการณตรงนี้ทําใหเห็นวา โรงเรียนใน
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ชนบทมันดูขาดแคลนในเรื่องงบประมาณก็จริง แตเมื่อชุมชนเขาไปมีสวนรวมกับโรงเรียนในการ
แกไขปญหาก็ทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนไปได ก็มีสถานที่เพียงพอสําหรับการศึกษาใน
โรงเรียนชนบทซึ่งขาดงบประมาณ และการมีสวนรวมในระยะแรกๆ ก็จะเปนการมีสวนรวมใน
สถานศึกษาเทานั้นเอง เขาจัดการเรียนการสอนอยางไร ชุมชนเขาไปมีสวนรวมอยางไรไดบาง ซึ่ง
ยังไมเขาใจกระบวนการเรียนการสอนอยางลึกซึ้งนี่คือในสวนแรก ก็คือเขาไปแบบมีสวนรวม และ
ในสวนตอมาก็คือเขาไปเปนกรรมการสถานศึกษา ชวงนี้เราเริ่มที่จะไดรับรูสิ่งใหมๆ วาการศึกษา
มันคืออะไร ทําไมจึงจะตองมีการศึกษาในชุมชน และในสวนนี้เองทําใหบทบาทของชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาอยางไวใจสถานศึกษาวา เราจะไวใจโรงเรียนใหจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ของเราไดอยางไร ชวงแรกการหนุนเสริมกับโรงเรียน ตัวอยางเชน โรงเรียนของผมมีการแขงขัน
ตะกร อ ไปชิ ง แชมป ป ระเทศไทยที่ จั ง หวั ด ขอนแก น ผมบอกว า งานใหญ น ะ เพราะเราไม มี
งบประมาณ เนื่องจากเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตอนนั้ นยังไมเ ทานี้ ก็มีการระดม
ความคิดในคณะกรรมการสถานศึกษาวาจะทําอยางไร เอางบประมาณที่ไหน ซึ่งตอนนี้ผลงานของ
เราก็โดดเดนเปนแชมปของภาคอยูแลว บางครั้งเราก็มีการระดมบอกวา กรรมการสถานศึกษาทุก
คนจะตองสรางกิจกรรม...เอางบประมาณสวนหนึ่งไปสนับสนุนการแขง ซึ่งตอนนั้นพูดถึงเรื่องนี้
ทางคณะกรรมการศึกษาก็บอกวาเราตองระดมเงินทุนในสวนที่จะเขาไปหนุนเสริมการศึกษาใน
ทองถิ่น ซึ่งจุดนี้เองทําใหผลลัพธที่เกิดมามันสําเร็จเกินคาด นักเซปกตะกรอของโรงเรียนวัดคลอง
พลูไดเปนแชมปประเทศไทย ซึ่งตรงนี้ในฐานะที่ผมอยูในคณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความ
เชื่อมั่นวา ทําไมในเมื่อโรงเรียนของเราเปนโรงเรียนขนาดเล็กแตชุมชนใหความพรอมเพรียงขนาด
นี้ แลวเราก็ประสบความสําเร็จระดับประเทศได เมื่อเห็นผลงานขนาดนี้เราเกิดความเชื่อใจวา
สถานศึกษามีความยิ่งใหญที่จะสรางเยาวชนของเราใหเดนของการพัฒนาอะไรสักอยางก็แลวแต
ถาหากเกิดความรวมมือกับชุมชน อันนี้ในสวนของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งบทบาทของเราก็
จะหนุนเสริม แลวอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดไมได ก็คือในเรื่องบทบาทของโรงเรียน มีการประเมินของ
สมศ. ซึ่งโรงเรียนก็จะบอกกับคณะกรรมการวา นี่นะยังตองมีการพัฒนาสิ่งโนนสิ่งนี้ ไมเชนนั้น
โรงเรี ย นก็ จ ะไม ผ า นเกณฑ ซึ่ง ทํ า ให เ ราเห็ น การเชื่อ มโยงของการศึ ก ษาเข า ไปทุ ก ที ๆ โดยที่
การศึกษานี่เปนตัวกําหนด การศึกษาในพื้นที่นั้นๆ เราจะสอบผานเกณฑไหม แลวมาสะกิดใจวา
ถาตอนนี้ไมเกณฑโรงเรียนไมผานเกณฑของสมศ. โรงเรียนของคุณจะถูกยุบนะ ซึ่งมันเปนคํา
สะทอนความรูสึก เพื่อชุมชนของเราไดมีสวนรวมของการจัดการศึกษา สนับสนุน สงเสริมทุกอยาง
แลว เราก็อยากเห็นชุมชนจัดการศึกษาในรูปแบบของการมีสวนรวมกับโรงเรียนตอไปใหได ซึ่ง
ตอนนั้นหลังจากที่ไดทํางานรวมกันกับโรงเรียนกับชุมชน ทุกอยางเราก็ไมวิตก
และบทบาทที่หนักก็คือ เมื่อเราไดเขามาทําวิจัย การวิจัยคืออะไร หลังจากที่เราไดทําวิจัย
เรื่องภาษา นวัตกรรมทางภาษาซึ่งเราคิดวา การที่เราไดมีการวิจัย มีการทําสื่อ มีการผลิตหนังสือ
การตอยอดของเราจะทําอยางไร ขณะที่พวกเราคิดเสมอวา อยากเห็นสถานศึกษารักงานของ
เรา การวิจัยของเราก็คือการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาถิ่น เมื่อเรามีการสงเสริมการเรียนการ
สอนภาษาถิ่นแลว ชุมชนก็จะตองเปนผูรวมใชนวัตกรรมตัวนั้นดวย นวัตกรรมคือภาษา ทําอยางไร
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ที่จะนําภาษาถิ่นเขาไปในโรงเรียนและชุมชน จะตองจัดการเองดวย ตอนนี้เรากลับเปนผูรวมคิด
ร ว มทํ า เมื่ อ ภาษาชองเข า มาครั้ ง แรก ผมก็ คิ ด เสมอว า มั น จะเกิ ด มรรคเกิ ด ผลอะไรระหว า ง
สถานศึกษากับชุมชน ในครั้งแรกผมยังมองไมเห็น เมื่อเรามีกระบวนการนําภาษาเขาสูโรงเรียน
เขาไประดมความคิดกับโรงเรียน ในตอนแรกเราก็ตองยอมรับวา ยังไมคอยประสบความสําเร็จ หา
ขอสรุปกับตัววิชาการกับชุมชน ซึ่งทางวิชาการก็พยายามที่จะเนนใหเราไดกระบวนการเรียนการ
สอน ไปสอนแลวเด็กเขาไดอะไร ซึ่งทางชุมชนเราก็บอกเอาภาษาเขาไปสอนเถอะ เขาก็จะรูภาษา
แตในความเปนจริงแลว โรงเรียนก็มีกรอบของเขาอยูวา คุณไปสอนแลว เด็กเขาไดอะไร เกิด
พัฒนาการอะไรขึ้น ตรงนี้ก็เปนสวนหนึ่ง และขณะที่เราทํางานไป เราไดทํางานรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ในเมื่อมันเปนความตั้งใจจริงของชุมชน เมื่อภาษาถิ่นจะถูกจัดเขาสูระบบ
การเรียนการสอนในโรงเรียน ทางโรงเรียนก็เปดโอกาส เพราะที่ผานมาทางโรงเรียนเห็นวา ชุมชน
ก็ทุมเทใหกับโรงเรียนในทุกๆ ดานแลว แตดานหนึ่งที่มองเห็นเปนดานวิชาการ โรงเรียนก็ตองรับ
ไว และขณะเดียวกันโรงเรียนก็ตองไดผลลัพธในการที่นําภาษาเขาไปสอนดวย ถาไมอยางนั้นก็จะ
ไมเกิดผลทั้งสองฝาย โรงเรียนก็รับภาษาถิ่นเขาไปสอนในโรงเรียน แตกระบวนการที่จะเขาไป มัน
ก็เปนเรื่องของชุมชนที่จะตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจใหกับทางโรงเรียนวา เชื่อใจไหมวาจะเขาไป
สอนโดยใชครูภูมิปญญา แนใจไหมวาคุณจะสามารถทําตามขอบเขตวิชาการที่ทางโรงเรียนเปนผู
กําหนดได ก็มีขอตกลงกันหลายอยาง ในสวนของการเรียนการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียน และ
ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนก็ตองขยายผลเขาสูทองถิ่นดวย วาการเรียนการสอนภาษาถิ่น เด็กจะ
ไดอะไร ซึ่งเปนการคุยกันในลักษณะของการมุงหวังใหเด็กของเราไดเรียนภาษาถิ่น แลวไดอะไร
อยางนี้เปนตน ตลอดระยะเวลาที่เราทํางานรวมกับสถานศึกษาเราก็จะเห็นวา สถานศึกษาเริ่มไว
เนื้อเชื่อใจเรามากขึ้น และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกวา ไมใชเฉพาะนักเรียนของเราเทานั้นที่เขา
ไดผลประโยชนจากศึกษาในชุมชน ตัวชุมชนเองก็ได ผมจะขอเทาความนิดหนึ่งวามีรัฐบาลชุดหนึ่ง
ใหกองทุนขึ้นมา เกิดปญหาขึ้นมากมายในบริเวณรอบๆ ของตําบล นับวาเปนการจัดการที่ไม
ประสบผลสําเร็จ ในฐานะที่ผมอยูตรงนั้น คิดวาอยางไรแลวก็ตองพึ่งนักวิชาการที่อยูในชุมชนก็คือ
ครู เขามามีสวนรวม ซึ่งตรงนี้จะเห็นวาชุมชนกับสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกันได ไมใชวา
เฉพาะเยาวชนเทานั้น จะเห็นวาบทบาทตรงนี้สถานศึกษาก็ไวเนื้อเชื่อใจชุมชน และก็สามารถ
ทํางานรวมกันกับสถานศึกษาได แลวก็นํามาซึ่งบทบาทตอไปก็คือ หนาที่ของการปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งนโยบายก็คือวา ทองถิ่น จะตองศึกษาในชุมชนนั้นๆ ซึ่งบทบาทนี้เองที่ทําใหนักวิจัย
หลายท าน ซึ่งอยูใ นที่นี้ดว ย ได รวมกั นคิด สงเสริ มสนับสนุน ใหเ กิดการศึกษาแบบมีสว นรว ม
ระหวางการปกครองสวนทองถิ่น มีการหนุนเสริมเรื่องของงบประมาณ มีการหนุนเสริมสิ่งตางๆ
เขาไป ขณะเดียวกันทีมวิจัยชุดเดิมที่ทํางานเกี่ยวกับภาษาชอง ก็ไดขอบเขตการทํางานที่กวางขึ้น
มีเครือขาย เพราะขณะนี้การเกิดเครือขายของเรา นอกจากเราจะไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ทองถิ่นแลว โรงเรียนในสังกัดของเราก็เห็นความสําเร็จในการจัดการศึกษาในการนําภาษาทองถิ่น
เขาสูระบบโรงเรียน แลวมันก็เกิดความมั่นใจ ณ วันนี้ก็อยากจะบอกวา ในสวนของโรงเรียนใน
สังกัดก็ดี และโรงเรียนที่ภาษาถิ่นของเราเขาไปสอนก็ดี ทั้งโรงเรียนและชุมชนเกิดความไวเนื้อเชื่อ
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ใจกัน ที่จะชวยกันจัดการศึกษาที่ใชภาษาถิ่นเขาไปในการเรียนการสอน และสามารถเขาไปสู
กระบวนการอื่นๆ ไดดวย ตรงนี้เปนบทสรุปของความสําเร็จที่ผมไดรับ
ผูดําเนินการอภิปราย : คุณมณเฑียรก็คงใหภาพที่คอนขางชัดเจนจากการทํางาน เริ่มจากชุมชน
จากการฟนฟูภาษาและเมื่อมาประสานความรวมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ มันจะเปนมากกวา
1+1 > 2 พอ 2 คนรวมกัน ไมวาจะไปเจรจากับทาง อบต. หรือวาไปขอการสนับสนุนจากใครก็จะ
เห็นความเขมแข็งของทั้งชุมชนและโรงเรียนทํางานดวยกัน และหลังจากนั้นมาทําใหโรงเรียนมี
พัฒนาการที่กาวกระโดด ปจจุบันก็มีการขยายการเรียนการสอนไปถึง 4 โรงเรียนแลว ตอไปก็
อยากจะใหผูอํานวยการสุรพล ไดลองยอนเทาความใหเราเห็น อาจจะใหมุมมองกับเราเพิ่มเติม ถา
หากวาในที่อื่นๆ ที่จะผสานความรวมมือในลักษณะของสถานศึกษาชุมชนแบบนี้ จะทําอยางไรได
บาง
ผอ.สุรพล: กราบเรียนทาน ดร.อิสระ ดร.สุวิไล และผูเขารวม สําหรับภาษา การศึกษากับชุมชน
เปนของคูกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ กลาวไววา ชุมชนตองมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน สําหรับชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน มิใชเรื่องภาษาถิ่น
อยางเดียว เปนเรื่องของงานอาชีพก็ได และชุมชนมีเรื่องอะไรที่จะกอใหเกิดการเรียนรูในโรงเรียน
ภาษาก็เปนสวนหนึ่ง เราก็ไมไดคาดคิดมากอนวา ภาษาถิ่นจะนํามาสูในระบบโรงเรียน เปนเรื่อง
ของการเรี ย นการสอน ตอนที่ จ ะนํ า ภาษาถิ่ น เข า มาสู โ รงเรี ย น เราก็ ไ ด ดํ า เนิ น การโดยชุ ม ชน
กลาวคือชุมชนไดรวมกลุมกัน จัดทําในเรื่องของภาษาถิ่น เมื่อจัดทําไปแลว ก็จะตองหาคนสืบทอด
ก็มาบอกกับทางโรงเรียนวาจะตองเอานักเรียนเปนผูสืบทอดภาษาถิ่น ถาไมมีคนสืบทอดภาษาถิ่น
ก็จะหายไป จะเห็นวาชุมชนเขามองมาที่โรงเรียน โรงเรียนในชุมชนนั้นมีหลายโรงเรียน ครั้งแรก
ไมไดมองที่โรงเรียนวัดคลองพลู แตมองที่โรงเรียนคลองพลูวิทยาซึ่งเปนระดับมัธยม แตดวย
ข อ กํ า หนดที่ มี ม ากมายจึ ง ไม ส ามารถนํ า เข า สู โ รงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมได เมื่ อ มองมาที่ โ รงเรี ย น
ระดับประถม ก็เห็นวา ความตองการของชุมชน เมื่อเปนดังนั้นก็รับเขาสูระบบโรงเรียน แตครู
หลายคนก็เห็นวา ไมนาจะเปนผลดีสักเทาไร จะทําใหเด็กเสียเวลาเรียน เปนตน แตหลังจากที่
นําเขาสูระบบโรงเรียนแลว สิ่งที่เราไดตรงตามเปาหมาย เพราะวาโรงเรียนแคผูรับ แตชุมชนผูให
โรงเรียนเปนผูรับอยางไรครับ ก็คือ เปนผูรับจากสิ่งตางๆ ที่ชุมชนตองการ และทางโรงเรียนก็จะ
เปนผูเสนอแนะทางวิชาการ เขาก็ตองสรรหามาให ยกตัวอยางเชน ตัวหนังสือ ตัวเขียน หรือวาจะ
เปนหนังสือเรียน หนังสือเอกสาร สื่อการเรียนตางๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะตองใชในการเรียนการสอน
ชุมชนก็จะเปนผูผลิตให เปนผูจัดทํา และอีกอยางหนึ่ง ถาใครมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เขาจะมี
ความภาคภูมิใจและขยายผลออกไปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งทางโรงเรียน ผมอยูโรงเรียนนี้มาก็ได
หลาย ๑๐ ป และจะทําใหโรงเรียนนั่งอยูในใจของชุมชน ก็ทํามาหลายปถึงจะได ใชเทคนิควิธีการ
ตางๆ กระบวนการเทคนิคการบริหารตางๆ เพื่อจะเขาไปสูในใจของชุมชนได ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่
คอยเปนคอยไป แตเมื่อเราทําภาษาถิ่นเขาสูระบบโรงเรียน ทุกคนมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวม
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แสดงความคิดเห็นอะไรตางๆ เขาก็ตองเกิดความภาคภูมิใจ และสนับสนุนไมวาจะกําลังกาย กําลัง
ทรั พ ย หรื อ กํ า ลั ง ความคิ ด ชุ ม ชนให ค วามร ว มมื อ เป น อย า งดี ดั ง นั้ น ภาษาถิ่ น จึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ ง
นอกเหนือ มันเปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะวาการเรียนการสอนก็ตองควบคูกับโรงเรียนอยูแลว
ไมไดผิดแผกอะไร ไมไดเปนเรื่องที่หนักสาสาหัสอะไรเลย เปนเรื่องที่เรากระทําอยูแลว แตใช
โครงสรางของหลักสูตรเปนโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวม ชุมชนทําหนังสือ ชุมชนเปนผูสอน แลวก็
สิ่งที่เราเห็นได ชัดเจนก็คื อภู มิปญญา คนที่เ ปนเจาของภาษาเองไดนําภาษาถิ่ นเขามาสอน ก็
ถูกตองตามหลักวิชาการ เพราะเขารูเรื่องดีนํามาสอน เปนเรื่องที่ใกลตัวเด็ก นักเรียนรูเรื่องใน
ชุมชนแลว แตยังไมชัดเจน เราไดครูเปนพอ เปนแม เปนญาติพี่นอง มานํากิจกรรมการเรียนการ
สอน แลวก็เปนเรื่องที่ใกลตัวเห็นชัดเจน นักเรียนก็มีความสุข สนุกในการเรียน ถาสนุกแลวทุก
อย า งไปได ส วย เพราะว า คนเราปรารถนาที่ จ ะมี ค วามสุ ข เมื่ อ นั ก เรี ย นเรีย นภาษาชอง เขามี
ความสุข มีความสุขมากกวาสาระตางๆ ที่เขมงวด กวดขัน ในขณะนี้ครูทุกทานก็นํากระบวนการ
ของการสอนภาษาถิ่นภาษาชองเขามาใชในการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เมื่อเรานําภาษา
ถิ่นเขาไปแลว เราจะเกิดความรวมมือหลายฝาย เชน ชุมชน เขาใหความรวมมือในดานการผลิตสื่อ
ตางๆ การสรางหนังสือ สรางนิทาน ตํานานเรื่องเลา หรือจะเปนพจนานุกรมอะไรตางๆ ก็มาจาก
ชุมชนไดเลย เราจะเห็นวาชุมชนเขาตองการ เมื่อเขาตองการเขาตองชวยเรา แลวมันจะยั่งยืน แต
ถาเราเปนความตองการของโรงเรียนอยางเดียว มันก็ไมยั่งยืน ตอไปเขาก็ถอย แตเมื่อชุมชนเขา
ตองการ เขาตองทําตรงนี้ใหสืบทอดไปไมไดสูญหาย แลวก็ยังยั่งยืนจนถึงปจจุบันนี้ นอกจาก
ชุมชนแลวก็ยังมีวัด วัดก็ใหการสนับสนุนในเรื่องทุน และสื่อตางๆ ตลอดจนงบประมาณในเรื่อง
ของครูภูมิปญญาทองถิ่น เราก็สามารถที่จะดํารงการเรียนการสอนไดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับ
โรงเรียน เราก็ขยายโรงเรียนเครือขาย ไปอีก ๓-๔ โรงเรียน โรงเรียนเครือขายนี้เปนโรงเรียนที่อยู
ในแถบชุมชนใกลเคียงกัน มีบริบทเรื่องของภาษาถิ่นก็ใกลเคียงกัน เราก็รวมมือรวมแรง รวมใจกัน
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร ปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของแตละโรงเรียน ก็
ไดรับความรวมมือจากทุกโรงเรียนเปนอยางดี ความคาดหวังอีกอยางหนึ่งจากที่นักเรียนไดรับ
ความภาคภูมิใจ โรงเรียนไดหลักสูตรภาษาตามความตองการของทองถิ่น ไดจัดกระบวนการเรียน
การสอน ปฏิรูปการศึกษา ชุมชนก็ไดเรื่องของการอนุรักษ สืบทอดศิลปะวัฒนธรรม เพราะวาเรื่อง
การเรียนการสอนมิใชเรื่องสอนอยางเดียว เรื่องของวัฒนธรรมในทองถิ่น ดังนั้นเมื่อเราจัดการเรียน
การสอนไปสัก ๒-๓ ป โรงเรียนเราก็เกิดความเห็นพองตองกันวา การสอนภาษาถิ่นมีประโยชน
อยางไร ชุมชนมีสวนรวมอยางไร เมื่อชุมชนมีสวนรวมในการศึกษาแลว มันจะกลับไปพัฒนาสู
ชุมชน เพราะวาชุมชนมาชวยเรา เราก็ตองไปชวยชุมชน เปนผูใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เมื่อ
ชุมชนเห็นเราเปนผูใหแลว ตอไปเราขอรองอะไร ชุมชนก็ตองใหเรา ดังนั้นโรงเรียนกับชุมชนตอง
เปนของคูกัน ตัวอยางเชน ไดพูดคุยกับทานนายกองคการบริหารสวนตําบลวา โรงเรียนของเรามี
ความตองการจะใหพัฒนาเรื่องถนนคอนกรีต เรื่องของอาคารอเนกประสงค ทานก็บอกใหไปรวม
ประชุมกับหมูบาน ผมก็เตรียมเรื่องไปพูดเพื่อไปขอความเห็นใจจากชุมชน ซึ่งไมใชหมูที่โรงเรียน
ตั้งอยู เมื่อไปถึงนายกไดเกริ่นวา โรงเรียนมีความตองการแบบนี้จะชวยชุมชนอยางนั้นอยางนี้ ก็
พูดเกริ่น ผมไมไดพูดอะไรเลย ก็ใชเปนโครงการอันดับ ๑ อนุมัติเลย ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท)
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เพื่อทําสิ่งนี้ วันตอไปไปอีกหมูหนึ่งก็ตั้งใจจะไปพูดอีก เพราะไมไดเปนหมูที่โรงเรียนตั้งอยู ตองพูด
ใหเขาคลอยตาม แตเมื่อนายกเกริ่นขึ้นไปปบ คนในชุมชนและคณะกรรมการหมูบานก็ยกมือให
เปนอันดับ ๑ เลย ก็ไดรับความอนุเคราะหตรงนี้ จากที่เราไดตรงนี้ เราจะตองเปนผูใหกอน ตองให
ชุมชนกอน อยูๆ เราจะไปขอเขาก็ยาก เขาก็ตองใชพื้นฐานของหมูบาน เมื่อเขาขอเขาก็ให และก็
บอกถึงความจําเปน เปนการเปดโอกาสใหมีโอกาสรวมกันพัฒนาในชุมชน ฉะนั้นจากที่เราไมเคย
คาดคิดเลยวา ชุมชนจะใหความรวมมือกับเรา เราก็ไดรับเกินความคาดหมาย เพราะวาจากภาษา
ถิ่นที่ลงไป ชุมชนมีความรักสามัคคี สมัครสมาน ไมเฉพาะเรื่องของโรงเรียนอยางเดียว เปนเรื่อง
วัด การพัฒนาหมูบานตางๆ ชองเปนเหมือนจุดรวมศูนยกลางของคนในชุมชนวา เราเปนคน
เดียวกัน ภาษาเดียวกัน เปนคนชองเหมือนกัน เมื่อกอนใครบอกวาเปนคนชองรูสึกอับอายขาย
หนา ไมอยากจะพูด แตเดี๋ยวนี้ ยืดอก มีความภาคภูมิใจวา ไดเปนคนชอง เราไดใหสิ่งที่เขามีดีอยู
แลว ใหดียิ่งขึ้น นําภาษากลับมาใชประโยชน โดยเฉพาะนักเรียนเกิดประโยชนมากที่ชุมชนมีสวน
รวมและรวมกับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น ไดพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาถิ่น ผลสัมฤทธิ์ของที่โรงเรียนโดยเฉพาะภาษาไทยและสาระอื่นๆ ก็สูงขึ้นทุกป จากการที่เด็ก
ไดเรียนภาษาถิ่นแลว ไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนําไปสูสาระอื่นๆ ดวย
นอกจากนักเรียนแลว ครูก็ยังได ครูก็สามารถนําภาษาถิ่นที่เราทํานี้ นําไปเพิ่มเติมขอวิทย
ฐานะ ในลํ า ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพราะแต ล ะถิ่ น มี ภ าษาของตั ว เอง ไม มี ใ ครที่ จ ะลอกเลี ย นแบบได
เพราะฉะนั้นคนที่ทําภาษาถิ่นไปแลว ถาไปขอคนที่เขาอานวิจัยตางๆ เราไมไดลอกเลียนแบบใคร
เพราะวา ภาษาถิ่นมันไมมีทั่วประเทศ เพราะคนทําหลายหมื่นหลายแสนคน แตภาษาถิ่นมันตอง
ลงมือทําเอง มันจึงจะเขียนออกมาได ดังนั้นครูหลายทานที่เขารวมงานก็ไดตรงนี้มา
นอกจากนั้นโรงเรียนก็จะไดในสิ่งที่อยากจะได ก็คือโรงเรียนไดเผยแพร มีชื่อเสียงในเรื่อง
ของภาษาถิ่น ซึ่งตอนนี้รัฐบาลกําลังรณรงค ปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหสอนภาษาถิ่นในโรงเรียนทุก
โรงที่มีภาษาถิ่น เพราะถือวาภาษาถิ่นเปนภาษาแม เปนภาษาที่นักเรียนไดรับรูกอนที่จะเปน
ภาษาไทย เพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนก็จะตองนําภาษาถิ่นที่มีอยู ไมวาจะเปนกลุมตางๆ ทั่วประเทศ
ก็จะตองนํามาใชในการเรียนการสอน ไดทดลองและก็เห็นผลวา สิ่งที่นักเรียนไดเรียนจากสิ่งที่ใกล
ตัว สิ่งที่รูเปนภาษาแมและก็นํามาสูในระบบโรงเรียน เปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่จะอยูคูชุมชนนั้นตลอดไป
ผูดําเนินรายการ: ถาหากทานยังไมมีความเชื่อมั่นในสินคานี้ ก็ขอเชิญสอบถามเพิ่มเติมไดที่ซุม
นิทรรศการของกลุมชอง ที่จริงไมไดเตี้ยมกันกอนนะครับ ที่ทานมานําเสนอแบบนี้มิไดเปนการ
โฆษณาการฟ น ฟู ภ าษาผ า นระบบโรงเรี ย นแต อ ย า งใด เพี ย งแต ไ ด คุ ย กั น ว า ให ล องนํ า เสนอ
ประสบการณออกมา ก็คิดวาหลายทานที่อยูในสถานศึกษา คงอยากจะทราบวิธีการคิด วิธีการทํา
แผนของอาจารยสุรพล ก็คิดวาสอบถามกับอาจารยไดโดยตรง ยินดีตอบคําถาม
จากจันทบุรี เราพาขามอาวไทยไปใตไปปตตานี อยากจะเชิญทานอาจารยปยะ กิจถาวร
อาจารยก็คงจะพูดในขอบเขตที่ตางไปจาก ๒ ทานแรก จะพูดถึงปริบทของการศึกษาใน ๓ จังหวัด
ซึ่งเปนขอบเขตของชุมชนที่กวางกวาระดับตําบล หมูบาน ก็ขอเชิญอาจารยปยะเลยครับ
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ผศ.ปยะ : เรียนทานผูดําเนินรายการ และทานผูมีเกียรติทุกทาน สําหรับหัวขอที่จะพูดไมวาภาษา
การศึกษา ชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ผมคิดวามีคําอยูคําหนึ่งที่พูดกันมากคือคําวา ชนเผา
กอนอื่นผมขอสรางความเขาใจกอนเพื่อจะเปดทัศนะในการมองพื้นที่ชายแดนใต ก็เริ่มจากตัวผม
เอง จริงๆ ก็เปนชนเผาหนึ่ง บรรพบุรุษ กงอพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองจีน มาเปนกุลีอยูที่อ.
สายบุรี จ.ปตตานี พอรุนพอก็ปลูกผักบุงขาย ทํามาหากิน พอรุนผมก็มีโอกาสไดเรียนหนังสือ ไดมี
การศึกษา และก็มีโอกาสทํางานมีหนาที่การงานอยูในสังคมไดในระดับหนึ่ง ก็เปนชนเผาหนึ่งใน
สมัยกอนเขาเรียกวา “เจก” ก็ถูกดูถูกเหยียดหยามเยอะทีเดียว ขณะเดียวกันก็เปนชนเผาหนึ่งที่อยู
รวมกับพี่นองมุสลิม พี่นองชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่อยางเปนพี่เปนนอง และอยูรวมกันอยางสงบสุข
มาเปนเวลายาวนานมาก ๓ ชั่วอายุคน พี่นองมลายูมุสลิมก็เปนอีกชนเผาหนึ่งในสังคมใหญของ
ประเทศไทย นี่ก็เปนคําอธิบายคําหนึ่งที่อยากจะใหทานมอง ไดเขาใจอยางชัดเจนขึ้น ทีนี้คําถามก็
คือวา การศึกษาภาษารวมทั้งชุมชนนี่ มันเขามาเกี่ยวของกับชนเผาหรือที่เรามักเรียกกันวาชาติ
พันธุทั้งหลายไดอยางไร อันนี้เปนประเด็นที่เรานาจะไดมาถก มาคุย มาแลกเปลี่ยนกัน สําหรับผม
เอง ผมมองวา เมื่อเรามองถึงการศึกษา มองเรื่องของภาษา หรือมองเรื่องของชุมชนนั้น เรานาจะ
มีฐ านคิดอะไรบางอย าง ที่เรานาจะคิดรว มกัน ฐานคิดที่ผมอยากจะเรียนพวกทาน น าจะเป น
ประโยชน ไมวาเราจะพูดถึงเรื่องภาษา การศึกษา หรือชุมชน ผมไมเชื่อวา เราจะมองในมิติของ
ความรูเพียงอยางเดียว และจะสามารถทําใหสิ่งเหลานี้เติบโต ยั่งยืน และคงอยูได ไมวาจะเปน
ความรูเกี่ยวกับการศึกษา หรือความรูเกี่ยวกับชุมชน แตผมเชื่อวามันนาจะมีองคประกอบอื่น ซึ่ง
เปนประเด็นที่จะขออนุญาตนําเสนอ ถามวาความเชื่อนั้นคืออะไร ผมมองวา ถาเราตองการให
ภาษา การศึกษา และชุมชน เปนเสาหลักที่มั่นคงสําหรับตัวของเราเอง สําหรับครอบครัวของเรา
สําหรับชุมชนของเรา หรือสําหรับชาติบานเมืองของเรานั้น ผมมองวามันนาจะมีองคประกอบที่
เชื่อมโยงกัน ๓ ตัว ตัวที่หนึ่งคือ ความรู แนนอนเรายอมรับ เปนทั้งความรูในบริบทที่เปนจริงใน
พื้นที่ตางๆ และเปนความรูที่เราแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง และก็นํามาดัดแปลงใชกับความรูสากลตางๆ
ที่ดํารงอยูในโลกปจจุบัน ความรูอยางเดียวผมตอบทานไดเลยวา ไมพอ ทานจะเห็นปญหาความ
ขัดแยง ความวิกฤตตางๆ ถามวาความรูตอบปญหาเหลานั้นไดหรือไม คําตอบคือ ไดไมหมด แต
มันมีอีก ๒ ตัวที่ผมคิดวาสําคัญมาก คือ ความเชื่อ และความหวัง นี่คือองคประกอบ ๓ ตัวที่
อยากจะเรียนกับทาน ความรู ความเชื่อ และความหวัง ผมวานาจะเปนแกนแกนของการขับเคลื่อน
ของสิ่งที่เราเรียกวาเราตองการฟนฟูศักดิ์ศรี และตัวตนของกลุมชาติพันธุ เราตองการฟนฟูคุณคา
ของภาษาที่มีความหลากหลายและกระจายตัวอยูในพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งชายแดนใตดวย
เราตองการฟนฟูและรักษาไวซึ่งทําใหการศึกษาเปนสิ่งที่ดีงาม และเปนสิ่งที่สรางความงอกงาม
ความเติบโต เปนสิ่งที่ดีงามของสังคม ไมใชใหการศึกษาเปนเรื่องของความขัดแยงและสูญเสีย
เหมื อ นเช น ที่ เ ราเห็ น อยู ใ นชายแดนภาคใต ผมคิ ด ว า เราต อ งมี ค วามเชื่ อ และอี ก อั น หนึ่ ง คื อ
ความหวัง เราอยูในชายแดนใตเราตอบทานไดเลยวา เรามีความหวัง เรามั่นใจ ๑๐๐๐ เปอรเซ็นต
หรือเกิน ๑๐๐๐ เปอรเซ็นตวา สันติสุขกลับมาแนนอน ไมวาจะดวยเงื่อนไขเวลา อะไรตางๆ ความ
สงบสุขกลับมาอยางแนนอนเพราะเรามีความหวังอยางชัดเจน นี่คือประเด็นแรกอยากจะฝากทาน
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ว า ผมเชื่ อ ว า หลายท า นที่ อ ยู ใ นเวที แ ห ง นี้ อาจจะเป น พี่ น อ งชาวบ า นที่ มี โ อกาสมาได เ รี ย นรู
แลกเปลี่ยน จะเปนหมูผูรู นักวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ ก็ฝากทานนะครับเมื่อเราพูดถึง ภาษา
การศึกษา และชุมชน เราคงมี ๓ สิ่งที่จะตองชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันแลกเปลี่ยน เพื่อที่จะ
ทําใหมันชัดขึ้นคือ เรื่อง ความรู ความเชื่อ และความหวัง นั่นคือสวนแรกที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับ
ทาน
สวนที่สอง ก็อยากจะชวนทานมาดูวา เอะ! ชายแดนใตมันเปนอยางไร เหมือนชอง เหมือน
อะไรตางของกลุมตางๆ ที่เราไดรับรูหรือไม ผมตอบวา ยืนยันไดเลยวา เหมือนกัน แตอยูในปริบท
สถานการณ และเงื่อนไขบางอยางที่ตางกัน แตแกนแกนเหมือนกันแนนอน เชนเรื่องภาษา ผมเชื่อ
วา ทุกคนรักและผูกพันในภาษาของตนเอง ขณะเดียวกันระบบการศึกษาก็ทําใหเรารูสึกไมมั่นใจ
รูสึกวาสิ่งเหลานั้นมันดอยคา หรือไมถูกนํามาใชประโยชน การฟนฟูภาษาตางๆ ที่เราพยายาม
ทําก็คือ การฟนคืนความเชื่อมั่น พรอมกับการสรางความรู พรอมกับการสรางความหวังวา
สิ่งเหลานี้ไดสืบทอดตอไปสําหรับรุนลูกรุนหลานของเราในเรื่องของภาษา และยิ่งชายแดนใต
นั้น ผมเรียนวามีความหลากหลายของภาษาสูง ผมมีเพื่อนที่เปนมุสลิมเขาจะตอง switch ภาษาอยู
ตลอดเวลา พูดภาษาไทยกลับบานพูดมลายู พอเรียนหนังสือตองเรียนอาหรับ เขาไปในหองเรียน
เรียนภาษาอังกฤษ นี่คือลักษณะของความหลากหลายและเปนความหลากหลายที่ดํารงอยูใน
ตัวตนของคนๆ หนึ่ง ทานก็จะเห็นวามันเปนอีกปริบทหนึ่ง นั่นคือเรื่องของ ภาษา
สวนเรื่อง “การศึกษา” เราเคยพูดกันเลนๆ วา ชายแดนใตนั้น ๑ ประเทศ ๒ ระบบ พูดให
มันโกและสื่อความหมายไดงายขึ้น ที่พูดเชนนี้ก็พยายามจะบอกวา ระบบการศึกษาในชายแดนใต
นั้น มันไมไดมีระบบการศึกษาสามัญเชนที่กรุงเทพ เหมือนเชนที่แมฮองสอน เชียงใหมเทานั้น แต
จะมีระบบการศึกษาของชุมชนอยูดวย ที่เขาเรียกวาเปนการจัดการศึกษาเพื่อใหเด็ก และเยาวชน
หรือลูกหลานของชาวบานในพื้นที่นั้น สามารถดํารงตนอยูในวิถีทางของศาสนาที่ถูกตองและดีงาม
ใหได ก็จะมีสิ่งที่เราเรียกวา อิสลามศึกษา หรือการศึกษาทางดานศาสนา ที่จริงทางศาสนาพุทธก็
คือ มีพุทธศาสนามีการบวชลูกเณร เปนตน ที่จริงมันอยูในปริบทเดียวกัน เพียงแตวาในพื้นที่
ชายแดนใตการจัดการดานการศึกษาดานศาสนาโดยชุมชนนั้น เปนสิ่งที่เขาทําอยางตอเนื่องและ
หนักแนน เพราะถือวาเปนภารกิจหนึ่งในการศรัทธาศาสนาที่เขานับถือ พอพูดถึงการศึกษาตรงนี้
ผมวาเราตองเขาใจบริบทตรงนี้อยางชัดเจน วาไมไดมีเฉพาะแตสามัญเทานั้น ยังตองมีศาสนา ที่
เราเรียกวาอิสลามศึกษาดวย ถามีตรงนั้นการจัดการความเขาใจ การพัฒนาการในแงมุมตางๆ ก็
จะเปนดวยความสอดคลองและเหมาะสม ก็อยากจะยืนยันกับทุกทานใหเกิดความเชื่อมั่นวา จริงๆ
แล ว ระบบการศึก ษาในสว นนี้ ในชายแดนใตมีงานศึกษาวิ จัยตางๆ รองรับ แม ก ระทั่งหลังสุด
การศึ ก ษาของคณะกรรมการที่ เ ราเรี ย กว า การพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย ซึ่ ง เป น
อนุกรรมการหนึ่ งในคณะกรรมการอิส ระเพื่อความสมานฉันท แหงชาติ ซึ่งตอนนี้ทุ กคนลืมไป
หมดแลว ไดยืนยันอยางชัดเจนวา การจัดการศึกษาดานอิสลามศึกษาในพื้นที่มีแนวโนมจะพัฒนา
ไดดี เหมาะสม และเกิดประโยชนจริงตอประชาชน มีการปรับตัว มีการยืดหยุนที่สูงดีอยูแลว นี่ก็
คือมิติของการศึกษา
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สวนมิติอีกอันหนึ่งในเรื่องของชุมชน เรื่องของชุมชนก็อยากจะเรียนวา ผมคิดวาในความ
เปนจริง ชุมชนในชายแดนใตก็เปนชุมชนที่ไมตางจากภูมิภาคหรือเพื่อนๆ ในพื้นที่อื่นๆ ถามวาไม
ตางกันตรงกัน ก็คือ ดํารงอยูในสถานะที่ประสบกับปญหาในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ปญหาการ
เสื่อมถอยของสถาบัน กลไก องคกรตางๆ ที่เปนสถาบันหลักในชุมชน ไมวาจะเปนสถาบันทาง
ศาสนา สถาบันผูนํา สถาบันครอบครัวตางๆ ขณะเดียวกันก็อยูในสถานะที่กําลังดิ้นรน แสวงหา
และหาทางออกที่จะฟนฟูคืนความภูมิใจ ความมั่นใจ ความเขมแข็ง ความสามารถในการจัดการ
ตนเอง ปญหาและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของชุมชนดวย เพียงแตดานหนึ่งนั้นไมมีทางออก เมื่อ
ตีบตัน เมื่อกระทบดานอื่นๆ สูง ก็อาจจะหันไปหาความรุนแรง แตอีกดานหนึ่งถาเราพยายามที่จะ
ใชความรู ใชกระบวนการที่เหมาะสม ใชความรูใชเขาใจ ความเชื่อถือ และการใหเกียรติซึ่งกันและ
กั น เราก็อ าจจะแสวงหาหนทางอื่ นๆ ในการฟ นคื น ความเขม แข็ ง และการอยู รอดของชุ ม ชน
เหลานั้นใหกลับคืนมาไดดวยแนวทางที่เหมาะสมถูกตอง เกิดสันติ และเกิดประโยชนกับทุกฝาย
นี่คือ การฉายภาพใหทานเห็นแงมุมของภาษา การศึกษา และชุมชนตางๆ ในชายแดนใต
ทีนี้คําถามตอไปก็คือวา เอะ! เราจะทําอยางไร ใหภาษา การศึกษา และชุมชน ไดมาประสาน
เชื่อมโยงกันและนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นได ผมก็เชื่อมั่นวาจะมีหลายวิธีคิด ผมเชื่อวา คําตอบอยู
ที่โรงเรียนซิ ใชโรงเรียนเปนจุดเชื่อมเปนจุดประสาน อันนี้ก็เปนความพยายาม ในชายแดนใตก็มี
ความพยายามอยูวา ทําอยางไรที่จะใชภาษาถิ่นเขาไปสอนในโรงเรียน และคอยๆ เชื่อมโยงสู
ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ที่เปนสากลตอไป ใหความเชื่อมั่นกับเด็กกอน ใหความคุนเคย หา
วิธีการที่เหมาะสม อันนั้นก็มองวา คําตอบอยูที่โรงเรียน เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
ภาษาเปนเครื่องมือ ผมเองในฐานะที่เฝามองและก็มีสวนบาง อาจจะไปดูบาง ไปรวมบาง บางครั้ง
บางคราว เห็นการขับเคลื่อนตัวของความพยายามอยางนี้ตลอด ๔-๕ ปที่ผานมา จะเห็นวามีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แตก็ตองเผชิญกับเรื่องความซับซอนของระบบ ความพยายามอยางมากที่ตอง
ทุมเทพลังกายพลังใจอยางสูงในการสรางความเขาใจกับฝายตางๆ เพื่อใหเขาเกิดความเชื่อถือวา
การดําเนินงานในลักษณะเชนนี้จะนําไปสูการพัฒนาและสรางคุณภาพทางการศึกษาอยางแทจริง
ได ซึ่งเปนโจทยที่ทาทายมาก แตก็ในขณะนี้เราก็เริ่มเห็นคําตอบ และเริ่มเห็นความหวัง และเห็น
โอกาสที่จะพัฒนาตอไปไดไมนอยทีเดียว
แตอีกมิติหนึ่งที่ผมอยากจะเรียน เมื่อกี้ผมไดฟงอาจารยสุวิไล พูดวา สุดทายไมวาเราจะทํา
อะไร อยางไร มันกลับไปที่ครอบครัว ผมเห็นดวยกับประเด็นนี้มาก ก็อยากจะฝากทานวา ในเรื่อง
ของภาษา การศึกษา หรือชุมชน เพื่อจะพัฒนาทองถิ่นนั้น สุดทายก็มีรากฐานหนักแนนและมั่นคง
อยางยิ่งในมิติของครอบครัว หมายความวาถาทานตองการฟนฟูภาษา ตองการสืบทอดภาษา
ครอบครัวคือคําตอบ เริ่มตนจากครอบครัวของเราเอง ผมเองอาจจะเปนตนใต แตก็นึกเสียใจที่
โอกาสที่เราจะเรียนรูภาษามลายูยังมีนอย เพราะระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวย ชีวิตการทํางานมัน
ไมไดสรางโอกาสใหเราเทาที่ควร แตอันหนึ่งพอหันไปมองอีกมุมหนึ่งไดมีโอกาสสัมผัสพี่นองชาว
มลายูมุสลิมในพื้นที่ ก็จะพบวา การสืบทอดภาษาของเราที่สามารถดํารงอยูได ณ ปจจุบัน และก็มี
ความเขมแข็ง รวมทั้งมี โอกาสที่ จะพั ฒนาตอไปได มากๆ ก็คือการสืบทอดภาษาในระบบของ
ครอบครัว ในครัวเรือนก็จะมีการใชภาษามลายูถิ่นกันอยางเขมแข็งและก็เปนความภาคภูมิใจ นี่คือ
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คําตอบหนึ่งรวมทั้งระบบการศึกษาเหมือนกัน คุณอาจจะฝากความหวังไวที่โรงเรียน แตผมคิดวา
คําตอบหนึ่งคือ ครอบครัวของเรา การดูแลลูกๆ หลานๆ ทําอยางไรที่จะใหการศึกษาของเรา มิได
เปนการศึกษาที่ขาดลอยจากฐานของชุมชน เรียนอยูในพื้นที่ของตนเองแตไมรูสภาพภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร บริบทสังคม สภาพแวดลอม ทรัพยากรทั้งหลายในบานของเราเลย คือทางใตถา
เปนลูกชาวสวน แลวตัดยางไมเปน เห็นวาอาชีพการทําไร ทํานา กรีดยาง ออกเรือประมง เปน
อาชีพที่ต่ําตอย นั่นคือสัญญาณที่บอกวาการศึกษาของเรามีปญหา การศึกษาของเราขาดลอยจาก
ชุมชน การศึกษาของเราไมสามารถทําใหแตละฐานครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจ สุดทายก็คือทํา
ใหระบบการศึกษาออนแอ นั่นเอง
ในชุมชนก็เหมือนกัน ถาทานมองยอนกลับไป ถาเรายิ่งเรียนหนังสือแลวเรายิ่งรูเรื่องของ
ชุมชนของเรามันไมดี มันต่ําตอย มันไมมีคา ผมคิดวา นี่คือสัญญาณหรือตัววัดที่บงบอกวา ตัวเรา
เองเริ่มมีปญหาอะไรบางอยาง และชุมชนของเราก็เริ่มมีปญหาอะไรบางอยาง แงมุมเหลานี้ก็เพื่อ
จะอธิบายหรือนําเสนอใหทานไดเห็นวา ภาษา การศึกษา หรือชุมชนนั้น จริงๆ แลวมันจะตองมีตัว
ยึดโยงอยู ผมเองเชื่อวาตัวยึดโยงที่สําคัญที่สุดคือ ครอบครัว แตทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยูกับหลักคิด ๓
ประการ ดังที่เรียนไปขางตน ก็คือจะตองมีความรู ความเชื่อ และความหวัง ก็เปนประเด็นที่จะฝาก
ทานไวในการนําเสนอครั้งนี้ ขอบคุณครับ
ผูดําเนินการอภิปราย: ทานอาจารยปยะ ก็ไดใหกรอบแนวคิดในการพิจารณาการเชื่อมโยง
ระหวางภาษา การศึกษาและชุมชนไดอยางคอนขางชัดเจน และจะขอนําทานไปสูผูอภิปรายทาน
สุดทาย ผอ.อภิสิทธิ์ แลฮะ ซึ่งก็อยูในพื้นที่ ๓ จังหวัดเชนกัน แตอันนี้จะเปนภาคปฏิบัติ เพราะ
อาจารยก็เปนผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัด เชื่อมั่นวาอาจารยเปนคนที่ชุมชนรัก และยอมรับ และ
ก็เปน ๑ ใน ๔ ของผูบริหารโรงเรียนซึ่งเขารวมในโครงการวิจัย “ทวิภาษา ภาษามลายูถิ่นภาษาไทย” อยากจะใหอาจารยใหประสบการณหรือวาความคิดดีแกพวกเราในที่นี้ดวย
ผอ.อภิสิทธิ์ : เรียนทานผูมีเกียรติ บรรดาสมาชิกทุกทาน รอดมาไดอยางไรจาก ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต วันนี้ไดมาเจอกับทานมีความรูสึกยินดีอยางยิ่ง กอนอื่นตองขออนุญาตทักทายพี่
นองของผมที่มาจากทางใต “สมามาเลกุม..................” นี่คือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่อยูบนพื้น
แผนดินดามขวานของประเทศไทย หนึ่ง ประเภท สองอัตลักษณ สามวัฒนธรรม ผมเปนคนหนึ่งที่
เปนคนใตโดยกําเนิด อาจารยเมื่อกี้บอกวาทานไมสบายใจเมื่อถูกเรียก “เจก” ผมก็ไมสบายใจเมื่อ
ถูกเรียกวา “แขก” เพราะผมเปนเจาของแผนดินไทย แตบางกลุมบางพวกจะเรียกผมวา “แขก” ที่
จริงไมใช นี่คือความดอยคา ตอยต่ําของกระผมซึ่งเปนปญหา ณ วันนี้ พอมาที่นี่นามสกุลผมก็
พิมพผิด พอขึ้นมาบนเวทียิ่งผิดใหญ ทั้งนามสกุล ทั้งชื่อ ทั้งจังหวัดที่ผมอยู อะไรกันรอดมาได
อยางไร ทานพี่นองครับ การพูดคนสุดทายลําบากมาก เพราะเวลามันไลเที่ยง ดังนั้นผมขอใชเวลา
ตรงนี้ใหมันคุมคากับคาเครื่องบินที่เดินทางมาวานนี้ ผมเปนตัวแทนของพี่นองจากจังหวัดชายแดน
ภาคใตทั้ง ๔ จังหวัด ทั้ง ยะลา นราธิวาส สตูล และปตตานี ซึ่งทุกทานพอพูดถึง ๓ จังหวัดทางใต
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หรือบางสวนของสงขลา นาเห็นใจ ผมขอบคุณมากที่ทานชวยหลั่งน้ําตาแสดงความรูสึกใหพวก
กระผมทางใต คําถามที่เพื่อนตางจังหวัดถามผมตลอดเวลา เมื่อมาเจอกันในกรุงเทพฯ หรือเจอกัน
ที่ไหนเมื่อมีการอบรมสัมมนา คุณรอดมาไดอยางไร ดวยอํานาจและพลังบารมีของพระผูเปนเจา
ผมนับถือศาสนาอิสลาม เปนมุสลิมโดยกําเนิด ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมมีเชื้ออะไรมาผสม ทานพี่นองที่
เคารพครับ ดว ยจิ ต วิ ญ ญาณของความเปน มุ สลิ ม ด ว ยจิ ต วิญ ญาณของความเป น คนใต ผมมี
ความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่โครงการทวิภาษาไดเขามาสูแผนดินของกระผม สมัยกอนผมเรียน
๕๐ ปที่แลว ครูจะเฆี่ยนถาพูดภาษามลายูในโรงเรียน ครูตี ครูเก็บเงิน ครูทําโทษยืนขาเดียว ให
กวาดหอง ลางสวม ตางๆ นานา ครูสมัยนั้น แตครูสมัยนี้เขาใจแลว แมแตทางการเอง ขอโทษ
เถอะครับ พี่นองมุสลิมทางบานผมที่ชื่อภาษายาวี ใหเปลี่ยนเปนภาษาไทย ชื่อหมูบานที่เปนภาษา
มลายูก็ใหเขียนเปนภาษาไทย อะไรมันเกิดขึ้นในพื้นแผนดินไทย ความเสมอภาคตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่วานั้น เกิดขึ้นหรือยัง ขอโทษไมใชพวกพันธมิตรนะครับ พี่นองที่เคารพครับ วันนี้
ผมไดมีโอกาส ถึงเวลาแลวที่ผมจะใชประโยชนตรงนี้ เมื่อกี้บอกไววาชื่อผมก็ผิด นามสกุลก็ผิด ขอ
อนุญาตแนะนํา อภิสิทธิ์ แลหะ ครับ สถานที่ทํางานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ บานใหม อ.เมือง จ.
นราธิวาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต ๑
เมื่อกี้ อาจารยปย ะ พูดไววา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต นราธิวาส ยะลา ปตตานี ทาง
ราชการประกาศเปนพื้นที่พิเศษเพราะอะไร เพราะตรงนั้นมันหลากหลายดวยขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และอีกหลายๆ อยาง การแตงกาย อาหารการกิน การดํารงชีวิตในแต
ละเวลาก็แปลก ภาษาพูดก็แปลก ถึงแมวาจะอยูในประเทศไทย แตหลายๆ คน ก็ไมเขาใจ และ
เรี ย กเราว า แขก อยู นั่ น แหละ พี่ น อ งที่ เ คารพครั บ พี่ น อ งทั้ ง ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ๘๐
เปอรเซ็นตเปนชาวไทยมุสลิม ที่ใชภาษามลายูในการติดตอสื่อสารประจําวัน อีก ๒๐ เปอรเซ็นต
เปนพี่นองชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ใชภาษาไทยและภาษากลางนิดหนอย วัฒนธรรมถามวา
เปนปญหาไหมครับ ตอบวา ไมเปนปญหา ทานก็เปนคนสายบุรี ผมก็เปนคนนราธิวาสแตกําเนิด
เราอยูดวยกันอยางมีความสุข เวลาเราจัดงานอะไรเราจะเชิญทั้งไทยพุทธ มุสลิมไปอยูดวยกัน
ตลอด ภาษาพูดบางทีพี่นองคนไทยทางโนนก็จะพูดภาษามลายูได หลากหลายวัฒนธรรม การให
เกียรติซึ่งกันและกันนั้นมีสูง ณ วันนี้ปญหาเกิดขึ้น ทางการประกาศเปนพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ ใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ยะลา ปตตานี นราธิวาส และบางพื้นที่บางสวนของจังหวัดสงขลา
แ ต โ ค ร ง ก า ร ท วิ ภ า ษ า นั้ น เ ป น โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
อัตลักษณทางภาษา ก็มีโรงเรียนที่ปตตานี สตูล นราธิวาส และยะลา จังหวัดละ ๑ โรง นราธิวาส
นั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ ดําเนินโครงการทวิภาษา ทําไมโรงเรียนของผมไทยรัฐวิทยา ๑๐
แปลกเพื่อนเลย เปนโรงเรียนเอกชนหรือไม ไมใชครับ เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานราธิ ว าสเขต ๑ อํ า เภอเมื อ ง แต ว า ได รั บ การ
อนุเคราะหการกอสรางอาคารเรียนจากมูลนิธิไทยรัฐ จํานวน ๑๐๑ โรงทั่วประเทศ นั้นคือลักษณะ
เดนที่ชื่อของโรงเรียนบางคนอาจจะเข าใจวา เปนโรงเรียนเอกชน ไม ใ ชค รั บ แต เราไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณและพัฒนางานวิชาการจากมูลนิธิหนังสือพิมพไทยรัฐ จุดเดนอันที่สอง
กอนที่ผมจะคุยวา ผมบริหารงานอยางไรเพื่อใหสัมพันธกับชุมชน แตยังไมถึงจุดนั้น จะขออนุญาต
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พาทานลงใตโดยที่ไมตองเสียตัง ในเวลาอันจํากัด จุดเดนประการที่ ๒ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๑๐ ที่กระผมบริหารอยูนั้นเปนโครงการในดําริของสมเด็จพระเทพรัตนบรมราชกุมารี ที่จะตอง
ดําเนินกิจการของพระองคทานประมาณ ๗ โครงการเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว ไมมีวันสิ้นสุด
ถึงจะเปลี่ยนผูบริหารก็ตาม จุดเดนอันที่ ๓ ที่ผมบริหารโรงเรียนนี้คือ เปนโรงเรียนที่ดําเนินการ
เพื่อนเด็กที่เปนอนุสัญญาปองกันสิทธิเด็กของยูนิเซฟ มีเจาภาพและโครงการเดนที่เราภาคภูมิใจ
ที่สุดก็ คือ โครงการทวิภาษานี่แ หละ และโครงการยอ ยๆ อีก เยอะแยะ ไมตองมาพูดตรงนี้ใ ห
เสียเวลา
สภาพภูมิศาสตร ภูมิทัศนของหมูบาน อยูใกลกับพระตําหนักทักษิณราชนิเวศ ประมาณ ๔
กิโลเมตร ติดกับถนนใหญ ติดกับชายแดนมาเลเซียประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ขอแนะนําใหรูจัก เผื่อ
ทานมีโอกาสไดไปเยี่ยมขณะนี้ ยินดีตอนรับ ถาทานกลาไป
ทํ าไมที่ผมรั บโครงการนี้ อั นแรก ไดรับโทรศัพทจากผู บั งคับ บั ญชาในสํ านัก เขตพื้น ที่
การศึกษาขอใหโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ รับโครงการใหมเปนโครงการทวิภาษาเปนโครงการที่
นาสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมตอบวา เดี๋ยวกอนผมรับปากไมได เพราะประการสําคัญในการ
ทํ า งานในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด นั้ น ประการแรกที่ จ ะต อ งน อ มนํ า คื อ กระแสพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นั้นก็คือ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ดังนั้นผมบอกกับผูบังคับบัญชา
วาเดี๋ยวกอน ผมจะตองสรางความเขาใจกับครูที่จะสอนอนุบาล ๑ เขาจะเอาดวยหรือเปลา ทั้งๆ ที่
เขาเปนมุสลิม พูดภาษามลายู เขาไมเคยสอนภาษามลายู เขาสอนภาษาไทยตลอด เขาจะเอาไหม
จะตองเขาใจ หนสุดทายติดตอทางโทรศัพทกับครูกอน อธิบายใหครูเขาใจ ครูเขาบอกคําเดียววา
หนูอายุมากแลวผอ. ไหวไหม ไหวแน ผมจะอยูเคียงขางทาน ไหวไหม ผอ.ไมทิ้งพวกเราหรอก
เสร็จแลวรับปาก โอเค ก็ติดตอไปยังเขตพื้นที่วา เอา ไมรูเรื่องเลยวา ทวิภาษาเขาทําอยางไร รับ
ไปอยางนั้นแหละ บังเอิญทางมหาวิทยาลัยมหิดลเรียกเชิญมาที่นี่อาคารดานหนานี่แหละ มาทํา
ความเขาใจไดรูจักดร.สุวิไล ก็วันนั้น รูจักกับดร.อิสระก็วันนั้น ไดรูจักนองๆ ทีมงาน มารับทราบวา
เคาโครงของทวิภาษาเขาทํากันอยางไร ตองเขาใจกอน ตัวผูบริหารสําคัญที่สุด เพราะวาผมถือวา
ผมเปนผูบริหารผมยึดหลักการทํางานแบบ งานดิน งานฟา งานขี้ขา และงานราชา ผมตองทําให
ได
งานดิน คืองานที่ผูปกครองจะตองสรางที่การเอาเด็กที่ไมรูเรื่องอะไรเลยมาใหเราปน เรา
ตองปนใหได เปนงานที่ลําบากยากเข็ญเทาไหรก็ตองทําใหได นั้นคืองานดิน
งานฟา คือ งานที่ทาทายงาน งานที่คิดสรางสรรค ทวิภาษาคืองานฟา งานที่คิดสรางสรรค
งานใหมๆ ที่จะหลอมเด็กใหเกิดการเรียนรูที่แทจริง นั้นคืองานฟา
งานขี้ขา ใครที่เอางานมาให ทําไดหมด ไมวา กระทรวงเกษตร กระทรวงสาธารณสุข งาน
โนน งานนี่ แมแตงาน สพท.ของเราเอง เขาเอามาใหตองทํา
งานสุดทายคือ งานราชา งานนโยบาย งานมติ ครม. งานอะไรก็ตามแต งานนโยบาย ใคร
ปฏิเสธโดยเดง งานนโยบาย งานที่ถูกบังคับ
ดังนั้น งานดิน งานฟา งานขี้ขา และงานราชา เปนงานที่กระผมจะตองจดจําไวตลอดชีวิต
รับราชการ เมื่อตัวผมเองเขาใจ กลับไปที่โรงเรียนคุยกับครูอนุบาล ๑ ครูอนุบาล ๑ ก็เขาใจ เขาก็
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เชิญครูอนุบาล ๑ มาประชุมกันที่หาดใหญ มากันที่มหิดล หลายครั้งหลายครา เมื่อผูบริหารเขาใจ
ครูอนุบาลเขาใจ ครูในโรงเรียนตองเขาใจดวย เพราะทางโนนเขาเนนหนักใหสอนภาษาไทย บาง
โรงเรียนมีบทลงโทษ หามใชภาษามลายูในโรงเรียน พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด หามครูพูดภาษา
มลายู ครูมุสลิมเวลาสอนหามพูดภาษามลายูกับเด็ก แยไหมครับ ในขณะที่ทวิภาษาลงไป เอะ!
อะไรกันแน ในขณะที่เขารณรงคใหใชภาษาไทย เขาบอกวาผลสัมฤทธิ์ของเด็กใตต่ําสุดเพราะอะไร
เพราะไมรูเรื่องภาษาไทย เพราะพูดแตภาษามลายู ผลสัมฤทธิ์ก็ต่ํา มันไมใช ไมมีใครเคยทําวิจัย
เลย ทําใหพวกผมนอยใจ นอกจากความนอยใจที่เขาเรียกวา “แขก” แลว ยังนอยใจที่เขาเรียกวา
“โง” อยาลืมวาพวกกระผมทางบานไมโงนะครับ ดร. นายแพทย วิศวะ อะไรเยอะแยะ เปนใหญ
เปนโต แตการยอมรับในสังคมไมคอยจะมีการยอมรับพี่นองทางโนน ขออภัยดวยที่ตรงใจดําใคร
เสียดาย พี่นองของผมทางโนนเกงเยอะ ฉลาดเยอะ แตวงการศึกษาหรือนักการศึกษาบางคนกลาว
วา เพราะพูดภาษาไทยไมได ในโรงเรียนตองบังคับ ๑๐๐ ปบังคับแลว มาจนวันนี้ก็ยังไมครบ ๑๐๐
เปอรเซ็นต เมื่อทวิภาษาลงไป เมื่อคุณครูเขาใจ นักเรียนจํานวน ๒๔๐ คนตองเขาใจ หนาเสาธงครู
ระดับประถมศึกษาตองบอกนักเรียน เมื่อผูบริหาร ครูในโรงเรียน และนักเรียนทั้งหมดเขาใจ ผูนํา
ชุมชนสําคัญมาก ไมวาผูนําชุมชนที่ไดมาโดยตําแหนง หรือผูนําชุมชนที่ไดมาโดยธรรมชาติ คง
จะตองเขาใจ ตองเชิ ญมาคุย ทางโครงการทวิภาษาเชิญโรงเรียน ผูนําชุมชน มาประชุมกันที่
หาดใหญ ผมเชิญมา มานอนที่หาดใหญคืนหนึ่ง มาใหเขาใจ สวนที่โรงเรียนตองทําความเขาใจ
สวนผูนําทุกประเภท ทุกระดับ ไมวาจะเปนอบต. ผูใหญบาน ประธานกรรมการโรงเรียน หรือผูนํา
โดยธรรมชาติ ต อ งรู เ รื่ อ งทวิ ภ าษา มิ ฉ ะนั้ น เราจะถู ก โจมตี เพราะว า เขากํ า ลั ง รณรงค ใ ห ใ ช
ภาษาไทยอยู ยากไหมครับ ยากแลวเรามันรอดไดอยางไร เสร็จแลวเมื่อชุมชนและผูนําชุมชน
เขาใจ ผูปกครองนักเรียนตองเขาใจดวย เขาเคยอยูแบบพูดภาษาไทยมาตลอด เอะ! ทําไมผอ.มา
ใชภาษามลายู บอกตรงๆ แบบไมอายเลยนะ ผมใชภาษามลายูไมวากับเด็กหนาเสาธง พูดคุยกับ
นักเรียนเวลายืนหนาเสาธง ก็ใชภาษามลายูทักทายกับเด็กทุกวัน ผูปกครองนักเรียนตองเขาใจ มี
การประชุมมีการบอกวา โครงการทวิภาษามันดีอยางไร เมื่อลูกของทานมาเรียนที่นี่แลวไดอะไร
ตองใหความมั่นใจกับเขา เสร็จแลวผูปกครองที่ไมไดอยูในหมูบานก็มี ผมก็จะใชโอกาสตอนที่ไป
ละหมาดวันศุกร นั่นคือกําไรชีวิตของผม เมื่อประกอบพิธีฮัดเสร็จแลว ขออนุญาตผูนําศาสนาที่
เรียกทางโนนวา อิหมาม ใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคุย ทุกคนตองเขาใจ เมื่อเขาใจแลวตอง
เขาถึง ตองพัฒนา
เขาถึง และพัฒนาอยางไร เรื่องแรกคือจะตองหองเรียน ใหผูปกครองศรัทธากอน เรื่องทวิ
ภาษา เอาเงินมาหาเงินมาจัดหองใหดี มีเงินอยูเทาไหร พัฒนาหองใหดี ทุบกําแพง สรางสวม เอา
เลยครับไทยรัฐวิทยา สรางสวมขางหองเรียนอนุบาลเลย เพื่อสรางเสร็จ พัฒนาเสร็จ เชิญชาวบาน
มาดู เชาๆ มาสงลูกไปดูซิ นี่หองเรียนทวิภาษา เพื่อเราจะสรางศรัทธาใหกับเขา
อันที่สอง ตองพัฒนาตัวผมเองดวย ทุกครั้งที่ทางทวิภาษาเชิญมาประชุม อ.สุวิไลโทรศัพท
มาเกือบเดือนแลว ตองทําตัวใหวางนะอ.อภิสิทธิ์ ขึ้นมากรุงเทพฯ บาง ครับๆ ผมจะพยายามทําตัว
ใหวาง เมื่อเชาเจออาจารยที่บรรทัด ก็เลยบอกอาจารยวานี่แหละครับผมพยายามทําตัววางแลว จึง
ไดมา ตัวเองตองเขาใจ ผูบริหารตองเขาใจ โครงสราง ระบบ วัตถุประสงคของทวิภาษาและครู
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ทุกๆ คนในโรงเรียนตองเขาใจตรงนั้น พี่นองครับอันที่สองพัฒนาครู พัฒนาหองเรียน พัฒนา
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหดูดี สรางสวนหยอม พัฒนาโรงเรียนใหดูสะอาด มิเชนนั้นผูปกครองไม
ศรัทธา ตองสรางศรัทธาใหได เพราะถาเขาไมศรัทธา พาลูกไปเรียนที่อื่น เราแยแน ตอนนี้ทาง
คมนาคมสะดวกสบาย บุคลากรทุกคนตองไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ตองดีขึ้น
และกิจกรรมตางๆ โครงการตางๆ ไมวาโครงการพระราชดําริ โครงการของยูนิเซฟ โครงการทวิ
ภาษา โครงการที่ขึ้นอื่นๆ ตองดีตามไปดวย
ผูดําเนินการอภิปราย: ขอเวลาแลกเปลี่ยนกับที่ประชุม ๑๐ นาที จะไมใหโอกาสทานอภิปราย
รอบ ๒ แตจะใหทานตอบคําถาม ไมโครโฟนอยูตรงกลาง ขอใหทานแนะนําตนเองกอน ถามไดทุก
คนนะครับ อีก ๓๐ วินาที ถาไมมีใครถาม จะใหผูอภิปรายพูดเพิ่มเติมในประเด็นที่คางอยู งั้นเก็บ
คําถามไวกอน ผูอภิปรายคงจะมีประเด็นคางอยู จะมีขอสังเกตถึงผูอภิปรายทานอื่นๆ ดวย ไม
ทราบวาจะมีใครอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ
ผอ.อภิสิทธิ์ : ตองขอขอบคุณทุกทานที่ตั้งใจฟงเรื่องทางใต ขอบคุณพี่นองคนไทยทั่วประเทศที่
สงกําลังใจ ไมวาสงทาง...หรืออักษรวิ่ง ใหกําลังพวกกระผมทั้ง ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต ไมวา
ยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และสวนหนึ่งของสงขลา เราเปนเพื่อนกัน เพราะเราเปนคนไทย ไม
วาเราจะหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณี เราทุกคนก็ยอมตายได
เพื่อแผนดินไทย พื้นแผนดินที่พวกเรารักและหวงแหน ผมคนหนึ่งในฐานะที่เปนคนไทยโดยกําเนิด
รักชาติ ยิ่งชีวิ ต ดั งนั้ นวันนี้ ที่พวกเราได มาหลายภาค หลายกลุม หลายชาติ พันธุ ถือว าเรามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน หากมีสิ่งใดที่กระผมพูดไปกระทบกระเทือนตอความรูสึกของทาน
ผูฟง และอะไรที่เปนสารประโยชนนั้นก็ขอขอบคุณ มีอะไรที่จะซักถามพวกกระผม พวกเรายินดี
วันนี้เราจะอยูดวยกัน ๒ วัน ยินดี นอกจากตัวกระผมเองแลว เปนตัวแทนจากนราธิวาส ก็มีพี่นอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทางสตูล ทางยะลาก็มีอยู มีสุภาพสตรีที่คมุ ผม นัน่
คืออัตลักษณทางการแตงกาย หรือสําเนียงพูดที่ไมเหมือน คนไทยดวยกันครับ ขอสวัสดีอีกครั้ง
ครับ
ผศ.ปยะ: ผมขอเติมประเด็น ภาษา การศึกษา และชุมชน ที่จะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นใน ๓
จังหวัดภาคใต ไมวาขณะนี้ยังมีความไมสงบ มีความรุนแรง มีความขัดแยงอยู แตเรียนทุกทานวา
กระบวนการ การขับเคลื่อน และการทํางานไมวาในมิติของโครงการทวิภาษา หลักคิดพื้นฐานที่
สําคัญก็คือวา พยายามทําใหเกิดคุณภาพของการศึกษา คุณภาพของการดํารงรักษาไวซึ่ง
ภาษาและอัตลักษณความเปนทองถิ่นของพื้นที่ แมกระทั่งอีกดานหนึ่งของการศึกษาอยากจะ
เรียนทุกทานวา เปนการศึกษาทางดานศาสนาอิสลามศึกษา ศาสนาอื่นๆ หรือการศึกษาสามัญ
ตองมุงและยึดหลักเดียวกันก็คือวา เรื่องของคุณภาพ ไมควรอยางยิ่งที่จะมองวาเปนอิสลามศึกษา
การศึกษาของเอกชนไมมีคุณภาพ ภาคการศึกษาของรัฐดีกวา อีกดานหนึ่งก็มองวาการศึกษาของ
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ภาครัฐไมมีคุณภาพ เหลานี้เปนตน เพราะประเด็นที่สําคัญ ไมวาจะสรางโดยใคร และในประเด็น
เรื่องใดนั้น ทุกสวนกําลังพยายามทําใหเกิดคุณภาพที่ดีที่สุด แตวาเปนคุณภาพในความเห็นใน
บริบทของตัวเอง อันนี้เปนประเด็นสําคัญที่ทุกฝายจะตองเปดใจใหกวาง และสุดทายก็คือเรื่องของ
การพัฒนาท องถิ่น ขณะนี้ ๔-๕ ป ที่ผานมา มีการสนับสนุ นทรัพยากรตางๆ ลงในพื้ นที่มากๆ
ทีเดียว แตตัวหนึ่งซึ่งหลายๆ ฝายจะตองตระหนักคือ ทบทวน แมกระทั่งโครงการ การพัฒนา
โครงการทั้งหลายที่ลงไป คงจะตองใหความสําคัญกับคําวา “คุณภาพ” ใหมากขึ้น โดยสรุปประเด็น
ที่ ผ มอยากฝากในช ว งสุ ด ท า ย ภาษา การศึ ก ษา ชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ในบริ บ ทของ
ชายแดนภาคใต จะตองใหความสํ าคัญในเรื่องของคุณภาพ และในขณะเดียวกันก็คงและเห็น
คุณคาของความหลากหลายที่ดํารงอยูในพื้นที่ ขอบคุณครับ
ผูดําเนินการอภิปราย: ขอใหโอกาสผูรวมอภิปรายอีก ๒ ทาน กลาวสงทาย และอาจจะมีประเด็น
อะไรที่ตกหลนไปจากการอภิปรายตอนตน ขอเชิญทั้ง ๒ ทาน ครับ
ผอ.สุรพล: สําหรับภาษาถิ่น มันไมใชเรื่องใหม เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรในสถานศึกษา เมื่อเรา
จัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรแลว เราก็สามารถจะบูรณาการสอดแทรกในเรื่องของวัฒนธรรม
ภาษาเขาไป เรื่องที่สอดแทรกเขาไปมีมากมาย ครูภูมิปญญาไมใชเปนผูสอน แตเปนผูทดลอง
แหลงการเรียนรูในชุมชน มีศูนยการเรียนรู มีปาชุมชน มีอาหารพื้นบาน ก็สามารถพาเด็กไปเรียน
และก็ไดรับประสบการตรง ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน ก็เลยทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
เมื่อชุมชนมีความเขมแข็งแลวและก็สามารถกลับมาพัฒนาได สรุปอีกทีวาโรงเรียนจะตองสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ดึงชุมชนใหเขาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนและใหเขาคิดวา เขาเปนเจาของ
โรงเรียน การบริหารจัดการใหเขามีสวนรวม ทุกคนถามีสวนรวมแลวก็จะเกิดพลัง พลังนี้ก็จะทําให
เกิดความสามัคคี และทําใหทองถิ่น ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
คุณมณเฑียร: ตัวกระผมเองก็ตองขอขอบคุณในสวนของมหาวิทยาลัยและสกว. ที่เปดโอกาสให
ชุมชนไดทํางานและพัฒนาศักยภาพตัวเองมาจนถึงบัดนี้ วันนี้จะเห็นไดวา ถาไมมีงานวิจัย คงจะ
ไปเปนที่ยอมรับ และเปนงานวิชาการ การเพาะบมตัวเองก็มีขึ้น และ ณ วันนี้ผมเชื่อวา งานวิจัย
สรางผมและสรางชุมชนได
ผูดําเนินการอภิปราย: การอภิปรายของเราก็คงจะจบลงดวยเวลาเทานี้ ขอบคุณทุกทานที่ให
ความสนใจฟงอยางอุนหนาฝาครั่ง ขอเสียงปรบมือใหกับผูอภิปรายดวยครับ
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ภาคผนวก ง
การนําเสนอกรณีศึกษากลุมชาติพันธุ 12 กลุม

66

การนําเสนอกรณีศึกษากลุม มอญ จ.ราชบุรี
“รวมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาเยาวชนมอญ”
วันที่ 28 ตุลาคม 2551
โดย
1. นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานมวง
2. นางสาวอําไพ มัฆมาน และ
3. นางบุญเรือน พิณเนียม
ผูดําเนินรายการ: วันนี้ทั้ง 3 ทานจะนําเสนอในหัวขอ “รวมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนา
เยาวชนมอญ” เรื่องราวจะเปนอยางไร ขอเชิญฟงจากผูนําเสนอคะ
อ.อําไพ : เมี่ยะเงอ ระอาว แปลวา “สวัสดี” ผูดําเนินรายการ และชาติพันธุทุกกลุมคะ เมื่อกี้
อาจารยบอกวาเรามาจากบานโปง จังหวัดราชบุรี เรามาจาก 3 ตําบลเปนคนไทยเชื้อสายมอญ
ตํ า บลนครชุ ม ม ตํ า บลคุ ง พยอม และตํ า บลบ า นม ว ง งานที่ เ ราทํ า มาจากโครงการการสร า ง
วรรณกรรมมอญสํ า หรั บ เยาวชนมอญ เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง คนได รั บ
ผลกระทบจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทางดานสื่อสาร เด็กของเราก็เลยไมคอยพูด
ภาษามอญ เด็กปจจุบันไมมีความสามารถในการพูดภาษามอญ เรามีความเปนหวง ก็เลยทํา
โครงการขึ้นมาและผลสืบเนื่องที่เราทําโครงการนี้ก็จะนําเสนอใหทานทราบ มอญมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีทุกๆ ดานเปนของตนเองในชุมชนเราอยูในเมืองไทยมาไมต่ํากวา 300 ป แลวเราก็ใช
ภาษาของเรา เราไมคิดวาภาษาของเราจะวิกฤตไป เพราะวาเรามีการเรียนการสอนภาษามอญใน
วัด และในชุมชนของเราก็พูดสื่อสารกันดวยภาษามอญมาเปนระยะเวลายาวนาน และชวงหลังนี้
ภาษาก็เริ่มวิกฤต พวกเราก็เปนหวง ไมอยากใหภาษาสูญสลายไปจากชุมชนของเรา ก็มีความเปน
หวงเราก็รวมตัวกันเพื่อแกปญหาวิกฤตนี้ แตกอนเขาสอนกันที่วัด เด็กผูชายจะเปนลูกศิษยวัด ทุก
ครอบครัวจะสงเด็กเขาไปบวชเรียนในวัดไดเรียนภาษามอญ เนื้อหาที่เรียนก็ไดมาจากตํานาน หรือ
หลักพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเด็กจะมีความรูทางดานศาสนา มีคุณธรรม และก็มีความรูทางดาน
ภาษามอญ ยกเวนเด็กผูหญิงเปนลูกศิษยวัดไมได ถาใครอยากรูก็ตองเรียนในชุมชน แตโอกาสมี
นอย เพราะฉะนั้นผูหญิงจะไดแตทักษะการพูดและการฟง สวนทักษะดานการเขียนและการอาน
ไมได ดังนั้นผูหญิงที่จะตองสวดมนตก็ใชอักษรไทยเขียน ดวยจุดนี้จึงมีการรวมตัวกันสอนภาษา
มอญใหเด็กหลังเลิกเรียน เราคุยกันในชุมชนของเราแลวทั้ง 3 ตําบล ก็เลยคุยกันที่โรงเรียนของ
อาจารยเตรียมชัย เปนโรงเรียนขยายโอกาส เด็กทั้ง 3 ตําบลจะมาเรียนที่นี่ สอนที่โรงเรียนนี้หลัง
เลิ ก เรีย น ต อ มาก็มี ป ญ หาอี ก เพราะว า หลั ง เลิก เรี ย นครู และเด็ก ก็ จ ะมี กิ จ กรรมพิเ ศษของเขา
กิจกรรมทางดานดนตรี กีฬา และกิจกรรมดานอื่นๆ มีตลอด ก็เลยทําใหเราพบปญหาวาเด็กไม
สามารถจะมาเรียนกับเราได ก็เ กิดปญหาขึ้นมาแตเราก็พยายามจะต อสู จนแทบจะหมดฤทธิ์
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เหมือนกัน แตตอนหลังก็มาคุยกันวาจะทําอยางไรดี เราตองอาศัยนักวิชาการ ก็พอดีโอกาสดีของ
พวกเราก็คือวา มีนักวิชาการคนหนึ่งที่มีเชื้อสายมอญทํางานอยูที่กระทรวงศึกษาธิการ เขาแนะนํา
ใหรูจักสถาบันแหงนี้ เขาก็พามาเลยทําใหเรามีโอกาสพบแสงสวาง ก็ไดมารูจักที่นี่ ไดพบอาจารยที่
คอยใหความรู และใหคําแนะนําก็เลยไดจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษามอญดวยการสราง
วรรณกรรมสําหรับเยาวชนมอญ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปาหมายของการสรางวรรณกรรม
ของเราก็คือ 100 เลม แตใน 100 เลมก็มาจากสวนรวมของเรา 3 ตําบล ระหวางทําเราก็มีปญหา
อุปสรรค แตเกรงเวลาจะไมพอ เอาไวพูดทีหลังละกัน เราไดรับความรวมมืออยางดี แตเราก็มี
ปญหา และเราก็สามารถแกได เราไดรับความรวมมือดี ในการทํางานก็มีอุปสรรคบาง ก็ทําใหเรา
ประสบผลสําเร็จไดอยางงดงาม ไดเรื่องครบตามเปาหมาย ขณะเดียวกันพี่เลี่ยงที่เปนนักวิชาการ
จากสถาบันแหงนี้ ใหเราเขียนเปนสองแบบใน 1 เรื่อง คือ เขียนดวย อักษรมอญ กับเขียนภาษา
มอญดวยอักษรไทย เพราะฉะนั้นเราตองมาสรางระบบวา ทําอยางไรระบบการเขียนภาษามอญ
ดวยอักษรไทย อยางไรจึงจะเขียนไดงายและเสียงใกลเคียงที่สุด ระยะเวลาประมาณ 4 เดือนที่ทํา
กันและทะเลาะกัน และในที่สุดก็นิ่ง ก็ไดวรรณกรรมมา 100 เรื่อง จํานวน 200 เลม ทะลุเปาดวย ก็
ยังมีคนสงเรื่องมาเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของโครงการแลว
จากนี้ไป พอเราสรางสื่อการเรียนการสอนเสร็จแลว ชุมชนก็เห็นความรวมกันใจ และเห็น
คุณคาของเรา วัฒนธรรมของเรา อยากใหคงอยู เขาก็รวมแรงรวมใจกัน เยาวชนก็สนใจ และ
ตอนนี้เราจะเขาโรงเรียนแลว มีโครงการที่ตอยอด เดี๋ยวใหผอ.เตรียมชัย เปนคนบอกวาโครงการที่
ตอยอดจากพวกเราคืออะไร ขณะที่รอกวาภาษามอญจะเขาไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได
เรามีกิจกรรมอะไรรออยู ขอเชิญอาจารยเตรียมชัยคะ
ผอ.เตรียมชัย : ทานผูมีเกียรติที่เคารพครับ ความจริงภาษามอญเปนภาษาของตัวเอง แตในการ
เขียนนั้น เราจะใชภาษามอญซึ่งตางจากภาษาอื่นๆ ในประเทศไทยของเรา ที่กําลังทําอยูในตอนนี้
โครงการแรกเปนโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษามอญซึ่งจากการสอบถามชาวบาน จากชุมชน
บอกวาควรอนุรักษ ๙๗ เปอรเซ็นต และบอกวาการอนุรักษควรจะเขาสอนในระบบโรงเรียนอีก 92
เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นโครงการที่ 2 ซึ่งเปนโครงการอนุรักษภาษามอญผานการเรียนการสอน
โดยชุมชนมีสวนรวม ขณะนี้โรงเรียนวัดบานมวงกําลังรอการอนุมัติจากสกว. ชวงที่รอการอนุมัติ
นั้นทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมตางๆ เพื่อจะรองรับโครงการเขาสูระบบโรงเรียน การอนุรักษและฟนฟู
โดยเฉพาะอาจารยอําไพ อาจารยบุญเรือน และคณะกรรมการทุกทานนั้นไดจัดทําภาษามอญไว
หลากหลาย ไวอยางเปนหมวดหมู ทุกวันหนาเสาธงตอนเชา ดวยการนําเสนอภาษามอญวันละคํา
ซึ่งจากหมวดงายๆ จากงายไปหายาก จากวิถีชีวิตความเปนอยูนั้นนําเสนอหนาเสาธงเพื่อให
นักเรียนไดซึมซับ และก็รูตัวภาษามอญกอนจะที่จะนําสอนในระบบซึ่งมีตั้งแตชั้น ป.4 ถึงชั้น ม.3
คิดวาระยะเวลา 6 ปนั้น การอนุรักษภาษามอญก็คงจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนก็
จะรูจะเรียนแลวก็รักษาไวซึ่งภาษาของตนเอง กิจกรรมตางๆ นอกจากภาษามอญวันละคําหนาเสา
ธงแลว ในโอกาสตางๆ เชน วันเด็ก วันปใหม วันประชุมผูปกครองมีการแขงขันโตวาที พูด เลา
เรื่อง คําศัพทตางๆ พวกนี้ โดยใหนักเรียนพูดภาษามอญ เลนเกมสตางๆ เชน เกมสสมองไว และ
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ที่โรงเรียนวัดมวงคิดวาครูภูมิปญญาและครูในโรงเรียน ก็เปนคนในชุมชนมีครูที่พูดภาษามอญได
ถึง 5 คน ก็ลักษณะคลายทวิภาษาซึ่งทางนราธิวาส วาระดับอนุบาลตองมีครูที่รูภาษามลายูถิ่น
ของโรงเรียนวัดมวงก็เหมือนกันก็นําครูที่อยูระดับอนุบาลที่รูเรื่องภาษามอญมาสอนเกี่ยวกับภาษา
มอญโดยตรง คิดวากิจกรรมเหลานี้ก็คงจะไปไดดี เพราะวาเปนครูจริงที่ผานการเรียนการสอนขั้น
ต่ําระดับปริญญาตรี และก็มีความรูความสามารถดานวิชาการ ดานครู ดานจิตวิทยาตางๆ อยางดี
ทุกวันนี้ทางโรงเรียนก็สืบสานวัฒนธรรมโดยใหนักเรียนสวดมนตเปนภาษามอญ ในบทสรรเสริญ
พระธรรม สวดเอวอง เปนตน ถาจะฟงดูเสนาะเพราะพริ้งเพียงใด คุณจิตละมุนจะสวดใหฟง แต
วันนี้เวลามีจํากัด และก็ไดมีการนําไปสวดแขงขันที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับคําชมเชย ทําใหคน
มอญตางถิ่นคิดรักและภาคภูมิใจในภาษามอญอยางยิ่ง ติดตอมาที่โรงเรียนวัดมวง หรือชุมชนบาน
มวงตลอดมา
นอกจากนั้นมีนาฏศิลปของมอญ รําอะไรตางๆ ของมอญ ทางโรงเรียนไดจับกลุมตั้งวงป
พาทยมอญขึ้น และนําเสนอในงานตางๆ เมื่อวันเสารที่ผานมารายการทีวีชอง 5 ก็มาถายทําที่
โรงเรียนวัดมวงเกี่ยวกับวงปพาทย ยังไมทราบวาเขาจะออกอากาศวันไหน ทางชอง 5 ประมาณ 5
ทุมครึ่ง คนมอญรักและหวงแหน เพราะถือวาเปนมันสมองของประเทศก็วาได ทุกวงการคนมอญก็
มีสวนในทุกวงราชการคนมอญนั้นจะมีสวนเปนนายทหาร นายตํารวจ นายแพทย เพราะฉะนั้นพอ
พูดถึงการอนุรักษทุกคนใหความรวมมือเปนอยางดี โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษามอญผาน
โรงเรียนโดยชุมชนมีสวนรวม ตอนนี้ก็ไดรับความรวมมือจากอบต. และชาวบาน วัด เจาอาวาสก็
ใหการสนับสนุนการสอนที่โรงเรียนดวย ซึ่งเปนการเรียนการสอนตามระบบ สาระทองถิ่น สาระ
เพิ่มเติมเราจัดสอนตั้งแต ป. 4 เปนหลักสูตรทองถิ่น เพราะวาคนมอญมีความภาคภูมิใจ ทาน
ทราบไหมวา คนมอญนั้นมีบทบาทหนาที่มากมายในประเทศไทย ทหารก็ดังๆ คชเสนี คุณหมอก็มี
ดังๆ คือ ศาสตราจารยนายแพทยสุเอช คชเสนี อดีตนายกรัฐมนตรีก็มี ทานทราบไหมวาเปนใคร
เปนนายกพระราชทานถึง 2 ครั้ง แสดงวาไมธรรมดา มีคุณธรรมเปยมลน ทานนายกอนันต ปนยา
รชุน ก็คนมอญเหมือนกัน เปนคนมอญที่ชองพราน อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี และก็อีกทานหนึ่ง
อดีต รมว. ศึกษาธิการ วิจิตร ศรีสะอาน ก็มีเชื้อสายมอญ เพราะฉะนั้นคนมอญมีทุกสาขา ทุก
อาชีพ เปนมันสมองของประเทศไทยจริงๆ เพราะฉะนั้นโครงการอนุรักษภาษามอญคิดวา ทาง
สกว.ใหการสนับสนุนนั้นถูกทางแลวครับ
อ.อําไพ: ขอเติมอีกนิดหนึ่งนะคะวา เด็กๆ ที่เรียนภาษามอญ เรามีแรงจูงใจใหเขา เขาจะไดเกิด
พลังกาวตอไป เรียนภาษามอญและพูดภาษามอญได ชุมชนของเราก็จะมีพิพิธภัณฑหนาวัดมวง
เด็กที่พูดภาษามอญไดจะใหเขาเปนมัคคุเทศก นําชมพิพิธภัณฑ นอกจากนําชมพิพิธภัณฑแลว ก็
จะนําชมวิถีชีวิตของคนมอญที่บานมวง เขาก็ไดรับคําชม บางทีก็ไดรับรางวัลตอบแทนสตุงสตางค
นิดหนอย ผูที่มาชมก็ชื่นชมเด็กที่นําชม ทําใหเด็กเกิดกําลังใจ และบางทีพวกเราก็พาเด็กที่
สามารถสวดสรรเสริญพระธรรม (สวดเอวอง) ก็จะพาเด็กไปตามชุมชนตางๆ ในจังหวัดตางๆ ทํา
ใหเขาเห็นโลกภายนอก เห็นคนมอญในจังหวัดอื่นๆ เปนการนําเที่ยวดวย และเขาก็ไดรับรางวัล
ดวย นี่ก็เปนแรงจูงใจอีกดานหนึ่งของเด็กๆ ที่จริงมีหลายดานๆ แตเวลามีนอย นอกจากเรื่อง
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ภาษาของเรา....ก็นําไปสูวัฒนธรรมตางๆ เวลาที่เราอยูในชุมชนเราจะรวมพลังกัน พัฒนาเยาวชน
มอญของเราดานใดบาง ขอเชิญอาจารยบุญเรือน
อ.บุญเรือน : เมี่ยะเงอ ระอาว สวัสดีคะ ทานคณาจารย ทานผูมีเกียรติทุกทาน ดิฉันชื่อนางบุญ
เรือน พิณเนียม จะมาพูดตอยอด การที่เราทําวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมของมอญ
ทําใหเกิดการตอยอด ทําใหชุมชนและเยาวชนไดเห็นผลจากงานวิจัยของเรา ทําใหเกิดความ
ตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชน
เกิดการตื่นตัว และก็ใหความรวมมือกับเราเกือบทุกดาน เราก็เกิดแนวคิดที่จะสืบคนเรื่องรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน มาจัดทําเปนทําเนียบและเราก็จัดทําเรียบรอยแลว เดี๋ยวเรา
จะแจกใหเปนของที่ระลึกสําหรับทุกชนเผา ตอนนี้ไมไดเอาขึ้นมา และผูกไวเรียบรอยแลว เราก็นํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้มาพัฒนาเยาวชนในเรื่องตางๆ คูกับภาษามอญ ทุกคนในการไปสืบคน
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทุกทานรูสึกภาคภูมิใจ สังเกตไดวาทานเห็นคุณคาของตัวทานเอง ให
เกียรติทาน ทานก็ยินดีตอนรับเรา ทานก็สนับสนุนและใหขอเสนอแนะดวยความเต็มใจ ทําใหเกิด
ความเขาใจอันดีตอกัน ปราชญชาวบานทุกคนจะบอกวาจะพยายามถายทอดความรูความสามารถ
ใหเยาวชน และเยาวชนจะไดศึกษาและก็รักษาไว ความรูเหลานี้มันคูกับภาษาและวัฒนธรรม โดย
ใหเยาวชนเปนผูรักษาไวตอไป ทีนี้ในการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นนี้ เราก็เอาภูมิปญญาทองถิ่น
มาพัฒนาเยาวชนในดานศาสนาเปนขอแรก เรื่องศาสนานี้ที่อ.อําไพ และอ.เตรียมชัยวา มีการสวด
เอวอง ภาษาบาลีมอญ จากการเอาระบบการใชภาษามอญดวยอักษรไทยไปสอนใหนักเรียนอาน
ทอง บทสรรเสริญพระธรรม ที่เรียกวา สวดเอวอง บทสวดทําวัตรเชา ซึ่งชุมชนก็นําไปใช โดยใช
เยาวชนเปนสื่อ ไปเผยแพรตามสถานที่ตางๆ เชนมีงานเทศนมหาชาติ อยางที่อาจารยทั้งสองทาน
ไดกลาวไวแลว หรืองานสําคัญทางศาสนาซึ่งชุมชนสวนใหญของเราชื่นชอบ รูสึกภาคภูมิใจใน
เยาวชนของเรา ทีนี้นอกจากดานศาสนาแลว ก็มีดานประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแตงกาย
โดยที่พวกเราจะเปนแบบอยาง ทําใหเห็นความเหมาะสม ปลูกจิตสํานึกในความเปนมอญ ทานจะ
เห็นวาการแตงกายเดี๋ยวนี้ยังมีคนชมวา คนมอญสวย สวยไปหมด ผูนําและคณะก็ชื่นชม ยินดี
ปรีดา เราก็ไดนําเอาความรูทางภูมิปญญาทองถิ่นไปทอเปนผาลวดลายแบบมอญและเราก็รวบรวม
ทุนเพื่อจะจัดซื้อเครื่องแตงกายเก็บไวเปนสวนกลางเพื่อใหเยาวชนหรือคนมอญทั้งหลายที่จะไป
งานพิธีตางๆ เราก็จะนําไปใหหยิบยืม สวมใสในโอกาสตางๆ และเมื่อแตงกายในงานบําเพ็ญกุศล
ถวายพระศพสมเด็จพระพี่นาง แตงตัวกันพรอมพรึบ ทําใหมองดูเปนระเบียบงดงาม เยาวชนก็
เล็งเห็นคุณคา อยากแตงตาม อนุรักษดวยความเต็มใจและอีกอยางหนึ่งทางโรงเรียนก็สนับสนุน
โดยใหนักเรียนแตงกายชุดไทย-มอญในวันศุกรทุกๆ สัปดาห อันนี้ก็เปนการอนุรักษและพัฒนาอีก
ทางหนึ่ง แตตอนนี้รูสึกวาผาทอของมอญ ทอเปนผาถุง ผาซิ่น ขายดี ชุมชนใกลเคียงเห็นพวกเรา
แตงกันก็ชอบ ก็มาขอซื้อทําใหเศรษฐกิจของชุมชนก็ดีขึ้นดวย นี้ก็เปนอีกสวนหนึ่ง จากการที่เรา
ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนี้ก็มีดานอาหาร อาหารของมอญเปนอาหารพื้นบาน เราใชพืชผักพื้นบาน เราใช
สมุ นไพร พื ชที่ มีอยูต ามฤดูกาล ปลอดสารพิษ อย างเช น ในฤดู ฝนก็จะมีมะรุม ตําลึง ลูกซ าน
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กระเจี๊ยบแดง เปนอาหารที่มีคุณคาทางสมุนไพร แลวก็ประหยัด ปลอดภัย ไรสารพิษ อันนี้เปนการ
สอนเยาวชนใหรูจักเลือกรับประทานอาหาร และก็มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
อ.อําไพ : ก็ขอสรุป ที่จริงแลวประเพณีวัฒนธรรมมอญมากมายที่จะนําเสนอแตเวลาเราไมพอ
เพราะฉะนั้นก็เชิญทานไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวมอญ พิพิธภัณฑของคนมอญ ที่วัดมวง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี เราจะเลี้ยงอาหารทานดวยอาหารมอญ เปนอาหารจานเอก ซึ่งใครๆ ก็ชื่น
ชม ...... แกงสมขนุนออน อรอยมาก ใครๆ ก็ชื่นชม อีกนิดหนึ่ง อักษรมอญกับอักษรไทยเรียนงาย
ไปดวยกันได เพราะวาตามวรรค ก ก ข ค ฆ ง ภาษามอญ ก็ ก ข ค ฆ ง และเราก็มีพยัญชนะ 35
ตัว สวนภาษาไทยมี 44 ตัวที่มากกวาเราเพราะวา ภาษาไทยหลาย ค เชน ค ฆ แตภาษามอญมี ค
เดียว
ผูดําเนินรายการ: ถาเราฟงเรื่องของมอญ 3 วัน 3 คืน คงจะไมจบ ในชวงทายขอเปนคําถามจาก
ผูเขารวมประชุมไดสัก 2 คําถาม เรียนเชิญคะ
ผูเขารวมประชุม : อ.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลน มาจากมหาสารคาม ที่ไดฟงมาก็มีประโยชนมากๆ
เลย เดี๋ยวทางมหาสารคามก็จะกลับไปพิจารณาภาษาผูไทย แตคําถามมีอยูวา เทาที่เรานําเขาสู
โปรแกรมของการเรียนการสอน อยางที่บรรยายมาจะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม
สูงมาก แตตอนนี้มีความสนใจวา ถาเราสอนไประดับนักเรียนแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการ
รณรงคในดานการใชภาษามอญในชุมชนเหลานั้นเพิ่มขึ้นหรือเปลา หมายความวาคนที่ไมเคยพูด
ภาษามอญ หรือคนที่เปนพอแมหรือวัยรุนซึ่งอาจจะเขาใจวัฒนธรรมมอญเขาไดเกิดกระบวนการที่
จะอยากใชภาษามอญ หมายความวา อีกวันหนึ่งเมื่อเราเดินเขาไปในชุมชนนี้ ซึ่งเปนชุมชนแหง
การทองเที่ยว คนพูดภาษามอญทั้งหมูบานเลย
คําถามขอที่ 2 ก็คือ เนื่องจากวา ภาษามอญมีตัวเขียนอยูแลว ทีนี้กลไกที่เราสรางขึ้นมาก็
คือเขียน phonetic เปนภาษาไทย เอาเขาไปแลวทําใหเกิดภาษาเขียนที่ใชตัวอักษรไทยขึ้นมา จะ
เปนตัวการที่ทําใหคนในชุมชนเหลานี้ไมสนใจตัวจริงๆ ที่เปนภาษามอญ แลวตัวเขียนภาษามอญ
จะหายไปหรือเปล า คิดวาทางคณะผู วิจัยได คิ ด แนวทางแก ไขเอาไวแลว ที่จริงยั งไม ต องการ
คําตอบก็ได แตอยากฝากไววา อาจจะตองมีแนวทางแกไขในอนาคต มิเชนนั้นเดี๋ยวทําไปทํามา
ภาษามอญซึ่งเขียนแลวยากมากมายนักก็หายไปหมด เหลือแตภาษามอญที่เขียนดวยอักษรไทย
อ.อําไพ: ขอบคุณสําหรับคําถาม คือทีแรกที่เราจัดการเรียนการสอน เรามุงไปที่ภาษามอญเลย
โดยไมตองใชสะพานเชื่อมเลย เพราะตั้ง 100 ปเราสอนในวัดแบบนี้แตเมื่อเรามาทําวิจัย อาจารย
ที่นี่เขาก็เสนอวา ยุคนี้มันตางจากในสมัยกอน มันมีตัวแปรหลายอยาง จะทําใหภาษามอญของเรา
โผลขึ้นมายาก แลวเราก็คานเลย พออาจารยพี่เลี้ยงและอาจารยดร.สุวิไล อาจารยพี่เลี้ยงของเรา
ดร.มยุรี พูดถึงวา ควรจะมีการเขียนภาษามอญดวยอักษรไทย คนนี้นะยืนขึ้นเลยบอกวา ทําอยาง
นี้ไมเอา ภาษามอญอยางที่อาจารยบอกนั่นแหละ ทําไมเรียนภาษามอญเลยไมไดหรือ ทําไมตอง
ผานตัวผานตัวอักษรไทย และเราสอนกันมาเปนรอยๆ ป ไมเห็นตองผานภาษาไทยเลย และยัง
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ยกตัวอยางภาษาอังกฤษดวยวา ทําไม a b c d เขาก็เรียนไปเลย วันนั้นยังจําได อาจารยสองคน
เห็นอาการวา หนาแดงขึ้นมา ทั้งกริยา ทั้งสําเนียง คงจะไมสุภาพ ไมตองการใหเกิดแบบนั้นขึ้นมา
เลย ทานก็อยูตรงนั้นแลวคอยๆ พูดถึงประโยชนของการเขียนภาษามอญดวยอักษรไทย พูดอยูสัก
พัก ถึงจะเย็นลง ก็พูดถึงยุคนี้สมัยนี้ แลวก็บทบาทของภาษามอญกับภาษาอังกฤษก็แตกตางกัน
ตรงนี้เราจะไปเทียบกับภาษาอังกฤษเขาไมได ภาษาอังกฤษ power มันแตกตางกัน โอกาสของ
เด็กในทางการเรียนการสอนที่เรียนไดแตเฉพาะเด็กผูชาย ผูหญิงที่เขาไมไดเรียนภาษามอญถาใช
ภาษาไทยแลวทําใหงายกวา เวลาเขาสวดมนตเขาวัด เขาใชภาษาไทย บทสวดมนตทั้งหลายที่
ผูหญิงที่ สวดอยู เพราะคนมอญเขาวัดเปนประจํา ภาษามอญเขาอ านไมออก เขาดอยโอกาส
ทางการเรียน เลยใชอักษรไทย
ตูแว : กอนอื่นขอชื่นชม ภาษามอญที่ทําไดดี แลวก็เห็นอาจารยนําเสนอถึงสิ่งที่ทําวรรณกรรมนั้น
ไดกวา 100 เรื่อง ทีนี้เอาวรรณกรรมที่ทํารอยกวาเรื่องนี้ อาจารยใสในเรื่องวามีเปาหมายของ
จริยธรรมไวดวย ทีนี้อยากจะทราบวาในกระบวนการของการทําใหเด็กไดจริยธรรมในกระบวนการ
สรางวรรณกรรมเหลานี้ อาจารยทําอยางไรคะ คือเด็กได ในขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ได ขอบคุณ
คะ
อ.อําไพ: วรรณกรรมที่สรางขึ้นนี้สําหรับใชในโรงเรียน เพราะฉะนั้นตอไปก็จะนําวรรณกรรม
เหลานี้ไปใชสอนในโรงเรียน ถึงตอนนั้นผลก็จะเกิดขึ้นชัดเจน ในขณะที่สรางวรรณกรรมชุมชนก็ได
เขามามีสวนรวม และเด็กก็มีโอกาสเขามารวมเขียน วาดรูป และไดอาน เด็กก็เริ่มพูด เริ่มอาน
เริ่มเขาใจภาษา.................
"

72

ภาคผนวก จ
กิจกรรมระดมความคิดเห็น 4 กลุมยอย

73

การนําเสนอกรณีศึกษากลุมญัฮกุร จ.ชัยภูมิ
“การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษผานภาษาแม (ญัฮกุร)”
โดย นางศิริพร หมั่นงาน และ นายพนม จิตรจํานงค
วันที่ 28 ตุลาคม 2551
อ.ศิริพร : เราแยกเพราะอะไรคะ เพราะความแตกตางทางดานโจทยวิจัย ทางโรงเรียนบานวัง
อายคงมีผอ.ประวิทย หมั่นงาน เปนผูอํานวยการโรงเรียน อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเปนพื้นที่วิจัยรวมกัน
คือโรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป มีทานผอ.บุญประกอบ เปนผูบริหาร หลังจากทําวิจัยรวมกันมา 1 ป
พบปญหาที่แตกตางกัน ทําใหตองแยกโครงการออกจากกัน แตการนําเสนองานก็ยังคงทํารวมกัน
อยู เปนหนึ่งเดียวกัน ในเรื่องของการวิจัยโรงเรียนของเราจะเนนหนักเรื่องกระบวนการดูแลเด็ก
พิเศษ จากการที่สอนมาแลว 1 ป พบเด็กพิเศษที่มาจากครอบครัวญัฮกุรมากกวาเด็กที่มาจาก
ครอบครัวของไทยหรืออีสาน เด็กที่นั่นจะพูดหลายภาษาทั้งภาษาญัฮกุร ภาษาไทย ภาษาอีสาน
ภาษาไทยโคราช เพราะฉะนั้นเด็กที่มาจากญัฮกุร มีอัตราสวนที่เปนเด็กพิเศษดานการเรียนรู คือ
ประเภทที่ 5 มากกวาเด็กไทย เพราะฉะนั้นจึงตั้งขอสังเกตวาเด็กเกิดความสับสนทางดานภาษา
หรื อเกิดจากความบกพรองของสมอง โจทยของเรา คือเราจะแยกเด็กสองกลุมนี้ ออกจากกัน
เพราะวาการคัดกรองของครูผลออกมาเหมือนกันคือเปนเด็กLD คือเด็กมีความบกพรองทางการ
เรียนรู ความแตกตางก็คือ เด็กปกติไอคิวสูง ลาด เรียนเกง สวนเด็ก LD คือไอคิวอาจจะสูง ฉลาด
แตเรียนไมเกง ทําอะไรก็ไดขออยางเดียวอยาใหเรียน แตถาใหทํางานหรือทํากิจกรรมอยางอื่น เขา
จะโดดเดนมาก นี่คือลักษณะของเด็ก เราดูแลลูกๆของเราเทาเทียมกัน โดยเฉพาะเด็ก LD เราจะมี
ความเมตตาสงสารเขามากขึ้นเพราะเขาเปนมาโดยธรรมชาติที่ไมสามารถเลือกได แลวครูนี่แหละ
ที่เปนผูคนพบกอนผูปกครอง ครูจะตองชวยแกปญหา ดังนั้นการเรียนการสอนผานภาษาแมเปน
สิ่งที่จุดประกายใหเราคิดวา เมื่อเด็กเรียนจากสิ่งที่ใกลตัว สิ่งที่เด็กรูแลวไปสูสิ่งที่เด็กไมรู เด็กที่รู
ภาษาของตนเองมาจากบานแลว เพียงแตวาความเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติ ความเปนอยู สังคม ทํา
ใหพูดภาษากันนอยลง ในภาษาญัฮกุร แตเขารูภาษากันอยูแลว เราพูดอะไรกันเขารู เพราะฉะนั้น
เราจะเอาสิ่งที่เขารูเปนแสงเทียนนําทางไปสูสิ่งที่เขาไมรูโดยอาศัยครูภูมิปญญา ซึ่งเปนเจาของ
ภาษาที่เกง มีความสามารถในการดูแลเด็กควบคูกับครูไทย กรอบของงานคือ กลุมเปาหมายจะมุง
พัฒนาเด็กพิเศษควบคูกับดูแลเด็กทั่วไปแตจะสอดแทรกกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของเด็ก
พิเศษ ของผูเรียนหรืออาศัยระบบกลุม โดยมีเด็กที่เกง ปกติ เปนคนชวยดูแลเด็กพิเศษอีกตอหนึ่ง
ที่ผานมาครูภูมิปญญาสอนเพียงหนึ่งทาน แตในแผนใหมจะใชกรอบกระบวนการของม.มหิดลที่
สอนมา ในการสอนถายโอนภาษาและแทรกครูภูมิปญญาและครูการศึกษาพิเศษเขาไปอยูในหอง
ดวย จะชวยดูแลเด็กพิเศษอีกกลุมที่อยูในหองดวย และกิจกรรมก็จะเลือกกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ความสนใจของเด็ก เพราะธรรมชาติข องเด็กพิเศษจะสนใจเฉพาะสิ่งที่เขาอยากเรียนรู สนใจ
เพราะฉะนั้นกิจกรรมจะหลากหลายนอกจากTPRแลวก็จะแทรกกิจกรรมสําหรับเด็กพิเศษ คือ การ
เขากลุมตามความสนใจ ตรงนั้นครูจะตองเพิ่มสื่อ อุปกรณ สถานที่ แหลงเรียนรู สิ่งแวดลอม และ
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เวลามากขึ้น อันนี้เปนกิจกรรมภาระที่ที่ทีมวิจัยทุกคนพรอมที่จะทําหนาที่เพื่อพัฒนาเด็กใหไปสู
เปาหมายและอยูในสังคมอยางเปนสุข เรียนอยางมีความสุข ไมเรียนแบบหลบๆหนีๆ นั่นคือเขาไม
มีความสุข ไมมีความมั่นใจในตนเอง คิดวาสูเพื่อนไมได อะไรเพื่อนคนเกงก็ตอบหมด เอาคนเกง
ไปแขงขัน แตเด็กพิเศษจะเปนเด็กที่ถูกลืมไว เพราะฉะนั้นจะดึงความสามารถของเด็กกลุมนี้ ใน
เด็กพิเศษก็จะมีความเปนเลิศ พรสวรรคชดเชยไมดานใดก็ดานหนึ่ง ที่โรงเรียนจะมีถวยรางวัลของ
เด็กพิเศษเยอะ ทางดานกีฬา ศิลปะ การดนตรี
ผลจากการดําเนินงานที่ผานมา เราแยกประเมินเปนสองสวน เด็กปกติผลการเรียนดีขึ้น
ทักษะทางดานภาษาดีเยี่ยม เปนหนาตาใหกับอําเภอ ทานนายอําเภอและหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ปาหินงามไดนําเด็กที่พูดภาษาญัฮกุรไปเปนยุวมัคคุเทศก พานักทองเที่ยวขึ้นชมทุงดอกกระเจียว
ซึ่งเปนเสนหดึงดูด ใหนักทองเที่ยวไดหลั่งไหลเขาไปเที่ยวทุงดอกกระเจียวเปนอยางมาก เพราะ
เราใหเด็กไดแสดงความสามารถทางดานภาษาญัฮกุร
สวนเด็ กพิ เศษจะได ทํางานที่ เขาสนใจ การเย็บ ปกถักรอย การสรางงานฝมือ และพู ด
แนะนําเรื่องธรณีวิทยาไดอยางเหลือเชื่อ เชน การอธิบายเรื่องจุดสุดแผนดิน การเกิด ทําไมถึง
เรียกวาจุดสุดแผนดิน เด็กจะอธิบายไดแตอานเขียนลําบากมาก แตสามารถพูดใหนักทองเที่ยว
เขาใจได
โรงเรียนตอนนี้เปนที่ตอนรับแขกมากมาย หลายคนที่สนใจจะเขาศึกษาดูงานเพราะไมเชื่อ
วาที่ชัยภูมิจะมีกลุมชาติพันธุ ที่แตกตางไปจากไทย เพราะเขาไมเคยคิดวาจะมีแตพอไปเห็นจริงๆ
แลว เด็กๆสรางความประทับใจใหกับแขกที่ไปเยือนดวยความใสๆของเด็ก เด็กเปนอยางไรแสดง
ออกไปอยางนั้นเลย
คุณพนม : ขอบคุณอาจารยศิริพรมากนะครับ จริงๆแลวผมเปนลูกครึ่งญัฮกุรนะครับ พอเปนไทย
แมเปนญัฮกุร ผมดีใจมากครับที่ไดใหเด็กๆไดพูดภาษาญัฮกุร เพราะการพูดภาษาญัฮกุรของเด็กนี่
สําเนียงจะไมคอยได และก็ดีใจที่ทางมหาลัย และทานศาสตราจารย ที่ไดแนะนําความรูทุกอยาง
ใหญัฮกุรไดมีตัวเขียน และทีมวิจัยทุกทาน เด็กๆอยากเรียนภาษาญัฮกุรมาก มีความสนุกกับการ
เรียน บางคนเวลาเขาเรียนก็จะไปนั่งรอ บางครั้งครูก็เตรียมการสอนไมทันเพราะติดภารกิจ เปน
ชาวไรชาวนา ที่ตองทํางานและบางวันตองมาสอน การมาสอนผมก็ไดรับคําแนะนําจากอาจารย
และพี่เลี้ยงทุกทาน เด็กตั้งใจเรียนแตเด็กผูชายบางคนที่ความรูยังไมทันกับเพื่อน เพราะเราจะสอน
ปนกันไปกอนทั้งป.4-6 และเด็กทุกคนก็ตั้งใจเรียนและยังถามผมอีกวาเมื่อไหรจะไดไปสอน เด็ก
กระตือรือรนอยากเรียนภาษาญัฮกุร
อ.ศิ ริ พ ร : ก็ ข อบคุ ณ คุ ณ ครู พ นม มี ค วามสามารถมาก ท า นศาตราจารย สุ วิ ไ ล ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดล นาภาคภูมิใจที่ทานอบรมใหครูพนม ซึ่งไมมีปริญญาติดตัวแตสามารถสอนให
บัณฑิต ป.โท จากอุบลและระยองที่มาศึกษาดูงานไดชมเปนที่ประทับใจมาก ทานจะมีเทคนิคใน
การสอนเด็ก การดึงเด็ก เชื่อมโยงระหวางเด็กพิเศษและเด็กทั่วไปซึ่งปกติจะแยกตัวกันอยูแลวตาม
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ธรรมชาติตามสํานึกรู แตตอนนี้เขาหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวสามารถที่จะชวยเหลือกันในระบบกลุม
ไดเปนอยางดี โรงเรียนก็จะเสริมสรางอํานวยความสะดวกใหกับครูภูมิปญญาทุกดาน ตอนนี้ก็
กําลังหาทุนใหเพื่อเปนคาตอบแทนในชวงที่งบประมาณยังไมพรอม
สวนในดานคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนสิ่งที่โดดเดนมากที่เกิดขึ้นในเด็กญัฮกุร เด็ก
พิเศษจะขาดความรับผิดชอบ ไมมีการจัดระเบียบ มีความยุงยากในการที่จะจําวาเวลานั้นทําอะไร
เวลานี้ทําอะไร แตพอถึงเวลาที่ครูภูมิปญญามาสอน เด็กจะวิ่งกรูมาหา มาชวยถืออุปกรณ ไปที่
หองเรียน อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่เราภูมิใจและมีกําลังที่จะทําตอ วาเด็กมีความสุข และ
อยากจะทํากิจกรรมนั้นซ้ําๆทําใหเกิดการเรียนรู ไมวาจะมากหรือนอยหรือดานใด ขอใหทักษะชีวิต
ของเขามีความสุขและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนมนุษยที่สมบูรณ ไมวาเปนชนชาติ
ไหน ภาษาอะไร
คุณตาที่เปนภูมิปญญาของชาวญัฮกุรเลาใหฟงวา คนญัฮกุรเวลาที่จะแชงใครหรือบอกรัก
ใครไมจําเปนตองฝากขอความหรือจดหมายใดๆ เขาจะหักกิ่งไมทําสัญญาณไวตามทางเดินตามสี่
แยก คนญัฮกุรจะมีความละเอียดออนในการสังเกต การรับรู มีความไวตอเสียงมากเพราะเขาอยู
บนที่สูง อยูในปา ซึ่งเราสามารถนํามาสอนเด็กใหสังเกตได
จากนั้นเปนการแสดงของเด็กนักเรียนชาวญัฮกุร
คุณศักรินทร : ทําไมอาจารยถึงเลือกทําหลักสูตรนี้กับเด็ก LD เพราะทวิภาษานั้นมันดูสูงยิ่ง
อยากใหอาจารยคุยถึงความพิเศษ เพราะอะไรถึงมาเลือกทํากับเด็กกลุม LD มันคงมีนัยสําคัญ
บางอยางกับโรงเรียนอื่นๆที่จะนําทวิภาษาไปใช เพราะทวิภาษาไมมีความสําคัญกับเด็กกลุมอื่นแต
มีความสําคัญกับเด็กกลุมนี้มาก มันคงจะเปนโครงการตอสําหรับที่ใครจะนําทวิภาษาไปใช วิชาอื่น
ใชภาษาไทยแตทําไมภาษาถิ่นจึงมีความสําคัญกับเด็ก LD
อ.ศิริพร : การคัดกรองเด็ก หลังจากที่เด็กเขามาอยูกับครูประมาณ 1 เดือน ใหครูไดรูจัก มี
ปฏิสัมพันธ ดูผลงานเด็ก เรียนรูสอนกันไปประมาณ 1 เดือน ก็จะใหแบบคัดกรองไปวาเด็กคนไหน
มีภาวะที่แตกตางจากเพื่อนเพื่อที่จะใหการชวยเหลือไดทันเวลา ที่ผานมาที่โรงเรียนใชแบบคัด
กรองกุซซี่ ของดร.ดารานี ในระดับชั้นประถมศึกษา สวนในระดับมัธยมศึกษาใชแบบคัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใชแยกกันเพราะฉะนั้นแบบคัดกรองนี้จะเปนแบบคัดกรองที่เชื่อถือได ในการ
ประเมินคาเด็กออกมา เพื่อหาแนวทางชวยเหลือ จากนั้นจะพาเด็กไปพบจิตแพทยตามแนวทางที่
เลือกภาษาแมมาทํา เพราะเด็กพิเศษที่พบในแตละปสวนใหญจะเปนเด็กญัฮกุร7ในสิบ 10 คน จึง
ตั้งขอสังเกตวา ทําไมเด็กญัฮกุรเปนเด็กพิเศษ เกิดจากความสับสนทางดานภาษาหรือเปนเพราะ
ภาวะทางด า นสมองจริง ๆ เราตอ งการจะแยกออกจากกัน วา คนไหนเป น อะไร เพราะภาษาก็
แตกตางกันอยูแลว เชนคําวาชางในภาษาไทย คือชาง แตในภาษาญัฮกุรหมายถึงไก เด็กเกิด
ความสับสน เบื่อหนายหองเรียน แตพอมาเจอครูภูมิปญญาเด็กไดเรียนในสิ่งที่ชอบ ไดวาดรูป ได
บอกเลา ไดอิสระเต็มที่ตามจินตนาการ แตเด็กเขียนไมไดเพราะมีความบกพรอง จึงไดใหเด็กไดสื่อ
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ความหมายโดยทางอื่น นําไปสูโจทยการวิจัย สวนเหตุผลที่เลือกภาษาถิ่นคือใหเด็กไดเรียนรูจาก
สิ่งที่รูไปสูสิ่งที่ไมรู จากงายไปสูยาก เอาความรูเดิมเชื่อมสูประสบการณใหม เปนการถายโอน
ภาษา
ผูดําเนินรายการ : กระบวนการทํางานเพื่อการฟนฟูภาษาไดถูกนําไปใชเพื่อการเรียนรูและ
การศึกษาของเด็กกลุมชาติพันธุ งานของกลุมญัฮกุรนี้นาสนใจมากที่สามารถประยุกต ใชงาน
ทางดานภาษาศาสตรเขาไปสูเรื่องการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนไดเปนอยางดีและเห็นผลเปน
รูปธรรม
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมมง จ.แพร
“สืบทอดเรื่องราวความเปนมง (ดวยตัวอักษรไทย)”
โดย นางจันทนา ปสพงษ และคณะ
วันที่ 28 ตุลาคม 2551
คุณอุดม สุขเสนห พี่เลี้ยงในพื้นที่ แนะนําทีมวิจัย ไดแก นายกอเกียรติ แสนจาง นาง
จันทนา ปสพงษ นางสาวศิริพร อรรถพลภูษิต นางสาวเพ็ญนภา แสนทาว นายละมั้ง แสนกือ
นายเลาไข แสนจาง
ประวัติความเปนมาชาวมง
ชาวมงนี่ยังไมมีใครสามารถสรุปไดวาชาวมงอพยพมาจากที่ไหนแน แตสันนิษฐานว า
อพยพมาจากที่ ร าบสู ง ธิ เ บต และไซบี เ รีย มองโกลเลีย และเขา สู ป ระเทศจี น ตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ใ น
ประเทศจีนเปนเวลาหลายศตวรรษ อยูแถบแมน้ําเหลืองหรือแมน้ําฮวงโห มงอาศัยอยูในประเทศ
จีนมาหลายศตวรรษ จนถึงศตวรรษที่ 17 ราชวงศแมนจู ซึ่งมีอํานาจปกครองในประเทศจีน ไดมี
นโยบายในการปราบปรามมงเพราะเห็นวาชาวมงมีผูชายเปนสวนใหญและหนาตาคลายคนรัสเซีย
คนมงและคนจีนไดตอสูกันหลายครั้ง เชน ป2009 สูรบกันที่เมืองหังหยูน 2276-2278 สูรบกันที่
มณฑลกวยจวย และ2306-2318 สูรบกันที่เมืองเสฉวน จากการตอสูกันครั้งนี้คนจีนไดชัยชนะใน
การสูรบ ถาคนที่ยอมรับในวัฒนธรรมของจีน คนจีนก็จะใหอยู สวนคนที่ไมยอมรับในวัฒนธรรม
ของจีนคนจีนก็จะฆาหมด ผลสุดทาย มีบางกลุมไมยอมรับ ถอยรนลงมากระจัดกระจายเปนกลุม
ยอยๆและถอยรนลงมาทางใตในแขวน12ปนนา อีกกลุมถอยลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของลาว และบางสวนเขามาทางตอนเหนือของประเทศไทยทางเชียงราย เชียงใหม พะเยา นาน
และกระจัดกระจายอยูทั่วไปในภาคเหนือ ซึ่งเปนที่รูจักกันดี
พอละมั้งกับพอเลาไข เลาตํานานตัวอักษรมง โดยมีผูชวยแปล
พอละมั้ง : สมัยกอนที่มงอพยพมาจากจีน มงยังมีตัวหนังสืออยู แตพออพยพตัวหนังสือก็แตก
กระจัดกระจายและอยูไปอยูมามีกลุมหนึ่งกินตัวหนังสือมงไปหมด และตอมามีมงอีกกลุมหนึ่งถาม
วาตัวหนังสือมงอยูไหน ก็ตอบวากินไปหมดแลว คนเฒาคนแกบอกวาถึงแมวาจะไมมีตัวอักษรมง
แต ก็ ยังมีการพู ด ภาษามงกันอยู โดยการคิดในใจแล ว มาปก เปนลายผ ามง มาทํา เปนเสื้อเป น
กางเกง
พอเลาไข : เมื่อกอนมงอพยพมาจากทางธิเบต และอพยพขามทางทะเล ระหวางขามทะเลน้ําได
พัดเขาสูเรือทําใหตัวหนังสือมงเปยก เมื่อขามไดแลวก็นําตัวหนังสือไปตาก เนื่องจากสมัยกอนมี
การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะ วัวควายจึงมากินตัวหนังสือมงหมด ปจจุบันจึงไมมีตัวหนังสือมง
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ตัวหนังสือมงมีหลายตํานานแลวแตใครจะเลา บางคนก็เลาวาหนูกินหมด วัวควายกินหมด
คนกิน ปลากิน ปจจุบันจึงไมมีตัวหนังสือมงเราจึงตองทําตัวหนังสือขึ้นมาแทน
คุณจันทนา : เริ่มแรกที่คิดวาอยากจะทํา คือเห็นอาจารยสุวิไลและคุณเจี๊ยบขึ้นไปที่หมูบาน
ตองเหลือง ไปทําของชนเผาตองเหลืองกอน คุณอุดมบอกวาถาทําของตองเหลืองกับมงนาจะทํา
แบบเดียวกันเพราะตองเหลืองก็มาเรียนอยูในโรงเรียนเดียวกันกับมง ถาเด็กตองเหลืองเรียนภาษา
ตองเหลืองแลวก็เหลือแตเด็กมงก็ไมคอยดีเทาไหร คุณอุดมก็มาถามวาสนใจมั๊ย เดือนหนาอาจารย
จะขึ้นมา ก็นาสนใจเพราะตัวหนังสือมงที่เปนภาษาไทยก็มีมาแลวเมื่อป 2523 มีอาจารยสอน
ศาสนาคริ สต คิ ด ว า ไม มี ตั ว อั ก ษ รม ง เล ยไปขอตั ว หนั ง สื อ ม ง ที่ เ ป น อั ก ษ รไทยจาก
กระทรวงมหาดไทย แลวมาสรางและใชถึงปจจุบันซึ่งใชอยูในโบสถอยูในพระคัมภีรเทานั้น สวนพี่
นองชาวมงที่อยูขางนอกที่ไมไดนับถือศาสนาคริสตก็จะไมรูและไมเคยเห็นมากอน โดยสวนตัวที่
เปนคริสตอยูแลวก็คิดวานาจะนํามาพัฒนาและทําการเรียนการสอนในโรงเรียนนาจะใชได พอ
อาจารยมาก็เลยเขาไปคุยกับอาจารยชวนเพื่อนรวมกลุมกันไป ซึ่งอาจารยก็ไดใหโอกาสในการนํา
ตัวหนังสือมงที่มีอยูแลวมาพัฒนาปรับปรุงใหดีเผื่ออนาคตขางหนา......................ถาสมมติถาเรียน
อยูในโรงเรียนดวยก็ยิ่งดีเพราะเด็กมงตอนนี้ก็เหมือนเด็กเผาอื่นที่พูดไทยไมชัด สับสนกับการพูด
เหตุผลที่เราอยากทําในตรงนี้ก็คือ เด็กมงถึงแมวาจะมีอยูทั่วทุกจังหวัดในภาคเหนือ ถามองในภาพ
กว า งๆก็ จ ะไม ค อ ยเห็ น แต ถ า มองในระดั บ หมู บ า นก็ จ ะเห็ น ว า เด็ ก พู ด ภาษาม ง ไม ชั ด เจน พู ด
ภาษามงใสพอใสแม ดาพอแมเปนภาษาไทย
เวลาเลนปใหมแตกอนสนุกมากเลนแบบเปดในกันเลน ไมวาจะหลอหรือไมหลอ แกหรือ
หนุม ถาเขาพอใจที่จะมาเลนกับเราเราก็เลน และก็เลนอยางมีทีทา มีการโยนลูกชวง ตกแลวก็เอา
ของ ของเธอตกก็เอาของมา 1 อยาง ตอนเย็นก็มารองเพลงเอาของคืน มีกี่อยางก็รองเพลง ถา
เยอะเกินไมมีเพลงก็แลกคืนหรือใหเพื่อนชวย แตเดี๋ยวนี้ เด็กมงเดี๋ยวนี้ไมมีแบบนี้แลว เขามีปใหม
เหมือนกันแตเลนปใหมแบบประเพณีบังคับ แตกอนมีลีลาทาทีที่นาดู แตเดี๋ยวนี้ไปยืนเขาแถวตรง
ขาไมกระดิก มือไมกระดิก ไมมีทาที ประเพณีบังคับใหเขาทํา แลวก็ไมมีสีสัน
นิทานเดี๋ยวนี้ก็ไมฟงไปดูละครกันหมด เพลงภาษามงที่รองแบบสมัยเกาก็ไมฟงไมรูรอง
อะไรไมเขาใจ หรือภาษามงที่มีเสียงอีกหลายอยางเขาก็ไมฟง ไปรองเพลงแบบสมัยใหมหมด เราก็
เลยอยากคิดวาเพลงภาษามง ภาษาไทยบอกวาการโตวาที มีการรองไปเธอก็รองตอบ มีการรอง
เพลงหลายแบบ หนุมสาวรักกันก็รองกันแบบหนึ่ง มีพอหรือไมมีแมก็จะรองอีกแบบหนึ่ง แตเดี๋ยวนี้
เด็กรองไมเปนก็จะรองแบบรักๆอยูอยางเดียวที่มีดนตรี อยางเกาไมมีแลว
มีตัวหนังสืออีกแบบหนึ่งที่เขาใชกันเยอะมาก คือตัวหนังสือภาษาอังกฤษ ใชเยอะมากใน
หมูบานมง เขาเคยทํากันเมื่อสามสิบปที่แลว ประเทศจีน ประเทศไทยและฝรั่ง เคยรวมตัวกันและ
ไปทําที่ประเทศจีน ก็สามารถนํามาใชได แตไมไดมีการสอนในโรงเรียน ใครสนใจก็มาเรียนเปน
พิเศษสวนตัว ตองมาจางครูสอนสวนตัว ถาไมสนใจก็จะไมได แตถาตัวอักษรภาษาไทยเขาอยูใน
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ระบบโรงเรียน เราก็จะคนควาประวัติมง ศึกษาทุกอยางของมงเอาเขาไปอยูในระบบการเรียนการ
สอน เด็กของเราก็จะรู
ตั้งแตทํางานมาได 7 -8 เดือนนองเขาก็สามารถอานเขียนได แคสอนนิดหนอยเขาก็รู
เพราะคลายกับภาษาไทย ถาเอาเขาไปอยูในระบบการเรียนการสอนคิดวานักเรียนนาจะเขาใจ
ภาษาไทยไดดีขึ้น คนมงเวลาเรียนเรียนหนังสือภาษาไทยจะไมมีตัวสะกด บ ม ด มีแตสระ เอะ กับ
ง เขาจะพูดไมชัดเจน เขาก็วาของเขาไป กวาเด็กจะรูภาษาไทยตองใชเวลานิดหนอย สวนครูก็
สวนใหญเปนคนไทย พูดภาษามงไมได เวลาเด็กไมรูก็ตองวิ่งมาถาม ภาษาไทยวาอยางนี้ภาษาม
งวาอยางไร หรือเวลาที่ครูพูดเด็กไมรูเรื่องครูก็เขียนเปนภาษาไทยมา แลวเราก็แปลใหเด็กก็วิ่ง
กลับมาที่โรงเรียนอีก ถามีหนังสือภาษามงที่เปนตัวอักษรไทยก็จะงายขึ้น
คุณศิริพร : กลาววัตถุประสงคที่ทําตัวเขียนภาษามงดวยตัวอักษรไทย
1. เพื่อสรางระบบตัวเขียนภาษามงดวยตัวอักษรไทยใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของโรงเรียน
เผื่อวาในอนาคตเราจะใชกันในโรงเรียน
2. เพื่อสรางหนังสือบันทึกเรื่องราวของชาวมงที่เขียนดวยตัวอักษรไทย หรือที่รวมกันสรางขึ้นเพื่อ
บันทึกประวัติความเปนมาของชาวมง
คุณจันทนา : ตัวหนังสือของเราประกอบดวย พยัญชนะเดี่ยว 27 ตัว พยัญชนะคู 20 ตัว
พยัญชนะควบมี 3 ตัว สระ 14 ตัว วรรณยุกตมี 8 รูป 7 เสียง
จากนั้ น ได ย กตั ว อย า งคํ า ศั พ ท ที่ เ ป น ภาษาม ง ซึ่ ง ในบางคํ า จะออกเสี ย งเหมื อ นคํ า ใน
ภาษาไทยแตมีความหมายที่ตางกัน
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมละเวือะ จ.แมฮองสอน
“เหลียวหลังแลหนาภาษาละเวือะ บานปาแป”
โดย นายบือ ขจรศักดิ์ศรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2551
ดีใจที่ไดมารวม ผมเปนคนลัวะ เปนคนที่มีอาชีพทําไร สวนมากในหมูบานที่ผมอยูจะเปน
คนที่ทําอาชีพทําไรขาว อาศัยน้ําฝน บนไหลเขา ที่ผานมาก็มีโครงการที่กลุมสนับสนุนการวิจัยของ
ชาวเขา ของบานปาแป เปนการวิจัยพันธุกรรมพืช ขาว พันธุกรรมพืชพื้นบาน พวกเขามาวิจัยแลว
พวกเขาเห็นวา แตละอยางก็มีความสําคัญมาก ผมก็มีสวนรวมกับทีมวิจัยพันธุกรรมพืชพื้นบานใน
หมูบานของผม เขาวิจัยขาวอยางเดียวก็มี เขาศึกษาวิจัยขาวเขารูวา มันมีประโยชนหลายๆ อยาง
มันจะเปนขาวที่เรากินประจํา นอกจากกินแลว ก็จะเปนสมุนไพรสําหรับผูที่วิจัย มีคุณคาหลาย
อยาง แลวก็เปนแชมพูสระผม น้ําที่เขาลางขาวสารแลว เขาจะหมักไวเพื่อใชแทนแชมพูสระผม จะ
ทําใหผมดก และยังใชเปนยาแกเด็กตัวรอน เปนยาแกแพพิษตางๆ สมัยผมเปนเด็ก คนที่โดนหนู
กัด เขาก็เคี้ยวขาวสารแลวพนใสที่เปนรอยเขี้ยวของสัตว แกพิษ เขาก็ใชอยางนั้น เวลาเด็กตัวรอน
เขาก็ใชยานั้นเปนยาแกตัวรอน เมื่อมีการวิจัยพันธุพืชพื้นบานและพันธุกรรมขาว เขาก็เห็นวามี
ความสําคัญหลายอยาง เขาก็บอกวานาจะมีการเขียนเปนภาษาละวา ใหลูกหลายเขาใจวิธีการใช
ขาว บางคนจะใชเปนยา บางคนจะใชเปนแชมพูสระผม บางคนก็ใชเปนอาหาร เปนยาแกพิษ ยา
แกแพ เปนตน เราอยากจะมีการบันทึกพืชผักก็เปนยาดวย เพื่อทําไปแลว เขาก็อยากมีตัวหนังสือ
สําหรับเขียนในภาษา มีเรื่องเลาวา สมัยกอนเขาบอกวา คนลัวะเคยมีเทวดามามอบหนังสือให ไว
เขียนอะไรตางๆ คนลัวะเปนคนขยัน ทําไรขาวที่ไหลเขา เขาก็เอาตัวหนังสือที่เขียนไวบนแผน
หนั ง แล ว สุ นั ข ก็ ค าบไปกิ น คนลั ว ะก็ ไ ม ไ ด รั ก ษาหนั ง สื อ ที่ เ ทวดาให ม าตอนนั้ น ไม ไ ด ส นใจ
ตัวหนังสือที่เทวดาให คนลัวะก็เลยไมมีตัวหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้
ตอนนี้ลูกหลานของลัวะก็อยากจะมีตัวหนังสือเขียน เขียนเรื่องราวตางๆ นี่ก็เปนเรื่อง
ตัวหนังสือบนแผนหนัง ที่หมากัดไป ตอนหลังคนลัวะก็เลยเอาหมามาทําพิธีกรรมตางๆ เวลาไหวผี
ก็จะใชหมา ขึ้นบานใหม ทําใหบานใหมปราศจากสิ่งเปนมลทิน สิ่งไมดี ก็จะใชหมา เวลาทําไรขาว
ก็จะใชหมา ไลสิ่งที่ไมดีออกไป วาอยางนั้น
ผมจะพู ด ถึ ง โครงการของผมที่ ว า เป น การอนุ รั ก ษ ภ าษาและวั ฒ นธรรมของละเวื อ ะ
โครงการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมละเวือะนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากความตองการมีการจดบันทึก
เรื่องราวใหรุนลูกรุนหลาน เรื่องสมุนไพร คําสั่งสอนลูกหลาน วัฒนธรรม ประเพณี ก็อยากจะมี
ตัวหนังสือ ตัวเขียนใหลูกหลาน เนื่องจากลูกหลานขณะนี้ไมอยูบานเทาไหร ออกนอกบานไป
รับจาง อาจจะไปเรียนหนังสือ ไมมีโอกาสที่จะอยูกับปูยาตายาย ไดฟงนิทาน คําซอ เหมือนกับเด็ก
ที่ไมเคยไดออกนอกบาน เมื่อกอนเขาอยูที่บานตลอด มีโอกาสที่จะไดฟงเรื่องเกาๆ ตางคนเฒาคน
แกในบาน เนื่องจากมีความอยากได ก็มีผูประสานงานของสกว. แมฮองสอน เขาก็มาติดตาม
งานวิ จัย พันธุพืชพื้ นบ านและพั นธุ กรรมขาว ผมก็มีสว นในกลุมนั้นดว ย และผมก็เสนอวาถามี
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โครงการอันนี้จะดีไหม พัฒนาตัวหนังสือ หาตัวหนังสือ ใหกับภาษาบานปาแป จะไดมีตัวหนังสือ
เขียนเพราะวา ที่มีอยูนั้นไมสามารถที่จะเขียนภาษาของบานผมไดหมด เพราะตัวหนังสือตองใช
ภาษาไทยนี่ แ หละ เป น พยั ญ ชนะที่ จ ะใช ปรึ ก ษากั น และได เ สนอโครงการ และขอขอบคุ ณ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และชาวบานก็ไดมีโอกาสสนับสนุน และทางอาจารยมยุรีก็เปน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวอักษรวาเห็นสมควรหรือไม ไปๆ มาๆ จากกรุงเทพฯ-แมฮองสอน
จากตัวเมืองตองขึ้นเขาสูง ขึ้นดอยที่บาน ตอนนี้ก็มีการชวยกันหาทีมวิจัย ชวยกันพัฒนาตัวเขียน
คนที่ชวยกันมีหลากหลาย มีทั้งคนเฒา นักเรียน และนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม มา
ชวยพัฒนาตัวอักษรเกี่ยวกับเรื่องสระ หลายๆ ฝายมารวมกันไมวาจะเปนนักเรียน นักศึกษา คน
เฒา มาชวยตรวจดู ตอนนี้ก็มาใชตัวหนังสือไทย จริงๆ แลว ตัวหนังสือไทย บอกพยัญชนะก็จะใช
ไมมาก ถาจะใช ๒๔ ตัว นอกจากนั้นก็มีเปนคูที่คนไทยเรียกวา พยัญชนะควบกล้ํา ซึ่งก็มีประมาณ
๒๐ กวาตัว ๒๕ ตัว นอกจากนั้นจะเปนพยัญชนะที่มีจุดจะเปนพยัญชนะที่ออกเสียงตางจาก น
ธรรมดา จะมีเสียง อ กอน หรือมี จุดไขปลา หรือฟนหนู จะยืมตัวนั้นมาแทน อ ตอนนี้ก็กําลัง
ทดลองนํ า ตั ว อั ก ษรมาเขี ย น เมื่ อ มี โ อกาสได ท ดลองเขี ย นว า เพี ย งพอหรื อ ยั ง หรื อ ยั ง ขาดตั ว
พยัญชนะ ตัวสระ หรือตัวสะกดอะไรอีก เราเขียนมาหลายครั้ง บางครั้งก็มีการตัดสินใจวาบางตัว
ตองตัดออกบาง ทดลองโดยการเขียนเรื่องสั้นๆ และก็รูสึกเสียดายตัวหนังสือที่มีอยูเดิม บางครั้ง
ตัวหนังสือไทยที่ใชออกเสียงก็เหมือนกัน ออกเสียงเหมือนกับสระของไทย เสียงก็เหมือนกัน แตก็
มีบางครั้งที่เราใชสระประสม สองสระออกเสียงพรอมกัน ก็มีหลายคํา ก็มาปรึกษากับอาจารยที่
กรุงเทพฯ ผมมาที่กรุงเทพฯ แลวก็ปรึกษากับอาจารย ถาสระที่เราประสมใหเปนระบบเลยดีไหม
บางครั้งที่เราใชพยัญชนะ เราก็ทําการทดลองใชกัน จะไดใชเปนระบบ และสระประสมตัวไหนตอง
ใชตัวไหน ตอนนี้ก็มีคนที่ทดลองเขียนเรื่อง เขียนคําหยอก เขียนนิทานใหเด็ก แลวก็ลองใหเด็ก
เขียนเองบาง โดยใหมาที่โรงเรียนอาทิตยละ ๑ วันเพื่อทดลองกอน เด็กก็ชอบ เขาจะเขียนนิทาน
เรื่องสั้นๆ แลวก็ใหนักเรียนเขียนเอง เขียนกลับบาน นักเรียนจะไดไปอานที่บานดวย และก็จะได
หนังสือดวย บางครั้งผมจะเขียนคําซอใหสั้นๆ ไมตองยาว เขาก็เอากลับไปอานที่บาน เขาก็ไดไป
เลาใหพอแมฟง พอแมของเขาก็เห็นดวย เขาก็ชอบเปนคําซอ เปนนิทาน บางครั้งนิทานเตือนให
เปนคนดีก็มี เปนนิทานไมใหเลียน.....ก็มี พอแมมีโอกาสไดอยูกับลูกหลาน อยากจะหาแนวทางที่
จะเขียนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ใหเด็กอาน บางครั้งถาเขาอยูบานมีความสุข ไดอานหนังสือ ที่ไดเรียน
ถาเขาออกนอกบานมีโอกาสไดอานหนังสือเล็กๆ นอยๆ ที่เราเขียน ไดแนะนําเด็กใหเขาเปนคนดี
บางครั้งอาจจะแนะนํานิทาน คําแนะนําในทางคําซอ ประโยชนในการแนะนําสั่งสอนเด็ก
ตอนนี้ผมก็ไดมีการพัฒนาระบบตัวเขียน แตบางครั้งการพัฒนาระบบตัวเขียนก็มีปญหา
คนที่ทํางานรวมกันบางครั้งเขาอาจจะไปทํางานตางจังหวัด บางครั้งเขาอาจจะไปทํางานตาง
หมูบาน พวกเราก็ไมใชคนที่มีงานประจํา เขาจําเปนตองไปรับจาง บางครั้งก็ไมมีโอกาสอยูบาน
ตลอด ทําใหตองหาทีมงานหลายๆ คน บางครั้งคนนี้ไมทําก็ไมเปนไร ก็จะมีคนทํางานแทนอยู ก็
เปนปญหาสําหรับทีมงาน ทีมวิจัยก็มีปญหาเรืองพัฒนาระบบตัวเขียนเปนสิ่งที่ลาชา ตอนแรกผมก็
ไมเขาใจ ตองมีคนที่บานเปนคนที่ไมไดเรียนสูง ผมก็เรียนแคป. ๔ รุนหลังนี่ก็จะมี ป. ๖ นอกนั้นก็
จะมีลูกมีหลานที่ไปเรียนขางนอก ก็เลยไมมีเวลา จําเปนตองใชเวลาหลายครั้ง หลายหนที่เราหา
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สระ และหาพยัญชนะ และตอนนี้ก็คิดวาเราลองเขียนเรื่องตางๆ แลวคิดวาพอจะใชได และคิดวาจะ
พักการพัฒนากอน ถาหากวามีสิ่งที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลง คิดวาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตอไป
ผูดําเนินรายการ: คิดวา พอกํานันคงจะเลามาไดสักระยะหนึ่งแลว ถาใครสงสัยหรือมีคําถามอะไร
เราก็จะใชเวลาที่เหลือ เพราะวาพอกํานันทํางานมาเองมาไดระยะเวลา ๑ ปแลว เลาไดทุกเรื่องใคร
มีอะไรสงสัยเชิญคะ
ผอ.ศตวรรษ : ทางกระทรวงการพัฒนาสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษยเขาจะมองเรื่อง
สวัสดิการดวย และความมั่นคง สังคม ชุมชนดวย เพราะฉะนั้นเรื่องภาษา ซึ่งเปนเรื่องพื้นฐาน
ทางดานวัฒนธรรม ก็เปนจุดเริ่มตน อยากจะใหมองวา เมื่อคนในชุมชนไดมารวมตัวกันและมา
ชวยกันทํางานในเรื่องภาษาซึ่งเปนเรื่องของตัวเองแลว มองโลกอยางอื่นอีกหรือเปลา อยากจะทํา
อยางอื่นอีกหรือเปลา อยากจะถามอยางนี้วา มีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
กํานันบือ : ตามที่โครงการไดรับการอนุมัติใหทํางาน ก็อยากจะใหมีการสืบทอดจะเปนภูมิปญญา
ของชาบานหรือวาเปนสิ่งที่เกี่ยวกับงานตางๆ งานที่เปนประเพณี วัฒนธรรม หรืออาจจะไมมีคน
เฒาคนแกคอยอธิบายให เชนพิธีแตงงาน วามีขั้นตอนเปนอยางไร เวลาจะมีงานขึ้นบานใหม เขา
จะทําอยางไร มีพิธีกรรมอยางไร ถาไมมีคนเฒาก็จะทําไมได มีบางบานที่เปนคนละเวือะและไปอยู
ในเมือง บางครั้งอาจจะอยากทําพิธีกรรมแบบละเวือะเหมือนกัน แตเขาจําไดแตขึ้นตน ไมมีใครจด
บันทึกไวให ถามีคนเขียนใหเขา เขาอาจจะทําได
ผูดําเนินรายการ : เมื่อกี้ที่พอกํานันพูดวา ระบบตัวเขียนสามารถจะบันทึกเรื่องราว ภูมิปญญา
ของคนละเวือะได ทราบจากทางพี่เลี้ยงแมฮองสอนวา ทางทีมละเวือะทําตัวหนังสือแลวอธิบาย
เรื่องพันธุกรรมขาว ใหพอกํานันเลาใหฟงนิดหนึ่งไดไหมวา ทําอยางไร ในสวนที่เอาภาษาไป
อธิบายเรื่องขาว
กํานันบือ : ในตนขาวแตละตนก็มีหลายอยาง เชน ราก ก็จะมีชื่อเรียก ขอ ก็จะมีชื่อเรียก แลวก็มี
ชื่อของปลอง แลวก็มีใบ มีรวง และมีแขนง แตละรวงก็จะมีหลายแขนง ก็จะมีชื่อเรียก
ผูดําเนินรายการ : เพราะฉะนั้นตัวหนังสือ นอกจากจะใชเขียนเรื่องนิทาน คําบอกเลาของบรรพ
บุรุษแลว ก็ยังสามารถใชบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจําวันได ซึ่งกลุมละเวือะเขาสามารถทะลุงานไป
ถึงเรื่องสิ่งแวดลอมของหมูบานดวย แลวก็คอยดูนะวา สุดทายแลวการพัฒนาตัวเขียนซึ่งเห็นเปน
ก ค ง ซึ่งภาษานี้มีพยัญชนะตนถึง ๓๗ หนวยเสียง และเปนภาษาที่นักภาษาศาสตรคงจะสนใจ
มากเพราะเป นภาษาหนึ่งที่ ถื อว าเปน ภาษาปราบเสียนไดเ ลย เพราะวามีพยัญ ชนะเยอะมาก
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พยัญชนะทายมีประมาณ ๗-๘ ตัว สวนสระมีทั้งสระประสมปกติ และสระเรียง ซึ่งตอนที่ทํารูสึกวา
ยากมาก ไมรูจะใชภาษาไทยตัวไหนเขาไปแทน แตสุดทายแลวทางทีมวิจัยไดชวยกันคิด ชวยกัน
ทดลอง ชวยกันทดสอบ จนกระทั่งระบบตัวเขียนออกมานิ่งในระดับหนึ่ง และสามารถใชจดบันทึก
เรื่องราวที่ประสงคจะบันทึกไดทั้งหมด
ผูเขารวมการประชุม : กระผมนายคารม จากม.ราชภัฏสกลนคร ประเด็นที่ทางโครงการทํานับวา
นาสนใจ แตผมอยากจะคิดในมุมกลับนิดหนึ่ง ในการสรางตัวเขียนใหกับภาษาที่ไมมีตัวเขียนก็เปน
ความพยายามที่ดีเยี่ยม แตตัวเขียนก็สามารถบันทึกเรื่องราวตางๆ ไวได ทีนี้ผมขอถามในมุมกลับ
วา ภาษาไทยใชบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่เปนภาษาละเวือะไมได ใชไหมครับ จึงตองคิดตัวอักษรนี้
ขึ้นมา เพราะวาอาจจะมีเฉพาะแตคําศัพทที่มีความหมายแตกตางกัน คําศัพทนั้นไมสามารถแปล
เปนภาษาไทยไดใชไหม แตคนรุนใหมที่จะมาทําการศึกษาภาษาละเวือะ ใชภาษาไทยอาจจะงาย
กวาภาษาละเวือะ ก็คงไมตองใชอักษรใหมทั้งหมดเลยใชไหมครับ เห็นวามันมีตั้ง 35-26 ตัว
กํานันบือ : ภาษาไทยก็มีหลายคํา หลายตัว สระดวย ก็จะมีบางคําที่ยากๆ แตภาษาที่เราเขียน
ป จ จุ บั น คิ ด ว า เด็ ก รุ น หลั ง ที่ อ ยู ใ นเมื อ งจะอ า นได คนไทยก็ อา นได เพราะว า ง า ยกว า ที่เ ขาทํ า
สมัยกอน เขียนตามมิชชันนารีที่มาเผยแพรศาสนา แตไมสามารถจะเขียนภาษาทางบานผมได
หมด เขียนไดเปนบางคํา หลายคํายังเขียนไมได
ผูดําเนินรายการ : คือวาภาษาละเวือะไมไดประดิษฐอักษรใหม แตใชฐานจากภาษาไทยเขาไป
ประยุกตใชในภาษาละเวือะ ใชตัวพยัชนะเหมือนภาษาไทย แตวามีระบบ
ผูเขารวมการประชุม : วัลยา โสมอินทร จากคณะมนุษยศาสตร ม.มหาสารคาม จริงๆ ก็เปน
ลูกหมอที่นี่ เปนนักภาษาศาสตรคนหนึ่ง แตสิ่งที่จะถามอาจจะไมเกี่ยวกับภาษาศาสตรโดยตรง แต
เปนเรื่องของกระบวนการการทําวิจัยแบบมีสวนรวมแบบนี้ เพราะตอนนี้ก็ทําอยูโครงการหนึ่ง
เหมือนกัน อานดูตามขอมูลที่ใหมาบอกวา คือไมแนใจวาคําถามนี้จะเปน sensitive issue หรือ
เปลา มันเปราะบางหรือเปลา คือวา มีอยู ๒ ศาสนาก็คือ คริสต กับพุทธ ทีนี้อยากจะถามวา ใน
กระบวนการเขาไปทํางานตรงนี้ เรามีปญหาไหมระหวางความแตกตางระหวางศาสนาซึ่งเปนคน
ละเวือะดวยกัน มีปญหาอะไรไหม และจัดการกับปญหานั้นอยางไร
กํานันบือ : ที่หมูบานมี ๒ ศาสนา คือ พุทธและคริสต คริสตมี ๒ นิกาย คือ คาทอลิก และโปแตส
แตน และคนที่ถือพุทธก็เปนพี่นองกับคนที่ถือคริสต ทํางานดวยกันได
ผูดําเนินรายการ: อ.วัลยาคะ นอกจากมีคริสต ๒ นิกาย มีพุทธ และยังนับถือผีอีกดวย และอยู
รวมกันหมด อันนี้ก็คือขอเดนของที่นี่ มีคําถามอีกไหมคะ เชิญคะ
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นายสักรินทร: ผมสักรินทร จากเชียงใหมครับ ไมทราบวาทางละเวือะมีความคาดหวัง อยากจะ
ทําบทเรียนทองถิ่นเขาไปอยูในโรงเรียนไหมครับ เขาไปอยูในระบบของโรงเรียนไหม หรือจะทํา
ผานศูนยการเรียนรูชุมชนหรืออยางไรครับ หลังจากโครงการนี้ หรืออนาคตของโครงการ
กํานันบือ : ผมตองการใหเขาในโรงเรียนบาง อยากจะใหมีหลักสูตรทองถิ่นบาง เทาที่จะทําได
แตตอนนี้ยังไมไดทํา เพราะวาตัวหนังสือยังไมนิ่ง ถาตัวหนังสือนิ่งแลว ก็จะลองทําหลักสูตรนิด
หนอยใหนักเรียนกอนที่จะออกไปเรียนในเมือง เพราะโรงเรียนมีถึงชั้นม. ๓ อยากจะใหมีนักเรียน
อานบางกอนจะออกนอกบาน
คุณสักรินทร : ก็เลยโยงมาสูประเด็นนี้เลยวา คําศัพทบางคํา หรือ concept มันไมมีในวัฒนธรรม
ไทย หรือในบาง concept ก็ไมมีในวัฒนธรรมของเจาของภาษาเอง เชน คําวา ความสุข หรือ
ครอบครัว หากเราพยายามที่จะใช ภาษาไทยเขาไปเทียบเคียง มันก็ มีบางคําที่เราใชไมไดใ น
ภาษาไทย ผมวาโครงการนี้จําเปนมากที่จะคงคําศัพทของเจาของภาษาไว ตอจากประเด็นของ
อาจารยจากราชภัฏ ขอโทษที่ผมจําชื่อไมได
กํานันบือ: ก็มีอาจารยที่นี่เขาทําพจนานุกรมลัวะ ผมเองบอกภาษาลัวะไมไดหมด เพราะวาแปล
เปนภาษาไทยก็ไมเปนดวยและบางคําก็ไมมีในภาษาไทย มันเปนของที่อยูในพื้นที่ อยางเชนคนที่
อยูกับการเกษตร อยูกับไรขาว คนที่อยูกับนา ไมไดอยูในเมือง อาจจะไมเห็นเหมือนกับคนที่อยูใน
ไรบนดอย คนที่อยูในเมืองจะไมเขาใจเกี่ยวกับนาหมด เวลาอาจารยเขาทําพจนานุกรม หลายคําที่
ผมแปลไมได จะไดเปนภาษาของเขา
ผูดําเนินรายการ: เนื่องจากกลุมละเวือะมีพี่เลี้ยงในพื้นที่ชวยดูแล และชวยเชื่อมโยงระหวาง
โครงการเดิมกับโครงการอนุรักษภาษาละเวือะ ขอเชิญคุณเกง หรือคุณธนัญชัย แลกเปลี่ยนกับ
พวกเราสักนิด เกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหวาง ๒ โครงการวา มีการเชื่อมโยงกันอยางไร
คุณธนัญชัย: สําหรับโครงการละเวือะกอเกิดมาไดจากฐานอันแรกก็คือ การอนุรักษ ฟนฟู และ
การใชประโยชนจากพันธุพืชพื้นบาน พี่นองชาวละเวือะปาแปมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประโยชน
ทั้งในแงการใชประโยชนดานภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ที่มันเกี่ยวเนื่อง นอกจากใน
เรื่องของพันธุกรรม ที่นี้ในกระบวนการสืบทอด ในเรื่องของการสืบทอดเห็นวาการถายทอดผาน
ภาษาเปนเครื่องมือสําคัญที่เขานาจะดึงมาใชประโยชนทั้งแงของการถายทอดสูคนรุนตอไป และ
เพื่อยืนยันในความเปนพี่นองละเวือะของเขา สิ่งที่เปนจุดเดนของบานปาแปก็คือ ทุกคนยังพูด
ภาษาละเวือะไดเกือบหมด ไมวาจะเปนรุนเด็ก ถึงแมวาจะออกมาเรียนในเมืองแลว แตก็ยังใช
ภาษาไดดีอยู จริงๆ ในเรื่องของการอนุรักษและฟนฟูภาษา พอกํานันเองก็มีวิธีคิดหรือมีความ
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อยากที่จะทําเรื่องนี้มากอนหนานั้นอยูแลว เพียงแตวาอาจจะยังไมรูวาจะใชเครื่องมือไหน วิธีการ
ไหน มาชวย พอมีประสบการณไดทํางานรวมกับโครงการพันธุกรรมพืชพื้นบาน ทางพอกํานันก็
เลยมองวานาจะเปนเครื่องมือตัวหนึ่งในการใชกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมเขามาใชกับ
การอนุรักษและฟนฟูภาษา ก็เลยไดบทเรียนการเรียนรูจากโครงการเดิม สวนหนึ่งมันก็จะมีคําจาก
โครงการแรกมันก็จะมีคําศัพท มีพจนานุกรม มีเรื่องเลาตางๆ ที่มันเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมพืช
พื้นบาน และก็ตองการการสืบทอดเพื่อใหภูมิปญญาเหลานี้มันคงอยู เพราะวาวิถีชีวิตของชาว
ละเวือะที่เขาอยูไดนี้ อยูไดดวยการพึ่งตัวเองเปนหลักในเรื่องของระบบการทําไร ระบบการเกษตร
และการทํานา ใชวัฒนธรรมภูมิปญญาเขาไปผนวกกับเรื่องการทําการเกษตรในการดําเนินวิถีชีวิต
ของเขา เขาก็อยากใหสิ่งตางๆ เหลานี้มันคงอยู และตองการสืบทอด และวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งก็คือ
ถายทอดผานระบบภาษาไปสูรุนตอไป เพราะวาเขาก็บอกวาบางเรื่องบางราวมันก็แทบจะสูญ
หายไปเพราะวามันไมการบันทึกไวอยางดี ฉะนั้นระหวางการทํางานก็จะมีการสืบคน และก็บันทึก
ระบบภาษาในโครงการของเขาที่กําลังปรับปรุงอยู
ผูดําเนินรายการ: ขอบคุณมากคะ ชัดเจนขึ้นวามันมีการเชื่อมโยงกันอยางไร ขอเปนทานสุดทาย
ขอเปนทานอ.สุวิไล ขอเปนทานสุดทาย จะเปนคําถามหรือขอเสนอแนะอะไรก็ได เรียนเชิญคะ
ศ.ดร.สุวิไล: ตอเนื่องจากคําถามที่ถามมาก็แลวกัน ที่อ.วัลยาพูดถึงวา ในการทํางานที่มีคนหลาย
กลุม ศาสนาหลายศาสนาจะมีปญหาหรือไม คือจริงๆ เราไดพบวา ถาเราเขาไปในเรื่องของภาษา
อย า งอื่ น มั น จะเบาบางลง เพราะทุ ก คนมี ภ าษาร ว มกั น มี สิ่ ง ร ว มกั น ก็ ทํ า งานเรื่ อ งเดี ย วกั น
เพราะฉะนั้นศาสนาอะไรก็ไมคอยเปนปญหาเทาไหร อยางที่กํานันบือวา เขาก็ทํางานไปไดดวย
จุดประสงคที่จะมีการสรางและบันทึกวัฒนธรรมที่ผานภาษาไว คิดวาไม sensitive ไมเปราะบาง
อะไร ทีนี้ที่อาจารยคารมพูดถึงวา ที่เราใชภาษาไทยไมดีกวาหรือ จะเสียเวลาทําไมกับการทําเรื่อง
ตัวเขียนภาษาท องถิ่ น คือคิดมุ มกลับ นะ โครงการทั้ งหมดของเราพั งเลย ถาคิดตามนี้ เพราะ
เนื่องจากวา ความคิดคนละอยาง โครงสรางคนละแบบ ภาษาเปนระบบความคิด วิธีระบบความคิด
ของใครของมัน แตละวัฒนธรรมก็จะมีของตัวเอง เพราะฉะนั้นมันก็จะทดแทนกันไมได ทีนี้ถาหาก
เราใช ภ าษาไทย มั น ก็ จ ะอยู ใ นกรอบของภาษาไทย มั น ก็ ไ ม ส ามารถที่ จ ะนํ า เสนอความคิ ด
แนวความคิด ระบบความคิด คิดไดตรงได จากการอธิบายของคุณเกง (ธนัญชัย) ก็ชัดเจน ของ
พอกํานันก็ชัดเจน ที่วามันจะแทนกันไมได ถาเราเอาภาษาอังกฤษมาพูดแทนภาษาไทยมันก็ไมได
ใชภาษาอังกฤษทั้งหมดมันก็จะไมไดอรรถรส จะไมไดความลึกซึ้ง พวกคําศัพทตางๆ นี่เราหวง
แหนกัน ไมใหสูญหายไป เนื่องจากวาตัวภาษามันเปนแหลงที่เก็บความรูหรือะไรตางๆ ไปใช
ภาษาอื่นมันก็แทนกันไมได ความหมายมันไมตรงกัน นี่ก็เปนความคิดเรื่องวา ทําไมจึงมีการรักษา
ภาษาตองไมไดภาษาสูญหาย ถาภาษาสูญหายไป concept วิธีคิด ความรูตางๆ มันก็จะหายไป
พรอมกัน เชน ตอนนี้ทางอีสานและทางใตก็บนๆ วา ลูกหลานพูดภาษาเมือง พูดดวยสําเนียงเมือง
แตใชศัพทภาษาไทยกลาง เพราะฉะนั้นความคิดก็จะไมใชเปนแบบคนเมืองแลว หรือทางลาว
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อีสานก็จะบอกวาลูกหลานพูดภาษากลางดวยสําเนียงลาว อะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นความคิดมันจะ
ไมได มันก็ยังคงอยู แตความคิดมันไมหลงเหลืออยูสักเทาไหร อันนี้เปนระบบความคิด อาจจะ
คอยๆ นึกไป ยังไมตองเปลี่ยนความคิดตอนนี้ก็ไดคิดไปเรื่อยๆ ขอบคุณคะ
ผูดําเนินรายการ: ขอบคุณคะอาจารย และเราขอขอบคุณกํานันบือที่มาใชความรูแกพวกเราเรื่อง
เหลียวหลัง แลหนา ภาษาละเวือะบานปาแป ขอเสียงปรบมือใหกํานันมืออีกครั้งคะ ถาทานใด
สนใจตัวอักษรภาษาละเวือะเปนพิเศษก็เชิญไดที่ซุมดานลาง ตอไปก็มีอีกกลุมหนึ่งที่นาสนใจและก็
ไมไดอยูไกลจากเราสักเทาไหร อยูจังหวัดใกลๆ กับเรา อยูจังหวัดราชบุรี ก็จะเปนกลุมมอญ บาน
โปง จังหวัดราชบุรี วันนี้จะนําเสนอในหัวขอเรื่อง “รวมสรางสรรคปญญา พัฒนาเยาวชนมอญ”
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมเขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร
“สัมผัสรักสูงานวิจัยภาษาเขมรถิ่นไทย บานโพธิ์กอง จังหวัดสุรินทร”
โดย ทีมวิจัยกลุมเขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร
วันที่ 28 ตุลาคม 2551
ทีมวิจัยแนะนําตัวเริ่มดวย อาจารยประชุมพร สังขนอย หัวหนาทีมวิจัย นางสุดารัตน สาย
กลิ่น เลขาทีมวิจัย และ นางปาจรีย ดนเสมอ ทีมวิจัย
“สุรินทรถิ่นชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย ร่ํารวยปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม
งามพรอมวัฒนธรรม”
จากจุดกําเนิดงานวิจัยของเราเริ่มที่การสัมผัสรัก สัมผัสรัก คือ การโอบกอด การสัมผัสที่
ฝามือ มีพลังแหงความรัก พลังแหงความรักไดมาซึ่งความผูกพัน ไดมาซึ่งความรวมแรงรวมใจ
ความเปนพี่เปนนอง เปนแนวทางในการนํางานวิจัยสูการพัฒนาภาษาถิ่น
กอนการนําเสนองาน ทีมไดใหบรรยากาศผอนคลายดวยเพลงสั้นๆที่ฮิตกันในสมัยกอน
โดยใหผูอยูในหองประชุมวาตาม
“คะสวัสดีคะ ฉันชื่อยินดีไมมีปญหา
คะสวัสดีคะ ฉันชื่อยินดีไมมีปญหา
ตา หู จมูก ปาก ตา ตา หู จมูก ปาก ตา
ตา หู จมูก ปาก ตา ตา หู จมูก ปาก ตา”
แลวรองเปนภาษาเขมร พรอมทั้งทําทาทางประกอบ
ทีมวิจัยของเรานั้นครั้งแรกก็จะมีทางมหาวิทยาลัยมหิดลนําโดย ทานอาจารยสุวิไล เปรม
ศรีรัตน และสพฐ. โดยคุณบุศบา และกศน. ไดไปสํารวจความพรอมของชุมชนวาทางอีสานตอนใต
บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ มีความพรอมที่จะรับงานวิจัยดานนี้หรือเปลา ซึ่งสอดคลองกับความ
ตองการของดิฉัน ซึ่งเปนคนแรกที่ไดรับการพิจารณาเนื่องจากผูบริหารและครูมีทักษะในดานเขมร
ถิ่นไทย ไดอยางชัดเจน ก็เลยไดมีการสํารวจและคงเปนบุญที่เคยสรางรวมกันมาในปางกอนกับ
มหิดลและหลายทานที่ไดไปเยี่ย ม เราก็เลยไดโจทยวิจัยและหัวข อวิจัยที่ยาวพอสมควร “การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาเขมรถิ่ น ไทยเพื่ อ การอนุ รั ก ษ ภ าษาท อ งถิ่ น และ
เสริมสรางการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร” ซึ่ง
บริเวณโรงเรียนของเราอยูหางจากเขาพระวิหารไมถึง 100 กิโลเมตร งานนี้เริ่มมีการสํารวจเมื่อ
เดือนมีนาคม เสร็จแลวมาชมงานที่ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โดยมีการ
พัฒนาโจทยสูงานวิจัยจากนั้นมีการรวบรวม ครั้งแรกไดเชิญชุมชน 4 หมูบานในเขตบริการ ไดแก
1. บานโพธิ์กอง คําวา โพธิ์ คือ ตนโพธิ์ กอง คือ ตนโพธิ์ที่แกมากแลวหลังโกงขึ้นมา มัน
เอนลง
2. หมูบานผยอง ซึ่งแปลวา หอย
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3. บานปราสาท มีปราสาทโบราณ อยู 3 หลัง เปนปราสาทที่เกาแกที่สุด อยูใกลโรงเรียน
ไมถึงหนึ่งกิโลกวาๆ
4. อีกหมูหนึ่งคือบานปรือรูง คําวา ปรือ แตกอน คือ ปล ภาษาเขมรคือลูกเห็บ สมัยกอน
อาจมีลูกเห็บตกบอยในบริเวณหมูบานตรงนั้น สวนคําวา รูง เปนโพง เปนที่อยูอาศัยของสัตวแต
กอน
ซึ่ งมีก ารรวบรวมข อมูล โดยเวลามีก ารประชุม หมูบา นก็จ ะเข า ไปเยี่ย มในชุ ม ชนทั้ ง 4
หมูบาน และรวมประชุมประจําเดือนกับชาวบาน โดยจัดโครงการเยี่ยมบานรอยเปอรเซ็นต เพื่อ
เปนการใหความคุนเคยและเปนการไปศึกษาขอมูล ชุมชนก็มีการขานรับตอบวาตองการนํางานนี้
ลงในโรงเรียนเพื่อใหรุนลูกรุนหลานไดชวยกันอนุรักษภาษาทองถิ่นเอาไว โดยการเขียนภาษา
เขมรถิ่นไทยดวยตัวอักษรไทย บางคนบอกวาเปนการอนุรักษภาษาเขมรถิ่นไทยเพื่อเสริมสราง
ภาษาไทย บางคนบอกวามันไปดวยกันไดอยางไร ซึ่งไปดวยกันไดแนนอน ซึ่งจะคลายกันกับ
ภาษามงที่มีคําศัพทเหมือนกันแตแปลไมเหมือนกัน เชน คําวา ใจ ในภาษาเขมร หมายถึง เหา
เด็กนักเรียนมาฟอง คุณครูขาเด็กคนนี้เวลานั่งใกลหนูเขาจะติดใจหนู ถาครูเปนคนภาคอื่นก็จะ
เขาใจกันผิดได เด็กเวลานอนดวยกันจะมีใจใหกันคือเหาติดกัน เด็กบางทีพูดทับศัพทเกิดความ
สับสน ผลจากการประเมิณของสมส.พบวา วิชาภาษาไทยเปนวิชาที่เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาต่ํา
เพราะเด็ กสับสนทางภาษา กระทั่งครูเองก็สั บสน ซึ่งโชคดีที่โรงเรียนไดทําโครงการนี้ ตอนนี้
โครงการดําเนินการไปได 5-6 เดือน ยังไมแลวเสร็จ
จากนั้นนําเสนอกิจกรรมโดยมีภาพประกอบพรอมทั้งการอธิบาย
- อาจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะจากมหิดล จากสพฐ.และกศน. มาเยี่ยมที่โรงเรียน
- การสํารวจจากปราชญชาวบาน วาพรอมที่จะทํางานนี้หรือไม จากนั้นสรุปรวมกันวาควร
จะมีการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม
- ตอไปก็มีการไปชี้แจงโครงการหลังจากทําโจทยก็มีการดูงาน พัฒนาโจทยเสร็จแลวก็มี
การเซนตสัญญา วาจะเริ่มโครงการตั้งแตป 50 ก็มีผูใหญประนม หอมจันทร ผูใหญบานซึ่งเปน
กรรมการสถานศึกษา มีการชี้แจงกับตัวแทนที่ไป จากนั้นก็มีการแสดงความคิดเห็น อยางคุณตา
เลี้ยง มีพลังในการขับเคลื่อนงานพอสมควร มีการชวยเหลือโรงเรียนเปนอยางดี ก็มีการแสดง
ความคิดเห็น ภูมิปญญามีตั้งแตอายุ 10 กวาป จนถึง 80 ป ที่มาแสดงความรวมมือ รวมแรงรวมใจ
หลั ง จากที่ สํ า รวจความต อ งการเสร็ จ แล ว ก็ มี ก ารอบรมให ค วามรู ใ นการพั ฒ นาระบบตั ว เขี ย น
อักษรไทยมีทั้งหมด 44 ตัว เขียนเปนตัวเขมรได 22 ตัว อักษรสูงเราตัดออกหมด จากนั้นแบงกลุม
ออกเปน4 กลุมทั้ง 4 หมูบานแลวก็ชี้แจง มีการเขียน สืบคน เขียนเปนหมวดหมู นี่คือตัวอยาง
สัมผัสรัก การไปสัมผัสขอความรวมแรงรวมใจ ความอนุเคราะห จากชุมชน ความเปนพี่เปนนอง
ซึ่งชุมชนใหความชวยเหลือเปนอยางดี
- อาจารยสุวิไล ชวยตรวจสอบและชี้แนะ
- คุณพอทองเหลืองบุญพรอม และดร.สุวิไล เคยเขียนงานดานนี้เปนภาษาเขมรถิ่นไทย
เขียนเปนไทยอานเปนเขมร เปนเวลามาแลวกวา 20 ป แตยังไมเคยมีการนําไปใชในโรงเรียน แค
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เขียนไวเปนพจนานุกรม 4 ภาษา คือ เปนภาษาไทย ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาเขมรกัมพูชา และ
ภาษาอังกฤษ
- หลังจากนั้นก็มีการไปแลกเปลี่ยนกันที่โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล รวมกับทีมวิจัยในพื้นที่
ภาคอีสานประมาณ 4-5 ภาษา
- มีการเขียนออกมาเปนเพลง ตํานาน เพื่อใหคนรุนหลังไดสืบทอดกันตอ โดยทําหมูละ 1
วันเต็มๆ ซึ่งกอนหนานั้นไดไปรวมประชุมประจําเดือนในแตละหมูบานและใหชุมชนคัดสรรปราญช
มาชวยกันเขียน ปราชญแตละทานใหความรวมมือเปนอยางดี
- ขณะที่ ทํางานเราก็ มีค วามสนุ ก สนาน ขณะที่แต งเพลงคนแตงเพลงก็แต งกันไป คน
บรรเลงก็บรรเลงไป มีการไปเอาเครื่องดนตรีจากบานมา มีการรองรําทําเพลงอยางสนุกสนาน
- คุณยายสุขกับคุณยายสะอาด สามารถรองเพลงกลอนสด พรรณนาการเกิดของมนุษย
ตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงการคลอดออกมาเปนตัวคน พรรณนาออกมาเปนภาษาถิ่นไดอยางไพเราะ
เพราะพริ้ง
ณ จุดนี้ เราดําเนินงานมาถึงการเก็บขอมูลพรอมสูการพัฒนาเปนหลักสูตร ซึ่งจะตองไปดู
งานตอที่กลุมชอง หลังจากดูงานแลวเราก็จะตองมาวางแผนการสรางเปนหลักสูตร มีการจัดทํา
คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แผนการเรียนรู ประสบการณ
และการสรางสื่อ ซึ่งจะตองไดรับคําแนะนําและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพี่เลี้ยง และทีมวิจัยรุนพี่
จากนั้นก็จะนําสูกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนในปหนา โครงการนี้มีกําหนดแลวเสร็จในเดือน
มีนาคม 2552
เพลงกันตรึม ซึ่งจะรองเปนภาษาเขมรถิ่นไทย หรือเพลงลําตัด เพื่อใหเขาถึงความรูสึกที่
แท เพื่อใหสะใจ มันจะมีเพลงที่ออกมาในแงสองงามสามงาม เพื่อความตอเนื่องของงานนี้ ทาง
มหิดลจึงจัดโครงการสารเสวนา เปนโครงการลดความขัดแยงโดยสันติวิธี ที่โรงแรมทองเพกา โดย
ดิฉันประสานกลุมอนุรักษภาษาทองถิ่น นักแตงเพลงภาษาทองถิ่นในจังหวัดสุรินทร นักอนุรักษ
ภาษา มาชวยกันวิพากษกันวา เราชวยกันลดภาษาถิ่นเพื่อใหเด็กไดเห็นวา ภาษาทองถิ่นไมไดมี
เฉพาะคําหยาบโลนเพียงอยางเดียว มันมีคําที่สวยงามเยอะแยะ แตเด็กไมคอยพูดคําเหลานั้น เด็ก
มักจะซึมซับเอาเฉพาะคําที่ไมสุภาพ หากเด็กฟงโดยที่ไมมีผูใหญอธิบายก็จะทําใหเด็กเกิดความ
เขาใจวา เอะภาษาเราจะเต็มไปดวยคําศัพทที่ไมสุภาพรึปาว เพราะฉะนั้นดิฉันจึงมีความคิดวา
เยาวชนไทยหรือคนไทยทุกคน หรือคนที่มานั่งอยูตรงนี้ เปนคนที่มีจิตสูง จิตสาธารณะ ถาไมมีจิต
สาธารณะ มาทํางานนี้ไมไดแนนอน เปนงานสรางกุศล ถาทําเพื่อผลตอบแทนทําไมไดแนนอน
เพราะงานนี้มีแตใหกับใหโดยไมคิดถึงคาตอบแทนและอยากอนุรักษสิ่งนี้ไวในชวงที่เรามีลมหายใจ
อยู วาอยากสรางวัฒนธรรมที่ดีงามดานภาษาใหคงอยูตอไป เพราะฉะนั้นทุกทานมีแตใหกับให
อยากใหทุกทานชวยกันเดินตอไป และอยากใหสรางวิจัยลักษณะนี้ใหมีอยูทุกพื้นที่ในประเทศไทย
เพราะทักษะเด็กที่พูดภาษาถิ่นไดหลายภาษาจะมีทั้งไอคิวและอีคิวสูง
คนที่ทําอะไรแลวใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาคือคนไมมีอีคิวเลย จะควบคุมตัวเอง
ไมได คนที่มาทํางานตรงนี้จะมีทั้งไอคิวและอีคิว สูงสามารถรูเขารูเรา เหมือนกับที่ทางใตพูด “ถา
ทุกอยากเข าใจกัน ความเปนพี่เป นนอง ความเปนไทย ความเป นหนึ่ งเดี ยว เราก็ค งจะมีการ

90

พัฒนา”และสิ่งที่ซอนเรนอยูในภาษามากกวานั้น วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ อาหาร การแตงกาย
ทุก ๆอย างมั น จะซ อนเร น อยู ใ นภาษาทั้ง หมด เด็ก ไทยในป จ จุบั น ใช ป ระโยคไม เ ป น อ อเหรอ
ประมาณนี้ แบบวา แตงประโยคไมเปน ไมทรายประธาน กิริยา กรรม เพราะฉะนั้นกอนที่เราจะ
ตายไปจากโลกนี้ ชวยกันสรางกุศลทางดานภาษาและอนุรักษวัฒนธรรม
จากนั้ น สุ ด ารั ต น ที ม วิ จั ย ซึ่ ง เป น ครู โ รงเรี ย นบ า นโพธิ์ ก องได เ ล า เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ประเพณี
ที มวิจัย บา นโพธิ์กองนั้ น มีค วามยิ นดี มากเลยเพราะแถบบา นโพธิ์ก องจะมีวั ฒนธรรม
ประเพณี ที่ต อ งรั ก ษาไว และอยากถ า ยทอดใหสั ง คมไดรั บ รู ว า เรามี ป ระเพณี วั ฒ นธรรมดี ง าม
อะไรบาง อยางเชนเมื่อเดือนที่แลว มีประเพณีแซนโฎนตา เปนประเพณีที่ยิ่งใหญของชาวจังหวัด
สุรินทร ถาทางไทยก็จะเรียกวาวันสาทใหญ เปนประเพณีที่ระลึกถึงบรรพบุรุษ ลูกหลานที่อยูไกลๆ
ตองกลับมาที่บาน มีการเซนไหวบรรพบุรุษในตอนเย็น และเดินเวียนกันในทุกหลังคา ทํากันทุก
หลังคา เปนการบูชาบรรพบุรุษ นอกจากนั้นยังมีพิธีอยางอื่น เชนการกวนขาวทิพย เปนประเพณี
ในการออกพรรษา พิธีทําบุญปาชา เปนประเพณีที่ไมเหมือนกับบานอื่น จะทํากันในชวงเดือน
มกราคมชวงเขาใหมออก ทุกหลังคาจะเผาชาวหลาม แลวไปตักบาตร ทําบุญที่ปาชา การละเลน
ดนตรีพื้นบานยังมีอยูอยางเขมแข็ง อาหารพื้นบานที่มีชื่อ คือ แกงเลียงและแกงกลวยและน้ําพริก
ทั้งหลาย ตํามะพราว ตําขาวโพด อาหารที่ขาดไมไดคือ กบยัดไส นอกจากนั้นการละเลนอยางอื่น
ก็มีมากมาย
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมมลายูปาตานีสามจังหวัดชายแดนใต
“ การพัฒนาภาษาในจังหวัดชายแดนใต ”
โดย ทีมวิจัยจากสามจังหวัดชายแดนใต
วันที่ 28 ตุลาคม 2551

ทั ก ทายด ว ยภาษามลายู ถิ่ น .....ซาลามั ด ปากี สวั ส ดี ต อนเช า ขอบคุ ณ พิ ธี ก ร
คณาจารยทุกทาน และผูมีเกียรติในหองประชุมนี้ รวมทั้งพี่นองกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย
ผมนายอับดลเลาะ ขลีดาโอะ นักวิจัยของศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
โดยทํางานอยูในพื้นที่ภาคใต ณ เวลานี้จะเปนเชิงเสวนา ถาม-ตอบงานที่ผานมาในพื้นที่ภาคใต ก็
จะขอแนะนําคณาจารยทั้ง ๓ ทาน ตามสุภาษิตมลายูที่วา ...... (เสียงภาษามลายูถิ่น) “ถาหากไม
รูจักกัน ก็ไมรักกัน” อาจารยที่อยูทางซายมือของผมคือ อาจารยจารุวัฒน สองเมือง จากวิทยาลัย
อิสลามยะลา อาจารยทานที่ ๒ คือ อาจารยสาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี เปนผูประสานงานของศูนย
ประสานงานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ประเด็ น ภาษา จั ง หวั ด ป ต ตานี และอาจารย ท า นสุ ด ท า ยก็ คื อ
อาจารยแวมายิ ปารามัล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หัวขอการนําเสนอ
กลุมมลายูก็คือ การพัฒนาภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต งั้นผมจะขอเริ่มเลยนะครับ จะใชเวลา
พูดคุย ถาม-ตอบกับอาจารยประมาณ ๒๐ นาที ใหเวลาพิเศษอีก ๑๐ นาทีใหผูเขารวมประชุมใน
หองนี้ถาม-ตอบ ๓๐ นาทีผมจะไมใหขาดไมใหเกินเลยนะครับ
ทุกทานก็จะทราบแลวจะครับวา พื้นที่ภาคใตเปนพื้นที่พิเศษ พิเศษอยางไรเดี๋ยวเรามาดู
กันอีกทีนะครับ คงจะทราบกันแลววาสถานการณปจจุบันในพื้นที่ภาคใต มีความไมสงบเกิดขึ้น ซึ่ง
ถาเทาความไปแลว มันมีหลายสาเหตุดวยกัน แตสาเหตุใหญนาจะเกิดจากความไมเขาใจในความ
แตกตาง ถาคิดอยางนี้คงจะไมใชพื้นที่ภาคใตอยางเดียว พื้นที่ภาคอื่นๆ ก็เหมือนกัน คือการไม
ยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและในความเปนชนชาติพันธุ โครงการพัฒนาภาษาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในระยะเวลาที่ผานมามีดวยกันหลายโครงการ โครงการ
ใหญๆ ที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด ๕ โครงการ โครงการแรกสุดที่ลงไปในพื้นที่ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ สิ้นสุดใน
ป ๒๕๕๐ ก็คือ โครงการการพัฒนาภาษาและการวางแผนการใชภาษามลายูถิ่น มลายูปาตานี
เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โครงการนี้ เ ป น โครงการกลาง
เปรียบเสมือนกับรม คือมีโครงการอื่นที่อยูภายใตรมคันนี้ โครงการที่ ๒ คือ โครงการฟนฟูภาษา
ทองถิ่นจังหวัดชายแดนใต โครงการนี้เปนโครงการที่ตอยอดจากโครงการแรก โดยจัดดําเนินการ
เปนระยะๆ ระยะละ ๑ ป เริ่มตั้งแตพ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ตอไปก็เปนโครงการภาษามลายูถิ่นใน
ประเทศไทย การศึกษาสถานการณทางภาษา การพัฒนาและการวางแผนภาษาเพื่อการศึกษาและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการนี้เปนโครงการทางวิชาการ
ลวนๆ โดยไมเกี่ยวของกับงานวิจัยเพื่อทองถิ่น โครงการที่ ๔ คือ โครงการวิจัยเรื่อง การใชภาษา
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เพื่อการสื่อสารของคนไทยเชื้อสายมลายู ในสื่อทองถิ่น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โครงการนี้ก็เปน
โครงการที่ ต อ ยอดจากโครงการที่ ๓ เป น งานวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการล ว นๆ โครงการที่ ๕ คื อ
โครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อ
กรณี ก ารจั ด การศึ ก ษาแบบทวิ ภ าษา ภาษามลายู ถิ่ น ในโรงเรี ย น ๔ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
โครงการนี้ เ ป น โครงการที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใช ง บประมาณมากที่ สุ ด ใช บุ ค ลากรมากที่ สุ ด และก็ ใ ช
ระยะเวลาดําเนินงานมากที่สุดดวย และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงตางๆ มากที่สุด และ
เปนพื้นที่ที่พิเศษที่สุด
ก็จะเริ่มถามอาจารยแวมายิกอน วา สาเหตุของการเกิดโครงการการพัฒนาภาษาและการ
วางแผนการใชภาษามลายูถิ่น มลายูปาตานี เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่เราลงไปเมี่อป ๒๕๔๘ มีสาเหตุมาจากไหนครับ
อ.แวมายิ : สวัสดี กอนอื่นผมอยากจะบอกวา ผมมีความรูสึกดีขึ้น ที่มานําเสนอในชวงเชาวันนี้
เพราะของเราอันสุดทาย ชวงบาย ซึ่งตางคนตางกินเวลากันมา สุดทายก็ของเขมร ผูนําเสนอคงจะ
ทราบกันดีนะวา ผูฟงคงจะงวงเต็มที่แลว ก็เลยมีมุกอะไรตางๆ ออกมาเพื่อคลายงวง จะเปนหู ตา
คอ จมูก อะไรก็แลวแต สุดทายไปชี้ตาอยูตรงนี้ เออ ผมมาคิดดู ถาตาอยูตรงนี้ แลวยายจะไปอยูที่
ไหน สําหรับที่ถามถึงสาเหตุของการเกิดโครงการการพัฒนาภาษาและการวางแผนการใชภาษา
มลายูถิ่น มลายูปาตานี เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต การจะฟนฟู
ภาษาขึ้นมาได ไมใชอยูดีๆ แลวภาษาจะฟนฟู ถาใชคําวา “ฟนฟู” นั่นแสดงวา ภาษาอยูในภาวะที่
ถดถอยแลว อยางไรก็ตาม เพราะวาการถดถอยของภาษามลายูถิ่นปาตานีก็คงจะไมถึงขั้นวิกฤต
เหมือนญัฮกุร ของเราก็อาจจะเหมือนเขมร เพราะวาอีกฝงหนึ่งก็จะเปนอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งใช
ภาษามลายูเปนภาษาราชการ เหมือนกับเขมรซึ่งอีกฝงหนึ่งเปนประเทศกัมพูชาใชภาษาเขมรเปน
ภาษาทางการ เมื่อภาษามลายูถดถอย เด็กรุนใหม มีการใชภาษาที่อาจจะไมถูกตอง และก็มีการ
ยืมคํ าในภาษาอื่ นมาใช โดยเฉพาะภาษาไทยมาใชโดยไมจําเปน โครงสรางประโยคก็อาจจะ
เปลี่ยนไป ทีนี้ไอลักษณะอยางนี้ มันก็ยิ่งจะทําใหภาษาที่เขาใชในชีวิตประจําวัน แตกตางไปจาก
ภาษาที่ใชในประเทศมาเลเซีย กอนอื่นเพื่อใหเห็นถึงวา มันถดถอยอยางไร อยากจะยอนอดีตและ
ก็มาดูปจจุบัน เพื่อจะไดใหเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพการใชภาษา ก็เปนที่ทราบกันดีวา
สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี อั ต ลั ก ษณ พิ เ ศษทั้ ง ทางด า นภาษาและวั ฒ นธรรม และก็ มี ก าร
พัฒนาการทางประวัติศาสตรที่แตกตางจากสวนอื่นของประเทศ คือมีความเปนรัฐปตตานีมากอน
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสมัยกอน ในยุคลังกาสุกะสมัยโนน ตอมาเมื่อ
ปตตานีมาอยูภายใตการปกครองของไทยอยางสิ้นเชิง เขาก็ตองมารับระบบการศึกษาอะไรตางๆ
แบบของกระแสหลักในประเทศไทย คือการเรียนแบบสามัญทั่วไปในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ก็
เชนเดียวกันระบบการศึกษาของไทยก็จะพึ่งพาอาศัยวัดกอน ที่นี้เมื่อรัฐไทยซึ่งกําลังขยับตัวมาเปน
ประเทศสมัยใหม จะจัดใหมีระบบการศึกษา แลวก็ประกาศใชไปทั่ว รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งชวงแรกๆ นั้น แนนอนอาศัยวัด วัดก็ถือเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนา ในขณะที่คนสวนใหญ
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นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม เห็ น ไหมครั บ ก็ จ ะเกิ ด ความรู สึ ก ที่ ต อ ต า น ไม เ ห็ น ด ว ยอยู แ ล ว ตรงนั้ น
สมัยกอน คนรุนกอนหนังสือเรียนภาษาไทยสมัยรุนพอผม เขาก็ไมพากลับไปบาน ไปเก็บไว หรือ
ไปฝากไวกับรานน้ําชาก็มี เขามีความเชื่อที่ผิดๆ เรียนไทยแลวบาป เขามีความเชื่อที่ผิดๆ จริงๆ
แลวไมใชแบบนั้น เปนความเชื่อของคนสมัยกอน และเขาก็จะมีความภักดีตอภาษามลายูมาก
สมัยกอนใชตัวเขียนเปนอักษรยาวี ซึ่งมันก็เปนตัวอักษรอาหรับ นํามาประยุกตใชในภาษามลายู
ซึ่งอักษรอันนี้เปนอักษรในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานดวย เพราะฉะนั้นชาวมลายูมุสลิมใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต จึงมีความรูสึกผูกพันและมีความภักดีตอตัวเขียนอันนั้นมาก ถาเห็นวาตัวเขียนยา
วีตกหลน กระดาษที่มีอักษรยาวีตกหลน เขาจะไมขาม ตรงนี้จะเห็นวาเขามีความภักดีตอภาษา
ตอตัวเขียนของเขา พอมาถึงชวงหลัง ในชวงหลังๆ เนี่ยะ เขาจะเห็นวาภาษาไทยเปนภาษาของ
คนสวนใหญในกระแสหลักของประเทศไทย เปนภาษาราชการ ดังนั้นภาษาจึงมีบทบาทสําคัญมาก
เปนภาษาของการศึกษา ซึ่งเปนสื่อสําคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในขณะที่อยูในประเทศ
ไทย ฉะนั้นชวงหลังเขาก็เลยไมมีอคติตอภาษาไทย สงใหเรียนทางสามัญมากขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ชวงหลังๆ นี่ หลังจากไฟฟาเขาไปถึงทุกตําบล ทุกหมูบาน มีโทรทัศน มีละครทีวี ตรงนี้ถือวา
เปนจุดหักเหที่สําคัญ เปนองคประกอบอยางหนึ่งที่ทําใหภาษามลายูถิ่นของเยาวชนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตเริ่มถดถอย เพราะวาเขาก็จะเริ่มไปอยูหนาจอทีวี ซึมซับเอาภาษาไทยเขาไปมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาษาของตนเองนั้นก็จะยิ่งถดถอย โดยเฉพาะเยาวชนที่อยูในเขตเมือง ในเขต
เทศบาล มันก็ยิ่งจะถดถอย ถึงแมวาจะถดถอยอยางไรก็ยังไมเทากับสถานการณทางภาษามลายู
ในจังหวัดสตูล ซึ่งมีอาการสาหัสกวาปตตานีเยอะ เพราะวาตอนนี้เหลือชุมชนที่พูดภาษามลายู
เพียง ๑๒ หมูบานเองจากทั้งหมดเมื่อกอนจังหวัดสตูลมีคนเปนคนมุสลิมสวนใหญ ก็พูดภาษา
มลายูเหมือนกัน แตตอนนี้ก็เหลือแคในเขตอําเภอเมืองเพียง ๑๒ หมูบานเทานั้น และก็มีแนวโนม
วารุนเด็กๆ ก็จะพูดภาษามลายูไมได เพราะเราตระหนักตรงนี้วา ภาษามลายูถิ่นถดถอยแลว เรา
ไมอยากใหเปนเหมือนแบบสตูล ตอนนี้สตูลเองก็ตองเรงฟนฟูอีกเหมือนกัน เมื่อเปนอยางนั้นใน
ภาวะที่ภาษาเริ่มถดถอย เริ่มเห็นชัดแลว มีการยืมคําภาษาไทยเขาไปใชมาก ทั้งๆ ที่ภาษามลายู
ถิ่นก็มีคําๆ นั้นใชอยู แตวาเด็กรุนใหมไมรูจักแลว ตองเรียกศัพทเปนภาษาไทยถึงจะโก นี่ก็เปน
ประเด็นหนึ่งที่ทําใหเกิดโครงการนี้ขึ้นมา
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนไทยใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต เมื่อ ๒ ปที่ผานมาปตตานีอยูอันดับสุดทาย ๗๖ เลย คือมันจะเปนอยางนี้มาตลอด จากนี้
นักการศึกษาเขาก็บอกวาสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งก็คือ การที่ไมเขาใจภาษาไทย ผูฟงอาจจะคิดวา
มันขัดๆ อยู เมื่อกี้บอกวาภาษามลายูถดถอยเพราะวาเด็กซึมซับเอาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น แตทีนี้
มาบอกวาเพราะวาเด็กไมรูภาษาไทย คือสถานการณทางภาษาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมัน
ซับซอนนะครับ มันจะมีภาษามาเกี่ยวของอยูหลายตัว ภาษามาเลเซียดวย คิดวา ภาษาไทยนี่ก็
พอจะสื่อกัน ซึมซับยืมคําศัพทภาษาไทยไปใชในภาษามลายูนั้นสวนหนึ่ง แตไมใชวาเมื่อซึมซับ
เอาภาษาไทยไปใชในภาษามลายูแลว ภาษาไทยของเขาจะดีเลิศ ไมใชอยางนั้น ขณะเดียวกันก็มี
พูดกันบอยๆ วา ภาษาไทยไมแข็งแรง ภาษามลายูถิ่นที่เปนภาษาของตัวเองก็ถดถอย แตใน
ขณะเดียวกันภาษาไทยไมแข็งแรง รูไมลึกซึ้ง อันนี้ก็เปนตัวการอยางหนึ่งที่ทําใหภาษาไทยไม
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แข็งแรง ไมลึกซึ้ง และก็ไมสามารถที่จะไปเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่คุณครูสอนดวยภาษาไทยลวนๆ
โดยเฉพาะสมัยกอน ครูจะใชภาษาไทยทั้งหมดเลย ในขณะที่นักเรียนเขาไปใชภาษามลายูถิ่น ทีนี้
เมื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํา สันนิษฐานวาไมเขาใจภาษาไทย เพราะฉะนั้นจึงแกปญหาตัวนี้
ใหสอนดวยภาษามลายูถิ่นกอน เนนที่เนื้อหา เนนที่ concept แลวคอยๆ ไปตอยอดดวยภาษาไทย
แลวกาวไปสูภาษามลายูถิ่นอีกทอดหนึ่ง ทีนี้เราก็เลือกเรียนภาษามลายูถิ่นดวยอักษรไทยกอน
เพื่อที่จะใหคุนเคยอักขระวิธีการสะกดแบบไทย เขาไปเชื่อมโยงในการเรียนภาษาไทยในชั้นสูงขึ้น
ไป
โครงการนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการวิจัยประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในพื้นที่ และ
เพื่อสรางองคความรูทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาผานภาษามลายูทองถิ่น โดยนักวิชาการใน
พื้นที่ และโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นของนักวิจัยชาวบาน ก็จะมีหลายโครงการเหมือนกัน ตั้งแต
โครงการสมุนไพร ซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวบาน นอกจากนี้วัตถุประสงคอีกอยางหนึ่งก็คือ เพื่อ
เผยแพรและสรางความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและวิธีการนําภาษามลายูถิ่นมาใชเปนเครื่องมือ
เพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน
ผูดําเนินรายการ : สรุปแลว โครงการที่ขึ้นในการวางแผนการใชภาษามลายูถิ่นก็คือ เนื่องจาก
สภาวะโลกาภิวัฒน พลเมืองของโลกตางก็ใชภาษาใหญๆ ทําใหเกิดการละทิ้งภาษาทองถิ่น ภาษา
เล็กๆ และนโยบายของรัฐที่ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหภาษา
ทองถิ่นไมสามารถที่จะมีพื้นที่ในการดํารงอยูในสังคมได ตอไปก็จะถามอาจารยจารุวัฒน วา การ
เกิดขึ้นของโครงการนี้ รูปแบบของโครงการพัฒนาภาษา สามารถที่จะเชื่อมโยง ตอยอดทําใหเกิด
โครงการใหม โดยมีกี่รูปแบบ
นายจารุวัฒน : สวัสดีครับ ถาเราดูวัตถุประสงคของโครงการหลักที่ลงไปในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔
จังหวั ด รวมสตู ล ด ว ย เปาหมายของการศึก ษาภาษาถิ่ น และการวางแผนการใชภ าษาถิ่ น ใน
เบื้องตนผมก็เชื่อวา ในระยะเวลาที่ผานมาอยางนอย การกระตุนของการนึกถึงภาษา เรื่องการ
สรางมิติใหมเริ่มขึ้นแลว แตเดิมผมเชื่อวาหลายคนในพื้นที่หลายคนมองวาภาษามลายูไมมีทาง
วิบัติ ไมมีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได เรามีความสมบูรณในตัวภาษาอยูมาก แตเมื่อโครงการของทาง
สถาบันฯ ลงไป ทําใหนักวิชาการซึ่งเปนเปนเจาของภาษา และเจาของภาษาไดมีโอกาสมานั่งคุย
มานั่งสํารวจ ปจจุบันมันก็เกิดโครงการตอเนื่องที่เริ่มตนไวในหลายมิติ สิ่งที่นาภูมิใจก็คือวา ในการ
เดินไปขางหนาของภาษามลายู ไมไดเดินไปในแงของนักวิชาการอยางเดียว แตวาจะไปพรอมกัน
ทั้งนักวิชาการและเจาของภาษาดวย ดังนั้นโครงการที่เกิดขึ้นในปจจุบันก็จะมีทั้งกลุมนักวิชาการ
ซึ่ ง เป น ที่ น า ยิ น ดี ที่ ภ าษามลายู มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และการที่
นักวิชาการใหความสนใจ นอกจากที่จะเปนมลายูกลางที่สอนในมหาวิทยาลัยแลว แตเดิมเราก็มี
การสอนมลายูถิ่นในมหาวิทยาลัยเปนรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาอยูแลว โอกาสที่ไดรับการ
กระตุนจากทางสถาบันฯ ที่นี่ ก็นําไปสูการที่ออกมาสรางมาตรฐานในระบบการเรียนการสอน การ
บันทึกของภาษามลายูถิ่นทั้งในรูปแบบของอักษรไทยและอักษรยาวี และมีการรวบรวมคําศัพท
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ตางๆ ออกมาเปนพจนานุกรม อันนี้คือภาคที่นักวิชาการทํ าเปนสวนใหญ แต การทํางานของ
นักวิชาการก็มิไดนั่งทํางานอยูในหองอยางเดียว ลงไปพื้นที่เพื่อจะเรียนรูสภาพจริงของปญหาใน
พื้นที่ดวย ขณะเดียวกันอีกมิติหนึ่งของงานอันเปนผลเนื่องมาจากโครงการที่สถาบันไดลงไปคือ
การศึกษาภาษามลายูถิ่นและการใชภาษา ก็เกิดกลไกของกลุมกอนของเจาของภาษาที่แทจริงใน
การที่จะทํางาน โครงการออกมาคอนขางจะหลากหลายมิติ เชน กลุมที่เกี่ยวของกับการคาขาย
ตามแนวชายแดน ก็สรางบทบาทของภาษามลายูถิ่นในการที่จะใชในการสื่อสารกับประเทศเพื่อน
บาน กลุมสมุนไพรก็ทําการศึกษารวบรวมสมุนไพรโดยการใชภาษาถิ่น ในกลุมโรงเรียนก็จะมีการ
ทําศัพทานุกรม ๔ ภาษา เพื่อใชในการเรียนก็คือ มลายูถิ่น-มลายูกลาง-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษภาษาอาหรับ ก็ทําใหเกิดมิติ ผมเชื่อวาอันนี้เปนสิ่งทางสถาบันฯ ไดเริ่มโครงการขึ้นและไปจุด
ประกายใหกับทองถิ่น ก็ไดเห็นภาพของการทํางานรวมกันหลายฝายทั้งกลุมนักวิชาการสวนกลาง
กลุมนักวิชาการในพื้นที่ กลุมผูสนับสนุนอยาง สกว. ภาค และกลุมชุมชนเอง ซึ่งเปนปรากฏการณ
ที่จะสรางการเดินไปที่คอนขางมั่นคงในอนาคต โอกาสนี้ก็ฝากขอบคุณทุกฝายที่รวมกันทําให
ภาษามลายูถิ่นไดเขาสูระบบการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น
ผูดําเนินรายการ: เมื่อโครงการพัฒนาภาษาในพื้นที่ภาคใต มีการผสมผสานกันระหวางงาน
วิชาการและงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ซึ่งแนนอนที่จะทําใหเกิดสิ่งใหมๆ หรือที่เรียกวานวัตกรรมใหม ที
นี้จะขอเรียนถามอาจารยสาเหะวา อะไรคือนวัตกรรมใหมที่เดนที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาภาษา
ซึ่งรวมกันระหวางงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
อาจารยสาเหะ: สวัสดีครับทานผูดําเนินรายการ ผูมีเกียรติทุกทาน เมื่อกี้ทานไดถามเกี่ยวกับ
นวัตกรรม ตอนนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอยางดวยกัน แตที่สําคัญที่สุดก็คือ ที่เดนและเปนที่สนใจมาก
ที่สุดก็คือ การเรียนการสอนแบบทวิภาษา (bilingual education) ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ทําใหหลายๆ
ฝายในพื้นที่รูสึกตื่นเตนและใหความสนใจอยู และตางคนตางตั้งใจที่จะดูวา นวัตกรรมอันนี้จะ
สามารถพิสูจนวา สามารถที่จะนําความสําเร็จมาสูการเรียนการสอนหรือไม อันนี้เปนสิ่งที่จะตอง
พิสูจน ซึ่งตองใชเวลา แตเวลาการพิสูจนคอนขางจะนาน คือเราเริ่มตั้งแตอนุบาล ๑ ไปจนถึงชั้น
ป. ๖ แตวาจะมีการประเมินอยูเปนชวงๆ อันนั้นพอจะเห็นวา เราจะประสบความสําเร็จอะไรแค
ไหน
นวัตกรรมอันที่ ๒ ก็คือ ระบบตัวเขียน ก็เปนสิ่งที่ฟงๆ ดูแลว คลายๆ กับของมอญ คือมี
การตอตานนิดหนอย ในการใชภาษาไทย แตของเราพื้นที่มันกวางมาก ๓-๔ จังหวัด คนก็เยอะ
เปนชุมชนใหญ ดังนั้นกระแสที่บอกวาการเอาตัวไทยขึ้นมาจะทําใหตัวยาวีหายไป เปนกระแสที่
คอนขางจะแรง ซึ่งเราจะตองชวยกันพิสูจนวา สิ่งนี้เปนผลดีตอสังคมของเราระยะยาว แตวาโอกาส
ที่เราจะเห็นชัดๆ ก็อีกหลายป แตการประเมินเปนชวงๆ พอจะพิสูจนใหเขาเห็นไดวา เกิดอะไรที่
ใหประโยชนแกสังคม ที่วามันเปนผลงานระหวางทางวิชาการกับงานวิจัยเพื่อทองถิ่นอันนี้ก็เห็นชัด
เริ่มตนจากมหิดล มหิดลก็ลงไป มหิดลก็ระดมทีมงานบางสวนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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และดึงนักวิชาการในพื้นที่มารวมกันทํางาน นอกจากนั้นก็ขอใหคนในพื้นที่มาทดสอบ เก็บขอมูล
มาให ในส วนของนวัต กรรมที่เ ปน ระบบตั ว เขี ยน อาจารย แวมายิ เ ป นนั กวิ ช าการหลั กที่จ ะมา
กําหนดวาใชตัวอะไร เพราะอาจารยก็เปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับภาษาศาสตรและก็มีความ
ชํานาญในเรื่องของระบบเสียง สามารถอธิบายไดวาใชตัวนี้เพราะอะไร ไมเชนนั้นโดนมาหลายดาน
มีเสียงมาวา ทําไมตองใชตัวนี้ มีเสียงทะเลาะกันพอสมควร กวาจะไดอันนี้ขึ้นมา
สวนในเรื่องของความจําเปน ระบบเขียนเปนเรื่องจําเปนคือวา เพื่อนําไปใชในการเรียน
การสอนโดยใชภาษาทองถิ่นเปนสื่อ ทีนี้นอกจากการเรียนการสอนทวิภาษาแลว กศน. ก็จะเอาไป
ใชในการเรียนการสอนในพื้นที่ การฝกอบรมตางๆ ทั้งของทางภาครัฐและเอกชนก็มีการไปขอ
อบรมภาษาถิ่น ทางดานเอกชนก็เหมือนกัน ทางดานบริษัท รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรม
แปรรูป ก็มาขอพวกเราใหไปอบรมใหเขา
ดังนั้นความจําเปนตอไปก็คือ เพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นที่
เกี่ยวกับภาษา ตองบันทึกในลักษณะนี้เชน ชื่อหมูบานมีเยอะเลยที่ตองใชตัวนี้ ชื่อสมุนไพร ชื่อ
ขนม อาหารการกิน แมแตบันทึกเรื่องนิทานก็ตองใชตัวนี้ใสเขาไป ตอไปก็จะเกิดงานวิจัยใหม
ความจําเปนอันตอไปก็คือ เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และสืบทอดภาษาอยางยั่งยืน ถาเราจะมีการ
วางแผนในเรื่องภาษาตอไปก็ตองมาหาขอยุติในเรื่องของภาษาเสียกอน และก็มาวางแผนกันตอไป
ความจําเปนตอไปก็คือ ใชวางแผนการดานการสื่อสาร ตอนนี้ก็มีโครงการใหมเกิดขึ้น ที่
เกี่ยวโยงกับการสื่อสาร ก็คือ โครงการการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของคนเชื้อสายมลายูในสื่อ
ทองถิ่น
ความจําเปนตอไปก็คือ เพื่อใหผูสนใจและนิยมใชภาษามลายู เขาสามารถที่ใหความสนใจ
ทางราชการก็ ใ ห ค วามสนใจ คนทั่ ว ไปก็ ใ ห ค วามสนใจ พอมี ตั ว ไทยขึ้ น มา คนที่ ไ ม มี พื้ น ฐาน
การศึกษาเขาก็มีความสนใจที่จะเขามาเรียนภาษานี้ เราดีใจ ยิ่งมีคนอยากจะมาเรียนภาษามลายู
ถิ่นมากเทาไหร เราก็ดีใจ เราก็ชอบที่จะใหทุกคนไดเรียนโดยใชภาษาไทย ซึ่งเปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียนมากขึ้น
ผูดําเนินรายการ: สรุปแลวภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จะไมเหมือนกับพื้นที่อื่น เนื่องจากวา
ภาษามลายูถิ่นมีคนใชเปนจํานวนมาก เปนลานคน ยังไงก็สัก ๑๐ หรือ ๒๐ ปก็ยั งไมสูญหาย
เหมือนกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่มีประชากรใชภาษาอยูบางภาษาไมถึง ๑๐๐ คน แตปญหาที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดชายแดนภาคใตจะเปนปญหาที่ไมเหมือนกับกลุมชาติพันธุอื่น คือไมเปนภาษาในภาวะ
วิกฤต แต เปนภาษาในภาวะถดถอย คือในขณะที่ภาษาตนเองก็ไม แข็งแรง ภาษาราชการคือ
ภาษาไทยก็ไมแข็งแรงเชนกัน ดังที่ผอ.อภิสิทธิ์พูดไวเมื่อวาน กําลังจะหลงลืมในความเปนมลายู
ของตนเอง ไมมีพื้นฐานที่มั่นคง จะกาวไปสูงานวิชาการหรือการศึกษาระดับสูงก็ไมได ทําใหเกิด
โครงการพิเศษขึ้น ก็คือ โครงการทวิภาษา ซึ่งถานําไปใชกับพื้นที่อื่นก็คงจะไมเหมือนกับในพื้นที่
ภาคใต เพราะในพื้นที่ภาคใตนอกจากจะชวยฟนฟูภาษามลายูถิ่นแลว ยังเปนการแกไขผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของเด็กใหดีขึ้น
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ผูเขารวมการประชุม: รศ.โสภนา ศรีจําปา ขออนุญาตเรียนถามวา โครงการที่บอกวาใชภาษาใน
การสื่อสาร ขอทราบรายละเอียดเล็กนอย วาทําอะไร โครงการเปนอยางไร ขอบคุณคะ
อาจารยสาเหะ: โครงการนี้กําลังเริ่มตนดําเนินการ เปนโครงการที่เราจะตองไปสํารวจสื่อตางๆ
เชน สื่อวิทยา ตอนนี้เราเนนสื่อที่เปนสิ่งพิมพ หรือสื่อที่บันทึกเปนตัวเขียน สวนสื่อทางวิทยุ หรือ
สื่อทางเสียงนี่ยังไดทํา ทีมงานตอนนี้ก็มีผูที่ลงไปเปนแกนนําทานหนึ่งก็คือ คุณยูเนี่ยน วิธีการคือ
การสํารวจสภาพภาพของการใชภาษาจริงๆ นั้น ในสื่อนี่เปนอยางไร ถาพบเห็นปาย สื่อในพื้นที่
ประเภทที่เปนสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ที่เปนภาษาถิ่นก็รวบรวมหมดและเอามาดูวาเขาใชภาษา
กันอยางไร ก็มีรายละเอียดอยูเยอะ คงจะไดแลกเปลี่ยนกันในโอกาสตอไป ก็อาจจะคุยเรื่องนี้ได
เพิ่มเติม ขอบคุณครับ
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมกะซอง จ.ตราด
“ความพยายามเฮือกสุดทาย ในการพลิกฟนภาษากะซอง”
โดย ทีมวิจัยกลุมกะซอง จ.ตราด
วันที่ 29 ตุลาคม 2551
กลุมกะซอง ลมหายใจเฮือกสุดทาย
นักวิชาการบอกวาไมมีโอกาสฟนอีกแลว มีคนพูดไดสามคน
ประวัติกลุมกะซอง
ภาษาก็คลายๆกับชอง ความเปนมายังไมระบุชัดเจน
ในช วงประมาณ 50 ป ที่แล ว หลั งจากที่ไดพูดคุยกับ ผูอาวุโสในหมูบ าน ในชว งนั้นการ
พูดคุยยังมีอยูในหมูบาน ประเพณียังมีอยู ประมาณ 2510 เกิดวิกฤตที่เขมร เกิดการแบงการ
ปกครองของกัมพูชา มีคอมมิวนิสตกับเสรี คอมฯไดอํานาจเหนือกวา ขมขูเสรี ชาวกัมพูชาออกมา
อยูแนวชายแดนของไทย มีผลตอการสืบทอดของภาษากับเขมร สองภาษานี้ใกลเคียงกันมาก
เจาหนาที่แยกไมออก ไมสามารถระบุไดวาเปนกะซองหรือกัมพูชา สงผลใหถูกระงับใชภาษากะ
ซอง พูดเฉพาะในครัวเรือน เปนสถานการณหนึ่งที่ทําใหไมมีผูสืบทอด เปนตนเหตุใหไมมีการสืบ
ทอด มีผลตามมาอีก ในยุคปจจุบันคนที่พูดไดก็เหลือนอยเต็มที การยอมรับของสังคมภายนอกแค
บางสวน ลูกหลานยังขาดความมั่นใจที่จะสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ไมรูจะสืบทอดไปทําไม
ทีมงานเพิ่งไดเขา สัมผัสที่นี่ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผานไป ก็คือชาวบานธรรมดาจริง
ไมไดเปนอบต.หรือหนวยงาน พวกเราเปนตัวแทนของชาวกะซอง จะเก็บเกี่ยวความรู จะคอย
ศึกษาหาความรูจากตรงนี้ และจะใชความพยายาม
จากการพยายามของเรา เรามองตั ว ตนของเรา เรามองไปในทุ ก พื้ นที่ เขมรมาจาก
ศรีษะเกษ เคาพูดภาษาได ทําไมเราพูดภาษาของเราไมได คนที่เปนลูกหลานกะซองทําไมไมพูด
ภาษากะซอง เราจะตองรวมกันเพื่อศึกษา เพราะมันเปนขั้นวิกฤตแลวที่เราจะตองเอาภาษาของเรา
คืนมา
กะซองมีดีหลายอยาง มีความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมหลายอยาง แตไมไดรับการสืบทอด
พิธีแตงงาน เลนประเพณีพื้นที่บาน แมมดหมอผี เขาก็ไมทํา มันก็เกิดความพยายามในใจ ตองคิด
ตองทํา จะอยูเฉยไมได เราอายุมากแลวเรายังไมรูอะไรเลย แลวลูกหลานละ ในความพยายาม มัน
จะดําเนิ นการไปมากน อยแคไหน ต องขอกํ าลังใจ และเอาใจช ว ยเราดว ย เราเพิ่งเดิน ถา เกิด
อาจารยถอดออกซิเยน เราก็ตองขาดใจ การทํางานยังลําบากเยอะลูกหลานกะซองเองก็ยังไมเห็น
คุณคา
การทํางานที่ผานมา เราไดทําตัวอักษรเบื้องตนแลว เรามีทําอะไรบาง เราทํามาไดสอง
สามเดือน ยังไมไดรับการอนุมัติโครงการ เดี๋ยวใหปาสมศรีชวยชี้แจงการทํางาน
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ปาสมศรี : เราเริ่มลุกขึ้นใหมอีกครั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหา ตั้งแตไดพบอาจารยที่มหิดล เรา
ไดเขาอบรม
จากการจัดเวทีศึกษาสถานการณของภาษากะซอง พบวาภาษาอยูในภาวะถดถอย มีคน
พูดไดประมาณ 10 คน บางคนฟงไมออก พูดไมได พูดไดเขียนไมได เราเปนคนหนึ่งที่เฝาคนหา
จึงจะอนุรักษไว เรามีความสนใจ เขามาอบรม หลังจากการอบรมเราไดสรางระบบตัวเขียน สราง
คนรวมงาน คนถายทอด ไดตัวเขียน 21 ตัว มีแกนนําของชุมชนเปนผูดําเนินการ ตัวอักษรจะแยก
เปนหมวดหมู เชน อักษรเดี่ยว อักษรควบ ทําภาพประกอบตัวอักษร เพื่อใหเด็กและคนอื่นๆ
เขาใจไดงาน
มีคนสูงอายุเปนแรงใจในการถายทอด มีเยาวชนที่สนใจ มีพี่เลี้ยง และหวังวาทีมวิจัยจะไม
ทิ้งเรา มาวันนี้ไดเห็นรุนพี่ที่เปนทีมวิจัย รุนพี่กรุณาชี้แนะแนวทางและเปดใจใหเรารุนนอง
ขอบคุณทุกทานที่สนับสนุนชาวกะซอง ถึงจะเปนเฮือกสุดทายเราก็จะสู
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมมลาบรี จ.แพร
“เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนตองเหลืองทําวิจัย”
โดย ทีมวิจัยกลุมมลาบรี จ.แพร
วันที่ 29 ตุลาคม 2551
กลุมนี้จะนําเสนอดวยภาษามลาบรี โดยมีคุณอุดม สุขเสนหเปนผูสรุปความเปนภาษาไทย
ดังนี้ ลุงสมคิดไดเลาใหฟงวา พี่นองทั้งหลายครับคงจะเขาใจเบื้องหลังของผม ดั้งเดิมอยูในปา
ขุดมัน ขุดเผือก ลาสัตว อยูในปา ไดอะไรมาก็นํามาฆากิน แบงกับญาติพี่นองดวยกัน สรางบาน
บานก็แบบเรียบงายนอนกับดิน ลาสัตวในบริเวณนั้นหมดแลวก็จะตอไปอีกที่หนึ่ง แลวก็ลาสัตวจน
หมด แลวก็ยายไปเรื่อยๆ ผูชายก็ทําหนาที่ของผูชายก็คือ ลาสัตว ขุดมัน ขุดเผือก หาของปามา
กิน ผูหญิงก็ทําหนาที่ของผูหญิงสรางบาน ดูแลลูกๆ (เนื่องจากบานเรียบงายผูหญิงจึงสรางบาน
ได) ใชชีวิตอยูในปาเรื่อยๆ ไปอยางนั้น ที่พูดมานี้เปนแบบสรุป ลุงสมคิดพยายามพูดเพื่อใหเห็นวา
ตอนที่อยูในปาไมมีอะไรเลย คืออยูอยางเรียบงาย แมแตบานก็เปนเพิงเล็กๆ นอนอยูกับดิน
สวัสดีครับ อาจารยและทุกๆ เผา ผมชื่อนายวีระ ศรีชาวปา เปนหัวหนาโครงการพัฒนา
ระบบตัวเขียนเพื่อบันทึกความทรงจําทั้งชีวิตของพอแม มีพยัญชนะตน 22 ตัว สระ 18 ตัว ตัวทาย
14 ตัว ตัวควบกล้ํา 21 ตัว
ผมชื่อนายสุนทร เปนรองหัวหนาโครงการสํารวจชนเผามลาบรี
ชูวิทย ขอสวัสดีคณะอาจารยและผูมีเกียรติทุกทาน รวมถึงตัวแทนของทีมวิจัยแตละทีม
ผมก็รูสึกดีใจที่ไดมีโอกาสมารวมงานในครั้งนี้ ผมก็เปนหัวหนาโครงการสํารวจชนเผามลาบรี ไป
นับเครือญาติคนมลาบรีดวยกันในประเทศไทยนี้มีกี่คน พวกผมก็ถูกขนานนามวาเปน ผีตองเหลือง
แตไมใชผีนะครับ ถาเปนผีคงจะกินพวกทานไปหมดแลว ซึ่งที่จริงแลวพวกผมก็เปนคนเหมือนกัน
มาครั้งนี้ก็ไดรับความรูกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่สามารถนําไปบอกเลากับพี่นองมลาบรีทางบานได
ดวย ผมก็มีความรูบางอยางที่อาจจะเปนประโยชนกับพวกทาน ซึ่งผมก็ขอขอบคุณอาจารยสุวิไล
เปรมศรีรัตนที่เปดโอกาสใหพวกเราไดสรางตัวเขียนขึ้นมา เพื่อที่เราจะไดอนุรักษภาษา เรื่องภาษา
ของเรามากขึ้น เทานี้กอนครับ
สวัสดีคะ ดิฉัน อัมพร ศรีชาวปา เปนทีมวิจัย ระบบตัวเขียนคะ
สวัสดีคะ พิณซึ่งเปนการบัญชีโครงการการสํารวจ และเปนทีมวิจัยระบบตัวเขียน วันนี้ทั้ง
ใจหายและดีใจที่ไดมาพบปะทุกคนที่นี่ ดีใจที่ไดมีโอกาสเขามารวมงานที่นี่ ขอบคุณคะ และ
ขอบคุณทุกๆ ทานที่ใหมีวันนี้ได ถาไมมีอาจารยคงจะไมไดมาพบปะกัน ทั้งใจหายและดีใจที่ไดมา
พบทุกๆ คนก็หวังวาทุกๆ คน คงจะใชเวลาหรือมีโอกาสก็ไปเที่ยวบานตองเหลือง ที่แพร ถามี
อะไรที่พูดออกไปผิดพลาดก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย ขอบคุณคะ
สวัสดีคะ ชื่อนางนริการ ชํานาญไพร เปนการบัญชีของโครงการสรางระบบตัวเขียน และ
เปนทีมวิจัยของโครงการสํารวจ และดีใจที่ไดมาพบปะกับคณะอาจารยและพี่ๆ ทุกคน ขอบคุณคะ
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สวั ส ดี ค ะ หนู ชื่ อ เด็ ก หญิ ง ใหม ชํ า นาญไพร เรี ย นอยู ที่ โ รงเรี ย นบ า นห ว ยฮ อ ม ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 หนูดีใจที่เกิดมาเปนมลาบรี ซึ่งปจจุบันภาษาของหนูถูกใชนอยลง และเรื่องราว
ความเปนมลาบรีหนูก็มีความรูนอย ซึ่งตองอาศัยการบันทึกที่พี่ๆ ทีมวิจัยไดทําเอาไว หนูคงไมมี
โอกาสใชชีวิตในปาอีกตอไป แตหนูมั่นใจวา ยังอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมของเผามลาบรีได
ขอบคุณคะ
สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญิงลดาวัลย คิรีไพรพนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห จังหวัดแพร ภาษาชนเผามลาบรีไดถูกนํามาใชนอยลง และเรื่องราวความเปนมา หนูมี
ความรูนอยตองอาศัยจากพี่ๆ ทีมวิจัยที่ไดบันทึกใหหนูไดศึกษาตอไป ขอบคุณคะ
ชูวิทยบอกวา ผมขอตอเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวหนังสือของผมอีกสักนิดนะครับ ที่เรา
ไดสรางขึ้นมา แตตองเขาใจนะครับวา กอนหนานี้พี่นองมลาบรีของเราไมเคยไดเขียนมากอน จะมี
แคมาทําลวดลายกับกลองยาสูบ แตตัวหนังสือไมเคยมีมากอน หลังจากที่ปาไดหมดสภาพไป พี่
นองมลาบรีของผมก็ตองยายออกจากปาไป เริ่มอยูดวยกันเปนกลุมกอน และก็เริ่มเขียนหนังสือ
ตั้งแต ก-ฮ ภาษาไทย แมวาตัวผมเองจะไมถนัดในการอานการเขียนจริงๆ แตผมก็ไดเขามาหนุน
เสริม ใหกําลังใจ และก็พาพี่นองมลาบรีที่อานออก-เขียนได ไปสํารวจนับเครือญาติพี่นองมลาบรีวา
มีกี่คน ไปดูวายังหลงเหลืออยูในปาหรือเปลา ไปถึงอําเภอสันติสุขก็มี แลวก็ออกไปหาตามหมูบาน
ที่รูวามีพี่นองมลาบรีอยู
ในชวงนี้จะมีอีก 2 ทานที่ไดคลุกคลีกับคนมลาบรี ทานอยากจะรวมเสวนาหรือรวม
อภิปราย คือ คุณศักรินทร ณ นาน นักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
หัวหนานิรันตร หาญฤทธิกุล ผูประสานงานหนวยพัฒนาสังคมที่ 39 จังหวัดแพร
คุณศักรินทร : ตอนทําวิทยานิพนธป.โท ที่เชียงใหม ที่ผมศึกษาอยูเปนการจัดการมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุดสนใจก็คือวา คนที่อยูในปาและถูกปดลอมทางทรัพยากรจะ
มีการตอสูดิ้นรนอยางไรบาง ก็ศึกษาเรื่องความทุกขทนของชาวบานวาอยางนั้นเถอะ และมันเปน
เสนหหรือเปลา ที่เกี่ยวของกับภาษาและการพัฒนาชาติพันธุ ก็เลยอยากจะเอางานมาคุยกัน เพื่อ
ที่วา ถาจะไปกันจริงๆ จะมีกระบวนการหรือบทแวดลอมชุมชนนี้อยางไร
ก็คงจะเรื่องของมลาบรีที่นาน กอนที่จะทําวิจัยผมสํารวจอยู 3 ที่ดวยกัน คือมลาบรีในพื้นที่
ปดลอม แตจะปดลอมอยางไร แตกอนถึงการปดลอมอยากจะคุยวา ตกลงมลาบรีเปนใครกันแน
การปดลอมมันเกิดขึ้นไดทั้งทางพื้นที่ หรือทางวัฒนธรรม สัญญลักษณก็ได อะไรบางอยางก็ได ซึ่ง
ผมเอามาคุยคือการปดลอมตัวอัตลักษณความเปนชาติพันธุ เมื่อกอนเวลาพูดถึงมลาบรีคนจะถึง
เพียงแคเรื่องการแตงกายกับบาน และการลาสัตว ปจจุบันนี้ถาหากมองจริงๆ วิถีชีวิตของพวกเขา
เปลี่ยนไปมากแลว แตการทองเที่ยวก็พยายามแชแข็งใหความเปนมลาบรีมันมีเพียงเทานี้ ทุกครั้ง
ที่ผมไปที่ไหนผมก็พยายามที่จะรื้อภาพนี้ออกใหได วาจริงๆ แลว สังคมมลาบรีเปนสังคมที่ซับซอน
เปลี่ ย นแปลงไปได ใ นยุ ค เปลี่ ย นผ า นนี้ การจะมองชุ ม ชนแบบมนุ ษ ย ยุ ค หิ น ก็ ยั ง มี อ ยู ใ นการ
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ทองเที่ยว ถาผมมีโอกาสผมก็จะรื้อถอนภาพนี้ใหได เพื่อทําใหเห็นวาความเปนมลาบรีมันมีอยู
หลากหลายมาก อยางที่เราเห็นวันนี้ เวลาเราพูดถึงภาษาทองถิ่น เรากําลังทําอะไรบางอยางใหมัน
แชแข็ง ซึ่งเปนกระบวนการที่ทองถิ่นก็โดนกันมาอยูแลว หากเราไมรูกระบวนการเหลานี้เลย เรา
เองก็กําลังไปสนับสนุนกระบวนการอยางนี้อยูเชนเดียวกันหรือเปลา
พื้นที่วิจัยก็คือ จังหวัดนาน แตพบอยู 3 ที่คือ ที่บานทาวะ และบานหวยฮอม จังหวัดแพร
ซึ่งที่จังหวัดนาน เมื่อกอนเปนเขตงาน 7 ของพรรคคอมมิวนิสต และที่ทุกขทรมานมากที่สุดเพราะ
ไมมีหมูบานอยู เปนแหลงงานรับจางอยูในไร คือบานทาวะ ซึ่งการปดลอมจริงๆ ที่ทุกคนรบรู
รวมกันคือ การเกิดสงคราม ไมวาจะเปนสงครามตามชายแดนไทย สงครามในรัฐไทยเอง ทําให
เกิดกลุมที่เรียกวาอยูในปาเดือดรอนกันมาก แถวภาคเหนือเยอะตอนที่ตอสูกับคอมมิวนิสต มลาบ
รีหลายคนตายเพราะกับระเบิด แตวาในวงวิชาการจริงๆ ภาพที่เห็นวาเปนปญหาอยูในขณะนี้ คือ
มลาบรีเปนมนุษยยุคหิน ก็เลยกลายเปนทําใหมลาบรีถูกมองวามีอารยธรรมเปนศูนยคือ ไมมี
ประวัติศาสตร ไมมีภาษา-วัฒนธรรมเปนของตนเองเลย ทุกสิ่งทุกอยางลืมมาหมด แคนนี้ก็ยืมมา
อารยธรรมเปนศูนย เพราะคุณกําลังมองวาเขาเปนมนุษยยุคหิน แชแข็งเขาไว แตอีกแบบหนึ่งก็
มองวา มามองวาสังคมนี้มีการปรับเปลี่ยนกับสิ่งแวดลอม แตของผมเองใชแนวคิดที่ 3 คือ เปนผู
ดวยอํานาจภายใตโครงสรางอันอยุติธรรมของการจัดการทรัพยากรในประเทศนี้ ก็เลยปรากฏเปน
ปญหาในกระบวนการสรางประวัติศาสตรของรัฐเอง ซึ่งหลายฝายกลุมเจอมาดวยกัน แตปจจุบัน
นอกจากถูกปดลอมในเชิงสัญญลักษณ ประวัติศาสตรแลว ยังเกิดการปดลอมในเชิงพื้นที่ดวย ก็
เปนพื้นที่ปา มีการประกาศเขตปาสงวน ไมวาสงวนโดยรัฐหรือชุมชนพื้นราบ หรือบนพื้นที่สูงก็มี
การใชพื้นที่โดยชุมชนบนพื้นที่สูงเองดวย ตอนนี้มลาบรีก็เปนแรงงานรับจาง การหาอยูหากินมัน
เปลี่ยนไปแลว นอกจากการเก็บของปา ลาสัตวแลว เขาก็ยังเปนแรงงานรับจางดวย จึงมีการทํา
ตลอดป ไมวาจะทํางานอยูกับคนไทยวน คนเมือง มง เมี่ยน ซึ่งเวลาคิดถึงมลาบรีก็จะคิดถึงแต
เรื่องนี้ แตจริงๆ คนไมพยายามมองมลาบรีในเชิงการเปลี่ยนแปลงภายใตรัฐชาติ หรือชุมชนที่มี
กระบวนการหลายๆ อยางๆ ไมไดถูกตัดขาดออกมาจากรัฐ ดังนั้นชุมชนตองตอสู ดิ้นรนภายใต
กระบวนการนี้อยางไร ผมสนใจอยางนี้นะครับ
นอกจากนี้เปนพื้นที่ทองเที่ยว มลาบรีที่หวยหยวกที่ผมศึกษาอยู ก็จะเปนถิ่นที่มีกลุมชาติ
พั น ธุ อ ยู สู ง มาก การท อ งเที่ ย วก็ ม าดู ก็ จ ะมี ฝ รั่ ง เข า มาดู และอาศั ย การมี วิ ถี ชี วิ ต แบบนี้ การ
สนองตอบตอชุมชนในพื้นที่ปดลอม เราพบวามลาบรีรุกขึ้นมาทําพื้นที่การเกษตรเองแลว แมวาจะ
เปนกลุมซาไก ในพื้นที่ใตก็ดี ความรูในการเกษตรแทบจะหาไดยาก แตปจจุบันการรับเอาความรู
เรื่ อ งของการเกษตรกรรมจากสั ง คมภายนอกเข า มา อาจจะทํ าใหชุ มชนที่ เ รี ย กวา ไมมี จะกิ น
สามารถผลิตพอกินไดทั้งป และไมเปนแรงงานรับจางของคนอื่น ตองอยูภายใตกระบวนการนํา
แรงงานของตนเองไปใช ใ ห ค นอื่ น มี กิ น แต ตั ว เองไม มี กิ น ป จ จุ บั น คื อ การรั บ วิ ถี ชี วิ ต รั บ แบบ
แผนการผลิตใหมเขามา เพื่อที่จะเสริมอํานาจตัวเองใหมีกิน
ผมอยากจะตอประเด็นเมื่อเชาดวยวา ตกลงการพัฒนาทองถิ่นมันอยูตรงไหน พัฒนา
ทองถิ่นมันบริสุทธิ์จริงหรือเปลา ก็มีกาย บางครั้งก็ตองทําไปแบบนี้ เพราะเจานายเขาอยากจะเห็น
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ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะรั บ กั บ ของที่ จ ะมาจากการบริ จ าคเองด ว ย บางครั้ ง คื อ คุ ณ เล า เรื่ อ งอะไรบางอย า ง
นอกจากคุณเลาเรื่องใหลูกหลานคุณฟงแลว เรื่องเลาของผูอยูมากอนในแถบนั้นเอง ผูเฒามลาบรีก็
จะเลาวา เราอยูที่นี่มากอน กอนคนอื่นๆ อีก เรื่องเลานี้ผลิตขึ้นมาภายใตคุณอยูกับใคร คนที่เขามา
รุกพื้นที่ปาเต็มไปหมดเลย ไมวาจะเปนโดยรัฐเองก็ดี คนพื้นราบ หรือชาติพันธุอื่นๆ ที่อยูบนพื้นที่
สูงที่รุกเขามาจัดการปา ดังนั้นเรื่องเลาของผูอยูมากอน นอกจากจะสื่อสารภายในกลุมเอง ผมคิด
วานาจะผาชองทางดานสื่อ เพื่อที่จะใหเกิดชองทางในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่สูงรวมกันอยู
นอกจากนี้แมวาปาในพื้นที่สูงจะเสื่อมโทรมมาก ผมพบวา คนพยายามที่จะพึ่งตนเองใหได
แตปาเสื่อมโทรมไปแลวจะทําอยางไร
สรุ ป ก็ คื อ ว า มลาบรี เ ป น ใคร ความหลากหลายเหล า นี้ เราจะทํ า เรื่ อ งภาษาและการ
เปลี่ยนแปลงของกลุมชาติพันธุมลาบรี เรากําลังทําเพื่อใครอยูคงจะเปนหลายๆ ภาพที่เราเห็นวา
บางสวนเขาโรงเรียนแลว บางสวนเปนแรงงานรับจาง บางสวนก็อยูกับคณะมิชชันนารี เรียนรู
ภาษาไทย อันนี้เปนปรากฏการณที่นาน แตของคุณอุดมก็อยูที่แพร ก็เปนอีกโครงการลักษณะ
คลายกันแตมหิดลเลือกทําที่แพร หากวาคุณจะเอาวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้นมาพัฒนา อนุรักษไวซึ่ง
หมายถึงกีดกันคนบางกลุมไมใหพัฒนาหรือเปลา กระบวนการเหลานั้นจําเปนที่จะตองใหคนเขามา
นิยามของการพัฒนาที่เขาตองการ ไมใชวาเราอยากจะเอาโครงการอะไรเขาไปใสมือ มันคงจะตอง
เป ด ช อ งทางให เ ขามี โ อกาสได พู ด บ า ง เปรี ย บเหมื อ นการป น ดิ น เหนี ย วต อ งป น ให ถู ก ใจเรา
เหมือนกัน มันก็จะใชได ภาษาก็เปนทรัพยากรอยางหนึ่ง และเปนทรัพยากรสวนรวม ใครจะมาทํา
โครงการเรื่ อ งภาษา เราจํ า เป น ต อ งเข า ไปมี ส ว นร ว มเพื่ อ จั ด การทรั พ ยากรของเราบ า ง
นอกเหนือจากทรัพยากรจริงๆ จาก ดิน น้ํา ปา ที่คนพยายามเขามาจัดการ ภาษามันก็เกี่ยวของ
กับตัวเราเหมือนกัน มันเปนอํานาจที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นวาเราตองการอะไร
คุณนิรันทร หาญฤทธิกุลชัย: ปฏิบัติงานรับราชการในหนาที่ผูประสานงานอําเภอ สังกัดพัฒนา
สังคม หน ว ยที่ 39 จั งหวั ดแพร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษ ย ซึ่ งเป น
หนวยงานที่เขาไปพัฒนาชนกลุมมลาบรีเปนหนวยงานที่ใกลชิดที่สุด กอนหนานั้นมลาบรีเขาไมมี
อาชีพรับจาง ขออาศัยกินจากชาวบาน ทางราชการไดไปพัฒนาใหมลาบรีมีอาชีพ มีการสงเสริมให
รู จั ก ทํ า การเกษตร และฟ น ฟู ภู มิ ป ญ ญาดั้ ง เดิ ม ของชนเผ า มลาบรี ด ว ยการถั ก เปลยวนซึ่ ง เป น
เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่ง ดวยกรอบอันจํากัดของสวนราชการ ไมสามารถที่จะทําบางสิ่งบางอยางได
ทําใหชนเผามลาบรี มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู มีบางสิ่งบางอยางที่ไมสามารถพูดภาษาม
ลาบรีลวนๆ จนกระทั่งเรื่องนั้นจบ มีภาษาชนเผามง ภาษาสวนใหญของสิ่งแวดลอมเหลานั้นมา
ผสมอยูดวย และครั้งนี้ตองขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลเปนอยางยิ่ง ที่เปนความสําคัญและ
ก็ไดทําการวิจัยจนทําใหชนเผามลาบรีมีการเขียนหนังสือขึ้นมาเปนภาษาของตนเอง มีการนับ
เครือญาติของตัวเองขึ้นมา เมื่อกอนไมรูวาใครเปนใครเปนญาติมาจากไหน นามสกุลไมมี ทาง
ราชการได ไ ปสํา รวจและออกสัญ ชาติ ไ ทยให จึง มี ก ารนั บ เครื อ ญาติ ใ กล ๆ ใหน ามสกุ ล เขาไป
เมื่อกอนไมมีนามสกุล เดี๋ยวนี้ถามผูเฒาผูแกวานามสกุลอะไร ก็ยังจําไมได อันนี้คือตัวปญหาที่ทํา
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ใหชนเผามลาบรีรุนใหมๆ ที่จะตองทําตามเราที่ขึ้นไปพัฒนา เมื่อทางมหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นไป ผม
ติดอกติดใจเลยวา ยินดีเสมอที่ทางศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 39 จังหวัดแพร กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยเรายินดีเสมอที่จะใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทํา
อยางไรใหชนเผามลาบรีรักษาขนบธรรมเนียนประเพณีวัฒนธรรมของตนเองไวตลอดไป และได
สืบทอดแกลูกหลานไดใชตอไปดวย ที่จริงแลวชาวมลาบรีมีสิ่งที่ผมตองพูดอีกหลายอยาง แตวา
ดวยเวลาอันจํากัด หวังเปนอยางยิ่งวาครั้งหนาคงจะไดพูดในสิ่งตอไปดวย ครั้งนี้ขอขอบคุณมาก
ครับ
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมโซ (ทะวืง) จ.สกลนคร
“จากวันนั้นถึงวันนี้ของโซ (ทะวืง)”
โดย ทีมวิจัยกลุมโซ (ทะวืง) จ.สกลนคร
วันที่ 29 ตุลาคม 2551
“จากวันนั้นถึงวันนี้ของกลุมโซ (ทะวืง)” นําเสนอโดย ผอ.ประมงค สุขชิน นายเทวี โคตรสระ
เปนประธานโซ (ทะวืง) และนายศาลา คําเรืองโคตร
ผอ.ประมงค สุขชิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง ต.วาปปทุม อ.สองดาว จ.สกลนคร
คุณพี่เทวีมีลักษณะพิเศษคือ เปนคนที่มีความคิดระดับชาวบานแตทําระดับโลก สวนคุณศาลา
เปนคิดระดับโลก แตทําระดับชาวบาน
ความเป น มาของโซ (ทะวืง ) คุณ พี่ศ าลาโครงการที่ 1 ที่ ชาวโซ (ทะวื ง) ไดทํ าคื อ โครงการ
อนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของชาวโซ (ทะวืง) ผมทราบวา คนโซ (ทะวืง) มาจากประเทศลาว
คุณพี่ศาลามีความคิดเห็นอยางไรบาง อยูสวนไหนบาง
คุณศาลา : ผมขอพูดถึงหัวขอกอนนะครับวา จากวันนั้นถึงวันนี้ หาปกวา ที่ไดมาพาพบประสบตา ไดมา
พบแววหวานในดวงตา ของพอแมพี่นองทุกเผาพันธุ ทานศาสตราจารยดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน เหมือนกับ
ดวงตาแมใหกับลูก พวกผมเลยตั้งฉายาวา อาจารยแม และก็เลยติดปากทุกๆ เผาพันธุเรียกตามโซ
(ทะวืง) วา อาจารยแม
จากคําถามที่วา อยูเขตใดของประเทศลาว ชาวโซ (ทะวืง) อยูแถวคําเกิดคํามวน ไดอยูเขตที่
เรียกวา บานสรางเหล็ก บานทะวืงไดอพยพมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสไดมาปกครองประเทศ
ลาว ทางเขาไดเกณฑผูชายหรือทหารออกไปรบ และเปนเชลยศึกของสงคราม และพวกกระผมปูยาตา
ยาย ก็ทนอยูไมไหว ก็ไดพากันอพยพหนีภัยจากประเทศลาว มาอยูที่ประเทศไทยครั้งแรก โซนี้ชอบอยู
ในปาดงดิบ มีไมยาง มีที่อุดมสมบูรณ มาอยูครั้งแรกที่จังหวัดกาฬสินธุ
คุณเทวี : พอของผมอยูที่บานหวยยางดง อ.ยางตลาดกาฬสินธุ แมเปนคนสกลนคร และที่กาฬสินธุมีโซ
(ทะวืง) ปะปนอยูซึ่งไมมากเทาไหร ที่สามารถพูดโซไดมีอยูแค ๒-๓ คน จากบานหวยยางดง ก็มาอยูที่
บานจําปาทุง อ.คําตากลา จ.สกลนคร หลังจากนั้นก็อพยพมาอยูที่บานหนองแวง ชวงนั้นก็เกิดโรคระบาด
อยางหนัก ทําใหกลุมโซ (ทะวืง) ลมตายกันมาก เนื่องจากการแพทยในสมัยนั้นไมเจริญรุงเรืองเทาที่ควร
เกิดโรคฝดาษระบาด คนตายวันละ 2-3 คน บรรพบุรุษ พอแมของผมก็ยายจากบานหนองแวงขึ้นมาอยูที่
บานหนองมวงซึ่งเปนที่อยูปจจุบัน เห็นทําเลที่อุดมสมบูรณเต็มไปดวยปา ตนไมใหญ และก็มีหนองน้ํา จึง
ตั้งหมูบาน
โซ (ทะวืง) มีทั้งหมด ภ หมูบานดวยกันคือ หนองแวง หนองมวง ดงสรางคํา และหนองเจริญ มี
ประชากรคิดเปน 80 เปอรเซ็นต ญอ 10 เปอรเซ็นต ลาว 5 เปอรเซ็นต ไทย 5 เปอรเซ็นต จะมีโซมาก
ที่สุด
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เริ่มตนทําโครงการไดอยางไร?
คุณศาลา : ครั้งแรกผมไดเปนวิทยากรกศน.ไปสอนจักสานไมไผลายขิด อยูที่บานดงสรางคําวันนั้น
อาจารยแม (อ.สุวิไล) เดินทางผานไปหาแมมณฑา ทานอาจารยแมก็เอาตัวอักษรและรูปภาพไปทดสอบ
พวกผมก็นั่งจักสานอยูใตถุนบาน เห็นอาจารยแมเดินผาน ทานก็ถามวา รูภาษาโซไหม พวกผมก็ตอบวา
พอรูอยู และจับคูตัวอักษรกับรูปภาพถูกไหม แฟนผมชื่อครูเนตร ก็จับคูถูก แตผมก็ไมไดสนใจในขณะนั้น
เพราะวาผมเปนครูจักสาน ผมชอบเครื่องไมไผ อยูมาเชาวันใหม ทานอาจารยแมก็วาจะไปเลนที่บาน
หนองมวงดวยนะ จากนี้ไปไกลไหม ผมก็วา ไมไกล เชาวันรุงขึ้นอาจารยแมก็ไดเดินทางไปบานหนอง
มวง กับแมไอ แมมณฑา แมวงศ และนองเจนจิรา อาจารยนรเศรษฐ และอาจารยมยุรี และจงกลณี ที่
เดินทางรวมไปกับอาจารย พวกผมก็พาอาจารยไปนั่งที่ใตถุนบานผูใหญบาน ชาวบานเขาก็กําลังประชุม
กันเรื่องกองทุนหมูบาน อยูใตถุนบานผูใหญบาน อาจารยแมก็ไดไปทดสอบระบบตัวเขียนกับผูชวย
ผูใหญบาน เขาก็สามารถทําได เนื่องจากคนที่บานหนองมวงยังมีความรูในเรื่องภาษาโซดีอยู อาจารยแม
เห็นก็เลยชักชวนผมใหไปอบรมที่มหิดลไหม ผมมันเปนคนอยากลอง อยากดู อยากเห็น วาเปนอยางไร
ผมก็เลยไปหาเพื่อนๆ มารวมงาน ซึ่งขณะนั้นเปนปพ.ศ 2547 ผมก็ไดมา มาครั้งแรกก็ไมรูวา ทําอะไร ก็
เดินทางมาที่มหิดล ผมพูดลัดไปหนอยหนึ่ง
ผอ.ประมงค : เอาละ ทุกทีมที่ทําเรื่องภาษาก็จะตองมาเริ่มที่มหิดล ลุงทองซึ่งเปนปรมาจารย กลุมญัฮ
กุร สรุปวาทุกทีมที่ทําเรื่องภาษาก็ตองเดินทางมาที่นี่ หลังจากมาที่นี้แสดงวาเราตกลงปลงใจที่จะทํางาน
รวมกับทานอาจารยดร. สุวิไล ที่นี้ชาวบานรูสึกอยางไรกับการที่จะเขารวมโครงการ
คุณเทวี : ตอนแรกชาวบานก็ยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากเขายังไมเขาใจ หลังจากที่ผม
ไดมาอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล พอกลับไปก็ไปชักชวน ทําความเขาใจกับชาวบาน เขาก็วาจะดีหรือ จะ
เอาภาษาไปขายกินหรือ เขาไมอยากจะเปดเผยใหคนรูจัก แตพวกผมก็ตื้อ ทําไป ทําไป เขาก็ยอมตกลง
ใหความรวมมือกับพวกเรา เราก็ออกไปสํารวจความคิดเห็น เสร็จแลวก็มาประชุมวางแผน ตอนนั้นเราจะ
ทําโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมโซ (ทะวืง) ไปสํารวจความเห็นก็ตกลงกันได ประชากรคน
โซ (ทะวืง) มีเทาไหร ก็นํามาประชุมวางแผนกัน แลวก็เสนอขอทําโครงการกับสกว. เพื่อจะอนุรักษและ
ฟนฟูภาษาโซ
ผอ.ประมงค : พอมาถึงตรงนี้ ชาวโซ (ทะวืง) ก็มารวมงานกันมากขึ้นใชไหมครับ สิ่งที่เปนผลผลิตที่เรา
ไดอะไร ที่เห็นเปนรูปธรรม
คุณเทวี: ไดตัวเขียน ไดความรวมมือ ไดผลงาน ไดเสื่อใบเตย
คุณศาลา: วิธีทําเสื่อใบเตย พวกเราจะไปเอาใบเตยตอนหนาแลง
แลวนําไปตากใหแหง ขูดหลังเอา
หนามออก ตากแหงเก็บไว พอถึงฤดูฝนก็เอามาผึ่งในบานใหเตยใบออนตัว แลวเอามาสาน คนที่สาน
สวนมากจะเปนผูหญิงอายุ 50 ปขึ้นไป พวกเราสานไมเปน ไปตัดเตยมาใหคนแก
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ผอ.ประมงค :
ก็เหมือนกับเผาอื่นๆ สวนมากก็ใชแรงงานผูหญิง ตามซุมตางๆที่ผมไปเยี่ยม โซก็
เหมือนกันสวนมากใหผูหญิงทํางาน ผูชายเปนฝายสนับสนุน จากผลงานเสื่อใบเตยก็เปนโครงการเขาสู
โรงเรียน
คุณเทวี: ทีแรกพี่เลี้ยงพาไปศึกษาดูงานกลุมชอง ขออนุญาตเรียกวาเปนพี่ใหญ ก็เกิดความประทับใจวา
เขานําภาษาของเขาเขาสูระบบโรงเรียนไดอยางไร ก็ไดเรียนรูจากชอง ที่นี้เราก็มาคุยกันในทีมวิจัยทํา
อยางไรจะนําภาษาของเราเขาสูโรงเรียนได คุณศาลาก็มีความคิดแปลกๆ ทีแรกก็ขออนุญาตจากอาจารย
แมกอน จะนําภาษาไปสอนเด็กไดไหม อาจารยแมบอกวาสอนอยางไร ทําอยางไร ไมรูขั้นตอน คุณศาลา
บอกวาจะนําไปสอนที่ศาลากลางบาน เรียกเด็กที่สนใจที่จะเรียนภาษาโซ (ทะวืง) เด็กๆ ก็ชอบอยูแลว
เพราะมันเคยไดยิน ไมคอยมีคนพูด อาย ศาลาก็เลยบอกวาอยากจะสอนที่ศาลากลางบาน อาจารยแม
บอกวา เอาอยางนี้ถาอยากจะสอนจริง ไปดูกลุมชองเขากอน เขาเอาภาษาเขาสูโรงเรียน ไปดูที่นั่นแลว
เกิดความประทับใจ เกิดอยากจะนําภาษาเขาสูโรงเรียน พี่เลี้ยงก็เลยชวยหนุนใหเกิดโครงการเพื่อเสนอ
ขอการสนั บ สนุ น จากสกว. แล ว ทางสกว.ก็ มี ค วามเมตตาแก พ วกเราให ก ารสนั บ สนุ น กระผมต อ ง
ขอขอบคุณมากเหลือเกิน พรอมทั้งใหกําลังใจแกพวกกระผมไดทํางานกันมาตลอด
ผอ.ประมงค : ตอนที่จะเขาสูโรงเรียนไดทราบวาแยงกันเปนหัวหนาโครงการใชไหม
คุณเทวี: ไมไดแยงครับ
คุณศาลา: ไมไดแยงครับ
ผอ.ประมงค : ไปทํางานโครงการที่๑ มาแลว ก็อยากทําโครงการที่ ๒ นําภาษาเขาสูโรงเรียน ทั้งคุณ
เวทีและคุณศาลาแยงกันเปนหัวหนาโครงการ อาจารยสุวิไลบอกวาถาแยงกันงั้นใหอาจารยประมงคเปน
หัวหนาโครงการดีกวา (พูดปนเสียงหัวเราะ) ผมก็เลยไดเปนหัวหนาโครงการโดยอัตโนมัติในฐานะที่เปน
ผูอํานวยการโรงเรียน ก็ไดอํานวยความสะดวกทั้ง ๒ ทาน หลังจากนําภาษาเขาสูโรงเรียน ไดพาทีมมา
ทําอะไรบาง
คุณศาลา: ไดพาทีมมาทําหนังสือ และพาเด็กมาเรียนภาษา อบรมครูภูมิปญญจํานวน 4 คน ดังนี้ 1. ครู
เนตร 2. พี่สมปอง 3. กรรณิการ 4. พี่สุภี
ผอ.ประมงค :
และก็เปนที่นาเสียดายที่ครูสมปองซึ่งเปนครูภูมิปญญาจริง ไมสามารถเดินทางมา
รวมงานได เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ
ผอ.ประมงค : ครูสมปอง แกเปนดีเจประจําเผาโซ (ทะวืง) จะเปดเพลงภาษาโซ (ทะวืง) และพูดภาษา
โซวัน 1-2 คํา และเปนคนที่ชอบรองเพลงภาษาโซ
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ผอ.ประมงค : นอกจากอบรมครูภูมิปญญาแลว เห็นบอกวาผลิตสื่อการสอนดวย ทําอยางไร
คุณศาลา: ไดมาเรียนผลิตสื่อการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปนครั้งแรกครับ เพราะวาไดมาทําหนังสือ
big book หรือวาภาษาชาวบานเรียกวา หนังสือเลมใหญครับ ตอนนั้นมีอาจารยจากประเทศนอก คือ
อาจารยเดนนิส มาเปนครูสอน เปนพี่เลี้ยง สอนเด็ก ทานก็สอนภาษาฝรั่ง ผมมาฟงแมแตภาษาไทยผมก็
ยังไมรู
อ.ประมงค: แตสามารถพูดกับอาจารยเดนนิสไดรูเรื่อง เราทําหนังสือเลมใหญแลวก็ทําหนังสือเลมเล็ก
ดวยใชไหม ทราบวาคุณพี่ศาลาทําหนังสือเลมยักษไดประณีตสวยงามมีโชวอยูดานนอก
ผอ.ประมงค : ทานบอกวาตองทําดัมมี่กอน ตอนนี้หลับตาก็ทําได ทานวาทําดัมมี่ ผมคิดวาตองเอาไพ
มา แตวาทานบอกวาไมใช ดัมมี่คือหนังสือเลมเล็ก ตองรูหนารูตากัน วาหนานี้ตองคูกับหนานี้
ผอ.ประมงค : ทานครั้งแรกก็ทําดัมมี่ ตอๆ มารําคาญตัวเองก็เลยไมทํา ไดรื้อหมดเลยครับ 5 เลม ก็
หลาบจําตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ก็เลยทําดัมมี่ ที่นี้พอเรามีหนังสือเลมเล็กและเล็มใหญ และก็มีแบบเรียน
ถายโอนดวยใชไหมครับ
คุณเทวี: ใชครับ เรามีแบบเรียนถายโอนที่โชวอยูขางนอกครับ
ผอ.ประมงค : ทานแบบเรียนถายโอนก็จะเปนการสอนที่ประกอบดวยการสอนแบบที พี อาร สําหรับ
นั ก เรี ย นกลุ ม ชาติ พั น ธุ โ ซ ที นี้ เ รามี แ บบเรี ย นถ า ยโอน หนั ง สื อ เล ม เล็ ก หนั ง สื อ เล ม ยั ก ษ เราขาด
พจนานุกรม แลวเราทําอยางไรครับ
คุณเทวี: แลวเราก็ทําพจนานุกรม หลังจากทําพจนานุกรมเสร็จแลว ก็ทําสื่อการสอนแตยังทําไมไดมาก
เทากลุมญัฮกุร แตก็ทําไปเรื่อยๆ และก็มีการสอน สัปดาหละ ๓ วันคือ วันจันทร อังคาร และพฤหัสบดี
และสอน ๒ โรงเรียนคือ โรงเรียนบานหนองแวง และโรงเรียนบานหนองมวง เด็กชอบมากครับ วันไหน
ครูเนตรไมลงไปเด็กเรียกรองถามหาวา ครูเนตรไมสบายใชหรือเปลา เด็กเขาชอบภาษาโซ เนื่องจากวา
คนโซ (ทะวืง) นําภาษาเขาสูโรงเรียน จบโครงการนี้แลว ก็ทําโครงการที่ 3 โครงการแนวทางอนุรักษภูมิ
ปญญาเพื่อการรักษาดูแลสุขภาพของคนโซ (ทะวืง) คือเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร ตอนนี้กําลังทําคิดเปน
เปอรเซ็นตไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต
ผอ.ประมงค : ทานอาจารยทานบอกวาเราเรื่องภาษาอยูดีๆ ทําไมคุณพี่ศาลานักคิดระดับโลก แตทํา
ระดับชาวบานจึงคิดมาทําเรื่องสมุนไพร
คุณศาลา: เพราะทานพี่เลี้ยง อาจารยเจี๊ยบอยากใหพวกเราทําโรงพิมพโซ (ทะวืง) เพราะวาจะไดหนังสือ
เขาสอนในระบบโรงเรียน แตผมคิดวามันไมไดในชุมชนของเรา เราไมชอบ อาจารยเจี๊ยบก็เลยพาไป

109

ศึกษาดูงานสมุนไพรลุมน้ําโขงครับ อยูที่จังหวัดเชียงราย ยิ่งไปดูยิ่งชอบใจ ยิ่งยากเทาไหร ยิ่งอยากเห็น
เพราะไปดูแลว อยากจะทํา อยากจะเห็น สมุนไพรของเราก็มีคุณประโยชนมากมาย เชน กองกอยลอด
ขอน เปนยาแกไขของโซ (ทะวืง) หญาดอกขาว เปนยาหามเลือด ผมคิดวาถาเราทําวิจัยตรงนี้ได ถาเรามี
โรงพิมพ โรงกลั่น ในโรงพยาบาลของประเทศไทยคงจะตองสั่งตัวยาหามเลือดจากตางประเทศเขามาใช
กับพวกเราที่ถูกรถชน ถูกมีดบาด ผาตัดไสติ่ง หรือโรคตับ คงจะไมไดใชเพราะเรามียาหามเลือดของชาว
โซ (ทะวืง) แตคงจะไกลจากความฝนไป
คุณเทวี: ตอนนี้พวกผมก็ไดไปสํารวจสมุนไพรและเก็บขอมูลเชิงลึกจากคนเฒาคนแก จากภูมิปญญา
ชาวบานสมัยกอนได 200 กวาชนิด เมื่อไปสัมภาษณเสร็จแลวก็ไดขอมูลมา และไดหมอมา 8 ประเภท มี
หมอสมุนไพร หมอนวด หมอเปา หมอตําแย หมอฝ หมอฝงเข็ม หมองู และหมอสูขวัญ โดยขณะนี้เปนที่
นิยมไมวาจะเปนเผาญอ เผาโซ เผาลาว และเผาไทย เมื่อถูกงูกัดจะไมไปโรงพยาบาล แตจะไปหาหมอ
เปาแทน อันนี้เปนการรักษาที่ดีเห็นผลทันตา สามารถทดสอบได
ผอ.ประมงค : ทานพอเราออกไปสัมภาษณเชิงลึก สํารวจหมอภูมิปญญาพี่เลี้ยงแนะนําใหเราทําอะไร
คุณเทวี: พี่เลี้ยงแนะนําใหทําแผนที่หมอ แผนผังหมูบาน ซึ่งมี 4 หมูบาน สัญลักษณที่มีตนไมใหญจะ
เปนสัญลักษณของหมอสมุนไพร
ผอ.ประมงค : ทานที่ทําไป พี่เลี้ยงแนะนําวาบานไหนมีบานเลขที่อยูก็ทําเปนแผนผัง ถาบานไหนเปน
หมอก็เอาสัญลักษณไปติดไวที่บานเลขที่หลังนั้น
คุณศาลา: เพราะวาถาคนเดินทางผาน หรือคนตองการอยากไดสมุนไพร หรือวาคนที่ถูกงูกัดจะไดรูวา
คนนี้เปนหมออะไร อยูจุดไหนของหมูบาน จะไดไมลําบากในการถาม บางทีถามคนโซ (ทะวืง) ก็เปนคน
ขา คนองๆ คนใหญๆ เหมือนกับชาง ถาคนเขาไมถึงก็จะทํายังไง เกรงขาม แตปกติแลวใจดี๊ ใจดี ถาคน
ไมมีที่พักอาศัยก็เชิญครับศาลาริมทาง
ผอ.ประมงค : มีกลุมเขมรถิ่นไทยเขาดูแผนที่แลวบอกวา หมอนวดทําไมมือเหมือนกับภูตแมน้ําโขง อัน
นี้ใครเปนคนวาดนะ พี่ศาลา
คุณศาลา: อันนี้ผมก็วาดรูปไมเปน ทานผอ.ประมงค ก็ชวยเสริม ไมรูเล็บเปนยังไงทําไมเหมือนแมนาคก็
ไมรู
คุณเทวี: ภาพที่เห็นอยูนี้เปนภาพการฝงเข็มจริงๆ ในหมูบาน หมอคนนี้เกงมากไปเรียนมาจากประเทศ
จีน ตอนสมัยเขาเปนคอมมิวนิสตอยู เขาเขาไปเรียนในประเทศจีน 5 ป กอนที่จะมาที่นี่ผมก็ลองใหเขา
ฝงเข็มที่ขาผม
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ผอ.ประมงค : ทานคือวาปาคนนี้ พอแมของเขาเขาปาในยุคคอมมิวนิสต เขาก็เลยเขาไปอยูกับพอกับ
แม ตอนอายุ ๑๓ ขวบ เขาก็ไปอยูที่เมืองจีน เรียนฝงเข็ม เรียนจริงๆ และก็มีฝมือจริง ฝงใหเห็นกันจะๆ
คุณเทวี: ฝงเองจริงๆ คนแถวนั้นปวดหลัง ปวดเอว ปวดทอง ปวดตรงไหนแทงตรงนั้น
ผอ.ประมงค : ถาปวดใจ ก็แทง
คุณเทวี: ถาปวดใจ ก็ตองแทงที่หัวใจพอดีครับ แตไมตายครับ
ผอ.ประมงค : ถาปวดตา แทงตรงไหน
คุณศาลา: ก็แทงที่ริมตา ไมไดแทงที่ดวงตา บนคิ้ว
คุณเทวี: ภาพที่เห็นพวกผมไปเดินสํารวจสมุนไพร ตามภูเขา ภาพที่เห็นคือคุณปริญญา และหมอบุญมี
ผอ.ประมงค : ไปเดินที่ไหนก็บอกพี่นองไปซิ วาเดินที่ไหน
คุณเทวี: ภูเขาเหล็กใกลๆ บานผมครับ บานผมมันติดภูเขา มีสมุนไพรเยอะ
ผอ.ประมงค : เนื่องจากหมดเวลา สวัสดีครับ
ผูดําเนินรายการ: เนื่องจากวาโครงการนี้มีอะไรที่นาสนใจมากมาย พื้นที่บานหนองมวง บานหนองแวง
จังหวัดสกลนคร เปนพื้นที่ที่นาสนใจมาก อากาศก็ดี ไมจําเปนตองใชแอร บรรยากาศดีมาก ถาพี่นองของ
เราทานใดสนใจจะไปเที่ยวที่บานหนองแวง หรือบานหนองมวงติดตอกับพอศาลา พี่เทวี และอาจารย
ประมงค ทายนี้ขอเสียงปรบมือใหกับทีมโซ (ทะวืง) จากวันนั้นถึงวันนี้ และตอไปจะมีวันพรุงนี้ในโอกาส
ตอไปของโซ (ทะวืง)
คุณศาลา: สุดทายผมขออวยพรใหพอแมพี่นอง ทุกเผาพันธุทุกคนและทานอาจารยทุกระดับ และทาน
ศาสตราจารยดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ขอใหอายุ วรรณะ สุข พลัง สาธุ ขอใหมีอายุยืนยาว เปนรมโพธิ์รม
ไทรของนักวิจัยทุกคนนะครับ
ผูดําเนินรายการ: กลุมตอไปเปนกลุมอึมป จังหวัดแพร วันนี้จะนําเสนอในหัวขอ “สืบชะตาภาษาอึมป
พลิกฟนวัฒนธรรมโลโลโบราณ”
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมอึมป จ.แพร
“สืบชะตาภาษาอึมป พลิกฟนวัฒนธรรมโลโลโบราณ”
โดย ทีมวิจัยกลุมอึมป จ.แพร
วันที่ 29 ตุลาคม 2551
คุณธีรภพ: ผมชาวอึมป จากจังหวัดแพร ขอแนะนําทานแรก คุณสัญชัย เยียดยอด จะพูดภาษา
อึมป ทานที่สองก็คือคุณเสนห สีตื้อ จะไดมาแปลเปนภาษาไทย สวนผมธีรภพ เขื่อนสี่ หัวหนา
โครงการสืบชะตาภาษาอึมปพลิกฟนวัฒนธรรมโลโลโบราณ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ทานแรก
ขอเรียนเชิญคุณสัญชัย เยียดยอดครับ
คุณสัญชัย: กลาวถึงประวัติความเปนมาเปนภาษาอึมป
คุณเสนห: ประวัติของชาวอึมป ชาวอึมปอพยพมาจากสิบสองปนนามณฑลยูนนานของจีน
เพราะวาถูกรุกรานจึงไดอพยพเขามาสูที่เมืองพรม ประเทศลาว ภายหลังเจาเมืองแพร เจาเมือง
นานไปไดรบที่ลาวจนชนะ เลยตอนชนอึมปมาไวที่จังหวัดนาน และอึมปแหงบานดง ตําบลสวน
เขื่อน จังหวัดแพร ในปจจุบันก็ผานมาได 369 ป ก็คงประมาณ 2182 ตามที่ประวัติของวัดดงใตซึ่ง
เปนวัดแรกของชาวอึมป นับถือศาสนาพุทธ และนับถือเทวดา จึงไดมีการขอขมาเทวดา ก็มีอยู
เดือน 7 เดือน 12 และเดือน 4 และการบวงสรวงดําหัวเทวดาในวันที่ 16 เมษายนของทุกป มี
พิธีกรรมประเพณีอยู 6 อยาง (1) การทําสะเดาะหแรม 7 ค่ํา เดือน 8 (2) การบวงสรวงแมโพสพ
หลังดํานาได 1 เดือน (3) การขอฝนพระอุปคุต (4) การตานเรือนนอย (5) การสะเดาะเคราะห
และ (6) การสืบชะตา
คุณธีรภพ: นั่นคือประวัติโดยยอของชนเผาอึมป ซึ่งก็ไดพูดในแนวของประวัติความเปนมา จึงได
ตั้งหัวขอการนําเสนอในครั้งนี้วา การสืบชะตาภาษาอึมปพลิกฟนวัฒนธรรมโลโลโบราณ
โลโลโบราณ หมายถึงวา เปนเชื้อสายของโลโล จากทิเบตกับจีนซึ่งเปนภาษาแม ซึ่งได
อพยพมาจากทิเบตและมาถึงสิบสองปนนา จากคําพูดเมื่อกี้เปนประวัติเดิม ก็อางอิงจากหลักของ
สถาบันสแกนดิเนเวีย ซึ่งเขามาศึกษาภาษาอึมปเมื่อป 2515 ซึ่งเปนชาวฝรั่งชื่อเดวิส ริชารด ถาจํา
ไปผิดนะครับ โจทยวิจัยในการสืบชะตาภาษาอึมป คือวาภาษาอึมปก็เหมือนกับภาษาทั่วๆ ไปกับ
ชาติพันธุทุกทาน ขณะนี้ภาษาอึมปก็กําลังถดถอย เลือนรางหายไปจากเผาอึมปเหมือนกัน ที่บาน
ดง ตําบลสวนเขื่อนตอนนี้ มีชุมชนอยูประมาณ 600 กวาหลังคาเรือน แตคนที่พูดภาษาอึมปไดมี
อายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป และชนเผาอึมปเหมือนกันอยูที่บานสะเกิน จังหวัดนาน มีอยูประมาณ 80
หลังคาเรือน คนที่พูดไดคืออายุ 50 ปขึ้นไป เพราะฉะนั้นที่จังหวัดนานกิ่งอําเภอสองแถว ตําบล
ยอด ตอนนี้รูสึกวาสถานการณนาเปนหวงและกลุมของผมก็นาเปนหวงพอๆ กัน เพราะวาเด็กที่มี
อายุ 25 ลงไปไมสามารถพูดภาษานี้ไดเลย แตฟงรูเรื่อง อยูในภาวะวิกฤต นาเปนหวงมาก ก็มี
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โครงการของการมหิดลเขาไป ซึ่งตอนแรกดร.มยุรี และดร.ศิริเพ็ญไดมาหาที่วัดดงเหนือ มีทาน
พระครูศิลปาอาคม ซึ่งเปนเจาคณะตําบลอยู พบปะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้น
พอดีมีอดีตนายกอบต. พี่สิงหลใหเด็กเรียกผมขึ้นไป คือสมาชิกทีมวิจัยเขาจะมีกันหมดแลว แต
ขาดหัวหนา พอผมขึ้นไปปุบ ทานพระครูถามผมวา จะรับเปนหัวหนาไหมโครงการนี้ ผมก็นั่งคิด
อยู ดวยความเปนคนขี้ใจออน พอเขาพูดมาวาเกี่ยวกับตัวหนังสือของภาษาอึมป เขียนใหเปน
ตัว หนัง สือขึ้ น มา จากเดิ มที่ไ มมี ตัว หนั ง สือ ซึ่ง ตรงกับ ความตั้ งใจเดิ มของผมที่ คิ ด จะตั้ งชมรม
อนุรักษภาษาอึมป ซึ่งคณะของผมเคยทําหนังสือเลมเล็กๆ อยู แตยังไมกระจายทั่ว แตวาในตอน
นั้นกับตอนนี้ไมเหมือนกัน เพราะวาไมไดอาศัยหลักของภาษาศาสตรเลย ตอนนี้ทางทีมวิจัยใน
พื้นที่ก็มีผมเปนหัวหนา และมีทีมที่ปรึกษาทางดานวิชาการภาษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ไดมาชวยกันสรางระบบตัวเขียนเพื่อสืบทอดภาษา เปาหมายก็คือ การสรางระบบตัวเขียนนี้ตอง
เปนที่ยอมรับของชุมชนทั้งภายในและภายนอก และอีกอยางตองงายแกผูใช ไมซับซอนเกินไป
และลักษณะของภาษาที่ใชดูงายและใชสัญลักษณที่สม่ําเสมอ สามารถบันทึกเขาคอมพิวเตอร และ
เขาสูระบบของราชการได
และโจทยอีกขอหนึ่งคือ จะสรางนักวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟูภาษา ตอนนี้นักวิจัยทองถิ่น
คือทีมงานของผม ที่เขารวมตอนนี้ก็มีภูมิปญญาทองถิ่น มีพระครู พอใหญ แมใหญ ผูนําเทวดา
เยาวชน และก็มีที่ปรึกษาดานวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล
สรุปวา พยัญชนะภาษา 44 ตัวที่ใชในภาษาไทย เหลืออยูเพียง 19 ตัวในภาษาอึมป ก็จะ
เปน ก กี่ ค คู ง โง เปนตน สระพื้นฐานคลายภาษาไทย แตมีแตกตางจากภาษาไทยคือ มีสระ
นาสิก และสระบีบลงคอ สวนวรรณยุกตภาษาไทยมี 5 เสียง แตอึมปมี 6 เสียง สามัญ เอก โท ตรี
จัตวา และมีเสียงพิเศษ เชน ทา ทา ทา ทา ทา ทา ทานผูมีเกียรติและคณาจารยฟงแลวอาจจะคิด
ว า เป น เสี ย งเดี ย วกั น แต จ ริ ง ๆ ไม ใ ช สั ง เกตดู ใ ห ดี ชอ ช อ ช อ ช อ ช อ ชออ เป น เสี ย งที่ ย าก
พอสมควร เรียกวาเปนสระธรรมดา และจะมีสระเสียงนาสิก คือจะขึ้นจมูก และจะมีเสียงที่บีบลงคอ
และก็เปนเสียงที่บีบลงคอและขึ้นนาสิกดวยสองอยาง
ตัวอยางเชน สระธรรมดา ปู “ปูน” เสียงนาสิก ปูง “ เสียงบีบลงคอ ปูอ “” เสียงบีบลงคอ+
นาสิก ปูงอ “” ฟงแลวไมงาย แตจุดที่งายก็มีอยูคือ ภาษาอึมปจะเปนคําโดดเยอะ จะไมมีตัวสะกด
หรือตัวควบกล้ําสามสี่ตัว อยางที่ผมเขียน เพียว เล งา บี เปนคําโดดๆ เยอะ และไมมีตัวสะกดใน
ภาษาอึมป
เวลาพูดกรรมจะอยูตรงกลาง และกริยาจะอยูทาย เชน ภาษาไทย ฉันกินขาว แตอึมปจะ
บอกวา ฉันขาวกิน ไปไหนมา ภาษาจะอึมปจะพูดวา ไหนไปมา
รูปวรรณยุกต สามัญ เอก โท ตรี จัตวา และก็มีเสียงพิเศษ พอดีทางมหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารยมยุรี และอาจารยศิริเพ็ญขึ้นมาที่แพรหลายครั้ง เพื่อจะหาตัวพิเศษตัวที่หก มันหายากนะ
ภาษาไทยเขาไมมี เราจะเติมอยางไรละ กลายเปนวา ทายสุดเลือกใชสัญลักษณที่มีลักษณะคลาย
นกบินหนี หรือเลขเกาอยูขางบน สรุปแลวจะใหนิ่งตรงนี้แลวครับ เอาตามนี้ นี่คือวรรณยุกต และ
สระประสม สระธรรมดา สระนาสิก สระบีบลงคอ
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ในดานการทํางาน หลังจากศึกษาพยัญชนะ พอดีมีเด็ก ถึงแมจะพูดไมไดแตเขาก็มีความ
สนใจมาก เด็กจะมารวมประมาณ 30-40 คน ที่วัด ตอนแรกวาจะใหเขียน แตภาษายังไมนิ่ง พวก
ผมตองหัดเขียนใหเกงกอน พอชํานาญแลวคอยถายทอดใหเด็ก เชน การใหคําศัพทกับเด็ก เมื่อ
เด็กกลับไปบานก็ไปถามพอแม ออกเสียง ทําใหมีการสื่อสารกันภายในบาน เด็กจะมีความคลองใน
การใชภาษา เชน การใชวรรณยุกต
มีการใหเด็กเลนเกมสตางๆ และใหเด็กรองเพลงภาษาอึมปเพื่อใหจํา ปลุกระดมใหรัก
ภาษาของตนเอง ในสวนของชุมชน ไดพบประพูดจาปราศรัยกับชาวบานในวันพระ (เปนวัยยาวัจ
กร) เด็กจะถามมีอะไรจะถายทอดใหมั๊ย ชาวบานใหการตอบรับดีมาก เวลาไปประชุมที่ตางๆมา
เขาก็จะถามวามีอะไรจะถายทอดใหมั๊ย อันไหนจะไปดวยไดบาง สิ่งนี้ทําใหมีกําลังใจในการทํางาน
หลังจากที่ไปอบรมที่เชียงใหมก็มาบันทึกเทป ถอดออกมาเปนคําของภาษาไทย มีประวัติ
ของวัด เทวดา การทํางานถือวาทําได 80 % ติดที่ตัวหนังสือ เพราะยังไมนิ่ง คิดวาอีกไมนานจะ
สําเร็จ อุปสรรค คือเด็กอนุบาลสวนใหญจะไปเรียนในตัวเมือง เราไมมีโอกาสสอน จะสอนไดเฉพาะ
เด็ก ป.5 ขึ้น โดยสอนที่วัด
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมกอง จ.สุพรรณบุรี
“การฟนคืนภาษากองผานวิถีชีวิต”
โดย ทีมวิจัยกลุมกลุมกอง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 29 ตุลาคม 2551
ผูนําเสนอไดแก นายมนัส ขุนณรงค นางฉวีวรรณ ศิริปมา หัวหนาโครงการการพัฒนา
ศูนยละวาเปนแหลงเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม
ประวัติความเปนมาของชนกลุม
เดิมชาวกอง หรือละวา มีถิ่นฐานตั้งอยูหมูที่ 10 ประกอบอาชีพทําไร ทํานาไมไดเพราะ
เปนที่ราบสูง ชาวบานสวนใหญทําไรและรับจางทั่วไป เดิมยายถิ่นฐานมาจากบานละวาวังควาย
โดยมีนายเปเปนหัวหนาพามาในระยะแรก โดยมาอยูทางทิศตะวันออกของหมูบาน เพราะเปนที่
ราบเหมาะสมกับการสรางที่อยูอาศัย ตอมาเกิดโรคระบากทองรวง ไมมีแพทย หมอ ไมมีโรงเรียน
ไมมีสถานศึกษา มีความรูจากการเปนเด็กวัด เขาอบรม เกิดโรคระบาด มีการลมตายก็เลยตองยาย
ที่อยูใหม สภาพทางสังคม มีการพูดกันหลายภาษามีคนอพยพเขามามาก มีประชากร 500 กวาคน
มีชาวกองคนลาว คนไทยปะปนอยู มีชาวกองอยู 190 คน แตไมพูดภาษากอง ทําใหภาษาเริ่ม
หายไป ก็เลยทําใหเกิดปญหาเรื่องภาษาและวัฒนธรรม อาจารยมยุรี เขามาศึกษาขอมูล
กอนขึ้นโครงการ เมื่อสิบปที่ผานมา ในชุมชนมีการพูดภาษาเยอะ ตอมาคนพูดเหมือน
ภายนอกมากขึ้น เกิดการถดถอยมากขึ้น อาจารยมยุรีทีแรกเขาไปศึกษาภาษาที่บาน ในการเรียน
ปริญญาโท อาจารยเห็นวาภาษาเริ่มหายไป อายุสามสิบสี่สิบ จะเขียนหนังสือไมได รุนเด็กเขียนได
แต พู ด ภาษาไม ไ ด ทํ า งานไปได ร ะยะหนึ่ ง มรตั ว อั ก ษร แต ก็ พ บว า ภาษายากมาก เขี ย นด ว ย
อักษรไทยไมไดตองมีสัญลักษณ อักษรกํากับ ตอมาไดปรับเปลี่ยนวิธี คิดวาถาทําดวยตัวหนังสือ
เก็บภาษาไดไมหมดแน ประกอบกับ ภาวะทางสังคมของภาษา เชนที่สุพรรณบุรี มีชนกลุมนอย
นอยมาก คอนขางจะยากสําหรับการยอมรับกับคนอื่น
เมื่อจบโครงการแรก ก็มาทําโครงการพัฒนาศูนยละวาเปนแหลงเรียนรูดานภาษาและ
วัฒนธรรม เปนการศึกษาภาษาผานชีวิต ใหคนแกพูดกับเด็กที่มาเรียนทอผา พูดเปนภาษากอง
ไมจํากัดคนเรียนวาจะเปนเฉพาะคนกอง ในหมูบานมีทั้งลาว ไทย กอง มีคนตางภาษามาเรียน
สามารถเรียกอุปกรณทอผาเปนภาษากองได ไดภาษาในระดับหนึ่ง ไดการทอผา
ตอไปที่วางแผนวาจะทํา คือ การสรางเครือขายที่บานคอกควาย จ.อุทัยธานี พูดภาษา
เดียวกัน เรียนหนังสือมากกวา เราจะใหชวยในเรื่องการทําหนังสือ ไดมีการพูดคุยกันบางแลว แต
ยังไมไดรับคําตอบที่แนนอน ถาเชื่อมโยงกับที่อุทัย จะทําใหกลุมเราใหญขึ้น ประกาศใหคนใน
ชุมชนรูวาเรารักภาษา เราก็เปนคนไทยนี่แระแตเราก็รักภาษาเรา
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อ.มยุรีในสังคมไทยยังมีจริงที่คนรุนนี้ไมไดเรียนหนังสือ เวลาทําการฟนฟูภาษาจะเปน
อุปสรรคมาก คนที่เขียนไดมีเพียงหนึ่งคนเทานั่น จะทําอยางไรใหภาษาอยูได ก็ตองหาพันธมิตร ก็
คือตองไปที่บานคอกควาย แลวจะทําอยางไรภาษาจึงจะฟนฟูขึ้นมาได ภาษานี้คนพูดไดไมมี แลว
ก็ เ กิ ด เป น อี ก โครงการขึ้ น มา คื อ โครงการพั ฒ นาศู น ย ล ะว า เป น แหล ง เรี ย นรู ด า นภาษาและ
วัฒนธรรม
คําถามแลกเปลี่ยน ประชากรมีกี่คน
ตอบ มี 190 คน แตพูดไดไมถึง 20 เพราะรับสังคมภายนอก อารยธรรมจากภายนอกเกินไป
"
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การนําเสนอกรณีศึกษากลุมชอง จ.จันทบุรี
“ชองเปนสังคมแหงการเรียนรู”
โดย ทีมวิจัยกลุมชอง จ.จันทบุรี
วันที่ 29 ตุลาคม 2551
กลุมชอง สังคมแหงการเรียนรู
คุณมณเฑียร: ไหนๆ ชองก็อยูกลุมสุดทายแลว เปนไดทั้งบวกและลบ แตสัญญาวาจะไมทําให
กลุมชาติพันธุอื่นๆ ผิดหวังในผลงานที่เราทํา และจะเสนอดังตอไปนี้
วันนี้เราจะโยงเรื่องชองเปนสังคมแหงการเรียนรู กราบเรียนเชิญทานกํานันเฉิน ทานจะอยู
ในสวนของการเกริ่นนําชองเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตอไปก็ทานจารึก ทานเปนผูผลิตสื่อการเรียนการสอน และก็ทานผอ.สุรพล ทานก็เปนผู
หนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนการสอนภาษาถิ่นหรือภาษาชอง และครูรุงเพชร และผมสัญญาวาทุกคน
จะรักษาเวลาเปนอยางดี ทั้งนี้ตองขอทําความเขาใจกับผูรวมสัมมนาทุกทาน ชองจะนําเสนอใน
หัวขอ ชอง: สังคมแหงการเรียนรูไดอยางไร วันนี้ผมก็จะโยงบทบาทของเราจากจุดเริ่มตนและ
สถานการณการทํางานของเรามาจนถึงปจจุบัน เพื่อไมใหเสียเวลาผมก็อยากจะเชิญกํานันเฉินทาน
ไดเกริ่นนําโครงการชองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
กํานันเฉิน: ขอสวัสดีทางสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเฉพาะอาจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน และหนวยงานในสถาบันฯ
ความเปนมาการฟนฟูภาษาชอง ครั้งแรกเมื่อปพ.ศ. 2542-2543 ตอนนั้นยังไมมีการวิจัย
ภาษา ผมเปนอาสามาสอนภาษาชองที่สถาบันฯ แหงนี้อยูหลายเดือนจนนักศึกษาพูดภาษาชองได
และภาษาชองที่เรียนนั้น นักภาษาศาสตรที่เรียนแลวพอทราบวาภาษาชองมีกี่เสียง เสียงอะไรบาง
เขารูหมด เขาเขียนดวยตัวโฟเนติกส จึงทําใหภาษาชองมีตัวหนังสือขึ้นมาเปนเอกลักษณเรื่อง
ระบบของชอง ฉะนั้นเพื่อไมใหเสียเวลา เหตุที่มีการวิจัยภาษาทองถิ่นประเด็นภาษานี้ โดยอ.สุวิไล
เปรมศรีรัตน ทานไดคุยกับผม วา ทําอยางไรจะใหเด็กพูดภาษาชองได ผมตอบวา ไมมีโอกาส ไม
มีเงิน จะจางใครสอน และหลักสูตรไมรูจะทําอยางไร แลวผมก็บอกวา ลองทําดู อ.สุวิไลก็บอกวา
ฉันรูจักกับ อ.พรทิพยเจาหนาที่ สกว. เขามีทุนที่จะชวยเหลือดานทําโครงการ ดังนั้นอ.สุวิไลก็เลย
เชิญ อ.พรทิพยมาคุยที่สถาบันฯ เมื่อ อ.พรทิพยเห็นผมก็ถามวาตองการทําจริงหรือ ผมไมอยากให
ภาษาชองสูญหายไปจากโลก เพราะเปนภาษาที่มีการใชมากวา 1,000 ป เพราะวาจังหวัดจันทร
ภาษาชองเปนของคนพื้นเมือง โดยเฉพาะภาคตะวันออก 3จังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด และติด
แถบไพริน เปนภาษาชอง ชองนั้นจะเปนเผาหนึ่งที่เปนบรรพบุรุษและเปนอาณาจักรใหญในภาค
ตะวันออก ฉะนั้นผมก็เปนหวง กลัวภาษาชองสูญ อ.พรทิพยจึงใหผมไปหาคนชองประชุมกัน และ
ตั้งโจทย ทําโครงการมา เขาจะใหเงินมาทําหลักสูตร เพื่อการเรียนรูสอนในโรงเรียน ผมก็ไปเอา
พวกพี่นอง นายเฉียน นายหนู เปนตน มาที่มหิดล ชั้นแรกก็ทําหนังสือเลมเล็ก ยังมีปญหาวา
ภาษาชองจะเอาภาษาไหนเขียน ใชภาษาไทยก็ไมถูกเสียงชอง เชน จะฮ ปะฮ จะใสไมตรี จัตวา
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ไมได ภาษาศาสตรเขาวามันไมเปนเสียงชอง เลยพากันมากําหนดกันที่มหิดล ก็มาประชุมกันวิจัย
เหมือนกันวา จะเอาตัวอะไรกันแน ตองหามติรวมกัน ชาวชองมาทั้งหมดประมาณ 20 คน เมื่อตก
ลงกันแลวจึงทําหลักสูตรเปนตนฉบับ กวาจะทําเสร็จก็จะตองไปประชุมวิชาการที่คลองพลูอีกหลาย
ครั้งกวาจะทําหลักสูตรเสร็จ ฉะนั้นสกว.ก็อนุมัติโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง ต.
ตะเคียนทองและคลองพลู เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2544 เปนตนมา ผมภูมิใจวา เรามีเงินแลว คงจะ
สําเร็จแน หกหมื่นกวาบาทครั้งแรก ผมดีใจก็เที่ยวตามหาผูที่เปนชอง ไดทั้งหมด 29 คน ทําไปทํา
มาบางคนก็ลา ผมไมเอาแลวภาษาชอง ทําไมไหว งานยุง ไมมีเวลาทํางานบาน คนโนนออกไป
ผมเอาคนนี้ใสมา หมุนเวียนแบบนี้ภายในป 44 จนเหลือคนที่ทําจริงๆ ก็เห็นอยูในปจจุบัน ที่มาที่นี่
จะขอสรุปคราวๆ วา การทําโครงการวิจัยภาษาชอง ในระหวางที่ทําเดือนแรกกิจกรรมที่
ทํานั้นก็มี 1) การทําโจทย ปญหาโครงการ ชื่อโครงการ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การคนหา
ตัวรูปอักษร ตัวสระ ตัวพยัญชนะของชอง เสียงของชอง 4) การทดลองทําหนังสือเลมเล็ก เลมใหญ
จะเป น ผลอย า งไรไม ท ราบ ต อ งทดลองไปก อ น 5) ทํ า พจนานุ ก รม และไวยากรณ ช อง-ไทย
พจนานุกรมเอามาจากไหน ก็เอามาจากสมาชิกทั้งหมด แบงหมวดกันรับผิดชอบ เชน หมวดสัตว
หมวดตนไม 6) การฝกครูภูมิปญญาชอง 7) การตั้งศูนยการเรียนรูภาษาชอง 8) การรายงานผล
ฉบับกาวหนาและฉบับสมบูรณ โครงการชองมี 2 ระยะ ครั้งแรก 6 เดือนตั้งแตเดือนมีนาคม - 31
สิงหาคม ครั้งที่ 2 ตอมาจนถึงป 2547 เปน 2 ระยะ ซึ่งทําใหมีการสอนในโรงเรียนขึ้นมาจนติดตอ
มาถึงปจจุบัน นอกนั้นผมเองก็ดูแลในเรื่องการฟนฟูภาษาชอง พรอมกับตั้งคณะกรรมการ ฉะนั้น
เมื่อเกิดการเรียนรูภาษาชองขึ้นมา สถาบันตางๆ ก็เขาไปในศูนยชองตลอด พวกคนชองหรือ
นักวิจัยก็ไมมีเวลาที่จะทํามาหากิน แตก็ใจสู รักภาษาชอง ตองการใหทําตอไปไมลา ตอมาก็มี
หน ว ยงานของพี่ นอ งวางแผนงานต อ เนื่อ งมาอี ก จนถึ งเข า โรงเรีย นและมี ค รู ส อนจนถึ ง ขยาย
เครือขายในปจจุบันนี้หลายโรงเรียน
คุณมณเฑียร: ในสวนของกํานันเฉิน ทานก็ไดเกริ่นทําในสวนของโครงการชอง วามีกระบวนการ
อยางไร ในการนําภาษาชองเขาสูโรงเรียนโดยการรวมมือกับนักวิชาการกับชุมชน และที่ขาดเสีย
ไมไดก็คือ ผูรวมงานก็คือ ทีมวิจัย ตอไปจะใหทานจารึก ทานก็เปนนักเขียน และเปนวิทยากร
ให กั บ กลุ ม ต า งๆ ให ท า นเล า นิ ด หนึ่ ง ว า มี แ รงบั น ดาลใจอะไร ทํ า ให เ ป น นั ก เขี ย น และเราได
ถายทอดความรูของเราใหกับกลุมอื่นๆ อยางไร
คุณจารึก: (ทักทายดวยภาษาชอง) มดตะนอยตัวนิดๆ มันคุยกับลูกมันวา พอนะกินชางวันหนึ่ง
10 ตัวกับ 1 ซีก บอกกับลูกวายังไมเต็มทองเลยลูก ให 20 ตัว นี่คือบทกลอนครั้งแรกที่ผมไดเขียน
ลงกระดาษ ครั้งที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลไปที่คลองพลูวิทยา ผมก็ไดรับเชิญเปนครั้งแรก ตั้งแต
นั้นมาผมก็รูสึกตัววา เริ่มที่จะเปนนักเขียน ทางคณะของมหา’ลัยไปในปนั้นมีนักศึกษาปริญญาโท
ไปมากทีเดียว ทุกวันนี้คงจบดร.หมดแลว ดังนั้นเมื่อเปนนักเขียน ผมก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู
ตางๆ ที่ไดรับมาจากผูเฒาผูแก เนื่องจากผมเปนคนมีโอกาสอยางหนึ่ง นั่นก็คือ หนาตาคลายๆ
คนแก ก็เลยเขาไปอยูใกลกับคนแกไดมากกวาคนอื่น ก็คนรุนเดียวกัน ผมนะแกที่สุดเลย ก็เลยมี
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โอกาสเก็บความรูตางๆ จากผูเฒาผูแกไดมากที่สุด ดวยเหตุนี้ผมจึงถายทอดความรูตางๆ ที่ได
จากผูเฒาผูแกลงไปในหนังสือ และผมก็มีพรสวรรคอยูอยางหนึ่งตรงที่วา ไมไดเคยมาฝกเขียน
หนังสือที่นี่เลย รุนอื่นๆ เขาไดมาฝกเขียนบาง แตผมถูกจับเขียนเลยครับ เขียนไดครับ เลมแรกผม
ไดแพงมากเลยไดเลมละ 100 บาท ดีใจเหลือเกินภาษาชองขายไดแลว ตั้ง 100 บาทดีใจมากๆ
เลย อาจารยบอกวานี่คาเขียนนะ ผมก็ตอบวา ขอบคุณครับ คนชองบางคนบอกวา เราจะเอาภาษา
ชองไปขายไมได ไมดี ผมบอกวายิ่งขายไดยิ่งดี แลวถาคนในโลกนี้พูดภาษาชองไดหมดก็ยิ่งดี ชอง
จะไดดังทั้งโลกเลย คนอื่นอาจจะคิดอยางอื่น แตผมมีแนวคิดอีกอยางหนึ่ง กับหัวขอจะพูดนี่ก็คือ
ชองสังคมแห ง การเรีย นรู อาจจะพู ดผิด ประเด็ น ไปบ า งก็ต องขออภั ย การเรีย นรู ข องเราที่ผ ม
พยายามถายทอดใหทางศูนยฯ ก็คือการทําหนังสือตางๆ เปนเรื่องเลา เปนนิทานอะไรสารพัด
แมแตเรื่องไสยศาสตรและเรื่องที่เกิดขึ้นจริง สารพัดเรื่องที่ผมเขียน อาจจะเขียนเกงกวานักเขียน
คนอื่นนิดหนอย จนไดรับเชิญไปหลายที่ และก็ประทับใจวา ภาษาชองของเราถาเราเอาจริงๆ จังๆ
เราก็มีโอกาสที่จะนําความรูตรงนี้ไปเผยแพรใหกับคนที่อื่น หรือเปนหลักยืนใหกับคนชองดวยกัน
ใหไดศึกษาเขาใจในมรดกของคนชองที่เคยมีมาตั้งแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน อันนี้จะทําใหคนชอง
ตื่นขึ้นมาและพรอมที่จะรับรู และพรอมที่จะรับหรือสงในสิ่งที่เราจะมอบใหในทางดานการศึกษา
คุณมณเฑียร: ในสวนของคุณจารึกทานก็เปนนักเขียนภาษาชอง และก็เปนผูถายทอดใหกับทาง
กลุมโซ (ทะวืง) ญัฮกุร เปนตน ในสวนนี้คิดวาเปนสวนสําคัญ เราขามขั้นตอนมาอยูในสวนของ
นักเขียนแลว ตอนนี้ผมก็คงจะใหโอกาสแกผอ.สุรพลซึ่งเปนโรงเรียนแรกที่เราเอาภาษาชองเขา
ไปสูกระบวนการเรียนการสอน แลวมีอะไรเกิดขึ้นบาง ในสวนของโรงเรียนและโรงเรียนไดรับ
อานิสงฆอะไรบางจากการทําวิจัยภาษาชอง เรียนเชิญทานผอ.สุรพล ครับ
ผอ.สุรพล: สําหรับทานกํานันเฉินและทางนักปราชญ ทานไดรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเรียน
การสอนไวมากมาย เราก็เดินทางมาใหโรงเรียน โรงเรียนเปนผูรับ ไมไดทําเองเลย ชุมชนเปนผูทํา
ทั้งสิ้น เมื่อมาถึงโรงเรียนก็เอาเอกสารทุกอยางทั้งหลักสูตรและสื่อตางๆ มาใหโรงเรียน จากที่ได
ศึกษาเรียนรูรวมกับนักวิจัย เราก็พอจะมีความรูวาเขาทําอยางไร เพื่อที่เราจะนํามาสูโรงเรียน เริ่ม
จากการสอนชั้นป.3 เขามีความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของชุมชน มันก็นาที่จะสนับสนุนดานวิชาการให
นักเรียนไดศึกษา ไดเรียน เมื่อนํามาการเรียนไดมา 2 ป เราก็มาปรับใหเปนหลักสูตรสาระเพิ่มเติม
เรียกวาสาระเพิ่มเติมภาษาชอง เพื่อใหเขามาตรฐานการเรียนรู เนื่องจากกระทรวงไดกําหนดไววา
แตวาเราทํากอนที่กระทรวงจะกําหนด พอมาถึงที่กระทรวงเขากําหนดใหโรงเรียนจัดหลักสูตรตาม
ความตองการของทองถิ่น 30 เปอรเซ็นต มีหลักสูตรแกนกลาง 70 และไดนําหลักสูตรชองเขาไป
เปนหลักสูตรสถานศึกษา สาระเพิ่มเติม ในชวงชั้นที่ 2 คือ ป.4-ป.6 เมื่อนํามาเขาโรงเรียนแลว เรา
ก็เห็นผลวา นักเรียนกระตือรือรนในการเรียน มีความสนุกสนาน สนใจที่จะเรียน เพราะวาไมได
เปนภาระอะไรมากับนักเรียน เราก็เห็นวาเปนประโยชน ผลการสอบก็พัฒนาดีขึ้น เด็กมีความ
สนใจในการเรียน นักเรียนมีความสุข ผลการเรียนสูงขึ้น เราก็เลยทําการขยายผล เครือขายอีก 3
โรงเรียนที่อยูใกลเคียง อีกชวงหนึ่งก็คือ โรงเรียนสามารถที่จะเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยปริยาย
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เปนสถานที่โรงเรียนเครือขายมาศึกษาหาความรู เปนแหลงการเรียนรู ชุมชนก็เขามาใชเปนแหลง
เรียนรูภาษาชอง นักเรียนก็ไดการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาชอง ตลอดจนกลุมชาติพันธุที่ภาษากําลัง
ถดถอยไป ก็ไดมาศึกษาดูงาน และนําวิธีการตางๆ ของชองไปปรับใช ถือวาชองเปนผูจุดประกาย
ใหกลุมชาติพันธุตางๆ นําในเรื่องการเรียนการสอนภาษาถิ่นของตนเอง ก็คือวาเราทํากอน เมื่อมา
ดูวิธีการ แลวก็ไปปรับใชใหเขากับปริบทของตัวเอง อีกอันหนึ่งที่สมศ.มาประเมิน รอบที่ 2 เขาให
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาชองใหดู 1 ชั่วโมง วาที่เรารายงานผลการประเมินจริงไหม
อยางที่เขาวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน พอใหรุงเพชรไดทําการสอนอีก10 กวานาที เขาก็
บอกวา “สุดยอด” เพราะวา นักเรียนได เด็กได โรงเรียนได นักเรียนก็มีความสุข ผลการเรียนก็
เพิ่มขึ้น ตรงขามกับวิชาหลัก เชน ภาษาอังกฤษ เขาบอกวาภาษาอังกฤษสอนใหไดแบบชองซิ ถา
สอนไดแบบชองรับรองวาไปไดโลด เพราะผลการเรียนภาษาอังกฤษมันตกต่ํา เมื่อผลการประเมิน
เกี่ยวกับเรื่องของชุมชน ทั้ง 3 มาตรฐาน ไดระดับดีมากหมด เพราะชุมชนมีความตองการที่จะให
ไดอนุรักษและทําการสอน การประเมินของสมศ.กรรมการมีทั้งหมด 15 คน ไมมีใครขาดแมแตคน
เดียว สมศ.บอกวาเพิ่งเจอที่นี่เปนโรงเรียนแรกที่ชุมชนเขามารวมมือ ไมมีใครขาดเลยเพราะผม
บอกวา ถาขาดแลวโรงเรียนจะเสียประโยชนตรงไหน ถาไมมาชวยกัน ผอ.อาจจะตองถูกยาย หรือ
โรงเรียนถูกยุบไปขึ้นกับโรงเรียนอื่น ไมรูวาไปขูเขาหรือเปลา แตก็สรุปไดวา โรงเรียนเปนสังคม
แหงการเรียนรูทั้งในชุมชน ทั้งโรงเรียนเครือขาย และโรงเรียนที่ภาษาชาติพันธุจะสูญหายไป
คุณมณเฑียร: ทานก็ไดรับฟงจากทานผอ.ที่บอกวา โรงเรียนของทานทํางานรวมกับชุมชน และ
เปดโอกาสใหชุมชนเขาไปเปดการเรียนการสอนภาษาถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงกับชุมชนอยางแนน
แฟน ยังมีอีกทานหนึ่งที่สําคัญ เพราะทานเปนผูบุกเบิกงานการเรียนการสอนใหกับภาษาถิ่น
ถึงแมวาจะมีสถานที่แลว มีหลักสูตรแลว แตไมมีครู การเรียนการสอนก็คงจะเกิดขึ้นไมได วันนี้
อยากใหครูรุงเพชร ซึ่งเปนครูภูมิปญญาไดพูดถึงแหลงเรียนรูของนักเรียนในชุมชนวามีอะไรบาง
เมื่อเรานํากระบวนการเรียนการสอนภาษาถิ่นเขาไปใช เขาไปสูในกระบวนการของโรงเรียนแลว
คุณรุงเพชร: จริงๆ ผมก็เปนครูสอนในโรงเรียน และตองรับผิดชอบเรื่องศูนยการเรียนรู ซึ่งมี
กํานันเฉินเปนผูริเริ่ม โครงการที่ 2 ผมก็ดูแลในเรื่องของศูนยฯ ซึ่งศูนยฯ นี้มีความสําคัญดังนี้ 1)
เปนแหลงรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะขอมูลประวัติศาสตรของบานเรา 2 ตําบลมารวมกัน คือตําบล
ตะเคียนทอง คลองพลู ชวยกันเก็บรวบรวมขอมูล และไดนําไปเปนสื่อการเรียนการสอน เชื่อมโยง
ไปชุมชน ซึ่งทางศูนยฯก็รับผิดชอบดูแลหองเรียนนอกสถานที่เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากปา
ธรรมชาติจริงๆ ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดก็ชวยกันดูแล เปนหนาที่โดยตรงของศูนยฯ รับชวงตอ
จากกํานันเฉิน และผมก็มีความภาคภูมิใจที่รับหนาที่นี้ โครงการศูนยฯนี้ เชื่อมโยงกับโครงการพืช
คลุ ม คล า นํ า มาทํ า เครื่ อ งจั ก สานซึ่ ง ชุ ม ชนของเราทํ า มาตั้ ง แต ดั้ ง เดิ ม นํ า พื ช คลุ ม คล า มาใช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน เครื่องมือจับสัตวน้ํา เปนตน
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คุณมณเฑียร: สรุปวาชองเปนศูนยการเรียนรูอยางไร ทางชองไดทําโครงการคืนภาษาถิ่นสู
ชุ ม ชน ที่ จ ริ ง ชองก็ ยั ง ขยั บ เคลื่ อ นงานออกไปเรื่ อ ยๆ ก็ ยั ง ไม รู ว า จะจบที่ ไ หน ยั ง หาจุ ด หมาย
ปลายทางไมได สําหรับวันนี้ผมถือวาชองไดมาทําหนาที่ในฐานะนักวิจัยรุนพี่ เปนแหลงศึกษาดู
งานใหกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ กอนจะพนเวทีก็ฝากใหความหวัง ใหความเชื่อมั่นกับกลุมอื่นวา เรา
มารวมกันเถอะ ชุมชนที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพพอ ขับเคลื่อนงานวิจัยใหไปถึงเปาหมายได
"
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ภาคผนวก จ
กิจกรรมระดมความคิดเห็น 4 กลุมยอย

122

การนําเสนอรายงานผลจากการระดมความคิดเห็นรายกลุม
29 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00-12.00 น.
•
•
•
•
•

ชุมชนเจาของภาษา เสนอโดย อ.อําไพ มัฆมาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
คนหนุนวิจัยเพื่อทองถิ่น
นักวิชาการ
ดําเนินรายการโดย ดร.โสฬส ศิริไสย

ผูดําเนินรายการ : สวัสดีตอนเชา เมื่อวานคงจํากันไดเราไดแยกไปพูดคุยเปนการเฉพาะ ชุมชน
เจ า ของภาษา กลุ ม หนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง กลุม คนหนุน วิจั ย เพื่อ ท อ งถิ่น และกลุม นัก วิ ช าการ
นักวิจัย ซึ่งมีกรอบคําถามใหกวางๆ และวันนี้เราจะกลับมาเลาสูกันฟงในวงใหญวา เราไปคุยเรื่อง
อะไรกันมาแลวมันมีอะไรที่นาสนใจที่เราจะบอกและเลาสูกันฟงตอ เพื่อเอาไปขยายเปนความคิดที่
เปนประโยชน เรามีตัวแทนจากทั้ง 4 กลุม ซึ่งทานคงจะแนะนําตัวเองวาเปนใคร ทําอะไรอยูที่ไหน
มีหลายประเด็นที่เราตองการจะถาม และฟงกัน เพื่อความมั่นใจวา สิ่งที่เรากําลังทํากันอยูนี่ มันก็
ไมใชเรื่องเล็กๆ ไมใชเรื่องเลนๆ มันตองใชพลังงาน มันเหนื่อย มันก็ใชความรู ความสามารถอีก
มากมายอยางรอบดาน เมื่อทําแลวไดประโยชนอะไรจริงหรือเปลา หลายทานก็คงจะมีคําตอบ แต
เราก็อยากจะฟงคํายืนยันจากทานจริงๆ ซะกอน ขอเริ่มจากตัวแทนจากชุมชนวา การฟนฟูภาษามี
ประโยชนจริงหรือเปลา เลาตามสบายเลย
ตัวแทนกลุมชุมชนเจาของภาษา : สวัสดีทุกๆ ทานคะ ก็ขึ้นเวทีเปนครั้งที่ 2 ชื่ออําไพ มัฆมาน
เปนขาราชการบํานาญ และอยูในกลุมมอญและเปนตัวแทนของกลุมเจาของภาษา เมื่อวานเจาของ
ภาษาทุกกลุมเราพบกัน กอนที่เราจะมีการพูดถึงการฟนฟูภาษา ก็มีการแนะนําตัวใหรูจักกันโดย
การเลนเกมสเขียน ผูนําการประชุมก็แจกกระดาษใหเราเขียนสิ่งที่เราจะเขียนเปนภาษาของตัวเอง
หรือภาษาอะไรก็ได แลวก็มาพูดคุยกันอยางสนุกสนานเฮฮา จนพวกเรารูจักกันดีก็ลงมือคุยกัน มี
คําถามอยู ๓ คําถามคือ 1) ทําไมจึงตองมีการฟนฟูภาษาขึ้นมา 2) ทําไมคนบางกลุมไมเขามา
ทํางานวิจัยและฟนฟูภาษา และ 3) การฟนฟูภาษาเปนงานของใคร แลวใครบางที่จะเขามา
ชวยงานฟนฟูภาษาของเรา
1) ทําไมจึงตองมีการฟนฟูภาษาขึ้นมา กลุมชาติพันธุที่รวมคุยทั้งหมด ๑๒ กลุมชาติพันธุ
ก็ไดคําตอบมาวา ภาษาของบรรพชน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีตัวอักษร กําลังจะสูญหาย
จึงตองมีการฟนฟูขึ้นมา
2) สังคมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความเจริญเทคโนโลยีทางการสื่อสารเขามาหาตัว
เราในทุ ก ครอบครั ว เยาวชนหรื อ เด็ ก รุ น ใหม ไ ด ซึ ม ซั บ ภาษาจากสื่ อ ที่ เ ข า มาใน
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ครอบครัวของเรา เกิดอิทธิพลหรือมีผลกระทบตอภาษาของชนเผา หรือภาษาของ
ชาติพันธุตนเอง
3) ที่ตองฟนฟูภาษา ทําใหชาติพันธุรูจักรากเหงาของกลุมชาติพันธุของตนเองมากขึ้น
ภาษาของบรรพชนมีการใชลดลงๆ จึงอยากใหอนุรักษไวใหอยูคูกับทองถิ่นหรือชน
เผาของตัว
4) ถ า มี ภ าษาของตนเองในแต ล ะชนเผ า ก็ จ ะมี ค วามหลากหลายในประเทศของเรา
เปรียบเสมือนดอกไมหลากสีในประเทศของเรา ก็เปนความสวยงามอีกอยางหนึ่งของ
ประเทศของเรา เปนสิ่งที่มีคาและเปนสิ่งที่สวยงามอีกอยาหนึ่งในทางภาษา
5) จะได เ รี ย นรู ภาษาจะเป น สื่ อ สื บ ทอดความรู ด า นต า งๆ โดยเฉพาะทางด า น
ประวัติศาสตร หรือดานอื่นๆ ใหชนรุนใหมไดรับรูสบื ทอดตอกันมา
6) ภาษาและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เชื่อมโยงกัน ถามีภาษาก็มีวัฒนธรรมดํารงอยูตอไปได
7) เกิดการพัฒนา ชุมชน เยาวชนในทองถิ่น ถามีภาษาเปนตัวสื่อสาร แตถาไมมีภาษา
เปนตัวสื่อ ตรงนี้ก็จะขาดหายไปหรือดอยไป
8) ทําไมจึงตองมีการฟนฟูภาษา ก็เพื่อคงความเปนเอกลักษณ อัตลักษณของแตละชน
เผาใหดํารงอยูตอไป
นั่นคือ ทําไมเราตองมีการฟนฟูภาษาขึ้นมา
ผูดําเนินรายการ : คือฟงคําตอบจากชุมชนเจาของภาษาทําใหเราเขาใจไดหลายๆ อยาง วา
จริงๆ แลวภาษาเปนกุญแจที่จะไขไปสูโลกของความเปนจริงที่บรรพบุรุษเราสรางไว ทีนี้กุญแจ
ดอกนี้มันตองการกุญแจพิเศษ เราจะใชกุญแจภาษาอื่นไขเขาไปไมได มันตองใชภาษาเรา เพราะ
ภาษามันอยูขางในตัวเราเอง เราก็ตองมีรหัสเพื่อไปไขมันออกมา เพื่อใหพลังแบบนี้มันแสดงตัวตน
ออกมา กอนจะไปถามคําถาม ผมขอไปหนวยงานที่เกี่ยวของ เราฟนฟูมาไดแลวเอาไปใช
ประโยชน อ ย า งอื่ น ได ไ หม หรื อ ว าเราฟ นมาแล วอนุ รั กษ ห รื อ กอดไว เ ฉยๆ แสดง
อัตลักษณเฉยๆ เอาไปใชประโยชนอะไรไดบาง ขอเชิญโรงเรียน ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ได
เลาใหเราฟงวา ภาษาที่เราฟนขึ้นมานําไปใชประโยชนอะไรไดบาง
ตัวแทนกลุมหน วยงานที่เกี่ยวของ : เรียนทานผูอํานวยการสถาบันฯ คนที่ไดเ ขารวมงาน
มหกรรมที่เคารพทุกทานผมไพรวัลย เกตนันท นายกองคการบริหารสวนตําบลปทุมวาป อําเภอ
สองดาว จังหวัดสกลนคร วันนี้มาในนามตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่จริงแลวในยุคปจจุบันนี้ ในเรื่องของภาษาซึ่งบางพื้นที่ บางจังหวัดก็มีภาษา วัฒนธรรมที่
แตกตางกัน ยกตัวอยาง สกลนคร ในเรื่องของภาษาที่เขาสูภาวะวิกฤต ก็คือภาษาที่ถูกลืมเลือน
โดยเฉพาะตัวกระผมเองซึ่งเปนภาษาโซ (ทะวืง) ที่สกลนคร มีโซหลายเผา ครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ผม
ไดมีโอกาสได มาร วมในการรั บ ฟงและมาดูดว ยตาตนเอง เห็ นกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งมีค วาม
แตกตางกันในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อันนี้เปนสิ่งที่ผมไดพบเห็น ซึ่งครั้งนี้ก็เปนครั้ง
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แรกที่มีโอกาสมารวมและก็จะนําไปคิดในฐานะที่เปนองคกรสวนทองถิ่น ไมทราบวาทานที่นั่งอยู
ตรงนี้ในสวนขององคกรสวนทองถิ่นมีไหมครับ ไมวาจะเปน อบต. เทศบาล คงจะเปนผมคนเดียว
เมื่อวานนี้ในกลุมที่เกี่ยวของก็มีหลายสวน โดยเฉพาะทางคณะครู โรงเรียน ผูบริหาร ตลอดทั้งเขต
พื้นที่สํานักงาน โดยเฉพาะทานที่อยูนั่งขางๆ ผมมารวมเสวนาในเรื่องการฟนฟูภาษา ทางทาน
ศึกษานิเทศกโซเฟย คณานุรักษ ซึ่งทานที่ไดวิเคราะหในเรื่องตางๆ นําภาษาเพื่อการพัฒนา ก็จะ
ใหทานนําเรียนในฐานะที่เปนตัวแทนกลุม ขอเรียนเชิญครับ
ศน. โซเฟย : ขอบคุณคะ ทานนายก ทานผอ.คะ ผอ.ชองนะคะ เด็กๆ ของทานก็เสนอให ศน.ขึ้น
ก็เราออกความคิดเห็นกันทุกกลุม ทุกฝาย ใหดิฉันมาพูดแตทีนี้รูสึกวาเหงาถาขึ้นมาคนเดียว เห็น
นายกมีแวว และทานนายกสามารถปกปองคุมครองดิฉันในขณะที่เดินขึ้นเวทีไดอยางดี วาทานคะ
เราขึ้นเวทีดวยกันเถอะคะ ดูบรรยากาศแลวเปนไงคะ อบอุน ความสันติสุขและความสมมานฉันท
สโลแกนภาคใตเรา เราพรอมขยายผลสูทั่วประเทศไทย จริงๆ แลวอยากเรียนเชิญอีกทานหนึ่งคือ
ผอ.สุรินทร เขมรถิ่นไทย แตเขาเตรียมเกาอี้มาไมพอ ก็เลยบอกพี่คะพี่รออยูดานหนาสุดละกัน
อะไรประมาณนี้
เมื่อกี้ขอคําถามใหมไดไหมคะ ภาษาถิ่นมีแลวเอาไปใชประโยชนตอคนรุนใหมอยางไรบาง
มีคุณคาอยางไร
พอนึกถึงภาษาถิ่นของตนเอง เราสามารถใชไปหากินในมาเลเซียได ทํารายได เศรษฐกิจ
ดีแนนอน ถาวันนี้ภาคใตไมมีสถานการณ ปานนี้เรารวยไปแลว ตอนที่ราคายางขึ้น ๙๐ แตวาเรา
กรีดยางไดสัปดาหละไมกี่วัน วันนี้มาในนามตัวแทนกลุมมีทั้งเขมรถิ่นไทย มอญ ชอง ทุกคนที่เกิด
ในผืนแผนดินไทย ไมวาเราจะมีเชื้อชาติใด ภาษาใด เรามีภาษาที่ตางกัน แตทุกคนก็รักในความ
เปนตัวของตัวเอง ถาเราไดรัฐบาลที่สนับสนุนถึงการอนุรักษภาษาถิ่นเหลานี้ใหคงอยูกับประเทศ
ไทยตลอดไป ก็ คิ ด ว า ภาษาถิ่ น อาจจะเป น ช อ งทางหนึ่ ง ในการสร า งเงิ น สร า งรายได ใ นการ
ทองเที่ยวได เห็นไดจากพี่ๆ นองๆ เราหลายกลุมชาติพันธุมีการเอาภาษาถิ่นไปนําเสนอที่มีถิ่น
ดอกไมงามๆ นักทองเที่ยวมาก็ถายรูป ถือวาเปนนิติหมายอันดี ถาเราสามารถทําใหบรรลุไดถึงขั้น
เปนนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษภาษาถิ่นเหลานี้
ผูดําเนินรายการ : ไหนๆ เจาของภาษาก็ยืนยันแลววา การอนุรักษและฟนฟูภาษามีประโยชน
เราในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเปนนักวิชาการหรือเปนครูอาจารยที่อยูใน
สถานศึกษาหรือในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา เราสนับสนุนเขาอยางไรบาง
ก็ขอนําเรียนในเรื่องการสนับสนุน ที่จริงแลวในหนาที่ของอบต. ก็มีหนาที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษประเพณีอยูแลว ในสวนนี้เองซึ่งบางกลุม ยกตัวอยางเชน เขมรเปนคนสวนมากเกือบทั้ง
จังหวัด แตวาในสวนหนึ่งอยางกลุมชาติพันธุของโซ ก็เปนกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่ง ในสวนขององคกร
สวนทองถิ่นเอง ซึ่งในชวงที่ผานมาในเรื่องการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเราก็
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ไดจัดกันทุกป โดยจะมีกลุมชาติพันธุทุกกลุมในตําบลมารวมกันแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
กลุมตางๆ ยกตัวอยางของตําบลปทุมวาป ทานจะเห็นชาติพันธุของกลุมผูไทย โซ ผูลาวเปนยังไง
ญอ มีหลายเผาพันธุ ตําบลผมมี ๔ กลุม ก็จัดใหมีการละเลนตางๆ การแสดงออกตางๆ ของกลุม
ชาติพันธุทั้ง ๔ กลุม อันนี้ก็เหมือนกัน อยางที่เรามาวันนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท
มากในการที่จะเขาไปสนับสนุนพี่นองกลุมชาติพันธุตางๆ อยางของผมก็ดูอยูวา ครั้งนี้เปนครั้งแรก
ที่ผมไดมาที่นี่ แลวก็เห็นกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งแตกตางกันออกไป ผมก็จะนําประสบการณที่มา
ในครั้งนี้ ไปนําเสนอกลุมชาติพันธุในตําบลของผม อยางกลุมโซ ทําอยางไรจะประสบผลสําเร็จ ก็
จะคุยอีกครั้งหนึ่ง เรื่องงบประมาณ องคกรสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการชวยสนับสนุนทุก
ทองถิ่น
ผูดําเนินรายการ: ปหนาทานนายกจะสนับสนุนงบประมาณสักเทาไหรดีครับ
นายกอบต. : ในเรื่องของการสงเสริมสนับสนุนประเพณีครั้งๆ เขาใชเปนแสนนะครับ
ผูดําเนินรายการ: คือผมเขาใจวากิจกรรมทางวัฒนธรรมคงไมใชวา ปหนึ่งเอามาแตงตัว เอามาโชว
ในเทศกาลครั้งเดียว ผมวามันนาจะมีกิจกรรมอะไรบางอยางที่มันเกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรม
เชน การสงเสริมการทอผา หรือการทําอะไรที่มันเปนสัญลักษณของกลุมชาติพันธุ ปลูกตนคราม
หรือตนไมอะไรบางอยางที่มันเปนสียอมผา อยางนี้ทางอบต.มีแผนอะไรนึกไวไหมครับ
นายกอบต. : คําวา วัฒนธรรม ประเพณี มันมีอยูหลายอยาง เชน ทอผา ทอเสื่อ ทอสาด อยาง
ของผมไดสนับสนุนงบประมาณไปกลุมละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใหกลุมไปดําเนินการในการทอผา
แลวก็ยังสนับสนุนดวย เวลาวันผูสูงอายุก็จะซื้อผาจากกลุมมาแจกผูสูงอายุ
ผูดําเนินรายการ: นายกไดแสดงใหเห็นวา การรื้อฟนความเปนชาติพันธุขึ้นมาแลว มีหลายสิ่ง
หลายอยางตามมา เชน มีการสรางอาชีพ การสรางรายได และการสรางจิตสํานึกของคนในทองถิ่น
ใหรักทองถิ่น ซึ่งอันนี้ก็เปนประจักษพยานในคุณคาของภาษาถิ่นของเราไดอยางชัดเจน ทีนี้ทาง
โรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษา มีนโยบายสนับสนุนอยางไรบาง
ศน.โซเฟย: ขอบคุณสําหรับคําถาม จริงๆ แลวภารกิจหลักของเรา โรงเรียนทุกโรงก็เปนนิติบุคคล
ทานผูบริหารโรงเรียนสามารถ design งานไดภายในกรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนนี้ ก็ อ อกมาใหม ที่ ป ระกาศใช แ ล ว ๒๕๕๐ ประกาศใช เ มื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม ตามพรบ.หรื อ
รัฐธรรมนูญก็เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาคของการ
อนุรักษตางๆ เพราะวาวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมในชายแดนภาคใต คือมี
ศอบต. และสโลแกนของ ศอบต. คือ วัฒนธรรมที่หลากหลาย พยายามจะอยูรวมกับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ไดอยางสันติสุขและสมานฉันท ก็เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทยเรา
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เขตพื้นที่ก็มีหนาที่ที่จะตองสนับสนุนโรงเรียนในการดําเนินงานจัดทําสาระทองถิ่นตามที่ชุมชน
ตองการ และใหเปนไปตามความตองการของนักเรียนเอง และผูปกครองเอง สวนงบประมาณ
อาจจะไมมีให ผูบริหารโรงเรียนก็จะตองบริหารจัดการงบประมาณรายหัวที่ทานไดรับ หรือไมก็
ตองระดมสรรพกําลังจากทานนายกก็คงจะตองไปจีบนายกเชาเย็น เพื่อของบประมาณเหลานี้ ไม
วาจะเปนนายกอบต.ก็ดี ซึ่งที่ทราบวา อบต.ทุกที่ เขาใหการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนเปน
อยางดี ตอนนี้ไดขาววากําลังสงปลัดไปศึกษาตอดานการศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อรับมอบ
ภารกิจจากกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสขางหนา จะมีการทํางานรวมกัน ในการพัฒนาการศึกษา
และตองพึ่งพาอาศัยอบต. ถาจะใหดีทางเขตพื้นที่ก็พยายามประสานไปยัง อบจ. ซึ่งจะทํางานใน
ภาพรวมของจังหวัด ศึกษานิเทศกสามารถจะขอริเริ่มทําโครงการไปของบประมาณตามที่อบจ.
กําหนด เขาก็จะจัดสรรงบประมาณใหเราดําเนินการได ตอนนี้ดิฉันก็ไดการทาบทามจากอบจ.
ยะลา คือวาเขามีโครงการลักษณะจัดคายคุณธรรม เขาไดเชิญใหเปนผูดําเนินงานในงบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท เหลานี้เปนตน ทีนี้ก็มีอีกงานหนึ่ง คือดิฉันไดการประสานงานจากเทศบาลตําบล
แตระดับตําบลประกวดไดรับรางวัลชนะเลิศเรียกวา พดด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รางวัลที่ ๑ ได ๖๐๐,
๐๐๐ บาท เขาก็ใหดิฉันจัดการกับเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท จะทําอยางไรดี ก็จะนํากลุมของเขาไปศึกษา
ดูงาน ขณะนี้อยูในขั้นตอนประสานงานที่จะไปทัศนศึกษายังประเทศมาเลเซีย เหลานี้คือสิ่งที่ดีที่
เห็ น ความร ว มมื อ โรงเรี ย นก็ ดี อบต.ก็ ดี อบจ.ก็ ดี พ ยายามที่ จ ะประสานความร ว มมื อ เพื่ อ ให
การศึกษาของเราไดพัฒนากาวหนา
ผูดําเนินรายการ: เทาที่ฟงมาก ทุกอยางมันเปดหมาดแลว ฟาเปดหมดแลว อบต.ก็มีนโยบาย
สนับสนุน ทางเขตพื้นที่การศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไมไดขัดของอะไร สนับสนุนเต็มที่
มันเหลือแตคนทํางานเทานั้นเอง วาจะสามารถขยายคนที่ทํางานไดมากกวานี้ไหม ผมอยากจะ
กลับไปที่พี่เลี้ยงที่ทํางานกับคนในชุมชนในพื้นที่วา เราไปคุยกันแลวเจออะไรบาง มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง แลวเจออะไรดีๆ บางที่จะมาเลาสูกันฟง
กลุมพี่เลี้ยง: เรียนทานผูอํานวยการ คณาจารย และสวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนที่มาประชุมในที่นี้ ผม
ประมง สุข ชิน ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นหนองมว ง ตํ า บลปทุม วาป อํา เภอสอ งดาว จั ง หวั ด
สกลนคร มากับทีมโซ (ทะวืง) มากับทานนายกอบต.ปทุมวาป ความจริงที่ถามเกี่ยวกับโรงเรียนก็
อยากจะตอบ แตวาขึ้นมาในฐานะพี่เลี้ยงก็เลยไมกลาตอบ
ความจริงแลวโรงเรียนก็ทํางานกับชุมชน เราอยูกับชุมชน เราจะทิ้งชุมชนไมได หากเราไม
ดูแลชุมชนเขาก็ไมสงลูกมาเรียนเหมือนกับทานที่อยูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐ นั่นแหละ เด็กคือ
หัวใจ สวนครูก็คือผูหนุนผูแนะนําเทานั้น งบประมาณก็สนับสนุนเต็มที่ โดยเฉพาะสกว.ใหเงินไป
โรงเรียนก็บริหารจัดการในลักษณะของโครงการที่ไดรับ ไมไดหมายความวาเอาไปใชในโรงเรียน
ทําเฉพาะใชในโครงการ
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เมื่อวานคนหนุนวิจัยไดนั่งคุยกันประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง ครั้งแรกก็พี่เลี้ยงก็ทะเลาะกัน
วุนวาย ความจริงผมก็ไมใชพี่เลี้ยงเปนคนรับชวงพี่เลี้ยง ผมรับจากคุณเจี๊ยบนารา บุตรพลอย ครั้ง
แรกที่มาทํางานมาชวยเหลือเปนการกรองขอมูลกอนที่จะสงใหมหิดล ทีนี้ทานดร.สุวิไล ก็ใหโอกาส
คือ ใหเขามาชวยงานเต็มที่ ครั้งแรกก็เขามาเปนลูกทีมของชาวบานกอน ตอมาโครงการที่สองก็มา
เปนหัวหนาโครงการ โครงการที่สามก็ขยับมาเปนพี่เลี้ยงในพื้นที่ สําหรับเมื่อวานหองคนหนุนวิจัย
ก็ไดพูดคุยกันถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดเห็นที่จะทํา
ใหงานวิจัยในทองถิ่นสําเร็จและก็มีประสิทธิภาพ พี่เลี้ยงมาจากหลายพื้นที่ มีเงื่อนไข ประเด็นที่ไม
เหมือนกัน มีปจจัยที่ตางกัน คนไหนขาดตรงกัน คนไหนมีมากก็มาแบงใหเพื่อน การแบงความคิด
ในการทํางาน เพื่อที่จะทําใหทีมวิจัยในทองถิ่นเขมแข็งขึ้น ซึ่งเราก็ไดรูปแบบในการหนุนเสริมวิจัย
ทองถิ่น ๕ รูปแบบ สําหรับคนหนุนมันก็เหมือนไมหนุน ไมหมอนรถไฟ หนักนะครับหนักมาก แต
ในความหนักก็มีคนที่จะแบงเบาภาระเรา ไมหมอนรถไฟคงจะอยูอยางนั้น ถารถไฟวิ่งผานก็คง
สบาย แตถารถไฟนิ่งอยูกับที่คงจะหนักเอาการ เราไดรูปแบบอยู ๕ แบบ ซึ่งในแตละพื้นที่จะไม
เหมือนกัน ผมเองก็ถนัดในพื้นที่สกลนคร
รูปแบบที่ ๑ เปนรูปแบบที่มหิดลลงไปพื้นที่พบคนที่เปนเจาของภาษาโดยตรง แตกอนที่
บานหนองมวง และบานหนองแวง อาจารยก็ไปติดตอดวยตนเอง นําโดยคุณแมสุวิไล โดยตรงเลย
พอนานไปทานก็เหนื่อยมาคิดวิธีที่สองก็คือ
รูปแบบที่ ๒ ก็มีคุณนารา บุตรพลอย กับคณะอื่นๆ ออกไป ทีนี้พอมีพี่เลี้ยงลงไป กลุมอื่นก็
จะมีงานตองทําเหมือนกัน ไมไดรับผิดชอบเฉพาะโซ (ทะวืง) มลาบรีก็รับผิดชอบก็เหนื่อย ก็คิดวา
นาจะมีพี่เลี้ยงในพื้นที่ ซึ่งดูแลชวยเหลือใหทํางานไดตามขั้นตอนที่กําหนดของโครงการ มันก็เกิด
รูปแบบที่สองขึ้นมา ก็คือมีพี่เลี้ยงดูแล แลวสงตอใหพี่เลี้ยงในพื้นที่ทํางานรวมกับทีมวิจัยอีกตอหนึ่ง
คนในพื้นที่เขาชอบจะทํางานแบบนั้น อยางเชนแมฮองสอนเขาชอบทํางานเรื่องพืช เรื่องผัก พอทํา
ไปๆ ก็มีประเด็นภาษาเขามาเกี่ยวของ มารูตัวเองวา เรานาจะทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภาษา ซึ่งที่
แมฮองสอนก็มีพี่เลี้ยงอยูแลว ซึ่งพี่เลี้ยงก็รวมมือกับมหิดล และชวยผลักดันใหทีมวิจัยไดทํางาน
อยางเต็มประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ ๔ เอาตัวอยางมาจากอยุธยา ก็มีพี่เลี้ยงของสกว. อยูที่อยุธยา พี่เลี้ยงจะเปนคน
ตั้งหัวหนาชุดขึ้นมาทํางาน พอมีหลายโครงการก็แบงหนาที่ใหพี่เลี้ยงแตละคน ดูแลแตละโครงการ
ซึ่งมีอยูประมาณ ๔-๕ โครงการ เปนลักษณะคลายธุรกิจขายสงใหดูแลใกลชิดมากขึ้น และการ
ทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รูปแบบที่ ๕ ก็คือ สกว.ทํางานกับพี่เลี้ยงในพื้นที่โดยตรง ซึ่งรูปแบบการทํางานผมก็ไม
ทราบวาไดผลมากนอยแคไหน
สวนผมรับผิดชอบในเขตสกลนคร รูสึกวาเราทําไดดีในระดับหนึ่ง แตคนทําวิจัยที่เปน
ชาวบานก็เชื่อถือเราในระดับหนึ่ง ในขณะที่เราพาเขาทํางาน เขาทําเต็มที่ แตถาเขาเห็นพี่เลี้ยงที่
ไปจากมหิดล ประสิทธิภาพการทํางานของเขาจะสูงขึ้น อันนี้เปนความจริงนะครับ อยางเชน คุณ
นารา บุตรพลอยไปเดือนละครั้ง สวนผมทํางานกับเขาสัปดาหละครั้ง แตถาคุณนาราไปเขาจะได
งานเทากับผมทํางานกับเขา ๔ ครั้ง เปนศักยภาพของมหิดล
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ผูดําเนินรายการ: ถาเปนพี่เลี้ยง จะตองมีทักษะอยางไรบาง มีความชํานาญอะไรบาง จึงจะทํางาน
ไดดี เมื่อกี้ บอกว า บางคนก็ทํางานไดชา บางคนก็ทํางานได เ ร็ ว ต องมี ความรูอะไร จึ งจะไป
ชวยกันเติมได เดี๋ยวทานที่อยูคงจะรวมกันอภิปราย คงจะใชเวลาไมนาน คงจะเปดใหเปนเวทีใหญ
พี่เลี้ยงกลุมยอย: ทักษะของพี่เลี้ยงผมคิดวา เอาความเปนตัวคุณดึงออกมาก็พอ อยางผม
สามารถเขาไดกับคนทุกคน ทุกระดับก็คือ
๑ มีเวลา
๒ มีความเต็มใจที่จะทํางาน
๓ เสียสละ
๔ สามารถชักนําใหคนมาทํางานได
คนที่เปนพี่เลี้ยงไมจําเปนตองเขาใจภาษาทั้งหมด เราเอากระบวนการ หรือวิธีการทํางาน
ของพี่เลี้ยงของมหิดลมอบหมายใหเราไปทํางานใหเสร็จตามขั้นตอน ก็คิดวาสมบูรณแลว
ผูดําเนินรายการ
: ผมสงสัยวาอยูขอหนึ่งวา ทําไมกระบวนการอนุรักษภาษาจึงเกิดขึ้น
เฉพาะจุด ทําไมมันขยายออกไปที่อื่นไมได ตามประสบการณของพี่เลี้ยงในพื้นที่เห็นอะไร แลว
ทําไมชุมชนอื่นจึงไมใหความสนใจในสิ่งที่พวกเราทําอยู ความเห็นที่ระดมความคิดมา
พี่เลี้ยงกลุมยอย: คนที่อยูรอบขางเขาเห็นกลุมโซ (ทะวืง) เปนตัวตลก คุณสมปองที่อยูบานหนอง
แวงก็เปนถึงเจาของสถานีวิทยุเขาก็เปดโซ ใหชาวบานฟง เขาก็ฟง แลวก็บอกวามันตลกดี แตจะ
ใหเขาสนใจเต็มที่คงจะเปนไปไมได วาแตคนที่อยูในชุมชนคนเฒาคนแกก็แบงเปน ๓ กลุม ๔ กลุม
กลุมที่ ๑ บอกวาตองอนุรักษไว คือไมพูดไมคุยกับใคร จะปลอยใหมันตายไปกับตัวเอง กลุมที่ ๒ ก็
บอกวาเราจะสอนให ลูกใหหลาน กลุมที่ ๓ ก็จะเผยแพรภาษาซึ่งก็ มีเพี ยง ๔-๕ คนที่อยากจะ
เผยแพรภาษา มันก็เลยไมเกิดศักยภาพเทาที่ควร อีกอยางหนึ่งการยอมรับกันในสังคมที่คนรัก
ภาษายังไมมีเทาไหร
ผูดําเนินรายการ: เลยตองการคนเพื่อไปชวยปรับทัศนคติ
พี่เลี้ยงกลุมยอย: ครับผม แมกระทั่งนายกก็เปนคนโซ (ทะวืง) แมวาทานจะใหการสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณก็จริง และทานก็ไมสามารถดึงคนใหมายอมรับในจุดนี้ได
นายกอบต. ที่จริงแลวในเรื่องของภาษา โดยเฉพาะพี่นองชาวสองดาว ชนเผาโซ ถือวาเปนคน
กลุมนอยกลุมหนึ่ง ที่จริงแลวดังที่ไดนําเรียนไปแลว ในการอนุรักษไวจนหาย ก็คือเอาเก็บไว ซึ่ง
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แตกอนพูดแลวอาย คือไมกลาแสดงออกเรียกวา เปนชาติพันธุกลุมนอย เวลาแสดงออกแลวทําให
คนอื่นเห็นเปนเรื่องตลกไป ก็ทําใหในการรักษา ในการสืบทอดธรรมเนียมภาษานี้เขาสูภาษาวิกฤต
ก็คือเริ่มเลือนรางไป เริ่มหายไป ก็พอดีมีทานอาจารยประมงหรือวาเปนพระเอกขี่มาขาวมาชวย
แตวันนี้ก็ไดมาเห็นพี่นองหลายกลุมหลายชาติพันธุดวยกัน กลับไปก็จะพยายามชวยพี่นองไทยโซ
ซึ่งตัวผมเองก็อยูบานโซ พอแมก็เปนคนลาว พอมาพูดลาวอีสาน คือจะเปนระดับผูมีอายุ สําหรับ
กลุมโซ สวนมากจะเปนคนระดับกลาง ถาเปนกลุมผูพูดที่มีอายุจะสามารถสื่อสารภาษาไดดีกวาเรา
ในสวนนี้จะเปนมุมมองที่เกิดปญหา ที่จะทําใหการฟนภาษาที่มันวิกฤตอยูในปจจุบันนี้ ไมยาก แต
เราตองเขาไปชวยคิด ชวยนํา ชวยบอกรุนนองๆ ลูกๆ ใหหันมาพูดภาษาโซ (ทะวืง) แตกอนตอน
ที่ผมยังเล็กๆ ถาใครมาวาเปนโซไมได ตองตอยกันเลย เดี๋ยวนี้ก็ตองทําความเขาใจคนโซ จริงๆ
แลวไมใชสิ่งที่นาอาย เราตองสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเวลาเราพูดภาษาโซ แตวาชน
เผาอื่น อยางเชน เผาภูไท ไท-ลาว เวลาคนโซพูดเขาก็นึกวาพูดนินทา เพราะเขาฟงไมรูเรื่อง แต
คนโซฟงคนอื่นเขาไดหมด เราก็เลยไดเปรียบ ไมเหมือนทางเขมร ที่อยูในเขตกวางๆ แตคนโซ อยู
ในพื้นที่แคบๆ เวลาพูดมามันเปนตัวตลก และก็เปนสิ่งที่ลูกหลานเกิดมาในปจจุบัน ก็ไมไปหัด
เวลาพูดก็จะพูดเปนภาษาอีสานกัน ไมเหมือนเขมร ไมเหมือนภูไท ถาภูไทยเขาก็จะพูดภาษาภู
ไทยลวนๆ ผมเคยจัดงานอนุรักษวัฒนธรรมของชาวตําบลปทุมวาป ซึ่งมีถึง ๔ เผา คือ ญอ ภูไทย
โซ (ทะวืง) และไทย-ลาว ลูกหลานภูไทยสามารถพูดภาษาภูไทยไดตลอดจนจบถึงแมวาจะเปนตัว
เล็กๆ แตถ ามวาโซพูดไมได อันนี้ เปนสิ่งที่เ ราจะตองนําไปคิด และผมเองในฐานะที่เป น
ผูบริหารจะกลับไปฟนภาษาของตนเองใหขึ้นมาทัดเทียมกับกลุมอื่นที่อยูรวมกันในตําบล
อันนี้ก็ขอนําเรียนกับผูที่เปนชาติพันธุตางภาษาตางถิ่นกันใหเขาใจ ขอบคุณครับ
ผูดําเนินรายการ: ผมเขาใจวา ทัศนคติของเขาของภาษาเอง ที่ทําใหภาษาเกิดความวิกฤต
เพราะถาเราไมสามารถปลดล็อค หรือแกไขปญหาตรงนี้ ยากที่จะภาษาจะฟนขึ้นมา เพราะตัวนี้
เปนตัวที่สําคัญมาก ผมวาพวกเราเองจะชวยกันปลดล็อคสิ่งนี้กันอยางไร เปนเรื่องที่เราจะตองมา
พิจารณา อบต.อาจจะไมไดทําแคสงเสริมอาชีพ อาจจะตองมาสงเสริมใหคนโซ (ทะวืง) กลาพูด
ภาษาของตนเองมากขึ้น พูดในที่สาธารณะมากขึ้น ในสมัยกอนก็มีคนอีสานเองที่เขามากรุงเทพฯ
เวลาจะพูดกันก็ตองไปแอบมุม เพราะวาไมกลาพูด อาย แตตอนหลังภาษาอีสานมาแพรหลายมาก
ขึ้น เพราะไมรูสึกวามันแปลก มันอยูที่ทัศนคติ มันอยูที่ความกลา ยิ่งถาหงอมากเทาไหร เขาก็ยิ่ง
ข ม เรามากเท า นั้ น ผมก็ ไ ม ท ราบว า มั น เสี ย หายอะไรกั บ การที่ เ ราจะพูด ภาษาของเราเองในที่
สาธารณะ
อ.อําไพ: พูดแบบนี้ทุกชนเผาอายที่จะพูดภาษาของตนเอง ถาเราพูดภาษาเรา เขาก็คิดวาพูด
นินทาเขา ทางกลุมมอญของเราก็ขอฝากไวกับโรงเรียนนิดหนอยวา เด็กที่พูดภาษาทองถิ่นหรือ
ภาษาประจํากลุมของตนเอง ขออยาใหคุณครูอาจารยติเด็กวา พูดอะไร ฟงไมรูเรื่อง คําพูดอยางนี้
ขอวาอยาพูด ขอซื้อไวเลย แตอยากจะใหชมเชยเด็กๆ วา เกงจังเลย พูดไดหลายภาษา เพราะวา
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ในโลกปจจุบันอยางนอย ๓ ภาษา ตองพูดไดคือ ๑. ภาษาแม (mother language) ๒. ภาษาไทย
ซึ่งเปนภาษาประจําชาติ ๓. ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาสากลหรือภาษาโลก ก็ขอฝากกับทาง
โรงเรียนไวถาเด็กพูดภาษาถิ่นหรือภาษาของชนเผาตนเองใหชมเชยเด็กวา เปนคนเกง
ผูดําเนินรายการ: สรุปแลวเราก็ตองสอนลูกหลานวา อยาไปอายที่จะพูดภาษาของพอแม แต
ขณะเดียวกันเราก็ตองเรียนรูภาษากลาง ภาษาโลก เปนภาษาของการทํามาหากิน สวนภาษาของ
เราซึ่งเปนภาษาของบรรพบุรุษทําใหเรารูสึกรัก รูสึกผูกพัน และใกลชิดกับรากเหงาของบรรพบุรุษ
มากขึ้น ซึ่งมันมีหลายมิติของความสัมพันธ ซึ่งตองจัดเหมือนกัน เราไมไดปฏิเสธ บางคนอาจจะ
เขาใจผิดวาภาษาทองถิ่นเรียนไปทําไม เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเลยไมดีหรือ เพราะมันทํามา
หากินไดงาย ทัศนคติแบบนี้นากลัวมาก ถาเรามองขามภาษาของเราไป เราก็จะไมเหลืออะไรเลย
เราก็จะไปเอาอํานาจ หรือความรูของคนอื่นมาเสพ เราไมมีความรูของเราเองเลย ก็เปนประเด็นที่
นาสนใจมาก
ตอนนี้ผมอยากจะกลับมาที่ฝายวิชาการบาง เมื่อวานเห็นไปคุยกันอยางสนุกสนานมาก มี
เนื้อหาที่นาสนใจเต็มไปหมด แตปญหาอยางหนึ่งที่นักอนุรักษภาษาเจอก็คือวา เราจะอธิบาย
ใหคนที่รูมากๆ และใหเขาใจงายๆ เขาใจไดอยางไร วางานอนุรักษภาษาเป นเรื่องที่ มี
ประโยชน เป น เรื่ อ งที่ มี วิ ช าการรองรั บ เป น เรื่ อ งที่ ส ามารถอธิ บ ายให โ ลกรู ไ ด เป น
ภาษาสากลดวย ลองอธิบายใหพวกเราฟงหนอยไดไหมครับวา ไปคุยอะไรกันมาบาง
กลุมนักวิชาการ: กราบสวัสดีผูเขารวมทุกทาน ก็ขอแนะนําตัวเองกอน ชื่อ วราลักษณ ไชยทัพ
เปนเจาหนาที่บริหารโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ก็
คอนขางลําบากใจ พอพูดวา วิชาการ ก็รูสึกเบื่อแลว ไมอยากจะฟงเลย แลวมาพูดตอนใกลๆ จะ
หิวแลว ทนฟงอีกนิดหนึ่ง ที่จริงในหองของเราคุยเรื่องวิชาการ แตเปนวิชาการที่ไมนาเบื่อ
ประเด็นแรกที่เราคุยกันคือ เราตั้งคําถามกันเองกับคําวา “วิชาการ” หมายถึงอะไรกันแน
การฟนฟูภาษาที่คนกําลังทํากันอยู ซึ่งมีสวนรวมของทุกฝายตั้งแตชุมชนเจาของภาษา คน
หนุนวิจัย หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งนักวิชาการมามือกัน มันเปนวิชาการหรือไม อันนี้
เปนประเด็นแรกที่เราคุยกัน
ประเด็นที่สอง ที่เราคุยกันก็คือ นักวิชาการหรือนักภาษาศาสตรที่ทําเรื่องภาษา มาทํา
เรื่องการฟนฟูภาษา มันเปนวิชาการหรือเปลา
ประเด็นที่สาม เราก็มาคุยกันวา ทิศทางตอไป แนวทางตอไปในเรื่องการฟนฟูภาษาที่
เกิดจากความรวมมือของหลายฝายนี้ จะเปนวิชาการแบบชุมชนขึ้นไดอยางไร
สําหรับประเด็นแรก คําวา “วิชาการ” ในกลุมคุยกันวา คําวา “วิชาการ” ใครเปนคนตั้ง แลว
เอาอะไรมาวัด ทานอ.สินธุยกตัวอยางวา เหมือนนักเกษตรลงไปในพื้นที่แลวถามเกษตรกรวาบํารุง
ดินอยางไร เกษตรกรก็บอกวา ไมไดทําอะไร ก็แคใสขี้วัวขี้ควาย นักวิชาการก็ไดรวบรวมขอมูล
พอถึงเวลานําเสนอนักวิชาการบอกวา การบํารุงดินที่ดีก็คือ การใสปุยคอกหรือมูลสัตว อันนี้มี
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เรีย กวา วิ ช าการแลว หรื อยั ง ก็ เ ปน ตั ว อยา งที่ คอ นขา งจะเสี ย ดสี จริ งๆ แล ว วิ ช าการก็ ม าจาก
ชาวบานมันเปนแคการเปลี่ยนคําเทานั้นเองหรือเปลา อันนี้เปนคําถามซึ่งพวกเราก็คุยกันวา จริงๆ
แลวพวกเราตองรื้อถอนความคิดวาดวยเรื่องวิชาการกันใหม วาจริงๆ แลว วิชาการมันอาจจะไม
จําเปนตองเปนมาตรฐานสากล หรือใชภาษาเดียว ภาษาสากลเทานั้น ก็มีหลายคนที่พูดถึงความ
หลากหลายของการใชภาษาในโรงเรียน มันเริ่มตนมาจากตรงนั้นเลย บางคนพูดเหนอ บางคนพูด
อีสาน บางคนพูดเขมร ก็ถูกหามเพราะวาไมใชภาษาสากล ไมสามารถรับรูโดยทั่วไป อันนี้ก็เปน
ประเด็นสําคัญที่เรามองวา จริงๆ แลว วิชาการไมจําเปนวา ตองเปนหนึ่งเดียว เปนมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะเรื่อง “ภาษา” และในประเทศไทยหรือสังคมไทยมีความหลากหลายมากไมเปนหนึ่ง
เดียว เพราะฉะนั้นภาษาศาสตรก็ไมจําเปนตองเปนมาตรฐานหรือเปนหนึ่งเดียว มันควรจะเปน
วิชาการที่เนนวา ชุมชนชาวบานและทองถิ่นสามารถสรางทฤษฎีและองคความรูไดดวยตนเองดวย
เราควรจะพู ดถึงวิ ช าการแบบใหม เปนสิ่ งที่เ ราคุยกั นวา ความรู หรือ วิช าการไม ได จํา กั ดอยู ที่
สถาบันหรือมหาวิทยาลัยเทานั้น ประชาชนหรือชุมชนสามารถสรางทฤษฎีหรือองคความรูได
โดยเฉพาะเรื่องภาษา เพราะมันอยูทองถิ่น อยูที่เจาของภาษาเปนผูมีความรู
ผูดําเนินรายการ: ผมขอแลกเปลี่ยนตรงนี้เลยกับคําวา “วิชาการ” ที่วามันเปนหรือไมเปน มัน
ไมใชสาระ ไมใชคําถามดวยซ้ําไป บางทีวิชาการเปนเรื่องเปนเหตุเปนผล แตใชประโยชนอะไร
ไมได อันนี้ในสิ่งที่ชาวบานไดสรางความรู สรางวิชาการขึ้นมาเองไดไหม มันมีศาสตรอันหนึ่งที่
ตะวันตกเองก็ยอมรับวามันเปน Ethno Science ซึ่งมันเปนศาสตรแหงชีวิต ศาสตรแหงการ
ดํารงชีวิต ซึ่งเขายอมรับกันมากขึ้น
กลุมนักวิชาการ: คิดวาประเด็นเดียวกัน เพียงแตผูดําเนินรายการในกลุมยอยเปดประเด็นนี้
เพื่อใหเกิดการถกเถียงกันอยางที่อาจารยพูดมา ก็คิดวานาจะเปนประเด็นเดียวกันสําหรับคําถามนี้
สวนประเด็นที่สอง เราคุยกันวา แลวคนที่ทําเปนนักภาษาศาสตรจะสรางองคความรู
วาดวยการฟนฟูภาษารวมกับประชาชนเจาของภาษาไดอยางไร มีการคุยกันวา จริงๆ แลว
นั กภาษาศาสตร สายชุ มชนก็ มีค วามตระหนัก ในเรื่องนี้ เพราะเราเชื่อว า ชาวบ า นเปนผู รู เป น
เจาของภาษา เพราะเปนผูรูภาษานั้นๆ ไมมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะศึกษาภาษาศาสตรโดยที่
ไมลงไปหาชุมชน เจาของภาษาก็คือผูรู อันนี้เปนหลักการของนักภาษาศาสตรที่อยูในสาย
ของชุม ชน เชื่อเรื่ องนี้ วาความรู อยูที่ ภาคประชาชน แตวากระบวนการฟนฟภาษาที่ เ ปน
กระบวนการที่ทางสถาบันฯ วิจัยภาษาไดทํา เปนกระบวนการศึกษาหรือสรางวิชาการในแบบที่
ปฏิบัติการรวม เปนปฏิบัติการสรางความรูรวมกัน ระหวางนักวิชาการกับเจาของภาษา เปนการ
ทํ า งานร ว มกั น ซึ่ ง กระบวนการนี้ เ องเป น การสร า งความรู ใ หม ซึ่ ง เป น ความรู ร ว มที่ เ กิ ด จาก
นักวิชาการดานภาษากับเจาของภาษา ทําใหเกิดกระบวนการฟนฟูและกระบวนการสรางความรู
รวมกัน อันนี้มีการแลกเปลี่ยนในกลุมวา มีความจําเปนที่จะตองสกัดหรือสังเคราะหความรู
เหลานี้ออกมา ใหเปนความรูที่ทุกคนสามารถเขาถึงได วากระบวนการฟนฟูภาษามีกี่แบบ
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ประเด็ น ที่ ส าม คุ ย ต อ ว า กระบวนการฟ น ฟู ภ าษาที่ เ ราทํ า อาจจะไม จํ า เป น ว า ต อ งมี
มาตรฐานหนึ่งเดียว เพราะวาตางที่ ตางปริบทกัน ก็จะมีวิกฤตทางภาษาที่แตกตางกันดวย ดังนั้น
กระบวนการมันไมไดเปนหนึ่งเดียว มันอาจจะมีหลายแบบขึ้นอยูปริบทและความตองการของ
ชุมชน ที่ทางอาจารยเลาใหฟงที่ผานมาก็มีประมาณ ๓ รูปแบบ คือ ๑) ฟนภาษาพูด เปนกรณีที่
บางชนเผาไมมีภาษาเขียน ก็ฟนภาษาพูดผานภาษาเขียนโดยใชอักษรไทยเปนฐาน ๒) เปนการ
ฟนภาษาพูดและภาษาเขียนดวย เชน กลุมมอญ มีภาษาพูดและมีอักษรเดิมแตวาจะใชวิธีไตเปน
ขั้ น ๆ เพื่ อ ให เ ยาวชนที่ อ า นออก-เขี ย นได ใ นภาษาไทย สามารถเข า ถึ ง ภาษามอญได ๓) ฟ น
ตัวอักษรเดิม อันนี้ก็ขึ้นอยูกับปริบทและความตองการของชุมชนซึ่งกระบวนการฟนอักษรดั้งเดิม
ตองใชเวลาและความสนใจ ตองสืบคน เพราะวาคนที่รูตัวอักษรเดิมเหลืออยูนอยมาก ตองใช
กระบวนการที่คอนขางมากและเปนการทํางานรวมกันทุกฝาย กระบวนการนี้สําคัญคือเราเนน
การฟนสํานึก ซึ่งหมายถึงความรูสึกถึงคุณคาที่ไดเกิดมาเปนชนเผานั้น เราไมไดเนนแคเพียงได
ตัวอักษรขึ้นมา สิ่งสําคัญของเราคือ การฟนภาษาคือการฟนสํานึกตัวตน ฟนคุณคาของความชน
ชาติพันธุนั้นๆ ขึ้นมา เพราะฉะนั้นอักษรเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ทําขึ้นมาใหเรารูสึกวา ตนเองมี
คุณคา ดังนั้นกระบวนการนี้จึงตองเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย คงจะไมใชแคเอาคนที่รูตัวอักษร
หรือรูภาษาเทานั้นมาทํางาน เราพยายามที่จะใหลูกหลานของเราทุกคนในกลุมในชุมชนไดเขามา
สวนในงานตางๆ โรงเรียนหรือครู อาจารยตางๆ ไดเขามามีสวนรวม อันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกวา การ
ฟนฟูภาษาเปนการทํางานรวมกัน
อยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญที่พึงระวังก็คือ การฟนฟูภาษาเปนเรื่องที่ละเอียดออน อาจจะ
ถูกโยงใหไปเกี่ยวของกับประเด็นการเมือง และประเด็นทางวัฒนธรรมและศาสนา ดังนั้นจึงตองพึง
ระวังในเรื่องเหลานี้ ซึ่งเราก็คุยกันตอไปวา เราอาจจะจําเปนที่จะตองทําความเขาใจกับเรื่องนี้ให
ชัดๆ วา แทจริงแลว เปาหมายการฟนฟูภาษาของเรา ไมไดเกี่ยวของกับประเด็นการเมืองอยาง
ที่วาไดอยางไร หัวใจสําคัญก็คือวา ๑) เปาหมายเพื่อการฟนฟูภาษาของเราเพื่อสรางสํานึก
อันนี้คื อหั ว ใจสํา คั ญ เราไมได ฟนฟู เ พื่ อ ใหได ตัว อั ก ษร ไปบรรจุ ใ นหองหนั งสือ เทานั้ น เราฟ น
เพื่อที่จะฟนสํานึกทางวัฒนธรรม ฟนคุณคา และตัวตนของชาติพันธุของตนเอง ๒) บางพื้นที่ฟน
เพื่อสื่อสารดวย การฟนภาษาหรือตัวอักษรก็เพื่อใหเกิดการสื่อสารบางระดับ บางพื้นที่ตองการ
สื่อสารภายใน คือคนในชุมชนเผาเดียวกันอยางนอยลูกหลายไดสื่อสาร สามารถพูดภาษาเราไดตอ
ความกันรูเรื่อง คุยกับพอแมได อันนี้บางระดับเนนแคสื่อสารภายใน บางพื้นที่พูดไปถึงภายนอก
คืออยากจะสื่อสารกับภายนอกดวย ซึ่งสามารถที่จะทําใหคนภายนอกเขาถึงเรา เขาถึงความเปน
มอญ เขาถึงความเปนโซ (ทะวืง) เขาถึงความเปนไทย-มลายู ก็สามารถทําใหเรามีตัวตนในสังคม
ได คือไม อ ายที่จ ะบอกว า ตนเองเปน ใคร อั นนี้ก็ เ ปน เป า หมายอี ก ระดั บ หนึ่ ง ที่มีก ารคุ ยกัน ๓)
เปาหมายเพื่อการสืบทอดดวย บางพื้นที่คิดไปถึงเด็ก ลูกหลานและเยาวชน อยากใหภาษาวัฒนธรรมของเราสืบทอดตอไป ไมตาย มีคนมาสืบทอด เพราะฉะนั้นมันจึงจําเปนที่จะตองใหเด็ก
และเยาวชน ลูกหลานของเราเขาถึงไดดวย ๔) ฟนเพื่อการศึกษาและเรียนรูกันตอๆ ไป ศึกษา
ในระดับที่รูจัก ออ! รูแลวชนเผานี้เปนใคร อยูที่ไหน อาจจะพูดภาษาของเขาไมได แตก็รูวาเขาเปน
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ใคร จนถึงการเขาใจดวยวา เขามีวัฒนธรรมแบบไหน เขามีความเชื่อเรื่องอะไร หรือขั้นที่บางคน
อยากจะศึกษา เชน บางคนอยากจะศึกษาภาษา วัฒนธรรม ประเพณีอยางลึกซึ้งของพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งก็สามารถเขาถึงได ก็สามารถศึกษาและเขาถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตรของชนเผานั้นๆ ได
ดวย เหลานี้คือ เปาหมายของการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมที่เราคุยกัน
อยางไรก็ตาม เราคิดวา เราจะตองเผชิญกับแรงเสียดทาน หรือการตอตานกับวิธีคิดอัน
หลากหลาย อันดับแรกเลยเราจะตองปะทะกับความคิดเรื่อง การอนุรักษแบบที่อาจารยวา คือ
จะตองอนุรักษใหเปนแบบของแทและดั้งเดิมเทานั้น ที่เราจะเอา ไอที่ไปเปลี่ยนอักษรเราไป
เปลี่ ย นภาษา อั น นี้ ไ ม เ อา อย า งนี้ ต อ งอธิ บ ายว า เราฟ น ฟู ภ าษาเพื่ อ อะไร ไม ใ ช ฟ น เพื่ อ ให ไ ด
ตัวอักษรแตเราฟนเพื่อ ๔-๕ ขอที่กลาวมา สิ่งที่จะตองปะทะประการที่สองคือ ทําไปทําไม ไร
ประโยชน คือคําวา วิชาการหรือเปลา อันนี้ก็มีคนตั้งคําถามจริงๆ วามันเปนวิชาการหรือ อันนี้ก็
จําเปนที่จะตองอธิบายดังที่เราคุยกันไปแลว สิ่งสุดทายที่เราจะตองปะทะ คือ กระแสการเมือง
กระแสการพัฒนาที่มุงการทําใหเปนหนึ่งเดียว ภาษาตองเปนภาษาเดียว จะไปพูดหลายภาษา
ทําไม ไมเขาใจ ตองเปนมาตรฐานสากลเพื่อที่จะครอบงํา ครอบครองได ควบคุมได ถาเจอกระแส
แบบนี้ เขาก็จะมองวามันเกี่ยวของกับการเมืองหรือเปลา เปนไปไดที่อาจจะถูกตั้งคําถามแบบนี้
ผูดําเนินรายการ: ผมเองก็เห็นดวยในประเด็นเรื่องภาษาทําใหคนเขาใจและเขาถึงกันไดงาย
เทาที่ผมทํางานกับชุมชนมา ๒๐ กวาป ผมก็เห็นวา เรื่องอาหารกับเรื่องภาษาที่คุยกันแลวไม
ทะเลาะกัน ถาเรื่องอื่นก็จะสงสัยหรือระแวงกันไปหมด พูดเรื่องสิ่งแวดลอมก็เอะ จะมาทําอะไร
คําถามเต็มไปหมดเลย ในที่สุดผมก็มาตกผลึกที่ ภาษากับอาหารเปนเรื่องที่คนไมทะเลาะกัน ถา
เราสามารถที่จะยืนอยูกั และจับประเด็นตรงนี้ได และขยายออกไป ผมคิดวาสัมพันธภาพมันจะ
เกิดขึ้น ความเขาใจมันจะเกิดขึ้นไดงาย เพราะภาษาทําใหคนระดับนักวิจัยกลายไปเปนผูเรียน
ตองไปใหชาวบานสอน เราไมไดเปนครูสอน เราไมไดเปนผูรูแลว เราเปนคนที่ไมรูเขาไปในชุมชน
ถาเราเปลี่ยนทัศนคติจากคนที่รู เปนคนไมรู แลวไปเรียนรูกับชาวบาน ผมวาอะไรๆ มันคงจะ
เกิดขึ้นอีกเยอะเลย จะทําใหการทํางานระหวางคน ๒ กลุม ๒ ฝาย ทํางานรวมกันไดดีขึ้น ชาวบาน
ก็จะมีความสุขที่คนมาถาม มีคนไปเรียนภาษา ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน อีกอันหนึ่งที่อยาก
พูดถึงก็คือคําวา “ตัวตน” การอนุรักษภาษาทําใหเรารูสึกวา เรามีตัวมีตน ตัวตนในที่นี้ไมใชอัตตาที่
เปนตัวกู ของกูนะ แตหมายถึงอะไรบางอยางที่เปนตัวเรา เปนตัวเราที่คนอื่นตองเคารพเรา ใน
สังคมถาเรามีตัวตนเมื่อไหรเราก็มีสิทธิ มีอํานาจ ใครจะมาทําอะไรก็ตองเห็นหัวเห็นหางเรากอน
เราไมมีตัวตนคนอื่นก็มองไมเห็นเรา เขาอยากจะทําอะไรก็ได ซึ่งทําใหเรารูสึกคับแคน แตถาเรามี
ภาษาและวัฒนธรรมขึ้นมาเมื่อไหร เปนกลุมเปนกอนเมื่อไหร มีสิทธิ มีอํานาจ คนอื่นก็จะมองเห็น
เรา อันนี้เปนประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญาตขยาย
เราไมพูดกันแลวนะวา วิชาการหรือไมวิชาการ มันก็ตองเปนแนนอน จะเปนหรือไมเปนก็
ตามแตผมก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลขอหนึ่งที่ผมอยากจะนํามากลาวในทีนี้ ซึ่งสมเด็จพระ
ราชบิ ด าได ป ระทานไว “ความสํ า เร็ จ ที่ แ ท จ ริ ง อยู ที่ ก ารนํ า ความรู ไ ปใช เ พื่ อ ประโยชน แ ก ม วล
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มนุษ ยชาติ” เราจะก า วพ นตรงนี้ไปแล ว ถ าอะไรก็ ตามที่ ทํ าแล ว สังคมไดประโยชน ชุ มชนได
ประโยชน ชาวบานไดประโยชน จะเปนวิชาการหรือไมวิชาการไมใชเรื่องสําคัญ
ทีนี้ยังมีอีกหลายขอที่ผมอยากจะถามแตละทานนิดหนึ่งวา การฟนฟูภาษา ในที่สุดแลว
มันจะไปจบลงที่ไหน? หรือมันไมมีที่สิ้นสุด หรือมันไปไดเรื่อยๆ มันเปนชีวิตหรืออะไร
หรือมันไมจําเปนตองจบ มันเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ผมอยากฟงความคิดเห็น
ของเจาของภาษากอน
ตัวแทนเจาของภาษา: เมื่อวานยังมีอีก ๒ เรื่อง ขอนําเรียนเรื่องนี้กอน แลวคอยตอบคําถาม
ขอ ๒ ถามวา ในกลุมเจาของภาษา ทําไมบางกลุมจึงไมเขามาทํางานฟนฟูภาษา ทําไมไมมาทําง
การวิจัยหรือฟนฟูภาษา ที่มานี่ก็ประมาณ ๑๒ กลุม คําตอบก็คือวา การสื่อสารเขาไปไมถึง คือ
ชุมชนเขาไมรูวามีการฟนฟูภาษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีการฟนฟูภาษาได หรือที่แหลงอื่นๆ มี
เขาไมทราบ เขาก็คงอยากจะฟนฟู คําถามก็คือวา ภาษาของเขายังไมวิกฤต คําตอบตอไปก็คือ
ขาดโอกาสที่จะเขาถึงงานวิจัย ติดตอที่ไหน ตอไปก็คืออาย ไมกลาที่จะเขารวมกับชุมชนที่ทํางาน
วิจัย ชุมชนขาดความเชื่อมั่นในการทําวิจัย ผูนําชุมชนไมใหความสําคัญ และทัศนคติที่มีตอภาษา
ของตนเอง มองวาภาษาของตนเองตอยต่ํา ควรจะใชภาษาที่ใหญๆ ที่มีคนพูดกันมากๆ
คําถามที่ ๓ ที่ถามวา การฟนฟูภาษาเปนงานของใคร? แลวใครบางที่จะตองมาฟนฟูให
เกิดความสําเร็จ
คําตอบก็คือ เจาของภาษานั่นแหละ คนอื่นใครเขาจะทําใหเรา ชุมชนเจาของภาษาตอง
เปนคนฟนฟู สถาบันวิจัย ใครก็ไดที่เห็นความสนใจของภาษานั้นๆ
แลวใครบางที่มาชวยใหงานฟนฟูภาษาสําเร็จ งบประมาณก็ขอพึ่งสกว. ความรูก็ขอพึ่ง
สถาบันวิจัยภาษาฯ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สถาบันการศึกษาในจังหวัดนั้นๆ ที่เปนผูมาชวยงาน
ฟนฟูภาษาเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏประจําจังหวัดนั้นๆ องคกรทางศาสนา พระก็ควรมีสวนดวย
เพราะใชภาษาในการสวด และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ผูดําเนินรายการ: สรุปแลว ก็เปนปญหาเรื่องทัศนคติ อยางไรก็ตามถาเราไมรักภาษาของตนเอง
ไมใหเกียรติภาษาของตนเอง แลวใครจะมาใหความสําคัญ แมวามหาวิทยาลัยเองหรือสถานศึกษา
จะพยายามชวยกันทํา แตถาเจาของภาษาไมเอาดวย มันก็คงจะทําไมไดแนนอน เจาของภาษา
ตองเปนพระเอก ตองเปนตัวจักรสําคัญในการเดินและตองดึงเอาประสบการณและความรูจากที่อื่น
มาชวยแบบหนุนเสริมกัน ผมก็ไมเชื่อหรอกวา ชาวบานจะทําไดเองโดยลําพัง เพราะตองมีคน
หลายฝายไปหนุนเสริมชวยเหลือกัน มีทั้งสปอนเซอร มีทั้งพี่เลี้ยง ครู อาจารยไปชวยกัน และที่
สําคัญคือมีคนเอาไปใชประโยชน ถาอนุรักษแลวไมมีคนนําไปใชประโยชนมันก็คงนอนแนนิ่งอยูที่
ไหนสักแหง อบต.อาจจะนําไปใชในเรื่องการสงเสริมการทองเที่ยว การสงเสริมอาชีพ การสงเสริม
คุณภาพชีวิตของคน โรงเรียนอาจจะนําไปชวยสงเสริมในการนําไปเปนเครื่องมือการเรียนรูของ
เด็ก สรางจิตสํานึกรักตนเองใหกับเด็ก แตละรุน แตละวัย ไดใกลชิดกัน
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ผูแทนเจาของภาษา: อยางนี้ตองใชการประชาสัมพันธในชุมชนนั้นๆ วิทยุชุมชน เรามีภาษาของ
ชาติแลว ก็แทรกภาษาทองถิ่นเขาไป และปายโฆษณาประชาสัมพันธ ใชทั้งภาษาของชาติและ
ภาษาทองถิ่น เพื่อเปนการรักษาภาษาทองถิ่นมิใหสูญหายไป ภาษาของชุมชนนั้นๆ ก็จะมีชีวิต
ผูดําเนินรายการ: ผมเห็นดวย บางคนอาจจะคิดวาเรียนภาษาถิ่นแลวจะทําใหลืมภาษาไทยหรือ
เปลา ไมใชนะครับ สองอยางเปนสิ่งที่หนุนเสริมกัน อ.สุวิไลจะตอบไดดีกวาผมวา การเรียนภาษา
ทองถิ่นจะทําใหการเรียนภาษาไทยดีดวย ผมอยากจะเปดเวทีแลกเปลี่ยนความรูจากผูเขารวม
ประชุมเพื่อเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับใครมีประเด็นอะไร ที่พวกเรายังไดพูด แต
คิดวามีความสําคัญเพื่อใหพวกเราไดรับรูรวมกัน
ผูเขารวมประชุม (อ.ทรงจิต พูนลาภ): สวัสดีครับ สําหรับผูดําเนินการอภิปราย ชอบมาก ผม
เพิ่งออ เดี๋ยวนี้เองวา ถาพูดเรื่องภาษาและอาหาร ไมมีทะเลาะกัน ไมมีขอขัดแยง มีแตวาอิ่มอรอย
ไพเราะเพราะพริ้งรวมกัน แตกอนไปถึงจุดนั้น ขอชื่นชมยินดีสถาบันฯ แหงนี้วา คิดไดยังไง ทําได
อยางไร อีกหลายภาษาที่ผมไมเคยไดรูไดเห็น มีชาติพันธุ มีชนเผา ยังนี้ในประเทศไทยหรือ ไดรู
นะครับ ยอดเยี่ยมมาก ก็เลยอยากจะบันดาลใจสั้นๆ วา ภาษาคือสื่อรัก จักผูกพัน อุบายผูกมัดวิธี
สืบทอดวัฒนธรรม เกิดสั่งสมองคความรูสพิธีกรรม ไดนอมนําสูวิถีชีวีพอเพียง วันนี้เห็นชนเผา
เห็นชาติพันธุตางๆ เหมือนกับญาติมาแตชาติปางกอน ไมวาจะนั่งกินขาวดวยกันรูจักกันไมรูจักกัน
มันยอดเยี่ยมจริงครับ
ผูดําเนินรายการ: ความจริงก็มาจากน้ําเตาลูกเดียวกัน
ผูเขารวมประชุม: อีกนิดหนึ่ง เมื่อวานตอนเย็นผมไมไดอยูดวย เลยไมไดชื่นชมการแสดงตางๆ
เรื่องของภาษา มีภาษาชาติหนึ่งมีมีตัวอักษรแหงแรกในโลกเมื่อ ๕๐๐๐ ปที่แลวคือ ภาษาฮิบรู
หายไปจากโลกนี้ ๒,๐๐๐ ป เขาใชเวลาฟนอยู ๘๐ ป กวาจะฟนขึ้นมาได มันมีอยูในแคคัมภีรโตลา
เทานั้น ๘๐ ป ประเทศอิสราเอลเปนประเทศที่แตกเปนเสี่ยงๆ กลับมาตั้งประเทศใหมไดไมถึง
๑๐๐ ป เขาใชภาษาเปนตัวบูรณาการของคนของวัฒนธรรมตางๆ เขามาดวยกัน ตอนที่รัสเซีย
แตกเขาไปในอิสราเอล ๓๐๐,๐๐๐ คน เอธิโอเปยเขาไป ๒๐๐,๐๐๐ คน เรียกวา ดําก็มี ขาวก็มี แต
สิ่งหนึ่งที่เขาใชก็คือใหเขาคายเรียนภาษา พอเขาคายเรียนภาษาแลว เขาใหเรียนทุกอยาง เรียน
วัฒนธรรม เรียนความเปนอยู ทําใหคนรักคน ทําใหคนเขาใจคน ชื่มชมยินดีอยางยิ่งกับกิจกรรม
ของศูนยเหลานี้ ศูนยภาษาที่ไดทําตรงนี้ และคาดวาคงจะขยายตอไป กระผมทรงจิต พูนลาภ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกษียณแลว แตยังไมเกษียณใจ ยังทํางานอยู เรียนคณิตศาสตร แต
ตอนนี้หลงใหลวัฒนธรรม หลงใหลชาติพันธุ ขอบคุณมากครับ
ผูดําเนินรายการ: ขอเชิญทานอื่น มีอะไรบางที่เราจะเติมเต็มใหกัน เรายังมีเวลา
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ผูเขารวมประชุม (ศักรินทร ณ นาน): สวัสดีครับ ผมศักรินทร จากเชียงใหม ผมจะขอเสริมเรื่อง
สํานึก ภาษา จริงๆ วาบอกวาผมเปนฅนเมืองเนาะ ถาพองก็บพอง ฮองวากลุมไตยวนจากเหนือ
ถาสํานึกมาจากภาษา จําเปนไหมที่คนเราจะตองมีภาษาเดียวภาษาถิ่น ตองมีสํานึกเดียวไหม ถา
อยางของผมอยูกับฝรั่งอูภาษาอังกฤษก็ได ฝรั่งก็อูภาษาเมืองได คนหลายสํานึกเปนคนมีปญหา
ไหม หรือจริงๆ คนมีสํานึกเดียวมีปญหาไหม อันนี้เปนประเด็นที่ ๑ เราพูดกันเหลือเกินวาเราจะไป
ฟนภาษาถิ่น ฟนสํานึก จริงๆ แลวสํานึกมันจําเปนตองมี ๑ เดียวไหม หรือวามีสํานึกหลายอันก็ได
จริงๆ แลวมันเปนสํานึกที่อยูในความสัมพันธ คนที่พูดภาษานั้น ภาษามิใชเพียงแคถอยคําที่เปลง
ออกเทานั้น แตมันเปลงออกมาในความสัมพันธวาพูดอยูกับใคร ในสถานการณนั้นๆ เวลาคุณพูด
ออกไปเขาใหเกียรติคุณไหม เขาตอนรับคุณไหม ขณะเดียวกันคุณจะรักษาภาษาถิ่น แตวาคุณปด
กั้นตัวคุณเองออกจากการเรียนรูภาษาอื่นๆ หรือความรูชุดอื่นๆ ผมก็ไมแนใจเหมือนกันวา ตกลง
คุณกําลังจะสรางการครอบงําแบบใหมอยูหรือเปลา ก็ศูนยกลางอันใหม คือ เมื่อเชาพูดอยูกับคน
มอญ อาจารย (อ.อําไพ) ก็เปรียบเทียบความหลากหลายเปนดอกไมอันสวยงามในประเทศนี้ เต็ม
ไปดวยดอกไมหลากสีที่สวยงาม และในดอกเดียวกันอาจจะมีหลากสี หลากกลีบก็ได แตกตางกัน
ไปอีก เรากําลังฟนฟูภาษาถิ่นผานคนรุนปู รุนยา ที่กําลังจะสรางศูนยกลางอันใหมไปครอบงํา
เยาวชนอยูหรือเปลา แลวแชแข็งภาษาของเราไมใหเปลี่ยนแปลง เปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่แตะตอง
อะไรไมไดเลย มันเปลี่ยนแปลงไมได มันศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน แลวกลุมเยาวชนก็กลายเปนกลุมที่
เรียกวา นําเอาความเสื่อมทางภาษากลับมา ที่จริงเยาวชนคือผูสรางสรรคภาษาใหสวยงามขึ้นไป
อี ก อั น นี้ ไ ม แ น ใ จ อาจจะเป น โจทยร ว มกัน ว า ท อ งถิ่ น กํ าลั ง ถูก กลมกลื น จากสว นกลาง จริ ง ๆ
ทองถิ่นเองนั่นแหละ กําลังสรางความครอบงําในทองถิ่นดวยกันเอง ทองถิ่นเปนเนื้อนาบุญเสีย
เหลือเกินเวลาพูดภาษาถิ่น แตจริงๆ ถาผมไปตางประเทศผมก็บอกวา ผมเปนคนไทย ผมไป
เชียงใหมผมก็บอกวา ผมเปนคนนาน พอไปจังหวัดนานผมก็บอกวาผมเปนคนหมูบานบองตึด ตก
ลงวา มันเปนสิ่งที่คุณกําลังพูดอยูกับใคร เราตองไมลืมประเด็นเหลานี้ แลวตกลงวา สํานึกมันตอง
มี ๑ เดียวไหม สํานึกบริสุทธิ์ไหม สํานึกเรามันเกิดขึ้นจากภาษาอันบริสุทธิ์ จริงๆ ภาษาไทยก็
ไม ไ ด บ ริ สุ ท ธิ์ อ ะไร เรากลั ว ภาษาไทยกั น เหลื อ เกิ น หรื อ ว า ภาษาถิ่ น นั้ น บริ สุ ท ธิ์ จ ริ ง ๆ หรื อ ก็
อยากจะกระทุงมุมนี้หนอย
ผูดําเนินรายการ: ขอบคุณมาก บางทีเราก็ตองการคนมาตั้งคําถาม เราคงไมตองการสํานึกอะไร
แบบเดี่ยวๆ ไหม จริงๆ แลวเราก็พลเมืองของโลก ในกระเปาเรามันก็มีตัวตนหลายประเภท มี
สัมพันธกับคนแบบหนึ่ง เราก็ตองมีตัวตนแบบหนึ่ง จริงๆ แลวสิ่งที่เราตองการคือ ตัวตนแบบที่เรา
ไปสัมพันธกับญาติพี่นอง รากเหงา กับบรรพบุรุษของเราเทานั้นเอง ซึ่งก็มิไดแปลวา เรามีอันนี้
แลว เราจะมีอันอื่นไมได เราตองการเปนพลเมืองของบรรพบุรุษ เปนลูกหลานของบรรพบุรุษ แต
ในขณะเดียวกันเราก็ตองเปนพลเมืองของโลกดวย เราตองมีหลายภาษา แตสิ่งที่เราไมควรจะลืมก็
คือภาษาแมของเรา
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ผูเขารวมประชุม (ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย) : ไมไดถามคําถามนะครับ อยากจะรูวา ที่จริง
แลวความพอดีของการฟนฟูเราจะลงลึกไปถึงระดับไหน เพราะวาภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ถาในใจสวนตัว การฟนฟูภาษาที่เยาวชนกําลังใชกันอยูก็คือ ฟนฟูใหนําภาษาเหลานั้น
กลับมาใชได แตการฟนฟูอีกลักษณะหนึ่งคือ การฟนฟูไปถึงรากเหงาของภาษาจริงๆ อยางเมื่อ
วานนี้ทางเขมรก็บอกวา เขมรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแลว มีการยืมภาษาอื่นๆ เขามา และหลาย
ภาษาก็บอกวายืมภาษาไทยเขาไปใชคอนขางมาก ก็เลยมีวา ในลักษณะของมหาวิทยาลัยมหิดล
จะสนับสนุนการฟนฟูจะลงลึกถึงตรงไหน ความพอดีจะเปนอยางไร คงเหมือนเดิมวา ยังไมมี
คําตอบ แตเปนคําถามที่เราอาจจะนํามาปรึกษาหารือกันในอนาคตอีกทีวา ระดับความพอดีจะอยู
แคไหน ขอบคุณครับ
ผูดําเนินรายการ : บางทีตั้งคําถามไว อีก ๓ เดือนอาจจะมีคนมาตอบก็ได จริงๆ แลวผมก็เห็น
ดวยวา จักรวาลมีการสรางสรรคใหมอยูตลอดเวลา มันแชแข็งอะไรไวไมไดหรอก แตสิ่งที่เรา
ตองการก็คือการนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตของเรา สรางความสัมพันธกับคนรอบขาง
ผูเ ขารวมประชุม : (รศ.ดร.โสภนา ศรีจําปา): คงจะไมใ ชคํ าถาม อาจจะเปนขอเสนอแนะ
อาจจะทําหรือไมทําก็ไมเปนไร อยางที่ทานอาจารยพูดวามันเปนความงดงามที่ชนเผาตางๆ ไดมา
รวมกัน แลวเราเห็นสีสัน ความลุมลึกของเนื้องาน ก็ยังเสียดายวา ถากลุมกลับไป นาจะมีการจัดตั้ง
สมาคมของกลุม หรือจะเปนเครือขายของกลุมเอง ที่จะสามารถติดตอเชื่อโยงกัน อาจจะไมตอง
ผานพี่เลี้ยงหรือนักวิจัย อาจจะคุยกันในบรรดากลุมชนเผาเอง ก็นาจะเปนประโยชนในการที่จะทํา
สมาคมเล็ กๆ ขึ้ น มา เป น จุ ด เริ่ม ต น และขยายผลต อไป ก็ มี ก ลุม น อ งใหม ที่ ม าดู ง าน จะเข า มา
รวมงานกับเราตอไป ก็เรียนเสนอไว ถามีแลวก็ขอประทานโทษ แตถาไมมีก็ฝากไวเปนความคิด
ผูดําเนินรายการ : ยังแสดงความเห็นไดอีกนะครับ ถาอยางนั้นผมขอกลับมาที่เวทีวา ทานผู
อภิปรายทานใดยังมีจะบอกเพิ่มเติม ขอเชิญนะครับ
ผูแทนกลุมนักวิชาการ : อาจจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่อาจารยตั้งไววา ฟนไปถึงไหน กับประเด็น
ที่น อ งพูด ถึ ง เรื่ อ งสํ า นึ ก ทางชนเผ า บั ง เอิ ญ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานกั บ กลุ ม ปกากะญอหรื อ
กะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงของภาคเหนือ เคยถามเขาเหมือนกันวา “ทํางานหรือสืบทอดงานของหมูบาน
หรือของตนเองไปถึงไหน” เขาใชภาษาของเขาสองคํา คําแรกพูดวา ตอลอโจะลอถอฮ ซึ่ง
อธิบายถึงสํานึกของเขาไดเลย คือวา อยากจะดํารงความเปนชนเผาที่เขาอยูไดทุกวันนี้ไปจนถึงลูก
ถึงหลาน อยากใหมีขาวกิน อยากใหมีพันธุพืชพื้นบาน อยากใหมีอาหารทองถิ่น อยากใหมีเมล็ด
พันธุ อยากใหมีอะไรเนี่ยะ ไปจนถึงลูกถึงหลาน ใหดํารงอยูไดไปเรื่อยๆ อันนี้ไมรูใชศัพทวาอะไร
แตเขาบอกวานี่คือความหวังของเขา อีกคําหนึ่งก็คือ ตะซะเบ แปลวา เขาตองการที่จะใหลูกหลาน
และชนเผาทั้งหลายในประเทศไทย สามารถดํารงอยูไดโดยไมถูกกดขี่ ชี้นําหรือกําหนดมาจากขาง
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นอก เขาอยากเลือกไดดวยตัวของเขาเองวา เขาจะดํารงชีวิตแบบไหน เขาจะใชภาษาอะไร เขาจะ
ใสเสื้ออะไร เขาจะเรียนอะไร เขาอยากกําหนดไดดวยตัวของเขาเอง สองคํานี้จิ๋วคิดวาลึกซึ้งมาก
จิ๋วก็ยึดมันไวและจํามันไดแมนเลย และก็เปนภาษาที่สะทอนสํานึกและสะทอนสิ่งที่มัน
อาจจะเปนความหวังของมนุษยชาติโดยรวมที่จะอยูดวยกันไดแบบสันติ ถามีสองคํานี้ ก็
ขอบคุณคะ
ผูดําเนินรายการ : ภาษากะเหรี่ยงภาคตะวันตกเขามีคําที่ผมชอบมากคือ ซวา หมายถึงวังปลา
ที่ทําใหปลาสามารถอยูในน้ําไดโดยไมตองฝนวายทวนน้ําอยูตลอดเวลา หรือไมโดนพัดไป
ในแองน้ําใหญจนเปนเหยื่อของปลาใหญ ทุกอยางมันตองมีที่มีทางของมัน
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สรุปรายงานผลจากการระดมความคิดเห็นรายกลุม
จากการประชุม 4 หองยอย
1.หองยอย “กลุมเจาของภาษา”

กลุมเจาของภาษา ประกอบดวยทีมวิจัยจากกลุมชาติพันธุตางๆ ที่เปนเจาของภาษา
จํานวน 12 กลุม จากการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานและความคิดเห็น โดยแบงตาม
หัวขอตางๆ ดังนี้
เหตุที่ตองมีการฟนฟูภาษาในกลุมชาติพันธุ จากอิทธิพลทางสังคมและเทคโนโลยีใน
ภาวะปจจุบัน สงผลใหกลุมชาติพันธุสวนใหญที่มีเพียงภาษาพูด แตไมมีภาษาเขียน มีการใชภาษา
ของตนเองลดน อ ยลง และภาษากํ า ลั ง สู ญ หายไปโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ น หลั ง ที่ ไ ม คํ า นึ ง ถึ ง
ความสําคัญของภาษาที่ผานการสื บทอดตอๆ กันมาจากบรรพบุรุษ แมวาบางกลุมภาษาจะมี
ตัวเขียน แตผูที่รูภาษาเขียนและสามารถอานออกเขียนไดนั้นมีจํานวนไมมากทั้งยังเปนผูสูงอายุ
ชุมชนหรือเจาของภาษาจึงมีความตองการอนุรักษภาษาของตนเองไวใหอยูคูกับชุมชน มีการใช
สื่อสารระหวางกันในชุมชน เพราะภาษาแสดงถึงความเปนอัตลักษณและเอกลักษณของตนเอง
และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถีชีวิต ประเพณี การ
แตงกาย ความรูภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ตลอดจนเปนเครื่องมือเชื่อมโยงความสัมพันธของคนใน
ชุมชนเขาดวยกัน สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนได จนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง กลาที่จะ
บอกผูอื่นไดวาตัวเองเปนใครมาจากไหน
อยางไรก็ตาม ชุมชนเจาของภาษาที่มีการฟนฟูภาษาในปจจุบันยังมีเพียงสวนนอย
เนื่องจากชุมชนเจาของภาษาสวนใหญยังไมเห็นถึงความสําคัญของภาษาที่แสดงถึงความเปน
ตัวตนและเปนเอกลักษณของตนเอง ไมใสใจถึงสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษา ใน
ขณะเดียวกันชุมชนและผูนําชุมชนตลอดจนหนวยงานในทองถิ่นยังไมเห็นถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการทํางานวิจัยเพื่อการฟนฟูภาษา หรือเห็นวาเปนเรื่องยาก เปนสิ่งที่เปนไปไมได
เปนเรื่องของนักวิชาการ จึงขาดความเชื่อมั่นที่จะทํางานวิจัยเพื่อฟนฟูภาษา
การฟนฟูภาษาจึงตองอาศัยความรวมมือของบุคคลหลายกลุม อันดับแรกที่สําคัญ
คือ เจาของภาษาหรือชุมชนเจาของภาษา อันดับสองคือ ผูนําชุมชนที่เปนผูกระตุนใหเกิดการ
ทํางานหรือแกนนําในการฟนฟูภาษา อันดับสาม คือ นักภาษาศาสตรจากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท คอยเติมความรูดานวิชาการ อันดับสี่ คือ พี่เลี้ยงทีมวิจัย ที่เปนผูคอย
หนุนเสริมการทํางานในดานตางๆ อันดับสุดทายคือหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของทั้งในทองถิ่นและ
นอกทองถิ่นที่คอยใหการสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูภาษา เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) ที่สนับสนุนเรื่องงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ จังหวัด หนวยงานสภา
วัฒนธรรม สถาบันการศึกษาในชุมชนหรือในทองถิ่น ตลอดจนผูนําทางศาสนา
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ปญหาหรืออุปสรรคการทํางานฟนฟูภาษา คือ เงื่อนไขดานศักยภาพของทีมวิจัย ไมวา
จะเปนเรื่องวัย การศึกษา อาชีพ เพศ งบประมาณ เหลานี้ถาไมพรอมจะสงผลทําใหขาดความ
ตอเนื่องในการทํางาน
ขอเสนอแนะตองานฟนฟูภาษา คือ ควรมีการสรางชุมชนตนแบบการฟนฟูภาษา เพื่อ
เปนแหลงศึกษาเรียนรูแบบอยางในการทํางานดานการฟนฟูภาษา สําหรับเจาของภาษา หรือ
ชุมชนใดมีความตองการฟนฟูภาษาสามารถศึกษาหรือดูเปนตัวอยางและสามารถนํามาประยุกตใช
กับพื้นที่ของตนเองได ซึ่งเปนการสรางเครือขายการทํางานฟนฟูภาษาที่สําคัญ
2. หองยอย “คนหนุนวิจัย”

การทํางานวิจัยดานภาษากลุมชาติพันธุนั้นมีความแตกตางในกระบวนการ เงื่อนไขสําคัญ
ที่สงผลใหการทํางานของพี่เลี้ยงทีมวิจัยในประเด็นภาษามีความแตกตางจากพี่เลี้ยงสายงานอื่น
กลาวคือ พี่เลี้ยงของศูนยประเด็นภาษาฯ มี 2 กลุม คือ
1) พี่เลี้ยงศูนยประเด็นภาษาฯ กลุมวิกฤตทางภาษา ซึ่งแบงออกเปนกลุมพี่เลี้ยงในระดับ
ปฏิบัติงานประจําศูนยฯ สวนกลาง และกลุมพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่
2) พี่เลี้ยงศูนยประเด็นภาษาฯ กลุมวิกฤตอัตลักษณภาคใตและกลุมแนวตะเข็บชายแดน
ดวยเงื่อนไขในเรื่องของกลุมทีมวิจัยที่อยูในพื้นที่หางไกลจากศูนยฯ สวนกลาง ดังนั้น
ศูนยฯ จึงจําเปนตองมีการพยายามหาทางออกดวยการสรางหรือพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ขึ้นมาเพื่อ
อํานวยความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานแทนพี่เลี้ยงจากสวนกลางได
จากการบอกเลาประสบการณจากการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงในพื้นที่ไดพบเงื่อนไขในการ
ทํางานประเด็นสําคัญ คือ พี่เลี้ยงในพื้นที่กับการเปน“คนใน” ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1) “คน
ใน” ที่มีบทบาทของการเปนคนในชุมชน ที่เปนลูกหลานและเคยทํางานวิจัยรวมกันกับทีมวิจัย และ
ขยับมาเปนพี่เลี้ยงสวนกลาง 2) “คนใน” ที่มีบทบาทของการเปนครูในโรงเรียนชุมชนและคอยให
คําแนะนําชาวบาน 3) “คนใน” ที่มีบทบาทเปนลูกของมิชชันนารี ซึ่งมีลักษณะของการเปนพี่เลี้ยง
แบบดูแลเด็กมาเปนพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนําในการวิจัย และทายที่สุดคือ ฟงจากพี่เลี้ยงที่อยู
สวนกลางดวยตนเองโดยตรง และ4) พี่เลี้ยงเครือขายในพื้นที่ ซึ่งไมเคยมีฐานความรูการทํางาน
ดานภาษามากอน มีเพียงฐานความรูการทํางานแบบมีสวนรวม ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกัน
ระหวางพี่เลี้ยงเครือขายในพื้นที่และทีมพี่เลี้ยงศูนยสวนกลาง
เงื่ อ นไขต า งๆ นั้ น ส ง ผลต อ ความศรั ท ธาความเชื่ อ ถื อ ของที ม วิ จั ย ที่ คื อ มี ก ารให
ความสําคัญที่แตกตางกันคือทีมวิจัยใหความสําคัญกับพี่เลี้ยงที่อยูประจําศูนยสวนกลางมากกวาพี่
เลี้ยงในพื้นที่ ทําใหบทบาทการเปนพี่เลี้ยงในพื้นที่นอยลงเปนเพียงการชวยเรื่องงานเอกสาร ดวย
เหตุนี้จึงทําใหพี่เลี้ยงในพื้นที่ตองมีการถอยหางออกมาเปนระยะๆ เพื่อรักษาความหางและเพื่อให
ทีมวิจัยสามารถทํางานเองไดในที่สุด ในขณะเดียวกันทางศูนยสวนกลางตองหนุนใหพี่เลี้ยงใน
พื้นที่รูวิธีและทํางานวิจัยประเด็นภาษาเปนกอน โดยอาศัยการทําไปเรียนรูไปพรอมๆ กัน (learning
by doing) เพื่อสรางความมั่นใจ ความเชื่อถือ ใหทีมวิจัยและพี่เลี้ยงในพื้นที่ใหมากขึ้น
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การทํางานพี่เลี้ยงในสายงานวิจัยเพื่อทองถิ่นทั่วไปมีหลายรูปแบบ คือ
1. พี่เลี้ยงอาศัยความเปนผูนําในชุมชนเปนตัวกลางในการติดตอกับทีมวิจัย
2. พี่เลี้ยงเรียนรูงานไปพรอมๆ กับชาวบาน เนื่องจากนักพัฒนาเปนคนในพื้นที่
3. พี่เลี้ยงวิจัยเพื่อทองถิ่นเครือขายในพื้นที่ทํางานรวมกับพี่เลี้ยงประเด็นภาษาเพื่อชวย
หนุนงานวิจัยประเด็นภาษาที่อยูในพื้นที่ของตนใหดีขึ้น
ขอเสนอแนะจากคนที่อยูสายงานพี่เลี้ยง เพื่อสานตองานประเด็นภาษาในอนาคต คือ ทีม
พี่เลี้ยงศูนยสวนกลางตองการควมรูทักษะกระบวนการงาน CBR เพื่อนําไปใชในงานประเด็นภาษา
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแหลงทุนสกว. หรือวิธีการทํางานแบบ “CBR ในงานภาษา”
โดยไดรับขอเสนอแนะจากพี่เลี้ยงสายงานอื่นๆ คือ 1) การเปดรับการพัฒนากระบวนการงานวิจัย
ดานอื่นๆ กอนที่จะมาเริ่มงานประเด็นภาษา เพื่อเรียนรูกระบวนการทํางานแบบ CBR เชน กรณี
กลุมกะซอง เปนตน เพื่อชวยสรางสํานึกการเปนเจาของภาษารวมกัน และควรเติมความรูงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นใหพี่เลี้ยงกอน
3. หองยอย “หนวยงานที่เกี่ยวของ”

หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยเฉพาะหนว ยงานรั ฐ นับ เป นป จ จั ย อย า งหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการ
ทํางานฟนฟูภาษานั้น ไดแก โรงเรียน อบต. สภาวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการยกระดับงานฟนฟูภาษาใหเปนนโยบายของรัฐ สามารถทําไดโดยจากการรวมตัวของ
กลุมชาติพันธุตางๆที่ทํางานฟนฟูภาษาและมีการนําเสนอหรือประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
เชน การสรางหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทํางานฟนฟูภาษา
เปนตน จากนั้นควรนําเสนอขึ้นไปในระดับจังหวัด โดยผานผูนําทองถิ่นตางๆ ไมวาจะเปนสมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ เพื่อใหผูบริหารในพื้นที่เขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของงานฟนฟูภาษา และเปนการผลักดันใหทุกฝายมีสวนรวมในการฟนฟู
ภาษาจะกอใหเกิดนโยบายในระดับทองถิ่นจากนั้นจึงจะสามารถไปสูนโยบาย
ดังนั้น ในการผลักดันสูการเปนนโยบายการฟนฟูภาษาจึงควรใหความสําคัญและความ
เสมอภาคตอทุกกลุมชาติพันธุทั้งในระดับตัวบุคคลและกลุมชาติพันธุ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนโยบายที่
ใหความสําคัญของภาษา ในฐานะเครื่องมือที่ดํารงไวซึ่งเรื่องราวของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ และที่สําคัญนโยบายนั้นตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริง คือ มีแผนการทํางาน ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่เกี่ยวของ การฟนฟูภาษา
กับระบบการศึกษา
การฟนฟูภาษานั้นเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น คือ เปนการแกปญหาเรื่องของการ
ถดถอยดานประเพณีดั้งเดิม ภูมิปญญาชาวบาน เชน สมุนไพร อาหาร ฯลฯ เพราะการฟนฟูภาษา
จะเขาไปสงเสริมและฟนฟูเรื่องเหลานี้ขึ้นมา ภาษาที่มีตัวเขียนอยูแลว เชน มอญ ก็ไดมีการฟนฟู
ระบบตัวเขียนขึ้นมาดวย เหลานี้ลวนเปนกําลังใจใหกับคนในพื้นที่การทํางานฟนฟูภาษามีกําลังใจ
และเปนการเปดโอกาสใหมๆ อีกดวย ในขณะเดียวกันการฟนฟูภาษานั้นสงผลตอการสงเสริมเรื่อง
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อื่นๆ ในชุมชนตอไปดวย เชน การทองเที่ยว การมีสิทธิ แสดงถึงความมีตัวตน กลาที่จะติดตอกับ
หนวยงานเพื่อใหเขามาชวยเหลือเรื่องตางในพื้นที่
ในขณะเดียวกัน โรงเรีย น สถาบันราชการ และเอกชน ควรมีบทบาทสนับ สนุ นความ
ตองการในการธํ ารงรั ก ษาภาษาและวัฒ นธรรมของชุม ชนที่อยูใ นภาวะเสื่ อ มถอยด ว ย เพราะ
สามารถกระตุนใหชุมชนเกิดการตื่นตัวและเห็นคุณคาของตนเอง ซึ่งจะสงผลดีในการทํางานฟนฟู
ในระยะยาวตอไป
4. สรุปหองยอย “วิชาการ”

วิชาการ คือ การเรียนการสอน-งานวิจัย-บริการวิชาการ
การฟนฟูภาษาเปนงานวิชาการที่มี 2 มิติ คือ
1. มิติของงานวิชาการที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่ถูกสงผานการสอนโดยมีระบบวิธีคิด
แบบนักวิชาการตะวันตก
2. มิติของประสบการณในแบบตะวันตกของนักวิชาการภาษาศาสตรผสมผสานกับ
สถานการณในสังคมไทย “ภาษาหาย” แลวเกิดการพลิกลักษณะงานวิจัยในภาพลักษณใหม หรือ
เกิดงานวิชาการในศาสตรชาวบานที่มีนักวิชาการเขามาชวย
ปรัชญาการสรางความรูของมนุษย ที่ตองวิ่งหาวิชาการ ความรูมีอยูทุกที่และมีหลายระดับ
โดยเฉพาะ ณ ชายขอบ (ชาวบาน) ที่มีความรูอยูในตัว อยูในชีวิตของชาวบาน แตไมสมบูรณ และ
บางครั้งตองไดรับการเติมเต็มจากวิชาการ ดังนั้น ความรูมี 2 ดาน คือ งานวิชาการและบริการ
วิชาการ โดยความรูมีทั้งที่สามารถนํามาใชไดเลย และบางอยางตองนํามาผสมผสานกับอยางอื่น
เพื่อใหมีความสมบูรณขึ้น และสามารถนําไปใชไดจริงในสังคม โดยเฉพาะความรูวิชาการที่ตอง
อาศัยการเติมเต็มความสมบูรณกับความรูของชาวบาน นั่นเปนที่มาของนักภาษาศาสตรที่ตองมี
การทํางานภาคสนามเรียนรูระบบภาษากับเจาของภาษาจริง และบันทึกไวเปนความรูจริงที่เกิด
จากการศึกษาในพื้นที่จริงจากพื้นที่ตางๆ เนื่องจากรากฐานความคิดความเชื่ออยูที่ตัวเจาของ
ภาษาทําใหนักภาษาศาสตรมีการใชกระบวนการแบบเดิมในการเก็บขอมูล คือ นักภาษาศาสตรใช
ความรูวิชาการรูปแบบเดิมในการเก็บขอมูลโดยตรงกับชาวบาน ตอจากนั้นจึงมีการใชความรูทาง
วิชาการรวมกับการปฏิบัติการรวมของชุมชน ดังนั้น การฟนฟูภาษาในชวงแรกจึงมีลักษณะเปน
วิชาการ เมื่อผานพนไปสักระยะหนึ่งจึงมีลักษณะของการบริการวิชาการ
กระบวนการสรางความรูมีหลายรูปแบบ คือ กระบวนการสรางความรูในการฟนฟูภาษา
ถิ่น โดยอาศัยความรูวิชาการ การฟนฟูภาษาในกลุมคนที่เปนชาวบาน ที่ไมเคยมีภาษาเขียนมา
กอน ตองใชอักษรไทยเขามาเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงการสื่อสารทางภาษา เพราะเปนสิ่งที่ทุก
คนสามารถเขาถึงได และทุกคนเขาใจรวมกันมากที่สุด และเอื้อตอการฟนฟูภาษาในสังคมปจจุบัน
เปาหมายการฟนฟูภาษาและรูปแบบกระบวนการฟนฟูภาษามีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
บริบท
1. เปนการฟนฟูสํานึกทําใหภาษาที่กําลังวิกฤตใหมีคุณคาขึ้นมา
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2. เปนการฟนฟูทางวัฒนธรรมเพื่อเห็นคาตัวเอง ซึ่งในชุมชนที่มีการฟนฟูภาษามีทั้ง

ตองการ ฟนฟูเพื่อการสื่อสารภายใน และตองการฟนฟูเพื่อสื่อสารกับคนภายนอก
ชุมชน ซึ่งเปนการเพิ่มตัวตนในสังคมอีกทางหนึ่ง
3. เปนการฟนฟูเพื่อการสืบทอดเรียนรูในกลุมเด็ก
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ภาคผนวก ฉ
การวางแนวทางปฏิบตั ริ วมกันในระยะตอไป
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การวางแนวทางปฏิบัติรวมกันในระยะตอไป
ดําเนินรายการโดย ดร. โสฬส ศิริไสย
เปดอภิปราย
ครับ สวัสดีอีกครั้งนะครับ จะคลายๆ เปนการสรุปแลวก็ และก็มองหาแนวทางวาขางหนา
เราจะไปตอกันอยางไร เพราะวาเราก็ไดทํางานกันมาพอสมควร เราก็คงจะอยูที่เดิมไมได ถาเรา
อยูที่เดิมเมื่อไหร เราก็คงถอยหลัง เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มองยอนหลังกันนิดหนึ่ง เพื่อกระโดดไป
ขางหนา อาจารยชวนดูสไลด และกลาวตอวา ครั้งหนึ่งพวกเราชาวสถาบันวิจัยภาษาฯ ที่เปน
อาจารย นั ก วิ จั ย เคยฝ น ร ว มกั น ว า ครั้ ง หนึ่ ง เราจะมี ค นแต ง กายไม เ หมื อ นกั น พู ด ภาษาไม
เหมือนกันมาเดินเพนพานอยูที่ตึกเรา มาเดินสวนกันไปสวนกันมาแลวก็มาพูดคุยกันและก็มา
เรียนรูกัน ซึ่งเราก็ตองขอขอบคุณทุกทานที่ทําใหความฝนของเราเปนจริงขึ้นมาได เพราะวาเราฝน
มาเมื่อ ๑๐ ปมาแลว เพราะสถาบันฯ เองก็ทํางานทางดานความหลากหลายทางดานภาษาและ
วัฒนธรรมมาเปนเวลานาน เรตามีความมุงมั่นที่จะทํานุบํารุงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกันขึ้นมาใหม ใหคนเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน และวันนี้ก็เริ่มเปนความจริง
ที่คนที่ทําเรื่องเปนอาจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ หรือสถาบันฯ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล
เขาเชื่อเรื่องอะไร เขาเชื่อเรื่องอะไร เขาจึงไดทําเรื่องภาษาและการฟนฟูภาษาขึ้นมา เดี๋ยวผมจะ
ขอเทาความใหฟง เรามีความเชื่อรวมกันวา “ภาษาเปนพลังทางปญญาของมนุษย การดึงพลังทาง
ปญญาของมนุษยออกมาใชประโยชน จะทําใหมนุษยเรามีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
และมนุษยทุกชาติทุกภาษาจะมีเยื่อใยความสัมพันธกับรากเหงากับประวัติศาสตรของกลุมเสมอ
ความสัมพันธที่ขาดหายไปจะดวยเหตุใดก็แลวแต มันทําใหเกิดความรูสึกโหยหา หอเหี่ยว ขาด
พลัง และขาดความสุข เหมือนกับหลายทานที่เลาใหฟง เราจึงไดรวมกันฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม
ขึ้นมา เพื่อจะเอาไปใชประโยชน ไมไดฟนฟูขึ้นมาเพื่อแชแข็งหรือของเค็ม หรือจะเอามาโชวอะไร
สักอยาง เราฟนฟูขึ้นมาเพื่อจะเอากลับมาใชประโยชน และใชประโยชนอยางไร? ใชประโยชนใน
การเปนฐานในการเรียนภาษาที่ 2 ที่ 3 โรงเรียนวัดคลองพลูไดพิสูจนใหเห็นวา เด็กที่เรียนภาษา
ชองไดดี จะเรียนภาษาอื่นไดดีดวย และเรียนวิชาอื่นไดดีดวย เปนการตอยอดสรางมูลคาเพิ่ม
สรางผลผลิตเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ และก็เปนแหลงเรียนรูสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอนาคต และฟนสํานึกรักตนเอง รักถิ่นฐานของพลเมือง และเสริมสรางความสุขใน
ครอบครัว ชุมชน คนพูดภาษาเดียวกันได คนมีความสุข
แลวเราจะเดินหนาตอไปอยางไร?
เราก็คงจะหยุดไมได เราก็ตองสรางงาน สรางองคความรูอยางตอเนื่อง และก็ถายทอด
ความรู เ หล า นี้ ไ ปสู ค นรุ น ใหม ถ า ยทอดไปสู ก ลุ ม เดี ย วกั น และกลุ ม อื่ น ๆ ชองตํ า บลคลองพลู ก็
ถายทอดไปสูชองตําบลอื่น โซ (ทะวืง) ก็อาจจะชวนโซบานอื่นเขามารวมงาน มาสรางความรูและก็
ถายทอดกันตอไป ขยายเครือขายไปยังชุมชนที่สนใจ ใหชุมชนที่ทําอยูกอนแลว ชวยเปนพี่เลี้ยงให
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คําปรึกษาและก็ถายทอดประสบการณกันเอง ในขณะเดียวกันเราก็ตองพยายามผลักดันใหเกิด
เปนนโยบายสาธารณะใหได ทั้งในระดับทองถิ่น และในระดับกระทรวง และในระดับชาติขึ้นมาให
ได
องคประกอบของความสําเร็จที่เราจะผลักดันใหเกิดแรงเหวี่ยงไปขางหนา มี 3 อยาง ดังนี้
1. ความรู ขอมูลเชิงนวัตกรรม ซึ่งเราคิดวาเราเริ่มตนที่ตรงนี้ เราเริ่มตนดวยงานวิจัย
ดวยการสรางความรู สรางนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา และก็ไดรับการสนับสนุนจากภาค
ประชาสังคม จากชุมชน จากองคการปกครองสวนทองถิ่น
2. การสนับสนุนจากภาคราชการ
3. การสนับสนุนจากฝายการเมือง
ซึ่งทั้ง 3 อยางนี้จะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได ขออนุญาตใชทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา ที่เสนอโดยอาจารยประเวศ วะสี ถาทําอะไรที่ยากๆ หนักๆ จะตองอาศัยองคประกอบ 3
สวน สวนที่ 1 ก็คือ สรางความรู เอาความรูเผยแพรไปยังสังคม และกระทบชิ่งตอไปยังนโยบาย
และการเมือง มันตองเริ่มตนที่ความรูเพื่อใหพื้นที่สีเขียวออนมันเพิ่มขนาดและปริมาณขึ้นเรื่อยๆ
เพิ่มความยาว ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ มันก็จะไปดันสิ่งที่ยากๆ หนักๆ ออกไปได ถาหากมีขอมูล
ความรูอยางเดียว ขาดการยอมรับและสนับสนุนจากสังคม นโยบายระดับสูง หรือนโยบายทาง
การเมือง ไมมีทางสําเร็จ ทําอะไรก็ทําไปเถอะ ทําวิจัยใหตายก็ไมมีทางทําได แตทุกวันนี้เราพอมี
มีตัวอยางเล็กๆ ใหเห็นหลายๆ แหง เชน ชุมชนชองจะเห็นไดชัด สรางความรูโดยชุมชนมีสวนรวม
อบต. เขามารวมดวย มาอยูในนโยบาย มันก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆ เดี่ยวพอมันเขาไปอยูในปริบทที่
มันใหญขึ้น ระดับจังหวัด ระดับชาติ มันตองสรางความรูเพิ่มขึ้นมากกวานี้ และในขณะเดียวกัน
แนวรวมของเรา สังคม ที่จะมาเห็นดีเห็นงามกับการทํานองนี้จะตองมีมากกวานี้ เพื่อฝายนโยบาย
และการเมืองมองเห็น
องคประกอบของเครือขายฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ตั้งคําถามวา ถาจะทํางานให
สําเร็จ เครือขายจะตองประกอบดวยคนที่มีคุณสมบัติเปนอะไรบาง?
ดร.โสฬส ศิริไสย เสนอวา จะตองมี
1. นักบู/นักปฏิบัติ ในพื้นที่ เหมือนกับที่พวกเราทํากันอยู นักบูอาจจะไมไดสนใจอะไร
มากมาย คือ เชื่อแลวก็ทํา เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด (ทํา) ทําในสิ่งที่เชื่อ ทําแบบกมหนากมตาทําไป แลว
เราก็จะมีคนอื่นมาชวยนักบู/นักปฏิบัติ ซึ่งหมายถึง ชุมชนและโรงเรียน
2. ผูสนับสนุน (sponser) จะตองมีผูสนับสนุนดานงบประมาณและดานนโยบาย เปนสิ่งที่
ขาดไมได เพราะการทํางานไมมีใครที่จะสามารถทําไดโดยปราศจากการสนับสนุนจากระดับ
นโยบาย นั่นก็หมายถึงนโยบายจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) โรงเรียน ทั้งเงิน ทั้งงบประมาณ คิดวาองคกรเหลานี้จะตองเขาไปชวยในสวนนี้ ถาขาดการ
สนับสนุนจะทําใหการทํางานยาก ลําบากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันจะตองมีพี่เลี้ยง หรือโคชคอย
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แนะนําอยางใกลชิดในพื้นที่ ไมใชโคชที่อยูไกลๆ อยางมหิดล มหิดลถือเปนนักคิด นักวิจัยที่จะ
ชวยกันสรางความรูขึ้นมา โคชหรือพี่เลี้ยงจะตองอยูติดพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อชวยกันแกปญหาได
ทันท ว งที ดั งนี้ จึงตองมี นักคิ ด นักวิ จัย ที่ จะชว ยกันสร างความรู มี การคิ ดสิ่งใหมขึ้นมาเพื่อจะ
ชวยกัน สุดทายจะตองมีนักจัดการ (orchestrater) ที่เอาคนหลายกลุมมารวมกัน มาจัดการจะตั้งวง
ดนตรีอะไร จะตองใหมันเลนอยางไร จึงจะไพเราะเปนเพลงที่เสียงดังสนุกขึ้นมาได เปนเครือขาย
ดร.โสฬส เสนอวา เครือขายของการฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นจะตองทํางานในลักษณะที่เปน
เครือขาย เมื่อพูดถึงเครือขายมันไมใชองคกรที่สั่งงานตามลําดับชั้น ไมมีอํานาจสูงสุด ไมมีคนที่มี
อํานาจต่ําสุด ทุกคนมีอํานาจเทากันหมด มีความเชื่อมโยง โยงใยซึ่งกันและกัน เปนเครือขายใน
ระบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง แมแตมหิดลเองก็จะตองเปนเครือขาย
อาจารยสุวิไลเอง ก็ไมสามารถที่จะอยูเปนศูนยกลางใหพวกเราไดตลอดไป ถึงเวลาอาจารยก็ตอง
พัก เราก็ตองการคนที่จะมาทํางานขึ้นมา ตองสรางคนขึ้นมา แตละเครือขายมิใชลักษณะเครือขาย
ใยแมงมุม ถาใยแมงมุมมันมีลักษณะเปนเครือขายจริง แตทั้งเครือขายมันอยูที่แมงมุมเพียงตัว
เดียว ถาเราไปเด็ดหัวแมงมุมตัวนั้นเมื่อไหร เครือขายจะพังเลย ดังนั้นมันจะตองเปนเครือขาย
คลายๆ ปลาดาวซึ่งถาอวัยวะสวนไหนมันถูกตัดไป มันก็จะสามารถงอกขึ้นมาเองใหมได ถาเปน
เครือขายแบบใยแมงมุมเมื่อไหรก็จะลําบาก ซึ่งหมายถึงเครือขายแบบรวมศูนยอํานาจ ซึ่งไมใช
เครือขายแบบที่เราตองการ
เครือขายทํางานอยางไร?
ชวยกันจุดประกายไฟ สรางความหมาย สื่อความหมายขึ้นมาเพื่อจะตอสูกับทัศนคติอะไร
บางอย า งที่ มั น ยั ง ฝ ง หั ว คนอยู ใ นเรื่ อ งภาษาท อ งถิ่ น คนหลายคนยั ง เชื่ อ ว า ภาษาท อ งถิ่ น ไม มี
ประโยชนอะไร ไมเรียนก็พูดไดอยูแลว ไปเรียนทําไม ไปเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ใหมันหา
เงินหาทองไดดีกวา มันไมใช ซึ่งเราพูดกันมา 2 วันนี้มันไมใช ถาหากเราจะเรียนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษใหดี เราก็ตองเรียนภาษาแมของเรากอน ตองมีกระบวนการสื่อสาร สรางความรูสึก
รวม แลวก็แตละคนเลนบทที่ตนเองถนัด หนุนเสริม ชวยเหลือ เสร็จแลวก็ถอยออกมา อยาไปอยู
นานเดี๋ยวจะมีปญหา สลับบทบาทการนํา ไมมีผูนําเดี่ยวตลอดกาล และเปนเจาของความสําเร็จ
ร ว มกั น อั น นี้ แ หละเป น ระบบการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ยที่ มี ชี วิ ต มี ก ารกระทํ า ร ว มกั น ในที่ นี้
หมายถึง การอนุรักษ การฟนฟูภาษา เพื่อนํากลับมาใชประโยชนและก็ตองมีการสื่อสาร ทุกวันนี้
การสื่อสารงาย โทรศัพทมือถือ ซิม 20 บาท การสื่อสารมีการปรับตัว มีการยืดหยุน มีการ
สรางสรรค มีการเรียนรู ก็เกิดเปนชุมชนนักปฏิบัติขึ้นมา ซึ่งประกอบเหลานี้จะขาดอยางใดอยาง
หนึ่งไมได ตองมีการสื่อสาร มีการปรับตัว มีการเรียนรู มีการสรางสรรค และก็มีการยืดหยุน
เครือขายทํางานอยางไร? ตัวอยางเชน การทํางานของหานปาที่อยูทางตอนเหนือของ
เนปาล เมื่อถึงฤดูหนาวมันจะบินลงทางใต เพื่อจะหนีหนาว ถามันหนีไมทัน มันจะตาย โจทยของ
มันก็ถือจะบินอยางไรใหหนีหนาวไดทัน ก็คือมันตองบินเร็ว บินเปนฝูงและบินใหสูงดวย มันจึงจะ
เอาตัวรอดได การทํางานแบบเครือขายคือ การบินแบบฝูงหาน เวลาฝูงหานมันบินในระยะทาง
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ไกลๆ เราจะสังเกตเห็นวา มันจะบินเปนหัวลูกศร หรือลูกธนู ตัวที่อยูขางหนาคือ ตัวที่ออกแรงกระ
เพื้อมมากที่สุด ตัวที่เหนื่อยที่สุด มันจะขยับปกขึ้นลง ตัวที่อยูขางหลังมันก็จะขยับปกตาม การบิน
แบบนี้จะทําใหมันผอนแรง ไมตองใช แรงมาก มีคนไปตั้งขอสังเกตวา การบินแบบนี้ทําใหมัน
สามารถบินไดไกลเพิ่มขึ้น 71% ก็หมายความวา ถามันบินตัวเดียว มันก็บินได 100 กิโลเมตร แต
ถามันบินเปนฝูง ออกแรงเทากันจะบินได 170 กิโลเมตร ถาเกิดหานตัวใดตัวหนึ่งมันเกิดแตกฝูง
มันจะรูสึกทันทีวา มันเหนื่อยมาก จนไมอยากจะบินโดยลําพัง สัญชาติญาณของมันจะรูทันที วา
มันเหนื่อยมาก มันบินลําพังไมได สิ่งที่มันจะตองทําก็คือ จะตองรีบตะเกียกตะกายกลับเขาฝูงให
เร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ไมอยางนั้นตาย หลุดฝูงเมื่อไหรก็ไมมีโอกาสรอด เมื่อหานตัวที่อยูขางหนา
มันเกิดเหนื่อยลา มันจะถอยออกมาขางหลัง เพื่อเปดโอกาสใหหานตัวอื่นบินไปสลับตําแหนงผูนํา
ผลัดกันเหนื่อย ไมตองรอใหจนถึง 4 ป หรือ 6 ป จึงเปลี่ยน เมื่อหมดหนาที่ของตัวเองเมื่อไหร
ถอยออกมาเปดโอกาสใหหานตัวอื่นไปอยูขางหนาแทน แลวก็บินตอไป สวนหานที่อยูขางหลังมัน
ก็ไมไดวามันกินแรงเพื่อนตลอดเวลา มันก็จะทําหนาที่ของมันอยางหนึ่งคือ สงเสียงรองเชียรให
เพื่อนบินตอไป เราจะสังเกตเห็นนะ วาเวลาพวกนกหรือหานที่บินเปนฝูงใหญมันจะมีเสียงรอง
ออกมา นี่เสียงของหานที่อยูขางหลังที่คอยสงเสียงเชียร เอย! รีบไป รีบไป ถาหานตัวใดตัวหนึ่ง
เกิดบาดเจ็บบินไมทันเพื่อน ก็จะมีหาน 2 ตัวบินตามเขามาประกบเพื่อคุมครองชวยเหลือเพื่อน
ของมัน อยูดวยกันจนกวาหานตัวที่บาดเจ็บนั้นจะตายหรือหาย แข็งแรง มันจึงจะสามารถบินได
เหมือนเดิมจึงจะบินขึ้นมาสมทบกับกับฝูงที่มันบินตามมาขางหลัง
ถาคนที่มีภารกิจรวมกัน หากเขาถึงความรูสึก ความมีอันหนึ่งอันเดียวกัน เห็นความสําคัญ
ของภาษาวา ถาเราไมทํา มันจะเกิดปญหา จะเกิดความทุกข เกิดความทรมานในอนาคต เราก็เกิด
การรวมกลุมกันและก็เอาสัญชาติญาณของการทํางานเปนทีมมาใช มันจะออกมาไดเองโดยอัติ
โนมัติ เมื่อไรก็ตามที่จะสงหัวใจ สงความรูสึกเขาหากันได เหมือนกับหาน ที่มันไมตองพูดกันเลย
ทุกตัวมันจะรูสึกวาหนาว มันก็มารวมกลุมกัน แลวมันก็บิน โดยไมตองพูดคุยอะไรกันเลย สัญชาติ
ญาณพวกนี้มันมีอยูในมนุษยทุกคน เมื่อไรก็ตามที่เราปดกั้นตัวเองไว ไมยอมไปเรียนรูคนอื่น จะ
รูสึกไดทันทีวามันเหนื่อย มันเหมือนแบกโลกอยูโดยลําพัง ทําอะไรก็เหนื่อยไปหมด เหนื่อยมาก
เรามิไดถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนผูนํา และเปนผูตามตลอดชีวิต แตถูกสรางขึ้นมาเพื่อสับเปลี่ยนและ
เติมเต็มในสวนที่บกพรองง และสุดทายทุกคนก็เปนเจาของความสําเร็จรวมกัน
ดังนั้น งานฟนฟูใชประโยชนทางภาษาทองถิ่นหรือภาษาพื้นบาน ไมวาใคร มันหยุดเดิน
สถานที่ที่ปลอดภัยของมนุษยคือสถานที่แบบใด ในเมืองที่เต็มไปดวยซากปรักหักพัง เต็มไปดวย
คนที่บาดเจ็บลมตาย และขวัญผวา หรือเปนแบบทะเลที่มีทรัพยากรสมบูรณ เราไมมีปญญาจะเอา
ขึ้นมากิน เพราะเราไมรูเรื่องทะเล เราไมมีคนมอเก็น ไมมีชาวทะเลอยู มีแตพวกเราที่ไปเห็นเฉยๆ
เราอยูไดไหม เราก็อยูไมได หรือเปนสถานที่ทองไรทองนา ในน้ํามีปลาในนามีขาว หัวไรปลายนา
มีพืชผักอุดมสมบูรณ สถานที่แบบไหน และก็เปนสถานที่ที่มีคนอยูรวมกันมีความสุข ชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สถานที่แบบไหนจะปลอดภัยสําหรับทาน มีธรรมชาติที่สวยงาม น้ําสะอาด มี
ปา อากาศบริสุทธิ์ มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ สถานที่แบบไหน ก ข ค ง ถาเปนสถานที่แรกไมมี
ทางเปนไปไดใชไหม ในเมืองที่เต็มไปดวยซากปรักหักพัง ถามันจะเกิดขึ้นจริงยิ่งไมมีทาง ยิ่งคน
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เมืองชวยตัวเองไมไดเลย เหมือนกับเหตุการณแผนดินไหวที่โกเบ คนญี่ปุนชวยเหลือตัวเองไมได
เลย หุงขาวกินไมเปน เนื่องจากไมมีไฟฟา ตองคอยความชวยเหลือจากภายนอก เพราะไมมีภูมิ
ปญญาหลงเหลืออยู แตชุมชนอยางพวกเรา แมแตชาวมลาบรีก็ตามเปนคนที่เกงเรื่องพืชและ
สมุนไพร สักวันหนึ่งเราก็คงจะตองพึ่งความรูของพวกเขา คนโซ คนชอง หรือชาวประมงที่
อยูกับทะเล เราจะตองพึ่งเขาไหม แลวความรูเหลานี้มันอยูที่ไหน ถามันไมถูกบันทึกไวใน
ระบบภาษา ถาภาษาหายไปอะไรจะเกิดขึ้น ก็สูญเสียภูมิปญญาที่จะเอาชีวิตรอด ถาเราไม
ทําสิ่งนี้แลวใครจะทํา เราอยามองวาเรากําลังจะทําเพื่อตัวเอง สิ่งที่เราทําขณะนี้ เปนการ
รักษามรดกของชาวโลก เพื่อใหชาวโลกไดพึ่งพาอาศัยเราในอนาคต เพราะถาหากวาเกิด
ภัยภิบัติขึ้นมาจริงๆ เราจะรอดกอนเพื่อนเพราะเรามีภูมิปญญา ในเรื่องการทํามาหากิน ในการเอา
ชีวิตรอด และก็มีการรวมกลุมกัน ขณะเดียวกันสังคมที่สูญเสียอะไรไปแลวเอากลับมาไมได
สิ่งสําคัญที่เราทํา ชาวโซ ชาวมลาบรี ชาวชอง หรือชาวอะไรก็ตาม ทานมีความสําคัญ
เพราะวาทานเปนเจาของภูมิปญญาในการทํามาหากิน เปนเจาของภูมิปญญาในการเอาชีวิตรอด
ในเงื่อนไขของธรรมชาติที่แตกตางกันไป ในขณะที่คนอยางพวกเราจะตองไปพึ่งพาอาศัยทาน ผู
อภิปรายอยากจะฝากเรื่องนี้ไวเพื่อยืนยันวา สิ่งที่พวกเราทํา เราเชื่อมั่นในตัวทานผูซึ่งเปนเจาของ
ภาษาและเจาของวัฒนธรรมเสมอ ทานจะเปนคนนําพาใหชาวโลกอยูรอดไดแน
ทายนี้ก็ขอเปดเวทีเสนอขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม ถาทานมีรายละเอียดอะไรที่จะ
เพิ่มเติมก็ขอใหเสนอไดเลย เราจะมีองคกรแบบไหน จําเปนจะตองมีสมาคมเหมือนคนไทยดําไหม
หรือจะเปนอยางอื่น ก็แลวแตความพึงพอใจของแตละกลุม ก็ขอใหไปชวยกันคิด ชวยกันทํา แตสิ่ง
ที่ เ ราจะต อ งทํ า ก็ คื อ การสื่ อ สารและช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น อย า งต อ เนื่ อ ง ผู อ ภิ ป รายคิ ด ว า
มหาวิทยาลัยมหิดลพรอมที่จะสนับสนุนตามกําลังตามความสามารถ
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ผูรวมแสดงความคิดเห็นทานที่ 1
กราบเรียน คณะอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคารพทุกทาน และทานสมาชิกผูมีเกียรติ
ในหองนี้ทุกทาน กอนอื่นผมขอแนะนําตัวเอง ผมนายสิรี ทองพรหมหาญ ขาราชการครูบํานาญ
ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกสมาคมไทยดําแหงประเทศไทย มาวันนี้ในฐานะผูสังเกตการณมา
ดวยกัน 4 คนและมาสมทบกับกลุมพี่นองไทดํา จังหวัดเลย ขณะนี้ผมและคณะไดกอตั้งสมาคม
ไทยดําขึ้น มีสํานักงานอยูที่วัดไผหูชาง ต.ไผหูชาง อ.บางเลน จ.นครปฐม มีสมาชิกกวา 300 คน
โดยมีวัตถุประสงค 5 ประการ เพื่อเปนการประหยัดเวลา ในที่นี้จะนําเสนอเพียงขอเดียวคือ ตั้งขึ้น
เพื่อฟนฟู สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของคนไทยดําไปทั่วไทยและตางประเทศ
ดวยวัตถุประสงคขอนี้ ทางสมาคมก็เอาเปนจุดเนน คือทางสมาคมไดทําการฟนฟู ภาษา และ
หนังสือของชาวไทยดํา หรือไทยโซง หรือผูลาว กระบวนการจัดทําโครงการ หลักสูตรการสอน
ภาษาไทยดําภาษาทองถิ่นของตนเองขึ้น ทําหลักสูตรการสอนขึ้น 3 เลม คูมือการสอนภาษาไทย
ดําตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย เมื่อทําขึ้นแลว และไดวางแผนไวระยะ 3 ป 5 ป ระยะ 3 ป
พอใหอานออกเขียนได คือ 3 เลม ดังกลาวแลว ถาเรียน 3 เลมนี้ผูเรียนจะอานออกเขียนไดใน
ภาษาไทยดํา หลังจากนั้นก็จะเขาหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่นแตละสาขา แตละอยาง เชน ประเพณี
แสนเรือน ประเพณีแตงงาน ขึ้นบานใหม ฌาปนกิจ เปนตน เมื่อมีหลักสูตรขึ้นมาแลวก็ทําการสอน
โดยสัญจรการสอนตามโรงเรียนตางๆ หนึ่งสัปดาหทําการสอน 5 วัน ปจจุบันทําการสอนอยู 8
โรงเรียนกับ 1 ชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี ทั้งหมดมีผูเรียน 300
กวาคน สอนในระดับชั้นประถมปที่ 4 ถึง มัธยมปที่ 3 สอนใหฟรี ซึ่งมีสมาคมเปนผูสนับสนุน
คาใชจาย
อ.สีฟน เพชรคําดี
เรียนทานผูจัด และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอวาทางสมาคมตองการอะไรจากทาง
สถาบันฯ ปจจุบันที่เราทําอยูแลว ชาวไทยโซงทั้งหมด 17 จังหวัดกับ 170 หมูบาน 1,500,000 คน
ทั่วประเทศ ยังไมมีภาษาที่เปนของเราเอง เราอยากจะไดวา ทางสถาบันฯ ชวยเราใหสามารถ
บรรจุหลักสูตรภาษาไทยดําใหลงไดทุกโรงเรียนเหมือนกับภาษาชอง แลวรายละเอียดตางๆ ทาง
สมาคมจะติดตอกับทางสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่เราจะไดเจาะลงไปทุกโรงเรียนๆ ทางสมาคมฯ
ขอเรียนผานศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตนวา ทางสมาคมฯ ตองการแบบนี้ ไมอยางนั้นของเราก็จะหมด
ไปเหมือนกับชอง หรือภาษาอื่นๆ ที่กําลังจะสูญหาย แตตอนนี้ของเราเด็กที่อายุ 20 ปลงไปพูด
ไมไดแลว ไดเพียง 10 % แตภาษาเขียน 0.5% ที่เขาสามารถเรียนรูได ดังนั้นถามาชวยเราอยาง
ชอง หรื อ กลุ ม มลาบรี ผมก็ จ ะตายก อ น ตอนนี้ ผ มปวดหั ว ตั ว ร อ นแล ว และพวกเราจะมาขอ
คําปรึกษาวาจะใหใหทําอยางไรและใหชวยอยางไร แลวทางบานนาปาหนาดและทางสมาคมก็จะ
รวมกัน เพื่อที่จะออกมาเปนรูปแบบของหนังสือเพื่อที่จะเรียน
ผูดําเนินรายการ : คงจะเปนการคุยกันนอกรอบตอไป
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อ.สีฟน เพชรคําดี : ก็ฝากไวในที่ประชุมและเจาของโครงการไว ณ ที่นี้
ผูดําเนินรายการ : เราไดยินพรอมกันแลว สวนจะรับปากกันอยางไรแลวเราคอยคุยกันอีกที
เออ...มีทานอื่นไหมครับ เชิญครับอาจารย
อาจารยทรงจิต: เมื่อวานนี้กับเชานี้ผมนั่งขางหลัง ตั้งใจจะกลับบาย เลยตองมานั่งขางหนาแทน
ภาคภูมิใจอยางยิ่งกับการจัดชุมนุมเสวนากันครั้งนี้ เมื่อเชาผมพูดวา ภาษาฮิบรู อิสราเอลหายไป
2000 ป เขาใชเวลาฟน 80 ป บัดนี้ผมมาศาลายา เจอะความยิ่งใหญ ยิ่งกวาคือ มันไมใชหายแลว
ฟนฟูนะ มันไมมี แตกําลังสรางใหมันมี สุดยอดของการฟนฟู สุดยอดของการอนุรักษคือ การมี
เครื่องมือสําหรับที่จะไปอนุรักษ ไปฟนฟู ไปสืบคน ไปดํารง ไปรักษา ขอปรบมือดังใหกับสถาบันฯ
หนอยครับ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ แหงมหิดล รวมผูคนชาติพันธุ มั่นใจมนุษยชาติ
สานสืบคนภูมิปญญา บรรพชนสุดสามารถ ความองอาจมาดนักวิจัย รับใชสังคม
สุดยอดเลยครับ
ผูดําเนินรายการ : ชอบคําสุดทายครับ นักวิจัยรับใชสังคม ขอบคุณมากครับ
อาจารยทรงจิต:
ผมมีหนังสือเลมหนึ่งจะมอบใหอาจารยสุวิไล
ขอชื่นชมศาสตราจารยดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน
ผูชี้ชัดความสําคัญของภาษา วัฒนธรรม
อนุรักษ ฟนฟุ สูหลากมหกรรม
เพื่อนอมนําสูวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ครับ ขอบคุณมากครับ
ผูดําเนินรายการ : ขอบคุณมากครับ
อาจารยทรงจิต : ขอใหนักวิจัย นักวิชาการบินไปขางหนาตอไป ผมจะถอยขางหลังแลวครับแลว
ตอนนี้ก็ใกลจะ 70 แลว
ผูดําเนินรายการ : เราตองผลัดกันไปอยูแถวหนานะครับ มีทานอื่นอีกไหมครับ ที่จะบอกวาเรา
ควรจะทําอะไรตอไป มีไหมครับ
ผูดําเนินรายการ : สงสัยจะไมมีแลวครับ อยางไรก็ตามสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ ก็ยังไมใชขอสรุป
สุดทาย เรายังมีงานที่จะตองทํารวมกันอีกเยอะ ถาหากวามีอะไรก็ตามเราก็
สามารถสงขาวสื่อสารกันตอไป
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แลวก็ขอเรียนเชิญ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน ซึ่งเปนแมงานเปนไมขีดกานแรกที่จุดไฟนี้
ขึ้นมาจนลุกกันทั่วเมืองแลวตอนนี้ แตเปนไฟแหงปญญานะ แลวเราก็ชวยกันเอาไปจุดตอไป แลว
ก็ขอเชิญอาจารยไดกลาวและถือโอกาสปดงานเลยนะครับ
"
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การปดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสว นรวม
โดย ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน
แหม! ดีจังเลย มีผูเชียรตลอดงาน จริงๆ ไมไดรูจักทานอาจารยทรงจิตมากอนเลย แต
อยางไรก็ตาม จริงๆ แลวงานที่จัดในครั้งนี้ดิฉันเหนื่อยนอยที่สุด ดิฉันแอบหนีไปเที่ยวมากอนหนา
งานนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห ก็เปดโอกาสใหนองๆ เด็กๆ ไดมีโอกาสทํางาน ซึ่งปรากฏวา ก็ทํางาน
กันไดเปนอยางดีมาก ทําใหมีการชื่นชมตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานดวยความตั้งใจ สิ่งที่
ดิฉันมีความพอใจก็คือวา ทุกคนมีความตั้งใจดี อยากเห็นครั้งนี้ออกมาดี แลวพวกเราไดมีโอกาส
มาพบกัน ในหลายกลุมที่มีงานในลักษณะเดียวกัน หรือมีความสนในเหมือนกัน ตอใหเกิดความ
ผูกพันและความรักใครตอกัน เหมือนกับที่กลุมภาษามลายูพูดวา รูจักกันแลวเราก็จะรักกัน ถาไม
รูจักกันเราก็จะไมมีอะไรที่ผูกพันกัน เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ไดมีการพบปะกัน ถึงแมวาจะบาง
กลุม กลุมไทดํานี่เพิ่งเขามาไดไมนาน ยังไมเขามาเต็มตัว แตวาไดพากลุมใหญมาเพื่อที่จะมารวม
งานกับเราดวย ก็มีความยินดีที่จะสานงานกันตอไป เทาที่กําลังความสามารถจะเปนได แตวาการ
ทํางานทุกอยาง กลุมอื่นคือวา เราเปนเพียงแคเหมือนคนจุดไฟใหในชั้นแรกเทานั้นอยางที่อาจารย
โสฬสวา ไมขีดกานแรกนี่ละนะ ตอจากนั้นทานก็ทํางานของทาน ที่จริงทานก็ทํางานของทานมา
โดยตลอด ดิฉันก็มีความชื่นชมมาก จริงๆ แลวแตละกลุมนี่เกงมาก สวนมากแลวดิฉันก็จะไป
เริ่มตนใหเทานั้นเอง นิดเดียว จากนั้นก็ทํางานกันเอง ก็ทําไดอยางดีออกมาเปนผลสําเร็จ ดังนั้น
ทุกทานก็มีความภูมิใจไดเลย สิ่งที่ไดรับ คําชมนั้นเปนผลงานของทานทั้งนั้น ดิ ฉันก็เปนเพียง
จุดเริ่มตนเทานั้นเอง ก็ไดรับคําชมไปในสวนของจุดเริ่มตนแคนั้น งานที่จะตองทําก็มีอีกมากมาย
อยางที่อาจารยโสฬสพูดถึง งานที่เราจะมีการสรางเครือขายตอไปจึงมีความสําคัญเพราะวา จะทํา
ใหเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน อีกอยางหนึ่งก็คือบรรยากาศโดยทั่วไป ในขณะนี้มันก็เปดโอกาสให
ทําเราทํางานในลักษณะที่เปนงานฟนฟูทองถิ่นอยางนี้ได เราก็หวังวาบรรยากาศอยางนี้คงจะมีอยู
ตลอดไป
เมื่อ 20 ปที่แลว มันไมมี ดิฉันเริ่มตนทํางานครั้งแรกมันไมมีโอกาสอยางนี้ ก็รอมา
จนกระทั่งมาหลัง 10 ป มันเริ่มเปนไปได 10 ป ผานมา ในชวงนี้รูสึกวาดูวามันคอนขางจะมีโอกาส
เปนไปไดมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามมันก็ตองมีความตอเนื่อง และมีการสรางเครือขายที่จะให
ทํางานตอไปใหมากขึ้น ความหวังของดิฉันอยางหนึ่งก็คือวา อยากจะใหมีเครือขายไปในพื้นที่ที่มี
กลุมชาติพันธุตางๆ อยากจะใหมีหนวยงานทางวิชาการมาชวยกันทํางานประสานกับชุมชน เปนผู
ปฏิบัติ อยากใหมีการทํางานในลักษณะแบบนี้ ซึ่งในบางจังหวัดเราก็พอมองเห็น ลูกศิษยเกาบาง
ผูที่มีความสนใจบาง อีกเรื่องหนึ่งคือการผลักดันนโยบาย เราจะตองมีความพยายามที่จะผลักดัน
นโยบายสาธารณะ เพื่อที่จะใหภาษาทองถิ่นเขาไปอยูในระบบการศึกษา อยูในระบบนโยบาย
แหงชาติ ซึ่งก็จะมีการทํางานรวมกับราชบัณฑิตยสถาน และก็หวังวาพวกเราก็จะเปนแรงผลักดัน
งานของทานไมวาจะเปนกลุมทวิภาษา รูปแบบอยางทางใต หรือกลุมวิกฤตตางๆ จะเปนเครื่อง
ยืนยันวา มีความจําเปนที่ภาษาทองถิ่นจะตองเขาไปอยูในนโยบายภาษาแหงชาติ และก็มีความ
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พยายามจากชุมชนตางๆ ที่จะทํางานเหลานี้ไดและก็ดูจะไมนากลัวอะไร จะทําใหเกิดความมั่นคง
ยิ่งขึ้นสําหรับประเทศโดยภาพรวม อันนี้ก็เปนความหวัง จะเปนงานกาวตอไปที่เราจะทํา หรือการ
สรางเครือขายที่จะออกไปสูตางประเทศ ทางสกว. ก็รูสึกวาจะมีความสนใจ ก็เปนสิ่งที่เราอยากจะ
ทําตอไป แลวก็ขอเชิญชวนทุกทานใหเขารวมงานเหลานี้ ซึ่งเราจะแจงไปเปนระยะๆ หรือวาทานมี
ความคิดอยางไร ขอเสนอแนะก็ขอใหนํามาคุยกัน เรี่ยวแรงเทาที่มีอยูก็พอมีจะทําตอไปได ไมนา
วิตกอะไร เราก็จะมีหลายรุนเขามารับทํางาน หลายปที่แลวนายเฉียนก็เคยบอกวา อาจารยสบาย
ขึ้นนะ ครั้งแรกมาคนเดียว มีคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้นการทํางานก็ไมได
โดดเดี่ยว แลวเราก็คงมีการทํางานกันตอไป
ทายที่สุด อยากจะขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขามารวมงานในครั้งนี้ และผูที่สรางงานตางๆ
ใหเห็นเปนที่ประจักษวาพวกเรามีความสามารถจริงๆ ความเชื่อมั่นมิใชแบบเลื่อนลอย แตเปนไป
ไดจริงๆ แลวก็ขอขอบคุณทีมงานที่จัดงานครั้งนี้ขึ้นดวยความตั้งใจ และความปรารถนาที่ดี และ
ขอขอบคุณสกว. ที่ไดสนับสนุนทั้งการเงิน แรง และความคิดที่จะมาชวยผลักดันงานนี้ใหสําเร็จ
กระทรวงความมั่นคงและสวัสดิการถึงแมวาจะเปนผูที่เริ่มกาวเขามา แตก็ดูวาจะเปนพันธมิตรที่ดี
และเหนียวแนนตอไปในอนาคตขางหนา และทุกทานที่เขามารวมงาน และใหความคิดเห็นตางๆ
คิดวาความคิดเห็นนั้นมีคาเปนอยางยิ่ง มีความสมบูรณเปนอยางยิ่ง วิทยากรทุกทานก็ใหความรูที่
เปนประโยชนและก็สนุกสนาน ไมมีอะไรที่ทําใหเราเบื่อหนาย ทําใหเราอยูดวยกันเต็มหองไดทั้ง
สองวัน ดูซิ 5 โมงเย็นเขาไปแลว ดิฉันขอขอบคุณเปนอยางมากอีกครั้งหนึ่ง จากนี้ไปเราก็คงจะมี
การติดตอกันไปเรื่อยๆ เปนระยะๆ มาติดตอเปนกลุมก็ได และขอใหทุกทานเดินทางกลับบานโดย
สวัสดิภาพ และขอใหมีความสุขตอการที่จะทํางานเรื่องภาษา และก็มีการติดตอกันอยางฉันญาติพี่
นองตอไปเรื่อยๆ ขอขอบคุณ และสวัสดีคะ
"
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ภาคผนวก ช
ขอมูลการจัดนิทรรศการและการแสดงของ
กลุมชาติพันธุทั้ง 12 กลุม และไฟลภาพ
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ภาพการแสดงของกลุมชาติพันธุ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
กลุมละเวื้อะ อ.ปาแป จ.แมฮองสอน
“เลอซอมแล”
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ภาพการแสดงของกลุมชาติพันธุ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
กลุมมลาบรี อ.รองกวาง จ.แพร
“การแสดงเปาแคนของชาวมลาบรี รองไป บนไป”
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ภาพการประชุมกลุมยอยของเจาของภาษาชาติพันธุ
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ภาพการประชุมกลุมยอยของเจาของภาษาชาติพันธุ
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ภาพการประชุมกลุมยอยของเครือขายการวิจัย
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ภาพการประชุมกลุมยอยของฝายวิชาการ
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ภาพการประชุมกลุมยอยของคนหนุนการการวิจัย
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการในการประชุม
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กลุมญัฮกุร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ “ปะเรเร”
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ภาคผนวก ซ
เอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุม
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โครงการจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม
"มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น"
วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2551
ป 2008 หรือ ป 2551 เปนปแหงการเฉลิมฉลองปภาษาสากล (International Year of
Languages) ประกาศโดยองคกรสหประชาชาติ เพื่อการธํารงรักษาความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมของโลกซึ่งกําลังอยูในภาวะวิกฤต อันเปนนิมิตหมายสําคัญของชาวโลกที่จะชวยกัน
ธํารงรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของโลกใหยั่งยืนสืบไป และเปนการนําเอา
มรดกทางภูมิปญญาของมนุษยชาติ อันไดแกภาษาที่มีอยูมากกวา 6,000 ภาษาทั่วโลก เขามาเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาและแกปญหาของมนุษยชาติในดานตางๆ ไมวาจะเปนปญหาในดานการจัด
การศึกษา การพัฒนาอยางยั่งยืน การแกไขความขัดแยงระหวางวัฒนธรรม และปญหาอื่นๆ ซึ่ง
ลวนแลวแตตองบูรณาการความรู ความเขาใจและการใหความสําคัญกับภาษาเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของทางออกดวยทั้งสิ้น
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเปนอยางมาก มีภาษาจํานวนถึง
กวา 70 กลุมภาษา โดยแตละภาษามีความสัมพันธเชิงเชื้อสายจัดอยูใน 5 ตระกูลภาษาและมี
หนาที่ทางสังคมในระดับตางๆ กัน ในปจจุบันกําลังเกิดปญหาภาวะวิกฤตทางภาษาในระดับโลก
โดยภาษาทองถิ่นชาติพันธุตางๆ อยูในภาวะถดถอย ทําใหชุมชนออนแอและเกิดการสูญเสียความ
มั่นคงในชีวิต (สุวิไลและคณะ 2547)
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในสังกัดของสถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจในการดําเนินงานศึกษาวิจัยดาน
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษาและการสนับสนุนดานวิชาการแก
ชุมชนเจาของภาษาที่มีการถดถอยของการใชภาษา จนเกิดวิกฤตดานอัตลักษณวัฒนธรรมและ
ภาษาอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญหายไป ในชุมชนที่ตองการหรือมีความพยายามที่จะฟนฟูการใช
ภาษาและธํารงรักษาวัฒนธรรมใหเกิดการสืบตอสูคนรุนถัดไป ทางศูนยฯ ไดเขาไปใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการดําเนินงานฟนฟูภาษาแกชุมชนเหลานั้น ในบริบทของการวิจัยเพื่อทองถิ่น โดย
รวมมือกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝายงานวิจัยเพื่อทองถิ่น กลาวคือ การดําเนินงานวิจัย
ที่มีฐานอยูที่ชุมชน ทั้งในดานการตั้งโจทยวิจัย การพัฒนาโครงการ การเปนเจาของโครงการวิจัย
บริหารจัดการดวยตนเองและการดําเนินงานวิจัยในลักษณะของการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดย
ชุมชน การดําเนินงานในลักษณะนี้มีความตางจากการวิจัยเชิงวิชาการ ตางจากการพัฒนาทองถิ่น
โดยทั่วไป และตางจากการแกไขปญหาของชุมชนในภาวะปกติ(ที่ไมใชบริบทของการวิจัยและ
พัฒนา)
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การฟ น ฟู ภ าษาและวั ฒ นธรรมในภาวะวิ ก ฤตในบริ บ ทของงานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ที่ ไ ด
ดําเนินงานอยูมีลักษณะผสมผสานของทั้งสามสวน ไดแก การวิจัยเชิงวิชาการ การพัฒนา และการ
แกปญหาโดยชุมชนทองถิ่นเปนผูลงมือปฏิบัติการเอง ดังเหตุผล 3 ประการตอไปนี้
(1) ในแงการวิจัยเชิงวิชาการ การฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตในบริบทของ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น เปนงานวิจัยประยุกตอาศัยพื้นฐานจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่นํา
ความรูจากแหลงความรูตางๆ ในระดับสากล มาแปลงเปนแนวทางปฏิบัติการแกปญหาวิกฤตทาง
ภาษา พร อ มกั น นั้ น ก็ พ ยายามแสวงหาคํ า ตอบจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง ว า การธํ า รงรั ก ษาความ
หลากหลายทางภาษาและภูมิปญญาของประเทศควรจะดําเนินไปในลักษณะใดจึงจะเกิดผลสําเร็จ
(2) ในแงการพัฒนา การฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตในบริบทของงานวิจัย
เพื่อทองถิ่นมีหลักการและแนวทางทั่วไปสําหรับปฏิบัติการที่แนนอนระดับหนึ่ง โดยเปดโอกาสให
ชุมชนปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติไดบางสวน
(3) ในแงการแกไขปญหาของชุมชนเอง การฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตใน
บริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นมีสมาชิกของชุมชนเปนผูลงมือปฏิบัติการ และควบคุมแผนปฏิบัติ
ทัก ษะและบทเรี ย นที่ ไ ด จ ากปฏิ บั ติ ก ารนั้ น มี ค วามชั ด เจนเบ็ ด เสร็ จ ในตั ว เองโดยไม ต อ งอาศั ย
คําอธิบายทางวิชาการมายกระดับใหเกิดความเขาใจแกผูปฏิบัติแตอยางใด ทักษะและบทเรียน
เหลานี้เปนสิ่งที่ผูเขารวมปฏิบัติการสามารถนําไปประยุกตใชในในบริบทของการแกไขปญหาอื่นๆ
อีกดวย
จากขอสังเกตขางตนทําใหทางศูนยฯ เล็งเห็นวาควรที่จะไดดําเนินการจัดประชุมเพื่อใหผู
ที่เปนภาคีและเครือขายที่เกี่ยวของกับการฟนฟูภาษาในบริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นไดเขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีการประชุมที่จัดขึ้นในลักษณะ "มหกรรม" ที่ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปน
ผูนําเสนอความรูจากมุมมองของตนมากกวาจะเปนการรับความรูแตฝายเดียว และยังเปนการรวม
ในการเฉลิมฉลองปภาษาสากลประกาศโดยองคกรสหประชาชาติ
กรอบความคิด
การดําเนินงานฟนฟูการใชภาษาทองถิ่นใหเข็มแข็ง โดยเฉพาะภาษาของกลุมชาติพันธุ
นอกจากจะเปนการสรางความมั่นใจและภาคภูมิใจใหกับชุมชนเจาของภาษาแลว ยังเปนพื้นฐาน
ของการพัฒนาที่ตั้งตนจากภูมิปญญาทองถิ่นและสํานึกรักทองถิ่น ทําใหคนตางรุนในชุมชนชาติ
พันธุสามารถถายทอดและรับสืบทอดภูมิปญญาและสํานึกของความเปนชุมชนไดโดยไมมีการ
สะดุด
การบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมเขาในกระบวนทัศนของการพัฒนาทองถิ่นยังตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จึงจะกอใหเกิดความสําเร็จ ในปจจุบันศูนย
ศึ ก ษาและฟ น ฟู ฯ พบว า ประเด็ น การศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน และการศึ ก ษาภาษา-ประวั ติ ศ าสตร วัฒนธรรมทองถิ่น เปนประเด็นที่กอใหเกิดการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานและชุมชนได
เปนอยางดี ฉะนั้นหนวยงานประเภทสถานศึกษา สวัสดิการสังคม และดานวัฒนธรรม จึงถือเปน
หุนสวนทางยุทธศาสตร (Strategic Partnership) ของชุมชนภาษาชาติพันธุที่เปดโอกาสใหมีการ
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ขยายผลการฟนฟูภาษาไดในระดับพื้นที่
การพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาและฟนฟูภาษาในบริบทของการวิจัยเพื่อทองถิ่น
(Community-based Research) เปนความจําเปนรวมกันของนักวิชาการและผูทําหนาที่สนับสุนน
งานวิจัยเพื่อทองถิ่น นอกจากจะตองสกัดองคความรูเชิงวิชาการออกมาใหอยูในรูปที่สามารถ
ประยุกตใชไดในระดับทองถิ่นแลว รูปแบบและวิธีการของการหนุนคนชุมชนใหลงมือหาความรู
ผานปฏิบัติการในระดับชุมชน (Community-based Research Facilitation) โดยเฉพาะในประเด็น
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ก็ถือเปนองคความรูที่ตองสังเคราะหขึ้นดวยความรวมมือของ
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาและคนหนุนวิจัย
วัตถุประสงค
1. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการดําเนินงานฟนฟูภาษาใน
แง มุ ม ต า งๆ ทั้ ง ฝ า ยชุ ม ชนเจ า ของภาษา หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง นั ก วิ ช าการ และผู ทํ า หน า ที่
สนับสนุนการวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น
2. จัดนิทรรศการและการแสดงโดยผูเขารวมประชุมดวยกันเอง เพื่อสรางการเรียนรู
เกี่ยวกับความหลากหลายทางดานภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
3. เชิญผูเชี่ยวชาญในแขนงความรูที่เกี่ยวของกับภาษาศาสตรและการพัฒนามาใหความรู
แกผูเขารวมประชุม เพื่อใหผูเขารวมประชุมเห็นแนวทางในการบูรณาการความรูดานวิชาการและ
การพัฒนาทองถิ่นสูการแกปญหาภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
4. เฉลิมฉลองปภาษาสากลแหงสหประชาชาติ (International Year of Languages)
สิ่งที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการดําเนินงานฟนฟูภาษาใน
แง มุ ม ต า งๆ ทั้ ง ฝ า ยชุ ม ชนเจ า ของภาษา หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง นั ก วิ ช าการ และผู ทํ า หน า ที่
สนับสนุนการวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น
2. ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางดานภาษา
และวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย
3. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูจากการอภิปรายของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบูรณาการ
ความรูดานวิชาการและการพัฒนาทองถิ่นสูการแกปญหาภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
4. นักศึกษาไดรับความรูตรงจากชุมชนผูที่ทํางานดานวิชาการและหนุนการวิจัยแกชุมชน
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ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการกลุมวิจัยภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต และกรรมการศูนยศึกษาและ
ฟ น ฟู ภ าษาและวั ฒ นธรรมในภาวะวิ ก ฤต สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน-เวลา
วันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551 ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่
อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผูเขารวมการประชุม จํานวน 300 คน
งบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
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กําหนดการ
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
08.00-08.30 น.
08.30-08.40 น.
08.40-09.00 น.
09.00-09.20 น.

09.20-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00 น.

ลงทะเบียน
ชมวิดีทัศนแนะนําศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
กลาวรายงานโดย รองศาสตราจารยโสภนา ศรีจําปา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
กลาวเปดงานโดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปาฐกถาพิเศษ “การฟนฟูภาษา การวิจัยเพื่อทองถิ่น และการพัฒนา
ประเทศบนฐานการวิ จั ย ” โดย ศ.ดร.ป ย ะวั ติ บุ ญ -หลง ผู อํ า นวยการ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การอภิปราย “การพัฒนาและฟนฟูภาษาในปริบทงานวิจัยเพื่อทองถิ่น”
ผูรวมอภิปราย
• ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน
ประธานศู น ย ศึ ก ษาและฟ น ฟู ภ าษาและวั ฒ นธรรมในภาวะวิ ก ฤต
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ร.ดร.อาวรณ โอภาศพัฒนกิจ
ผูประสานงาน สกว. ฝายวิจับเพื่อทองถิ่น
• นายศตวรรษ สถิตเพียรศิริ
ผูอํานวยการสํานักกิจการชาติพันธุ
ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.สินธุ สโรบล
การอภิปราย “ภาษาและการศึกษากับชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
ผูรวมอภิปราย
• นายมณเฑียร พัฒเสมา
กลุมชาติพันธุชอง จ.จันทบุรี
• นายสุรพงษ ไชยพงษ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองพลู จ.จันทบุรี
• นายอภิสิทธิ์ แลฮะ
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10
• ผูชวยศาสตราจารยปยะ กิจถาวร
คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.อิสระ ชูศรี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มการนําเสนอกรณีศึกษา 6 กรณี
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13.00-13.30 น.
13.30-14.00 น.
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น.
15.30-16.00 น.
16.00-17.30 น.

กรณีศึกษากลุมละเวือะ จ.แมฮองสอน
“เหลียวหลังแลหนาภาษาละเวือะ บานปาแป
กรณีศึกษากลุมมอญ จ.ราชบุรี
“รวมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาเยาวชนมอญ”
กรณีศึกษากลุมญัฮกุร จ.ชัยภูมิ
“การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษผานภาษาแม(ญัฮกุร)”
กรณีศึกษากลุมมง จ.แพร
“สืบทอดเรื่องราวความเปนมง (ดวยตัวอักษรไทย)”
กรณีศึกษากลุมเขมรถิ่นไทย จ.สุรินทร
“สัมผัสรักสูงานวิจัยภาษาเขมรถิ่นไทยบานโพธิ์กอง”
กรณีศึกษากลุมมลายูปาตานีสามจังหวัดชายแดนใต
“การพัฒนาภาษาในจังหวัดชายแดนใต”
กิจกรรมระดมความคิดเห็นรายกลุม

•
•
•
•
18.00-19.00 น.
18.00-19.00 น.

ชุมชนเจาของภาษา (หองอเนกประสงค)
หนวยงานที่เกี่ยวของ (หองสันทนาการ)
คนหนุนวิจัยเพื่อทองถิ่น (หองสํานักงานวิจัยเดิม)
นักวิชาการ (หองณัฐ ภมรประวัติ)
รับประทานอาหารเย็นรวมกัน
การแสดงของกลุมชาติพันธุ
• กลุมญัฮกุร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ “ปะเรเร”
• กลุมโซ (ทะวืง) อ.สองดาว จ.สกลนคร “เพลง ดนตรี โซ (ทะวืง)”
• กลุมกอง อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี “สายตระกูลกอง”
• กลุมกะซอง อ.บอไร จ.ตราด “วิถีชีวิตชาวกะซอง”
• กลุมมลาบรี อ.รองกวาง จ.แพร การแสดงเปาแคนของชาวมลาบรี
“รองไป บนไป”
• กลุมอึมป อ.เมือง จ.แพร “ฟอนแมปง”
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กําหนดการ
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2551
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.

09.30-10.00 น.
10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

13.20 น.
13.20-13.50 น.
13.50-14.20 น.
14.20-14.50 น.
14.50-15.20 น.
15.20-15.50 น.
15.50.16.20 น.
16.20-17.20 น.
17.20-17.30 น.

พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบตั ร
การแสดงของกลุมชาติพันธุ
• กลุมเขมรถิ่นไทย อ.ปราสาท จ.สุรินทร “กันตรึม”
• กลุมมง อ.รองกวาง จแพร “รวมวัฒนธรรมมง”
• กลุมชอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี “หงสออน”
แลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหวางกลุมชาติพันธุ
รายงานผลจากการระดมความคิดเห็นรายกลุม
• ชุมชนเจาของภาษา
• หนวยงานที่เกี่ยวของ
• คนหนุนวิจัยเพื่อทองถิ่น
• นักวิชาการ
ดําเนินรายการโดย ดร.โสฬส ศิริไสย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแสดงของกลุมชาติพันธุ
• กลุมมอญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี “เลนผีกระดง”
• กลุมมลายูถิ่นปาตานี “ปากาแย : เอกลักษณแพรพรรณมลายูไทย
มุสลิม”
เริ่มการนําเสนอกรณีศึกษา 6 กรณี
กรณีศึกษากลุมมลาบรี จ.แพร
“เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนตองเหลืองทําวิจัย”
กรณีศึกษากลุมโซ (ทะวืง) จ.สกลนคร
“จากวันนั้นถึงวันนี้ของโซ (ทะวืง)”
กรณีศึกษากลุมอึมป จ.แพร
“สืบชะตาภาษาอึมป พลิกฟนวัฒนธรรมโลโลโบราณ”
กรณีศึกษากลุมกอง จ.สุพรรณบุรี
“การฟนคืนภาษากองผานวิถีชีวิต”
กรณีศึกษากลุมชอง จ.จันทบุรี
“ชองเปนสังคมแหงการเรียนรู”
กรณีศึกษากลุมกะซอง จ.ตราด
“ความพยายามเฮือกสุดทาย ในการพลิกฟนภาษากะซอง”
การวางแนวทางปฏิบัติรว มกันในระยะตอไป
ปดการประชุมโดย ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน
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แบบตอบรับเขารวมการประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม
“มหกรรมฟน ฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
ระหวางวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
ณ สถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·

ชื่อ-สกุล
นาย นาง
ตําแหนง
หนวยงานทีส่ ังกัด
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
โทรศัพท
มือถือ

นางสาว

โทรสาร
E-mail:

กรุณาทําเครือ่ งหมาย 9 ลงในชอง
๑. ประสงคเขารวมการประชุมวิชาการ
สามารถเขารวมไดในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑
สามารถเขารวมไดในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
สามารถเขารวมไดทั้งวันที่ ๒๘ และ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒. ประเภทอาหาร
อาหารทัว่ ไป

อาหารมังสวิรัติ

อาหารอิสลาม

ลงชือ
..........................................................
(............................................................)
วันที่ ......./.........................../..............
หมายเหตุ
๑. ผูสนใจเขารวมการประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาสํารองที่นั่ง
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารวาง
๒. กรุณาสงแบบตอบรับการประชุมมาที่งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘๑๔ ตอ ๓๒๑๗, ๓๒๐๖, ๓๒๐๙, ๓๒๑๑ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๒๓๓๒
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ใบตอบรับเขารวมงานมหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 28-29 ตุลาคม 2551
สถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุม…………………………………………………….
จังหวัด………………………………………………….
ชื่อและเบอรโทรศัพทของหัวหนาทีมสําหรับใชในการติดตอประสานงานกับทีมผูจัดงาน
..................................................................................................................................................................
1. จํานวนและรายชื่อผูรวมเดินทาง (ใหใสคํานําหนาดวย)
จํานวนผูนําเสนองาน.................คน
รายชื่อผูรวมเดินทาง
1................................................................................................
2................................................................................................
3................................................................................................
4................................................................................................
5................................................................................................
6................................................................................................
7................................................................................................
8................................................................................................
9................................................................................................
10...............................................................................................
*หากจํานวนเกินกวานี้ตองแจงใหทีมผูจัดงานทราบลวงหนาดวย เนื่องจากตองมีการจัดหองพักให
*หากผูใดตองการใหจัดอาหารเปนพิเศษ เชน อาหารมุสลิม, มังสวิรัติ ชวยใสรายละเอียดไวทายรายชื่อ
2. รายละเอียดการเดินทาง
• เดินทางโดย………………………………………………………………
• ออกเดินทางตั้งแตวันที่……………………ถึงมหิดล ศาลายา วันที่..............................
• เดินทางกลับวันที่..........................................................………………
3. การนําเสนอผลงานบนเวที (30 นาที)
• ชื่อหัวขอในการนําเสนองาน…………………………………………………………
• จํานวนผูนําเสนองาน.................คน
• รายชื่อผูนําเสนองาน
1...........................................................
2............................................................
3............................................................
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4............................................................
5............................................................
4. การจัดนิทรรศการ
• นัดติดตั้งวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2551 และเก็บนิทรรศการในชวงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 29
ตุลาคม 2551
• มีนักศึกษาปริญญาโทชวยจัดนิทรรศการ จํานวน 2 คน
• ดูผังและขนาดของซุมนิทรรศการตามเอกสารแนบ สําหรับเนื้อหา รูปแบบของการจัด และสิ่งของ
ประกอบ แตละทีมตองเปนผูจัดเตรียมเอง
5. การแสดงบนเวที (10 นาที)
• ชื่อการแสดง……………………………………………………………………………
• จํานวนผูแสดง.....……………….....คน
• รายชื่อนักแสดง
1...........................................................
2............................................................
3............................................................
4............................................................
5............................................................
• ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงสําหรับพิธีกรกลาวนํา
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
การเตรียมของที่ระลึกเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหวางกลุมชาติพันธุทั้ง 12 กลุม
• ชื่อของที่ระลึก.......................................................
• เหตุผลที่เลือกของสิ่งนี้เปนที่ระลึก คือ...........................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................
(.....................................................)
ลงชื่อผูตอบรับ
วันที่................................................
กรุณาสงใบตอบรับนี้ที่พี่เลี้ยงของทาน
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ภาคผนวก ฌ
รวมบทความ “การพัฒนาและฟนฟูภาษา
ในประเทศไทย”
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รวมบทความ
การพัฒนาและฟนฟูภาษาในประเทศไทย

ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรสัพม? 0-2800- 2308 ตอ 3301, 3215
โทรสาร 0-2800- 2332
อีเมล lcspm@mahidol.ac.th
เว็บไซต www.lc.mahidol.ac.th และ www.langurevival.org
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สารบัญ
คําสัมภาษณพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษของนายกราชบัณฑิตยสถาน
เรื่อง “ความสําคัญของนโยบายภาษาแหงชาติ” ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง
“ความหลากหลายและความสําคัญของภาษาทองถิ่นที่นาํ ไปสูนโยบายภาษาแหงชาติ”
สถานการณทางภาษาในสังคมไทยกับความหลากหลายทางชาติพันธุ
วิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ : ปญหาหรือโอกาส ?
การสรางระบบเขียนสําหรับภาษาชาติพนั ธุ : เครื่องมือในการอนุรักษและ
ฟนฟูภูมิปญญาดานภาษา
การพัฒนาระบบเขียนกฺอ ง : กระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ถอดบทเรียน...กระบวนการทํางานพัฒนาภาษาของศูนยศึกษาและฟน ฟูภาษา
และวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สรุปภาพรวมประสบการณการทํางานโครงการทวิภาษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต

หนา
1
3

9
20
33
49
59
69
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บทสัมภาษณพิเศษ
ศ.ดร.ปยะวัติ บุญหลง1
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คําถาม: สกว. เล็งเห็นถึงความสําคัญอยางไรในการทํางานเชิงภาษาศาสตรถึงใหการสนับสนุน
การทํางานเพื่อการฟนฟูภาษา
อ.ปยะวัติ: ที่ สกว.เขาไปสนับสนุนงานนี้ เริ่มมาจากฐานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ซึ่งเปนงานที่เราทํา
อยูแลวตั้งแตป 2541 นะครับ งานวิจัยเพื่อทองถิ่นเปนงานที่ตองการใหชาวบานเปนคนเลือกหัวขอ
วิจัยเอง เปนคนเก็บขอมูลเอง แลวทดลองปฏิบัติการแกไขปญหาเองในเรื่องที่เขาสนใจอยากจะทํา
ที่นี้มีชาวบานบางกลุมที่คิดวาภาษาของเขาซึ่งอยูเดิมนี่กําลังสูญหาย แลวเขาตองการที่จะหาวิธี
อนุรักษและฟนฟูใหลูกหลานของเขาใหมีภาษาไดใชพูดใชอานตอไป เขาก็ตั้งหัวขอวิจัยวาทํา
อยางไรจะอนุรักษฟนฟูภาษาถิ่นของเขาใหอยูตอไปได ทาง สกว. มีภารกิจที่จะตองสนับสนุนสิ่งที่
ชาวบานคิดวาเปนเรื่องสําคัญอยูแลว เราก็เขาไปสนับสนุน จึงเกิดเปนงานวิจัยเรื่องภาษาถิ่นและ
ภาษาของชุมชนในภาวะวิกฤตขึ้นมา
คําถาม: การทํางานเพื่อทองถิ่นและการทํางานในเรื่องของการฟนฟูภาษา ทั้งสองงานนี้เชื่อมโยง
ไปสูการพัฒนาประเทศไดอยางไร
อ.ปยะวัติ: การวิจัยเพื่อทองถิ่นมีหลายเรื่องที่เขาทํากันอยู มีตั้งแตเรื่องของอาชีพ สิ่งแวดลอม
ทําไมเด็กไมเรียนหนังสือ หรือเรื่องของหนี้สินในชุมชน ซึ่งสวนใหญจะเปนหัวขอชาวบานทําเองได
ในชุมชน ที่นี้พอเปนเรื่องของภาษา ก็พบวาการที่ชุมชนจะอนุรักษฟนฟูภาษาถิ่นของตัวเองนี่ ถา
จะทําใหดี ตองมีความรูทางวิชาการเขามาเสริม ก็เปนโจทยลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่ง ที่ตองมี
นักวิชาการเขามาชวยจัดระบบให ใหถูกตองตามหลักภาษาศาสตร หลักการออกเสียง ของลิ้นของ
ปาก เพราะฉะนั้นโจทยแบบนี้เปนโจทยที่เชื่อมโยงระหวางหัวขอในทองถิ่นเขากับความรูที่เปน
สากล ซึ่งเปนหลักการอันหนึ่งที่ สกว. พยายามที่จะสนับสนุนใหคนในชุมชนทองถิ่นไดเปดกวางสู
โลกภายนอก ได ใ ช ค วามรู ส มั ย ใหม เ ข า ไปแก ป ญ หาของตั ว เอง แล ว ก็ ไ ด รู ทั น โลกที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงดวย อันนี้ จะพูดไดวาเปนฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต ชุมชนตอง
เกง รูทันโลก แลวก็มีความสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่จะเขามากระทบจากขางนอก โดย
ใชขอมูลที่ตัวเองมีอยู แลวก็ใชจุดเดนของตัวเองที่จะตองรูจักตัวเองดวย
คําถาม: สกว.มีแนวทางหรือทิศทางในการสนับสนุนงานแบบนี้อยางไรบาง

1

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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อ.ป ย ะวั ติ : การสนั บ สนุ น งานในด า นภาษา โดยเฉพาะภาษาถิ่ น คงเป น แบบเดี ย วกั บ ที่ เ รา
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น นั่นคือ เราเนนการสรางความรูที่ชัดเจนในจุดเล็กๆ ระดับชุมชน
ทองถิ่น การขยายงานในอนาคตก็คือ การขยายจํานวนจุดเล็กๆ เหลานี้ใหมากขึ้น เปนการเขาถึง
ชุมชนที่มีความตองการที่จะอนุรักษฟนฟูภาษาถิ่นของตนเองใหมากขึ้น ซึ่งผมเห็นวายังมีอีกหลาย
แหงในประเทศไทยที่เรายังไมไดขยายไปถึง อันนี้นาจะเปนแนวทางในอนาคต คือทําอยางไรใหมี
ชุมชนทองถิ่นที่มีความภูมิใจที่มีความตองการจะอนุรักษฟนฟูภาษาของตนเอง ไดมีโอกาสเขาถึง
ประสบการณ ข องรุ น ก อ นๆ ที่ ทํ า ไปแล ว ได มี โ อกาสเข า ถึ ง การสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการจาก
นักวิชาการที่ยินดีจะชวยเหลือแลวก็ไดใชทรัพยากรที่ สกว. มีอยูในการทดลองปฏิบัติการในสิ่งที่
เขาอยากจะทําจริงๆ
คําถาม: แลวหลังจากที่อาจารยไดเห็นตัวอยางการทํางานเพื่อการฟนฟูภาษา ทั้ง 4 กลุม ไมวา
จะเปนมลาบรี ชอง ละเวือะ และมลายูถิ่น อาจารยมีความคิดเห็นอยางไรบาง การดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่ สกว.วางไวหรือไม
อ.ปยะวัติ: ผมคิดวาที่เราเห็นจากปฏิกิริยาและการตอบสนองจากชุมชนนี่ เกินความคาดหวังที่เรา
ตั้งไวตั้งแตตนมากที่เดียว คือ เราคนพบวาเรื่องของภาษานี่เปนเรื่องหนึ่งที่จะจุดประกายใหชุมชน
รูสึกวาตองขึ้นมาชวยกันจัดการอะไรบางอยางที่เปนเรื่องสําคัญๆ ของชุมชน ซึ่งคนอื่นมาจัดการ
ใหไมได คือ เปนเรื่องที่ชุมชนตองลุกขึ้นมาทําเอง อันนี้เปนขอคนพบที่สําคัญมากนะครับ วา
ภาษาเปนกุญแจแกไขพลังที่มีอยูในชุมชนใหออกมาแสดงประโยชนตอชุมชนทองถิ่น ทั้งปจจุบัน
และลูกหลานในอนาคตไดเปนอยางดี งานภาษาเปนหัวขอที่ดี มีพลัง แลวก็มีเสนหมาก สําหรับที่
จะใชในการพัฒนาประเทศตอไปได
"
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ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “ความสําคัญของนโยบายภาษาแหงชาติ”
ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง
“ความหลากหลายและความสําคัญของภาษาทองถิ่นที่นาํ ไปสูนโยบายภาษาแหงชาติ”
ศ.ดร. ชัยอนันต สมุทรวานิช2
ราชบัณฑิตยสถาน

ความสําคัญของนโยบายภาษาแหงชาติ
เปนที่ทราบกันดีวา รัฐชาติสมัยใหม เกิดจากการรวมตัวของกลุมชนหลากภาษา หลาย
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ตางพึ่งพาอาศัยและสรางจินตนาการแหงความเปนชาติรวมกัน
แมไมเคยเห็นหนาคาตากัน แตดวยพลังจินตนาการและความรูสึกถึงความเปนคนชาติเดียวกัน ได
ชวยเชื่อมโยงความสัมพันธใหคนตางกันเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกันไดแนนอน การมีชาติตอง
มีภาษากลางหรือภาษาประจําชาติ เพื่อเปนสื่อกลางใหคนในชาติสามารถสื่อสารถึงกัน เขาอก
เขาใจกัน แตอีกดานหนึ่งของความเปนชาติที่มิอาจปฏิเสธไดเชนเดียวกัน คือ ความเจริญงอกงาม
ทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีอยูในแตละทองถิ่น ที่เปรียบเสมือนเสาเข็มที่หยั่งรากลึก ชวยค้ําจุน
ประเทศชาติใหมั่นคง โดดเดนและมีสีสันสวยงาม เปนที่เชิดหนาชูตาแกชาวโลกและเปนความ
ภาคภูมิใจของคนเล็กๆ ในสังคม
การดํารงอยูของภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น เปนเครื่องชวยพยุงจิตใจใหคนตัวเล็กตัวนอย
ในสังคมมีความภาคภูมิใจ ทําใหรูสึกวาตนเองมีรากเหงา มีตัวตน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สามารถทํา
หนาที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติไดเชนเดียวกัน สําหรับประเทศไทยของเราก็อยู
ภายใตกฎเกณฑของรัฐชาติสมัยใหมโดยไมมีขอยกเวน ราชอาณาจักรไทยประกอบดวยกลุมคนที่
มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลาย และทุกฝายยอมรับวามีภาษาไทยเปน
ภาษาประจําชาติเพียงภาษาราชการเดียวเทานั้น ภาษาไทยกลางถูกใชเปนทั้งภาษาสื่อกลาง
เชื่อมโยงคนในชาติใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนภาษาสําหรับการบริหารราชการ
แผนดิน เปนภาษาสําหรับการสื่อสารมวลชน เปนภาษาสําหรับการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานแกคน
ในชาติ และเปนภาษาที่ใชในกิจการอื่นๆ อีกมากมายที่คนในประเทศเห็นวาเปนภารกิจสําคัญใน
ระดับชาติ
สวนภาษาที่คนในแตละภูมิภาคและแตละทองถิ่นใชสื่อสารกันนั้นก็แตกตางกันไปตาม
บริ บ ท หลายคนอาจสั ง เกตเห็ น เป น เพี ย งความผิ ด แผกกั น ทางด า นสํ า เนี ย งและคํ า ศั พ ท ใ น
รายละเอียดปลีกยอยเทานั้น ความแตกตางลักษณะนี้ บางคนก็เรียกวาภาษาถิ่นบาง หรือสําเนียง
ถิ่นบาง ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเอาชื่อภูมิภาคหรือชื่อจังหวัดมาบงชี้ตําแหนงแหงที่ที่พบสําเนียงภาษา
เหลานั้น ชื่อ"ภาษาถิ่น" ต างๆ จึงถู กเรี ยกเปนภาษาอีสานบาง ภาษาเหนือบาง ภาษาใตบาง
2

ปจจุบันดํารงตําแหนงนายกราชบัณฑิตยสถาน
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สําเนียงสุพรรณบาง อยางนี้เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีภาษาทองถิ่นอื่นๆ อีกหลายภาษาที่ใชพูดจาสื่อสารกันโดยพลเมืองไทย
จํานวนหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากภาษาไทยอยางสิ้นเชิง เชน ภาษามอญ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาเขมร
ภาษามง หรือแมกระทั่งภาษามลายูถิ่นที่ใชพูดกันทางภาคใตตอนลางของประเทศไทย ซึ่งคนไทย
จํานวนมากมักเรียกจนติดปากวาภาษายาวี เปนตน
ภาษาเหลานี้ก็เปนภาษาที่ใชสื่อสารกันประจําทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งดวยเหมือนกัน แตเรา
ก็กลับไมยอมเรียกวาภาษาถิ่น เพราะเราสงวนคํานั้นไวสําหรับหมายถึงภาษาไทยสําเนียงถิ่น
เทานั้น บางคนก็อาจจะเรียกภาษาเหลานี้วาเปนภาษาชาติพันธุ หรือภาษาของกลุมชาติพันธุ หรือ
ภาษาชาวเขา หรือภาษาชนเผา สุดแทแตทัศนะการมองของแตละคน
มันอาจดูแปลกอยูสักหนอยที่ในทองถิ่นเดียวกันอาจจะมีภาษายอยๆ ใชกันอยูหลายภาษา
แตมีเฉพาะบางภาษาเทานั้นที่เราจะเรียกวา ภาษาถิ่น ยกตัวอยางเชน ในแถบอีสานตอนใตแถบ
สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เรามีทั้งคนพูดภาษาอีสาน ภาษาเขมร ภาษากูย อยูใน
ทองถิ่นเดียวกัน แตเฉพาะภาษาอีสานเทานั้นที่เราเรียกวาภาษาถิ่น มีบางคนพยายามจะสรางคํา
ใหมเรียกวา "ภาษาอีสานใต" สําหรับใชเรียกภาษาเขมรถิ่นไทยบริเวณนั้น แตภาษาอีสานใตน้ี
ไมไดไมไดใชหมายรวมถึงภาษากูยดวยความลักลั่นนี้เราสามารถพบไดทั่วไปทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพราะคนที่มาจากภาคใตก็อาจจะไมไดเปนคนที่ใช "ภาษาใต" และคนเหนือบางคนก็
ไมไดเปนคนที่ใช "ภาษาเหนือ" ก็ได
ดวยเหตุนี้จึงมีบางคนเลือกใชคําวา "ภาษาทองถิ่น" ในบริบทเดียวกับการใชคําวา "ภาษา
ถิ่น" เพื่อใหมีความหมายรวมกันทั้งภาษาไทยถิ่นและภาษาของกลุมชาติพันธุ ซึ่งในความเปนจริง
แลวดํารงอยูรวมในทองถิ่นเดียวกัน และเปนภาษาของประชากรไทยที่มีฐานะเสมอกันในดานสิทธิ
เสรีภาพทุกประการ การใชคําวา "ภาษาทองถิ่น" เพื่อแกปญหาการ under-representation จึง
ไมไดไปกระทบความหมายเดิมในภาษาไทยของคําวาภาษาถิ่นที่สื่อถึงภาษาถิ่นของภาษาตระกูล
ไท-ลาวแตอยางใด แตเปนการมองใหตางมุมขึ้นอีกนิด คือ แทนที่จะมองที่ความคลายคลึงกันของ
ภาษา ก็ไปมองที่ความคลายคลึงกันของความหลากหลายทางภาษาที่ดํารงอยูรวมกันในทองถิ่น
เดียวกัน และเหลาผูพูดภาษาตางกันนั้นอาจมีลักษณะทางวัฒนธรรมบางอยางรวมกัน
แนวคิดเบื้องหลังการใชคํา "ภาษาทองถิ่น" จึงมิใชเพื่อการจําแนกภาษา แตเปนการเสนอ
ใหมอง "ทองถิ่น" อยางบูรณาการ เพื่อเปดชองใหเห็นความซับซอนทางภาษาและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ซึ่งเปนผลผลิตของปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร กลาวคือ
วัฒนธรรมกระแสหลักที่สนับสนุนโดยรัฐ และวัฒนธรรมของสังคมแตละทองถิ่นที่มีทั้งพลวัตใน
ตัวเองและมีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของทองถิ่นอื่น
เพราะจะวาไปแลวความลักลั่นที่เกิดจากการเอาชื่อภูมิภาคหรือชื่อทางภูมิศาสตรที่คน
คุนเคยมาเปนชื่อภาษานี้ ก็อาจจะไมไดเปนปญหารายแรงอะไรในชีวิตประจําวันสําหรับคนไทย
เพียงแตอาจจะทําใหเกิดความคลุมเครือหรือสรางความเขาใจผิดในการสื่อสารไดในบางครั้งเทานั้น
แตสิ่งที่ควรใหความสําคัญกวานั้น คือ ปญหาการธํารงรักษาและการใชประโยชนจากภูมิปญญาที่มี
อยูอยางหลากหลายในทุกภูมิภาคของประเทศ และการพัฒนาประเทศที่ประชาชนไทยทุกภาค
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สวนสามารถมีสวนรวมไดทั้งในฐานะผูรวมกระทําและผูรับประโยชน ฉะนั้น เมื่อเราจะพิจารณาถึง
ความสําคัญของภาษาทองถิ่นจึงควรที่จะพิจารณาในบริบทที่กวางกวาการมองภาษาในฐานะ
เครื่องมื อสื่ อสารตามความจําเป นของชี วิต ประจําวันเท านั้น ภาษาท องถิ่ น เป น เครื่ องมื อการ
สรางอัตลักษณใหกับคนทองถิ่น เพราะตัวภาษานั้น นอกเหนือจากจะเปนเครื่องมือสื่อสารของคน
ในกลุมและระหวางกลุมคนแลว ยังเปนระบบสัญลักษณที่คนในแตละกลุมใชทําความเขาใจและ
สรางความหมายใหแกโลกทั้ งที่อยูลอมรอบตัวเองและภายในตัวเอง ภาษายังเปนเครื่องบอก
สมาชิ ก ภาพของกลุ ม การใช ภ าษาใดภาษาหนึ่ ง ของคนกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง เป น พฤติ ก รรมและ
อุดมการณทางสัง คม เป นปูมบั นทึ กภู มิป ญ ญา ประวั ติข องกลุมคน และยังเปน เครื่ อ งมือชว ย
พัฒนาการเรียนรูทางสมองและจิตใจของปจเจกบุคคลตั้งแตวัยทารกสูวัยผูใหญ
ภาษาดํารงอยูคูกับชุมชนมนุษยเสมอมา ตลอดวิวัฒนาการของการจัดระเบียบทางสังคม
แบบตางๆ จนกระทั้งถึงแบบที่เราคุนชินอยูในปจจุบัน ได แกการมีรัฐชาติและการมีองคกรที่ทํา
หนาที่จัดความสัมพันธระหวางชาติ แตภาษาของหนวยทางสังคมที่ยอยกวารัฐชาติก็ยังตองดํารง
อยูตอไป
การไม ส นั บ สนุ น การธํ า รงรั ก ษาและการใช ป ระโยชน ข องภาษาในท อ งถิ่ น ต า งๆ ของ
ประเทศไทย จึ ง เท า กั บ การปฏิ เ สธมรดกทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาที่ สื บ เนื่ อ งกั น มาเป น
ระยะเวลายาวนาน บางภาษานั้นมีระบบเขียนและวรรณคดีลายลักษณอักษรเปนของตนเองมา
กอน มีการบันทึกภูมิปญญาดานตาง ๆ เอาไวมากมาย ทวาบัดนี้มีผูที่สามารถเขาถึงภูมิปญญา
เหลานี้ไดนอยลงเรื่อยๆ อยางนาใจหาย เพราะความสามารถในการเขาใจภาษาทองถิ่นของคนรุน
ใหมลดลง
ภาษาท อ งถิ่ น จํ า นวนมากในประเทศไทยเป น ภาษาที่ ไ ม มี ร ะบบตั ว เขี ย น แต ก็ มิ ไ ด
หมายความวาภาษาเหลานี้ไมมีระบบบันทึกภูมิปญญาของเจาของภาษาเอาไว วรรณคดีมุขปาฐะ
หลากหลายรูปแบบของกลุมชนตางๆ ซึ่งกระจายอยูในหลายทองถิ่นของประเทศไทย ถือเปนคลัง
ของภูมิปญญาที่ยังไมไดมีการนําออกมาใชประโยชนอยางเปนระบบ
ภาษาทองถิ่นเปนแผนที่นําทางการเขาถึงคุณคาของทรัพยากรในทองถิ่น
หากภาษา
ทองถิ่นเสื่อมสลายไป
คนอาจถูกตัดขาดจากทรัพยากรเพราะขาดแผนที่นําทางความรูดานชื่อ
พรรณไมในภาษาทองถิ่น รวมทั้งการใชประโยชนกําลังจะสูญสลายไปเพราะผูรูวัยอาวุโสทั้งหลาย
มีสังขารรวงโรยไปทุกวัน
หากเราพิจารณาอัตราการคนพบและตั้งชื่อพันธุพืชและสัตวของนัก
ชีววิทยาในปจจุบันและการเผยแพรสูสังคม เปรียบเทียบกับการสูญเสียชื่อทองถิ่นผานการเสือ่ ม
ถอยของภาษาทองถิ่น เราจะพบวาชองวางของความรูกําลังเกิดขึ้นอยูทั่วไป
ในอีกดานหนึ่ง มีผูมองเห็นวาในบางพื้นที่มีการใชภาษาทองถิ่นแตกตางไปจากภาษาไทย
มาตรฐานที่ถูกใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่อใหการศึกษาขั้นพื้นฐานแก
เยาวชนของชาติ ความยึดมั่นถือมั่นของการใชภาษาทองถิ่นที่บางครั้งแตกตางไปจากภาษาไทย
อยู ม ากนั้ น ได ก ลายเป น อุ ป สรรคอั น ยุ ง ยากในการพั ฒ นาให พ ลเมื อ งของประเทศไทยมี
ความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการฟง-พูด-อาน-เขียน สงผล
ใหคนจํานวนหนึ่งไมสามารถเขาถึงภาษากลางของประเทศ ทําใหขาดโอกาสในการแสวงหา
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ความกาวหนาไดทัดเทียมกับประชาชนไทยกลุมที่มีความสามารถดานภาษาไทยเปนอยางดีทั้งสี่
ทักษะที่กลาวมาแลวขางตน
ความพยายามในการลดทอนความเขมขนของการใชภาษาทองถิ่น หรือการปฏิเสธการมี
สวนรวมของภาษาทองถิ่นในบริบทที่นอกเหนือจากครัวเรือนและชุมชนนั้นมีมาอยางตอเนื่องใน
ประเทศไทย และในกรณี ส ว นใหญ ไ ด พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ว า ก อ ให เ กิ ด ผลเสี ย มากกว า ผลดี เพราะ
ประชาชนผูถู กบังคับใหเปลี่ยนแปลงนั้นยอมเกิดความหวาดระแวงสงสัยตอภาครัฐว ามีความ
ลําเอียงและไมใหความเทาเทียมในการพัฒนาแกคนในชาติที่มีความแตกตางกันทางภาษาและ
วัฒนธรรม กลาวคือ เปนการพัฒนาที่บังคับใหคนตองเลือกระหวางความกาวหนาทางสังคมกับการ
ทิ้งความเปน "ตัวเอง" เพื่อเปน "คนอื่น"
ประเด็นวาดวยความสัมพันธของภาษาและอัตลักษณทางสังคมนี้เปนเรื่องที่พิจารณาได
สองดานเปนอยางนอย ในดานหนึ่งนี่คือขอเท็จจริงทางสังคมที่เปนพื้นฐานของภาวะ "พหุภาษา"
(Multilingualism) ของประเทศไทย กลาวคือ ภาวะที่คนในสังคมหนึ่งๆ มีการใชภาษามากกวาหนึง่
ภาษาในตางบริบทกัน
ในอีกดานหนึ่ง ภาวะที่มีการใชภาษาหลายภาษาในสังคมนั้นหากดําเนินไปโดยพัฒนาไปสู
การมีอัตลักษณเดี่ยวแลว ยอมสงผลใหเกิดสถานการณที่มีลักษณะคลายกับเรือในอาวที่แลนสวน
กันไปมาในความมืด กลาวคือ เหมือนกับประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม
แตตางคนตางดํารงอยูแยกจากกัน (Plural Monolingualisms) ทั้งในระดับของทัศนคติที่มีตอกัน
และในระดับขอเท็จจริง
อยางไรก็ตาม หากมองภาวะพหุภาษานี้ในบริบทของทองถิ่น เราจะพบวาภาวะพหุภาษา
เปนสิ่งที่สามารถดํารงอยูได และมีประโยชนตอทุกฝายดวย แตปญหาอยูที่วาสังคมระดับชาติจะ
บูรณาการความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเขาดวยกันอยางประสานกลมกลืนไดอยางไร
การประสานกลมกลืนในลักษณะนี้มีความแตกตางอยางสิ้นเชิงจากกลืนทางวัฒนธรรม ซึ่งผล
สุดทายเราเหลือความหลากหลายทางวัฒนธรรมนอยลงแทนที่จะเทาเดิมหรือมากขึ้น
เมื่อมองในภาพรวมของประเทศ เรามองเห็นความจําเปนในการสรางสังคมพหุภาษาที่มี
ความหลากหลายมากไปกวาการธํารงรักษาภาษาที่มีอยูในแตละทองถิ่น แตละภูมิภาค และการ
สรางความสามารถในการใชภาษาไทยที่เปนสื่อกลางระหวางคนในชาติ เรายังมีความจําเปนตอง
พั ฒ นาความสามารถทางภาษาอื่ น ๆ ทั้ ง ที่ เ ป น ภาษาหลั ก ของประเทศเพื่ อ นบ า น และ
ภาษาตางประเทศที่นิยมใชเปนสื่อกลางของการติดตอสื่อสารในระดับนานาชาติ ความจําเปน
เหลานี้ยิ่งทําใหเราตองมีนโยบายที่ดีที่สามารถใหแนวทางที่จะจัดการกับความหลากหลายของ
ภาษาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม ซึ่ งขณะนี้เรายังไปไมถึงจุดนั้น แตเราก็พอจะคาดคะเนได วา
นโยบายภาษาที่เราอยากจะเห็นนั้นมีลักษณะอยางไร
เคาโครงของนโยบายภาษาที่นาจะเกิดขึ้นในประเทศของเรานั้นนาจะไดแก การที่รัฐบาลมี
นโยบายทํานุบํารุงภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ รวมทั้งภาษาทองถิ่นของชุมชนกลุมชาติ
พันธุตางๆ และภาษาไทถิ่น เพื่อสงวนรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเปน
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ทรัพยากรสําคัญของประเทศ และเพื่อสรางพื้นฐานทางการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่
เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง การสรางสันติสุขแกชนในชาติ เปนหนาเปนตา
ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ
สํ า หรั บ ภาษาท อ งถิ่ น นโยบายภาษาที่ พึ ง ประสงค ค วรจะสนั บ สนุ น ทั้ ง การสร า ง
ความสามารถในการธํ า รงรั ก ษาภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ช ว ย
เชื่อมโยงใหคนในทองถิ่นสามารถเขาถึงการศึกษาและการพัฒนาของสังคมชาติในภาพรวม และ
สามารถกาวทันพัฒนาการของโลกไดอยางเทาทัน โดยการสนับสนุนการใชภาษาทองถิ่นในระบบ
การศึกษาเปนสื่อการศึกษารวมกับภาษาประจําชาติ และภาษานานาชาติ เพื่อสรางคนไทยใน
สังคมพหุภาษา และพหุวัฒนธรรม เปนคนไทยที่มีรากแข็งแรงจากระดับทองถิ่นระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ทายที่สุด อยากจะบอกวาความแตกตางหลากหลายของภาษา มิใชอุปสรรคในการพัฒนา
ประเทศ แต กลับเปนทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมของประเทศดวยซ้ําไป ภาษาท องถิ่นที่
เขมแข็งยอมเปนแผนที่นําทางในการเขาถึงคุณคาของทรัพยากร และเปนรากฐานที่ยืนอยางมี
เกียรติมีศักดิ์ศรีของพลเมืองใหสามารถพัฒนาตนเองตอไปได และขอสําคัญ พลเมืองของสังคมใด
ก็ตามที่สามารถอยูกับความแตกตางหลากหลายได โดยไมเขาไปกาวกายหรือเปลี่ยนแปลงอัต
ลัก ษณ ข องคนอื่ น ถื อ ว า เป น ผู มี จิ ต ใจเป น ประชาธิ ป ไตยอย า งสมบู ร ณ เป น ที่ เ ชิ ด หน า ชู ต าใน
ประชาคมโลก และเปนสถานที่แวะพักของคนตางดาวทาวตางแดน เพื่อเขามารวมชื่นชมความ
อุดมสมบูรณทางวัฒนธรรม และความเจริญงอกงามทางจิตใจของผูคน
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สถานการณทางภาษาในสังคมไทยกับความหลากหลายทางชาติพันธุ3
ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
lcspm@mahidol.ac.th
1. เอเชียอาคเนย ดินแดนแหงชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม
ดินแดนเอเชียอาคเนยเปนดินแดนที่มีความซับซอนดานภาษาและชาติพันธุมากที่สุดแหง
หนึ่งของโลก มีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว เปนที่สนใจของชาวโลก ทั้งในแงของวิถีชีวิต
ภาษาวัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่หลากหลาย งดงามมีคุณคา และ
ทั้งในแงของเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา
ในปจจุบันกลุมชนตางๆ ในแผนดินเอเชียอาคเนยอยูภายใตการปกครองของรัฐชาติตางๆ
ไดแก ประเทศไทย เมียนมาร เขมร ลาว เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย สวนในหมูเกาะตางๆ
ทางตอนใต อ ยู ภ ายใต ก ารปกครองของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย บรู ไ น สิ ง คโปร แ ละฟ ลิ ป ป น ส
เปรี ย บเสมื อ นตาข า ยคลุ ม ลงไปกั้ น อาณาเขต ซึ่ ง อุ ด มสมบู ร ณ ไ ปด ว ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละ
ทรัพยากรทางธรรมชาติตางๆ ทั้งนี้โดยแตละประเทศไดกําหนดเครื่องมือของการสื่อสารระหวาง
กลุมชาติพันธุ ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เรียกวา ภาษาราชการหรือ
ภาษาประจําชาติเพื่อใชในการติดตอสื่อสารทั่วไปในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อความ
เปนเอกภาพของรัฐ ไดแก ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร ภาษากัมพูชา ภาษามาเลเซีย
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฟลิปนโน รวมทั้งภาษาอังกฤษ โดยในประเทศบรูไน ใชทั้งภาษามลายู
และภาษาอังกฤษ สวนในประเทศสิงคโปรใชทั้งภาษาอังกฤษ จีน มลายู และทมิฬ เปนตน
นอกจากการใชภาษาราชการ/ภาษาประจําชาติ (สวนมากเปนภาษาเดียวกัน) ในการ
สื่อสารอยางเปนทางการในระดับประเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว ยังใชเปนสื่อใน
การศึกษา (การจัดการเรียนการสอน) และในสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพอีก
ดวย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันหลายประเทศไดพยายามจัดใหมีการใชภาษาทองถิ่นหรือภาษาของ
กลุมชาติพันธุเปนสื่อในการศึกษาและสื่อสารมวลชนในระดับทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกดวยตามศักยภาพ
และความจําเปนเพื่อสัมฤทธิผลในการศึกษาและการสื่อสารในระดับทองถิ่น
2. ความหลากหลายของภาษาและชาติพันธุในประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยูใจกลางของแผนดินใหญเอเชียอาคเนยหรือสุวรรณภูมิ มี
ความร่ํารวยหลากหลายดานภาษาชาติพันธุและวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง โดยในจํานวนประชากร
3

บทความนี้พัฒนาจากรายงานผลงานวิจัย เรื่อง แผนที่ภาษาของชาติพันธุในประเทศไทย (สุวิไลและคณะ,
2545 และ 2547) และจากบทความ “ Language Situation: Thailand” Encyclopedia of Languages and
Linguistics, 2nd Edition (Suwilai Premsrirat, 2006)
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กวา 60 ลานคนนั้น แบงไดเปนกลุมชาติพันธุภาษาทั้งสิ้นถึง 70 กลุม4กระจายอยูในสวนตางๆ
ของประเทศ งานวิจัยแผนที่ภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆในประเทศไทย (สุวิไลและคณะ 2544)
ไดแสดงใหเห็นการกระจายตัวของกลุมชาติพันธุภาษาตางๆ ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ในสอง
ลักษณะคือ
1.) ความสัมพันธเชิงเชื้อสายหรือตระกูลภาษา ซึ่งแบงเปนตระกูลใหญๆ ได 5 ตระกูล
ไดแก ตระกูลไท (24 กลุม), ตระกูลออสโตรเอเชียติก (23 กลุม), ตระกูลออสโตรเนเซียน (3กลุม),
ตระกูลจีน-ธิเบต (21 กลุม) และตระกูลมง-เมี่ยน (2 กลุม) ดังนี้
• ภาษาตระกูลไท (Tai language family) มีจํานวน 24 กลุมภาษา ภาษาในตระกูลนี้

เปนภาษาพูดของคนสวนใหญของประเทศ และเปนกลุมภาษาที่มีการกระจายทั่วไปในสวนตางๆ
ทั่วประเทศ นอกเหนือจากในประเทศไทยยังพบผูพูดภาษาตระกูลไท ในลาว พมา เวียดนาม และ
จีน รวมทั้งบางหมูบานในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เฉพาะในประเทศไทยมีผูพูดภาษาใน
ตระกูลนี้เปนจํานวนรอยละ 92 ของประชากรในประเทศ ไดแก
Kaloeng
2. คําเมือง / ยวน
Khammuang/Yuan
1. กะเลิง
3. โซง/ ไทดํา
5. ไทขึน

Tai Dam

Tai Khun

7. ไทยโคราช

4. ญอ

Nyaw

6. ไทยกลาง

Central Thai

8. ไทยตากใบ

Thai Korat

Thai Takbai

9. ไทยเลย Thai Loei

10. ไทลื้อ

Tai Lu

11. ไทหยา Tai Ya

12. ไทใหญ

Tai Yai, Shan

13. ปกษใต Southern Thai

14. ผูไท

Phu Thai

15. พวน

16. ยอง

Yong

Phuan

17. โยย

18. ลาวครั่ง

Yoy

Lao Khrang

19. ลาวแงว Lao Ngaew

20. ลาวตี้

Lao Ti

21. ลาวเวียง Lao Wiang

22. ลาวหลม

Lao Lom

23. ลาวอีสาน

24. แสก

Lao Isan

Saek

• ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic language family) มีจํานวน 23

กลุมภาษาหลัก โดยทั่วไปเชื่อกันวา กลุมชนที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติกเปนกลุมชน
ดั้งเดิมในภาคพื้นดินเอเชียอาคเนย (Mainland Southeast Asia) ภาษาออสโตรเอเชียติก ในเอเชีย
อาคเนยทั้งหมดมีประมาณ 150 ภาษา กระจายอยูในบริเวณกวางทั่วดินแดนเอเชียอาคเนย ภาษา
4

จํานวนนี้นับรวมภาษาหลักและภาษาถิ่นยอย เนื่องจากแตละกลุมมีผูพูดเปนจํานวนมาก และการ
พิจารณาสถานะวาเปนภาษาหลักหรือภาษาถิ่นยอยขึ้นกับเกณฑทางสังคมและการเมือง
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เหลานี้มีคุณคาอยางยิ่งดานประวัติศาสตรและความเขาใจในมนุษยชาติของดินแดนแถบนี้ ภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติกที่พบในประเทศไทยในปจจุบันทั้งหมดเปนภาษากลุมมอญ-เขมร มีทั้ง
กลุมเล็กกลุมนอยและกลุมใหญกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีผูพูดเปนจํานวนรอยละ 4.3
ของประชากรในประเทศ ไดแก
1. กะซอง

Kasong

2. กูย-กวย (สวย) Kuy/Kuay

3. ขมุ

Khmu

4. เขมรถิ่นไทย

Thailand Khmer
(Northern Khmer )

5. ชอง

Chong

6. ซะโอจ (ชุอุง)

Sa-oc (Chung)

7. ซาไก (เกนซิว)

Sakai (Kensiw) 8. ซัมเร

Samre

9. โซ

So

So (Thavueng)

11. ญัฮกุร (ชาวบน)

Nyah Kur (Chaobon)

13. บรู / ขา

Bru

10. โซ (ทะวืง)
12. เญอ

Nyoe

14. ปลัง (สามเตา, ลัวะ)

Plang
(Samtao, Lua)

15. ปะหลอง (ดาละอัง)

Palaung (Dala-ang)

16. มอญ

Mon

17. มัล-ปรัย (ลัวะ/ถิ่น)

Mal-Pray (Lua/Ti )

18. มลาบรี (ตองเหลือง)

Mlabri
(Tongluang)

19. ละเม็ด (ลัวะ)
21. วา (ลัวะ)

Lamet (Lua)
Wa (Lua)

20. ละเวือะ (ละวา/ลัวะ) Lavua (Lawa/Lua)
22. เวียดนาม (ญวน/แกว)
Vietnamese

• ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan language family) มีจํานวน 21 กลุมภาษา

หลัก ประกอบไปดวยกลุมภาษาจีน ซึ่งผูพูดมีบรรพบุรุษอพยพมาจากสวนตางๆ ของจีน และมัก
ตั้งถิ่นฐานอยูในเขตตัวเมืองหรือตลาดทั่วประเทศ ยกเวนกลุมจีนฮอ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูเขตภูเขาใน
ภาคเหนือสวนตอกับพมาและจีน ภาษาในกลุมภาษาจีนมีทั้งหมด 7 กลุมภาษา และมีกลุมภาษา
ทิเบต-พมา จํานวนทั้งสิ้น 14 กลุมภาษา ผูที่พูดภาษาทิเบต-พมา เปนชนกลุมใหญทางตอนเหนือ
ของเอเชียอาคเนยติดตอกับจีน มีจํานวนภาษากวา 200 ภาษา สําหรับในประเทศไทยพบในเขต
ภาคเหนือและตะวันตกเปนสวนมาก ภาษาในตระกูลนี้มีผูพูดเปนจํานวนรอยละ 3.1 ของประชากร
ในประเทศ
1. กลุมภาษาจีน
1. กวางตุง Cantonese

2. แคะ / ฮักกะ

3. แตจิ๋ว

Teochiu

4. แมนดาริน / จีนกลาง Mandarin

5. ไหหลํา

Hinanese

6. ฮกเกี้ยน

Hakka

Hokkian
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7. ฮอ

Yunnanese (Western mandarin)

2. กลุมภาษาทิเบต-พมา
1. กะยา

Kaya

2. กะยอ

Kayo

3. จิงโพ / คะฉิ่น

Jingpaw/Kachin

4. บเว

Bwe

5. บิซู

Bisu

6. ปะกายอ

Sgaw Karen

7. ปะดอง

Padaung

8. โปว

Pwo Karen

9. พมา

Burmese

10. ละหู / มูเซอร

Lahu

11. ละวา (กอง)

Lawa (Gong)

12. ลิซู / ลีซอ

Lisu

13. อะขา / อีกอ

Akha

14. อึมป

Mpi

• ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน หรือมาลาโยโพลีเนเชียน (Austronesian or
Malayo-Polynesian language family) มีจํานวน 3 กลุมภาษาหลัก กลุมชนที่พูดภาษาออสโตรเน

เชี ย นส ว นมากเป น กลุ ม ชนพื้ น เมื อ งที่ อ ยูใ นเขตหมูเ กาะทางตอนใต ข องเอเชีย อาคเนย ได แ ก
มาเลเซีย อินโดนี เ ซีย ฟ ลิ ป ป นส เป นตนภาษาตระกู ล นี้ ใ นประเทศไทยพบในเขตภาคใต เ ป น
สวนมาก มีผูพูดเปนจํานวนรอยละ 0.3 ของประชากรในประเทศ5
1. มลายูถิ่น / นายู Melayu/ Nayu/ Yawi 2. มอเก็น / มอเกล็น Moken/Moklen
3. อูรักละโวย Urak Lawoy
• ภาษาตระกูลมง-เมี่ยน (หรือแมว-เยา)

(Hmong-Mien or Miao-Yao
language family) มีจํานวน 2 กลุมภาษาหลัก กลุมมง-เมี่ยนหรือแมว-เยาเปนกลุมชนที่ตั้งถิ่น
ฐาน อยูทางตอนเหนือของเอเชียอาคเนย ในประเทศไทยพบในภาคเหนือเปนสวนมากมีผูพูดเปน
จํานวนรอยละ 0.3 ของประชากรในประเทศ
1. มง / แมว (มงดํา, มงขาว) Hmong / Meo 2. เมี่ยน / เยา Mien / Yao
2.) ความสัมพันธเชิงสังคมของกลุมชาติพันธุภาษา
กลุมชาติพันธุทั้งกวา 70 กลุม จากตระกูลภาษาตางๆ นั้น มีสถานภาพทางสังคมหรือมี
บทบาทหนาที่แตกตางกัน ในระดับประเทศ ระดับทองถิ่นภูมิภาค
และระดับชุมชน โดยมี
ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ใชเชื่อมโยงกลุมชาติพันธุภาษาตางๆ เขาดวยกัน ภาษาไทยกลาง
สําเนียงที่ใชในหมูภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่พัฒนามาจากภาษาของชนชั้นสูง ผูมีการศึกษา
มีอิทธิพลในวงการเมืองการปกครองในจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้เนื่องจากอยุธยาเปนเมืองหลวงเกามา
5

นอกจากนี้ยังมีกลุมจาม (Cham) ในเขตกรุงเทพมหานคร (บานแขกครัว) โดยมีประวัติวามาจากประเทศกัมพูชา
และรับราชการในสมัยตนรัตนโกสินทร (กองอาสาจาม) ปจจุบันไมไดพูดภาษาจามในชีวิตประจําวัน
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หลายรอยป (Willium Smalley 1994) จึงไดเกิดการพัฒนาภาษาที่ใชในราชการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภาษาเขียน ซึ่งพัฒนามาจากภาษาอินเดียตอนใต (ภาษาพรามี/เทวนาครี) และพัฒนาการ
ตอเนื่องกันมาจากถึงปจจุบัน ภาษาไทยมาตรฐานยังไดรับอิทธิพลจากหลายภาษา เชน ภาษา
บาลีสันสกฤต เขมร จีน และภาษาอังกฤษ และไดใชเปนภาษาราชการ และถือวาเปนภาษาประจํา
ชาติ ใชเปนการติดตอทั่วไป ในระดับประเทศ เพียงภาษาเดียว สวนภาษาอื่นๆ เปนภาษาที่ใชใน
ชุมชนทองถิ่น ทั้งระดับทองถิ่นภูมิภาค และระดับชุมชนพื้นบาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ระดับประเทศ
ระดับทองถิ่นภูมิภาค

ระดับชุมชนทองถิ่น



ภาษาไทยมาตรฐาน

 ภาษาไทยถิ่นตามภูมิภาค
(ภาษาคําเมือง,ลาวอีสาน,ปกษใต,ไทยกลาง)

 ภาษาชุมชนทองถิ่นหรือภาษาพื้นบาน
- ภาษาไทยทองถิ่น
- ภาษาพลัดถิ่น (สวนมากเปนตระกูลไท)
- ภาษาในเขตเมืองและตลาด
- ภาษาในเขตแนวชายแดน
- ภาษาในวงลอม

ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ใชในกิจกรรมทางราชการระดับชาติและโอกาสที่เปน
ทางการทุกประเภท เปนสื่อในการเรียนการสอนในโรงเรียนและเปนภาษาของสื่อสารมวลชนทุก
แขนง เชน วิทยุ, โทรทัศน, หนังสือพิมพทั่วทั้งประเทศ
ในแตละภูมิภาคมีการใชภาษาทองถิ่นตามภูมิภาค ซึ่งพูดโดยประชากรสวนใหญและใช
เป น ภาษากลางในการสื่ อ สารระหว า งกลุ ม ชาติ พั น ธุ ภ าษาต า งๆ เช น ภาษาคํ า เมื อ ง ใช เ ป น
ภาษากลางในเขตภาคเหนือตอนบน, ลาวอีสานใชในเขตภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาษา
ปกษใตใชเขตภาคใต เปนตน สวนภาษาของชุมชนทองถิ่นมักเปนภาษากลุมชาติพันธุ ซึ่งมีทั้ง
ภาษาชุมชนทองถิ่นในกลุมตระกูลไท ซึ่งพูดในภูมิภาคตางๆ ภาษาพลัดถิ่น ซึ่งสวนมากเปน
ภาษาตระกูลไทจากนอกประเทศที่เขามาตั้งถิ่นในเขตประเทศไทยดวยปญหาการเมือง สงคราม
และการทํามาหากิน เชน ภาษาลาวตางๆ ในภาคกลาง เปนตน ภาษาในตระกูลอื่นที่อาจจัดอยูใน
กลุมนี้ ไดแก ภาษามอญ ซึ่งไดอพยพมาอยูในประเทศไทยมาเปนเวลานาน เขามารับราชการและ
ดําเนินชีวิตโดยสงบสุขมาเปนเวลานาน นอกจากนี้ยังมีภาษาในเขตตลาดหรือตัวเมือง ไดแก
ภาษาจีนตางๆ และภาษาเวียดนาม (เฉพาะอีสานตอนบน) มีกลุมภาษาในเขตแนวชายแดน ซึ่ง
เปนกลุมขนาดใหญ โดยตอเนื่องกับกลุมชนเดียวกับขามพรมแดนประเทศ เชน ชาวเขาตางๆ ใน
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ภาคเหนือ, ภาษามอญและกะเหรี่ยงในทางภาคตะวันตก, ภาษาเขมรถิ่นไทย6ทางภาคตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือและภาษามลายูถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน รวมทั้งมีกลุม
ภาษาเล็กๆ ซึ่งเปนภาษาในวงลอมของภาษาอื่นๆ ไดแก 1.ชอง 2. กะซอง 3.ซัมเร 4.ชุอุง 5.
มลาบรี 6.เกนซิว (ซาไก) 7.ญัฮกุร 8.โซ (ทะวืง) 9. ลัวะ (ละเวือะ) 10.ละวา (กอง) 11.อึมป 12.บิซู
13.อูรักละโวย และ14.มอเกล็น
ภาษาตางประเทศ นอกจากภาษาตางๆในสังคมไทยแลว การใชภาษาตางประเทศ
เพื่ อ การ ศึ ก ษาและธุ ร กิ จ และการเมื อ งก็ มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยภาษาอั ง กฤษจะมี
ความสําคัญมากที่สุด ภาษาญี่ปุนและโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาจีนกําลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ภาษาเพื่อนบาน เชน ภาษาเวียดนาม ลาว พมา มาเลเซียฯ มีความสําคัญ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เชนเดียวกัน
จากการที่สังคมไทยเปนสังคมพหุภาษาและภาษาตางๆ มีหนาที่ทางสังคมแตกตางกัน
ประชากรไทยจึงมักจะเปนผูที่พูดได 2 ภาษาหรือ 3 ภาษา หรือมากกวา ในชีวิตประจําวัน โดยใช
ภาษาทองถิ่นในครอบครัว หรือในชุมชน ใชภาษากลางของทองถิ่น (แตละภูมิภาค) เพื่อติดตอและ
คาขายตางกลุม และใชภาษาไทยกลาง (ไทยมาตรฐาน) ในโรงเรียนและสถานที่ราชการ รวมทั้ง
การใชภาษาตางประเทศในแวดวงการงานและการศึกษา เปนตน ซึ่งวิถีการใชตางภาษาในตาง
วาระและตางกิจกรรมเชนนี้เปนสิ่งที่ปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป ยกเวนในกลุมชนขนาดใหญตามแนว
ชายแดน เชน กลุมผูพูดภาษามลายูถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีจํานวนกวาลานคน ยังมี
ปญหาการสื่อสารเปนอยางมาก เนื่องจากยังคงใชภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจําวันอยางเขมขน มี
ปญหาการใชภาษาไทยซึ่งเปนภาษาราชการยังไมคลองแคลว ทําใหเกิดการเขาใจผิด ปญหาเล็ก
เปนปญหาใหญ ไมสามารถเขาถึงการศึกษา ซึ่งใชสื่อภาษาไทยทั้งเพียงภาษาเดียวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและสภาวะวิกฤตของภาษากลุมชาติพันธุ
ภาษาของกลุ ม ชาติ พั น ธุ ภ าษาแต ล ะกลุ ม ล ว นมี คุ ณ ค า เป น มรดกของมนุ ษ ยชาติ
ระบบสื่อสารที่สรางขึ้นมาจากภูมิปญญาเฉพาะของแตละกลุม เพื่อวิถีการดํารงชีวิต ที่ใชอยาง
ตอเนื่องกันมาเปนรอยเปนพันป ภาษาจึงเปนทั้งระบบคิด ระบบความรูความเขาใจในโลกและ
สิ่งแวดลอม เปนแหลงเก็บภูมิปญญาดานตางๆ รวมทั้งเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมหรือความเปน
ตัวตนของแตละกลุม
แตอยางไรก็ตามในโลกปจจุบันภาษาตางๆ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กลุมชาติ
พันธุภาษาตางๆ ลวนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงอันเนื่องมาจากโลกาภิวัตน ระบบเศรษฐกิจ
6

ชื่อนี้มาจากการประชุมการพัฒนาระบบเขียนภาษาเขียนดวยอักษรไทย เมื่อป 2533 ที่จังหวัดสุรินทร
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การเมือง สังคม และวัฒนธรรมสมัยใหมซึ่งมีอิทธิพลจากโลกตะวันตกไดมีการแพรขยายอยางไร
พรมแดน ดวยอํานาจและความเจริญดานการสื่อสารมวลชนที่ทรงพลัง ทําใหสามารถเขาถึงใน
เกือบทุกพื้นที่ แมในเขตหางไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อวิทยุและโทรทัศน รวมทั้งหนังสือพิมพ (ใน
บางพื้นที่) โดยใชภาษาใหญระดับชาติเชน ภาษาราชการหรือ ภาษานานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆ จํานวนมากจึงอยูในภาวะถดถอย วิกฤตและอาจสูญสิ้นไป สภาวะ
การดํารงชีวิตดานการใชภาษาที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจาก
• โอกาสของอาชีพการงาน ทําใหทุกคนตองมีความสามารถในการใชภาษา
สํ า คั ญ ภาษาใหญ ๆ เช น ภาษาราชการ ภาษาประจํ า ชาติ ห รื อ ภาษา
นานาชาติ (อังกฤษ จีนญี่ปุน ฯลฯ )
• การทํางานตามแหลงงานนอกชุมชน ทําใหมีการใชภาษากลางมากขึ้น
และใชภาษาทองถิ่นนอยลง
• การแตงงานขามกลุม ทําใหความเขมขนการใชภาษาทองถิ่นของกลุมชาติ
พันธุลดลง โดยใชภาษาที่มีอิทธิพลในพื้นที่หรือใชภาษากลาง สงผลตอ
การใชภาษาภายในบานและการสงผลตอการรักษามรดกทางภาษาแก
ลูกหลาน
นอกจากนี้ การกําหนดนโยบายทางการศึกษาหรือระบบการศึกษาที่ใชเฉพาะภาษา
ราชการเพียงภาษาเดียว เปนสื่อในการเรียนการสอน ทําใหภาษาทองถิ่นหมดความหมายและ
เยาวชนไมเห็นประโยชนของภาษาทองถิ่นของตน อีกทั้งนโยบายภาษาแหงชาติ ที่สงเสริมการ
ใช ภ าษาราชการเพี ย งอย า งเดี ย วนั้ น เป น ที่ เ ข า ใจกั น โดยทั่ ว ไป (แม ว า ยั ง ไม มี น โยบายภาษา
แหงชาติเปนทางการ) ทําใหภาษาอื่นๆหมดหนาที่และความสําคัญ
สําหรับสื่อสารมวลชนซึ่งเปนแหลงของการเผยแพรขอมูลขาวสารและบันเทิงคดีตางๆ
ซึ่งใชภาษาราชการเปนหลักและใชเพียงภาษาเดียว ในปจจุบันสามารถเขาถึงในบานที่อยูในเขต
หางไกล ทําใหเกิดการเผยแพรความรูความเขาใจเหตุการณตางๆ ดวยภาษาราชการเทานั้น
สาเหตุปญหาและสภาวะขางตนนําไปสูทัศนคติของเจาของภาษาที่ไมเห็นประโยชนและ
ความสําคัญของภาษาชาติพันธุของตนในโลกปจจุบัน คนรุนเยาวมีการใชภาษาราชการมากขึ้น
และใชภาษาชุมชนทองถิ่นของตนลดลงเรื่อยๆ หรือเลิกใช เปลี่ยนไปใชภาษาราชการเพียงภาษา
เดียวหรือใชเฉพาะภาษาใหญๆ ทําใหความสามารถในการใชสองหรือสามภาษาในหมูเยาวชนลด
นอยลงไปเรื่อยๆ จากงานวิจัยของสุวิไลและคณะ (2545) ไดพบวามีอยางนอยถึง 14 กลุมชาติ
พันธุภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตรุนแรงใกลสูญ ไดแก 1.ชอง 2. กะซอง 3.ซัมเร 4.ชุอุง 5.มลาบรี 6.
เกนซิว (ซาไก) 7.ญัฮกุร 8.โซ (ทะวืง) 9. ลัวะ (ละเวือะ) 10.ละวา (กอง) 11.อึมป 12.บิซู 13.อูรัก
ละโวย และ14.มอเกล็น
ภาษาเหลานี้เปนภาษาที่จัดอยูในกลุมภาษาในวงลอมทั้งสิ้น ซึ่งมีขนาดไมใหญนักหรือเดิม
อาจจะเปนกลุมใหญ แตในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนภาษา หรือมีกลุมผูพูดภาษาอื่นๆ ใกลเคียงได
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อพยพเขามาอยูปะปนจํานวนมาก ดังตัวอยาง เชน กลุมญัฮกุรในจังหวัดนครราชสีมา กลาววา
เดิมมีผูพูดภาษาญั ฮกุรอยู จํานวนมาก แตตอมาไดมีกลุมไทยโคราช ซึ่งเป นกลุ มใหญในพื้นที่
อพยพเขามาอยูปะปนมากขึ้น กลุมชาวญัฮกุรไดพยายามถอยหนีเขาปาลึกไปเรื่อยๆ จนไมมีทาง
ไปตอ ในที่สุดจึงตองอยูไปดวยกัน ผลที่ตามมาที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ ภาษาพื้นบาน ซึ่งไดแก
ภาษาญัฮกุร การใชลดลงเรื่องๆ และภาษาที่ใชก็มีลักษณะเพี้ยนไปตามอิทธิพลของภาษาไทย ซึ่ง
หมายถึงทั้งไทยโคราชและไทยกลาง (ภาษาราชการ) ในบางพื้นที่และบางกลุมไมมีการใชภาษา
ภายในครอบครัว ในชุมชน เชน กลุมชอง ลักษณะการถดถอยของภาษาและการใชนี้กําลังเกิดมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในหลายกลุม บางกลุมมีขนาดเล็กมาก เชน มลาบรี (ตองเหลือง), เกนซิว (ซาไก),
ละว า (ก อ ง) มี ผู พู ด เพี ย งจํ า นวนร อ ยกว า คน ทํ า ให ย ากที่ จ ะดํ า รงรั ก ษาไว ไ ด ใ นโลกของการ
เปลี่ยนแปลงปจจุบัน
ในจํานวน 9 กลุม เปนภาษากลุมมอญ-เขมร ตระกูลออสโตรเอเซียติก ซึ่งเปนกลุมภาษา
ดั้งเดิมของดินแดนสุวรรณภูมิ โดยที่ภาษากะซอง ซัมเร และชุอุง มีโอกาสนอยมากที่จะดํารงอยู
ไดและคงสูญสิ้นไปตามอายุขัยของผูพูดที่มีอยูไมกี่สิบคน
นอกจาก 14 กลุมวิกฤตใกลสูญดังกลาว ภาษาของกลุมชาติพันธุอื่นๆ แมกลุมขนาดใหญ
ล ว นไม อ ยู ใ นสถานะที่ ป ลอดภั ย และแสดงให เ ห็ น ความถดถอย เปลี่ ย นแปลงในการใช ภ าษา
โดยเฉพาะอยางยิ่ งในกลุมเยาวชน เชนกลุมภาษาวิกฤตตามแนวชายแดน ไดแก ภาษามอญ
ภาษามลายูถิ่น ภาษาเขมรถิ่นไทยฯ หรือแมแต ภาษาคําเมือง ลาวอีสาน ปกษใต ซึ่งเปนภาษาซึ่ง
ใชเ ปนภาษากลางในแตละภูมิภาค ในปจจุบั นแมวายังคงพู ดทั่วไปโดยใชสําเนียงทองถิ่น แต
คําศัพทและลักษณะทางไวยากรณจํานวนมากเปลี่ยนเปนภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยมาตรฐาน)
เนื่องมาจากระบบการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในปจจุบันจึงมีเพียงภาษาไทยมาตรฐานซึ่งเปน
ภาษาราชการ เพียงภาษาเดียวที่ยังปลอดภัยไมถึงกับสูญสิ้นไปดังเชนภาษาของชุมชนทองถิ่น
แม ว า จะถู ก คุ ก คามด ว ยภาษาและวั ฒ นธรรมตะวั น ตกโดยผ า นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป น ภาษา
นานาชาติ ดวยเชนกัน
การตายของภาษาที่กําลังเกิดขึ้นเปนปญหาระดับโลก นักภาษาศาสตร Michel Krauss
(1992) ไดทํานายไววา รอยละ 90 ของภาษาในโลกปจจุบันซึ่งมีประมาณ 6,000 ภาษา อยูใน
ภาวะวิกฤตและอาจไมสามารถดํารงอยูไดพนศตวรรษนี้ ซึ่งภาษาเหลานี้คือภาษาของกลุมชาติ
พันธุตางๆ ที่มิไดมีสถานะเปนภาษาที่ใชในระบบการศึกษานั่นเอง มีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่อยู
ในภาวะที่ปลอดภัย ซึ่งไดแกภาษาราชการหรือภาษาประจําชาติตางๆ
คําถามที่เกิดขึ้นคือ การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในโลก ในปจจุบันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ มิใชหรือ เราเปนกังวลกับสิ่งที่ฝนธรรมชาติหรือไม คําตอบคือ การถดถอย สูญเสีย
ความหลากหลายทางธรรมชาติและความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนมรดกของ
มนุษยชาติซึ่งกําลังเปนปญหาใหญในยุคปจจุบัน เปนสิ่งที่มิไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเกิดขึ้น
เพราะการจัดการของมนุษยดังกลาวขางตน ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง
อยางคาดไมถึง
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4. ปญหาความมั่นคงของมนุษย สิทธิมนุษยชนและสิทธิทางภาษา
สําหรับสถานการณทางสังคมของกลุมชาติพันธุภาษาในภาวะวิกฤตนั้น โดยทั่วไปกลุม
ชาติ พั น ธุ ก ลุ ม เล็ ก กลุ ม น อ ยอยู ใ นสภาพอ อ นแอ ขาดความเชื่ อ มั่ น ต อ ตนเองและกลุ ม ของตน
เยาวชนละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ในขณะที่สวนมากก็ยังคงไมสามารถปรับตัวเอง
เขาสูโลกของสังคมใหญไดอยางสมบูรณ ไมประสบผลสําเร็จทางการศึกษาตามที่ตองการในระบบ
โรงเรียน ไมมีอนาคตและเสนทางเดินที่ชัดเจน ไมมีความมั่นคงทั้งดานสถานะภาพทางสังคม
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ซึ่งในสายตาของคนทั่วไปจะมองวากลุมคนเหลานี้เปนกลุมที่พัฒนา
ยาก ยากที่จะประสบความสําเร็จ เปนชุมชนลาหลัง ภาษาของกลุมชนเล็กๆ ก็จะคอยๆ สูญสลาย
ไป เปลี่ ย นไปพู ด ภาษาใหญ ปรั บ ตั ว เข า กั บ กั บ สั ง คมใหญ ภ ายนอก ซึ่ ง บางส ว นก็ ป ระสบ
ความสําเร็จ แตจํานวนมากก็ยังไมสามารถปรับตัวได หรือยังไมเปนที่ยอมรับของสังคมภายนอก
ในขณะที่กลุมชาติพันธุกลุมใหญตามแนวชายแดน เชน กลุมคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต นอกจากปญหาขางตนแลวยังมีปญหาวิกฤตดานอัตลักษณและจิตวิญญาณ อัน
เนื่องมาจากมีความแตกตางดานอัตลักษณทางภาษาวัฒนธรรม ความเชื่อและการสื่อความหมาย
เปนอยางมาก ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐดานตางๆ เชน การศึกษา การปกครอง ฯลฯ
ซึ่งสื่อสารผานภาษาราชการไดอยางเต็มที่ นําไปสูการขาดความเทาเทียมในการดํารงชีวิต ไมมี
ความมั่นคงในอัตลักษณความเปนตัวตนของตนและกลุม กอใหเกิดการตอตานอยางรุนแรงจน
บางครั้งควบคุมไมได ความไมมั่นคงทางภาษานําไปสูปญหาความไมมั่นคงทางการศึกษาและ
ความไมมั่นคงในคุณภาพชีวิตดานตางๆ และความมั่นคงภายในประเทศ
ในแงของปญหาดานสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทางภาษา องคกรสากลดานสิทธิ
มนุษยชนยืนยันวากลุมชาติพันธุตางๆนั้น มีสิทธิทางภาษา โดยสามารถที่จะใชภาษาของตนเอง
ทั้งในที่รโหฐาน คือ ในบานของตน ในชุมชนของตนและในที่สาธารณะตางๆ รวมทั้งสามารถใช
ภาษาของตนเองในการจัดระบบการศึกษาแกเยาวชน ทั้งนี้โดยมีผลงานวิจัยจากประเทศตางๆ ที่
พิสูจนและสนับสนุนประโยชนของการใชภาษาแมเปนสื่อในการศึกษาในเบื้องตนและเชื่อมโยงเขา
สูภาษาราชการหรือภาษาประจําชาติ เพื่อนําไปสูสาระความรูและสังคมตอไป
ดวยเหตุดังกลาวขางตนในการแกปญหาการเขาถึงบริการของรัฐดานตางๆ และการหวัง
ผลที่จะกอใหเกิดความสมานฉันทและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของประชากรในชาติโดยทั่วไป
นั้น จึงควรมีการทบทวนระบบการศึกษาและนโยบายภาษาแหงชาติ เพื่อใหสามารถเอื้อตอการใช
ภาษาของชาติ พั น ธุ ห รื อ ภาษาแม ซึ่ ง เป น ภาษาที่ ห นึ่ ง ของเด็ ก ในระบบการศึ ก ษา เพื่ อ สร า ง
ประชากรไทยที่มีคุณภาพบนฐานของอัตลักษณทองถิ่นที่แข็งแกรง ในขณะเดียวกับก็สามารถ
เขาถึ งอัต ลักษณความเปนประชากรไทยในระดับชาติดวย ความเปนไทยของชนในชาติ มิได
หมายความว า ทุ ก คนจะต อ งสละอั ต ลั ก ษณ ท างภาษาและวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของตน และใช
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของสวนกลางเพียงอยางเดียว แตความสามารถที่จะดํารงอัตลักษณ
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ทองถิ่นของแตละกลุมชาติพันธุภาษา โดยที่สามารถสื่อสารและอยูรวมกับประชากรไทยกลุมอื่นๆ
ในสังคมไทย เขาถึงบริการของรัฐดานตางๆ อยางเทาเทียม มีความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ปรารถนา จะทําใหเกิดอัตลักษณของความเปนไทยในระดับชาติไปดวยพรอมกัน และเปน
ประชากรไทยที่มีคุณภาพสามารถรวมกันแขงขันกับโลกภายนอกได

บรรณานุกรม
Diffloth, Gérard. 1980. “Austroasiatic: The indigenous Southeast Asian language
family.” Talk presented at panel New Directions in Southeast Asian Linguistics,
Association for Asian Studies, Washington, D.C.
Diffloth, Gérard. 1984.The Dvaravati Old Mon Language and Nyah Kur. Bangkok:
Chulalongkorn University.
Grimes, Barbara F.(ed.) 2000. Ethnologue. Languages of the World. 14th Edition.
Dallas, Texas: SIL International.
Smalley, William A. 1994. Linguistic Diversity and National Unity. Chicago: The
University of Chicago Press.
Suwilai Premsrirat.. 1995.“On language maintenance and language shift in minority
languages of Thailand: A case study of So(Thavung)” Paper presented at the
International Symposium on Endangered Languages in Tokyo, Japan.
Suwilai Premsrirat. 2003. “Language development and language revitalization in
Thailand : A caseof Chong Revitalization Program.” Paper presented at the
Conference on Language Development, Language Revitalization and Multilingual
Education in Ethnic minority Communities in Asia, Bangkok, Thailand.
Suwilai Premsrirat. 2006. “Language Situation: Thailand,” Encyclopedia of Language
and Linguistics Vol.2, Elsevier Ltd.
Suwilai Premsrirat. 2007. “ Endangered Languages of Thailand. ” JSL 184 : 75-93
สุวิไล เปรมศรีรัตน และอภิญญา บัวสรวง. 2541. สารานุกรมกลุมชาติพันธุในประเทศไทย:
ญัฮกุร. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุวิไล เปรมศรีรัตน และพรสวรรค พลอยแกว. 2549. สารานุกรมกลุมชาติพันธุในประเทศไทย:
ก ะ ซ อ ง แ ล ะ ซั ม เ ร . ส ถ า บั น วิ จั ย ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า ช น บ ท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ. 2544. รายงานผลการวิจัย เรื่อง แผนที่ภาษาของชาติพันธุใน
ประเทศไทย. โรงพิมพคุรุสภา กรุงเทพมหานคร.

229

สุ วิไ ล เปรมศรี รัต น และคณะ. 2548. วิ ก ฤตทางภาษาและวั ฒ นธรรมของกลุ ม ชาติ พั นธุ :
ปญหาหรือโอกาส?” (Ethnic Minorities Language and Culture in Crisis:
Challenges or Opportunities). รายงานผลงานวิจัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ. 2549. การพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับกลุมชาติพันธุโดยใช
ภาษาทองถิ่นเปนสื่อและการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา. สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ. 2550. ประสบการณการฟนฟูภาษาในประเทศไทย กรณีภาษา
ชอง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล.
"

230

วิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ : ปญหาหรือโอกาส ? 7
ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 8
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษาและวัฒนธรรมเปนมรดกของมนุษยชาติ แตในปจจุบันความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมกําลังอยูในภาวะวิกฤต นักวิชาการและชุมชนเจาของภาษาและวัฒนธรรมจึงไดมี
ความพยายามที่จะศึกษาและฟนฟูภาษา–วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เพื่อสรางองคความรูและเพื่อ
การดํารงอยูในสังคมปจจุบัน

1. วิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุและผลกระทบ
เศรษฐกิจโลก วัฒนธรรมสมัยใหม การแขงขัน และการสื่อสารที่ทรงพลังไรพรมแดน เปน
สถานการณ ข องโลกยุ ค ป จ จุ บั น ซึ่ ง ผู ค นไม ว า จะอยู ใ นมุ ม ใดของโลกก็ จ ะได รั บ ผลกระทบทั้ งสิ้ น
ดังนั้นปจจัยสําคัญที่จะทําใหมนุษยสามารถดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข คือ การมีฐานทาง
สติปญญาและจิตวิญญาณที่เขมแข็งมั่นคง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และความเชื่อมั่นในกลุมของตน
แตในปจจุบันภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเปนฐานของระบบวิธีคิด และเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตน
ของชนกลุมชาติพันธุตางๆ กลุมเล็กกลุมนอยที่ไมมีอํานาจทางการเมืองการปกครอง ไมมีสถานะเปน
ภาษาราชการหรือภาษาประจําชาติ กําลังตกอยูในภาวะวิกฤตและเสี่ยงตอการเสื่อมสลาย เปน
ปญหาคุกคามตอความหลากหลายของภูมิปญญา ภาษาและวัฒนธรรม ในโลกยุคปจจุบัน ปญหา
วิ ก ฤตด า นความหลากหลายของภาษาและวั ฒ นธรรมเป น ป ญ หาระดั บ โลกเช น เดี ย วกั บ ป ญ หา
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยนักภาษาศาสตรไดประมาณการวา 90% ของภาษาในโลกกวา 6,000
ภาษากําลังอยูในภาวะวิกฤต (Krauss, 1992) แมวาบางทานมองในแงดีกวานี้ แตอยางนอยก็เชื่อวา
เกินกวาครึ่งของภาษาในโลกกําลังอยูในภาวะวิกฤต และอาจจะไมสามารถดํารงอยูไดพนศตวรรษนี้ มี
เพียงภาษาใหญหรือภาษาราชการเทานั้นที่ปลอดภัย กลุมชาติพันธุตางๆ จึงอยูในสภาวะออนแอ
สูญเสียเอกลักษณและอัตลักษณของตนเอง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิเวศนทางสังคม
และวัฒนธรรมอยางรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัตน ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ประสบกับ
ภาวะวิกฤตนี้

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเปนอยางมาก โดยมีภาษาและ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งเปนเอกลักษณถึงกวา 70 กลุม (Suwilai, 2006 และ สุวิไล
และคณะ,2547) ซึ่งนับวาเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ มีคุณคาดานประวัติศาสตร ภูมิปญญาและ
ความรูที่เกี่ยวกับมนุษยในเอเชียอาคเนย โดยมีภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งพัฒนามาจากภาษาไทย
7

บทความนี้ปรับปรุงจากบทความเดิมเรื่องวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ : ปญหาหรือโอกาส? ซึ่ง
ตีพิมพลงในวารสารภาษาและวัฒนธรรมฉบับบที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2548) เพื่อเสริมขอมูลใหเปนปจจุบัน
8
ศาตราจารยสาขาภาษาศาสตร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลางของชนชั้นสูงจากอยุธยา (Smalley, 1994) เปนภาษาราชการเพียงภาษาเดียว และใชเปนสื่อ
ในการเรียนการสอนในโรงเรียน และในสื่อสารมวลชน กลุมชาติพันธุภาษาตางๆ ในประเทศไทยมี
จํานวนอยางนอยถึง 14 ภาษาที่กําลังตกอยูในภาวะวิกฤตที่รุนแรงและชัดเจน (จากผลการวิจัย
แผนที่ภาษาของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย, สุวิไล และคณะ 2544) มีโอกาสที่จะเสื่อมสลายไป
ในศตวรรษนี้ เนื่องจากเปนกลุมภาษาที่อยูในวงลอมของภาษาอื่นๆ ที่มีจํานวนมากกวาและมี
สถานะทางสังคมสูงกวา จํานวนผูพูดเหลือนอย หรือยังมีเฉพาะผูพูดรุนอาวุโส และ/หรือไมมีการ
ใชภาษาในบาน จึงไมมีการสืบทอด ไดแก ชอง กะซอง ซําเร ชอุง (ซโอจ) ญัฮกุร โซ (ทะวืง) ละวา
(ละเวือะ) มลาบรี อึมป บิซู ซาไก (เกนซิว) ละวา (กอง) มอเก็น อุรักละโวย ในบรรดาภาษา
เหลานี้ภาษาซําเรและกะซองในจังหวัดตราด มีโอกาสนอยมากที่จะดํารงอยูได (Pornsawan,1999
และ Sunee,2003) เนื่องจากปจจุบันมีผูพูดเหลือเพียงไมกี่สิบคน และความสามารถในการใช
ภาษาเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ ภาษาทั้งสองนี้คงจะสูญไปตามอายุขัยของผูพูด สวนกลุมภาษา
ทองถิ่นอื่นๆ ในประเทศไมวาภาษาใหญหรือเล็กที่ไมใชภาษาราชการ ลวนอยูในภาวะไมปลอดภัย
ชุมชนเหลานี้อยูในภาวะวิกฤตระดับตางๆ กัน กลุมที่มีความตางจากภาษาราชการเปนอยางมาก
จะออนแอ ขาดความมั่นใจ รวมกันไมติด กลุมใหญบางกลุมมีปฏิกิริยาตอบโตเกรงถูกการครอบงํา
และการสูญเสีย บางกลุมมีความรุนแรง ควบคุมไมได ฯลฯ การสูญเสียภาษาเปนการสูญเสียภูมิ
ปญญา ระบบวิธีคิดหรือโลกทัศนของแตละกลุมชน ซึ่งมีคุณคามหาศาล เชนเดียวกับปญหาการ
สูญเสียลักษณะทางชีวภาพอื่นๆ ในโลก เชน พันธุพืช พันธุสัตว ฯลฯ
จากประสบการณเดิมในการทํางานวิจัยสนามดานภาษาศาสตรในชุมชนกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ผูวิจัยไดพบความแตกตางอยางชัดเจนในการใชภาษาของคนกลุมอายุตางกันทั้งความถี่ใน
การใชภาษา ความ สามารถ และลักษณะภาษาที่ใช (Suwilai, 2002) เนื่องจากไดรับอิทธิพลจาก
ภาษาและวัฒนธรรมใหญเปนอยางมาก ภาษาทองถิ่นจึงอยูในภาวะถดถอย เลิกพูดหรือเปลี่ยน
ภาษาพูดในกลุมคนรุนเยาว เหตุการณนี้เปนสิ่งที่ชาวบานอาวุโสรับรูและมีความหวงใย เสียดาย
บางกลุมมีความพยายามที่จะบันทึกคําศัพทตางๆ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาดานตางๆ ฯลฯ
ตามกําลังความสามารถ และเครื่องมือเทาที่มี เชน บันทึกดวยภาษาไทย หรือเขียนภาษาพื้นบาน
ดวยตัวอักษรไทย เปนตน ดังตัวอยางเชน กํานันเฉิน ผันผาย บานคลองพลู และลุงสมควร ทองคํา
บานกระทิง ซึ่งเปนชาวชอง (จังหวัดจันทบุรี) ไดมีการเขียนคําศัพทภาษาชองไว เชนเดียวกับ
กํานันบือ ชาวบานละเวือะ ที่มีการจดบันทึกบทกลอนและชาวบานเขมรสุรินทรที่มีการจดบันทึก
ภาษา ประเพณี สมุ น ไพร เพลง ฯลฯ นอกจากนี้ จ ากการสอบถามชาวบ า นที่ ส นใจจะร ว ม
โครงการวิจัยทองถิ่นถึงเหตุผลที่ตองการอนุรักษภาษาพื้นบานของตน เชน กลุมผูพูดภาษาโซ
(ทะวืง) ไดคําตอบและความคิดเห็นเหมือนๆ กันวาตองการรักษาภาษาพื้นบานไว เพื่อใหพอ แม
ลูก หลาน พูดคุยกันไดเมื่อมีปญหา ซึ่งแสดงวาชาวบานรูสึกถึงผลของการเปลี่ยนภาษาหรือการ
สูญเสียภาษาพื้นบานวาเปนการสูญเสียความเปนสังคม ชุมชน หรือแมแตครอบครัว ซึ่งเปนที่พึ่งที่
มั่นคงทางจิตวิญญาณไปดวย พอแมพูดกับลูกไดไมเขาใจกันชัดเจน ชวยกันไมไดเต็มที่ เพราะพูด
กันคนละภาษา
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2. ความพยายามในการสงวนรักษาความหลากหลายทางภาษาและการชะลอ
ความสูญเสียผานสถาบันวิชาการ
จากปญหาวิกฤตขางตน และจากประสบการณการทํางานในชุมชนภาษาและชาติพันธุ
ตางๆ อาจารย นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาโทและเอกของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดศึกษาวิจัยสรางองคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุตางๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบานมาเปนเวลา 30 ป (ตั้งแตแรกเริ่มกอตั้ง
เปนศูนยศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย) และในปจจุบันไดจัดตั้งศูนยศึกษาและฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเบื้องตน คือ การศึกษาสํารวจสภาวะและ
เฝาระวังภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อยูในภาวะอันตรายทั้งในประเทศไทย และที่ตอเนื่องขาม
พรมแดนไปในประเทศเพื่อนบาน โดยมีการศึกษาบันทึกภาษาและวัฒนธรรมใหไดองคความรูที่
สํา คั ญ มากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะเป น ได ก อ นที่ จ ะเสื่ อ มสลายไป อาทิ การวิ จั ย และอธิ บ ายระบบภาษา
การศึกษาสถานภาพของภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชนในพื้นที่ตางๆ และกลุมอายุตางๆ การทํา
พจนานุกรม การศึกษารวบรวมนิทานพื้นบาน เพลงพื้นบาน ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนการดําเนินงาน
ของนักวิชาการดานภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษา วัตถุประสงคขั้นถัดมา คือ การรวมมือกับ
ชุมชนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมตามศักยภาพ ความสนใจและความ
พรอมของแตละชุมชน โดยมีการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามความ
เหมาะสม และวัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง คือ การใหบริการวิชาการการฝกอบรมแกนักวิชาการ
และชุมชนชาติพันธุตางๆ เพื่อการบันทึกและฟนฟูในแงมุมและขั้นตอนตางๆ ตามความสนใจ
รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสาธารณชน สําหรับในสวนของการดําเนินงานรวมกับชุมชน
ในปจจุบันไดเกิดโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษาจํานวน 30 โครงการ ดําเนินงานใน 12
ชุมชนชาติพันธุภาษา และไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงานภาค ซึ่ง
นับวาเปนโอกาสแกกลุมชาติพันธุยอยตางๆ ทําใหเกิดมีการตื่นตัว เกิดความสนใจที่จะดําเนิน
งานวิจัยเพื่อฟนฟูภาษา ชุมชนชาติพันธุภาษาเหลานี้ลวนมีความสําคัญทั้งดานประวัติศาสตร
ภาษาศาสตร สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา และเป น กลุ ม ที่ ไ ด มี ก ารศึ ก ษาโครงสร า งภาษาใน
ระดับพื้นฐานแลว ดังเชน
• กลุมชอง กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (เปนกลุมชนดั้งเดิมของเอเชียอาคเนย
ในอาณาจักรเขมรโบราณ พูดภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร ตะวันออก
สาขายอยเปยริก) เปนชุมชนที่ไดผานกระบวนการปฏิบัติการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมตามความ

สนใจตั้งแตป 2534 และยังดําเนินการอยูโดยไดมีการจัดทําระบบเขียนเพื่อเปนเครือ่ งมือในการ
เขียน การผลิตวรรณกรรม สื่อการเรียนและหลักสูตรทองถิ่น การสอนภาษาชองในโรงเรียน การ
ฝกครูชุมชน รวมทั้งจัดทําศูนยการเรียนรูและฟนฟูสําหรับการเผยแพรแกชุมชน สภาวะวิกฤตของ
กลุมชองจัดอยูในระดับที่ 7 ซึ่งเปนภาวะวิกฤตขั้นกอนสุดทาย เนื่องจากแทบจะไมมีการใชภาษา
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ในบาน ระหวางบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะระหวางผูอาวุโส เชน พอ แม ปู ยา กับรุนเยาว
อยางไรก็ตามโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชองไดเปนบทเรียนใหชุมชนอื่นๆ นับวาเปน
โครงการตนแบบและยังปจจุบันคงดําเนินการตอเนื่องจากประเด็นภาษาไปสูประเด็นอื่นๆ หรือ
แตกแขนงไปชุมชนภาษาอื่นๆ ในปจจุบนั ชุมชนชาติพนั ธุตางๆ ทีเ่ ขารวมโครงการฟนฟูภาษา
ไดแก 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลุมชอง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
7. กลุมอึมป อ.เมือง จ.นาน
กลุมญัฮกุร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
8. กลุมกะซอง อ.บอไร จ.ตราด
กลุมโซ (ทะวืง) อ.สองดาว จ.สกลนคร
9. กลุมมอญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี
กลุมละวา (กอง) อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี
10. กลุมเขมรถิ่นไทย อ.โพธิ์กอง จ.สุรินทร
กลุมมลาบรี(ตองเหลือง) อ.รองกวางจ.แพร 11. กลุมมง อ.รองกวาง จ.แพร
กลุมละเวือะ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน
12. กลุมไทดํา อ.เชียงคาน จ.เลย
และยังอยูในการพัฒนาโครงการอีกประมาณ 5 กลุม เชน กลุมบรู จ.อุบลราชธานี กลุมบิซู จ.
เชียงราย เปนตน

3. การวิจัยเพื่อฟนฟูภาษาของชุมชนทองถิ่น
วิธีการวิจัยเพื่อฟนฟูภาษาของชุมชนทองถิ่น เปน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research) โดย ชุมชนเปนแกนหลักในการดําเนินงาน และสถาบันฯ เปน
ผูสนับสนุนดานเทคนิควิธีการ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. กระตุนความสนใจและความตระหนักถึงปญหาวิกฤตทางภาษา และโอกาสในการ
ฟนฟูโดยชุมชน
2. ใช วิธีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยการใชปญหาหรือความตองการ
ของชุมชนเปนตัวตั้ง เนื่องจากการฟนฟูภาษาเปนงานที่มีลักษณะเปนนามธรรม และการที่จะหวัง
ให ช าวชองสามารถกลั บ ไปพู ด ภาษาท อ งถิ่ น ของตน ดั ง เช น ภาษาชองในสั ง คมยุ ค ป จ จุ บั น
เชนเดียวกับเมื่อกวา 50 ปที่แลว เปนสิ่งที่เปนไปไดยาก จึงจําเปนตองมีการประยุกตใชเทคนิค
วิทยาการสมัยใหมที่เปนสากลใหเหมาะสมในการฟนฟู โดยการสรางระบบเขียนสําหรับภาษา
พื้นบานซึ่งเดิมมีแตภาษาพูด เพื่อใชเปนเครื่องมือบันทึกและเผยแพรซึ่งชวยในการชะลอการตาย
และการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งเกิดอยางรวดเร็วในปจจุบัน โดยใชเปนเครื่องมือในการบันทึก
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิปญญาดานตางๆ การสรางหนังสือ/วรรณกรรมในภาษาพื้นบาน นําไปสู
การสรางสื่อการเรียนการสอนตางๆ จัดทําหลักสูตรทองถิ่น และนําไปสูการสอนในโรงเรียน เปน
ตน ในการนี้คณะผูวิจัยจากสถาบันใชวิธีกําหนดกรอบการฝกอบรมปฏิบัติการและจัดประชุมไปที
9

การจัดลําดับความรุนแรงของสภาวะวิกฤต โดยโจชัว (Fishman, 1991) ซึ่งไดแบงเปน 8 ระดับ
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ละเรื่อง เพื่อใหชุมชนมีแนวทาง มีการคิดและการทํางานรวมกัน โดยเบื้องตนใชการสรางระบบ
ตัวเขียน และการฝกเปนนักเขียน เขียนเรื่องดวยภาษาของตน ฯลฯ เปนเนื้อหาของการรวมกลุม
ทํางาน ซึ่งบางเรื่องตองจัดประชุมปฏิบัติการหลายครั้งจึงจะสําเร็จ โดยคณะผูวิจัยจัดกลุมพูดคุย
บางเรื่องตองจัดหาวิทยากรเพิ่มเติม เชน การทําหลักสูตร การทําสื่อการเรียนการสอน การฝกครู
ในเบื้องตนไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญของเอสไอแอล อินเตอรเนชั่นแนล
ซึ่งมี
ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมชาติพันธุจากประเทศอื่นๆ มาเปนที่ปรึกษา
และร ว มงานกั บ คณะผู วิ จัย เพื่อ ฝ ก อบรมเทคนิค บางประการแก อาจารยแ ละนั กศึ ก ษา โดย
คณะผูวิจัยไดมีการประยุกตความรูเดิมกับเทคนิควิธีการสมัยใหมใหเหมาะสมกับโครงการฟนฟู
ภาษาฯ ในประเทศไทย สําหรับการจัดทําศูนยการเรียนรู จะเชิญผูที่มีความรูดานพิพิธภัณฑวิทยา
มาแนะนําผูที่เขารวม ในการจัดฝกอบรมแตละครั้ง เปนไปตามความสมัครใจและความเหมาะสมใน
แตละงาน เชน การเขียนเรื่อง ทําหลักสูตร ทําสื่อการเรียนการสอนภาษา ซึ่งจะตองระดมบุคคลที่
เขียนหนังสือไดมาเรียนรูระบบเขียนและผูที่มีความรูเรื่องพื้นบานที่เขียนเรื่องไดมารวมงาน ชวน
เยาวชนที่มีฝมือมาวาดภาพประกอบเรื่อง และจัดที่เขารูปเลมหนังสือ ฯลฯ ถาเปนการฝกอบรมครู
ผูที่จะทําหนาที่เปนครูภาษาทองถิ่น จะตองเลือกจากผูที่มีเวลาทํางานไดโดยตอเนื่อง อานเขียน
ภาษาท อ งถิ่ น ได พู ด ภาษาได ชั ด เจน รู วั ฒ นธรรมดี ชุ ม ชนยอมรั บ และอยู ใ นวั ย ที่ ค ล อ งตั ว
เนื่องจากการเรียนการสอน ตองมีการใชทาทางประกอบ การนําออกจัดการเรียนการสอนนอก
สถานที่ โดยผูอาวุโสจะรวมเปนผูสอนบางวาระที่เหมาะสมเปนครั้งคราว เชน การเลานิทาน การ
สอนกิจกรรมวัฒนธรรม ทําอาหาร หัตถกรรม เปนตน
3. ใช การดูงานชุมชนโครงการตนแบบ เชน กรณีกลุมชุมชนที่สนใจจะเดินทางไปดูงาน
โครงการชอง เพื่อใหเห็นแนวทางทําใหเกิดกําลังใจและประมาณกําลังความสามารถของตนเองได
เห็นไดจากการที่กลุมละเวือะ แมฮองสอน กลุมญัฮกุร ชัยภูมิ และอื่นๆ เกิดความอยากพัฒนา
ตัวเขียนภาษาของตน เมื่อเห็นกลุมชองทําได ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเริ่มงานดวยตนเองของ
ชุ ม ชนกลุ ม ชาติ พั น ธุ ย อ ยต อ ไป และยั ง ทํ า ให เ กิ ด เครื อ ข า ยระหว า งชุ ม ชนต า งๆ ที่ มี ป ญ หา
เชนเดียวกัน ไดหารือซึ่งกันและกัน ไมโดดเดี่ยว
4. จัด ผูประสานงาน กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาหรือนักวิจัย ผูที่คุนเคยกับภาษาและ
วัฒนธรรมของชุมชน มีความรูและวิธีการในการศึกษาภาษาและชาติพันธุหรือเปนผูที่สนใจ และ
สามารถทํางานกับกลุมชาติพันธุยอยได โดยทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการประสานงาน หรือ
เปนพี่เลี้ยงจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประสานงานตางๆ ระหวางชุมชน วิทยากร สถาบัน
วิชาการ แหลงทุน รวมทั้งฝกการเขียนรายงานและการจัดทํางบประมาณแกทีมชุมชน เปนตน
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4. ผลการดําเนินงานฟนฟูภาษาในชุมชน
สําหรับโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง จันทบุรี ซึ่งเปนโครงการแรกจากการ
สนับสนุนทางวิชาการ ชาวชองสามารถดําเนินงานเพื่อการฟนฟูภาษาของตนไดผล ซึ่งกลาวไดวา
เกินความคาดหมาย ดังนี้
1. ในแงของกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น ชาวชองสามารถดําเนินการเพื่อแกโจทยวิจัย/
ปญหาของตนไดทุกขั้นตอน โดยคณะผูวิจัยจากสถาบันชวยในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดําเนิน
เทคนิควิธีการ สิ่งที่เห็นเปนรูปธรรม คือ (1) การพัฒนาระบบเขียนภาษาชองจนใชการได และ
ความสํ า เร็ จ ในการสํ า รวจคนที่ พู ด ภาษาชอง และทั ศ นคติ ต อ การฟ น ฟู ซึ่ ง เป น ทั้ ง การ
ประชาสัมพันธโครงการ และทําใหทราบวาคนชองกวา 90% มีความตองการใหฟนฟูภาษาและ
คณะกรรมการภาษาชอง ยังสามารถผลิตหนังสือชองไดจํานวนมาก (2) ภาษาชองไดรับใหสอนใน
ระบบโรงเรียน เปนหลักสูตรทองถิ่นสาระเพิ่มเติม ชั้น ป.4 และ ป.5 ตลอดทั้งปการศึกษา รวมทั้ง
มีการจัดทบทวนสําหรับชั้น ป.6 ในโรงเรียนในพื้นที่ ไดแก โรงเรียนวัดคลองพลู ทําใหปจจุบัน
โรงเรียนดังกลาวมีชื่อเสียงจากการจัดการสอนภาษาชองไดผลเปนที่นิยม ทําใหมีผูปกครองยาย
ลูกหลานจากโรงเรียนอื่นมาเขามากขึ้นเทาเดิมจํานวนเปนรอยคน โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ก็มีความ
สนใจจะเพิ่มการสอนภาษาชองเชนกัน (3) จัดใหมีศูนยการเรียนรูและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง
ขึ้น เพื่อเปนแหลงเผยแพรสูสาธารณชนและชุมชนตอไป (4) คนชองเองไดพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถเพิ่มขึ้น จากเดิมเปนชาวสวนผลไมหรือรับจางทั่วไป ในปจจุบันคนชองหลายคนเปน
นักเขียนหนังสือชอง เปนครูชอง เปนวิทยากรทองถิ่น เปนศิลปนพื้นบานดานตางๆ เปนตน (5)
สถานภาพของภาษาชองและคนชองดีขึ้น เปนที่รูจักผานสื่อมวลชน วงการศึกษา และคนทั่วไป
มากขึ้น (ทั้งในประเทศและนอกประเทศ) (6) คนชองไดฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมไปพรอมกับการ
ฟนฟูอัตลักษณความเปนตัวตนคนชอง คนชองมีความภูมิใจและความมั่นใจในตนเองและกลุมของ
ตนมากขึ้น สิ่งนี้จะเปนฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ ไดตอไป (7) โครงการนี้
ไดรับการพิจารณาใหเปน 1 ใน 8 โครงการวิจัยเดนของ สกว.ภาค ประจําป 2547
ในแงของวิ ช าการ กลาวได ว าโครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง จังหวั ดจันทบุรี มี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาองคความรูดานการฟนฟูและสงวนรักษาภาษาและวัฒนธรรม โดย
เปนทั้ง ตัวแบบ และ ตนแบบ ของงานดานนี้ โดยเปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาและฟนฟูภาษา
และวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตในประเทศไทย (และเอเชีย) ซึ่งดําเนินงานผานระบบโรงเรียนเปน
หลัก แลวขยายผลสูชุมชนและโรงเรียนโดยรอบ โดยใชแรงขับเคลื่อนจากภายในชุมชนเอง และ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งดานวิชาการ เทคนิควิธีการจากสถาบันวิชาการ (มหิดล) และ
การจัดการงบประมาณจากแหลงทุน (สกว.) อีกทั้งโครงการนี้ยังนับวาเปนโครงการ ตนแบบ ของ
การดําเนินงานแกกลุมชาติพันธุภาษาอื่นๆ ที่มีปญหาเชนเดียวกัน เปนแรงบันดาลใจและแนวทาง
ในการทํางาน เพื่อพลิกปญหาวิกฤตใหเปนการฟนคุณคาและตัวตน เกิดพลังความเขมแข็งที่จะ
ตอสูกับปญหาตางๆ และดํารงตนอยูไดในสังคมปจจุบัน
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จากการรวมมือกันสรางความรูและการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิชาการและชุมชนเจาของ
ภาษา สิ่งที่ชุมชนไดรับ คือ
1) ไดวิธีการพัฒนาเครื่องมือ(ภาษาเขียน) บุคลากร และเครือขาย แกกลุมชาติพันธุภาษา
ในภาวะวิกฤต ใหดําเนินการฟนฟูตอไปได โดยชุมชนเปนแกนหลัก และสถาบันวิชาการสนับสนุน
ดานเทคนิควิธีการ โดยการฝกอบรมปฏิบัติการ ใชวิกฤตทางภาษาเปนศูนยรวม ทําใหเกิดการ
ทํางานรวมกันของคนในชุมชน เพื่อสรางงานดวยสติปญญาของตนเอง (ซึ่งในสมัยโบราณ การ
สรางภาษาเขียนดําเนินงานโดยนักปราชญราชบัณฑิตของราชสํานัก) ทําใหไดผลงานเบื้องตนเปน
ระบบตัวเขียน ภาษาทองถิ่น สําหรับใชเปนเครื่องมือดําเนินงานตอไป
2) ชุมชนมีเครือขายทั้งภายในและภายนอก (กลุมชนอื่นๆ และสถาบันวิชาการ)
ชุมชนเขาใจกิจกรรมการฟนฟูภาษา เห็น หนทาง ฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมวาเปนสิ่งที่ ทํา
ไดและคุมคาที่จะทํา โดยมีโครงการชองเปนตนแบบสําคัญ และคนในชุมชนสามารถทํางานรวมกัน
ได และเกิดการรวมตัวที่จะทํางานตอไป
3) เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นตอไปยังกลุมชนตางๆ ผลจากโครงการฟนฟู
ภาษาในปจจุบันชาวบานกลุมชาติพันธุภาษาตางๆ หลายกลุมเกิดความสนใจและความมั่นใจใน
การทํางานรวมกัน โดยมีความประสงคจะทํางานตอเนื่อง (ไมเบื่อหนาย เลิกรา) โดยไดพัฒนา
โครงการวิจัยทองถิ่นเพื่อดําเนินการดวยตนเองตอไป บางกลุม เชน กลุมชอง กลุมโซ(ทะวืง) กลุม
ญัฮกุร มีการพัฒนาโครงการตอยอดจากโครงการเดิม เชน ผลกระทบของการฟนฟูภาษาพื้นบาน
และจัดสอนในโรงเรียนตอผลการเรียนที่ดีขึ้นในวิชาอื่นๆ ของนักเรียนกลุมชาติพันธุยอย และ/หรือ
การปรับปรุงและจัดกิจกรรมเพื่อใหศูนยการเรียนรูและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมชองเปนศูนยที่มีชีวิต
และเปนประโยชนแกชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งเชื่อมโยงชุมชน วัด โรงเรียน และศูนย
วัฒนธรรมตางๆ ในพื้นที่
4) เกิดการพัฒนาโครงการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา(เต็มรูป) โดยใชภาษามลายูถิ่นเปน
สื่อในการเรียนการสอนกับภาษาไทยในโรงเรียนพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อพัฒนาการ
ศีกษาของเยาวชนมุสลิมเชื้อสายมลายู สรางความเขาใจ เขาถึงใหมากขึ้น รวมทั้งเพื่อฟนฟูภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานตางๆ โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของคนในพื้นที่รวมกับสถาบันวิชาการ
เปนแนวทางการฟนฟู พัฒนาภาษาและการพัฒนาทองถิ่นที่สําคัญอีกแบบหนึ่ง

5. ประโยชนและองคความรูจากการวิจัย
การวิจัยในชุมชนชาติพันธุตางๆ ทําใหเกิดประโยชนและองคความรูที่สําคัญหลายประการ
1. ได แ นวทางในการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู แ ละผลงานการศึ ก ษาทางวิ ช าการด า น
ภาษาศาสตร ในการบู ร ณาการกั บ ศาสตร อื่ น ๆ เพื่ อ ประโยชน ข องชุ ม ชนชาติ พั น ธุ โดยใช
วัตถุประสงคหรือปญหาเปนตัวตั้ง
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2. ไดตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรมของ
นักวิชาการวาถูกตองหรือใชประโยชนในสถานการณจริงในชุมชนไดหรือไม เชน ในการนําผลการ
วิเ คราะหร ะบบเสี ยงมาใช ในการสร า งระบบเขียน การวิเ คราะห โครงสรางหรื อใชตัว เลื อกไม
เหมาะสม จะมีการทวงติงจากเจาของภาษาได เปนตน
3. ไดวิธีการในการพัฒนาภาษาใหเปนเครื่องมือ ในการจัดการศึกษาแกกลุมชาติพันธุ
หรือ การฟนฟูภาษา องคความรู จากการพัฒนาภาษา เปนองคความรูดานภาษาศาสตรประยุกตที่
สําคัญ ทั้งวิธีการสรางระบบเขียนสําหรับภาษาที่มีภาษาพูดไมมีตัวเขียน การสรางหนังสือดวย
ภาษาพื้นบานของกลุมชาติพันธุ การสรางพจนานุกรม การสรางนักเขียนชาวบาน การสรางครู
ชาวบานจากกลุมชาติพันธุ การสรางสื่อการเรียนการสอนแบบตางๆ ลวนเปนการประยุกตใช
ความรูทางภาษาศาสตร นําไปใชในการเรียนการสอนทางดานภาษาศาสตรประยุกตได
4. ไดวิธีการสงผานเทคนิควิชาการใหกับชุมชน โดยใชวิธีการกําหนดกรอบการทํางาน
และแนวคิดพื้นฐานในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแตละครั้ง เพื่อเปนแนวทางในเบื้องตนแกชุมชน
ไดชวยกันคิด และสรางสรรคงานไดอยางสมบูรณ เชน การสรางระบบตัวเขียน การเขียนเรื่อง
วิธีการสอน โดยในที่สุดอาจจะปรับวิธีการทํางานไปจากกรอบเดิม ตามวัฒนธรรม ความชอบ หรือ
ความเหมาะสมของแตบุคคลตอไป
5. ไดเขาใจธรรมชาติและสภาพของปญหา ในการทํางานรวมกัน (ภายในกลุมและ
ระหวางกลุม) ทั้งนี้โดยสภาพปญหาของชุมชนไดสะทอน สภาพปญหากลุมนักวิชาการจาก
สถาบันวิชาการดวยเชนกัน ดังเชน
- ปญหาการจั ดเวลาระหวางภารกิจหลักที่หนักอึ้งและอุดมการณเพื่อการฟนฟูภาษา
และอัตลักษณทางวัฒนธรรม
- ปญหาภาวะผูนําในกิจกรรมสวนรวม
- ปญหาการชวงชิงและ/หรือการแบงปน ผลประโยชน ผลงาน ความนิยม ฯ
- ปญหาสวนบุคคล (และการแกปญหาจากกลุม)
ขอคนพบจากการทํางานนี้คือ ในการทํางานแมจะประสบปญหามากมาย แตพลังของการ
ขับเคลื่อน งานจนประสบความสําเร็จจะมาจาก ความมุงมั่น/ความเชื่อมั่นระหวางกัน นอกจากนี้คน
กลุมอายุตางๆ จะมีสวนสําคัญตอความสําเร็จ เชน กลุมผูสูงอายุ มักเปนผูริเริ่มโครงการเปนผูมี
ความรู และใหขอมูลที่เปนประโยชนยิ่ง เชน มีความรูดานภาษาและวัฒนธรรมดีมาก รูจักผูคน
รูจักความเหมาะสม ในขณะที่กลุมเยาวชน วาดรูปเกง เขียนหนังสือไดสวย มีความคิดสรางสรรค
ชวยใหการทํางานกลุมมีชีวิตชีวา และมีพลังในการผลิตสูง กลุมวัยกลางคนประมาณ 35-60 ป จะ
เปนกลุมสําคัญในการขับเคลื่อนงาน เนื่องจากอยูในวัยทํางาน และในแงของภาษาและวัฒนธรรม
กลุมนี้เปนผูที่มีความรูในภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ในขณะเดียวกับที่มีความรูภาษาไทย เขียน
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อานได เขาใจสังคมวัฒนธรรมภายนอก จึงสามารถเชื่อมความรูพื้นบานกับความรูสมัยใหมได
ในขณะที่ผูสูงอายุสวนมากไมรูหนังสือไทย และเยาวชนสวนมากจะไมรูภาษาบรรพบุรุษเพียงพอ
6. ไดประสบการณและเขาใจความสําคัญในการปรับบทบาท
ระหวางชุมชนและ
นักวิชาการในระยะตางๆ
ระยะที่ 1 ชุ ม ชนเป น แหล ง ข อ มู ล ของนั ก วิ ช าการ เช น การศึ ก ษาภาษาและ
วัฒนธรรมดานตางๆ เจาของภาษาทําหนาที่ผูใหขอมูล ฯ
ระยะที่ 2 ชุ ม ชนทํ า งานร ว มกั บ นั ก วิ ช าการ เช น การพั ฒ นาระบบเขี ย น
นักภาษาศาสตร รูโครงสรางระบบและใหตัวเลือก เจาของภาษาเปนผูใส
เนื้อหา ใสชีวิต เปนผูเลือกสรร และรูความเหมาะสม
ระยะที่ 3 ชุมชนดําเนินการดวยตนเองเปนหลัก นักวิชาการเปนที่ปรึกษา เชน การ
สรางหนังสือและสื่อ การสรางหลักสูตรทองถิ่น และจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ฯ
7. ปจจัยของความสําเร็จของโครงการฟนฟูฯ
จากการทํางานที่ผานมา ไดพบวา ความสําเร็จของโครงการฟนฟูในเบื้องตนจะมาจากสิ่ง
ตอไปนี้
1. การมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยชุมชนเปนแกนหลักของการดําเนินงาน
กลาวคือ ความตองการจากภายในชุมชนเองที่มีจุดมุงหมายเปนจุดรวมเดียวกัน ในที่นี้คือการ
ฟนฟูภาษา ซึ่งเปนสัญลักษณที่เปนรูปธรรมของอัตลักษณ ซึ่งทําใหเกิดแรงผลักดันอยางแรงกลา
สามารถผานอุปสรรคขอขัดของตางๆ ซึ่งมีมากมาย ทุกขั้นตอน กรณีเชนนี้เกิดกับกลุมชองและกับ
อีก 3 กลุมเชนกัน แมอยูในระยะเบื้องตน ซึ่งเปนการสนับสนุนความสําคัญของภาษากับอัตลักษณ
กรณีความสําเร็จของชองจึงไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเกิดเฉพาะกับกลุมชอง
2. การมีเทคนิควิธีการ ซึ่งไดรับการแนะนําจากสถาบันวิชาการ โดยรวมกันสรางความรู
และการเรียนรูรวมกัน มีการทํางานอยางมีระบบ เปนขั้นตอน จากงายไปหายาก ไมเรงรอนเกินไป
เปนไปตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรม
3. การมีแหลงทุน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการจัดการดานการเงิน
และการบริหารโครงการฯ เปนระบบ
4. การมีเครือขาย และการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ทั้งจากโรงเรียน วัด ชุมชน
และหนวยงานในพื้นที่ เชน อบต. อบจ. ซึ่งการศึกษาดูงานโครงการตนแบบ เชน โครงการชอง มี
ความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่ง ทําใหชุมชนตางๆ ไดแรงบันดาลใจจากการเห็นโครงการ
ชอง ทําใหเกิดกําลังใจและสามารถประมาณกําลังและความสามารถของตนได เปนจุดเริ่มตนของ
การเริ่มงานดวยตนเองของชุมชน และทําใหเกิดเครือขายระหวางชุมชนกลุมชาติพันธุตางๆ ที่มี
ปญหาเชนเดียวกันไดหารือ ปรับทุกข และชี้แนะซึ่งกันและกัน
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ในแงของสถาบันวิ ช าการ การดําเนินงานฟนฟูภาษาเปนการทํางานที่ต องบู รณาการ
ความรูดานตางๆ ความเหมาะสมของแตละโครงการ ซึ่งสิ่งนี้มีความสําคัญตอความกาวหนาหรือ
ความสําเร็จ เชน ในกรณีของโครงการชอง นอกเหนือจากความรูดานภาษาและภาษาศาสตรยัง
ต อ งบู ร ณาการความรู ด า นภาษาศาสตร ป ระยุ ก ต การศึ ก ษา (สํ า หรั บ กลุ ม ชาติ พั น ธุ ย อ ย)
พิพิธภัณฑวิทยา ชาติพันธุวิทยา และทําใหเกิดองคความรูในดานของวิธีการการทํางานรวมกับ
ชุมชนกลุมชาติพันธุยอยในภาวะวิกฤต เขาใจในความคิด ความปรารถนา ความสําคัญของอัต
ลักษณหรือความเปนตัวตนของกลุมชาติพันธุ และการฟนฟูภาษา คือ การฟนฟูอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของกลุมชน การสรางความสําเร็จรวมกันทีละนอยเปนขั้นตอน สามารถทําใหชุมชน
ชาวบานทํางานยากๆ ไดสําเร็จ เปนการฟนฟูความมั่นใจและสรางความสุขแกชุมชน
กระบวนการในการฟนฟูภาษาทองถิ่น โดยการพัฒนาภาษาผานการฝกอบรมตางๆ จนถึง
การสอนภาษาในโรงเรียน เปนกระบวนการที่ฝกความมีสวนรวมทางความคิดตลอดเวลา ความ
พยายามในการอานหนังสือและการฝกฝน เพื่อการพูดและเขียนลวนเปนการพัฒนาทางปญญา
ทําใหสมองเฉียบคมขึ้น เนื่องจากตองมีการลับสมองตลอดเวลา เด็กจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี
ขึ้น กระบวนการวิจัยนี้จึงสนับสนุนการรณรงคในระดับโลกขององคการระหวางชาติ เชน ยูเนสโก
ดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแกเยาวชน ซึ่งสนับสนุนการใชภาษาแมในการเรียนการสอน
เปนบันไดกาวขามไปสูการศึกษาในระบบภาษาราชการอยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็
มีสวนในการปกปองรักษาความหลากหลายดานภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนมรดกของมนุษยชาติ
ไวอีกทางหนึ่งดวย องคความรูตางๆ นี้สามารถนําไปใชกับการแกปญหาของกลุมชาติพันธุอื่นๆ
ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน ในเอเชียอาคเนยไดเชนกัน และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ
องค ค วามรู จ ากประสบการณ จ ริ ง นี้ จะสามารถนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นางานวิ ช าการ หรื อ การสร า ง
หลักสูตรการเรียนการสอนที่สรางจากความรูทองถิ่นของภูมิภาคเอเชียเอง ซึ่งมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอโลกวิชาการ ซึ่งยังขาดแคลนความรูเชนนี้เปนอยางมาก
นอกจากนี้ โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ประเด็ น ภาษายั ง เป ด โอกาสให อ าจารย นั ก วิ จั ย
นักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนงานภาคปฏิบัติ เพื่อการสรางองคความรูดังกลาว และเขาใจวิธีการ
ทํางานรวมกับชุมชนกลุมชาติพันธุ ซึ่งมีลักษณะพิเศษตางๆ กัน โครงการวิจัยเชนนี้ เปนการบูร
ณาการภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย อันไดแก การวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปพรอมๆ กัน
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7. แนวคิดที่ไดจากงานวิจัย
1. การใชปญหาของชุมชน/สังคมเปนตัวตั้งในการทํางาน นําไปสูการบูรณาการวิชาการ
ดานตางๆ
2. การกําหนดกรอบการฝ กปฏิบั ติ เปนประโยชนในการทํ างานตามวั ตถุประสงค ใ น
เบื้องตน นําไปสูการปรับประยุกตความเหมาะสม และวัฒนธรรมการทํางานในขั้นๆ ตอไป
3. ภาษาและวัฒนธรรมมีความสําคัญและเปนศูนยรวมของจิตวิญญาณของกลุมชน เปน
สิ่งที่แสดงอัตลักษณความเปนตัวตนที่เปนรูปธรรมที่สําคัญของชุมชนกลุมชาติพันธุ สามารถใช
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาชุมชน การสรางระบบตัวเขียนของภาษากลุมชาติพันธุ การ
ทํางานกับกลุมชาติพันธุ จึงละเลยเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมไมได ภาษาเปนเครื่องมือนําไปสู
การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาทางปญญาและระบบคิดของกลุมคนได โดยสามารถ
รวมคนในชุมชนมาทํางานรวมกัน คิดรวมกันได เชน การรวมกันคิดเพื่อสรางระบบตัวเขียนแก
ภาษาทองถิ่ นของตนไปทีล ะตัวจนครบทั้งระบบ ทั้ งระบบพยัญชนะ (พยั ญชนะตน พยัญชนะ
สะกด) ระบบสระ และระบบน้ําเสียง รวมไปถึงการฝกฝนการเขียนคําศัพทตางๆ และการฝกหัด
เขียนเรื่องจนประสบความสําเร็จในระดับเบื้องตน แมจะยังไมสมบูรณแตก็เห็นเปนผลงาน และ
นําไปใชเพื่อบันทึก และเผยแพรความรูความคิดได โดยชาวบานมีความรูความสามารถที่ทําได
ดวยตนเองอยางสมบูรณ การสรางระบบตัวเขียนเปนอัตลักษณที่เปนรูปธรรม ทําใหชาวบานแต
ละกลุมมีความภูมิใจเปนอยางยิ่ง ดังคํากลาวของนายทองพิทักษ ยันจัตุรัส ผูรวมงานกลุมญัฮกุร
(มอญโบราณแหง อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ) ที่กลาววา “ในชีวิตนี้ผมมีความภูมิใจที่ไดสราง
ตัวเขียนภาษาญัฮกุรไวใหกับลูกหลาน” ซึ่งนาจะเปนคํากลาวที่แทนความรูสึกของเจาของภาษา
ทุกกลุม ที่เขารวมงานการพัฒนาระบบเขียนอยางตอเนื่อง จนไดระบบตัวเขียนสําหรับภาษาของ
ตน
4. งานโครงการวิจัยนี้ไดกอใหเกิดผลดานความสุขและความปลาบปลื้มใจ ทั้งแกชุมชน
ผูสรางงานและคณะผูวิจัย ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ ที่สามารถใชวิชาการใหเปนประโยชนแก
ชุมชน อีกทั้งเปนการสรางความเขาใจอันดีระหวางชุมชนชาติพันธุกับหนวยงานราชการที่ใหความ
สนั บ สนุ น ทั้ ง ด า นวิ ช าการและงบประมาณ ซึ่ ง นา จะเป น ตั ว อย า งของการนํ า ไปปรั บ ใช ใ ห เ ป น
ประโยชนตอการดําเนินการในกรณีอื่นๆ ไดตอไป
5. อย า งไรก็ ต ามความยั่ ง ยื น ของความพยายามในการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ภ าษาและ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่ไดดําเนินการมาแลว เปนความพยายามจากชุมชนรากหญายัง
ตองการการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมของภาครัฐ เชน การใชนโยบายการศึกษาที่เปดรับภาษา
ทองถิ่น และการกําหนดนโยบายภาษาในระดับชาติที่สนับสนุนความหลากหลายของภาษาและ
วัฒนธรรมของประชากรในชาติ เปนตน
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สรุป
วิ ก ฤตทางภาษาและวั ฒ นธรรมของกลุ ม ชาติพั น ธุที่ ไม มี อํา นาจทางการเมือ งและการ
ปกครองใดๆ แมจะเปนปญหาที่เห็นไดชัดเจนจากการเสื่อมถอยของการใชภาษาและความเปน
กลุมชนที่มีอัตลักษณเฉพาะ ซึ่งเปนความทุกขของผูสูงอายุ แตในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสสําหรับ
กลุมที่อยูในสภาวะวิกฤตรุนแรง ใหไดมีสวนรวมในการฟนฟู เพื่อสรางสรรคความเปนตัวตนขึ้นมา
ไดดวยตนเอง เปนฐานรากที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยตนเองตอไป การรวมกันฟนฟู
ภาษาเปนการพัฒนาทองถิ่นที่ชี้ใหเห็นถึงปญหา โอกาส และศักยภาพของประชากรกลุมชาติพันธุ
ในชาติ ซึ่งจะไปสูการทบทวนนโยบายภาษาเพื่อการศึกษาในระดับตางๆ และในสื่อสารมวลชน
ซึ่งสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และคําประกาศขององคกรนานาชาติ เชน UNESCO ที่
สงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชากรทุกหมูเหลาในโลก โดยการใชภาษาทองถิ่นในการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเปนสะพานไปสูการรูหนังสือและการเรียนที่กอใหเกิดความสุข และ
มีคุณภาพ นําไปสูผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดีและเปนประชากรที่มีคุณภาพนําไปสู
สันติสุขที่ยั่งยืน รวมทั้งเปนการปกปองรักษาความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเปน
มรดกของมนุษยชาติ
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การสรางระบบเขียนสําหรับภาษาชาติพันธุ : เครื่องมือในการอนุรักษ
และฟนฟูภูมิปญญาดานภาษา
ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน 10
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
lcspm@mahidol.ac.th

1. ความสําคัญของภาษาทองถิ่น
ภาษาทองถิ่นซึ่งรวมทั้งภาษาไทยถิ่นและภาษาของกลุมชาติพันธุที่ใชในชุมชนทองถิ่นและ
Tongue)นั้น เปนสิ่งที่มี
ในครอบครัว ซึ่งเปนภาษาของบรรพบุรุษหรือภาษาแม(Mother
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนวัฒนธรรมทางการสื่อสารเฉพาะของแตละกลุมชน ทั้งการ
สื่อสารทั่วไปและการสื่อสารระดับลึกที่เปนนามธรรมเกี่ยวกับความคิด การใหความหมายดาน
ตางๆ ภาษาจึงเปนระบบของความรู ภูมิปญญาของแตละกลุมชนที่ไดสรางสมตอเนื่องกันมา
ยาวนาน หลายภาษามีอายุเปนพันปและเปนสิ่งที่แสดงอัตลักษณเฉพาะของแตละกลุมชน ใน
สมัยกอนนั้นกลุมชนที่มีผูนําหรือกษัตริยที่มีอํานาจ จะมีนักปราชญ ราชบัณฑิตของราชสํานัก ซึ่ง
จะเปนผูสรางระบบเขียนของภาษาขึ้น เพื่อการบันทึกเหตุการณ ภูมิปญญา หรือสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาตางๆ ดังที่ปรากฏในศิลาจารึก ใบลาน สมุดขอย ฯ ตลอดจนเปนหนังสือหรือรูปแบบ
เอกสารการสื่อสารที่ใชตอเนื่องมาถึงในยุคปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม มีอีกหลายกลุมภาษาที่ไม
เคยมีระบบเขียนมากอนเลย ความรู ความคิดและภูมิปญญาดานตางๆ จึงถายทอดจากรุนสูรุน
ดวยปากตอปาก หรือที่เรียกวาวรรณกรรมมุขปาฐะนั่นเอง
ภาษาทองถิ่นซึ่งเปนภาษาแม นอกจากจะเปนสิ่งที่แสดงอัต ลักษณหรือตัวตนของเจ า
ภาษาแลวยังเปนเครื่องมือ(สื่อ) ที่สําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชน ที่จากครอบครัวเขาสู
โรงเรียนดวยภาษาแมซึ่งเปนภาษาที่หนึ่งของเด็ก หากเชื่อมตอความรูจากสิ่งที่เด็กเรียนรูมาจาก
บานไปสูสิ่งที่เด็กไมรูในโรงเรียน อยางเปนระบบ เชน จากภาษาแมสูภาษาของโรงเรียนหรือภาษา
ราชการ และความรูดานตางๆ การใชภาษาแมรวมเปนสื่อในการเรียนการสอนอยางเปนระบบ จะ
ชวยในการสรางพื้นฐานการเรียนรูที่เขมแข็งแกเด็ก ทําใหเด็กไมเครียด เรียนไดเขาใจ ทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและสามารถตอยอดการเรียนในระดับสูงขึ้นโดยใชภาษาราชการได ดังตัวอยางจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา เปนตน อีกทั้งการมีระบบภาษาเขียนสําหรับภาษาทองถิ่น
10
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คณะกรรมการศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยมหิดล

244

ของกลุมชาติพันธุ ยังนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาทองถิ่นแกผูสนใจและเจาหนาที่รัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อความเขาใจอันดีและสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับประชากรในทองถิ่น
อีกดวย

2. ความหลากหลายของภาษาท อ งถิ่ น ความถดถอยทางภาษา และความ
พยายามในการอนุรักษฟนฟูภาษาทองถิ่น
ภาษาทองถิ่นของประชากรในประเทศไทยมีความแตกตางหลากหลายในแตละพื้นที่ จาก
งานวิจัยภาษาของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย ไดพบวามีภาษาทั้งสิ้นกวา 70 กลุมภาษา(สุวิไล
2551) สวนมากมีแตภาษาพูดไมเคยมีตัวเขียนและภาษาเขียน บางภาษามีตัวเขียนมาแตเดิมและ
ไมมีการใชอยางตอเนื่อง หรืออยางแพรหลาย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังปจจุบัน
ภาษาท อ งถิ่ น ต า งๆ ที่ ไ ม มี ตั ว เขี ย น หรื อ แม บ างภาษามี ตั ว เขี ย นดั้ ง เดิ ม แต ไ ม มี ก ารใช ใ น
ชีวิตประจําวัน จะอยูในภาวะถดถอย เชน อักษรมอญ ลานนา ไทยน อย เปนตน เยาวชนใน
ทองถิ่นตางๆ ใชแตภาษากลางหรือภาษาราชการซึ่งเปนภาษาของโรงเรียนและสื่อของการเรียน
การสอน แมวาสวนมากจะยังคงใชสําเนียงไทยทองถิ่น เชน เหนือ อีสาน หรือใต แตคําศัพทก็มัก
ไมใชหรือไมรูคําศัพทดั้งเดิมของทองถิ่นใชแตคําภาษาไทยกลางแทน ทั้งนี้เนื่องมากจากอิทธิพล
ของโรงเรี ย นและสื่ อ มวลชน รวมทั้ ง ค า นิ ย ม ในป จ จุ บั น การพู ด ภาษากลางด ว ยสํ า เนี ย งเมื อ ง
สําเนียงอีสาน หรือสําเนียงใต หรือการพูดภาษาคําเมือง, ลาวอีสาน หรือปกษใตดวยคําภาษาไทย
กลาง จึงมีอยูทั่วไป ในขณะเดียวกับที่ภาษาชาติพันธุกลุมยอยๆ หมดบทบาทไปจากสังคม และ
บางภาษาจะสูญสิ้นไปตามอายุขัยของเจาของภาษาผูสูงอายุ แมกระทั่งภาษาสําคัญๆที่มีตัวเขียนก็
ประสบป ญ หาเช น กั น เพราะไม อ ยู ใ นระบบการศึ ก ษา ดั ง ที่ ผู สู ง อายุ ช าวมอญลุ ม น้ํ า แม ก ลอง
เปรียบเทียบการถดถอยของภาษามอญกับผลไมที่ “กําลังจะหลุดจากขั้ว” ความตระหนักใน
ปญหาที่เกิดขึ้นนี้เริ่มมีมากขั้นเรื่อยๆ เห็นไดจากคําปรารภของเจาของภาษากลุมตางๆ จากขาว
หนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับการวิกฤตของภาษาชาติพันธุ ซึ่งมีปรากฏเปนครั้งคราว และเมื่อวัน
ภาษาไทยแหงชาติเมื่อ 29 กรกฎาคม ที่ผานมาก็ไดเริ่มพูดถึงการวิกฤตของภาษาไทยถิ่นกันมาก
ขึ้น
ปญหาเรื่องการเสื่อมสลายของภาษา ในยุคปจจุบันเปนปญหาระดับโลก เนื่องจากการ
เสื่อมสลายของภาษาเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และอัตราการตายของภาษาเพิ่มจํานวนขึ้นอยางนา
ตกใจ ดังมีคําทํานายจากนักภาษาศาสตร (Krauss 1992) วา หากไมมีการดําเนินการอยางไร
90% ของภาษาในโลกจะดํารงอยูไดไมพนศตวรรษนี้ ภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตเหลานี้ก็คือภาษา
ทองถิ่นชาติพันธุตางๆ นั้นเอง มีเพียงภาษาราชการ/ ภาษาประจําชาติที่อยูในระบบการศึกษา
โดยใชเปนสื่อของการเรียนการสอนและสื่อสารมวลชนเทานั้นที่จะยังคงปลอดภัย แมวาในทํานอง
เดียวกันภาษาประจําชาติ/ ภาษาราชการหรือภาษาไทยก็ถูกคุกความดวยภาษานานาชาติ ภาษา
เศรษฐกิจ เชน ภาษาอังกฤษ ดวยเชนกัน
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แตอยางไรก็ตาม ในขณะนี้ไดมีความพยายามจากทองถิ่นหลายพื้นที่ตองการจะอนุรักษ
วัฒนธรรมทางภาษาของตน ดังเชน ในเขตภาคเหนือไดมีการนํา “ตัวเมือง”มาเขียนปายชื่อ ปาย
ประกาศ หรือใชเปนสัญลักษณตามที่ตางๆ เชน บนเสื้อผา แกวน้ําและอื่นๆ เชนเดียวกับชุมชน
มอญที่มีการเขียน ภาษามอญ/ ตัวมอญตามปายตางๆ และชุมชนที่ใชภาษามลายู/ตัวยาวีในปาย
ประกาศตางๆและปายชื่อหมูบาน เปนตน
แนวทางการอนุรักษฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของภาษาทองถิ่นตางๆ นั้น ทําไดหลาย
แนวทาง และจะใหไดผลก็ควรจะใชหลายๆ แนวทางไปพรอมกัน เชน การฟนฟูการพูดภาษาใน
สถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันในครอบครัว มีความสําคัญการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดย
สม่ําเสมอ และสงเสริมการใชภาษาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ ทั้งปายประกาศ เสียงตามสาย หอ
กระจายขาว วิทยุชุมชน ฯลฯ รวมทั้งการจัดการเรียนเขียนอานในชุมชน เชน ผานศูนยการเรียนรู
ชุมชน ซึ่งนอกจากการจัดใหความรูดานทั่วไปเกี่ยวกับกลุมชน ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน วิถี
ชีวิตเอกลักษณทางวัฒนธรรม กิจกรรมหรือเรื่องราวทางวัฒนธรรมดานตางๆ ซึ่งแตละแนวทางยัง
สามารถดําเนินการไดในรายละเอียด ซึ่งควรมีการศึกษาและทดลองตอไป
สิ่งที่สําคัญสําหรับการดํารงอยูของภาษาทองถิ่นอยางหนึ่ง คือการมีภาษาเขียน ซึ่งหาก
เปนภาษาที่มีภาษาเขียนมาแตเดิม ก็ควรพยายามใชภาษาเขียนดั้งเดิมใหมากที่สุด โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมของสถานการณ และจุดมุงหมายการใชงาน สวนภาษาที่ยังไมมีตัวเขียน
จะตองสรางภาษาเขียนขึ้น เพื่อเพิ่มการใชภาษาทองถิ่นจากการที่เปนเพียงภาษาพูดใหอยูในรูป
ของภาษาเขียนดวย เพราะหากมีแตภาษาพูดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากระหวางผูพูด
ภาษารุนตอรุน และแมแตบุคคลแตละคน การเพิ่มพื้นที่ของการใชภาษาทองถิ่นในรูปของภาษา
เขียนจะเปนการชะลอการเปลี่ยนแปลงและการตายของภาษาและยังทําใหสามารถบันทึกกิจกรรม
เรื่องราว ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความเชื่อและคําสอนตางๆ ของบรรพชน ซึ่งลวนเปนภูมิ
ปญญาที่มีคาควรแตการบันทึก เพื่อเปนแหลงของการศึกษาคนควาตอไป และที่สําคัญคือสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนภาษาทองถิ่น และวรรณกรรมทองถิ่นแกผูสนใจและผูที่ตอง
ทํางานในพื้นที่ รวมทั้งทําใหสามารถนําภาษาทองถิ่นเขาสูระบบโรงเรียนหรือการศึกษาในระดับ
ตางๆ ตอไป

3. การสรางระบบเขีย นเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและเพื่ อการพัฒ นา
การศึกษา
การสรางระบบการเขียนหรือภาษาเขียนนั้น แตเดิมมีเฉพาะภาษาใหญ หรือภาษาของ
กลุมชนที่มีอํานาจทางการเมืองการปกครองหรือมีความเจริญมาแตโบราณ นักปราชญ ราชบัณฑิต
ของกษัตริยจะเปนผูคิดคนสรางขึ้นเพื่อบันทึกประวัติเหตุการณสําคัญๆ เรื่องของศาสนา ฯลฯ
โดยมักนําตัวเขียนมาจากภาษาอื่นๆ ที่มีความเจริญดานการเขียนมากอน ดังนั้น ภาษาเขียนที่พบ
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อยู ใ นป จ จุ บั น จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลมาจากภาษาใหญ เช น อั ก ษรจี น เป น ต น แบบของตั ว อั ก ษรที่ ใ ช ใ น
ภาษาญี่ปุนและเกาหลี อักษรอินเดียเปนตนแบบของตัวอักษรของภาษาในเอเชียอาคเนยเชน
มอญ เขมร ไทย โดยผานพุทธศาสนา เปนตน อักษรอาหรับเปนตนแบบของตัวอักษรยาวีซึ่งใชใน
การเขียนภาษามลายูมาแตดั้งเดิม โดยผานทางศาสนาอิสลาม และโรมั นซึ่งเปนรากฐานของ
ตัวเขียนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ซึ่งอักษรตางๆ นั้นยังมีอิทธิพลขยายตอไปอีก เชน ตัวอักษร
มอญนําไปสูการดัดแปลงใชเปนอักษรพมา กะเหรี่ยงและอักษรลานนา(ตัวเมือง) เปนตน สําหรับ
ตัวเขียนละตินหรือโรมันนั้น ไดมีการนําไปใชอยางกวางขวางในภาษาตางๆ อยูในยุโรปและใน
ประเทศอาณานิคม รวมทั้งภาษากลุมชาติพันธุยอยตางๆ โดยผานคริสตศาสนา ซึ่งหมอสอน
ศาสนาเปนผูสราง เพื่อการอานไบเบิลและการรูหนังสือของกลุมชนตางๆ เปนตน
จากการที่ในยุคปจจุบันภาษายอยตางๆ ทั่วโลกอยูในภาวะวิกฤต เนื่องมาจากโลกาภิวัตน
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งนโยบายการศึกษาและนโยบายภาษาที่สงเสริมเฉพาะ
ภาษาราชการ (ภาษาไทยกลาง) ไมสงเสริมสนับสนุนภาษาทองถิ่น (ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา)
จึงไดพบวา “ สําหรับในประเทศไทย มีภาษาทองถิ่นในภาวะวิกฤตใกลสูญถึงอยางนอย 14 ภาษา
ไดแก ชอง,กะซอง,ซัมเร,ชอุง(ซะโอจ), ญัฮกุร, โซ(ทะวืง), มลาบรี, เกนซิว(ซาไก), ลัวะ(ละเวือะ),
ละวา(กอง), อึมป, บิซู, มอเกล็น และ อุรักละโวย สวนภาษาอื่นๆ ที่ไมอยูในระบบการศึกษาและ
สื่ อ มวลชนก็ ไ ม ป ลอดภั ย เช น กั น เห็ น ได จ ากการใช คํ า ศั พ ท แ ละลั ก ษณะทางไวยากรณ ข อง
ภาษาไทยกลางมากขึ้นเรื่อยๆ แมการออกเสียง ก็ไดรับอิทธิพลจากภาษาไทยเปนอยางมาก (สุวิไล
2547, 2550)” มีเพียงภาษาราชการหรือภาษาไทยมาตรฐานเทานั้นที่ยังปลอดภัย เนื่องจากใช
เปนสื่อของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนและในสื่อมวลชน นอกจากนี้ ในบริเวณชายแดนซึ่ง
เปนภาษากลุมชาติพันธุที่มีผูพูดภาษาจํานวนมากและตอเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบาน เชน ภาษา
เขมรถิ่นไทย ภาษามอญ ภาษามลายูถิ่นและภาษาชาวเขาตางๆ เชน มง เมี่ยน ลีซอ ละหู อักขา
กะเหรี่ยงกลุมตางๆ เยาวชนในพื้นที่ที่พูดภาษาตางๆ ดังกลาวตามแนวชายแดนยังมีปญหาผลการ
เรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เนื่องมาจากยังไมสามารถเขาถึงการศึกษาของรัฐที่ใชภาษาไทยเปน
สื่อการเรียนการสอนเพียงภาษาเดียวได ในขณะเดียวกัน เยาวชนบางสวนที่สามารถรับการศึกษา
ของรัฐไดก็มักจะสูญเสียอัตลักษณทางวัฒนธรรม สําหรับในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ซึ่งประชากรมีจํานวนมาก ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู พูดภาษามลายูถิ่น เชน
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาสและบางสวนของจังหวัดสงขลาพูดภาษามลายูปาตานี11 ในเขต
นอกเมืองยังมีการใชภาษามลายูถิ่นปาตานีอยางเขมขน และมีปญหาการเขาไมถึงบริการของรัฐ
โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งใชภาษาไทยเพียงภาษาเดียวเปนการเรียนการสอน สวน
ประชากรในจังหวัดสตูล พูดภาษามลายูถิ่นตางสําเนียง โดยเปนสําเนียงเดียวกับรัฐปะลิสของ
11

ภาษามลายูปาตานี คือ ภาษามลายูถิ่นหนึ่งที่พูดกันในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของจังหวัด
สงขลา ซึ่งตอเนื่องกับรัฐ กลันตันในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรัฐปาตานีเดิม เรียกเปนภาษาทองถิ่นวา
บาซอ ’นายู ’ตานิง
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มาเลเซีย มีปญหาการถดถอยและการตายของภาษาอยางชัดเจน ในขณะเดียวกับที่ทางภาคเหนือ
และตะวัน ตกของไทย นอกจากปญ หาภาษาการสื่อ สารและการศึ กษาแล ว มีป ญ หาดานสิ ท ธิ
มนุษยชน ปญหาการไมไดรับสัญชาติ ไมไดรับสิทธิการเปนพลเมืองดานตางๆ และการเคลื่อนไหว
อพยพยายถิ่นเขามาของกลุมชนตางๆ จากประเทศใกลเคียง เพื่อการหางานทํา เปนตน
อย า งไรก็ ต าม ในขณะนี้ ไ ด มีก ารเคลื่อ นไหวจากชุ ม ชนทอ งถิ่ นที่ จะอนุ รัก ษภ าษาและ
วัฒนธรรมของตน โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบการเขียน ซึ่งในยุคปจจุบันเปนการดําเนินการ
รวมกันระหวางเจาของภาษาและนักวิชาการดานภาษาศาสตร ซึ่งสนับสนุนดานหลักการทาง
วิชาการและวิธีการสรางระบบเขียน ดังเชน การดําเนินงานของศูนยการศึกษาและฟนฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งมีการพัฒนาระบบเขียนรวมกับชุมชน เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไป

4. หลักการและวิธีการในการถายถอดเสียงของนักภาษาศาสตรและการสราง
ระบบภาษาเขียนสําหรับภาษาทองถิ่น
1. ภาษามนุษยเปนสิ่งมหัศจรรย การเกิดภาษาของมนุษยถือวาเปนอุบัติการณที่ยิ่งใหญ
ของโลก กอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งตางๆ อยางมากมาย อันเปนวัฒนธรรมความเจริญดานวัตถุ
ทั้งนี้เนื่องจากมนุษยมีภาษาซึ่งเปนระบบสัญลักษณ ใชเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางกัน เปนภาษา
ที่มีลักษณะเปนนามธรรม(Abstract) นอกเหนือจากการสื่อสารทั่วไปที่เปนรูปธรรม ซึ่งเปนการ
แสดง ความรัก ความเกลียด ความโกรธฯ ยังเปนการสื่อสารที่เปนนามธรรม คือ การสื่อสารดาน
ความคิดและระบบภูมิปญญาดานตางๆ จากบุคคลสูบุคคลหรือกลุมบุคคล จากรุนสูรุนและ จาก
เรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งตอยอดไปไดเรื่อยๆ ดังเห็นไดจากความเจริญทางวัตถุที่มีอยูทั่วไปใน
โลกปจจุบัน
แตอยางไรก็ตาม ภาษาในชุมชนทองถิ่นจํานวนมากที่มีเฉพาะภาษาพูด ใชสื่อสารระหวาง
กัน ระหวางรุนตอรุน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสลายไปไดตามสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ
และทางสังคมที่แตกตางไป แตเนื่องจากภาษาพูดซึ่งเปนวัฒนธรรมในการสื่อสารแตละกลุมชนมี
ความสําคัญมาก เปนระบบคิด แหลงเก็บภูมิปญญา เปนสิ่งที่สะทอนวิธีคิดวิธีจัดการกับสิ่งตางๆ
และเปนเครื่องมือของการสื่อสารของแตละกลุมชนในเรื่องตางๆ ที่มีประสิทธิภาพและไดสั่งสมมา
ยาวนาน เปนเครื่องมือสื่อสารที่เขาถึงชุมชนและบุคคล ดังนั้น การหาวิธีการที่จะถายทอดสูบุคคล
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่เปนเจาของภาษาและบุคคลภายนอกในลักษณะที่บันทึกเปนรูปเขียน จึง
เป นสิ่ งสํ าคั ญ และไดมีการสร างตั ว อัก ษรและระบบภาษาเขียนมาแตสมัยโบราณดังกล าวแลว
ขางตน แตในสมัยปจจุบันวิชาการดานภาษาศาสตรสามารถบันทึกภาษาในรูปเขียนโดยใชวิธีการ
ถายถอดเสียง(หรือเขียนเปนคําอาน) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลภาษาชาติพันธุ(ที่ไมมี
ตัวเขียน) หรือบันทึกเรื่องราว ภูมิปญญาตางๆ
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2. วิธีการถายถอดเสียงภาษาตางๆ ในโลก ตามหลักภาษาศาสตรแบงไดเปน 2 วิธี (หรือ
ระดับ) คือ ระดับสัทศาสตร (Phonetics) ซึ่งเปนการถอดเสียงทุกเสียงที่ไดยินอยางละเอียด และ
ระดับสัทวิทยา คือ การถายถอดเสียงที่เปนหนวยเสียงสําคัญในภาษา (Phonemics) ทั้งนี้โดย
ตัวอักษรที่ใชคือ สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet) สัทอักษรสากล เปน
เครื่องมือสําคัญของนักภาษาและภาษาศาสตรที่ใชในการจดบันทึกขอมูลที่ศึกษาจากพื้นที่ แตใน
ขั้ น ตอนของการนํ า มาใช ง านในชุ ม ชนและสั ง คมจะมี ก ารปรั บ จากสั ท อั ก ษรสากล ซึ่ ง ใช ใ นวง
วิชาการภาษาศาสตรมาเปนอักษรที่ชุมชนคุนเคยหรือใชงานกันทั่วไป เชน อักษรไทย หรืออักษร
ละติน(ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เปนตน ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบตอไปจะสามารถใชเปนระบบ
ภาษาเขียน (Orthography) โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพในการใชอยางเปนระบบ และปรับ
ให เ หมาะกั บ ความพอใจเพื่ อ ให เ กิ ด การยอมรั บ จากเจ า ของภาษา ซึ่ ง จะเป น ผู ใ ช ต อ ไป จาก
ประสบการณของผูเขียนวิธีการที่ไดผล คือ การใหเจาของภาษามีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนา
ระบบภาษาเขียนตั้งแตเริ่มแรก โดยเลือกตัวอักษรและสัญลักษณตางๆ ที่จําเปน เพื่อแสดงเสียง
สําคัญที่ทําใหความหมายตางกัน เพื่อใหสามารถใชในการเรียนการสอนภาษาดังกลาวและใชใน
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ดังตัวอยางจากภาษาชอง ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาญัฮ
กุร และภาษามลายูปาตานีที่จะไดกลาวถึงตอไป
3. เกณฑในการสรางภาษาเขียน ใชมิติทางวิชาการ มิติทางเทคนิคและมิติทางสังคม
การเลือกตัวอักษร : ตัวอักษรที่เลือกใชตองเปนที่ยอมรับของชุมชนเจาของภาษาและ
สังคมภายนอก (โดยอาจเลือกใชจากอักษรดั้งเดิมหรืออักษรที่รูจัก มี
ความคุนเคย เชน อักษรไทย อักษรโรมัน หรืออักษรประดิษฐใหม)
การสรางระบบเขียน 1. งายตอผูใช ไมซับซอนเกินไป
2. ตองสามารถแสดงลักษณะของภาษาเปาหมายไดมากที่สุด (ถูก
ตามโครงการสรางทางภาษา)
3. ใชสัญลักษณ 1 ตัว แทนเสียง 1 เสียง (เพื่อใหงาย ไมสับสน)
4. ใชสัญลักษณอยางสม่ําเสมอ เปนระบบ
5. ครอบคลุมภาษายอยตางๆ
6. สามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบภาษาราชการได
7. เจาของภาษายอมรับ
8. ใชพิมพดวยคอมพิวเตอรได
ในกรณีที่ใชอักษรไทยเปนฐานการสรางระบบเขียน มีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1. เลือกใชอักษรไทยเพียงบางตัวมาเขียนภาษาเปาหมาย โดยสําหรับภาษาที่ไมมี
วรรณยุกต เชน ภาษาชอง, ภาษาโซ(ทะวืง),ภาษาญัฮกุร, ภาษามลายูปาตานี, ภาษามอญ และ
ภาษาเขมรถิน่ ไทย มีหลักในการเลือกอักษรไทยดังนี้
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1.1. ใชเฉพาะอักษรกลาง ไดแก ต่ํา ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ และ
อักษรต่ํา ค
ซ
ท
ฟ
ซ
แตไมใช อักษร
ข
ฉ
ถ
ฝ
ส
สูง

ฮ
ห

1.2. ในกรณีที่มีอักษรแทนเสียงไดหลายตัว เลือกใชตัวอักษรที่ใชมากและเขียนงาย เชน
ค ฅ ฆ
ท ธ ฒ ฐ ด ฎ
ต ฏ
ล ฬ

2. เขาใจความแตกตางทางโครงสรางของภาษาไทยและภาษาทองถิ่นเปาหมาย
2.1.ระบบเสียงภาษาไทย และระบบเสียงภาษาอื่นๆ เชน ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาชอง
และภาษามลายูปาตานี แตละภาษาลวนมีความแตกตางกัน ในการใชอักษรไทย จึงควรเขาใจ
โครงสรางของระบบเสียงภาษาไทยและอักษรที่ใชอยูเพื่อแทนหนวยเสียงตางๆ ในขณะเดียวกันก็
เขาใจภาษาทองถิ่นเปาหมายที่จะสรางระบบเขียนดวย เพื่อใหสามารถเลือกใชอักษรที่เหมาะสม
สําหรับเสียงที่ตรงกัน และกําหนดอักษรสําหรับเสียงที่ไมตรงกัน
2.2. หนวยเสียงที่เหมือนกันและไมมีปญหา จะเขียนตามภาษาไทย ดังตัวอยาง
ภาษามลายูปาตานี
มาแก นาซิ
‘ กินขาว ’
ภาษาเขมรถิ่นไทย
โม ป นา
‘ มาจากไหน ’
ภาษาชอง
เจว ฮอบ ปล็อง
‘ ไปกินขาว ’
2.3. ภาษาที่ ไ ม มี ว รรณยุ ก ต ไม ค วรใส เ ครื่ อ งหมายวรรณยุ ก ต แม จ ะได ยิ น เสี ย งสู ง
เนื่องจากเปนลักษณะทํานองเสียงที่คาดหมายได ดังตัวอยางคําในภาษามลายูปาตานี เชน คําที่
แปลวา ‘ พูด ’ ควรเขียนวา แ‘กแจะ ไมใช แกแจะ คําในภาษาญัฮกุร คําที่แปลวา ‘ สุนัข ’ ควร
เขียนวา ชุร ไมใช ชุร
2.4. หน ว ยเสี ยงพยั ญ ชนะต น พยั ญ ชนะสะกด สระ และวรรณยุ กต (ถามี) ที่ ต า งจาก
ภาษาไทยอาจจะใชเครื่องหมายพิเศษกํากับ เชน ‘ บ ม กฺ รฺ ’ หรือเลือกตัวอักษรที่ยังไมไดถูก
เลือกนํามาใช เชน ณ ฅ ฆ ฑ ธ ฒ เปนตน ดังเชนคําวา ‘ ไป ’ ในภาษามลายูปาตานี ซึ่ง
ออกเสียงเปนเสียงโฆษะที่เพดานออน อาจจะเขียนเปน กี (ใชเครื่องหมาย  ใตตัวอักษรแสดง
อักษรโฆษะ) หรือ ฆี (ใชตัวอักษรที่ตางไปเลย) แลวแตจะตกลงกัน
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บางครั้งอาจมีการนําอักษรที่มีอยูในภาษาไทยมาใชโดยใหคาใหม เพื่อแสดงลักษณะทาง
เสียงของภาษาเปาหมายที่ตางไปจากภาษาไทย เชน ภาษาชองใชเครื่องหมาย <_> เพื่อแสดง
ลั ก ษณะน้ํ า เสี ย งสํ า คั ญ ที่ เ กิ ด จากเสี ย งผสมระหว า งเสี ย งต่ํ า ใหญ แ ละเสี ย งบี บ สู ง ซึ่ ง ไม มี ใ น
ภาษาไทย ดังตัวอยาง คําวา
ชอง ‘ คน ’, ภาษาชอง ‘, เมว ‘ ปลา ’, พาย ‘ สอง’ โดยจะตองใหเหตุผลประกอบวาเหตุใด
ต อ งใช เ ครื่ อ งหมายพิ เ ศษกํ า กั บ โดยให คู เ ที ย บแสดงคํ า ที่ ใ ช อั ก ษรปกติ แ ละคํ า ที่ ใ ช อั ก ษรที่ มี
เครื่องหมายกํากับ เนื่องจากออกเสียงตางกันจึงทําใหทั้งสองคํามีความหมายตางกัน ตัวอยางจาก
ภาษาชอง เชน พาย ‘สอง’ ≠ พาย ‘พายเรือ’ ≠ กรึบพาย ‘ มะเขือเปราะ’ และตัวอยางคู
เปรียบเทียบคําที่ใชสัญลักษณพิเศษในภาษามลายูปาตานี ดังนี้
1) คู เ ปรี ย บเที ย บตั ว อย า ง คํ าที่ มี พ ยั ญ ชนะต น เป น เสี ย งผสมของพยั ญ ชนะนาสิ ก และ
พยัญชนะกัก ที่ใชสัญลักษณพิเศษ ( _ ) ใตตัวอักษร
ม [μ]
ลีมา
สม
น [ν]บือแน ดาย
ม [μβ]
ลีมา แกวงมือ
น [νδ]
บือแน นา
2.) คูเปรียบเทียบตัวอยาง คําที่พยัญชนะตนเปนพยัญชนะเสียงยาว12 ที่ใชสัญลักษณ
พิเศษ
(  ) หนาตัวอักษร
ลาบอ
ลาบอ

กําไร
แมงมุม

มาลู

อาย

มาลู

ขี้อาย

บูงอ

ดอก(ไม)

บูงอ

ออกดอก

3.) คูเปรียบเทียบตัวอยาง สระเดี่ยวนาสิก ที่ใชสัญลักษณพิเศษ ∫ บนตัวอักษรในภาษา
มลายูปาตานี
[α]

ปากา

สวมใส

[ ] กอเตาะ
[

[α®] กือรือก®า

12

ขวน

)] กอเต))าะ

กลอง
ปอมๆ

(ว.)

พยัญชนะเสียงยาวเกิดจากการลดรูปพยางคแรกของคํา เชน ลาบอ มาจากคําวา laba – laba คําวา มาลู
มาจากคําวา memalu และคําวา berbunga
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4.) ตัวอยางหนวยเสียงสระเรียงหรือสระสองตัวออกเสียงตอเนื่องกัน ใช – กลางคํา ใน
ภาษามลายูปาตานี
สระ
ภาษามลายูปาตานี
ความหมาย
[α√ι]
มา-อิง [μαιΝ]
‘ เลน ’
นา-อิ [ναι?]
‘ ขึ้น ’
5.) คําสองพยางคจ ะเขียนติดกันเปนคํ า เดียว แต คํ า คนละคํา ให เ ว น ระยะหา ง
(เชนเดียวกับภาษาอังกฤษ) เพื่อใหอานงาย เชน
ภาษาเขมรถิ่นไทย 13 ซะเลอะ จัฮ เนิว็ อี แด็ย ‘ใบแกอยูบนตน ใบออนอยูบน
ตน/
ซะเลอะ กะแจ็ย เนิว็ อี ลือ ‘ใบแกรวงหลน ใบสดแทนที่’
ภาษามลายูปาตานี ปากะ ปเก ปากะ บูวะ ‘ชวยกันคิด ชวยกันทํา’
6.) ชื่อเฉพาะภาษาอื่นๆ เชน ชื่อคน ใหเขียนตามทะเบียนบาน เชน ไพรวัลย รุง
เพชร อัศศิดิกร, เจะฮูเซ็น เปนตน สําหรับชื่อสถานที่ใหใชชื่อปจจุบันที่รูจักกันทั่วไป แต
ถามีชื่อเดิมที่คนรูจักก็ใหใชคําเดิม เชน ซะเร็น (ชื่อภาษาเขมรของจังหวัดสุรินทร), นีปสกู
เละ (ชื่อหมูบานในอําเภอยะรัง จ.ปตตานี)
7.) คํายืมภาษาไทยจะเขียนตามระบบเสียงเปาหมาย เชน งัว (หมายถึง ‘วัว’ ใน
ภาษาชอง และภาษาไทยถิ่นเหนือและถิ่นอีสาน) โทราทะ (หมายถึง ‘โทรทัศน’ ) และ รอดียู
(หมายถึง ‘วิทยุ’ ในภาษามลายูถิ่นปาตานี)
8.) ภาษาที่ไมมีวรรณยุกต เชนภาษามอญ เขมรและมลายูจะไมมีการใชเครื่องหมาย
วรรณยุกต เชน ไมเอก <_> ไมโท <_> ไมตรี <_> เนื่องจากไมมีวรรณยุกต แตบางภาษาที่มี
ลักษณะน้ําเสียง (register) อาจนําเครื่องหมายวรรณยุกตมาใชแทน เชน ภาษามอญ/ ญัฮกุร ใช
ไม เ อก <_> แทนเสี ย งหนั ก ต่ํ า เสี ย งใหญ หรื อ น้ํ า เสี ย ง เสี ย งต่ํ า ทุ ม เช น เดี ย วกั บ ภาษาชอง
นอกจากใชไมเอก <_> แสดงเสียงต่ําใหญ เชน กะวาย ‘เสือ’ ใชไมโท <_> แทน เสียงบีบสูง
เชน กะตาก ‘ลิ้น’ และยังมีการเลือกอักษร <_> มาใชโดยใหคาใหม คือใชแทนเสียง “ต่ําใหญ”
ที่เกิดรวมกับ “บีบสูง” เชน คําวา ชอง ‘คน’, เ มว ‘ปลา ’ เปนตน
9.) การนํา เครื่ องหมายพิ เ ศษมาใชเ พื่อแสดงลักษณะที่ต างไปจากภาษาไทย จะ
พยายามใหใกลเคียงตามระบบภาษาไทยใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงเขาสูภาษาไทยได
ง า ยและไม สั บ สน โดยที่ แ สดงลั ก ษณะของระบบภาษาเป า หมายให ค รบถ ว น เช น การเขี ย น
ตัวสะกด ในภาษาที่ไมมีคูเทียบทางความหมาย จะใชวิธีการเขียนตามภาษาไทย
ใช ด
ในขณะที่ เ สี ย งพยั ญ ชนะต น เป น ต เช น ในคํ า ว า
กอด
⎤
13

ในภาษาเขมร . ใตคํา แสดงถึงลักษณะเสียงของสระที่ต่ํากวาสระปกติ

252

ใช บ

ในขณะที่ เ สี ย งพยั ญ ชนะต น เป น ป เช น ในคํ า ว า

มอบ

⊥⎤

10.) การเขียนตัวสะกดในภาษากลุมมอญ-เขมร ซึ่งมีเสียงตัวสะกดมากและตางไป
จากภาษาไทยหลายเสียง จะเขียนตัวสะกดโดยใชเปนอักษรไทยที่มีอยูซึ่งสอดคลองกับเสียงใน
ภาษาดั้งเดิมนั่นเอง ซึ่งตัวสะกดรูปพิเศษมีใชอยูแลวเปนคํายืมในภาษาไทยแตไมออกเสียง โดย
เมื่ออยูในภาษาไทยจะออกเสียงตามลิ้นของคนไทยหรือตามระบบเสียงตัวสะกดของไทย เชน
อาหาร
ออกเสียงเปน อาหาน
มหิดล
“
”
มหิดน
เสด็จ
“
”
เสด็ด
กิจการ
“
”
กิด จะ กาน
องคต
“
”
องคด
รูป
“
”
รูบ
สัญญา
“
”
สัน ยา
ตัวอยางคําในภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งออกเสียงตัวสะกด เชน
ซะลัญ
‘รัก’
อาหาร
‘อาหาร’
ซดัจ
‘กษัตริย’
จัฮ
‘แก’
คลาจ
‘กลัว’
โจล
‘เขา’
เฮิร
‘เผ็ด’
11.) การเขี ย นคํ า ควบกล้ํ า ในภาษากลุ ม มอญ-เขมร จะมี ทั้ ง คํ า ควบกล้ํ า แท ดั ง
ตัวอยาง เชน ภาษาเขมรถิ่นไทย คําวา คลาจ ‘กลัว’ และ คําวา เปรฺอ ‘ ใช ’ และคําควบกล้าํ
ไมแท ซึ่งออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่ง แยกจากตัวที่สอง เชน ภาษาเขมรถิ่นไทย คําวา พแล
‘ผลไม’, กเร ‘แคร’, ซแเร ‘นา’
12.) การใชเครื่องหมายอื่นๆ เชน  ใชแทนเสียงสั้น • เมื่อปรากฏทายขอความ
ใชแทนการหมดความ เปนตน
4. การทดสอบระบบภาษาเขียน เมื่อไดระบบที่สมบูรณแลวจะนําไปใชทดสอบกับเจาของ
ภาษาโดยใหอาน คํา ประโยคและขอความ
1. คํา ใหจับคูรูปและคํา (ที่เขียนไวในบัตรคํา)
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2.
3.
4.

ประโยคใหอานประโยคงายและยาก โดยใหบอกความหมายวาเขาใจหรือไม
ขอความ/ เรื่อง ใหอานและตอบคําถาม
ทอดสอบคําที่เปนคูเปรียบเทียบ วาเขาใจความแตกตางของความหมายและรูป

5.
6.

จัดทําแผนภาพตัวอักษร เพื่อการชวยจํา
ฝกการเขียนเปนคํา ประโยค ขอความและเรื่อง

หรือไม

254

5. ประเภทของการพัฒนาระบบเขียน แบงได 3 ประเภท คือ
1. สรางระบบเขียนสําหรับภาษาที่ยังไมเคยมีระบบเขียนมากอนเลย เชนภาษาชอง
ภาษาละวา(กอง) ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
2. การพั ฒนาปรั บ ปรุงระบบตัว เขียนที่มีมาแตเ ดิมใหสามารถใชประโยชน ใ นพื้ นที่
เปาหมายหรือเพื่อใหเชื่อมโยงเขาสูภาษาไทยไดงายขึ้น เชน ภาษามลาบรี และภาษาละเวือะ เปน
ตน ซึ่งมีระบบตัวเขียนที่สรางจากภาษาที่ตางสําเนียงหรือคนละพื้นที่ โดยนํามาปรับปรุงใหใชตรง
กับสําเนียงของภาษาเปาหมาย หรือเพื่อใหงายตอการเชื่อมโยงเขาสูภาษาอักษรไทยใหมากขึ้น
เปนตน
3. การสรางระบบเขียนเพื่อเชื่อมโยงไปสูอักษรดั้งเดิม ซึ่งยากตอการเรียนและไมดึงดูด
ความสนใจของเยาวชนในปจจุบัน เชน การเขียนภาษามอญ โดยเพิ่มการเขียนภาษามอญดวย
อักษรที่เยาวชนรูจักและใชอยู คือ อักษรไทยซึ่งเปนอักษรของภาษาประจําชาติ ที่ใชกันอยูใน
โรงเรียนและสื่อมวลชน นําอักษรไทยมาเขียนภาษามอญ เพื่อเปนสะพานเชื่อมไปสูการอานเขียน
ดวยอักษรมอญ ซึ่งอันที่จริงแลวการเขียนภาษามอญดวยอักษรไทยมีใชกันอยูทั่วไปอยูแลว แตยัง
ไมไดตกลงการใชอยางเปนระบบตามหลักวิชาทางภาษาศาสตร สําหรับการสรางระบบเขียนใน
ลักษณะเชนนี้มีอยูในหลายภาษาในประเทศไทย ที่มีตัวเขียนดั้งเดิม เชน กะเหรี่ยง เขมร หรือ
มลายู ซึ่งมีการใชอักษรของภาษาประจําชาติมาเขียนภาษาทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทย เพื่อ
การใชงานตามความจําเปนอยูแลว

5. สรุป
การถายถอดเสียงหรือการเขียนคําอานซึ่งนําไปสูการพัฒนาระบบเขียนนั้นเปนสิ่งที่
สําคัญ และใชสําหรับภาษาที่ไมมีระบบตัวเขียนมากอน เชน ภาษาชอง ภาษาญัฮกุร หรืออาจจะ
มีตัวอักษรดั้งเดิม แตมีการคิดคนระบบตัวอักษรใหมเพื่อใชในพื้นที่อื่นๆ (นอกประเทศ) เช น
ภาษาเขมร หรื อ ภาษาชาวเขาในหลายพื้ น ที่ ที่ มี ถิ่ น ฐานข า มพรมแดนประเทศ ซึ่ ง แม ว า จะมี
ตัวอักษรทองถิ่นดั้งเดิมอยูกอน เชน การใชตัวอักษรจีน(กรณีภาษาเยา) การใชอักษรพมา(กรณี
ภาษากะเหรี่ยง) หรือการใชอักษรละตินหรือโรมัน(กรณีภาษามง) แตก็มีการพัฒนาตัวเขียนระบบ
อื่นเพิ่มเติมอีก เชน การใชระบบตัวอักษรไทยเมื่อนํามาใชในประเทศไทย เปนตน แตในหลาย
กรณี ระบบตัวอักษรและภาษาเขียนดั้งเดิมไมมีการสืบสานโดยตอเนื่องทําใหเกิดการถดถอย หา
ผูรูไดมีไมกี่คน ไมดึงดูดความสนใจของเด็กรุนใหม ดังเชน ภาษามอญและอักษรมอญ การสราง
ระบบเขียนหรือคําอานโดยใชอักษรที่คุนเคยในระบบโรงเรียนซึ่งไดแกอักษรไทย จะมีสวนในการ
เชื่อมโยงใหเด็กรุนใหมสนใจเรียนรูภาษาดั้งเดิม และทําใหผูที่รูภาษามอญแตเขียนตัวอักษรมอญ
ไมได สามารถสรางสื่อ เรื่องเลาสนุกๆ ในวิถีชีวิตมอญ เพื่อเผยแพรใหเด็กรุนใหมไดรูดวย และยัง
สามารถเชื่อมไปสูตัวอักษรดั้งเดิมไดตอไป ดังนั้นระบบตัวเขียนของภาษาหนึ่งๆ อาจจะมีได
มากกวาหนึ่งระบบตัวอักษร ดังไดกลาวมาแลวขางตน ตัวเขียนหรือระบบภาษาเขียนเปนอัต
ลักษณสําคัญของกลุมชน การมีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนาระบบเขียน จึงทําใหเกิดความ
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ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งแกเจาของภาษา ดังคํากลาวของผูใหญบานชาวญัฮกุรวา “ ชีวิตนี้มีความ
ภาคภูมิใจเปนที่สุดที่ไดมีโอกาสสรางภาษาเขียนไวใหลูกหลาน” จากประสบการณในการดูแล
โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษา ที่ผานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในการอนุรักษ
ฟนฟูภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆ เมื่อรูวามีวิธีการที่จะสรางระบบเขียนได สิ่งแรกๆ ที่ชุมชน
ตองการ คือ การสรางระบบเขียนและทุกคนมีความสุขในการรวมกันทํางาน เพื่อสรางระบบเขียน
สําหรับภาษาของตนซึ่งสวนมากอยูในภาวะถดถอย ทั้งนี้เนื่องจากระบบตัวเขียนคืออัตลักษณของ
กลุมที่เดนชัดที่สุดนั่นเอง ในปจจุบันจึงมีกลุมชาติพันธุตางๆ หลายกลุมไดชวยกันพัฒนาและ
สรางระบบการเขียนสําหรับภาษาของตนขึ้นถึงประมาณกวาสิบกลุม นับวาเปนเหตุการณสําคัญ
สวนหนึ่งของประวัติศาสตรชาติพันธุในประเทศไทย ที่ควรแกการบันทึกไว
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ภาคผนวก
1. เรื่องสั้นภาษามลายูถิ่นปาตานี
อาดอ เซาะแร 'ชูรี เนาะ กฺ ูรี. บอ ซาปา ตือเงาะฮ บือแน, ดียอ บือราดู ลือเตะฮ ดี บอ
เวาะฮ ปาฮง กือรือแย. ตือเงาะฮ ตือเงาะฮ โดะ 'านา, ดียอ 'บูิง ซอรอ แจ ะ แจ ะ แจ
ะ ดียอ ปง ลือเงาะ แตเงาะ นาเปาะ อาเนาะ บูรง โดะ ปาตุ เวาะฮ กือรือแย ตาป เตาะ กือนอ
ซุ ซุ บูรง ตู ปง ยาโตะฮ 'บอเวาะฮ. บูรง ตู ปเซาะ เนาะ ตือรือแบ ลากฺ อาเค ดียอ ปง บูเละฮ ตือรื
อแบ นา-อิ อาตะฮ ปอฮง กือรือแย. ออแร 'ชูรี บางุง แตเงาะ บุรง ตู, ลาลู ตาฮู กาตอ บูรง ตู มา
ตอ บูตอ. ออแร 'ชูรี 'นืองุง ลาลู ปเก ดาแล ฮาตี “กู นิง อาดอ จูโกะ แกนอ โดะ 'ูรี เฮาะ ออแร
ลา-เอง” ลือปะฮ ตู ดียอ ปง ซือซา 'ปาเลง กือเละ กือ รูเมาะฮ.
มีโจรคนหนึ่งกําลังจะออกไปขโมย พอถึงกลางทุงนาเขาก็หยุดพักใตตนหวา ขณะที่เขานั่ง
พิ ง ที่ โ คนต น เขาได ยิ น เสี ย ง “แจ ะ แจ ะ แจ ะ” และเหลื อ บไปเห็ น ลู ก นกตั ว หนึ่ ง กํ า ลั ง
พยายามจิกลูกหวา แตจิกอยางไรก็จิกไมโดนสักที สุดทายมันก็ตกลงบนพื้น พยายามที่จะบินขึ้น
ไปอีก และในที่สุดก็สามารถบินขึ้นไปบนตนหวาได โจรคนนั้นเกิดความสงสัยจึงเขาไปดูนกตัวนั้น
ใกลๆ ปรากฏวานกตัวนั้นตาบอด พอโจรเห็นเชนนั้นก็รูสึกละอายใจจึงพูดกับตัวเองวา “ฉันมี
รางกายที่สมบูรณ แตทําไมจึงตองไปขโมยของคนอื่น” หลังจากนั้นเขาก็หันหลังกลับบานพรอมกับ
กลับใจเปนคนดี
2. เรื่องสั้นภาษาชอง
วั่นอัน ท็อมพีง กอก กะเพลิงแก็บ เจว เที่ยว พรี่ วั่ด ชา. เพราะ อีนปฮ ฮอบ ปล็อง เลย
พางอัน. ท็อมพีง ทั่ง โลด กึย โคน เนมชี่. จึง ฮัน โชย กะเพลิง เจว ดึง โลด. เนียวไก กะเพลิง ทีบ
งายลึ่ง ก็องโลง เจว เคะ ม็่อง กะยาง ตักโป. ท็อมพีง จึง วั่ด ชุม คอด กะยาง. ชู ตี เจว ชับ ชุม.
โอจ เจน คอด กะยาง. เจว ชับ ทอน พัดปรี กึยเระ กะพอก อูด. ท็อมพีง จึง ปลํา ชับ ปรี อีน วิจ
โมยตัว. ท็อมพีง จักกะเพลิง โมยแลง อีน คองพรี่ เพว ตัว. จึง กราก คองพรี่ กลับ ต็อง.
วันนี้ลุงเบ็ดแบกปนแกปไปเที่ยวปาหาอาหาร เพราะไมมีอะไรกินกับขาวเลยเชานี้ ลุง
เบ็ดเห็นเกงอยูที่โคนตนไทร จึงหันกระบอกปนไปที่เกง ระหวางที่ลุงเบ็ดยิงเกงนั้น ปนถีบอยาง
แรง จนลุงเบ็ดหงายหลังไปพิงกับเตาตัวใหญ ลุงเบ็ดก็เลยหาเถาวัลยจะมามัดเตา แตบังเอิญไป
ควาเอาหางตะกวดที่อยูในโพรงไม ลุงเบ็ดปล้ําจับตะกวดไดอีกหนึ่งตัว ลุงเบ็ดไปเที่ยวปาวันนี้จึง
ไดอาหารถึงสามอยาง หาบของกลับบาน.
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3. เรื่องสั้นภาษาเขมร
มนึฮ จ็อฮ ปวฮ เรียะ อัจ เติ๊ว จุฮ ตุก ลือ กูก มัน ลุบ รือ มัน จุฮ ดะ ซวม
จแก โม ซี อัจ อัจ เมียน โรก นุฮ ก็ เจ็อบ เต็ว ตาม เมือด ตาม จืง จะแก
จแก นุฮ โม เดิร พาย บอน โกน-กเมญ ลีญ อัจ ก็ ทเลียะ รูย เนว พอตา กเมญ
โม ลีญ โรก ก็ เจือย จืง เติว
เมื่อสุนัขมากิน
ผูปวยโรคทองรวงไปถายทิง้ ไวบนพื้นดินโดยไมฝง หรือไมถายลงในสวม
อุจจาระนั้น อุจจาระที่มีเชื้อก็จะติดไปตามปาก หรือเทาของมัน สุนัขเดินไปทีเ่ ด็กเลน อุจจาระมี
เชื้อก็จะรวงหลนอยูบริเวณนั้น ครั้นเด็กมาเลน เชื้อโรคก็จะติดไปกับมือหรือเทาของเด็ก

"
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โครงการชอง : ตนแบบของการฟนฟูภาษาผานระบบโรงเรียน14
ดร. อิสระ ชูศรี15
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

1. โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี
ชุมชนชองตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําจันทบุรี ซึ่งไหลลงไปยังตัวเมืองจันทบุรีทางตอน
ใต ชาวชองอาศัยตามที่ราบลุมริมแมน้ํา หรือชายทุงนาที่เปนเนิน น้ําทวมไมถึง เดิมชาวชองมี
อาชีพทํานาทําไรขาว ปลูกผัก มัน เผือก ตางๆ ไวกินตลอดปและหาของปา แตในชวงหลายสิบปที่
ผ า นมา การปลู ก ผลไม มี ร าคา เช น ทุ เ รี ย น เงาะ มั ง คุ ด ฯลฯ ได ก ลายเป น กิ จ กรรมหลั ก ของ
เกษตรกรในจันทบุรี ทําใหเกิดการขยายพื้นที่การเกษตรอยางกวางขวาง พื้นที่ทางตอนเหนือของ
จังหวัดซึ่งเดิมมีเฉพาะชาวชองอาศัยอยู ก็มีการอพยพเขามาของชนกลุมอื่น ดวยเหตุนี้เองทําให
ภาษาชองอยูในแวดลอมของภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทย ภาษาลาวอีสาน และภาษาเขมรถิ่นไทย
เปนตน โดยชาวชองแทบทุกคนที่พูดภาษาชองไดก็จะพูดภาษาไทยไดดวย เพราะเปนภาษาที่ใช
สําหรับติดตอสื่อสารในวงกวาง
ในปจจุบันการใชภาษาชองถดถอยลงมาก เพราะลูกหลานชองสวนมากจะใชแตภาษาไทย
ซึ่ ง เป น ภาษาราชการ และพ อ แม ใ นป จ จุ บั น ก็ ไ ม ไ ด เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการใช ภ าษาชองใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหทั้งชาวชองพูดภาษาของตนเองนอยลง นอกจากนั้นภาษาชองยังไมมีภาษา
เขียนจึงทําใหการบันทึก การสื่อสาร และการเรียนรูภาษาชองมีอุปสรรคมากยิ่งขึ้นไปอีก การไมมี
ภาษาเขียนนี้ในทางหนึ่งยังมีผลใหคนชองจํานวนหนึ่งขาดความภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง เมื่อ
เทียบกับภาษาอื่นๆ ที่มีภาษาเขียน ดังนั้นชาวชองบางสวนในเขตตําบลตะเคียนทองและคลองพลู
จึงไดรวมตัวกันตั้งเปนกลุมผูอนุรักษภาษาชองขึ้น และรวมมือกับนักวิชาการจากสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศาสตราจารย ดร.สุวิไล
เปรมศรี รัต น และคณะ เป นผู เ ชิญ ชาวชองไปรว มทํากิ จกรรมที่ มหาวิ ทยาลั ย มหิ ดลหลายครั้ ง
นับตั้งแตปลายป พ.ศ. 2541 เปนตนมา โดยเฉพาะการสรางระบบเขียนภาษาชอง เพื่อใหสามารถ
รวบรวมคําศัพทบันทึกไวเปนหมวดหมู บันทึกเรื่องบอกเลา และทําใหสามารถสื่อสารเปนภาษา
ชองในลักษณะของการเขียน-อานได รวมทั้งยังเปนการเริ่มตนไปสูการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
14 เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง "มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น" 28-29 ตุลาคม 2551 ณ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
15 อาจารย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. กรรมการศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
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การสอนภาษาชองไดในอนาคต ในป พ.ศ.2544 ทางคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง
โดยนายเฉิน ผันผาย และคณะไดดําเนินกิจกรรมการวิจัยเพื่อหาวิธีการใหชุมชนชองในเขตตําบล
ตะเคียนทองและตําบลคลองพลู กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไดอนุรักษ ฟนฟู และใช
ภาษาชองในชีวิตประจําวัน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
นับเปนกาวแรกของการกาวเดินรวมกันระหวางมหิดล คนชอง และ สกว. ในงานฟนฟูภาษา
โครงการแรกของประเทศไทยที่เปนตนแบบของการฟนฟูภาษาผานระบบโรงเรียน
กระบวนการวิจัยของชาวชองเริ่มจากการสํารวจทัศนคติของคนชองเกี่ยวกับภาษาของ
ตนเอง โดยการใชแบบสอบถาม และการพัฒนาระบบเขียนภาษาชอง ในลักษณะของการประชุม
ปฏิบัติการ ที่มีนักภาษาศาสตรจากภายนอกชุมชนเปนผูใหคําปรึกษา ผลการวิจัยในชวงนี้ ได
ขอสรุปที่นาจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานอนุรักษและฟนฟูภาษาชองในขั้นตอไปกลาวคือ (1)
ประชากรชาวชองสวนใหญทั้งวัยผูใหญและวัยเรียน มีความเห็นสอดคลองกับการสนับสนุนการ
อนุรักษและฟนฟูภาษา และตองการใหมีการเรียนการสอนภาษาชองอีกดวย (2) การรวบรวมและ
บันทึกภาษาชองใหครบถวนสมบูรณและเปนระบบมีความคืบหนาไปอยางนาพอใจ โดยมีการ
จัดสรางแผนโปสเตอรพยัญชนะ-สระภาษาชอง พจนานุกรมภาษาชองฉบับชาวบาน นอกจากนั้น
ยังไดมีความรวมมือกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทําการทดลองผลิตหนังสือสําหรับผูหัด
อานภาษาชอง พบวานักเขียนชองสามารถใช "ระบบเขียนภาษาชอง" ไดผลเปนอยางดี จนประสบ
ความสําเร็จในการผลิตหนังสือตัวอยางเผยแพรในชุมชนชอง
นับจากป พ.ศ.2544 เปนตนมาจนกระทั่งปจจุบัน ชุมชนชองไดรวมมือกับโรงเรียนวัด
คลองพลู ตําบลคลองพลูกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี16 ในการจัดการเรียนการสอนภาษา
ชองใน ชวงชั้นที่สอง (ป.4-ป.6)17 โดยมีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหา
วิ ท ยามหิ ด ล ให ก ารสนั บ สนุ น ในการให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษาชองและ
กระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาชอง และ สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น พิจารณา
สนับสนุนทุนวิจัยทองถิ่นตอเนื่องจากระยะแรกจนถึงปจจุบัน
การเรี ย นการสอนภาษาและวั ฒ นธรรมชองที่ จั ด ขึ้ น นี้ มี นั ก วิ จั ย ท อ งถิ่ น ชาวชองเป น
แกนกลาง ทั้งในดานของการพัฒนาหลักสูตร การสรางตําราเรียนและสื่อการสอน และการเรียน
การสอนที่ดําเนินการโดยครูชาวชองเอง จากการติดตามผลเรียนการสอนที่ดําเนินมาเขาปที่สาม
แลวนี้ ไดผลลัพธเปนที่นาพอใจสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งฝายชุมชน โรงเรียนคณะกรรมการ
โครงการชอง ผูปกครองนักเรียน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเปนรูปธรรมไดแก ผลงานที่เปน
หนังสือภาษาชองลักษณะตางๆ จํานวนมาก มีนักกิจกรรมดานภาษาและวัฒนธรรมชองที่มีทักษะ
ด า นต า งๆ เพิ่ ม มากขึ้ น ไม ว า จะเป น การทํ า หนั ง สื อ การสอน การบริ ห ารจั ด การงบประมาณ
16 ปจจุบันความรวมมือในการจัดการเรียนการสนภาษาชองไดขยายออกไปอีกสามโรงเรียน คือ โรงเรียนบาน
น้ําขุน และโรงเรียนบานทุงกบิล ต.คลองพลู และโรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ
17 ในระยะแรกเริ่มตนที่ชั้น ป. 3 - 4
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โครงการ การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน แมกระทั่งวิธีการนําเสนอประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรมชองที่ มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด หากเที ย บกั บ ระยะแรกที่ มี ก ารเริ่ ม
โครงการวิจัยทองถิ่น
จากผลสําเร็จของความรวมมือกับชุมชนชองในจังหวัดจันทบุรีดังที่กลาวมา ทําใหทางศูนย
ศึกษาและฟนฟูฯ ขยายความรวมมือในลักษณะเดียวกันสูชุมชนอื่นที่มีภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะเสี่ยงตอการสูญหาย โดยอาศัยความรูและประสบการณที่ไดจากการทํางานรวมกับชุมชนชอง
มาพัฒนาเปนรูปแบบการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูนําของชุมชนที่เปนเปาหมายใน
โครงการ และยังจะเชื่อมตอเครือขายระหวางผูนําชุมชนเปาหมายกับผูนําชุมชนชอง เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางชุมชนดวยกันเอง อันจะนําไปสูการดําเนินงานฟนฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนเปาหมายตามความสนใจและศักยภาพของแตละชุมชน ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับก็คือ การคนพบวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาเครื่องมือ บุคลากร และเครือขายใน
การศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต โดยมีชุมชนเปนแกน และสถาบันวิชาการ
เปนฝายสนับสนุน18

2. แนวคิดเกี่ยวกับการฟนฟูภาษาภาษาในภาวะวิกฤต
การที่ผูพูดภาษาหนึ่งจะนําเอารูปแบบในภาษาอื่นมาใชแทนที่ภาษาของตัวเองนั้น เรา
สามารถพิจารณาไดเปนสองกรณี คือ การยืมเอารูปแบบบางสวนของภาษาอื่นมาใชในภาษา
ตนเอง และการเปลี่ยนการใชภาษาทั้งภาษาจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งแมจะมีเหตุผล
บางอยางรวมกัน แตก็ถือวาเปนปรากฏการณที่ใหผลลัพธแตกตางกัน เพราะปรากฏการณแรกนั้น
ภาษาที่เปนฝายยืมจะสามารถคงความเปนภาษาตอไปไดแมจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เชน มี
การออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป มีลักษณะทางไวยากรณหรือคําศัพทใหมเกิดขึ้น เปนตน แตผลลัพธ
ของการเปลี่ยนภาษานั้นอาจนําไปสูการตายของภาษา คือ การที่ภาษาหนึ่งไมมีผูใชเปนภาษาแม
อีกตอไป
กลาวอีกแงหนึ่ง การเปลี่ยนภาษาหมายถึงการที่ผูพูดในชุมชนภาษาหนึ่งหันไปใชภาษา
อื่นแทนที่ภาษาของตนเองในแวดวงการใชภาษาที่เคยเปนของภาษาตนเอง19 ตัวอยางที่พบเห็น
บอยที่สุดในประเทศไทยไดแก การที่ผูใชภาษาชนกลุมนอยเลิกใชภาษาของตนเองสอนลูกหลาน
เปนภาษาแรก และหันมาใชภาษาไทยแทนพูดกับลูกหลานแทน แมวาตนเองจะใชภาษาแมได
ดีกวาภาษาไทยก็ตาม

18 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการชอง ดู สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ (2550)
19 แวดวงการใชภาษาหมายถึงการใชภาษาตามขอบเขตตางๆ ของการใชชีวิต เชน การใชภาษาในครัวเรือน การใชภาษาใน
โรงเรียน การใชภาษาที่ตลาด การใชภาษาในกิจกรรมทางศาสนา การใชภาษาในการบริหารและการติดตอราชการ เปนตน
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โจชัว ฟชแมน (Fishman 2001 : 10-11) กลาววาในสถานการณที่ภาษาหนึ่งมีอํานาจ
(Power) มากกวาอีกภาษาหนึ่งในแวดวงการใชใดๆ ก็ตาม จะสงใหผูพูดของภาษาที่มีอํานาจนอย
กวา (Non-Power) นั้นหันมาใชภาษาที่มีอํานาจมากกวาในแวดวงการใชนั้นๆ และยิ่งนานไปภาษา
ที่มีอํานาจมากกวาก็จะเพิ่มแวดวงการใชมากขึ้นเรื่อยๆ
หากพิจารณาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะขางตนนี้ จะพบวาสถานะทางสังคมที่
สูงกวาของภาษาหนึ่งก็เปนสาเหตุของการสับเปลี่ยนภาษาไดเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
การยืมภาษา เพียงแตมีลักษณะและขอบเขตของการเกิดแตกตางกันเทานั้น
แนวคิดขางตนเปนกรอบในการพิจารณาปญหาการเปลี่ยนภาษาและการตายของภาษาใน
แงของสาเหตุและการเขาแทรกแซงอยางใดอยางหนึ่งตอสถานการณดังกลาว ซึ่งโดยทั่วไปแลว
เมื่อเผชิญกับสถานการณภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต อันกอใหเกิดความเสี่ยงตอการที่
ระบบภูมิปญญาของกลุมชนหนึ่งๆ สูญหายไป จะมีสามหนทางที่พึงกระทําได ไดแก (1) การธํารง
การใชภาษาโดยชุมชนเจาของภาษาเอง (2)
การฟนฟูภาษา ซึ่งตองการกิจกรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากความพยายามในการใชภาษาในชีวิตประจําวันตามปกติธรรมดาเหมือนเดิม และ
(3) การบันทึกขอมูลภาษาอยางเปนระบบเพื่อผลในเชิงอนุรักษ กลาวคือ เพื่อรอโอกาสที่จะมีคน
ศึกษาและนําภาษานั้นๆ ไปใชในชีวิตประจําวันอีกครั้ง อยางไรก็ตามการบันทึกภาษานั้นไมจําเปน
จะตองนําไปสูการฟนฟูภาษาเสมอไป เปนแตเพียงการเพิ่มโอกาสในการที่จะฟนฟูภาษาไดใน
อนาคตเทานั้น
อยางไรก็ ต าม การฟนฟู ภาษาเป นกิจกรรมกลุมและมีลัก ษณะเปนสหวิ ทยาการ โดย
นั ก ภาษาศาสตร อ าจเข า ไปมี ส ว นร ว มในบางบทบาท แต ที่ สํ า คั ญ คื อ การฟ น ฟู ภ าษาที่ มี
ประสิทธิภาพที่สุดตองเกิดขึ้นจากภายในชุมชนภาษาเอง และไมอาจเกิดจากผลักดันเขามาจาก
ภายนอกได แมวาจะมีความเปนไปไดวาคนนอกที่เห็นความสําคัญของปญหา จะเปนผูกระตุน
เตือนใหชุมชนตระหนักและตื่นตัวที่จะฟนฟูภาษา แตหากจะใหการฟนฟูภาษามีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ชุมชนจะตองเปนฝายขับเคลื่อนงานฟนฟุภาษาดวยตนเอง ซึ่งโดยแนวคิดพื้นฐานของงาน
ฟนฟูภาษาก็คื อ การพยายามรักษาและ/หรือขยายแวดวงการใชภาษาที่ตกอยูใ นภาวะวิก ฤต
เพราะแนวโนมของการเปลี่ยนภาษา คือ การลดลงของแวดวงการใชภาษา การฟนฟูภาษาจึงเปน
การเปลี่ ย นแนวโนม ให กลั บ ไปอยู ใ นทิศ ทางตรงกันขา ม ได แ ก การขยายแวดวงการใชภาษา
เพิ่มเติมขึ้น
เดวิด คริสตัล (Crystal 2000 : 130-144) สรุปปจจัย 6 ขอที่จะสงผลใหภาษาในภาวะ
วิกฤตมีความเขมแข็งมากขึ้น
(1) ภาษาในภาวะวิกฤตจะมีความเขมแข็งขึ้น หากเจาของภาษาเพิ่มพูนศักดิ์ศรีขึ้นในสายตา
ของกลุมคนที่มีบทบาทนําในสังคม ยกตัวอยางเชน ภาษาเวลส (ประเทศอังกฤษ) ภาษาบาสก
(ประเทศสเปน) และภาษาเกลลิก (ประเทศไอรแลนด และประเทศอังกฤษ)
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(2) ภาษาในภาวะวิกฤตจะมีความเขมแข็งขึ้น หากเจาของภาษาเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจ
ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ม คนที่ มี บ ทบาทนํ า ในสั ง คม ยกตั ว อย า งเช น ภาษาคาตาลั น
(ประเทศสเปน) และภาษาโรมานช (ประเทศสวิตเซอรแลนด).
(3) ภาษาในภาวะวิกฤตจะมีความเขมแข็งขึ้น หากเจาของภาษาเพิ่มพูนสิทธิอํานาจและ
ความชอบธรรมขึ้นในสายตาของกลุมคนที่มีบทบาทนําในสังคม ยกตัวอยางเชน กฎบัตร
ของสหภาพยุ โรปวาดว ยภาษาของภูมิภ าคและภาษาชนกลุมนอ ย (ป 1992)
และ
พระราชบัญญัติของสหรัฐอเมริกาวาดวยภาษาชองชนพื้นเมืองอเมริกัน (ป 1990 และ 1992).
(4) ภาษาในภาวะวิกฤตจะมีความเขมแข็งขึ้น หากเจาของภาษามีบทบาทเดนชัดขึ้นในระบบ
การศึกษาของทางการ (ดู โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง)
(5) ภาษาในภาวะวิกฤตจะมีความเขมแข็งขึ้น หากเจาของภาษาสาขาเขียนภาษาของตนเอง
ได (ดู โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง)
(6)
ภาษาในภาวะวิกฤตจะมีความเขมแข็งขึ้น หากเจาของภาษาสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศกับภาษาของตนเองได
หากสํารวจจากคูมือเกี่ยวกับการทํากิจกรรมฟนฟูภาษาของฮินตันและเฮล (Hinton &
Hale 2001) จะพบวาโครงการฟนฟูภาษาจะมีทั้งแบบที่ทําในโรงเรียน (School-based programs)
โครงการที่ทํากับเด็กนอกระบบโรงเรียน (Children's programs outside the school) โครงการที่มี
กลุมเปาหมายเปนผูใหญ (Adult language programs) โครงการบันทึกภาษาเชิงอนุรักษและการ
พัฒนาสื่อภาษาทองถิ่น (Documentation and material development) และโครงการฟนฟูภาษาที่
เริ่มตนจากครอบครัว (Family-based programs at home)
สําหรับโครงการชองนั้น มีลักษณะเปนการฟนฟูภาษาผานการจัดการเรียนการสอนเปน
รายวิชาหนึ่งในโรงเรียนของรัฐ ซึ่งเปนการประยุกตแนวคิดของการฟนฟูภาษาที่ใหขยายแวด
วงการใชภาษาในภาวะวิกฤต มีการใชภาษาของเพื่อการอานเขียน และมุงที่จะใหภาษาชองเขาไป
มีบทบาทในระบบการศึกษาที่จัดใหแกเยาวชนชองในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะทําใหเยาวชนชองไดมี
โอกาสเรี ย นรู ภ าษาของชุ ม ชนตนเองแล ว ยั ง เป น การเพิ่ ม ความเข ม แข็ งใหแ ก ภ าษาชองตาม
หลักการที่ไดกลาวถึงไปแลวขางตน ยิ่งกวานั้นยังจะเปนการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหสงผล
บวกตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในชุมชนชอง ทั้งนี้เพราะการเรียนรูจากเรื่อง
ใกลตัว ไปหาเรื่ องไกลตั ว การเพิ่ ม แรงจูงใจในการเรีย นรูข องนั ก เรี ย นโดยให ค วามยอมรั บ แก
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ อ ยู ล อ มรอบตั ว เด็ ก เพื่ อ สร า งสะพานเชื่ อ มสู ก ารเรี ย นรู วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ
นอกจากนั้ นการจะสง ผลต อการพัฒนาการรู หนั งสือโดยสรางอุปนิสัยในการอานเขี ยน เพราะ
โครงการสอนภาษาชองในโรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาสื่ อ การอ า นที่ น า สนใจเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น ไปจากใน
หลักสูตรปกติ
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3. พัฒนาการและองคประกอบของโครงการชอง
โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาของชองเริ่มตนดําเนินงานในฐานะ “โครงการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น” โดยการสนับสนุนของ สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น แตเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัย
เพื่อทองถิ่นอื่นๆ จะพบวามีความแตกตางที่สําคัญระหวางงานวิจัยเพื่อทองถิ่นแบบมาตรฐานและ
งานวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมภาวะวิกฤต ที่มี “โครงการชอง” เปนตนแบบ
กลาวคือ งานวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษามีการบูรณาการวิชาการและเทคนิคเฉพาะผานการ
ฝกอบรม “ความรู” จากภายนอก (นักวิชาการ) เพื่อเติมเต็มใหกับทีมวิจัยตั้งแตเริ่มตนโครงการ ซึ่ง
เมื่อมีการ บูรณาการรวมกับความรูภายใน (เจาของภาษา) ทําใหเกิดความรูในเชิงการประยุกตใช
ในรูปแบบใหม แตกตางจากการเนนที่การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อนําความรูจากภายในตัวผูรูใน
ชุมชนออกมาเปนความรูที่อยูภายนอกตัวผูรู ซึ่งเปนวิธีการมาตรฐานวิธีการหนึ่งของงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาใหลึกซึ้งจะพบวาความตางใน “กระบวนการเรียนรู” จากการ
ฝกอบรมใหทีมวิจัยเกิดทักษะและนําไปปฏิบัติตอกับการถอดความรูจากภายในตัวผูรูสูภายนอก
มิไดขัดแยงกันในเชิงหลักการ เพียงแตเนนกันคนละที่และมีการนํามาใชคนละหวงเวลาเทานั้น
ยกตัวอยางเชน ในกระบวนการพัฒนาระบบตัวเขียนนั้น แมจะตองประยุกตใชองคความรูทาง
ภาษาศาสตรจากภายนอก แตก็ตองอาศัยความรูในตัวภาษา ซึ่งเปนความรูในตัวเจาของภาษาเอง
เมื่อมีประเด็นที่ตองตัดสินเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของภาษา ความรูในตัวเจาของภาษานี้เองที่ถูก
หยิบยกมาใชในการตัดสินใจสรางระบบตัวเขียน โดยมีการประยุกตความรูเชิงวิชาการเฉพาะใน
การวิเ คราะหระบบภาษาและภาพรวมของระบบตัว เขียน และการใชสั ญลัก ษณแ ทนเสี ยงที่ มี
มาตรฐาน ความรูเหลานี้ไมสามารถเกิดไดจากการปฏิบัติเพียงอยางเดียว แตเปนความรูที่อิงอาศัย
แนวคิดทฤษฎีอันเปนนามธรรมดวย แตเมื่อถูกใชในบริบทชุมชนก็ถูกปรับใหเปนความรูที่ชุมชน
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนของตนเองเชนกัน
สําหรับการเขียนเรื่องราวในภาษาทองถิ่นและผลิตหนังสือประเภทตางๆ ยิ่งมองเห็นได
ชัดเจนขึ้นวาจะตองมีการนําเอาความรูสึกนึกคิดจากภายในตัวผูเขียน แปรออกมาเปน “ภาษา
เขียน” ที่ผูอานสามารถรับตอไปได แมเทคนิคในการเขียนจะเปนการฝกปรือในสิ่งที่นักเขียนชอง
ไมเคยทํามากอน แตเรื่องราวที่ถูกเขียนออกมานั้นเปนสิ่งที่อยูภายในตัวนักเขียนเอง ซึ่งเดิมไมเคย
ถูกนําออกมาถายทอดในรูปแบบของภาษาเขียนและหนังสือ
สํา หรั บ การพั ฒ นาหลั กสู ต รภาษาทอ งถิ่น และการฝ ก ครู ชุ ม ชนให ส ามารถสอนภาษา
ทองถิ่นได จะเปนไดวากระบวนการที่ใชนั้นจะมีความเปนวิชาการและเทคนิคเฉพาะในลักษณะ
เดียวกับการพัฒนาระบบตัวเขียน ไมวาจะเปนรูปแบบของการจัดหนวยการเรียนรูเปนรายคาบ
การจัดเนื้อหาภาษาทองถิ่นใหเปนสวนๆ เพื่อการเรียนรูเปนลําดับจากยากไปหางาย การสราง
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แบบเรียนภาษาทองถิ่น ตลอดจนถึงการฝกครูชุมชน ทั้งหมดนี้มิใชความรูที่ทีมวิจัยสามารถจัดการ
เรียนรูขึ้นเองได แตตองอาศัยผูมีความรูและประสบการณเปนผูแนะนําใหกอนจึงจะทําได
ประสบการณจากโครงการชองทําใหสรุปไดวา เมื่อเวลาผานไปครูชุมชนผูมีประสบการณ
และทางโรงเรียนที่เปดใหมีการเรียนการสอนภาษาชอง ไดมีความรวมมือที่จะปรับปรุงหลักสูตร
และฝกครูภูมิปญญาชองรุนใหมๆ ขึ้นมาได โดยการถายทอดประสบการณจากการปฏิบัติเปนเวลา
หลายป แมวาในระดับของการคิดโครงสรางหลักสูตรและการประยุกตใชเทคนิคการสอนนั้นจะเปน
ความรูที่เปนวิชาการจนเกินไปกวาที่ผูไมไดเรียนรูมาอยางเปนทางการจะเขาถึงได แตหากเปนสิ่ง
ที่ ค นในชุ ม ชน “ปฏิ บั ติ ” ได แ ล ว เมื่ อ ใช ร ะยะเวลาพอสมควร ก็ จ ะเป น ผลให เ กิ ด ความรู จ าก
ประสบการณที่สามารถนําไปถายทอดตอไดเชนเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจากลําดับขั้นของการดําเนินงานโดยเรียงตามลําดับเวลา จะพบวาโครงการ
ชองมีลําดับการดําเนินงานตามที่สรุปไวในแผนภาพขางลางนี้ ซึ่งเมื่อนําไปเปนตัวแบบในการ
วิ เ คราะหลํ าดับ ขั้นในการดํา เนิ นโครงการอนุ รักษแ ละฟ นฟูภ าษาในกรณี อื่น จะพบว ามี ค วาม
คลายคลึงกันไมมากก็นอย
ระหวางป พ.ศ.2546–2547 ทางศูนยศึกษาและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ไดรับการสนับสนุนจาก สกว. ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ใหดําเนิน “โครงการเตรียมความพรอม” ซึ่งจะ
เป น ที่ ม าของการขยายงานสู ก ารทํ า งานสนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ในลั ก ษณะของศู น ย
ประสานงานเพื่อทองถิ่นในป พ.ศ. 2548 โครงการเตรียมความพรอมนี้ไดจัดใหโครงการชองเปน
“ตนแบบ” และชุมชนภาษาญัฮกุร (อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ)
ชุมชนภาษากอง (อ.ดานชาง จ.
สุพรรณบุรี) และชุมชนภาษาโซ (ทะวืง) (อ.สองดาว จ.สกลนคร) เปนชุมชนเปาหมายของการ
เตรี ย มความพร อ ม โดยมี วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ สองส ว น คื อ การฝ ก อบรมในหั ว ข อ ต า งๆ
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบตัวเขียนของทั้ง 3 ภาษา ซึ่งยังไมเคยมีการทํางานมากอน และมี
การศึกษาดูงานทั้งที่ “มหิดล” และที่โครงการชองดวย เพื่อใหเห็นวาหลังจากการพัฒนาระบบ
ตัวเขียนแลวจะมีรูปธรรมของการดําเนินการตอไปในขั้นถัดไปไดอยางไรบาง
โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง (2544-2550)
สืบคนภูมิปญญา
ดานอื่นๆเพิ่มเติม
พัฒนาระบบ
ตัวเขียน
สํารวจทัศนะตอ
ภาษา+วธ.ทองถิ่น

สรางนักเขียน
ผลิตหนังสือ

สรางหลักสูตร+สื่อ+คูมือ
ฝกครูทองถิ่นใหสอนภาษา

จัดการเรียนการ
สอนในใน ร.ร.
พัฒนาศูนยการ
เรียนรูในชุมชน
เพิ่มเติมจาก ร.ร.

ร.ร.สาน
งานตอ
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การใชวิธีการ “ประชุมปฏิบัติการ” (Workshop) ซึ่งบางครั้งเปนการจัดใหกับกลุมเดียวใน
พื้ น ที่ และบางครั้ งเป น การจั ด รว มกั นให กั บ ผู เ ข าร ว มหลายๆ กลุ ม ณ สถาบั น วิ จั ย ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการศึกษาดูงานจากชุมชนตนแบบ ได
กลายเปนวิธีการขยายผลการดําเนินงานและเปนกระบวนการถายทอดความรูใหกับทีมวิจัยที่เปน
เปาหมายของการขยายงานในเวลาตอมา ทําใหการฝกอบรมและศึกษาดูงานถูกนํามาใชตออยาง
เปนรูปธรรมในลักษณะของ “ชาวบานสอนชาวบาน” ซึ่งในเวลาตอมา ไมไดหมายความวาเฉพาะ
โครงการชองเทานั้นที่จะเปนสถานที่ที่ใชเพื่อการศึกษาดูงานเพียงแหงเดียว แตใชหลักวาโครงการ
ที่จะขึ้นใหมสามารถดูงานจากผูที่ทํามากอนเพื่อใหเห็นรูปธรรมของการทํางาน แตในดานของการ
เตรียมความพรอมในการเปนศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น โดยเฉพาะในดานของการพัฒนา
“พี่เลี้ยง” โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษานั้น ยังไมถือวาประสบความสําเร็จเทาที่ควรนัก
เนื่องจากการไมสามารถเพิ่มจํานวนของพี่เลี้ยงที่มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการพัฒนา
โจทย พัฒนาโครงการ และติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษาใหทันกับ
ความตองการของชุมชนภาษาในภาวะวิกฤตที่มีความตองการทําโครงการฟนฟูภาษาได

4. การขยายผลจากโครงการตนแบบ
ในแงเนื้ อหาของโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
พบว า มี แ นวโน ม ที่ จ ะเป น การขยายพื้ น ที่ มากกว า จะเป น การเป ด ประเด็ น ใหม ที่ ไ ม เ คยมี ก าร
ดําเนินงานมากอน แมเนื้อหาของโครงการจะมีความแตกตางกันบางในรายละเอียด แตในแงของ
องคความรูที่ใชในการสนับสนุนโครงการวิจัยยังคงเปนฐานความรูเดิมของศูนยฯ ดังที่สรุปไวแลว
ในหัวขอใหญที่ 2 เพราะฉะนั้นหากพิจาณาแนวโนมของการขยายตัวของโครงการวิจัยจึงมีทิศทาง
คลายกับพัฒนาการของโครงการชองอยูไมมากก็นอย
ทั้งนี้เปนเพราะทางศูนยฯ ยังเห็นวาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษและฟนฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในกลุมชาติพันธุที่ตกอยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงทั้ง 14 กลุม นอกจากจะเนนที่การ
สรางสั มพันธภาพระหวางกลุมตางๆ และศูนยฯ แลว ยั งได แก การผลั กดัน ให “โรงเรียน” ใน
ทองถิ่นเปดการเรียนการสอนภาษาเหลานี้ เนื่องจากจะเปนการยกระดับสถานะภาษาเหลานี้อยาง
เป น รู ป ธรรมได ใ นระยะเวลาสั้ น ที่ สุ ด เว น แต ว า การนํ า ภาษาเข า สู โ รงเรี ย นจะไม มี เ งื่ อ นไขที่
เหมาะสม การพัฒนาศูนยการเรียนรูที่เนนเนื้อหาทางภาษา-วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุก็เปน
ทางเลือกเพิ่มเติมไดอีกทางหนึ่ง
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ทิศทางการขยายตัวของโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น ประเด็นภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
หนุนโครงการชอง

2544

2545

เตรียมความ
พรอม 3 กลุม

2547

ชอง
ชอง
ชอง
สํารวจ ตัวเขียน ผลิตหนังสือ พัฒนาหลักสูตร
สรางแบบเรียน ฝกครู การเรียนการสอนในร.ร.
ญัฮกุร
กอง
โซ

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น ประเด็นภาษา

2548

อบรม
+
ดูงาน

2549
2550
ชอง (ร.ร.)
ชอง (พัฒนาศูนยเรียนรูฯ)
ชอง (ภูมิปญญาเกี่ยวกับพืชคลุม-คลา)
ญัฮกุร (ตัวเขียนฯ)
ญัฮกุร (ร.ร.)
กอง (ตัวเขียนฯ)
กอง (พัฒนาศูนยเรียนรูฯ)
โซ (ตัวเขียนฯ)
โซ (ร.ร.)
โซ (ภูมิปญญาดูแลสุขภาพ)

ภาษาที่อยูในกลุมวิกฤตใกลสูญ 14 กลุม

ภาษาที่ไมไดอยูในกลุมวิกฤตใกลสูญ

ธรรมดา
เอียง
หนา
“ตัวเขียนฯ”
“ร.ร.”

มลาบรี (พัฒนาระบบตัวเขียน)
มลาบรี (สํารวจคนมลาบรี)
มป (ตัวเขียนฯ)
มอญ (ตัวเขียนฯ)
เขมรถิ่นไทย (ร.ร.)
มง (ตัวเขียนฯ)
มลายูถิ่น (แยกเปนโครงการใหญ
20
ตางหาก)

โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น
ไมไดรับการสนับสนุนจาก สกว. (สํานักงานภาค)
ไมใชโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นแตไดรับการสนับสนุนจาก สกว. (สํานักงานภาค)
หมายถึงโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบตัวเขียน มีการฝกเขียน และการผลิตหนังสือ
หมายถึงโครงการที่มีการนําภาษาทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอนเปนวิชาในชั้นเรียน

ในสวนของการนําความรูและบทเรียนที่ไดมาประยุกตใชในการทํางานกับกลุมชาติพันธุ
แนวชายแดนและกลุมชาติพันธุอื่นๆ แมจะมีเงื่อนไขแตกตางกันใน แตการนําภาษาทองถิ่นเขาสู
โรงเรียนนอกจากจะเปนการยกสถานะทางสั งคมของภาษาเหลานี้แลว หากได มีการจัดอยาง
เหมาะสมยังจะสงผลดีตอการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งเปนปญหาหลักของของภาษาชาติพันธุหลาย
ภาษาตามแนวชายแดนของประเทศ

20
โครงการจัดการศึกษาในระบบทวิภาษามลายูถิ่น-ภาษาไทย มีกรอบการดําเนินงานที่แตกตางออกไปจากกรอบของการ
ฟนฟูภาษา เพราะเปนโครงการที่มุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยการใชภาษาทองถิ่นเขาไปในการจัดการเรียนการสอน
แมวาจะหวังใหภาษาทองถิ่นมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นก็ตาม แตถือวาเปนเปาหมายรองจากการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับนักเรียนที่พูดภาษากลุมชาติพันธุ

270

สําหรับแนวทางในการอนุรักษและการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมที่จะเชื่อมโยงและตอยอด
ไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ ของกลุมชาติพันธุ ไดแกการสืบคนและใชประโยชนภูมิ
ปญญาดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนดานของภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพร และพืชทองถิ่น
อื่นๆ เปนตน โดยมีการนําประสบการณที่ไดรับจากการดําเนินงานดานภาษาไปประยุกตใชดวย
เนื่องจากจะชวยใหทีมวิจัยจากชุมชนชาติพันธุภาษามีทักษะในการคิดวิเคราะหและเรียบเรียงผล
การศึกษาคนควาไดดียิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาตัวระบบตัวเขียนและการพัฒนาวรรณกรรมของ
ชุมชนภาษาชาติพันธุตางๆ ชวยปูพื้นฐานความสามารถในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับทองถิ่นและ
การถายทอดความรูของทองถิ่นซึ่งในอนาคตอันใกลนี้ทางศูนยฯคาดวา โครงการวิจัยทองถิ่นใน
ประเด็นคลายคลึงกันนี้จะเกิดขึ้นในอีกหลายชุมชนชาติพันธุ ที่เคยมีการดําเนินโครงการพัฒนา
ภาษารวมทั้งโครงการสอนภาษาถิ่นในโรงเรียน
เอกสารอางอิง
สุวิไล เปรมศรีรัตน, มยุรี ถาวรพัฒน, ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร, อิสระ ชูศรี และสิริรตั น สีสมบัติ
(2550). ประสบการณการฟนฟูภาษาในประเทศไทย กรณีภาษาชองจังหวัดจันทบุรี. เชียงใหม:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานภาค
Hinton, Leane & Hale, Ken (eds) (2001). The Green Book of Language Revitalization in
Practice. Orlando, Florida: Academic Press.
Crystal, David (2000). Language Death. Cambridge: Cambridge Unversity Press.
Fishman, Joshua A (ed) (2001). Can Threatened Languages Be Saved?. Clevedon,
England: Multilingual Matters.
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การพัฒนาระบบเขียนกฺอง : กระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ21
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน22
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

0. บทนํา
กฺองเปนกลุมที่มีขนาดเล็กกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศไทยบริเวณรอยตอของจังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี การฟนฟูภาษาอยูในสถานการณที่ตองการการวางแผนและการลงมือ
ปฏิบัติ กุญแจสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาภาษาก็คือ ปฏิบัติการพัฒนาระบบตัวเขียนซึ่งเปนที่
ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศวาเปนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหชุมชนมี
สวนรวมในการคิด ตัดสินใจเกี่ยวกับการระบบภาษาของตนเอง นอกจากไดระบบตัวเขียนแลวแต
ละกาวของกระบวนการพัฒนาระบบตัวเขียน เกิดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการหลายอยาง
อาทิ มี ก ารนํ า ศาสตร ห รื อ สาขาวิ ช าต า งๆ มาใช ร ว มกั น เช น นํ า ความรู ท างศิ ล ปะ สั ง คมและ
วัฒนธรรมมาใชรวมกับงานภาษาศาสตรเปนลักษณะสหวิทยาการ ขณะเดียวกันก็นําความรู
ดังกลาวเขามาชวยแกปญหาการทํางานรวมกันของชุมชน และสรางเสริมพลังระหวางปฏิบัติการ
พัฒนาระบบตัวเขียน ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการที่
เกิดกับชุมชนและนักวิจัยขณะปฏิบัติการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษากฺองที่บานกกเชียง ต.หวย
ขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ปฏิบัติการ
1.

ภาพลักษณของชาวกฺอง

ชาวกฺองเปนกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเบอมิส (พมา) ปจจุบันมี
ประชากรเชื้อสายกฺองทั้งสิ้นประมาณ 300 คน พบที่บานละวาวังควาย และบานกกเชียง อําเภอ
ดานชาง จ.สุพรรณบุรี และบานคอกควาย ต.ทองหลาง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี คําวา “กฺอง” เปนคํา
ที่คน กฺองใชเรียกชื่อกลุมและภาษาของตัวเอง ทางราชการเรียกชนกลุมนี้วา “ลัวะ” แตคนไทยใน
พื้นที่ใกลเคียงสวนใหญมักเรียก “ละวา” จนปรากฏมีคําวาละวานําหนาชื่อหมูบานที่มีชาวกฺอง
อาศัยอยูแทบทุกหมูบาน เชน บานละวาคอกควาย บานละวาวังควาย
จากขอมูลสวนหนึ่งของ David Bradley นักภาษาศาสตรชาวออสเตรเลีย ผูทําการศึกษา
ภาษาและประวั ติชาวกฺองไดบอกเอาไววา ชาวกฺองอาจจะมีบ รรพบุรุษอยูในประเทศพมา แต
สาเหตุที่อพยพมาอยูไกลจากกลุมชนที่ใชภาษาเดียวกันนั้นยังไมอาจหาขอสรุปไดชัดเจน บางก็วา
ชาวกฺองเขามาทําศึกกับกองทัพพมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือเมื่อตอนตนกรุงรัตนโกสินทรแลว
21

บทความจาก “รวมบทความภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท” ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการของศาสตราจารย ดร.
คุณหญิงสุริยา รัตนกุล และศาสตราจารย ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2548:79-87.
22
นักวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
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ไมไดกลับไปพรอมกองทัพพมา แตไดตั้งถิ่นฐานทํากินอยูในที่รกรางวางเปลาของประเทศไทยอยู
นาน จนกระทั่งลูกหลานลืมเรื่องราวของบรรพบุรุษจนหมดสิ้น
วิถีชีวิตชาวกฺอง ชาวกฺองเลี้ยงชีพดวยการปลูกขาวไร และพึ่งพิงทรัพยากรจากปา และ
ธรรมชาติรอบตัว เชน จับปลา ชอนกุง ลาสัตว เก็บของปา หาหนอไม และเก็บเห็ด ผลผลิตจาก
ปาเหลานี้นับวันก็ลดนอยถอยลง ทําใหชาวกฺองหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน เชน ไรออย และ
ไรขาวโพด
การบริโภค ชาวกฺองกินขาวเจาเปนอาหารหลัก ในปจจุบันชาวกฺองบางสวนก็ยังคงปลูก
ขาวไรไวเพื่อบริโภคในครัวเรือน แตเนื่องจากพื้นที่ปลูกขาวถูกจํากัดลง และไมสามารถหมุนไปใช
พื้นที่อื่นไดและบางปผลผลิตขาวก็ไมเพียงพอตอการบริโภค จึงตองซื้อจากตลาด สวนกับขาวก็
เปนสิ่งหาไดจากธรรมชาติ หรือปลูกไดเอง หรือไมก็หาซื้อจากรานคา หรือตลาด
การแตงกาย ปจจุบันชาวกฺองแทบทุกหมูบานแตงกายดวยเสื้อผาเชนเดียวกับชาวไทย
แถบชนบททั่วๆ ไป ผูหญิงสูงอายุสวนใหญจะนุงผาถุง หรือผาซิ่น สวมเสื้อคอกระเชา ผูชายนุง
กางเกงขายาว สวมเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต ไมนิยมสวมเสื้อขณะอยูกับบาน สวนเด็กและหนุมสาวจะ
แตงกายตามสมัยนิยม สวนการแตงกายที่เปนเอกลักษณประจํากลุมชาวกฺองตามแบบฉบับดั้งเดิม
นั้น ยังพอหาดูไดที่บานกกเชียง ซึ่งมองดูเผินๆ คลายกับการแตงกายของชาวกระเหรี่ยง แตมี
รายละเอียดที่ตางกัน
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ดังที่กลาวแลววา การทอผาและการจักสานยังพอมีใหเห็นอยู
บางที่บานกกเชียง ชาวกฺองนิยมทอยาม ผาถุง และผาหม การทอผาของชาวกฺองใชกี่เอว หรือกี่
หางเอว (Back strap)เชนเดียวกับกลุมชาวไทยภูเขาทั่วไป แตเดิมใชฝายที่ปลูกเองเปนวัสดุในการ
ทอ แตปจจุบันนิยมซื้อดายมาทอ เพราะสะดวกและรวดเร็วกวา สวนผูชายที่มีฝมือในการจักสาน
พอวางเวนจากการทําไรก็จะมานั่งจักสานเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เชน กระบุง กระดง เปลไมไผ
ไซดักปลา เปนตน
2. สถานภาพของภาษากฺอง

ภาษาเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่บอกตัวตนความเปนชาติพันธุกฺองไดอยางชัดเจน ในอดีต
ชุมชนละวากกเชียงมีเพียงคนเชื้อสายกฺองเทานั้นที่อาศัยอยูในพื้นที่ ภาษาที่ใชจึงมีเพียงภาษากฺอง
ภาษาเดียว ตอมามีคนตางเชื้อสายเชน ลาว ไทย ยายเขามาอยู หรือบางก็เกิดจากการแตงงานกับ
คนตางเชื้อสาย การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น ชาวกฺองยกยองภาษาลาวและไทย
มาตรฐานวามีศักดิ์ศรีกวาภาษาตนเอง เปนตัวแทนของความเจริญ เปนภาษาผูนํา จึงซึมซับเอา
ภาษาเหลานี้ทีละนอยทีละนอย จากการถาโถมของภาษาใหญที่มาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากสื่อ
ตางๆ และการติดตอกับสังคมภายนอก จึงกอตัวเปนกําแพงปดกั้นโอกาสการใชภาษากฺองซึ่งเปน
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ภาษาแมของตนเอง เมื่อแวดวงการใชภาษาถูกจํากัด ความสามารถในการใชภาษาของคนในวัย
ตางๆจึงลดลง คนเฒาคนแกใชภาษากฺองปนกับภาษาลาวครั่ง เยาวชนกฺองทุกวันนี้ไมเขาใจภาษา
แม เมื่อไมเขาใจจึงไมใช ไมพูด ดวยความรูสึกวาภาษาแมนั้นเชย และไมเหมาะสมัย เปนสาเหตุ
ใหภาษาตกอยูในภาวะอันตราย ขยับเขาใกลความเสื่อมสลาย

3. แนวโนมและความชอบธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูภาษาในประเทศ
ไทย
ในอดี ต รั ฐ มองความหลากหลายของกลุ ม ชาติ พั นธุ ใ นประเทศไทยว า เป นป ญ หา เป น
อันตรายตอความมั่นคง และเปนเหตุแหงความยุงยากทั้งหลายทั้งปวง จึงใชนโยบายการผสม
กลมกลืน (assimilation policy) ใหกลายเปนภาษาและวัฒนธรรมเดี่ยว คือภาษาและวัฒนธรรม
ไทย โดยการวางแผนการจัดการรูปแบบตางๆ อาทิ การเมือง การปกครอง การศึกษา เปนตน
เปนเหตุใหภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชนยอยเสื่อมสลาย รวมถึงสูญเสียองคความรูดั้งเดิมตางๆ
ไปมากมาย อาทิ องค ค วามรู เ รื่ อ งระบบนิ เ วศ สิ่ ง แวดล อ ม ระบบสั ง คมและเศรษฐกิ จ หรื อ
ประวัติศาสตรชุมชน
ปจจุบันมุมมองของรัฐบาลเปลี่ยนไป เล็งเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางภาษา
และวัฒนธรรมมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งประกาศใชเมื่อป 2540 โดย
มีการตราบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางชัดเจนในหลายหมวด หลายมาตรา ดังนี้
หมวดที่ 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 46 บัญญัติไววา
“บุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยและยั่งยืน
ตามที่กฏหมายบัญญัติ”
และ หมวดที่ 9 วาดวยเรื่องการปกครองทองถิ่น มาตรา 289
“องคกรปกครองทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
องคกรปกครองทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในในทองถิ่นนั้นๆ และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ แตตองไมขัดตอมาตรา 43 และ 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองทองถิ่นตองนึกถึงการ
บํารุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย”
แนวโนมเชิงนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางดานชุมชนและวัฒนธรรมทองถิ่นของ
ประเทศมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้น ระบบการบริหารจัดการของรัฐและสังคมใหญเห็นคุณคาและให
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ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นมากขึ้น ถึงแมวา คําวา “ภาษา” จะไม
ปรากฏอยางเดนชัดในรัฐธรรมนูญก็ตาม แตคําวา “วัฒนธรรม” ก็มีนัยเรื่องภาษารวมอยูดวยแลว
หวังวาในอนาคตถามีการแกไขรัฐธรรมนูญ นาจะผนวกคําวา “ภาษา” เขาไปดวย

4. บทบาทของนักภาษาศาสตร
ภาษากฺองเปนภาษาที่อยูในภาวะวิกฤติและไมมีภาษาเขียน อีกทั้งยังถูกครอบงําดวย
ภาษาของคนกลุมใหญที่รอบขาง คือ ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาลาวครั่ง ทําใหปราศจาก
เครื่ อ งมื อ และกลไกในการสื บ ทอดภาษาไปสู ช นรุน หลั ง นอกจากนี้ แ วดวงของการใช ภ าษาก็
คอนขางอยูในวงจํากัด ทําใหภาษานี้มีโอกาสที่จะถึงการอวสาน ถาไมมีการวางแผนการจัดการที่ดี
ในฐานะนักภาษาศาสตรที่ รูซึ้งสถานภาพของภาษานี้ วาน าจะมีการอนุ รักษ และฟนฟูใหภาษา
สามารถคงอยูไดในโลกใบนี้ สิ่งที่พอจะทําไดคือ บอกกลาวใหชาวกฺองรูถึงสภาวะวิกฤติของภาษา
ตนเองและผลเสียจากการสูญเสียภาษา ขณะเดียวกันก็กระตุนใหชาวกฺองเกิดความรักและปกปก
รักษาภาษามิใหเสื่อมสลายไปโดยปราศจากการกระทําการใดๆ รวมทั้งสรางจิตสํานักเรื่องสิทธิ
ทางภาษาใหกับชุมชน กระตุนสถาบันภาครัฐ และเอกชนทองถิ่น ใหเขามารวมมือในการจัดการ
วางแผนและกําหนดนโยบายในระดับทองถิ่น และขยายวงกวางไปในระดับภาค หรือประเทศเปน
ลําดับ ศึกษาลักษณะทางสังคมแวดลอมที่เปนตนเหตุแหงการวิกฤติ วัฒนธรรม สื่อมวลชน เชน
วิทยุ โทรทัศน ระบบการศึกษา รวมทั้งทัศนคติของเจาของภาษาและโอกาสการอนุรักษและฟนฟู
จากประสพการณที่ไดรวมโครงการตางๆ เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุที่ภาษาและวัฒนธรรมอยู
ในภาวะวิกฤติ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา
การพัฒนาระบบเขียนสามารถใชเปนเครื่องมือชวยเสริมสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ ใหมี
ศักดิ์ศรี เกิดความภาคภูมิใจในเผาพันธุของตน เกิดพลังในการสรางสรรงานโดยผานกระบวนการ
คิดอยางเปนระบบ และสามารถถายโอนความรูไปสูแวดวงที่กวางขึ้น อันจะนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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5. ระบบเขียน
ระบบเขียนเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชแทนเสียงพูด เพื่อใชในการสื่อสาร
แทนเสียงพูด การมีระบบตัวเขียนชวยใหคนรุนหลังไดทราบเรื่องราวในอดีต ความเปนมา ชีวิต
ความเปนอยูของคนรุนเกาๆ และเปนหลักฐานสําคัญอยางหนึ่งในการสันนิษฐานอารยธรรมแรกๆ
ของมนุษยไดสมบูรณขึ้น
5.1 การพัฒนาระบบเขียนของกลุมชาติพนั ธุตางๆ ในประเทศไทย
การพัฒนาระบบเขียนภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆ โดยใชอักษรไทยเทาที่ผานมา ฝรั่ง
ทําแทบทั้งนั้น บางคนอาจจะเปนมิชชันนารี บางคนเปนนักภาษาศาสตรซึ่งสวนใหญสังกัด SIL
(Summer Institute of Language, international) มีคนไทยบางที่สนใจแตก็มีจํานวนไมมาก
การพัฒนาระบบเขียนแบงออกไดเปน 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 การกําหนดใชเองโดยฝายใดฝายหนึ่ง อาจจะเปนเจาของภาษากําหนดใชเอง
ตามความคิดของตนเอง เชน ภาษาเขมรถิ่นไทย ในยุคกอนที่จะมีการประชุมรวมกับนักวิชาการ
ในทางตรงกั น ขา มนั ก วิ ช าการเป น ผู กํ า หนดตามหลั ก เกณฑ ท างด า นวิ ช าการโดยเฉพาะด า น
ภาษาศาสตร อาทิ ระบบเขียนภาษากะเหรี่ยงสะกอ ภาษาลัวะ ภาษามง ภาษาขมุ เปนตน
แนวทางที่ 2 การกําหนดใชโดยการมีสวนรวมระหวางชุมชนเจาของภาษากับนักวิชาการ
ร ว มกั น คิ ด ร ว มกั น ตั ด สิ น ใจ และหาข อ สรุ ป เพื่ อ ให ไ ด ร ะบบเขี ย นที่ ส มบู ร ณ ภาษาที่ มี ช าว
ตางประเทศเปนผูรวมปฏิบัติการ เชน ภาษาอาขา (อีกอ) ภาษาลีซู (ลีซอ) ภาษาเมี่ยน (เยา)
ภาษามัล (ถิ่น) ภาษากูย ภาษาละเวือะ ภาษาอุรักละโวย ภาษาบีซู ภาษาเก็นซิว (มานิก) ภาษา
โซ ภาษาบรูที่โขงเจียม ภาษามลาบรี สวนภาษาที่มีชาวไทยเปนผูรวมปฏิบัติการไดแก ภาษา
เขมรถิ่นไทย ภาษาชอง ภาษาญัฮกุร ภาษาโซ (ทะวืง) และภาษากฺอง โดยเฉพาะภาษาชองมีการ
พัฒนาภาษาสูงกวากลุมอื่นๆ ถึงขั้นพัฒนาเปนหลักสูตรหนึ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
5.2 ความสําคัญของการพัฒนาระบบเขียนกฺอง
ภาษากฺ อ งมี แ ต เ พี ย งภาษาพู ด เท า นั้ น ไม มี ภ าษาเขี ย น ดั ง นั้ น ในการถ า ยทอดความรู
ทางดานภาษาจากผูอาวุโสไปสูรุนเด็ก อาจจะทําใหเด็กๆ รับสารไดไมหมด การจําโดยไมจดนั้น
ไมมีความยั่งยืน ประกอบกับภาษาพูดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และภาษาพูดตองมีผูพูด ถา
ตราบใดไมมีผูพูดภาษานั้นก็จะสูญหายไป ถึงขั้นเปนหายนะของมนุษยชาติ (human disaster)
ทีเดียว ภาษากฺองจัดวาเปนภาษาที่อยูในภาวะอันตรายคอนขางมากภาษาหนึ่ง เนื่องจากเหลือผูที่
พูดภาษาไดประมาณ 50 คนเทานั้น และชุมชนโดยทั่วไปไมคอยเห็นคุณคาความสําคัญของภาษา
ของตน และขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษา ประกอบกับการรับอิทธิพลจาก
ภาษาที่อยูขางเคียง ทําใหภาษากฺองออนแอลงถึงขึ้นวิกฤต ผูเขียนในฐานะนักภาษาศาสตรที่
คุนเคยกับภาษาและคนกลุมนี้ เล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของภาษานี้วา ควรจะมีการจดบันทึก
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ลักษณะภาษาในแงมุมตางๆ ตลอดจนองคความรู ภูมิปญญา สภาพแวดลอมทางดานนิเวศวิทยา
ของคนกลุมนี้ไวใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตผูเขียนคนเดียวไมสามารถจะทําอะไรไดทุก
อยาง จึงรวมมือกับชุมชนรวมกันคิดและวางแผนการอนุรักษและฟนฟูภาษาใหสามารถคงอยูไดใน
รู ป แบบที่ ต า งจากภาษาพู ด ดั ง นั้ น ภาษาเขี ย นจึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ เพราะเป น เอกลั ก ษณ ท าง
วัฒ นธรรมที่มี ลัก ษณะเปน รูปธรรม สามารถใชสื่ อ สารได ใ นหลายแวดวง และสามารถใช เ ป น
เครื่องมือในการบันทึกเรื่องราวตางๆ อาทิ วัฒนธรรมดั้งเดิม ประเพณีไหวผีหมูบาน เพลงพื้นบาน
หรือ วัฒนธรรมอื่นๆ
5.3 กระบวนการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษากฺอง
1. กระตุน ให ชุมชนเกิดความตระหนั ก :
การพั ฒนาระบบตั ว เขียนภาษากฺองใช
กระบวนการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนเครื่องมือ สรางความมั่นใจรวมกับพี่นองกฺอง เริ่มจาก
การเขาไปในพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ พบปะพูดคุยกับผูนําที่เปนทางการ
และไม เ ป น ทางการถึ ง สถานการณ ข องภาษานี้ และกระตุ น ให ช าวบ า นเกิ ด ความตระหนั ก มี
จิตสํานึกที่จะธํารงรักษาอัตลักษณของบรรพชน
2. ศึกษาหาความรู กอนที่จะมีประชุมปฎิบัติการรวมกับชาวบาน นักวิจัยตองหาความรู
เกี่ยวกับโครงสรางภาษากฺองทั้งระบบเสียงและไวยากรณ และลักษณะของความแตกตางระหวาง
ระบบเสียงภาษาไทยซึ่งเปนภาษาราชการและภาษากฺอง
และความรูเกี่ยวกับแนวคิดหรือ
23
หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการสรางระบบเขียน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสพการณ: เมื่อชาวกฺองมีโอกาสไดพบปะกับกลุมชองและญัฮกุร
และเห็นวาทั้งสองกลุมนี้มีแตภาษาพูด ไมมีภาษาเขียนเชนเดียวกับกลุมของตน แตสามารถสราง
ระบบตัวเขียนของตนขึ้นมาได โดยรวมมือกับนักภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นชาวกฺอง
จึงดําริที่จะพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาของตนขึ้นมาบาง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบันทึกเรื่องราว
ของบรรพชนซึ่งนับวันจะเลือนลางลงไปทุกที
4. ชุมชนมีสวนรวม: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางนักวิชาการทางภาษาและชาวบานกฺ
อง เพื่อหาขอตกลง เชน การเลือกอักษรและพัฒนาระบบ โดยเนนความเห็นและความตองการของ
เจาของภาษาเปนหลัก และนักวิชาการเปนผูเสนอตัวเลือกที่เปนไปไดทางวิชาการ โดยหารือเพื่อ
ความเห็นชอบของเจาของภาษาในการพัฒนาระบบตัวเขียนภาษากฺอง
5.4 ผลที่ไดรับจากการพัฒนาระบบเขียนภาษากฺอง
เปาหมายหลักของการพัฒนาระบบตัวเขียนก็เพื่อใหไดระบบเขียนที่สามารถใชอาน และ
นําไปเขียนได เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบันทึกและถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน ขยายสูสังคม
ภายนอก
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ดูรายละเอียดใน สุวิไล เปรมศรีรัตน “พัฒนาระบบตัวเขียนภาษาชอง”

277
6. กระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ

คําวา “บูรณาการ” มาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Integration” ซึ่งมีหลายนัยในภาษาไทย
อาทิ การเชื่อมโยง การรวมกัน รวมกัน การผนวก การประสาน การเติมเต็ม กลาวโดยสรุปก็คือ
เปนการนําสิ่งหนึ่งเขารวมกับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อทําใหสิ่งที่มีอยูเพิ่นพูน เกิดความสมบูรณมากกวาเดิม
โดยเกิดการเอื้อประโยชนตอกัน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2546:10)
มุ ม มองของการคิ ด เชิ ง บู ร ณาการอาจมี ลั ก ษณะของความเป น สหวิ ท ยาการ
(Multidisciplinary) คือเปนชุดความคิดอันเกิดจากการพิจารณาแนวคิดตอปญหาหนึ่งๆ ที่เปน
แกนกลาง โดยใช วิ ธี ก ารหรื อ มุ ม มองจากศาสตร ต า งๆ ซึ่ ง การพิ จ ารณาด ว ยมุ ม มองแบบสห
วิทยาการจะทําใหเราเขาใจแนวคิดและแกนกลางไดอยางลึกซึ้ง และกวางขวางมากยิ่งขึ้น
จากแนวคิดขางตน การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบตัวอักษรเปนการกระบวนการเรียนรู
เชิงบูรณาการที่มีลักษณะที่เปนการบูรณาการรูปธรรมและนามธรรม ในลักษณะของรูปธรรมก็คือ
การนําศาสตรหลายแขนงเขามาใชรวมกับภาษาศาสตร เชน สังคมและวัฒนธรรม ศิลปะการวาด
รูป สวนในลักษณะของนามธรรมก็คือ ดานอารมณ และจิตใจ
กระบวนการเรี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาระบบเขี ย น เป น เข็ ม ทิ ศ นํ า ไปสู
กระบวนเรียนรูตางๆ ดังนี้
- การคิดแบบมีระบบของชุมชน
ในชวงระยะเวลาของการพัฒนาระบบตัวเขียน ชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจ สิ่งที่สะทอน
ออกมาเปนตารางตัวอักษรเปนคําและรูปภาพที่ปรากฏอยูในสังคมกฺอง กลาวคือชุมชนเกิดการ
เชื่อมโยงความคิดระหวางตัวเขียนกับเนื้อหาความรูที่นํามาใช ซึ่งเปนประสบการณจริงที่ปรากฏใน
ชุมชน เชน คําวา <ตอง> “ตุน” เปนสัตวที่คนกฺองทุกคนรูจัก และคุนเคย ถากระบวนการคิดแบบมี
ระบบไดเรื่องหนึ่ง ก็สามารถที่จะคิดเรื่องอื่นตอไปได
- การบริหารจัดการ
ชาวกฺองมีความสามารถในการเรื่องระบบบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน และเกิดการรวมตัวกัน
เพื่อทํากิจกรรมตามความถนัดของตนเอง เชน กลุมหญิงอาวุโสก็รวมตัวกันรื้อฟนเรื่องการทอผา
และสามารถทําจําหนายได ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สวนในเรื่องการพัฒนาระบบตัวเขียนเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องราวของตนเอง ก็ไดคณะกรรมการชุดเล็กๆ ชุดหนึ่งที่รวมตัวกันชวย
คิด และสรางสรรงานเขียน มีการกระจายหนาที่กันรับผิดชอบ และเด็กเล็กๆ ก็มีโอกาสไดเขามามี
สวนรวม
- การแกปญหาความขัดแยง
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เมื่อคนกฺองมีโอกาสไดทํางานรวมกัน แนนอนยอมมีความขัดแยงเกิดขึ้น ทางออกของปญหา
ก็คือการหันหนาเขาหากัน พูดจาปรึกษาหารือกัน โดยผูมีอาวุโสมากกวาเปนผูประสานความ
ขัดแยง ซึ่งเปนระบบการแกปญหาความขัดแยงของสังคมกฺองที่ละมุนละมอม
- มีความคิดสรางสรรและการทํางานรวมกันของคนกลุมตางๆ
ชวงแรกของการพัฒนาระบบตัวอักษรเปนการสํารวจกลุมเปาหมายที่มีคุณสมบัติจะเขา
รวมประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบตัวเขียน ตองเปนผูที่อาน-เขียน-ภาษาไทยได และมีความรูใน
ภาษา กฺอง กลุมนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมคือ กลุมที่รูภาษากฺองแตอาน-เขียนภาษาไทย
ไมได 2) กลุมที่รูภาษากฺองและสามารถอาน-เขียนภาษาไทยได ซึ่งมีจํานวนไมมากนัก 3) กลุมที่
ไมรูภาษาแตอาน-เขียนภาษาไทยได
ปญหาอยูที่วา ทําอยางไรจะใหคนกลุมที่ 1 และ 3 ทํางานรวมกันได โดยไมมีชองวางของ
วัย และภาระหนาที่ จากการสังเกตของผูเขียนพบวา คนกลุมที่ 3 สวนหนึ่งเปนแมบาน อยูในวัย
ชรา ไมมีภาระเรื่องทําไร และชอบทอผาอยูกับบาน ผูเขียนก็ออกแบบวิธีการที่จะทําใหคน2กลุมนี้
ใหมีปฏิสัมพันธกันอยางเปนธรรมชาติ โดยการใหกลุม 3 นี้ไปถามภาษากับกลุมที่ 1 หรือไมก็
ถามจากพอแมของตนเอง
เด็กๆ ถนัดการวาดรูป แตไมรูภาษา ดังนั้น หลังจากที่วาดรูป ก็นําไปถามคําศัพทจากผูที่
รูภาษา การทํางานคนเดียวก็ไมสนุก เกิดการรวมกลุมกันทํางานของกลุมเด็ก มีการวาดภาพตาม
หมวดหมูที่พวกตนคิดวานาจะเปน แลวนําไปถามคําศัพทดังกลาวแลว นอกจากกลุมเด็กๆ จะมี
การรวมตัวกันแลว ยังมีการรวมตัวของกลุมคนแกๆ และผูที่มีความสนใจเรื่องผามารวมกันทํางาน
ในระยะแรกทําขึ้นเพื่อใชในครอบครัว และเปนของฝากสําหรับบุคคลอันเปนที่รัก ตอมาเริ่มขาย
ได มีการปรับเปลี่ยนสี และรูปแบบของยามใหมีขนาดเล็กลง ปรากฏวาเปนที่ตองการของกลุมผู
ซื้อ ทําใหผูทอผาเกิดกําลังใจที่จะผลิตในจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายงานออกไปกลุม
ผูที่สนใจมากขึ้น เริ่มจากกลุมลูกหลานของตนกอน
ตอมากลุมผูชายเห็นวากลุมผูหญิงทําทอผาแลวขายได อีกทั้งยังเปนการอนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรมของตนไว จึงเกิดความคิดริเริ่มที่จะทําผลิตภัณฑที่ ทําจากไมไผ ซึ่งยังไมเ ห็นเปน
รูปธรรมมากนัก
นอกจากนี้กลุมคณะทํางานเกิดความคิดที่จะพัฒนาระบบสิ่งแวดลอมของหมูบาน เริ่มจาก
การปรั บ ปรุง ที่อ า นหนั งสื อที่ ท รุ ดโทรม เพื่อ ให ใ ช ก ารได และเป นจุ ดเผยแพรป ระชาสัม พั น ธ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมกฺอง และคิดเลยตอไปถึงการสรางศูนย
การเรียนรูถาวรขึ้นภายในหมูบาน
- ตระหนักถึงความสําคัญของวิกฤติภาษากฺอง
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ชาวกฺองมีจิตสํานึกและเห็นความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุมตนเอง ประกอบกับเกิดความภาคภูมิใจในความเปนกฺองมากขึ้น กอนที่จะมีโครงการ ชาวกฺอง
อาวุโสเห็นวาเด็กๆ ไมสนใจภาษากฺองแลว ก็เริ่มหันเหมาใชภาษาอื่นแทนเมื่อพูดกับลูกกับหลาน
แตหลังจากที่มีโครงการฯ นี้เกิดขึ้น ชาวกฺองอาวุโสมีความมุงมั่นที่จะถายทอดไปสูเด็ก โดยไม
สนใจวาเด็กจะสนใจฟงหรือไม ในทางกลับกันเด็กๆ เมื่อเห็นวาแมแตคนภายนอกยังสนใจมาศึกษา
ภาษาของปูยาตายาย ก็เริ่มสนใจมาฟงและฝกภาษากันมากขึ้น
- เสริมสรางพลังทางวัฒนธรรม
หากระบบวัฒนธรรมของชุมชนกฺองเสื่อมถอยลง การศึกษาภาษาก็มักจะเสื่อมถอยไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกัน หรือพูดอีกอยางหนึ่งคือ เมื่อวัฒนธรรมวิกฤติ ภาษาก็วิกฤติไดดวย ดังนั้น
ทุกจังหวะกาวของการพัฒนาระบบเขียน จะมีปฏิบัติการทางดานวัฒนธรรมควบคูไปดวยเสมอ ซึ่ง
เปรียบเสมือนทุนใหภาษาเกาะ การใชกิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนวัตถุดิบปอนไปสูกระบวนการ
เขียน เมื่อความตองการวัตถุดิบมีมากขึ้น ก็เกิดกระบวนการผลิตก็เพิ่มขึ้นดวย ชาวกฺองพยายาม
รื้อฟนความทรงจําเกาๆ ขึ้นมาเลาขานใหเยาวชนใชเปนวัตถุดิบในการเขียนเรื่อง นานวันเขา
วัฒนธรรมที่เ ลือนลาง ก็ กลับหวนกลับมามีชีวิต ใหมใหอนุ ช นรุ นหลังได เชยชม และเขาถึ งภูมิ
ปญญาดั้งเดิมที่สะสมกันมาตอเนื่องยาวนาน เชน การแตงกายแบบดั้งเดิม การทําไรขาว เครื่อง
ดนตรีโบราณ เปนตน
- บูรณาการองคความรูกับวิถีชวี ิตชุมชน
หลังจากที่ไดระบบตัวเขียน ก็มาถึงขั้นตรวจสอบวาระบบเขียนมีประสิทธิภาพดีหรือยัง
ขั้นตอนนี้เปนการนําคําที่ปรากฏในระบบเขียนจึงมาแตงเปนประโยค และเรื่องสั้น ตองอาศัยการ
รวมคิดของชุมชน โดยบูรณาการองคความรูที่ไดใหเขากับวิถีชีวิตของชุมชน เมื่อผูถูกทดสอบอาน
แลว จะไดเขาใจไดงายขึ้น เพราะเปนเครื่องที่คุนชินกับชีวิตความเปนอยู

7. บทสงทาย
ในการพัฒนาระบบเขียนภาษากฺอง ฐานวิธีคิดคือ ภาษาศาสตร แตภาษาศาสตรดานเดียว
นั้นไมเพียงพอ ตองมีฐานคิดของทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรรวมดวย ดังจะเห็นไดจาก
หลังจากที่ไดระบบตัวอักษรแลว ตองมีการทดสอบและมีการนําไปทดลองใช ในขั้นตอนนี้สิ่งที่
นํามาเขียนก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่เคยเห็น เคยสัมผัส เมื่อไดออกมาเปนเรื่องแลว ก็ตองมีภาพประกอบ
เพื่องานเขียนนั้นนาสนใจ และชวนติดตาม ทําอยางไร เมื่อนักเขียนวาดรูปไมเปน ก็ตองไปหาแนว
รวมที่สามารถวาดภาพได เหตุการณเกิดผันผวนนักวาดรูปเมื่อเห็นแนวทางก็เดินหนาวาดรูป
ออกมาเปนเรื่องราว แตปราศจากเนื้อหา เพื่อเยาวชนมีพลังและเวลามากกวา ทําใหคลังรูปภาพมี
มากขึ้นๆ ตองปรับกลยุทธใหม โดยใหนักวาดภาพไปสอบถามภาษาจากผูรู เพื่อความสมบูรณของ
ชิ้นงาน ขั้นตอนนี้เกิดการปฏิสัมพันธระหวางนักวาดภาพซึ่งเปนเยาวชนกับผูรูภาษาซึ่งเปนวัย
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ผูใหญ เด็กๆ ไดเรียนรูภาษาจากผูใหญ และไดเรียนรูระบบวิธีคิดและเขียนจากผูที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบเขียนภาษากฺอง เมื่อคนที่ไมรูภาษาแตสามารถอาน-เขียนภาษาได รวมมือกับคน
ที่รูภาษาแตอาน-เขียนไมได ก็เกิดกระบวนการเรียนรูแบบครบวงจร คือมีการเรียนรูและถายทอด
ภาษาจากรุนสูรุน เกิดทักษะกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ ซึ่งจะเปนพลังเสริ มสรางความ
เขมแข็งของชุมชน และกอเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตตอไป
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ถอดบทเรียน...กระบวนการทํางานพัฒนาภาษาของ
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ดร. อิสระ ชูศรี24
นางสาวมิรินดา บูรรุงโรจน25
นางสาวสิริรตั น สีสมบัต26ิ

ทําไมตอง “ถอด”
ภาษาในภาวะวิกฤต คือ อะไร
การฟนฟูภาษาทําอยางไร แลวทําไมตองฟนฟู?
ทีมภาษาเคาทํางานกันยังไงหรือ?
ชาวบานสรางภาษาเขียนดวยตัวเองหรือ สรางยังไง (ไมนาเชื่อ) ?
เพียงแคเรื่อง ภาษา ไมนาจะรวมตัวคนไดมากขนาดนี้ ?
แคเรื่อง ‘ภาษา’ ไมนาจะมีปญหามากมายอะไร ...
ทําแลวไมนาจะเห็นชิ้นงานเปนรูปเปนราง...
ไมเห็นวาชาวบานจะไดกาํ ไรเปนเม็ดเงินมากมาย...
แตทําไม “งานภาษา” ถึงมีพลังรวมคนทํางาน...
ทําไมจึงสรางงานไดตอเนื่องมาจนถึงตอนนี้ ?
ดวยคําถามที่ถูกถามนับครั้งไมถวนจากผูที่ใหความสนใจงานของเรา จึงทําใหคณะทํางาน
เห็นถึงความจําเปนในการอธิบายกระบวนการทํางานของศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาฯ โดยการ
“ถอดบทเรียน” จากประสบการณการทํางานของศูนยฯ รวมกับชุมชนภาษาตางๆ ในประเทศไทย
คณะทํางานจากวิทยาลัยวิจัยเพื่อทองถิ่น (ววท.) คือ ผูชวยสําคัญในการดึงองคความรูและ
ไลเรียงกระบวนการทํางานของศูนยฯ ใหชัดเจนในการนําเสนอมากยิ่งขึ้น โดยการตั้งคําถามแบบ
เจาะลึกเขาสูขอมูลสําคัญ โดยผูผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการถอดบทเรียนนี้ ไดแก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ผูใหการสนับสนุนอยางเปนทางการตลอด
24

อาจารยประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และคณะกรรมการศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยมหิดล
25
นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และคณะกรรมการศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยมหิดล
26
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มาและตลอดไป อยางไรก็ตาม การถอดหรือการสรุปกระบวนการทํางานในชุดนี้เปนเพียงปฐมบท
หรืออาจเรียกไดวาเปนการ ‘ถอดชุดแรก’ เทานั้น
การถอดบทเรียนนี้ เปนการสรุปและวิเคราะหขอมูลจากประสบการณการทํางานตางๆ
ของคณะทํ า งานในศู น ย ฯ โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ รวบรวมและสรุ ป กระบวนการดํ า เนิ น งานของ
คณะทํางาน และเพื่อวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานในลําดับตอไป เปาหมายลําดับ
ถัดไป คือ เพื่อเผยแพรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตใน
บริบทของงานวิจัยเพื่อทองถิ่น และหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานดานนี้สําหรับผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไป
ถอด...ชิ้นที่ 1
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต คือ ใคร ?
ทํางานอะไร และเพื่อสิ่งใด ?
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สงเสริมการธํารงรักษาและฟนฟู
ภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ภายใตหลักคิดวาภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ มี
ความเทาเทียมกัน และความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติที่สมควรจะรักษาไวใหคนรุนลูกหลานสืบไป
ในระยะเริ่มตน ภารกิจของศูนยฯ เนนการศึกษา และ/หรือ ฟนฟูภาษา 14 กลุมในประเทศ
ไทยที่อยูในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรง คือ เปนภาษาที่มีผูพูดจํานวนนอย และมีแนวโนมการเปลี่ยน
ภาษา ผู ที่ พูด ภาษาได อ ยู ใ นกลุ มผู ใ หญ แ ละผู สู ง อายุ และเห็ น ได ว า เกิ ด การขาดตอนของการ
ถายทอดภาษาจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง (Intergenerational Disruption of Transmission) ในภาษา
ที่ยังมีการใชอยูพบวามีแวดวงการใชภาษาคอนขางจํากัดอยูในครัวเรือน หากไมมีการแทรกแซง
สถานการณในทางใดทางหนึ่งก็เปนไปไดวาจะเกิดการตายของภาษาในระยะเวลา 1-2 ชั่วอายุคน
ภาษาในภาวะวิกฤตขั้นรุนแรงที่กลาวถึงนี้ ไดแก ภาษาชอง, กะซอง, ซัมเร, ชอุง (ชะโอจ), มลาบรี
, ซาไก, ญัฮกุร, โซ(ทะวืง), ละวา (กอง), อึมป. บิซู, ละเวือะ, มอเกล็น, และอุรักละโวย
จากงานเบื้องต นที่ กลาวไปแลว ศูนยฯ ไดขยายพื้ นที่การดําเนินงานและเนื้อหาอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากความสําเร็จของกลุมชาติพันธุชอง และญัฮกุร ซึ่งไดนําภาษาของตนเอง
เขาสูโรงเรียนเปนรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนประถม อีกกลุมหนึ่ง คือ กลุม
ภาษามลายูถิ่น ซึ่งไดใชภาษามลายูถิ่นเปนสื่อในการสอนในโรงเรียนประถม 4 แหง เปนการริเริ่ม
นําหลักสูตรทวิภาษาเต็มรูปที่ใชภาษาแมเปนสื่อการสอน (Mother Tongue-Based Bilingual
Education) และเปนเพื่อการรูหนังสือในภาษาแม (Mother Tongue Literacy) มาใชในประเทศ
ไทย
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จุดมุงหมายระยะยาวอีกประการหนึ่งของศูนยฯ คือ การนําผลที่ไดจากการทํางานที่ผาน
มาไปสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายที่เกี่ยวของ
กับภาษาชาติพันธุ (=ภาษาทองถิ่นที่ไมใชภาษาถิ่นของภาษาไทย) และภาษาในระบบการศึกษา
ถอด...ชิ้นที่ 2
ดูตรงไหนวาภาษา ‘วิกฤต’ ?
ดังที่กลาวไปแลววาภาษาที่อยูในกลุมภาวะวิกฤตมีจํานวน 14 กลุมภาษาจาก 70 ภาษา
ทั่วประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่จะบงชี้ใหเห็นวาภาษาใดวิกฤตหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
ตัวอยางเชน จํานวนของผูที่พูดภาษานั้น เชน ภาษา X มีผูที่พูดไดเหลือเพียงรอยกวาคน และสวน
ใหญอายุมากกวา 50 ทั้งสิ้น ดังนั้นภายในไมกี่สิบปภาษานั้นอาจจะสูญหายไปพรอมกับกลุมคน
ดังกลาว ยิ่งไปกวานั้นหากภาษา X เปนภาษาที่มีอยูในประเทศไทยเพียงที่เดียว ก็เทากับวาภาษา
นั้นจะหายสาบสูญไปจากโลกนี้อยางแนนอน
นอกจากนี้แลวเรายังสามารถสังเกตการถดถอยของภาษาหรือการเสื่อมของภาษานั้นๆ ได
โดยดูจากปรากฏการณที่บงชี้ความวิกฤตหรือถดถอยของภาษา ไดแก คําศัพทดั้งเดิมเริ่มสูญหาย
เด็กๆ พูดภาษานั้นๆไมได ฟงไดอยางเดียว หรือไมไดทั้งสองอยาง ไมพบความโดดเดนทางดาน
ภาษาและวัฒนธรรมและอัตลักษณของกลุมชาติพันธุในชุมชน หรือความคิดวา “ตองรักษาภาษา”
โครงการแผนที่ภาษาในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแหลงขอมูลสําคัญที่ชวยในการบงชี้กลุมภาษาที่อยูในภาวะวิกฤต
ใกลสูญหาย และชวยกําหนดพื้นที่การทํางานใหกับทีมงานในชั้นตน จากขอมูลเบื้องตนนี้ ศูนยฯ
ไดดําเนินการศึกษาคนควาตอเพื่อรวบรวมและเก็บบันทึกภาษาเหลานั้นไวโดยการลงพื้นที่จริง ไป
รูจักคน รูจักชุมชน และรูถึงความตองการในการที่จะธํารงรักษาภาษาของชุมชน
ถอด ... ชิ้นที่ 3
แตคําวา “วิกฤต” ก็มีหลายความหมายไมใชหรือ?
หากจะกลาวเชนนั้นก็ใช เพราะในชวงตนของการดําเนินงานเรานิยามขอบเขตของภาษาใน
ภาวะวิกฤตไวเพียง 14 ภาษา เพราะเนนวาภาวะวิกฤตหมายถึงความเสี่ยงตอการสูญหายหรือการ
ตายของภาษาหนึ่งๆ ในชวงตอมา ซึ่งนับเปนกาวที่ 2 และอาจเรียกไดวาเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ
ของขอบเขตการทํางานของศูนย จากเดิมที่มุงฟนฟูภาษาใน 14 กลุมภาษาวิกฤตแตเพียงอยาง
เดียว ศูนยฯ ไดตระหนักถึงถึงความสําคัญและความคับขันของสถานการณสังคม อันเปนปญหาที่
อาจคลี่คลายใหสถานการณดีไดหากมีการนําประเด็นของภาษาเขาไปพิจารณารวมดวย รวมทั้ง
ความตองการของเจาของภาษา ดวยเหตุนี้เองขอบเขตของโครงการวิจัยแบบชุมชนมีสวนรวมของ
ศูนยฯ จึงขยายไปถึงกลุมภาษาอื่นๆ อีกดวย เชน ภาษามลายูถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต ภาษาเขมร
ถิ่นไทยในพื้นที่ชายแดนอีสานตอนลาง รวมถึงกลุมภาษามอญในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก
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พื้นที่ดําเนินงานของศูนยประเด็นภาษาฯ เริ่มขยายวงกวาง มีความนาสนใจและหลากหลาย
เฉพาะพื้นที่ ทําใหเรามีการวิเคราะหและตีความคําวา “ภาษาในภาวะวิกฤต” กันอีกครั้ง ในที่สุด
“วิกฤตภาษาและวัฒนธรรม” ของศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาฯ จึงออกมาใน 3 ลักษณะ คือ (1)
กลุมภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตใกลสูญ 14 กลุม มีลักษณะของการวิกฤตทางดานภาษาเปนอยาง
มาก คนพูดไดเหลือจํานวนนอย ใกลสูญหายและจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยการฟนฟูใหกลับคืนมา
(2) กลุมภาษาที่อยูในภาวะวิกฤตอัตลักษณตามแนวชายแดน เนื่องจากกลุมเหลานี้มีภาษา
และวัฒนธรรมที่เขมแข็งและแตกตางจากสวนกลาง จึงพบปญหาความขัดแยงและปญหาการ
เขาถึงบริการของภาครัฐในการใหและรับการศึกษา รวมถึงการอํานวยประโยชนตางๆแกชุมชน
ภาษาในกลุมนี้ไดแก กลุมภาษามลายูถิ่นในพื้นที่ชายแดนภาคใต กลุมภาษาเขมรถิ่นไทยในพื้นที่
อีสานตอนลาง และกลุมภาษามอญในพื้นที่ตะวันตกติดพมา และ (3) กลุมภาษาที่อยูในภาวะ
วิ ก ฤตเนื่ อ งจากเกิ ด ความถดถอยของการใช ภ าษาในบางบริ บ ทหรื อ บางพื้ น ที่ แต เ มื่ อ
พิจารณาประชากรผูพูดภาษานั้นในภาพรวมแลวไมอยูในภาวะวิกฤต เชน กลุมภาษามอญราชบุรี
(ประสบปญหาการสูญเสียภาษาและความรูเกี่ยวกับอักษรมอญในกลุมเยาวชน), กลุมภาษาไทดํา,
กลุมภาษามง เปนตน
ถอด ... ชิ้นที่ 4
ทํางานอยางไร ในแตละกลุมที่วิกฤตตางกัน?
(วิเคราะหพนื้ ที่ วิเคราะหปญหา และเริ่มโครงการอยางไร)
วิธีคิดในการวิเคราะหพื้นที่เพื่อขึ้นโครงการใน 3 กลุม มีความแตกตางกันออกไป แต
หลักในการวิเคราะหพื้นที่ของเรา คือ วิเคราะหปญหาเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่วาพื้นที่นั้นมีปญหา
อะไร เชน มีปญหาเรื่องการสูญหายของภาษา ปญหาเรื่องอัตลักษณ ปญหาเรื่องการจัดการศึกษา
หรือปญหาเรื่องการใชภาษาและตัวอักษร เปนตน
กรณีศึกษากลุมที่ 1 <กลุมภาษาภาวะวิกฤตใกลสูญ: เริ่มจากการเก็บขอมูลทาง
ภาษาศาสตร>
การวิเคราะหเลือกทํางานในพื้นที่ตางๆ เริ่มตนจาก “แผนที่ภาษา” ซึ่งเปนความรูที่ทาง
ศูนยฯ เราทําไวเปนฐานขอมูลภาษากลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย เนื่องจากเราไมไดคุนเคย
กับพื้นที่มากนัก เมื่อมีแผนที่ภาษาจึงทําใหเราสามารถนึกถึงพื้นที่ตางๆ ไดเร็วขึ้นวากลุมภาษา
ไหน อยูจังหวัดไหน อําเภออะไร ตําบล-หมูบานอะไร ดังนั้นเราจึงจําเปนตองมีแผนที่ภาษาเปน
ฐานความรู
นอกจากแผนที่ ภ าษาแล ว การวิ เ คราะห พื้ น ที่ จ ะเกิ ด จากความคุ น เคย หรื อ การมี
ประสบการณในพื้นที่นั้น คือ เลือกจากฐานเดิมที่เราเคยสัมพันธมากอน การเลือกพื้นที่ของเรา
จะมาพรอมกัน 2 อยาง คือ เรื่องพื้นที่ และมีคนในพื้นที่ดวย ฉะนั้นการเลือกพื้นที่หรือการลงพื้นที่
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สวนใหญจะมีความสัมพันธมากอนกับทางสถาบันวิจัยภาษาฯ คือ มีการลงภาคสนาม หรือวา
เจาของภาษาบางคนไดรับคัดเลือกใหมาสอนภาษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรของสถาบัน
ความสัมพันธดังกลาวในบางพื้นที่มีระยะเวลายาวนานนับ 10 ป เชน ชอง, ญัฮกุร, โซ (ทะวืง), อ.สุ
วิไล เปนผูคัดเลือกตัวภาษาจากพื้นที่เหลานั้นมาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งจะมีทั้งดานเหยาเยือน คือ เจาของภาษามาที่สถาบันวิจัยภาษาฯ และนักศึกษาและอาจารยก็มีโอกาสไปในหมูบาน
ของเขาระหวางการออกภาคสนาม
สําหรับกลุมคนที่เราเรียกวา ผูบอกภาษา เหลานี้เอง ที่กลายเปนแกนนําในการริเริ่มตั้ง
ตนโครงการพัฒนาภาษาของตนเองขึ้นมา กลุมคนอยางกํานันเฉิน ปาจิ้น (กลุมชอง) นี่เองที่มี
ความตองการเก็บรักษาภาษาของตัวเองไวไมใหหายไป และคนที่จะมาเปนผูสอนภาษา โดยมากก็
จะเปนผูที่สนใจงานเรา แลวก็เปนคนที่สามารถออกจากพื้นที่ได ฉะนั้นจะมีบุคลิกภาพเปนผูนํา
กลาพูด กลาแสดงออกมากกวาคนอื่นๆ ในกลุม เนื่องจากผูที่จะมาสอนภาษาไดนั้น ตองพูดคุยได
ภาษาดี มีความสนใจในภาษาของตนเอง และไมเบื่อหนายที่จะสอนภาษาแกคนอื่น
กรณีศึกษากลุมที่ 2 <กลุมภาษามลายูถิ่นชายแดนใต: ปญหาซับซอนแตกําเนิดจาก
จุดเดียวกัน>
เริ่มจากจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นมีปญหาความไมสงบในพื้นที่ และสวนหนึ่งเกี่ยวกับ
การขาดโอกาสในการใชภาษา และพบวามีความตองการของคนที่อยากจะใชภาษาของตนอยาง
เปดเผยหรือตองการใชใหกวางขวางมากขึ้นในกลุมของตน และถึงกับมีการทํางานดานภาษาดวย
ดังนั้นในกลุมคนจากชายแดนใตนี้ เราก็คาดวานาจะเปนเชนเดียวกันแตเปนคนกลุมใหญ อยางไรก็
ตาม เราก็ไมมั่นใจวาปญหาที่คาดเดาไวจะเปนเชนนั้นหรือไม จนกระทั่งป 2547 ไดนําเสนองาน
ใหกับกลุมของ สกว. และคณะทํางานในพื้นที่ภาคใตไดเขารวมประชุมดวย ขณะนั้นเอง ‘ตูแวคอลี
เยาะ กาแบ’ จากวิทยาลัยอิสลามยะลา พูดออกมาวา “ภาษาเขาไมไดรับการยอมรับ” อยางชอง
เขายังไดรับการยอมรับ ตอนหลังมาทํางานแลวทําได แตเขาทางใตไมยอมรับเลย อีกคนก็บอกวา
“ภาษาเขาก็ถดถอย เด็กรุนหลังไมใชเลย ฟงแลวรูสึกวามีความนาสนใจดี เลยมีการปรึกษาพูดคุย
กันวาควรจะลงไปดูพื้นที่จริงกันหนอย พอไดลงพื้นที่จริงก็ไดขอมูลที่สนับสนุนความคิดเดิมวา
จริงๆ แลวมีปญหาเดียวกัน คนคิดวาปญหาทางใตตองเปนศาสนา ความแตกตางทางศาสนา ซึ่ง
เราเชื่อวามันไมใชแคศาสนาอยางเดียว เรื่องภาษาเปนอีกเรื่องที่เปนเรื่องใหญ เชนเดียวกับที่
เราเจอจากกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่ภาษาไมไดรับการยอมรับ แตวาศาสนาไดรับการยอมรับ คนให
เกียรติ แตภาษาในพื้นที่นี่ไมได เขาโรงเรียนไมได เอาไปใชเปนทางการไมไดเลย ซึ่งมันตรงตาม
ความคิด มันก็เลยเกิดงานของทางใตขึ้น
กรณีศึกษากลุมที่ 3 <กลุมมง : มองทั้งภาษาไมวิกฤต แตเจาของภาษามองวาภาษา
ในถิ่นตนกําลังวิกฤต>
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การถดถอยของภาษาและความพยายามในการที่ธํารงภาษา เปนสวนหนึ่งของงานของ
ศูนยฯ ในบางภาษาที่ถึงแมวาจะไมใกลสูญ และไมไดอยูชายแดนหรือวามีปญหาดานอัตลักษณ
แตก็ถือว าวิ กฤตเหมือนกัน เวลา อ.สุ วิไลไปประชุมหรือเสนองานที่ไหน มักจะมี เ สียงสะท อน
กลับมาทุกครั้งวา ภาษาของเขาก็แย ทางภาษาเหนือ ภาษาอีสาน จะพูดบอยมากวาภาษาของ
เขามีปญหา มงเปนภาษาหนึ่งที่ไมไดอยูภาวะวิกฤตใกลสูญ แตมีความสนใจและตองการพัฒนา
ภาษาอยางยิ่ง เนื่องจากศูนยฯ ทํางานฟนฟูภาษาในกลุมมลาบรี ซึ่งตองเดินทางผานกลุมมงตลอด
กลุมคนมงแสดงความสนใจมากและเกิดความนอยเนื้อต่ําใจวาทําไมเฉพาะภาษามลาบรีที่ไดรับ
การพัฒนา จึงเกิดกลุมภาษาที่ในภาพรวมไมวิกฤต แตบางพื้นที่ตระหนักในปญหาภาษา
วิกฤต และตองการทําอะไรบางอยางเพื่อแกไขปญหานั้น
ถอด...ชิ้นที่ 6
ทําอยางไรใหชาวบานวางจอบ วางเสียม มาจับปากกา สอนภาษา...???
เปนคําถามที่คนสวนใหญมักจะถาม แตหลายคนก็มักจะตอบเสียเองกอนวา “ก็ตองใชเงิน
มาเปนเครื่องดึงดูดใจนะสิ” ซึ่งในกรณีของเรานั้น เงินไมไดเปนปจจัยหลักที่มาถึงกอน แตมาถึงที
หลัง “ความตองการรักษาภาษาใหได”
กรณีศึกษา <กลุมชอง>
อ.สุวิไล เปรมศรีรัตน “คนภายนอกมักมองวาเรามีทุน เรานําทุนไปใหเขาแลวเขาก็ทํา ซึ่ง
ไมใช แตเกิดจากความพอดีวาการศึกษาแผนที่ภาษาของเราสามารถชี้ชัดออกมา แลวพอเวลาเรา
เจอเจาของภาษาเขาก็พูดในสิ่งเดียวกัน พอเราเจออยางนี้ เราก็รูวา “ใจตรงกัน” เพียงแตวายังไม
เคยมีโอกาสไดเจอกัน หรือไดทํางานดวยกัน ซึ่งโอกาสอันนี้ตองบอกวา เราใชงานภาคสนามเปน
โอกาสเจอกันหรือทํางานดวยกัน”
“ครั้งแรกกลุมชองก็ไมใชงานวิจัยทองถิ่นเสียทีเดียว แตมีทุนสนับสนุนจากญี่ปุนเขามา
กอนใหทําอะไรก็ได แตวามันไมสูยั่งยืนมาก เพราะวายังไมไดใหแกชาวบานอยางแทจริง พอวิจัย
เพื่อทองถิ่นเขามาก็ดูดีมาก ทําใหชาวบานไดดําเนินงานและใชทุนโดยตรง ถือวามีประโยชนมาก
และงานนี้เปนวิธีคิดที่ถูกตอง ซึ่งทําใหเราสามารถนําไปใชกับกลุมที่เราไมรูจักไดดวย กลุมอื่นที่มี
ประวัติศาสตรรูจักกันมากอน แตจากเกณฑกลางๆ แบบนี้ เราสามารถนําไปใชกับกลุมอื่นได โดย
ที่เราไมจําเปนตองรูจักมากอน เพราะหลังๆ มาเราก็ใชวิธีแบบนี้ เพียงแตหาคนที่เขาเกณฑมา คน
ที่เราคิดวาเหมาะในเชิงวิชาการ ซึ่งก็พอจะเริ่มงานได”
“การที่มีทุนตองยกให สกว. วิจัยเพื่อทองถิ่น ทําใหโอกาสของเรากับเจาของภาษามาเจอ
กัน คือ เราเคยเจอกันแตไมมีตัวเชื่อม วิจัยเพื่อทองถิ่นไดเขามาเชื่อมพอดี นับเปนโอกาสของ
ชาวบานจริงๆ แตที่วิจัยทองถิ่นสําคัญกับเรามากๆ คือ การสรางโอกาสการทํางานในลักษณะใหม
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เรามองวาเปนการสรางความเทาเทียมกันของคนในสังคมมากขึ้น กอนหนานี้ไมใชวาเราไมอยาก
เทาเทียมกับชาวบาน ในทางกลับกันเราก็อยากเทาเทียม แตวาขาดเงื่อนไขการทํางานที่สราง
พื้ น ฐานร ว ม เช น ให ช าวบ า นเป น คนจั ด การทรั พ ยากรเอง เป น คนบอกเองว า เขาจะทํ า อะไร
วางแผนเอง ซึ่งมีการเปลี่ยนไปมากเมื่อเราเริ่มทํางานฟนฟูและพัฒนาภาษาชองเปนตนมา
งานเราไมเคยเหมือนเดิมอีกเลย เราเปลี่ยนไปเลย เพราะวาเกิดเงื่อนไขการทํางานที่เรา
คิดวาใชแลว”
กรณีศึกษา < กลุมกะซอง> และ <กลุมมลาบรี>
อ.สุวิไล เปรมศรีรัตน “ยกตัวอยางกลุมกะซอง ซึ่งภาษาตายมากจริงๆ เราก็บอกไมมีหวัง
ทาทายเขาตลอดเวลาวาปาฏิหาริยเทานั้นสําหรับกลุมนี้ แลวทําอยางไร คือ เขาตองมีความอยาก
กอน อาจจะมีความอยากวาอยากจะทํา แลวรูวามีโอกาสทําได เชน ไปเห็นจากที่อื่น เห็นจากชอง
เห็นวาชองมีการฟนฟูภาษา เพราะเขาอยูใกลๆกัน ภาษาเขาใกลเคียงกัน เขาก็เกิดความอยาก แต
เขาไมรูหรอกวาทําอยางไร เราก็บอกใหมาดูงาน เขาก็ไปเอาเด็กที่ไมรูภาษามาเลย คิดวาเราจะ
สอนใหเขา ผูใหญก็มาดวย คิดวาเราจะสอนใหเด็กเขาใชภาษาได พูดได เขียนได ซึ่งจริงๆ มัน
ไมได เพราะวาเด็กไมรูเลยจะเขียนไดอยางไร เราก็บอกวาไมได ก็ไปๆ มาๆ อยู เขามีความอยาก
ในตอนหลัง คือ พาไปดูงาน เขาก็บอกวาอยากทํา แตเขาทําไมได เขียนไมได ไมมีคนที่จะเขียนได
เขาพูดอยางนี้ตลอดเวลา เราก็ใชวิธีการทําใหดู เพราะมันก็ไมไดยากอะไร เขารูภาษาอยู แลว
ตัวอักษรเขารูตัวไทยก็ใชตัวไทย เขารู ก ข เขาเขียนได แลวก็มีคนแกที่รูภาษาอยู ก็ทําใหเขาดูวา
ถาจะทําใหมันเขียนได เรารู ก ข ก็ใหคนแกบอกจะเอาคําวาอะไร ใหเขาออกเสียง แลวเราก็ลองใช
ตัวอักษร ก ข แทนเสียงนั้น ก็มีการเขียนออกมา จะยกตัวอะไรมันก็เขียนไดทั้งนั้น มันไมมีอะไรที่
มันเขียนไมได แตถาบางอันมันตางกัน เราก็มีตัวอักษรเยอะแยะ เราก็ใชแทนลงไป ยิ่งถาเปน
ภาษาตระกูลมอญ-เขมรยิ่งงาย เพราะวาตัวอักษรไทยนาจะไปเอามาจากตัวมอญ เขมร อยูแลว
แลวมันจะมีตัวสะกดหลายอยาง การทําแบบนี้เปนการแสดงใหเห็นวา ภาษาของเคามันสามารถ
ที่จะเขียนได และอานออกเสียงไดดวย โดยใชคนที่ไมรูภาษานั้น หรือคณะทํางานที่ไมไดเปน
นักภาษาศาสตรมาทดลองอานจากตัวเขียน ซึ่งอานไดโดยเสียงไมผิดเพี้ยน ก็ทําใหเจาของภาษา
รูสึกดีใจ และเห็นจริงวาเขียนไดจริง”
นารา บุตรพลอย “กรณีของกะซองมีลักษณะคลายๆ กับมลาบรี คือวา พยายามทําใหทั้ง 2
กลุม เห็นปญหากอนวาปญหาความใกลสูญของภาษาเขามันเกิดขึ้นไดอยางไร มันจะสงผลกับตัว
เขาอยางไร เพราะบางทีเขาไมรูสึกมากอน อยางมลาบรีชัดมาก เขาไมรูสึกมากอนเลยวาภาษาเขา
จะตาย หรือกะซองมันก็แคอยูในความรูสึก มันไมไดถูกกระตุนใหออกมา ถา อ.สุวิไล ไมไปคุยกับ
พี่วิเชียร เขาก็จะอยูไปอยางนั้น ทําเรื่องปา เรื่องวิถีปจจุบันมากกวากลับไปทําเรื่องของอัตลักษณ
ของตัวเอง เมื่อมันมีปญหาแลว สิ่งที่จะทําตอไป คือ ชี้ใหเห็นหนทางหรือวิธีการที่เขาสามารถจะทํา
ได เขาทําไดโดยที่ไมตองรอใหนักวิชาการเขามาทํา อยางกะซองเขาไมเชื่อวาสามารถทําภาษา
พูดใหเ ป น ตัว เขี ย นได แค พู ด อยา งเดี ย วเขาไม เ ชื่ อ ต อ งใหอ าจารย ย่ํ า เทา ไปแผ นดิ นนั้ น แล ว
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แผนดินนั้นจะเกิดการฟนฟูภาษา เพราะวามันตองใหอาจารยสาธิตการทําตัวเขียนใหดูวาจาก
ภาษาพูดที่เขายกตัวอยางมา มันสามารถเขียนได เกือบทุกภาษาที่ทําแบบนี้ นอกจากทําใหดูแลว
สิ่งที่ทําอีกอยาง คือ ใหเห็นตัวอยางของการทํางานที่ทําได เชน พากะซองไปดูงานที่ชอง ซึ่งเห็น
ตัวอยางของการทํางานที่เห็นความสําเร็จของความเปนไปได เพราะเขาจะรูสึกวา ชองทําได กะ
ซองก็ทําได ชองทําได มลาบรีก็ทําได คือ เขาตองเห็นตัวอยางของกลุมที่ระดับเดียวกับเขา
สรางความเชื่อมั่นใหเขาวาเขาสามารถทําได โดยที่ไมตองรอใหเราไปทําให”
อ.สุวิไล เปรมศรีรัตน “จุดที่เปนเครื่องดึงดูดใจที่สําคัญ คือ เรื่องตัวเขียน เพราะสามารถ
ทําใหคนเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยนใจ คือ ปกติคนเรามักคิดวาตัวเขียนคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได มีผูที่
สรางขึ้นมาให เปนนักปราชญใหญเทานั้นที่จะสรางได สวนใหญลวนคิดเชนนั้น แตเมื่อเราไดสาธิต
ทําใหดู และเจาของภาษาทดลองเขียน ทดลองอาน รูสึกวามันงายมากเขาสามารถทําไดเลย พอ
เขาเห็นเลยวามันทําไดทุกกลุมอยากทําทั้งนั้น แลวมันเปนสิ่งที่มันเปนรูปธรรม มันเปนของของ
เขา เปนภาษาของเขา มันเปนสิ่งที่เขาสรางเองได แลวเดิมทีเดียวเขาคิดวามันเปนของที่สูงสุด
ที่สุด แลวพอเขาทําเองไดมันก็เลยเปนตัวนําที่คอนขางจะดี แลวก็นําไปสูสิ่งอื่น โดยสวนใหญ
ตัวเขียนเปนตัวนําไดมากที่สุด”
ถอด ... ชิ้นที่ 7
ชาวบานรูภาษา.....และมีพี่เลี้ยงวิชาการคอยใหคําแนะนํา
แลวพี่เลี้ยงทีไ่ มใชนักภาษาศาสตร จะชวยชาวบานไดอยางไร...??
เสียงของพีเ่ ลี้ยงที่ไมใชนกั ภาษาศาสตร
นารา บุตรพลอย “สําหรับเทคนิคของพี่เลี้ยงในศูนยประเด็นภาษาฯ จะแตกตางกัน ภายใต
หลักการเดียวกัน คือ สรางความเชื่อมั่นใหกับทีมวิจัย และหนุนใหเกิดงาน ซึ่งพี่เลี้ยงสวนใหญมี
พื้นฐานของการเปนนักภาษาศาสตร แตสําหรับพี่เลี้ยงที่ไมมีพื้นฐานทางภาษาศาสตรมาเลยก็
นับวาเปนจุดออนมากที่สุด แตจะมีจุดแข็งในเรื่องการออกแบบกระบวนการ ในความเปนจริงแลวพี่
เลี้ยงที่ไมใชนกั ภาษาศาสตร แตอยูแวดลอมกับนักภาษา และคลุกคลีกับภาษาตางๆ มาสักระยะ
หนึ่ง เราจะรูวาเจาของภาษาแบบนี้ พื้นทีม่ ีลักษณะเปนแบบนี้ หากมีการสาธิตเกีย่ วกับระบบ
ตัวเขียนเพียงเล็กนอย ตองจุดประกายใหกับเจาของภาษาแนๆ จากนั้นศูนยฯ จึงสงคณะอาจารย
ดานภาษาไปลงพื้นที่ ซึ่งในเบื้องตนอาจจะเปนทานใดก็ได แตที่ไดผลดีเสมอ คือ อ.สุวิไล จะ
ไดผลดีที่สุด หากมองในดานการตลาดแลวสามารถปดการขายได 100%”
“แตหากถามวาพี่เลี้ยงจําเปนตองรูภาษาหรือเปลา ถารูก็ดี แตไมรูก็ไมเปนไร แตเราตอง
เขาใจเรื่องของกระบวนการ แมวาพี่เลี้ยงจะไมสามารถฟงและถายถอดเสียงเปนสัทอักษรได แต
สามารถเรียนรูหลักการได โดยเฉพาะหลักการสรางตัวอักษร รูและบอกไดหมด แตเวลาที่จะตอง
มาตรวจสอบภาษาจริงๆ ทําไมได แตถาเห็นวาเขาเขียนผิด จะรูและบอกได หรือขอตกลงวาจะใช
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อะไร รูปเสียงไหน บอกได เราตองรูกระบวนการทํางาน แตไมจําเปนตองรูภาษา แตหากรูภาษา
ยิ่งไดเปรียบ”
ถอด ... ชิ้นที่ 8
เมื่อไหรจึงจะใชกระบวนการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น...??
<พี่เลีย้ ง>
นารา บุ ตรพลอย “สังเกตว าเวลาเราเขาพื้นที่ หรือเรื่ องของการทํางาน เราจะนําดว ย
กระบวนการทางดานภาษาเปนหลัก เชน ชี้ใหเห็นปญหาก็ในเรื่องของภาษา ชี้ใหเห็นการทํางานก็
เปนกระบวนการดานภาษา ถาถามวาในแงของงานวิจัยเพื่อทองถิ่นมันเขาไปตอนไหน จริงๆ ตอง
บอกวาในชวงตนเราไมไดพูดเลย เหมือนกับวาเราทํางานในดานภาษา คือ เทคนิคการขายของเรา
ในเมื่อเครื่องมือของเรา คือ เรื่องของภาษา แลวเราจะขายดวยภาษากอน แลวในเรื่องของงานวิจัย
เพื่อทองถิ่น เมื่อมีโอกาสใชก็จะใชอยางเต็มที่ แตเวลาพูดถึงเรื่องงานวิจัยเพื่อทองถิ่น มันเปนเรื่อง
ที่ไกลตัวเขา แตถาพูดเรื่องฟนฟูภาษามันจะเปนเรื่องใกลตัวเขาที่สุด เราจะพูดจากเรื่องใกลตัวเขา
ไปสูเรื่องที่ไกลออกไป หลักการงายๆ แตวาถาเขาเริ่มเขาใจในเรื่องของกระบวนการทํางานสัก
ระยะหนึ่ง เราก็จะคอยๆ มาพูดในเรื่องของวิจัยเพื่อทองถิ่น แตสวนใหญเราก็จะไมใชคําวางานวิจัย
เพื่อทองถิ่นในกลุมภาษาเรา มันจะคอยๆ ชัดขึ้นในระหวางทางมากกวา เวลาที่เราสรุปงานวามัน
เกิดจากพวกเราเอง มันตางเมื่อกอนอยางไร คือ มันจะเขามาทีหลัง จะไมเคยนําดวยงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น ซึ่งที่ผานมาศูนยประเด็นภาษาฯ ของเราไมไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่นอยางเขมขน
ในการทํางาน เพราะเราไมไดนําดวยอันนี้จริงๆ แตมันแทรกอยูในกระบวนการฟนฟูภาษาของเรา
อยูแลวในทุกกระบวนการ ถาใชเต็มรูปแบบไดเมื่อไรก็จะใช แตถาชวงนี้คุยเรื่องภาษาก็จะใช
กระบวนภาษาเปนหลัก นั่นคือ เรามันมีกระบวนเรื่องภาษาและวัฒนธรรม ก็เลยเขาไปแทรกอยูใน
นั้น โดยกระบวนการแลวถาดูภาพรวมมันคือกระบวนการวงลอเดียวกัน เพียงแตวาของเรามันมี
เรื่องนี้เขาไปเสริม แลวมันก็เปนการผสมผสานกันไปแลว”
ถอด...ชิ้นที่ 9
งานพัฒนาภาษาไมใชงานวิจัยเพื่อทองถิ่น...?
<เสียงจากพี่เลี้ยง>
นารา บุตรพลอย “สมมุติมีคนมาบอกวางานภาษาวิกฤตมันไมใชงานวิจัยเพื่อทองถิ่น เรา
คนฟงที่เปนพี่เลี้ยง หัวใจมันจะออนแอขึ้นมาทันที เปนการรีบสรุปโดยที่ไมเขาใจถึงงานเราอยาง
จริงจัง เหมือนสรุปจากชุดความคิดที่ตัวเองมี พอฟงอยางนี้ จะรูสึกวาแลวที่เราทําอยูทุกวันนี้มันคือ
อะไร ถาพบคําถามแบบนั้น เขาอาจจะยังไมเขาใจเรื่องงานวิจัยเพื่อทองถิ่นดวยซ้ําไป (มันอาจเปน
เพราะเราไมชัดเจนตั้งแตตน ถาดูในขอบน ก็คงไมชัดเจนตั้งแตตน) แตวาเขามองไมเห็นในมุมเรา
ซึ่งเราปลูกฝงทีมวิจัยเราดวยกระบวนการทางภาษาตั้งแตเริ่มตน เขาใชคํานี้เลยนะวาเราฝงชิพ
เรื่องการฟนฟูภาษาตั้งแตตอนที่เราเขาไป ซึ่งมันก็ใช เพราะเราทําเรื่องเชิงประเด็น ซึ่งจริงๆ เปน
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เรื่องของวิธีเนนดวย งานของเราเปนพวกเชื่อวาการทํางานใหไดผลรูปธรรมสําคัญ เพราะวาเรา
เห็นวามันสําเร็จ วาเวลาทําแลวมันแสดงผลไดเลย คนจะมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเร็ว แลวคอนขางทีจ่ ะ
อยากทํา รูสึกวามีความสําเร็จ เขมแข็งขึ้นมา ฉะนั้นพูดถึงกระบวนการภาษาที่เราใสเขาไป มัน
ประกันผล เพราะเราทําตามนี้มันจะไดผลแนๆ ถาคุณรูจักวาตัวหนังสือพวกนี้มันเขียนได เขียน
แลวไดผลทันที แลวเราก็อาจจะมีกระบวนการตอเนื่อง เชน ลองทําหนังสือแลวใหเขียนชื่อเขาบน
หนาปก มันจะเปนตัวไปเสริมความเชื่อมั่นวาสิ่งที่คิดวามันเปนเรื่องลอยๆ ทําไมได จริงๆมันเปน
สิ่งที่ทําได แลวเกิดผลสําเร็จ เรานําวิจัยเพื่อทองถิ่นมาบูรณาการกับเรื่องการฟนฟูภาษา เพราะเรา
เชื่อในพลังของมันในแงของการที่ชาวบานมีสวนรวม แลวก็เริ่มตั้งตนจากปญหาของเขา เพียงแต
วาวิธีการตั้งวงคุย หรือวิธีการที่จะดึงขอมูลออกมา อาจจะมีลําดับขั้นตอนที่แตกตางกัน เราเชื่อวา
โชวตรงนี้มันจะเกิดความเชื่อมั่นเร็ว เพราะวามันเห็นผลเร็วกวา แคนั้นเอง
“เรื่องภาษามันตองเห็นผล กระบวนการเฉยๆ สําหรับเราไมนาสนใจ เราตองการผล ถาทํา
เรื่องภาษามันตองเห็นผล เพราะภาษามันเปนเรื่องที่ไดหรือไมได คือ ใชไดหรือเปลา เห็นหรือ
เปลา พอพูดถึงขั้นตอนมันเลยกลายเปนเทคนิคสวนบุคคล กระบวนการนี่ตองคอยเตือนวาตรงนี้
สําคัญ เพราะเราจะลืม”
ถอด ... ชิ้นที่ 10
ทําไมภาษาทองถิ่น...ตองเขาสูโรงเรียน?
นอกจากโครงการพัฒนาภาษาในหลายกลุมชาติพันธุแลว ศูนยฯ ยังไดทํางานรวมกับ
ชุมชนในประเด็นของการใชภาษาทองถิ่นในระบบการศึกษาอีกดวย ถึงแมวาในประเทศไทยจะมีใช
ภาษาราชการและภาษาในระบบการศึกษาเปนภาษาเดียวกัน กลาวคือ ใชภาษาไทยเปนสื่อในการ
เรียนการสอน เพื่อใหมีการเรียนรูภาษาประจําชาติอยางกวางขวางก็ตาม แตก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหการใชภาษาของกลุมชาติพันธุในประเทศไทยลดลงอยางเห็นไดชัด การนําภาษาถิ่นเขาสูระบบ
โรงเรี ย นในเบื้อ งต น จึ ง มี ส ว นช ว ยแกป ญ หาได ส ว นหนึ่ ง ซึ่ งก็ ส อดคล อ งกั บ ความตอ งการของ
เจาของภาษาในกลุมชาติพันธุตางๆ ปจจุบันนี้ ศูนยฯ ไดดําเนินการเปนที่ปรึกษาในโครงการ 2
รูปแบบที่เกี่ยวของกับการใชภาษาถิ่นในโรงเรียน ดังนี้
• การสอนวิชาภาษาทองถิ่นเปนรายวิชาหนึ่งในโรงเรียน
1. โครงการทวิภาษาโดยใชภาษาแมเปนสื่อสําหรับภาษามลายูถิ่น ใน 4 จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย
จากภาษาทองถิ่นสูรายวิชาในโรงเรียน
ในหลายๆ ชุมชนที่เปนชุมชนสองภาษา คือ มีภาษาไทยกับภาษาทองถิ่น สถานการณ
เชนนี้ดูเหมือนวาจะมีการใชภาษาไทยมากกวาการใชภาษาทองถิ่น ฉะนั้นความพยายามแรกๆ ใน
การเปลี่ยนแนวโนมนี้ คือ การสรางเครื่องมือที่จะขยายแวดวงของการใชภาษา ไดแก การพัฒนา
ระบบตัวเขียนและการสรางนักเขียนทองถิ่นขึ้น ในขณะที่ชุมชนชาติพันธุบางกลุมพยายามที่จะนํา
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ภาษาของพวกเขาเขาเปนรายวิชาหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งโครงการแบบนี้จะเริ่มตนดวยการพัฒนา
หลักสูตร, ผลิตสื่อการเรียนการสอน, ฝกอบรมครูภูมิปญญา, และการนําภาษาทองถิ่นไปสอนใน
หองเรียนโดยครูภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุนั้นๆ จนถึงปจจุบันนี้ กลุมชอง, ญัฮกุร และโซ
(ทะวืง) ไดเริ่มนําภาษาของตนไปสอนเปนวิชาหนึ่งในโรงเรียนประถมแลว สวนกลุมชาติพันธุอื่นๆ
เชน มอญ และเขมรถิ่นไทย อยูในระหวางขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อที่จะนําภาษาถิ่นเขา
สอนในโรงเรียน
โครงการทวิภาษาโดยใชภาษาแมเปนสื่อสําหรับภาษามลายูถิ่น ใน 4 จังหวัดภาคใตของ
ประเทศไทย
โครงการนี้ เ ริ่ ม ต น จากความพยายามที่ จ ะช ว ยนั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษามลายู ถิ่ น ไทยใน 4
จังหวัดชายแดนใตของไทย ไดแก ปตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสตูล ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น ในระบบการศึกษาของทางการ ลักษณะสําคัญ คือ การใชภาษามลายูถิ่นปาตานีและ
สตูลเปนสื่อในการเรียนการสอนเด็กระดับปฐมวัย โดยการสอนฟง-พูดภาษาไทยจะเริ่มในปลายป
อนุบาล 1 และคอยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งนักเรียนพูดและเขียนไดคลองทั้งภาษามลายูถิ่นและ
ภาษาไทย นักเรียนจะเริ่มตนจากการเรียนอานเขียนเปนภาษาแมกอน หลังจากนั้นจึงเชื่อมโยงเขา
สูภาษาไทย กระบวนการดังกลาวมุงหมายใหนักเรียนสามารถพัฒนาความคลองแคลว ความมั่นใจ
และความคิดเชิงสรางสรรคในการฟง พูด อาน และเขียนใหไดดีทั้งสองภาษา
โครงการนี้มีระยะเวลาเตรียมการ ดําเนินงาน และติดตามประเมินผล รวมทั้งสิ้น 9 ป เริ่ม
จากป 2550-2558 โดยในปแรกเปนการเตรียมความพรอมหลังจากนั้นจึงเริ่มสอนติดตอกันเปน
เวลา 8 ป เริ่มจากอนุบาล 1 ถึงประถม 6 พรอมทั้งมีการประเมินผลทุกป เมื่อเด็กในกลุมนี้เรียน
ครบ 8 ปแลว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กกลุมนี้จะเปนตัวประเมินผลสําเร็จของโครงการใน
ระยะยาว
ถอดบทเรียน...แลวใสคณ
ุ คา
อะไรดีๆ ที่เกิดขึ้นในรอบ 5 ปที่ผานมาของงานภาษา
ความสุข ความภาคภูมิใจ คือ คําแรกที่ทุกคนเอยเมื่อถามถึงการทํางานที่ผานมามีสิ่งดีๆ
หรือคุณคาอะไรเกิดขึ้นบาง ความสุขและความภาคภูมิใจที่ทุกคนมีสวนรวมในทํางานแกไขปญหา
การถดถอยของภาษา ไดมีสวนรวมในการฟนฟูใหภาษาใชงานไดกวางขวางมากขึ้น และคนใน
ชุมชนมีเกียรติมากขึ้นเปนที่ยอมรับจากสังคมดวยความรูความสามารถและภูมิปญญาที่ตนมีอยู นี่
คือความสําคัญของงานวิจัยที่สรางความตระหนักใหกับคนในชุมชนไดภูมิใจในภูมิปญญาของ
ตนเอง เป น การให โ อกาสคนในพื้ นที่ ไ ดร ว มมื อกั น ถา ยทอดสิ่ง ดีๆ ของชุม ชน การรว มมื อ กั น
ระหวางหนวยงานตางๆ เชน โรงเรียน วัด อบต. หนวยงานภาครัฐในระดับตางๆ
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ภาษาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน เพราะการทํางานฟนฟูภาษาไมอาจ
ทําไดดวยตัวคนเดียวได ผลงานที่ไดจากการรวมมือกันไมวาจะเปนพัฒนาระบบตัวเขียน การ
ถายทอดเรื่องราวภูมิปญญา นิทาน ตํานาน ฯลฯ ออกมาเปนลายลักษณอักษร การทําหลักสูตร
การเรียนการสอนนําเขาสูระบบโรงเรียน จนสังคมยอมรับการทํางาน อยางเชน กลุมมละบริ กลุม
ญัฮกุร ที่ไมเคยไดรับโอกาสเชนนี้ ตองเอาชนะความกลัว สรางความเชื่อมั่น กระตุนความคิดริเริ่ม
และหาแนวทางการแกไขปญหาและเมื่อไดลงมือทํางานเอง มีการปรับตัวเรียนรูซึ่งกันและกัน
สรางเครือขายการทํางานใหกวางออกไป ถือเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูที่จะทํางานอื่นๆ ทําให
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ยอมรับในความสามารถที่แตกตาง ทุกคนมีความเทาเทียมกัน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรม ทั้งหมดลวนสรางความภาคภูมิใจใหเกิดขึ้นกับทีมวิจัยและ
ชุมชนที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนไดตรงจุดและชัดเจนที่สุด สรางจิตสํานึกหวงแหนและ
ภาคภูมิใจในความเปนตัวตน ชุมชนเกิดความเขมแข็ง
สําหรับภาคใตนั้น นักวิชาการ ประชาชน และขาราชการ ไมมีความสัมพันธที่ดีตอกัน แต
งานฟนฟูภาษานี้จะเปนนวัตกรรมใหมเปนการทําลายกําแพงความแตกแยกของคนเหลานี้ เปน
การสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับทุกฝาย มีการตั้งสภาการศึกษาชุมชนเพื่อเปนศูนยกลาง
ใหชาวบานและหนวยงานมาทํางานรวมกัน เกิดกลุมคนที่เปนกลาง เชน ครู นักเรียน ผูรู ถึงแมจะ
ใชระยะเวลานาน แตเปนการทํางานที่ยั่งยืนจะชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันได
ความรูสึกที่วามีความสุขจากการทํางาน และตนเองนั้นไดพัฒนาตน เห็นคุณคาและสิ่งดีๆ
มากมายจากการทํางาน ชุมชนเห็นความสําคัญและภาคภูมิใจ เกิดจิตสํานึกหวงแหนภูมิปญญา
เกิดการศึกษาตามโครงการทวิภาษา มีการตอยอดการทํางาน
ความสุขจากการเกิดกระตุนใหเรียนรูวางแผนการทํางาน ผูหญิงมีบทบาทสําคัญมีสวน
รวมในการทํางานตางๆ เชน เรียนหนังสือ ทํางานวิจัย คนรุนใหมไดเรียนรูวัฒนธรรมของตนเอง
ภาคภูมิ ใ จที่ ไ ด ห ลั ก สูต รการเรี ย นการสอนเข าสู ร ะบบโรงเรีย น มีก ารตอ ยอดการทํา งาน และ
สามารถทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ได
ความภูมิใจที่ไดสืบทอดอักษรเขียน ภาษาพูด วัฒนธรรม รักและผูกพันเกิดสํานึกในภาษา
และวัฒนธรรม มีการสืบคนขอมูล กลาคิด กลานําเสนอ ผลงานที่ไดจากการทํางาน เชน บทสวด
มนต วรรณกรรม ปายชุมชน เอกลักษณถิ่น และการรวมงานกับหนวยงานอื่น เชน สภาวัฒนธรรม
นักธุรกิจ (ตอยอดสูการเปนแหลงทองเที่ยว)
สิ่ง ที่ ไ ด จ ากการทํ า งาน คือ พั ฒ นาคน เช น ได ค รูภู มิ ป ญ ญา ความภาคภู มิ ใ จ เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของทองถิ่น การเปลี่ยนแปลง ในดานตางๆ เชน มั่นใจมากขึ้น กลาคิดกลาทํา เรียนรู
ศักยภาพของแตละคน ยอมรับความคิดเห็น เห็นคุณคาซึ่งกันและกัน
สิ่งดีๆ ที่เกิดกับคนทําวิจยั :
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คนที่ ทํ า วิ จั ย จากชาวบ า นธรรมดาเก ง ขึ้ น สามารถนํ า เสนองานวิ จั ย หรื อ ถ า ยทอดสู
สาธารณะได มีแนวทางในการจัดการกับปญหาโดยไมสรางความขัดแยงในชุมชน เรียนรูที่จะดึง
คนในชุมชนเขารวมงานวิจัยได และใชประโยชนจากศักยภาพของคนในชุมชนใหเกิดประโยชน
กับงานวิจัยได มีความกลาที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชุมมากขึ้น และชาวบานกลาที่
จะพูดภาษาของตัวเอง นอกจากนั้น กลุมทีมวิจัยเจาของภาษาและวัฒนธรรมที่เกิดการยอมรับ
ความเปนตัวตนของกลุมชาติพันธุทําใหคนมีเกียรติและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นเพราะเปนที่
ยอมรั บ ของสั ง คม และคนมี ค วามสุ ข มากขึ้ น เพราะที่ ผ า นมากลั ว ว า ภาษาจะหายไป จึ ง เกิ ด
ความคิดเชื่อมโยงเปนระบบ คือ การถายทอดความคิดออกมาเปนตัวหนังสือ บันทึกเรื่องราวเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษร และเกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ทั ก ษะ พฤติ ก รรม และมี ก ารตั้ ง คํ า ถามใน
สถานการณตางๆ ระบบการคิดถึงคุณคา ที่เกิดกับคนที่ทํางานวิจัย จิตสํานึกรูคุณคาของความเปน
ชาติพันธุ ความสุข ความภาคภูมิใจ ที่ไดเห็นตัวตนและรากเหงาของตัวเอง เกิดระบบความคิดที่
กลาคิด กลาพูด กลานําเสนอ ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และความเทาเทียมกัน และเกิดบทบาท
และมีสวนรวมในชุมชนทั้งหญิงและชาย
สิ่งดีๆ ที่เกิดกับชุมชนวิจยั :
ชุมชนไดรูจักตัวเองมากขึ้น รูถึงสถานการณของชุมชนตนเอง เกิดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน โดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม ทําใหคนในชุมชนมีการทํางานรวมใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มี
จิตอาสามากขึ้น (ไมรอคําสั่ง/อาสาทําเอง) สงผลใหองคกร หนวยงานของรัฐ เขามาเชื่อมตอ
ประสานงานมากขึ้ น เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ม ากขึ้ น เกิ ด การเชื่ อ มโยงไปสู ก ารทํ า งานอื่ น ๆ ร ว มกั น
นอกเหนือจาก การทํางานวิจัย กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น มีการจัดการดูแล
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน ปลูกปา ทําฝาย สมุนไพร เกิดการสั่งสมภูมิปญญาทองถิ่น มุข
ปาฐะ การละเลนทองถิ่น และสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับคนภายนอกได
สิ่งดีๆ ที่เกิดกับฝายสนับสนุนการวิจยั :
ทีมสนับสนุนการวิจัย ไดแก ฝายบริหารจัดการ หัวหนาโครงการ ฝายวิชาการเหลานี้เห็น
ถึงความสําคัญของการอนุรักษฟนฟูภาษามากขึ้น และเขาใจวาการสูญหายของภาษาเปนเรื่อง
ธรรมชาติ แตเมื่อเขารวมเปนพี่เลี้ยงแลว เห็นวาชุมชนมีความสุขจึงเกิดความตระหนักและเขาใจ
ชุมชน ทําใหรับฟงความคิดเห็นมากขึ้น มีเหตุมีผล เขาใจผูอื่นมากขึ้น เห็นถึงศักยภาพการทํางาน
ของชุมชน จึงมีค วามมั่ นใจที่จะนํา ความรูไปถ ายทอด กล าที่จ ะเสนอความคิดเพื่ อใหเ กิด การ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และรูจักการบริหารการจัดการที่เปนระบบมากขึ้นในเรื่องคนและการ
ทํางาน
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สิ่งดีๆ ที่เกิดกับคนหนุนการวิจัย :
เกิดเครื่องมือการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรม ไดแก 1) วิธีวิจัย เกิดกระบวนการสืบคน
ขอมูล วิเคราะห ผลที่ไดรับ คือ มีกระบวนการถอดบทเรียนที่ลึกซึ้ง 2) วิธีพัฒนา เชน พัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษา (คือ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตองวิเคราะหปจจัย
และเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จของงาน CBR ภาษา) ทําใหเกิดกระบวนการขยายผล 3) เกิด
ระบบตัวเขียนของแตละชาติพันธุที่นําไปสูการพัฒนาสูการเขียนบันทึกเปนหนังสือ 4) เกิดกลุม
คนทํางานดานภาษา ไดแก กลุมคนในทองถิ่น กลุมนักวิชาการ กลุมพี่เลี้ยง ผลไดรับ คือ เกิด
ระบบการจัดการชุมชนที่เหมาะสม 5) เกิดระบบสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ไดแก ภาษา เชน การพูด การสื่อสาร การเขียน เชน หนังสือภาษาถิ่น บทสวดมนตภาษามอญ
วรรณกรรม และปายในชุมชน วัฒนธรรม เชน ประเพณี การแตงกาย การละเลนพื้นบานและสื่อศิลปวัฒนธรรม เชน หนังสือ เพลง นิทาน วรรณกรรม หลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียนเพื่อใหลูกหลาน
ไดเรียน

"
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สรุปภาพรวมประสบการณการทํางานโครงการทวิภาษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
นางสาวมิรินดา บูรรุงโรจน27
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

“ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา” ปญหาและยาแก
สืบเนื่องจากหลายปที่ผานมาจวบจนปจจุบันเกิดเหตุการณความไมสงบในบริเวณจังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางตอเนื่องยาวนาน นักวิชาการและนักวิเคราะหตางบงชี้ตนตอของปญหาซึ่งมี
อยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ “ปญหาความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม” เปนสาเหตุหนึ่งที่สําคัญ
และเปนปญหาที่เพาะเชื้อมาเปนระยะเวลานาน ไดกอตัวและลุกลามสรางปญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ
ปญหาความไมเขาใจที่เกิดจากการสื่อสารไมรูเรื่องระหวางฝายปกครองและฝายถูกปกครอง กอ
ความระแวงจนเกิดเหตุรุนแรง ปญหาการเลือกปฏิบัติและเขาไมถึงสิทธิหรือโอกาสอยางทัดเทียม
กับผูอื่น รวมถึงปญหาเรื้อรังในการจัดการศึกษาในอดีตที่ผานมายังไมสอดคลองกับเยาวชนใน
พื้นที่ ซึ่งอยูทามกลางความความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม กระทั่งสงผลกระทบตามมา
หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลการเรียนของนักเรียนในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใตต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และสงผลใหมีนักเรียนที่ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นในจํานวน
นอยลง นอกจากนี้ระบบการศึกษาที่ผลักดันใหใชภาษาไทยในหองเรียนตั้งแตเริ่มตนยังทําใหเกิด
การถดถอยของภาษาทองถิ่นซึ่งเปนสิ่งที่คนในชุมชนวิตกกังวล
อย า งไรก็ ต ามคณะทํ า งานของศู น ย ศึ ก ษาและฟ น ฟู ภ าษา-วั ฒ นธรรมในภาวะวิ ก ฤต
สถาบันวิจัยภาษาไดเล็งเห็นถึงปญหาสําคัญดังกลาวและเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางปญหาดาน
ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาในพื้นที่นี้ จึงไดริเริ่มโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
โดยใชภาษามลายูถิ่นเปนฐานในการเรียนรูควบคูไปกับภาษาไทย
นางจิราพร บุนนาค28 คณะกรรมการอํานวยการโครงการทวิภาษาฯ ไดแสดงทัศนะตอ
โครงการทวิภาษาฯ ไวดังนี้

27

นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และกรรมการศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาใน
ภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยมหิดล
28
จิราพร บุนนาค. “การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่องทวิภาษาฯ ครั้งที่ 1” วันที่
4 มิถุนายน 2550. หองประชุมณัฐ ภมรประวัติ อาคารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
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“โครงการฯนี้คือตัวอยางของการแกปญหาการเลือกปฏิบัติและการไมไดรับความเปนธรรม
จากภาครัฐ เนื่องจากเปนการดําเนินงานที่ใหความสําคัญกับการยอมรับความแตกตาง
ดานภาษาและวัฒนธรรมที่มากขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในดานภาษา ศาสนา ประวัติศาสตร
วิถีชีวิต ซึ่งเปนสิ่งที่คนในเขตพื้นที่สามจังหวัดภาคใตเรียกรองมาโดยตลอด”
จิราพร บุนนาค (รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พุทธศักราช 2550)

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษามลายูถิ่น-ภาษาไทย)
ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา โดยใชภาษามลายูถิ่นเปนสื่อการเรียนการ
สอนควบคูไปกับภาษาไทย พรอมกับการสอดแทรกองคความรูประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอยาง
เปนระบบ นับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นํามาใชเปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีหลักการ
สําคัญ คือ การสรางฐานการรูหนังสือจากภาษาแม ไปสูภาษาราชการหรือภาษาอื่นๆ อยางเปน
ขั้นตอนและเปนระบบที่สมบูรณ ทั้งในทักษะการฟงพูดและการอานเขียน
การจัดการศึกษาทวิภาษาเต็มรูปแบบ (ฟง พูด อาน เขียน) เปนการเสริมสรางใหผูเรียนมี
ทักษะทางภาษาที่สมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน และการเขียน ซึ่งจะนําไปสูการอาน
ออกเขียนไดในภาษาราชการ และการเรียนรูในสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความรูเชิงวิชาการได
เขมแข็งยิ่งขึ้นกวาเดิม
ศาสตราจารย ดร. โคทม อารียา29 ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาฯ ไว
ในเวทีการประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นในโครงการฯ วา ...
“ระบบทวิภาษาเต็มรูปแบบ ยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลาง มุงหวังใหผูเรียนเรียนอยาง
มีความสุขเพราะเขาใจบทเรียน ผูสอนก็คงมีความสุขไปดวยเพราะไดประสิทธิ์ประสาท
ความรูอยางมีประสิทธิผล สวนผูปกครองและชุมชนก็นาจะพอใจ
ไมเฉพาะที่ไดเห็นลูกหลานอานออกเขียนไดและแตกฉานในวิชาพื้นฐานตางๆเทานั้น
แตยังรวมถึงความภาคภูมิใจที่เห็นลูกหลานรูคุณคา
และสืบสานภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นสืบตอไปดวย”
ศาสตราจารย ดร.โคทม อารียา (ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล)

29

ศาสตราจารย ดร. โคทม อารียา ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. “การประชุมชี้แจงและระดม
ความคิดเห็นในโครงการวิจัยปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาทองถิ่นและภาษาไทยเปนสื่อ: กรณีการจัด
การศึกษา แบบทวิภาษา (ภาษาไทยและภาษามลายูถนิ่ ) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต”. วันที่ 30 มิถุนายน 2551
โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ จ.สงขลา.
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ทวิภาษา: ภารกิจหลัก 9 ประการ
โครงการทวิภาษาฯ กอกําเกิดโดยมีฐานมาจากความจําเปนในพื้นที่ และเกิดจากความ
ตองการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อีกทั้งคณะทํางานวิจัยในพืน้ ที่
ไดสัมผัสการปฏิบัติงานจริง เห็นผลจริง และเกิดการยอมรับในกระบวนการทํางานตางๆ ของ
โครงการ กระบวนการทํางานสําคัญหรือภารกิจหลัก 9 ประการ ซึ่งเกิดจากแนวคิดทฤษฎีทาง
วิชาการดานภาษาและการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา
รวมถึงเกิดจากวิสยั ทัศนของบริหาร
โครงการ ไดแก
• 1. เริ่มตนดวยงานวิจัยพืน้ ฐาน
งานวิจัยพื้นฐานอันเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการดําเนินงานโครงการทวิ
ภาษา ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาสถานการณ ภ าษาในพื้ น ที่ ภายใต ก ารดํ า เนิ น งาน
โครงการสํ า รวจสถานการณ ก ารใช ภ าษาของคนในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต –
ความสามารถ - ทัศนคติในแตละภาษา รวมถึงการศึกษาลักษณะภาษามลายูถิ่น และ
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางภาษามลายูถิ่นและภาษามาเลเซีย รวมถึงโครงการพัฒนา
ภาษามลายูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อันเปนโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นที่เนน
พัฒนาคนในชุมชนโดยใชกระบวนการทํางานวิจัยดวยตนเอง โดยเริ่มตนจากฐานความรู
ของคนในชุมชน ซึ่ง “ภาษามลายูถิ่น” เปนฐานความรูอันแข็งแกรงที่ทุกคนมีรวมกัน เมื่อ
โครงการไดกระตุนและสรางความตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญในตัวภาษาของคนในพื้นที่
แล ว จึงเกิดนักวิจัย ที่ทํางานดานภาษาและวั ฒนธรรมในโครงการวิจัยยอยตางๆ เชน
โครงการพจนานุกรมภาษามลายูปาตานีเพื่อการสื่อสารเบื้องตน (การสรางระบบเขียน
ภาษามลายู ป าตานี ด ว ยอั ก ษรไทย), โครงการพั ฒ นาอั ก ษรยาวี , โครงการบั น ทึ ก ชื่ อ
สมุนไพร เปนตน
จากงานวิ จั ย พื้ น ฐานทํ า ให ไ ด เ ห็ น ถึ ง สถานการณ ภ าษาในพื้ น ที่ ว า มี ค วาม
สลับซับซอนคอนขางมาก รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมลวนเชื่อมโยงยึดเหนี่ยวกับศาสนา
ของคนในพื้ น ที่ ทํ า ให ก ารจั ด การต า งๆ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาษาในพื้ น ที่ นี้ มี ค วาม
ยากลําบากกวาที่คาดไว แตอยางไรก็ตาม นักวิจัยที่ไดดําเนินงานโครงการในงานวิจัย
เบื้องตนกลายเปนกําลังสําคัญในการผลักดันและสนับสนุนโครงการทวิภาษาฯ ในเวลา
ตอมา
• 2. การสรางความตระหนักและการมีสวนรวมในโครงการทวิภาษาฯ
การสร า งความเข า ใจให บุ ค คลสํ า คั ญ ในพื้ น ที่ แ ละคณะวิ จั ย ในพื้ น ที่ ไ ด เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของภาษาทองถิ่น และเห็นถึงความเปนไปไดในการนําภาษาทองถิ่นมาชวย
พัฒนาภาษาไทย คอนขางเปนเรื่อ งที่ต องใชร ะยะเวลานานในการทํ า ความเข า ใจ ซึ่ ง
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กลุมเปาหมายแรกที่ต องสรางใหเกิดความตระหนักคือ คณะนักวิจัยซึ่งเป นแกนนําใน
โครงการทวิภาษาฯ 30
ศ.ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน (ในขณะนั้นดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล) ไดอธิบายใหคณะนักวิจัยหลัก
ในพื้นที่ เห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการวางแผนภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
เริ่มตนจากการพัฒนาภาษาไทยของเด็กกอนเพื่อปูพื้นฐานการศึกษาใหกับเยาวชน ทั้งนี้
การพัฒนาภาษาไทยของเด็กที่ไมไดพูดภาษาไทยเปนภาษาแม (แตพูดภาษามลายูถิ่น)
ควรแตกตางจากในพื้นที่ภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยการเริ่มตนจากภาษาที่เด็กรูเปน
ลํ า ดั บ แรกสุ ด ซึ่ ง การใช ภ าษาแม ใ นโรงเรี ย นนั บ เป น โอกาสอั น ดี ที่ จ ะรั ก ษาภาษา
วัฒนธรรมและเอกลักษณของคนในพื้นที่ รวมทั้ งยังเปนการยกระดับและเผยแพรภูมิ
ปญญาของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่นี้ใหกับคนไทยในภูมิภาคอื่นๆ ไดมีโอกาส
รูจักและเรียนรูไดมากขึ้น นอกเหนือไปจากความตระหนักในภาษาแลว การเขาใจถึ ง
กระบวนการพัฒนาภาษาไทยโดยใชภาษามลายูนับเปนเรื่องที่เขาใจยากยิ่งกวาหลายเทา
แตอยา งไรก็ ต าม ดว ยความพรอ มและความเชี่ย วชาญของที่ ปรึ ก ษาชาวต า งประเทศ
(ดร.ซูซาน และ ดร.เดนนิส มาโลน) รวมถึงการจัดการที่ดี ไดคลี่คลายความสงสัยและ
ป ญหาการรูหนังสื อของเด็ ก ไทยมุสลิมที่คางคาใจแกนนํ ามาเป น ระยะเวลากว า 30 ป
รวมทั้งมีกระบวนการทํางานโดยใชการจัดประชุมปฏิบัติการควบคูไปกับการอธิบาย โดยมี
แนวคิดสําคัญและวิธีการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงมีการทดลองปฏิบัติจริงในเวลานั้น (เชน
การทําหนังสืออานเลมเล็ก ประกอบภาพ และเขียนเรื่องราวเปนภาษาแม) ทําใหเห็น
ประโยชน จ ริ ง จากการปฏิ บั ติ นั้ น จากนั้ น จึ ง นํ า วิ ธี ก ารที่ ไ ด เ รี ย นรู ไ ปดั ด แปลงและคิ ด
สรางสรรคตอวาจะเชื่อมโยงประโยชนอยางไรใหกับกลุมคนในพื้นที่
วิธีการการสรางความตระหนักและความเขาใจตอแกนนํา เปนตนแบบในการสราง
ความตระหนักในกลุมผูมีสวนรวมอื่นๆ ไดแก ผูแทนชุมชน คณะครูอาจารย และนักการ
ศึกษาในพื้นที่ ซึ่งในขั้นแรกกลุมเหลานี้สวนหนึ่งมีความเชื่อมั่นและไววางใจในแกนนําหลัก
เปนทุนเดิม จากนั้นจึงมีการพูดคุยใหเกิดความเขาใจ มีการเขารวมประชุมปฏิบัติการ ลง
มือทํางานจริงแกปญหาและตรวจสอบแกไขงานที่ทําหลายตอหลายครั้ง จนเขาใจมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งในความสําคัญของภาษาและกระบวนการเชื่อมโยงระหวางภาษาแมและภาษา
ราชการ และกอใหเกิดความมั่นใจในที่สุด
นอกจากการสรางความตระหนักในคณะนักวิจัยโครงการทั้งในและนอกพื้นที่แลว
การเผยแพรความเขาใจกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของนับวามีความสําคัญอยางยิ่ง
อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ
(UNICEF), ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล และราชบัณฑิตยสถาน เปนตน ผูนํา
30

แกนนําโครงการทวิภาษาในพื้นที่ชายแดนภาคใตในชวงกอตั้งโครงการ ไดแก นายแวยูโซะ สามะอาลี นาย
เจะฮูเซ็น เจะอุบง นายแวมายิ ปารามัล นายสาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี และ นายตีพะลี อะตะบู
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ในหนวยงานและองคกรตางๆ ดังกลาวลวนเขาใจและมีวิสัยทัศนเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของภาษา เจ า ของภาษา และการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เยาวชนอย า งแท จ ริ ง จึ ง ให ก าร
สนับสนุนและผลักดันใหความชวยเหลือเพื่อใหโครงการทวิภาษาเกิดขึ้นและดําเนินงานมา
กระทั่งปจจุบัน
ความพรอมทั้ง 4 ประการ อันไดแก (1) องคความรูจากสถาบันวิชาการ (มหิดล
และ SIL) (2) แกนนําซึ่งเปนผูรูและผูกวางขวางในพื้นที่ (3) งบประมาณอํานวยการ และ
(4) ชุมชนที่พรอมจะทํางานทั้งหมดนับเปนจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อใหเกิดงานทวิ
ภาษา โดยมีศูนยศึกษาและฟนฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เปนผูจุดประกายแนวคิดและเชื่อมตอคนในการทํางาน
• 3. การพัฒนาระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่น
ภารกิจสําคัญในโครงการทวิภาษาฯ คือ การพัฒนาระบบตัวเขียนภาษามลายูถิ่น
ดว ยอั ก ษรไทย ซึ่ งมี ทั้ง ระบบเขี ย นภาษามลายู ป าตานี แ ละมลายู ถิ่ น สตู ล การมี ร ะบบ
ตัว เขี ยนสามารถสรางผลงานการเขียนตางๆ ได เ ปนจํานวนมาก ไมวาจะเปน นิ ทาน
ตํานาน เรื่องเลา บทเพลง รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนจํานวนมากที่ใชภาษามลายูทองถิ่น
การพัฒนาระบบตัวเขียนนี้เปนกระบวนการสําคัญ และเปนสวนหนึ่งในโครงการจัดทํา
พจนานุกรมภาษามลายูปาตานีฯ ซึ่งตองใชระยะเวลายาวนานในการวิเคราะหและคัดเลือก
ตัวอักษร รวมทั้งทดลองใช และฝกอบรมการเขียนใหกับคนในพื้นที่ อยางไรก็ตามยังมีคน
ในพื้ น ที่ ห ลายส ว นที่ ไ ม เ ข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค ข องการใช ร ะบบตั ว เขี ย นภาษามลายู ด ว ย
อักษรไทย วามีเปาหมายเพื่อเชื่อมโยงระหวางภาษาไทยและภาษามลายูโดยใชระบบ
ตัวเขียนเปนเครื่องมือ และใชในแวดวงการศึกษา มิไดใชในทางศาสนาแตอยางใด การมี
ตัวเขียนที่สามารถเขียนไดทุกอยางตามเสียงที่พูดหรือเขียนไดทุกอยางตามที่คิด โดยไม
ตองแปลงจากภาษามลายูถิ่นเปนมลายูกลางแลวเขียนออกมา สรางความสะดวก และเปด
จินตนาการความคิดสรางสรรคใหกับนักคิด นักเขียน นักเลาและนักบันทึกไดเปนอยางดี
การสรางความตระหนักและความเขาใจรวมกันกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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• 4. การพัฒนาหลักสูตรและสรางแผนการสอนแบบทวิภาษา
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาและการศึกษาไดพิจารณานําเอาหลักสูตรสากลซึ่งเกี่ยวของ
กั บ การจั ด การศึ ก ษาแบบพหุ ภ าษามาปรั บ ใช ใ ห ส อดคล อ งกั บ สถานการณ (ภาษา
การศึกษา สังคม) ในพื้นที่ทางใต โดยการสรางแผนการเรียนการสอนนี้ไดยึดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย (และประถมศึกษา) ของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก จากนั้นไดมีการ
จัดประชุมคณะวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของขึ้นหลายครั้ง เพื่อสรางรูปแบบของโครงสราง
หลักสูตรและแนวการเรียนการสอน โดยการสอนระดับอนุบาลแบบหลักสูตรปกติจะไม
แยกเปนรายวิชา แตจะสอนเปนรายกิจกรรม ทวาในที่ประชุมเห็นวาการจัดทําเปนรายวิชา
จะสะดวกมากกวาในการจัดทําเนื้อหาการเรียนการสอน และจะคิดผลหรือเปาหมายในการ
สอนไดเห็นเปนรูปธรรมมากกวา อีกทั้งหลักสูตรทวิภาษาจะเนนการใชภาษาแมเปนสื่อ
การเรียนการสอนและนําไปสูพัฒนาการทางภาษาไทยที่ดีตอไป ดังนั้นการคิดเนื้อหา
สาระการเรียนรูแยกเปนรายวิชา เพื่อใหเห็นผลการเรียนอยางเปนรูปธรรมในแต
ละรายวิชา นาจะสรางความคลองตัวใหกับการสรางแผนการเรียนการสอนไดดีกวา เมื่อ
จะใชจริงสามารถปรับแตละรายใหเขากับกิจกรรมการเรียนรูแบบเดิมไดอีกดวย
หลักสูตรและแผนการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
มีองคประกอบสําคัญ คือ เรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปสูสิ่งไกลตัว เรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม
ไปสูสิ่งที่เปนนามธรรม เรียนรูโดยใชภาษาแม (ภาษามลายูถิ่น) เปนสื่อกลางในการสอน
สําหรับเนื้อหาการเรียนไดสอดแทรกประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา
และวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น เพื่อใหเรียนรูและเขาใจอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้เพื่อเสริมสรางใหเด็กมีความมั่นใจและกลาแสดงออกตั้งแตวัยเยาว จึงเปนการ
สอนที่เนนความเขาใจมากกวาความถูกตอง ยิ่งไปกวานั้นกลวิธีการสอนและสื่อตางๆ
ลวนกระตุนใหเด็กเกิดจินตนาการและเกิดความคิดสรางสรรค

• 5. การสรางสื่อการเรียนการสอน
โครงการทวิภาษาฯ ที่ใชภาษามลายูถิ่นเปนสื่อในการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้น
อนุบาล ไดเตรียมการสรางสื่อการเรียนการสอน โดยเนนความเขาใจของเด็ก รวมไปถึง
การคิดอยางเปนระบบ การกลาแสดงออก และการมีความคิดสรางสรรค ผานการใชทักษะ
ฟงและพูดภาษามลายูทองถิ่นใหกับนักเรียน และใชเนื้อหาการสอนที่ใกลชิดกับเด็กมาก
ที่สุดเพื่อใหเด็กรับขอมูลความรูไดงาย (เรียนรูจากสิ่งใกลตัว) สื่อที่จะใชสอนนี้มีหลาย
ประเภท และสื่อทั้งหมดจะนําสิ่งที่เปนทองถิ่นมาประยุกตเปนเนื้อหาทั้งสิ้น ไมวาจะเปน
เรื่องเลาพื้นบานสําหรับเด็ก (นิทานสั้นๆ), นิทานภาพ, เพลงพื้นบานสําหรับเด็ก, ภาพวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน (สําหรับประกอบการเรียน) ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหลานี้จะ
มีการจัดทําเปนรายป ตามระดับชั้นของเด็กที่เรียน
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การสรางสื่อการเรียนการสอน ใชแนวคิดการศึกษาและผลิตสื่อแบบสากลตาม
แนวทางทวิภาษาฯ ที่มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนผูรูหนังสืออยางเขมแข็ง ผนวกกับเนื้อหาใน
การจัดทําสื่อที่ไดข อมูล จากเจาของภาษาและวั ฒนธรรม เชนปราชญชาวบาน ผูแทน
ชุมชน ผูแทนครูอาจารยและศึกษานิเทศก ใหความคิดและรวมกันผลิตสื่อตนแบบออกมา
จากนั้นไดมีการปรับปรุงและทดลองใชจนกระทั่งเหมาะสม (และผลิตเพิ่มเติมเพื่อใชใน
พื้นที่)
• 6. การสรรหาและฝกอบรมบุคลากร (ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน)
การอบรมบุคลการในโครงการ ทั้งคณะอาจารยและเจาหนาที่ประสานงาน
ทั้งในสวนกลางและในพื้นที่ แมวาจะไมมีการอบรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน สวนใหญ
จะเปนการเรียนรูไปพรอมกับการทํางาน พรอมทั้งพัฒนาตนเองไปดวย โดยมีรุนพี่
ที่เคยทํางานมากอนคอยดูแล ทั้งนี้ดวยการทํางานแบงเปน 2 สวน (คณะมหิดล และ
คณะในพื้นที่ชายแดนใต) ทําใหมีปญหาในการดูแลงานอยางตอเนื่องหรือใกลชิด อาจ
ทําใหการประสานงานลาชาและการพัฒนาการทํางานไมรวดเร็วเทาที่คาดไว นอกจาก
การเรียนรูการทํางานดวยตนเองแลว ยังมีการสงบุคลากร/เจาหนาที่ประสานงาน
ต า งๆ ไปอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพตนเอง และทํ า ความรู จั ก กั บ คนทํ า งานจาก
หนวยงานอื่นๆ เชน สกว.สํานักงานภาค กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
การอบรมครูผูฝกสอน ไดดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตตน โดยการระดม
ความคิดรวมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแผนการสอนนับเปนกาวแรกของการอบรม
นอกจากนี้การผลิตสื่อการสอนและการประชุมตางๆ ลวนเปนการอบรมครูผูฝกสอน
ไปพรอมกับการผลิตงาน ทัง้ นี้เนื่องจากการรวมงานตั้งแตตนทาง นับเปนการอบรมที่
ดีที่สุด ซึ่งครูผูสอนจะรับถึงหลักการ เนื้อหา ปญหาและเหตุผลการดําเนินงานและการ
สรางสิ่งตางทัง้ หมดในโครงการ และจะนําไปสูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง
อยางถองแท ทั้งนี้การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมในการสอนตาม
แนวทางทวิภาษาฯ ที่เนนเด็กเปนศูนยกลางอยางแทจริง จัดขึ้นในเดือนเมษายน
2551 ที่ผานมา และไดมีการติดตามการฝกสอนเปนระยะๆ ซึ่งในระยะตน 2-3 เดือน
แรกพบวาการปรับตัวของครูคืบคลานไปทีละนิด แตในระยะ 3 เดือนหลังพบวาครูมี
พัฒนาการที่ดีและมีทักษะกลวิธีที่แตละคนถนัดแตกตางกันไป รวมถึงเขาใจและ
ยอมรับในกลวิธีทสี่ อนอยางภาคภูมิใจ
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“เด็กแตละคนสามารถโตตอบไดอยางสรางสรรค มีความมั่นใจในการพูด
และตอบคําถามในแตละครั้งเปนไปไดตามธรรมชาติมากกวาวันเกา ๆ ที่ผานมา”
นางซารีฮะ หมัดหระ ครูอนุบาลในโครงการทวิภาษาฯ
โรงเรียนบานบึงน้ําใส จังหวัดยะลา
“เด็กจับประเด็นเรื่องตางๆ ที่ครูสอนและสนใจในการสอนของครูมากขึ้น...
เด็กสวนมากจะไมขาดเรียนเนื่องจากการสอนของครูทําใหเด็กมีความสุข”
นางการาสม ปะลาวัน ครูอนุบาลในโครงการทวิภาษาฯ
โรงเรียนตํามะลังเหนือ จังหวัดสตูล

• 7. การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและการขยายเครือขาย
เนื่องจากการโครงการทวิภาษาฯ เปนการดําเนินงานวิจัยนํารองเพื่อเปนตนแบบ
ใหกับโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ จําเปนตองขยายงานใหกบั องคกร หนวยงาน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งในขั้นตนไดดําเนินการขยายเครือขายไปแลว กับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที ไดแก ม.สงขลานครินทร (วิทยาเขตปตตานี) ม.ราชภัฎ
ยะลา หนวยงานการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต และ ศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) นอกจากนี้ยังไดประสานงานและดําเนินงาน
กับหนวยงานการศึกษาในสวนกลาง ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) , สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ สถาบันรามจิตติ เปนตน
• 8. การติดตามประเมินผลโครงการและผลพัฒนาการเด็ก
การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการในระยะต น อยู ร ะหว า งการเตรี ย ม
เครื่ องมือและเตรี ยมการดําเนินงาน อยางไรก็ ตามในทุกระยะของการดํ าเนินงาน
โครงการ มักไดรับคําแนะนําเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตลอดเวลาจาก
คณะกรรมการฝ า ยต า งๆ ของโครงการ ได แ ก คณะกรรมการอํ า นวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน อนุกรรมการ และคณะกรรมการติดตามผลโครงการ (ซึ่ง
เพิ่งไดรับการแตงตั้ง)
นอกจากนี้ แ ล ว การติ ด ตามประเมิ น ผลพั ฒ นาการนั ก เรี ย นในโครงการทวิ
ภาษาฯ ทางคณะทํางานไดมีแนวทางนํารูปแบบการบันทึกและรวบรวมผลพัฒนาการ
เด็กโดยใชการสังเกตพัฒนาการดานการสื่อสาร การใชภาษาโตตอบของเด็กนักเรียน
ในหองเรียนกับเพื่อน ครู และผูปกครอง (สังเกตผานครูผูสอนและครูผูประสานงาน)
นอกจากนี้ แ ล ว สามารถประเมิ น ผลเปรี ย บเที ย บจากแบบทดสอบก อ น-หลั ง เรี ย น
ระหวางโรงเรียนเปาหมายและโรงเรียนคูเปรียบเทียบ
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• 9. การผลักดันนโยบายภาษาและการศึกษา
ไดดําเนินงานเชื่อมโยงกับราชบัณฑิตยสถานเพื่อผลักดันใหมีการยอมรับและ
เปดพื้นที่ใหกบั ภาษาทองถิน่ มีบทบาทในระบบการศึกษาและในสื่อชุมชน
จากภารกิจการดําเนินงานโครงการทวิภาษาฯ แสดงใหเห็นถึงความรวมมือของชุมชน องคกรและ
หนวยงานตางๆ กระทั่งกอเกิดเปนความสําเร็จอยางที่เห็น ประโยชนที่จะเกิดขึ้นตามมาไมไดตก
อยูที่ใคร หากแตอยูที่เยาวชนไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนใต และการดําเนินงานทวิภาษานี้
ยังเปนการรวมมือกันทํางานอยางจริงจังระหวางคนจากสวนกลางและเจาของพื้นที่ และนาจะเปน
กระบวนการหนึ่งที่สรางความเขาใจอันดีระหวางกันและกัน เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขเปน
หนึ่งเดียว ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศ.
“ภาษา เปนมากกวาเครือ่ งมือในการสื่อสาร
แตเปนทั้งระบบวิธีคิด วิถชี ีวติ และวัฒนธรรม ”
"
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ภาคผนวก ญ
รายชื่อผูเขารวมประชุมวิชาการ

รายชื่อผูเขารวมการจัดประชุมวิชาการโดยชุมชนมีสวนรวม “มหกรรมฟนฟูภาษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
ระหวางวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2551
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
ศ.นภาธร ชื่นบาน

2

ศ.ดร.ปยะวัติ บุญหลง

3

คุณพรทิพย ลิ้มประสิทธิวงศ

4

ดร.สินธุ สโรบล

ตําแหนง / หนวยงาน
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูอํานวยการ สกว. และ
หัวหนาสํานักงานภาค
ฝายงานวิจัยทองถิ่น

ผูอํานวยการโครงการจัดตั้ง
“วิทยาลัยวิจัยเพื่อทองถิน่ ”

ที่อยูที่สามารถติดตอได
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ชั้น14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร เลขที่ 971/17-21
ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร เลขที่ 979/17-21 ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สํานักวิชาศิลปศาสตร ม.แมฟา หลวง เลขที่ 333 หมู 1
ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท
Tel : -E-mail : -Tel : -E-mail : -Tel : -E-mail : -Tel : -E-mail : --
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5

รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ

6

ผช.ปยะ กิจถาวร

7

นายศตวรรษ สถิตยเพียรสิริ

8

ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน

9

ดร.โสฬส ศิริไสย

10

นายสุรพล ไชยพงษ

ผูประสานงานสํานักงานภาค

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
คณบดีคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี 94000
ผูอํานวยการ
สํานักกิจการชาติพันธุ
สํานักกิจการชาติพันธุ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
ประธานศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
ผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนวัดคลองพลู หมู 5 ตําบลคลองพลู
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210

Tel : -E-mail : --

Tel : 073- 312- 269
E-mail : -Tel : -E-mail : --

Tel : 02- 800 -2329
Fax : 02- 800 - 2332

Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
Tel : -E-mail : --
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11

นางสาวอุไรรัตน แสงบุญนํา

12

ดร.ทรงวิทย เชื่อมสกุล

ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
นักสังคมสงเคราะห 7 ว.

13

นางวราลักษณ ไชยทัพ

เจาหนาที่บริหารโครงการ

14

นางสาวกชกร ชิณะวงศ

นักวิจัย

15

นายชีวัน ขันธรรม

นักวิจัย

16

นางสาวดวงใจ ศิริใจ

นักวิจัย

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนิน
นอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สํานักกิจการชาติพันธุ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

Tel : 081- 8499182
E-mail : -Tel : 085- 292- 4365
E-mail : --

Tel : 085- 755- 3539
E-mail :
paintskymom@hotmail.com
Tel : 086- 919- 2316
E-mail : kungrd@yahoo.com

Tel : 089- 633- 8133
E-mail: cheewan_t@wijai.org

Tel : 081- 472- 9041
E-mail: tanthekop57@hotmail.com
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17

คุณชิษณุวัฒน มณีศรีขํา

นักวิจัย

18

นายศิริวัฒน คันทารส

นักวิจัย

19

นายปฏิวัติ กาญจนวงค

นักวิจัย

20

คุณสันติ จียะพันธ

นักวิจัย

21

คุณวนิดา ดานชัยสิทธิ์

นักวิจัย

22

คุณวิลาวัณย ประจวบวัน

นักวิจัย

23

นางสาวเสาวลักษณ กุศลท
รามาส

นักวิจัย

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
29 หมู 7 ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110
ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
29 หมู 7 ต. ปลายโพงพาง อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม 75110
ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
สถาบันกรุงเกาเพื่อการพัฒนา 1/12 หมู 12 ต. ไผ
ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
13000
สถาบันกรุงเกาเพื่อการพัฒนา 1/12 หมู 12 ต. ไผ
ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
13000
59/2 หมู 6 ต. บานฆอง อ. โพธาราม จ. ราชบุรี
70120
50/85 ซอย 10 หมูบานบาวาเรียนวิลล
ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไรขงิ อ.สามพราน จ.
นครปฐม

Tel : 081- 837- 2993
E-mail: tanate09@hotmail.com
Tel : 081- 466- 9722
E-mail: siriwat1980@gmail.com
Tel : 087- 138- 9476
E-mail : click2dcar@yahoo.com
Tel : 081- 919- 2062
E-mail : santijee@hotmail.com
Tel : 081- 759- 5483
E-mail: panay_0122@hotmail.com
Tel : 089- 549- 6920
E-mail : wlwpjw@hotmail.com ,
owlp@ku.ac.th
Tel : 081- 337- 7699
E-mail:
kasalong_koy@yahoo.com

309

24

นายธนันชัย มุง จิต

นักวิจัย

25

นางตูแวคอลีเยาะ กาแบ

นักวิจัย

26

นางสาวปถยา คําพล

นักวิจัย

27

นางสาวรอฮานี ดาโอย

นักวิจัย

28

นางสาวลักขณา วงศยะรา

นักวิจัย

29

นายกังวาน บรมไชย

นักวิจัย

30

นางสาวรพีพร สิทธิ

นักวิจัย

31

นายยุติธรรม กันดํา

นักวิจัย

ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
จ.แมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ต.
เขาตูม อ. ยะรัง จ. ปตตานี 94160
52/3 หมู 7 ต.บานมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
ศูนยประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ต. เขาตูม อ. ยะรัง
จ. ปตตานี 94160
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่น
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร เลขที่ 979/17-21 ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร เลขที่ 979/17-21 ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tel : 086- 922- 5539
E-mail:
m_thananchai@hotmail.com
Tel : 089- 654- 6637
E-mail : tuwaetrf@gmail.com
Tel : 089- 036- 0278
E-mail : -Tel : 081- 711- 3874
E-mail : -Tel : 089- 540- 0213
E-mail: --

Tel : 089- 307- 4253
Tel : 02- 278- 8217
E-mail : rapeeporn@trf.or.th
Tel : 086- 914- 0960
E-mail : --
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32

รศ.ดร.โสภนา ศรีจําปา

33

ผศ.เอี่ยม ทองดี

34

อาจารยเรณู เหมือนจันทรเชย

35

อาจารยสุนิดา ศิวปฐมชัย

36

รศ.ดร.อมร แสงมณี

37

รศ.ดร.เสาวภา พรสิริพงษ

38

รศ.ดร.ดวงพร คํานูณวัฒน

ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
วิชาการ วิจัยและทํานุบํารุง มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
ศิลปวัฒนธรรม
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
วิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : directlc@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcitd@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : renu_ao@yahoo.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcssw@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcatv@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcsps@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcdkn@mahidol.ac.th
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39

ผศ.อภิญญา บัวสรวง

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

40

ผศ. พรทิพย อุศุภรัตน

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

41

ดร.ณรงค อาจสมิต

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

42

ดร.สุมิตรา สุรรัตนเดชา

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

43

ดร.ปทมา พัฒนพงษ

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

44

ดร.ชิตชยางค ยมาภัย

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

45

อาจารยอนันต สบฤกษ

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcabs@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcnas@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : sumittra_s@yahoo.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : ppattama@yahoo.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : jitjayang@yahoo.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 –2332
E-mail : lcasr@mahidol.ac.th
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46

อาจารยสุภาพร ฤดีจําเริญ

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

47

อาจารยพธู คูศรีพิทักษ

อาจารย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

48

นางสมใจ ดํารงสกุล

นักวิจัย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

49

นางสาวภัทราภรณ ภูบาล

นักวิจัย
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

50

นางสาวจิติกานต จีนารักษ

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

51

นางเทพิน จิรคุณเตชะ

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

52

นางสาวกานดา ยากี

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : minkymill@yahoo.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcpcs@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcssn@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail:lcppb@staff2.mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcatv@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lckyg@mahidol.ac.th
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53

นางวิไล อัครพัฒน

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

54

นางเบญจวรรณ เตชะเสน

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

55

นางสาวชาดา บุนนาค

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

56

นางสาวสลิลทิพย ชีระภากร

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

57

นางสาวไกรวัลย เจตนานุ
ศาสตร

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

58

นางพัดชา แฉงพานิช

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

59

นางสาวประภาศรี ดําสะอาด

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail : lcwak@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail:benjawan_ku@hotmail.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail:
lcchada@staff2.mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail: lcwww@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail: lckjt@mahidol.ac.th
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
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นางสาวรุงทิพย สรอยทอง

61

นางสาววาสนา สรวยเกร็ด

62

นายอนุรักษ กานจันทร

63

ดร.มยุรี ถาวรพัฒน

64

ดร.อิสระ ชูศรี

65

ดร.ศิริเพ็ญ อึง้ สิทธิพูนพร

บุคลากร
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
บุคลากร
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
บุคลากร
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
ประจําสถาบันวิจัยภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
นักวิจัยสถาบันและ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารยประจําสถาบันและ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารยประจําสถาบันและ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail: ekojang@hotmail.com
Tel : 087-808-1420
E-mail: mthawornpat@yahoo.com
Tel : 089-782-7400
E-mail: ichoosri@yahoo.com
Tel : 089-041-8823
E-mail: ung_siti@yahoo.com
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67

68

69

70

นายเอกพงศ สุวรรณเกษร

นักวิจัยสถาบันและ
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
น.ส.มิรินดา บูรรุงโรจน
นักวิจัยสถาบันและ
ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
น.ส.นารา บุตรพลอย
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
น.ส.สิริรัตน สีสมบัติ
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
นางสาวสรัญญา กฤษณานุวัตร บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 089-509-6041
E-mail: amaps2119@yahoo.com

Tel : 086-515-2934
E-mail: lcmbr@mahidol.ac.th

Tel : 089-175-3644
E-mail:
nara_butrploy@yahoo.com
Tel : 087-064-5901
E-mail: horse_fog@hotmail.com

Tel : 081 - 827- 6431
E-mail: pa-joker@hotmail.com
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71

นายยูเนียนสาสมีตา สาเมาะ

72

นายรุสดี มาซอ

73

นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา

74

นางสาวอัจราภรณ ถาวรพัฒน

75

นางสาวสุพัตรา การะเกด

บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 086 - 960 - 0228
E-mail: unian00@yahoo.com

Tel : 085 - 896- 9368
E-mail:
mr.good_time@hotmail.com
Tel : 081- 104- 7582
E-mail: angie_jang@hotmail.com

Tel : 085 - 428- 8748
E-mail: oil4180@hotmail.com

Tel : 083 - 593- 5411
E-mail:
sup_toey_29@hotmail.com
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76

นางสาวสุมาลี หาญยศ

77

นางสาวรัตนา หาญสวัสดิ์

78

นางสาวเสาวพมนัส ประภักดี

79

นายวรวิทย วราสินธ

80

นางสาวสุขสิริ ดานธนวิทย

81

นางดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

82

นางสาวมนธิภา ยิ้มยอง

บุคลากรศูนยศึกษาและฟนฟูฯ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผูชวยนักวิจัย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
นักศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
นักศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
อาจารยประจํา
วิทยาลัยราชสุดา เลขที่ 111 หมู 6 ตําบลศาลายา
วิทยาลัยราชสุดา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจาหนาที่หลักสูตร
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจาหนาที่โครงการ
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Tel : 085 - 428- 8748
E-mail:
cg.rabbit.nana@hotmail.com
Tel : 02-800-2308-14
Fax : 02- 800 – 2332
E-mail: ajpatty@hotmail.com
E-mail: nnnnewwww@yahoo.com

E-mail : worrawid@yahoo.com

Tel : 084- 008- 1781
E-mail : suksuru_d@hotmail.com
Tel : 02- 849- 6360
E-mail : opdbr@mahidol.ac.th
Tel : 081- 654- 7676
E-mail : montipay@hotmail.com
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83

นางสาวสินี โชติบริบูรณ

นักวิจัย

84

ผศ.จินตนา หยางอารี

อาจารย

85

นางสาวสุนีย นุยจันทร

บรรณารักษ

86

นางสาวสํารวย บุญทาว

บรรณารักษ ระดับ 6

87

นางสาวสุรัสวดี ดิษฐสกุล

บรรณารักษ

88

ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบลู ย

89

อาจารยวรยา โสมอินทร

90

อาจารยอัญญารัตน วินิจเขต
คําณวน

อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร
อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร
อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
หองสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
หองสมุดคณะสิ่งแวดลอมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Tel : 02- 441- 048
E-mail :chotiboriboon@yahoo.com
Tel : 02- 800- 2380 ตอ 321
E-mail : nujya@mahidol.ac.th
Tel : 081- 449- 7677
E-mail : lisnc@mahidol.ac.th
Tel : 086- 076- 5545
E-mail : lisbt@mahidol.ac.th
Tel : 02- 441- 5000 ตอ 3109
E-mail : -Tel : 086- 630- 2442
E-mail: somkiet_p@msu.ac.th
Tel : 084- 796- 6690
E-mail:
woraya_somindra@yahoo.com
Tel : 081- 592- 8121
E-mail: anyarat1979@gmail.com
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91

อาจารยมลิวัลย เสนาวงษ

92

อาจารยพรรณิกา ฉายากุล

93

อาจารยอุศนา นาศรีเคน

94

ดร.คารม ไปยะพรหม

95

นางสาวจารึก จันทรวงศ

96

นางสาวพรพันธุ เขมคุณาศัย

97

นายศักรินทร ณ นาน

อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร
อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร
อาจารยประจําภาควิชา
ภาควิชาภาษาตะวันตกและ
ภาษาศาสตร
อาจารยประจํากลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ

อาจารยประจําภาควิชา
ภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก
อาจารยประจําภาควิชา
ภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก
นักศึกษาป.เอก
โครงการRCSD

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู 11
ถนนนิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จ.สงขลา 90000
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จ.สงขลา 90000
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

Tel : 089- 678- 8403
E-mail: maliwans@hotmail.com
Tel : 085- 007- 5953
E-mail: tontal_1@hotmail.com
Tel : 089- 124- 8599
E-mail: aussana@hotmail.com
Tel : 042- 970- 095
E-mail: --

Tel : 087- 407- 7686
E-mail: jarukjanwong@yahoo.com
Tel : 089- 870- 6216
E-mail:
pkhemkunasai@hotmail.com
Tel : 089- 756- 3782
E-mail: na_nan082@yahoo.co.th
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98
99

อาจารยปรีดาพร ศรีสาคร
นางบุษบา ประภาสพงศ

อาจารย
นักวิชาการศึกษา 8 ว.

100

นางสาวอนงค เชื้อนนท

--

101

รศ.อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน

102

นายกิตติศักดิ์ สวางศรี

103

นายอําพร เพ็ญธํารงรัตน

104

นายไพรวัลย เกตุนันท

105

นายนิรันดร หาญฤทธิ์กุลชัย

106

นายเกียรติ มาหรัก

107

นายทรงจิต พูนลาภ

อาจารย
ประจําคณะนิเทศศาสตร
เลขานุการนายก

มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันภาษาไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

องคการบริหารสวนตําบลหวยขมิ้น อ. ดานชาง
จ. สุพรรณบุรี 72180
รองนายกองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี
จังหวัด
ถ. อําเภอ ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000
นายกอบต.ปทุมวาป
องคการบริหารสวนตําบลปทุมวาป อ. สองดาว
จ. สกลนคร 74190
ผูประสานงาน
ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 39 จังหวัดแพร
ผูประสานงาน
อําเภอรองกวาง
อาจารย

ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 39 จังหวัดแพร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

Tel : 081- 051- 0245
Tel : 087- 717- 8758
E-mail: mibussaba@hotmail.com

Tel : 085- 046- 8798
E-mail: anongchu@yahoo.com
Tel : 089- 768- 3499
E-mail: -Tel : 087- 171- 2083
E-mail: -Tel : 086- 170- 5051
E-mail: -Tel : 089- 227- 3241
E-mail: -Tel : 083- 324- 7956
Tel : 081- 882- 7437
E-mail: -Tel : 081- 866- 8894
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108

นางพิพัฒ พูลลาภ

บุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

109

นางนุสรา จันทะโก

ครูโรงเรียนวัดวังก

110

นางบุญชู ศุขเจริญ

ศึกษานิเทศก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
จังหวัดกาญจนบุรี

111

นายบุญนาค ศิลากุล

ศึกษานิเทศก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2
อ.บันนังสตา จ.ยะลา

112

นางสาวณัฐชา ทองยอย

สื่อมวลชน

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)

113

นายธนวิทย เลิศธนายงค

สื่อมวลชน

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)

114

นายทองมีสม

สื่อมวลชน

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (Thai PBS)

115

นายสิทธิชัย บุญประกอบ

--

100/1 หมู 7 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด

116

นายสมพงษ ดํารงวานิชชัย

--

149 หมู ต.หวยหมอนทอง อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม 25/12 หมู 2 ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

E-mail: -Tel : 087- 085- 5088
E-mail: -Tel : 086- 060- 3512
E-mail:
nussarachan@hotmail.com
Tel : 034- 591- 111 ตอ 20
Tel : 081- 382- 6947
E-mail: chu.01@hotmail.com
Tel : 089- 975- 0049
E-mail:
boonnark111@hotmail.com
Tel : 089- 812- 7166
E-mail: -Tel : 089- 812- 3882
E-mail: -Tel : 02- 791- 1662
E-mail: -Tel : 089- 934- 2805
E-mail: -Tel : 081- 018- 8521
E-mail: --
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117
118

นายอรรถชัย ไพเราะเสถียร
นางสาวแกวใจ จันทรเจริญ

---

119

นางสาวแนงนอย กองเกิดทอง

--

120

นางสาวสุนีย คํานวลศิลป

--

121

นางสาวทัศนีย เจริญพร

--

112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี

122

ยูทากะ โทมิโอกะ

--

123

นางสาวจันทิมา สวางลาภ

--

124

นางสาวจิตติขวัญ ภูพันธตระกูล

--

125

นางสาวจุฑามาส ธนะวัฒนา
นนท
นางสาวสรยา ชางทอง

--

11/199 ซอย 18 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
139/129 ซอย 19 หมูบานปรารถนาคันทรีโฮม
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
7/1 ม.5 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
101/7 ซอย B39 หมูบานชาโตร ต.บางคูวดั
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

126

--

72/58 หมู 11 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
56/10 หมู 10 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
55 หมู 11 ต.นราภิรมย อ.บางเลน จ.นครปฐม

Tel : 02- 811- 9165
Tel : 02- 470- 9387
E-mail: kaewchai@cpe.kmtt.ac.th
Tel : 089- 498- 6487
E-mail: kongkerttong@gmail.com
Tel : 089- 915- 5979
E-mail: skumnuansin@yahoo.com
Tel : 081- 657- 0599
E-mail:
thasanee.charoenporn@nectec.or.
th
Tel : 087- 676- 0255
E-mail: yutaka_t76@hotmail.com
Tel : 087 906- 8708
E-mail: nemo_24-3@hotmail.com
Tel : 081- 540- 6199
E-mail: jern08@hotmail.com
Tel : 085- 197- 2342
E-mail: viwa_pen@hotmail.com
Tel : 086- 811- 6836
E-mail:
ninew_lonely@hotmail.com
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127

นางสาวณัฐกา สงวนวงศ

--

128
129
130
131
132

นางสาวศรีแพร คํากับ
นางสาวดียานา สะอิ
นายฐิติพันธ จันทรหอม
นายสุรีย ทองคงหาญ
นายชวลิต อกรยุติธรรม

------

61/17 ซอยสวนเงิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยเพาะชาง มทร.รัตนโกสินทร
24 หมู 5 ต.ไผหูชาง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
3/1 หมู 2 ต.ตอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม

133

นายกฤตวรรณ เพชรคําดี

--

175 หมู 6 ต.บานดอน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

134
135

นายอัครพัฒน บุญสูงเพชร
นายจารุวัจน สองเมือง

-นักวิชาการ

149 หมู 8 ต.บานดอน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี
ต. เขาตูม อ. ยะรัง จ. ปตตานี 94160

136

นายอับดุลการีม สาแมง

นักวิชาการ

137

นายอับดุลการิม สุหลง

นักวิจัย

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี
ต. เขาตูม อ. ยะรัง จ. ปตตานี 94160
56/3 ม.5 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

138

นายตีพะลี อะตะบู

ปราชญชุมชน จ.ยะลา

54/1 ม.2 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

139

นายอับดุลเลาะ อิหะโละ

นักวิจัย

20/1 ม.5 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

Tel : 086- 106- 1978
E-mail: plenattaka@yahoo.com
Tel : -Tel : -Tel : 081- 927- 2988
Tel : 089- 990- 2265
Tel : 034- 995- 087
E-mail: -Tel : 081- 763- 6528
E-mail: krit_don@hotmail.com
Tel : 081- 963- 8076
Tel : 081-766-1675
E-mail:
webmaster@muallimthai.com
Tel : 085- 595- 5648
E-mail: abuvijan@gmail.com
Tel : 081- 096- 4628
E-mail: -Tel : 086- 299- 3413
E-mail: -Tel : 089- 978- 9113
E-mail: --
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140

นายสาการียา ซาเระ

นักวิจัย

19 ม.2 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี

141

นายอับดุลเลาะ เปาะอิ

นักวิจัย

142

นายอาแว ดิเยาะ

221/7 ถ.ทาเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปตตานี
65 ม.3 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี

143

นางสาวซาลีฮะ มูซอ

144

นางสาวแวซากียะห แวยูหนุ

145

นางสาวฟาดีละ แซะเฮง

146

นายนาวาวี กาโฮง

147

นายอับดุลฮาเล็ม คาเร็ง

148

นางนาอีมะห เจะนิ

149

นางสาวมารียัม มะเกะ

150

นายมิสกีน ปุนยัง

ผูใหญบานปายอใน
หัวหนาโครงการ
ครูศค.1/ร.ร.ตโละไกรทอง
ครูคศ.1/ร.ร.บานตะโละ
ไกรทอง
หัวหนาโครงการ
รองหัวหนาโครงการปนตง

ม.3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไมแกน
จ.ปตตานี 94220
93 ม.4 ต.บานน้ําบอ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
16/2 ม.1 ต.ดอนทราย อ.ไมแกน
จ.ปตตานี 94220
90/2 ม.7 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี 94160
12 ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตตานี 94160

นักวิจัย โครงการวิจัยอาหาร 126 ม.6 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นักวิจัย
โครงการวิจัยอาหาร
หัวหนาทีมวิจัย
โครงการพจนานุกรมสตูล

287 ม.10 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
37 ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล 91000

Tel : 081- 092- 4513
E-mail: -Tel : 084-997- 4205
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 080-137-9605
E-mail: salihanusor@yahoo.com
Tel : 081-095-1651
E-mail: wae_saya@hotmail.com
Tel : 089-230-5272
E-mail: farhan.49@hotmail.com
Tel : 081-095-7008
E-mail: -Tel : 084-407- 0973
E-mail: -Tel : 084-858-3427
E-mail: -Tel : 089-597-8798
E-mail: -Tel : 081-897-3567
E-mail: --
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151

นายอาสีด เตะปูยู

216 ม.3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000

นางแวฮีมเซาะ ปารามัล

รองหัวหนาทีมวิจัย
โครงการพจนานุกรมสตูล
นักปราชญชาวบาน
โครงการพจนานุกรมสตูล
พี่เลี้ยงทีมวิจัย
โครงการประเด็นภาษา
ผูชวยพี่เลี้ยงทีมวิจัย
โครงการประเด็นภาษา
--

152

นายราหีม รักสะอาด

153

นายอัศศิดิกร มะนอ

154

นายบูรฮานนุดนี สมะยี

155
156

ด.ญ.นูรุลอุสนี ปารามัล

--

107/1 ม.6 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

157

นายมะลีกี เจะเลาะ

--

22/73 ม.10 ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

158

นายสาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี

159

นายแวมายิ ปารามัล

อาจารยภาควิชาภาษามลายู

107/1 ม.6 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

160

นายรุจญฮาน มาซอ

ผูชวยผูประสานงานในพื้นที่

5 ม.1 ต.ดอนทราย อ.ไมแกน จ.ปตตานี 94220

161

นายอับดลเลาะ ขรีดาโอะ

ผูประสานงานในพื้นที่

พี่เลี้ยงฝายวิชาการ

213/2 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000
6/1 ม.4 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
5 ม.5 ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
107/1 ม.6 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปตตานี 94000

32 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี 94150

31/1 ม.4 ถ.บานนา ต.บานนา อ.จะนะ
จ.สงขลา 90130

Tel : 081-608-4654
E-mail: -Tel : 086-28632183
E-mail: -Tel : 087-967-7554
E-mail:
Tel : 084-194-9652
E-mail: -Tel : 073- 434- 288
E-mail: -Tel : 073- 434- 288
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 073- 487- 046
Mobile: 080- 138- 1828
Tel : 086- 958- 9805
E-mail: -Tel : 081- 846- 2008
E-mail: unic_4@hotmail.com
Tel : 083- 195- 6490
E-mail: lah119@hotmail.com
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162

นางสาวตวนซอฟยะห อัลยุฟรี

เจาหนาที่ธุรการ-ฐานขอมูล

32 ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริง่ จ.ปตตานี 49150

163

นางสาวอาซียะ ดอเลาะ

เจาหนาที่การเงิน-การบัญชี

142 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปตตานี

164

นางแวอามีเนาะ วาเลาะ

ครูอนุบาล 1

โรงเรียนบานประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี 94160

165

นางตวนเยาะ นิสะนิ

ครูอนุบาล 2

โรงเรียนบานประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี 94160

166

นางสาวนูรีดา มะสารี

ครูผูประสานงาน จ.ปตตานี

โรงเรียนบานประจัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี 94160

167

นางซารีฮะ หมัดหระ

ครูอนุบาล 1

3/20 ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

168

นางรุสนะ มะดิเยาะ

ครูผูประสานงาน จ.ยะลา

5/3 ม.5 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

169

นางโซเฟย คลานุรักษ

170

นายอภิสิทธิ์ แลฮะ

171

นางนรมาน หะยีดอเลาะ

ศึกษานิเทศก จ.ยะลา
ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10
ครูอนุบาล 1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ถ.สุขยางค ต.สะเตง จ.ยะลา 95000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 อ.เมือง จ.นราธิวาส
96000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 อ.เมือง จ.นราธิวาส
96000

Tel : 073- 487- 046
Mobile: 086- 597- 2760
E-mail: alsofiah@yahoo.com
Tel : 073- 318- 196
Mobile: 081- 598- 4559
E-mail: asee_757@hotmail.com
Tel : 089- 658- 6043
E-mail: -Tel : 086- 298- 0533
E-mail: -Tel : 087- 791- 6122
nurida_pattani@hotmail.com
Tel : 089- 859- 8859
E-mail: -Tel : 087- 899- 7537
E-mail: -Tel : 081- 959- 3082
E-mail: sofiayala1@hotmail.com
Tel : 081- 959- 0786
E-mail: -Tel : 087- 293- 7241
E-mail: --
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172

นางสาวอัสนะ บินสุหลง

173

นางสิริพร ศรเรือง

174

นางการาสม ปะลาวัน

175

นายศราวุธ ดอละ

176

นายอาหมัดอาฟานดี มาหนิ๊

177

นายสาการียา อาแว

178

นายนิโกะ ดุลยเตช

179

นายมาหามะ ยูโซะ

180

นายแวดิเลาะ ปูเตะ

181

นายสุรพล ไชยพงษ

ครูผูประสานงาน จ.นราธิวาส 57 ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel : -E-mail: -ศึกษานิเทศก จ.นราธิวาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1
Tel : 081- 599- 1935
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
E-mail: -ครูอนุบาล 1
111 ม.2 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล
Tel : 086- 958- 2649
E-mail: -ครูผูประสานงาน จ.สตูล 19 ม.2 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล
Tel : 081- 748- 7397
E-mail: asmil_aya@hotmail.com
ผูประสานงานวิจัยในพื้นที่ 106 ม.2 ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา
Tel : 081- 678- 3426
โครงการการใชภาษาในสื่อ
E-mail: afan.d@hotmail.com
ทองถิ่น
ผูประสานงานวิจัยในพื้นที่ 12 ม.7 ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
Tel : 086- 629- 6968
โครงการการใชภาษา
E-mail: z_awae@windoไlive.com
ในสื่อทองถิ่น
นักวิจัย
1 ม.7 ต.เจะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
Tel : 085- 080- 5502
E-mail: -นักวิจัย
182 ต.เจะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
Tel : 084- 068- 8995
E-mail: -นักวิจัย
30 ม.3 ต.สะตาวา อ.ยะรัง จ.ปต
Tel : 084- 035- 8600
E-mail: -กลุมชาติพันธุชอง
โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ
Tel : 081- 723- 0679
จ.จันทบุรี
E-mail: --
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182

นางสมร ไชยพงษ

กลุมชาติพันธุชอง

183

นายเสียง คลายมะลิ

กลุมชาติพันธุชอง

โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ
จ.จันทบุรี
21 หมู 4 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

184

นายศุภกฤต ผกามาศ

กลุมชาติพันธุชอง

57/ 20 หมู8 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

185

นางสาวกชกร พัฒเสมา

กลุมชาติพันธุชอง

186

นายประวีร บรรจงการ

กลุมชาติพันธุชอง

โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ
จ.จันทบุรี
64/3 ม.1 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงค จ.จันทบุรี

187

นายชัยณรงค อาลัย

กลุมชาติพันธุชอง

21/4 ม.5 ต.ตะคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

188

นายอเนก ฉัตรเงิน

กลุมชาติพันธุชอง

1/4 ม.5 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

189

นายบุญธรรม ควรสถาน

กลุมชาติพันธุชอง

15/6 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

190

นายเฉิน ผันผาย

กลุมชาติพันธุชอง

1/2 ม.4 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

191

นายเฉียน ผันผาย

กลุมชาติพันธุชอง

22 ม.4 ต,คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

192

นางจิ้น ผันผาย

กลุมชาติพันธุชอง

22 ม.4 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

Tel : 089- 831- 9093
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 081- 762- 4825
E-mail: -Tel : 089- 931- 6059
E-mail: yit.bunjo@hotmail.com
Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 086- 111- 4752
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --
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193

นายหนู สีสมบัติ

กลุมชาติพันธุชอง

194

นายจารึก แกวสวาง

กลุมชาติพันธุชอง

โรงเรียนวัดคลองพลู ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ
จ.จันทบุรี
19/1 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

195

นายมณเฑียร พัฒเสมา

กลุมชาติพันธุชอง

29 หมู 8 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

196

นายรุงเพชร ผันผาย

กลุมชาติพันธุชอง

21/9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

197

นางสมศรี สุดใส

กลุมชาติพันธุชอง

4/1 ม.6 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

198

นางไพจิตร วรวาทเวทยมนต

กลุมชาติพันธุชอง

199

นางราตรี เผือ่ นประไพ

กลุมชาติพันธุชอง

200

นางสุนันทา ลิมปพฤกษ

กลุมชาติพันธุชอง

201

นางศิริพร หมัน่ งาน

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

202

นายประวิทย หมั่นงาน

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

203

ด.ญ.สุภาพร ปญญา

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

โรงเรียนวัดทุงกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ
จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดทุงกบิล ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ
จ.จันทบุรี
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอเขาคิโชกูฎ ต.พลวง
อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
93 ม.1 ซอยเทศบาล 4 ถ.สุรนารายณ ต.วะตะแบก
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
93 ม.1 ซอยเทศบาล 4 ถ.สุรนารายณ ต.วะตะแบก
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดวังอายคง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 084- 770- 3825
E-mail: -Tel : 086- 331- 5569
E-mail: sunanta.jim@hotmail.com
Tel : 081- 321- 6993
E-mail: -Tel : 081- 967- 1192
E-mail: -Tel : -E-mail: --
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204

ด.ญ.จิราพร มลิวรรณ

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

โรงเรียนวัดวังอายคง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

205

ด.ญ.ธัญญาลักษณ แจงสูงเนิน

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

โรงเรียนวัดวังอายคง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

206

ด.ญ.ณัตติกา กลิ่นศรีสุข

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

โรงเรียนวัดวังอายคง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

207

สอ.บุญประกอบ กิ่งแฝง

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

208

นายภุชชงค บุกสันเทียะ

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

209

นายประยูร มองทองลาง

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
61 ม.1 ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

210

นายพนม จิตตจํานง

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

384 หมู 1 ต.บานไร อ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ

211

นายทองพิทักษ ยันจัตุรัส

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

607 ม.4 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

212

นายอาด ยุมจัตุรัส

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

147 ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

213

นายดอกไม ยกจัตุรัส

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

31 ม.4 ต.นายางกลัด อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

214

ด.ช.สุริยา เคาภูเขียว

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

--

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 084- 328- 4371
E-mail: -Tel : 087- 233- 7747
E-mail: -Tel : 084- 703- 9118
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 085- 767- 9404
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --

331

215

นางปก มดจัตุรัส

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

216

นายขอย ยิ้มจัตุรัส

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

217

นางสาวกวีวรรณ พฤฒิจิระวงศ

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

218
219
220
221
222
223
224
225

นางบงกชทิพพ ชุมศรี
นางอรทัย ศรีสวรรค
นางสาวเสาวนีย วังคีรี
นริศ นอยจันทรวงศ
พงศธร คงแดง
ศิริภูมิ หาญเวช
เสนาะ ยืนจัตุรัส
พงษศักดิ์ หาญณรงค

กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร
กลุมชาติพันธุญัฮกุร

15 ม.4 บานวังอายโพธิ์ ต.บานไร อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ
-โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต
โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 084- 742- 0755
E-mail: -Tel : 089- 865- 8601
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --
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226

พรเทพ สิมมา

กลุมชาติพันธุญัฮกุร

227

นายมนัส ขุนณรงค

กลุมชาติพันธุกอง

228

นางธิดา เพ็ญศิริ

กลุมชาติพันธุกอง

โรงเรียนวังโพธิ์สวางศิลป
227 ม.4 ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
26 หมู 10 บานกกเชียง ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง
จ.สุพรรณบุรี
125 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

229

นางสาวจามรี แสนเงิน

กลุมชาติพันธุกอง

15 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

230

นางฉวีวรรณ ศิริปมา

กลุมชาติพันธุกอง

20/1 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

231

นางอัจฉรา พิมพขันธ

กลุมชาติพันธุกอง

72 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

232

ด.ญ.อรัญญา พิมพขันธ

กลุมชาติพันธุกอง

72 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

233

ด.ญ.โสภา สิงขร

กลุมชาติพันธุกอง

104 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

234

นางสาวโสริยา สิงขร

กลุมชาติพันธุกอง

104 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

235

นายมาโนช ขุนณรงค

กลุมชาติพันธุกอง

26 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

236

นายหมอ รังษีบุตร

กลุมชาติพันธุกอง

19 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

Tel : -E-mail: -Tel : 086- 133- 4120
Mobile : 085- 264- 8750
Tel : 084- 734- 8073
Mobile : 087- 155- 4209
Tel : -E-mail: -Tel : 087- 108- 5810
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --

333

237

นายแสวง รังสิมากุล

กลุมชาติพันธุกอง

141 ม.10 ต.หวยขมิ้น อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี

238

นายอํานวย

กลุมชาติพันธุกอง

8/1 ม.3 ต.ทองหลวง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

239

นายยาม คงคํา

กลุมชาติพันธุกอง

8/1 ม.3 ต.ทองหลวง อ.หวยคต จ.อุทัยธานี

240

นางสาวอําไพ มัฆมาน

กลุมชาติพันธุมอญ

55 ม. 12 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

241

นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน

กลุมชาติพันธุมอญ

242

นางรวง สืบวงษ

กลุมชาติพันธุมอญ

โรงเรียนวัดบานมวง ต.บานมวง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี 70110
43/4 ม. 5 ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

243

นายสุมน เตี้ยเย

กลุมชาติพันธุมอญ

หมู 9 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

244

นายนคร มัฆมาน

กลุมชาติพันธุมอญ

1 หมู 9 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

245

นางสอางค พรหมอินทร

กลุมชาติพันธุมอญ

99 หมู 9 ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

246

นางบุญเรือน พิณเนียม

กลุมชาติพันธุมอญ

164 หมู 4 ต.บานมวง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

247

นางสาวชอบ กลิ่นเกลา

กลุมชาติพันธุมอญ

25 หมู 9 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

Tel : -E-mail: -Tel : 089- 918- 8124
Tel : 089- 228- 9330
Tel : -E-mail: -Tel : 032- 372- 415
Mobile : 085- 701- 0950
Tel : 089- 743- 5734
E-mail: -Tel : 032- 297- 023
E-mail: -Tel : 032- 297- 411
E-mail: -Tel : 084- 480- 3667
E-mail: -Tel : 032- 372- 9392
Mobile : 089- 885- 8817
Tel : 032- 372- 4283
Mobile : -Tel : 032- 297- 419
Mobile : --
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248

นางสาวจิตละมุน สันทอง

กลุมชาติพันธุมอญ

249

นายสนิท พองนวล

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

250

นายมนตรี ดอกแกว

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

251

นายเจตจง ชุมมาก

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

252

นายยุทธนา ภูมิสูง

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

253

นายบุญจันทร ใยพิมพ

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

254

นางอุไรวรรณ สมหวัง

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

255

นางบรรทม สุขประสพ

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

256

นางเรืองรอง สุจิมาวิทย

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

257

นางศศิกานต ภูมิสูง

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

258

นางประชุมพร สังขนอย

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

49 หมู 9 ต.คุงพยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110

Tel : 032- 297- 385
Mobile : 087- 141- 4974
192 ม.7 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร
Tel : 089- 980- 4028
E-mail: -สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต 3 อ.ปราสาท Tel : 087- 447- 2003
จ.สุรินทร 32140
E-mail: -197 ม.7 ต.สําเภาลูน อ.บัวเสด จ.สุรินทร
Tel : -E-mail: -118 ม.20 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร
Tel : -E-mail: -72 ม.6 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร
Tel : 085- 017- 5708
E-mail: -159 ม.8 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร
Tel : 080- 738- 4722
E-mail: -25 ม.8 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร
Tel : 085- 028- 3830
E-mail: -94 ม.20 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร
Tel : 086- 866- 8774
E-mail: -118 ม.20 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรนิ ทร
Tel : 087- 260- 7438
E-mail: -742 ม.2 ต.ทังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร
Tel : 086- 2522- 2587
E-mail: --
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259

นายประสพ เวลาเกิด

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

260

นายจํานง เจริญศิริ

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

261

นายปญญา สายธนู

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

262

นายสมเกียรติ เรืองวิเศษ

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

263

นายกิตติพงษ ประเทือง

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

264

นางสุดารัตน สายกลิ่น

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

265

นางนิภา เวลาเกิด

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

266

นางแสงจันทร ดําเขียว

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

267

นางมารศรี พรหมนิมิตร

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

268

นางปาจรีย ดนเสมอ

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

269

นางวรุณี บุญพรอม

กลุมชาติพันธุเขมรถิ่นไทย

โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
โรงเรียนบานโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท
จ.สุรินทร (สพท.สุรินทรเขต 3)
109 ม.11 บานเทพอุดม อ.สังขละ จ.สุรินทร
32150

Tel : 083- 564- 5673
E-mail: -Tel : 089- 584- 3389
E-mail: -Tel : 084- 301- 2102
E-mail: -Tel : 086- 875- 1013
E-mail: -Tel : 089- 843- 8607
E-mail: -Tel : 081- 157- 3899
E-mail: -Tel : 081- 967- 4990
E-mail: -Tel : 081- 967- 5991
E-mail: -Tel : 087- 125- 8584
E-mail: -Tel : 087- 878- 9423
E-mail: pajaree06@hotmail.com
Tel : 089- 849- 4442
E-mail: crooeittawan@hotmail.com
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270

นายเทวี โคตรสระ

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

271

นายศาลา คําเรืองโคตร

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

272

นายบุญมี คําเรืองโคตร

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

273

นายสมอง จันทรโคตรแกว

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

274

นางลําไย สายจันทร

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

275

นายปริญญา ภูเวียนวงค

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

276

นายมั่น จันทรโคตรแกว

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

277

นายวิเวศ คําเรืองโคตร

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

278

นายประมงค สุขชิน

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

279

นายธวัชชัย กองธรรม

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

280

นายสุวิธ คําปญโญ

กลุมชาติพันธุโซ (ทะวืง)

70 ม.3 บานหนองมวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
จ.สกลนคร 47190
132/ 3 บานหนองมวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
จ.สกลนคร
53/3 บานหนองมวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
จ.สกลนคร
25/9 ม.3 บานหนองเจริญ ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
จ.สกลนคร
11 ม.3 ต.ปทุมวาป อ.สองดาว จ.สกลนคร 47190

Tel : 085- 683- 0142
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 081- 184- 4230
E-mail: -155 ม.3 ต.ปทุมวาป อ.สองดาว จ.สกลนคร 47190 Tel : 080- 186- 7350
E-mail: -35/3 บานหนองมวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
Tel : -จ.สกลนคร 47190
E-mail: -158/3 บานหนองมวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
Tel : -จ.สกลนคร 47190
E-mail: -โรงเรียนบานหนองมวง ต.ปทุมวาป อ.สองดาว
Tel : 083- 338- 9123
จ.สกลนคร 47190
E-mail: -โรงเรียนบานหินเหิบ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
Tel : 084- 786- 9049
(สพท.สกลนครเขต 3)
E-mail: -116 ม.9 บานกุดขาม ต.เจริญศิลป อ.เจริญศิลป
Tel : 087- 007- 7995
จ.สกลนคร
E-mail: --
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281

นายวิเชียร เอกนิกร

กลุมชาติพันธุกะซอง

22/1 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

282

นางสมศรี เกตุถึก

กลุมชาติพันธุกะซอง

20/3 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

283

นางเฉียง อินทรประเสริฐ

กลุมชาติพันธุกะซอง

23/3 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

284

นางสาวเสวย เอกนิกร

กลุมชาติพันธุกะซอง

26/1 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

285

นายพิชิต เอกนิกร

กลุมชาติพันธุกะซอง

20 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

286

นางวัชรี เอกนิกร

กลุมชาติพันธุกะซอง

22 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

287

นางสุคนธ พรหมบาล

กลุมชาติพันธุกะซอง

14 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

288

นายอาศิระ เอกนิกร

กลุมชาติพันธุกะซอง

14 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

289

นางสาวจันทรา คงทน

กลุมชาติพันธุกะซอง

12 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

90

นายเมธี เกตุตึก

กลุมชาติพันธุกะซอง

18/9 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

291

ด.ญ.อรดา เกตุถึก

กลุมชาติพันธุกะซอง

20/2 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --
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292

ด.ช.สุธิพันธุ เกตุถึก

กลุมชาติพันธุกะซอง

20 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

293

ด.ช.วีระชัย จันทเสน

กลุมชาติพันธุกะซอง

24 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

294

ด.ญ.ดวงกมล เอกนิกร

กลุมชาติพันธุกะซอง

24 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

295

ด.ญ.สุธิตา อยูถนอม

กลุมชาติพันธุกะซอง

26/1 ม.3 ต.ดานชุมพล อ.บอไร จ.ตราด

296

นายบือ ขจรศักดิ์ศรี

กลุมชาติพันธุละเวือ

24/1 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน

297

นายตุน จันเปง

กลุมชาติพันธุละเวือ

36/2 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน

298

นายธวัช เชาวกุลดี

กลุมชาติพันธุละเวือ

38/1 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน

299

นายวิบูลย มหาศักดิ์สิทธิ์

กลุมชาติพันธุละเวือ

50/1 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน

300

นายสังวร ผูสรรเสริญ

กลุมชาติพันธุละเวือ

44 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

301

นางจันทรฉาย มหาศักดิ์สิทธิ์

กลุมชาติพันธุละเวือ

50/1 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน

302

นายคําฝน เมืองงาม

กลุมชาติพันธุละเวือ

29 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 084- 372 4854
E-mail: -Tel : 081- 169- 1876
E-mail: -Tel : 085- 625- 7638
E-mail: -Tel : 084- 809- 5276
E-mail: -Tel : 080- 792- 3825
E-mail: -Tel : 085- 620- 0571
E-mail: -Tel : 081- 167- 2998
E-mail: --
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303

นายคัมภีร เครือซุย

กลุมชาติพันธุละเวือ

42/1 ม.3 ต.ปาแป อ.แมสะเรียง จ.แมฮอ งสอน

304

นายอุดม สุขเสนห

กลุมชาติพันธุมลาบรี

203 ม.14 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

305

นายสุนทร ศรีพนาสุข

กลุมชาติพันธุมลาบรี

202 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

306

นายวีระ ศรีชาวปา

กลุมชาติพันธุมลาบรี

ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

307

นางนรีกานต ชาวพนาไพร

กลุมชาติพันธุมลาบรี

201 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

308

นายบุญทิพย ดอยศักดิ์

กลุมชาติพันธุมลาบรี

173 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

309

นางดวรพร เจริญคีรีพนา

กลุมชาติพันธุมลาบรี

184 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

310

นางพิน เจริญคีรีพนา

กลุมชาติพันธุมลาบรี

173 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

311

ด.ญ.ใหม ชาวพนาไพร

กลุมชาติพันธุมลาบรี

200 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

312

นายสมคิด น้ําใจคีรี

กลุมชาติพันธุมลาบรี

184 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

313

นางสาวอําพร ศรีชาวปา

กลุมชาติพันธุมลาบรี

171 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

Tel : 081- 164- 9693
E-mail: -Tel : 089- 835- 7561
E-mail: malbri@gmail.com
Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 081- 165- 0150
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --

340

314

นายชูวิทย ศรีชาวปา

315

นางสาวศิริพร อรรถพลภูษิต

316

กลุมชาติพันธุมลาบรี

172 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

กลุมชาติพันธุมง

24 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

นางจันทนา ปสพงษ

7

24 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

317

นายศิรสิทธิ์ แสนวาง

กลุมชาติพันธุมง

64 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

318

นายมั้ง แสนกือ

กลุมชาติพันธุมง

23 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

319

นายจักรพงษ อรรถพลภูษิต

กลุมชาติพันธุมง

24 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

320

นายกอเกียรติ แสนจาง

กลุมชาติพันธุมง

25 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

321

นางสาวเพ็ญนภา แสนทาว

กลุมชาติพันธุมง

32 ม.13 ต.บานเวียง อ.รองกวาง จ.แพร

322

นายไข แสนจาง

กลุมชาติพันธุมง

8 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

323

นายปรีชา แสนวาง

กลุมชาติพันธุมง

44 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

324

นางเหมา แสนยาง

กลุมชาติพันธุมง

6 ม.13 ต.บานหวยฮอม อ.รองกวาง จ.แพร

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --

341

325

นายธีรภพ เขือ่ นสี่

กลุมชาติพันธุอึมป

87 ม.8 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

326

นายเสนห สีตื้อ

กลุมชาติพันธุอึมป

5 ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

327

นายสัญชัย เลียบยอด

กลุมชาติพันธุอึมป

71 ม.8 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

328

นายขันต สิรพิ รดํารงกุล

กลุมชาติพันธุอึมป

161/1 ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

329

นางลอย สีตื๋อ

กลุมชาติพันธุอึมป

11/1 ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

330

นางหลอง วิเย็น

กลุมชาติพันธุอึมป

182 ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

331

นายอินเต เขือ่ นลาม

กลุมชาติพันธุอึมป

67 ม.8 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

332

นายปน สีตื้อ

กลุมชาติพันธุอึมป

133/1 ม.4 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

333

นางมานี ดวงหอม

กลุมชาติพันธุอึมป

118 ม.8 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร

334

นางกัญญาภัคร อาจหาญ

กลุมชาติพันธุจีนยูนาน

335

นางเทียมจันทร ประดิษฐทอง

กลุมชาติพันธุจีนยูนาน

โรงเรียนบานใหมหนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
โรงเรียนบานใหมหนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม

Tel : 084- 610- 1433
E-mail: -Tel : 082- 182- 3695
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 081- 321- 4966
E-mail: cho-aung@hotmail.com
Tel : 084- 808- 6810
E-mail: --

342

336

นางสาวศิริพร แซตวน

กลุมชาติพันธุจีนยูนาน

337

นางนภาพร บุตรเxา

กลุมชาติพันธุจีนยูนาน

338

นางกิ่งแกว อนุโลม

กลุมชาติพันธุจีนยูนาน

339

นายกรกฏ เสตะพันธ

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

340

นายสวยจีโหมง สังขวิมล

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

341

นายสุวัฒชัย ไทรสังขชวลิต

กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

342

นยดวงแสง เจษฎาไกรศรี

กลุมชาติพันธุบิซู

343

นายอุนเรือน องคละ

กลุมชาติพันธุบิซู

344

นายพิบูลยชัย สวัสดฺสกุลไทย

กลุมชาติพันธุบิซู

345

นายจันทร ตนเชียร

กลุมชาติพันธุบิซู

346

นายเพชรตะบอง ไพศูนย

กลุมชาติพันธุไทดํา

โรงเรียนบานใหมหนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
โรงเรียนบานใหมหนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
โรงเรียนบานใหมหนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม
โครงการการศึกษาและฟนฟูภูมิปญญาลือกาเวาะฯ
หมู1 บ.สะเนพอง ต.ไลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โครงการการศึกษาและฟนฟูภูมิปญญาลือกาเวาะฯ
หมู1 บ.สะเนพอง ต.ไลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โครงการการศึกษาและฟนฟูภูมิปญญาลือกาเวาะฯ
หมู1 บ.สะเนพอง ต.ไลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
หมูที่ 7 ดอยชมภู ต.โปรงแพร อ.แมลาว
จ.เชียงราย
หมูที่ 7 ดอยชมภู ต.โปรงแพร อ.แมลาว
จ.เชียงราย
หมูที่ 7 ดอยชมภู ต.โปรงแพร อ.แมลาว
จ.เชียงราย
หมูที่ 7 ดอยชมภู ต.โปรงแพร อ.แมลาว
จ.เชียงราย
กศน อ.เชียงคาน จ.เลย

Tel : 084- 329- 4132
E-mail: -Tel : 086- 187- 4438
E-mail: -Tel : 086- 187- 4160
E-mail: -Tel : 084- 414- 0748
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 080- 600- 2966
E-mail: -Tel : 087- 897- 7990
E-mail: -Tel : 087- 069- 6186
E-mail: -Tel : 083- 319- 2629
E-mail: -Tel : 08- 363- 4176
E-mail: -Tel : 081- 873- 4982

343

347

นางรุงนภา เทศนธรรม

348

นางฑิฆัมพร มูลถวิล

349

นางคําเกลี้ยง สอดสูงเนิน

350

355

นางประจักร อินยานวน
ทีมวิจัย
นางหนูไหล ศรีทุมสุข
ทีมวิจัย
นายแหวน ซอนเปยยุง
ทีมวิจัย
นายกันยนต ซอนเติม
ทีมวิจัย
นางสาวภัทราภรณ ไพศูนย
ทีมวิจัย
นางกรวิกา ศรีนายาง

356

ด.ญ. ภควดี เทศนธรรม

351
352
353
354

ผอ.กศน อ.เชียงคานและ
หัวหนาทีมวิจัย
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ครูอาสาฯ)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)

E-mail: -อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย
อ.เชียงคาน จ.เลย

Tel : 081- 184- 9923
E-mail: -Tel : 085- 451- 2139
E-mail: -Tel : 087- 179-8799
E-mail: -Tel : 042- 870- 629
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 084- 925- 0771
E-mail: -Tel : 084- 953- 9927
E-mail: -Tel : -E-mail: --

344

357

ด.ญ.สริดา ฮิมวานวน

กลุมชาติพันธุไทดํา
(ทีมวิจัย)
กลุมชาติพันธุบรู

358

นายจักริน แกวโบราณ

359

นายพนัส พึง่ ปา

กลุมชาติพันธุบรู

360

นายสีแพร พึ่งปา

กลุมชาติพันธุบรู

361

นายเวียงชัย พึ่งปา

กลุมชาติพันธุบรู

362

นายพรชัย พึง่ ปา

กลุมชาติพันธุบรู

363

นายวิโรจน พราณแมน

กลุมชาติพันธุบรู

364

นายเกียรติกมล พราณแมน

กลุมชาติพันธุบรู

365

นายพิชิต คําเรืองบุญ

กลุมชาติพันธุบรู

366

นายคําใบ พราณแมน

กลุมชาติพันธุบรู

367

นางอุไร สั้นทอง

กลุมผูสนใจทั่วไป

อ.เชียงคาน จ.เลย
172/1 ม. 1 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
5 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
7 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
85 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
69 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
56 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
29 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
54 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
48 ม. 8 บานเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
หมู 9 ต.คุงพะยอม อ.บานโปง จ.ราชบุรี

Tel : -E-mail: -Tel : 085- 479- 0309
E-mail: jakkarin_6@chaiyo.com
Tel : 089- 505- 0903
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : --

345

E-mail: --

346

368

นางวิไล ประชากูล

กลุมผูสนใจทั่วไป

---

369

นางจําแลง ใจรักษ

กลุมผูสนใจทั่วไป

---

370
371

นายฉลาด ผันเผาะ
นางปราการ สุดแนน

กลุมผูสนใจทั่วไป
กลุมผูสนใจทั่วไป

-----

372

นายสืบสกุล สุดแนน

กลุมผูสนใจทั่วไป

---

373

นางแพร ชุบคํา

กลุมผูสนใจทั่วไป

---

374

นางวรรณดี สินทอง

กลุมผูสนใจทั่วไป

---

375

นายนุกูล สมวิจิยะพิบูลย

กลุมผูสนใจทั่วไป

---

376

ด.ญ. วาสนา มูลออน

กลุมผูสนใจทั่วไป

377

ด.ญ.ดวงหทัย หมั่นมณี

กลุมผูสนใจทั่วไป

378

ด.ญ. สายธาร พรอมมูล

กลุมผูสนใจทั่วไป

โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --
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379

ด.ญ.สุขสวัสดิ์ เกตุทอง

กลุมผูสนใจทั่วไป

380

ด.ญ.ศิรินุช เรืองศรี

กลุมผูสนใจทั่วไป

381

ด.ญ.สิริลักษณ อินทรยงค

กลุมผูสนใจทั่วไป

382

ด.ญ.ปภัสสร ศรีกําเนิด

กลุมผูสนใจทั่วไป

383

ด.ญ. จารวี นาถตะบุตร

กลุมผูสนใจทั่วไป

384

นางสาวมณีรัตน เจตโพธิ์

กลุมผูสนใจทั่วไป

385

ด.ญ.พิมพ นิลเลี่ยม

กลุมผูสนใจทั่วไป

386

ด.ญ.วรรณภา นนทรี

กลุมผูสนใจทั่วไป

387

ด.ญ.รัตนาภรณ เกตุทอง

กลุมผูสนใจทั่วไป

388

ด.ญ.ธิดารัตน เชื้อโตนด

กลุมผูสนใจทั่วไป

389

ด.ญ.ณัฐฐา จันทรขํา

กลุมผูสนใจทั่วไป

โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 034-715- 822
E-mail: --
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390

ด.ญ.ฐาศิณี สุขเมือง

กลุมผูสนใจทั่วไป

391

ด.ญ.สุธิดา จันทรคง

กลุมผูสนใจทั่วไป

392

ด.ญ.กาญจนา ธาราธร

กลุมผูสนใจทั่วไป

393

ด.ญ.ประทุมพร กลิน่ ประทุม

กลุมผูสนใจทั่วไป

394

ด.ญ.บุณยาพร จันทรแยม

กลุมผูสนใจทั่วไป

395

ด.ญ.นาคทิวา เริกเถือ่ น

กลุมผูสนใจทั่วไป

396

ด.ญ.นริศรา คงศรี

กลุมผูสนใจทั่วไป

397

ด.ญ.ขวัญเงิน ทองสังศ

กลุมผูสนใจทั่วไป

398

ด.ญ.กวินนาน ทองสุข

กลุมผูสนใจทั่วไป

399

ด.ญ.จันทกานต ชูแสง

กลุมผูสนใจทั่วไป

400

ด.ญ.รัตนาภรณ คงชีพ

กลุมผูสนใจทั่วไป

โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 032- 849- 090
E-mail: -Tel : 034- 764- 206
E-mail: -Tel : 089- 910- 9458
E-mail: -Tel : 087- 157- 2824
E-mail: -Tel : 083- 308- 2684
E-mail: -Tel : 085- 950- 5585
E-mail: -Tel : 086- 624- 7500
E-mail: -Tel : 086- 160- 9542
E-mail: --
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401

ด.ญ.ณัฎฐธิดา คงยนต

กลุมผูสนใจทั่วไป

402

ด.ญ.แกวกมล กลิ่นละมาย

กลุมผูสนใจทั่วไป

403

ด.ญ.ศศิวิมล อินทรยงค

กลุมผูสนใจทั่วไป

404

ด.ช.อนุพงศ แสงจันทร

กลุมผูสนใจทั่วไป

405

ด.ช.ชลวิต พวงจันทร

กลุมผูสนใจทั่วไป

406

ด.ญ.ปรางมณี ลือบางใหญ

กลุมผูสนใจทั่วไป

407

ด.ญ.ศรัณยพร เพียงเปนนิจ

กลุมผูสนใจทั่วไป

408

ด.ช.สุชาติ พรอมมูล

กลุมผูสนใจทั่วไป

409

ด.ช.เจษฎา สิทธิขํา

กลุมผูสนใจทั่วไป

410

ด.ช.เจษฎา โพคาประเสริฐ

กลุมผูสนใจทั่วไป

411

ด.ช.ภาณุพันธ แสงจันทร

กลุมผูสนใจทั่วไป

โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Tel : 034- 764- 097
E-mail: -Tel : 084- 713- 454
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 034- 764- 544
E-mail: -Tel : 034- 764- 323
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 087- 762- 2720
E-mail: -Tel : 089- 511- 9138
E-mail: -Tel : 087- 913- 3560
E-mail: --
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412

ด.ช.จักรพงศ ดีรอง

กลุมผูสนใจทั่วไป

413

พระอนุศักดิ์ อนาลโย

กลุมผูสนใจทั่วไป

โรงเรียนวัดลาดเปง ต.นางตะเคียน
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

414

พระไพรัตน พุทธสโร

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

415

พระถาวร นําวิจิตร

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

416

พระกฤษฎา จนฺทสุวณฺโณ

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

417

พระลําพอง มหาวีโร

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

418

พระอัมรินทน จันทรปุก

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

419

สามเณรฉัตรชัย บุกสาย

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

420

สามเณรสุริยา พราหมณรักษา

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

421

สามเณรจารุวัฒน สวางแจง

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

422

สามเณรสหรัฐ ทองสุข

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Tel : 080- 659- 9114
E-mail: -Tel : 081- 198- 5923
E-mail: -Tel : 085- 408- 5199
E-mail: -Tel : 084- 623- 4075
E-mail: -Tel : 086- 882- 8300
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : 080- 580- 9109
E-mail: --
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423

สามเณรโชคอนันต เฮงสกุล

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

424

สามเณรณัฐพล โตบุญมี

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

425

สามเณรสันติภาพ เกตุทอง

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

426

สามเณรบัญชา กลิ่นประทุม

กลุมผูสนใจทั่วไป

วัดลาดเปง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Tel : -E-mail: -Tel : 080- 428- 6501
E-mail: -Tel : -E-mail: -Tel : -E-mail: --

