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นายรณกร รักษ์วงศ์

บทคัดย่อ
บทความนี้ได้นำเสนอเรื่องการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยอธิบายในประเด็นใหญ่ๆ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คืออะไร
มีการดำเนินงานอย่างไร 2) การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ทำอย่างไร และ 3) พี่เลี้ยงมีการทำงานอย่างไร
การฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในรูปแบบของงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร โดยชุมชนเจ้าของภาษา เป็นเจ้าของโครงการวิจยั มีบทบาทเป็นนักวิจยั ท้องถิน่
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหรือการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ด้วยตนเอง โดยมี
ลักษณะการฟืน้ ฟูภาษาฯ ในหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาระบบเขียน การสร้างสรรค์วรรณกรรม
ท้องถิน่ การฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผ่านระบบโรงเรียน การศึกษาบันทึกและเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ในการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจำเป็นต้องมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อเป็นกลไก
สำคัญในการดูแล ติดตาม หนุนเสริม เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ โดยต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการทำงานร่วมกับชุมชน ได้แก่ มีองค์ความรู้
1

ทีมพี่เลี้ยง จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ภายใต้ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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พื้นฐานงานวิจัย, มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นของโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง, มีการทำงานร่วม
กันเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยดึ ติดกรอบเดิมๆ, สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้,
มีความเข้าใจในธรรมชาติของทีมวิจัย และ ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบ Social
Network นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พี่เลี้ยงต้องมีความเข้าใจในการทำงาน และการมอง
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
คำสำคัญ : การฟื้นฟูภาษาในภาวะวิกฤต, วิจัยเพื่อท้องถิ่น, พี่เลี้ยงทีมวิจัย

บทนำ

	
 “ความแตกต่างหลากหลายของภาษา มิใช่อปุ สรรคในการพัฒนาประเทศ
แต่กลับเป็นทรัพยากรหรือทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ ภาษาท้องถิ่น
ที่เข้มแข็งย่อมเป็นแผนที่นำทางในการเข้าถึงคุณค่าของทรัพยากร และ
เป็นรากฐานที่ยืนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของพลเมืองให้สามารถพัฒนา
ตนเองต่อไปได้”
ศ.ดร. ชัยอนันต์ สมุทรวานิช
จากคำกล่าวข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทาง
ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ นักภาษาศาสตร์ได้คาด
การณ์วา่ ร้อยละ 90 ของภาษาในโลก ซึง่ มีมากกว่า 6,000 ภาษา จะสูญสิน้ ไปภายในศตวรรษนี้
(Krauss, 1992) อาจมีเพียงภาษาราชการ ภาษาประจำชาติ ซึ่งอยู่ในระบบโรงเรียนและ
สือ่ มวลชนเท่านัน้ ทีจ่ ะปลอดภัย เกิดการตายของภาษา ซึง่ ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียระบบคิด
องค์ความรู้ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานับพันปี (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2556)
จากการศึกษาของนักภาษาศาสตร์ พบว่า ในประเทศไทยมีความหลากหลายทาง
ภาษาและวัฒนธรรมกว่า 70 กลุ่มภาษา สามารถจำแนกได้ 5 ตระกูลภาษา ได้แก่ 1) ภาษา
ตระกูลไท เช่น ไทดำ, ไทใหญ่, ไทลื้อ, ญ้อ, ลาวเวียง, ลาวอีสาน, พวน, แสก ฯลฯ 2) ภาษา
ตระกูลออสโตรเอเชียติก เช่น กะซอง, ชอง, ซัมเร, ซะโอจ (ชุอุง), โซ่ (ทะวืง), ขมุ, ญัฮกุร,
บรู, กูย – กวย (ส่วย), มอญ, มลาบรี, เลอเวือะ, ปลัง ฯลฯ 3) ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน
เช่น มลายูถิ่น, อูรักลาโวยจ, มอแกน 4) ภาษาตระกูลจีน – ธิเบต เช่น อึมปี้, บีซู, ละว้า
(ก๋อง), อาข่า, ลิซู, ลาหู่ ฯลฯ 5) ภาษาตระกูลม้ง – เมี่ยน ได้แก่ ม้ง / แม้ว, เมี่ยน / เย้า
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นอกจากนี้ยังพบว่า มีภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญ จำนวนถึง 15 กลุ่มด้วยกัน
ได้แก่ กลุ่มชอง, กะซอง, ซำเร, ชุอุง (ซะโอจ), ญัฮกุร, มานิ (ซาไก), มลาบรี (ตองเหลือง),
ลัวะ (เลอเวือะ), โซ่ (ทะวืง), ละว้า (ก๋อง), อึมปี้, บีซู, มอแกน, อูรักลาโวยจ และแสก (สุวิไล
เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2547) นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ในเขตชายแดน
ห่างไกล ยังมีภาวะวิกฤตด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่าง
เท่าเทียม เช่น กลุ่มภาษามลายูปัตตานี ในจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มเขมรถิ่นไทย ในเขตอีสาน
ใต้ หรือกลุ่มชาวเขาในภาคเหนือ เป็นต้น โดยที่ประชากรส่วนมากยังไม่ได้รับการบริการของ
รัฐอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ในขณะเดียวกัน ภาษาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่อยูใ่ นภาวะถดถอย ชุมชนอ่อนแอ ขาดความมัน่ ใจ สูญเสียความมัน่ คงในชีวติ
เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2549)
จากภาวะความวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าว ทำให้
จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างเร่งด่วน ในปี 2547 ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟู
ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ส่งเสริมให้ชุมชนชาติพันธุ์และนักวิชาการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ภายใต้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ดูแล และประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ
บทความนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร โดยชี้ให้เห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น คืออะไร มีการดำเนินงานอย่างไร 2) การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายใต้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทำอย่างไร และ 3) พี่เลี้ยงมีการทำงานอย่างไร

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นคืออะไร

เมือ่ พูดถึงงานวิจยั คนส่วนใหญ่ถกู ทำให้เชือ่ ว่า การทำงานวิจยั หรือการสร้างความรู้
เป็นเรื่องของ “นักวิชาการ” หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ สาขา เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับสูงถึงจะสามารถทำงานวิจัยได้ มีหลักการ ระเบียบ และการประเมินตามแบบแผนทาง
วิชาการ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องยากที่ทำให้คนระดับชาวบ้าน หรือชุมชนเข้าไม่ถึง และ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างแท้จริง
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นอกจากนีก้ ระบวนการสร้างความรูเ้ ข้ามาเกีย่ วข้องกับชาวบ้านในลักษณะทีช่ าวบ้าน
เป็นผู้ถูกวิจัย ถูกถาม ถูกสังเกตเท่านั้น ชาวบ้านมักถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างผลงานทาง
วิชาการให้นักวิจัย ซึ่งมักพบว่า เรื่องที่นักวิจัยทำ ไม่ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน หรือเรียกได้
ว่า “เกาไม่ถูกที่คัน” อีกทั้งข้อสรุปของนักวิชาการก็มักจะไม่เป็นรูปธรรมพอที่จะนำไปใช้ได้
ในขณะที่ชาวบ้านผู้รู้ปัญหาดีกว่า คิดเองได้ แต่ไม่เป็นระบบ ไม่เชื่อมโยง ขาดข้อมูลประกอบ
การทำงาน การแก้ปัญหาจึงได้ผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิด “งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น” (Community – Based Research : CBR) (กชกร ชิณะวงศ์, 2548)
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2541 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายในการทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ และได้ประโยชน์จากงาน
วิจยั โดยตรง เพือ่ ให้งานวิจยั มีสว่ นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ขึ้นอย่างมีแบบแผนในชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงเป็น “กระบวนการ”
มากกว่า “ผลลัพธ์” ของการวิจัย ซึ่งหมายถึง การเน้นให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมในกระบวน
การวิจัย ได้เรียนรู้ ได้ผลงานและเก่งขึ้น ช่วยยกระดับการแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถใช้
กระบวนการนี้ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่น
กระบวนการวิจัยนี้ หมายถึง การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อตอบคำถามหรือ
ความสงสัยบางอย่าง โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า ข้อสงสัยอยู่ตรงไหน มีการหาข้อมูลก่อน
ทำ มีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการวางแผนการทำงานบนฐานข้อมูล และ
ระหว่างลงมือทำ ก็จะวิเคราะห์ความสำเร็จและอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดก็จะสามารถ
สรุ ป บทเรี ย น เพื่ อ ตอบคำถามที่ ตั้ ง ไว้ โดยทั้ ง หมดนี้ ท ำโดยผู้ ส งสั ย หรื อ ชุ ม ชนนั่ น เอง
(กชกร ชิณะวงศ์, 2548)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ส่วนใหญ่คือ การประชุม เสวนา
ถกเถียง ตั้งแต่การตั้งประเด็น การหาข้อมูล การตัดสินใจ การลงมือทำ การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ทุกขั้นตอนใช้เวทีเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม รวมถึงกลุ่มคนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น ครู อบต. ฯลฯ เพื่อร่วมกันใช้ปัญญา และใช้กระบวน
การที่เป็นระบบในการแก้ปัญหาอย่างได้ผล
วิธีการนี้ สกว. ถือว่าเป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผนทาง
วิชาการมากนัก แต่มองว่าเป็นการสร้างความรู้ในตัวคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่นมุ่งแก้ไข
ปัญหาด้วยการทดลอง มีการบันทึกและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
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กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้อธิบายถึงลักษณะของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไว้ดังนี้
1) เป้าหมายของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คือ การพัฒนาตัวนักวิจัย ให้เกิดความรู้ซึ่งมี
คุณค่าอยู่ที่การนำไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่น
2) คนทำวิจัย คือชาวบ้าน เป็นจุดพลิกผันที่สำคัญคือ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คือ
การเปลีย่ นบทบาทของชาวบ้านในกระบวนการวิจยั จากทีเ่ คยเป็น ตัวประกอบ / กลุม่ ตัวอย่าง
มาเป็น พระเอก – นางเอก / นักวิจัย
3) การวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เน้นกระบวนการติดตัง้ ปัญญา / วิธคี ดิ ของนักวิจยั การติดตัง้
หมายความว่าเครื่องรับจะต้องมีส่วนร่วมและ active ต้องการการมีส่วนร่วมอย่าง active
ของชาวบ้านนักวิจัย ตัวอย่างวิธีคิดที่ต้องการยกระดับ เช่น การลงมือแก้ไขปัญหาเลยโดยยัง
ไม่วิเคราะห์สาเหตุชัดเจน ใช้การลองผิดลองถูกแบบตาดีได้ ตาร้ายเสีย หรือไม่วางลำดับขึ้น
ตอนของการแก้ไข ทำให้เกิดปรากฏการณ์ว่า อาการคันก็มีมาก (ปัญหา) การเกาก็มีเยอะ
(วิธีแก้ไข) แต่เกาไม่ถูกที่คัน เพราะขาดการใช้กระบวนการคิดแบบวิจัย
4) การออกแบบโครงสร้างและกลไกเพื่อการหนุนช่วย สกว. เป็นองค์กรสนับสนุน
เงินทุน แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งเงินทั่วไป ตั้งแต่กระบวนการเปิดรับงานวิจัย มิใช่
รูปแบบของการออกประกาศแล้วนั่งรอให้นักวิจัยมาเสนอ แต่มีกลไกขององค์กร คือ มีศูนย์
ประสานงาน โหนด หรือพี่เลี้ยง ไปร่วมพัฒนาโจทย์การวิจัย พัฒนาเขียนโครงร่างงานวิจัย
รวมทั้งการเสริมขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านกล้าฮึกเหิมเข้ามาทำงานวิจัย ตั้งแต่ต้นจนจบสิ้น
กระบวนการ โหนด หรือพี่เลี้ยง ทำหน้าที่เป็นสะพานทอดเชื่อม (bridge) ให้ชาวบ้านได้เดิน
ข้ามฝั่งจากการเป็นคนธรรมดา มาสู่การเป็นนักวิจัยได้
5) คุณค่าสำคัญของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลไกใหม่ในการกระจายปัญญาสู่ท้องถิ่น
6) งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ มีลกั ษณะเป็นสหวิทยาการ / บูรณาการสูง เช่น กรณีการฟืน้ ฟู
ภาษาฯ โดยการพัฒนาระบบเขียน จำเป็นต้องใช้ความรู้จากนักภาษาศาสตร์ หรือ การฟื้นฟู
ภาษาฯ ในรูปแบบการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ของศาสตร์พิพิธภัณฑ์
เป็นต้น
7) ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ทดแทนการอ่านทบทวนวรรณกรรม ทำให้พบรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นเวทีเสวนาแลกเปลีย่ น
ระหว่างผู้มีประสบการณ์ การดูงาน การเชิญผู้มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร
8) เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง เริ่ ม ต้ น จากปั ญ หาในชี วิ ต ของชาวบ้ า นนั ก วิ จั ย
จนกระทั่งมีคำตอบ หรือข้อเสนอแนะที่ถูกนำไปทดลองปฏิบัติและติดตามผลจนถึงจุดหมาย

52

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

ปลายทาง ถือได้วา่ action research มีลกั ษณะพิเศษ คือ เจ้าของปัญหาเป็นคนลงมือแก้ไขเอง
โดยอาศัยการร่วมมือจากภายนอก
9) งานวิจัยต้องมีคุณสมบัติเป็น R & D (Research and Development)
10) ตลอดเส้นทางนี้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ผลที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะนำไปสู่ผลลัพธ์ 3 ประการ ได้แก่
1) เกิดความรู้ขึ้นในท้องถิ่น และเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นโดยตรง (เรื่องที่ทำวิจัย
เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านต้องการ)
2) เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยคนในท้องถิ่น ทำให้คนท้องถิ่นเก่งขึ้น และทำงาน
ได้ดีขึ้น (ชาวบ้านได้ร่วมในการทำงานวิจัยอย่างเข้มข้น)
3) เกิดกลไกหรือองค์กรในชุมชนทีจ่ ะจัดการสานงานต่อไป (เกิดความเปลีย่ นแปลงที่
เห็นได้เป็นรูปธรรมกับชาวบ้าน)
การทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ จำเป็นต้องมี “พี่เลี้ยง” คอยสนับสนุน คอยเชียร์ และ
ช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นขึ้นในรูป
แบบของหน่วยประสานงาน (Node) และ พี่เลี้ยง (Research Counselors : RC) เพื่อทำ
หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้กบั ชุมชนทีต่ อ้ งการทำวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ตัง้ แต่การพัฒนาโครงการเพือ่ ให้
ได้เอกสารเชิงหลักการที่สมบูรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การเสริ ม ทั ก ษะ การรวบรวมข้ อ มู ล การใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
การวิเคราะห์ผลข้อมูล การเขียนรายงาน และการบริหารจัดการ (งบประมาณ บัญชี) รวมทัง้
การนำเสนอผลงานสู่ชุมชน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นทำวิจัย
เพื่อท้องถิ่นอย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
อาจกล่าวได้ว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นคืองานวิจัยในรูปแบบหนึ่งที่มุ่งแก้ปัญหาโดย
คนในชุมชน หรือคนในท้องถิ่น ถือเป็นรูปแบบสำคัญที่จะช่วยให้คนในท้องถิ่นค้นพบตนเอง
โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญ กล่าวคือ เป็นเจ้าของงานวิจัย เรียนรู้ และแก้ปัญหาท้องถิ่นของ
ตนเอง ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการ “พี่เลี้ยง” เข้าไปหนุนเสริม คอยสร้างกระบวน
การเรียนรู้ และทำให้เกิดการมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมไปถึงการเชือ่ มโยงองค์ความรูภ้ ายนอก
และองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
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เมือ่ งานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ เป็นงานวิจยั ทีท่ ำให้คนในชุมชนมีบทบาทสำคัญในการวิจยั
เพื่อตอบโจทย์ หรือแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง ดังนั้น การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภายใต้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ก็คือ ชุมชนเจ้าของภาษาได้ลุกขึ้นมา ฟื้นฟูภาษาและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยตนเอง โดยมีทมี พีเ่ ลีย้ ง เป็นผูค้ อยทำหน้าทีด่ แู ล ติดตาม และหนุนเสริม
ให้การดำเนินงานวิจัยเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย แต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของพี่เลี้ยง
ผู้เขียนขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเบื้องต้นก่อน
ดังทีก่ ล่าวในเบือ้ งต้นแล้วว่า ในประเทศไทยมีภาษามากกว่า 70 กลุม่ ภาษา มีภาษาที่
อยู่ในภาวะวิกฤตจำนวน 15 กลุ่มภาษา นอกจากนี้ยังรวมถึงกลุ่มภาษาขนาดใหญ่ตามแนว
ชายแดนที่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและวิกฤตอัตลักษณ์ทางภาษา เช่น กลุ่มมลายูถิ่น
เขมรถิ่นไทย จีนยูนนาน และกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆ ในภาคเหนือ เป็นต้น หากภาษาเหล่านี้
สูญหาย หรือตายไป นั่นหมายถึงการสูญเสียองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมานับเป็นพันปี
นักวิชาการ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตการถดถอย
ทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการเพื่อศึกษา พัฒนา และฟื้นฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤตอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตโดยชุมชนเจ้าของภาษาโดย
ต่อเนื่อง เพื่อชะลอการตายของภาษาและการสูญเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อพัฒนา
ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคม
พหุภาษา/พหุวฒ
ั นธรรมทีย่ ง่ั ยืนต่อไป นอกจากนีย้ งั มีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้สงั คมทัว่ ไปมีความตระหนัก
ถึงความวิกฤตทางภาษาและผลกระทบ และมีส่วนร่วมในการสงวนรักษาความหลากหลาย
ทางภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของมนุษยชาติต่อชนรุ่นหลังต่อไป
ที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้เป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (เชิงประเด็น) เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนชาติพนั ธุด์ ำเนินกิจกรรมการฟืน้ ฟู
ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน
ซึ่งได้ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างกว้างขวาง
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ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ป ระสานงานฯ มี โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ มุ่ ง เน้ น รั ก ษาความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มภาษาขนาดเล็ก และกลุ่ม
ภาษาขนาดใหญ่รวมทั้งกลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรมทั้งสิ้นจำนวน 23 กลุ่มภาษา และกลุ่ม
พหุภาษาและวัฒนธรรมอีกจำนวน 2 พื้นที่ จำนวนกว่า 30 โครงการ โดยแบ่งเป็น
- กลุม่ ภาษาทีอ่ ยูใ่ นภาวะวิกฤต จำนวน 13 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ชอง กลุม่ ญัฮกุร กลุม่ โซ่
(ทะวืง) กลุ่มกะซอง กลุ่มเลอเวือะ กลุ่มละว้า (ก๋อง) กลุ่มอึมปี้ กลุ่มบีซู กลุ่มอูรักลาโวยจ
กลุ่มแสก กลุ่มมลาบรี กลุ่มมอแกน ส่วนกลุ่มมานิ (ซาไก) ยังอยู่ในขั้นดำเนินการศึกษาและ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักวิจัย สำหรับกลุ่มซำเร และกลุ่มชุอุ้ง (ชะโอจ) นั้นไม่พร้อมที่
จะเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูภาษาเนื่องจากอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นสุดท้าย นักภาษาศาสตร์จึงได้
ดำเนินการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางภาษาไว้
- กลุม่ ชาติพนั ธุภ์ าษาตามแนวชายแดนอีกจำนวน 10 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เขมรถิน่ ไทย
กลุ่มจีน ยูนนาน กลุ่มบรู กลุ่มม้ง กลุ่มขมุ กลุ่มมอญ (ลุ่มน้ำแม่กลอง) กลุ่มไทดำ กลุ่มโส้
(กุสุมาลย์) กลุ่มกวย กลุ่มลาวเวียง
- กลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรมอีกจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่บ้านอำปึล ตำบล
บักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วยชาวเขมรถิ่นไทย ลาว และกูย และ
2) พืน้ ทีต่ ำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยชาวโซ่ (ทะวืง) ลาว ญ้อ
และภูไท
จากการดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้
ทำให้ได้รูปแบบการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม มหิดลโมเดล
(สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2556) ดังรายละเอียดดังนี้
1) การวิจัยพื้นฐาน เป็นขั้นแรกของการดำเนินการ จำเป็นต้องมีการวิจัยพื้นฐาน
โดยมีลกั ษณะเป็นการวิจยั ทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ การบันทึก วิเคราะห์ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางภาษาด้านต่างๆ การสำรวจสถานการณ์ทางภาษา เช่น ลักษณะการใช้และความเข้มแข็ง
ของการใช้ภาษา หรือปัญหาทางอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นฐานของการดำเนินการฟื้นฟูภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
2) การสร้างความเข้าใจและความตระหนัก พร้อมทั้งค้นหาผู้ร่วมงาน เมื่อเข้าใจ
สถานการณ์ทางภาษาและโครงสร้างของภาษาแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการดำเนินงานเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจและความตระหนัก พร้อมทั้งค้นหาผู้ร่วมงานจากกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ในสาขา
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันตามบริบทพื้นที่และลักษณะงานที่ต้องการดำเนินงาน
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3) การพัฒนาระบบเขียน เนื่องจากภาษาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาที่ไม่มีภาษา
เขียนมาก่อน การพัฒนาระบบตัวเขียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกภาษา และองค์
ความรู้ของตนเอง โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนเจ้าของภาษา และ
นั ก วิ ช าการด้ า นภาษาศาสตร์ ร่ ว มกั น สร้ า งระบบเขี ย น ทดลองใช้ และแก้ ไขปรั บ ปรุ ง
จนชุมชนเจ้าของภาษาสามารถบันทึก หรือเขียนเรื่องเล่าด้วยภาษาของตนเองได้อย่างมั่นใจ
4) การสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิน่ เป็นขัน้ ตอนทีด่ ำเนินการภายหลังมีการพัฒนา
ระบบเขียนขึ้นแล้ว เช่น นิทาน เรื่องเล่า เพลง บทกวี พิธีกรรม ประเพณี พจนานุกรมฉบับ
ท้องถิ่น เป็นต้น
5) การฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผ่านระบบโรงเรียน ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการนำ
ภาษาท้องถิน่ เข้าไปสูร่ ะบบการศึกษาในโรงเรียน ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายและความต้องการของ
ผู้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• การสอนวิชาภาษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็นรายวิชา เช่น กลุม่ ชอง (จันทบุร)ี ,
กลุ่มญัฮกุร (ชัยภูมิ), กลุ่มเขมรถิ่นไทย (สุรินทร์) เป็นต้น โดยจัดเป็นรายวิชาในสาระเพิ่มเติม
สัปดาห์ละ 2 – 3 ชั่วโมง
• การจัดการศึกษาแบบทวิ / พหุภาษา เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษา
ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นภาษาแม่ของผูเ้ รียนเป็นฐานเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ โดยเริม่ ตัง้ แต่เด็กเริม่ เข้าเรียน
ใช้สำหรับกลุ่มชนใหญ่ตามแนวชายแดน หรือกลุ่มที่ยังมีการใช้ภาษาท้องถิ่นของตนอย่าง
เข้มข้น เช่น ไทย – มลายูถิ่น (ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ไทย – เขมรถิ่นไทย (จังหวัดสุรินทร์) ซึ่งการดำเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร
และแผนการเรียนการสอนตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มลักษณะเฉพาะ
หรือจุดเน้นด้านพัฒนาการภาษาต่างๆ มีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาแม่ของเด็กเป็น
พื้นฐานในการเชื่อมโยงไปสู่ภาษาราชการ (ภาษาไทย) และภาษานานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)
เป็นต้น นอกจากนี้การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ จะมีส่วนอย่างมากใน
การกระตุ้นความคิด การจดจำ และความเข้าใจของนักเรียน
6) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นแหล่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชนในชุมชน โดยดำเนินการ
ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อีกทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่จัดประชุมชาวบ้าน จัดทำ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น
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7) การเรียนการสอนภาษา (และวัฒนธรรม) ในชุมชน ในกระบวนการฟื้นฟู
ภาษาและวัฒนธรรมควรเป็นการเรียนรู้ ถ่ายทอด ทั้งในระบบโรงเรียน และการใช้ในกิจวัตร
ประจำวัน เช่น ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กของกลุ่มบีซู หรือการเรียนภาษาโดยตรงจากผู้สูงอายุ
ในกลุ่มกะซอง ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นสุดท้าย เป็นต้น
8) การศึกษาบันทึกและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ควรมีการบันทึก
องค์ความรู้ต่างๆ ของชุมชน เช่น พฤกษศาสตร์ พืชผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน (กลุ่มญัฮกุร)
อาหารพื้นบ้าน (กลุ่มชอง กลุ่ม เลอเวือะ) เป็นต้น
9) การติดตามดูแลและประเมินผล โดยมีการจัดระบบพี่เลี้ยงตามแนวทางของ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทั้งนี้พี่เลี้ยงจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการปรับแผนการทำงานตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวน
การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาดำเนินการ ซึง่ จะเป็นประโยชน์มากกว่าการประเมินผล
ช่วงท้ายโครงการเท่านั้น
10) การสร้างเครือข่าย เครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของงาน
การดูแลรักษาภาษาและองค์ความรู้ท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายจำเป็นต้องทำทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
11) นโยบายภาษาและนโยบายการศึกษาทีส่ นับสนุนการใช้ภาษาท้องถิน่ การผลักดัน
ให้มีการกำหนดนโยบายมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาชุมชน อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิที่จะ
บรรจุองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้าในระบบการศึกษาของชุมชน รวมทั้งมีการดำเนินงานด้าน
วิชาการทีท่ ำให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ จะเป็นการสร้าง
นักวิชาการในระดับท้องถิ่น และเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์
ตลอดจนการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างแตกต่างหลากหลาย
อาจกล่าวสรุปได้ว่า ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตทาง
ด้านภาษาและวิกฤตทางด้านอัตลักษณ์ มีกระบวนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเองโดยผ่านการดำเนินงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ทำให้เกิดรูปแบบการฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาระบบเขียน การสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูภาษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านระบบโรงเรียน การศึกษาบันทึกและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว ได้ยึดหลักการตาม
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แนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นสำคัญ ทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเจ้าของภาษาเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
ตนเอง มีความกล้าในการพูดภาษาของตนเองมากยิ่งขึ้น ไม่อายที่จะบอกว่าตนเองเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ใด
แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานโครงการวิจัยท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดผลสำเร็จ คือ กลไกการทำงานของ
ทีมพี่เลี้ยง ที่ทำหน้าที่คอยดูแล หนุนเสริม และช่วยเหลือให้การดำเนินงานวิจัยเกิดผลสำเร็จ

พี่เลี้ยงทีมวิจัย

จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ เขี ย นได้ อ ธิ บ าย และทำความเข้ า ใจถึ ง ความหมาย
หลักการและแนวคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และภาพของการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ภายใต้การดำเนินงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ซึง่ ได้มงุ่ เน้นให้เจ้าของภาษา หรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์
มีการดำเนินงานฟืน้ ฟูภาษาและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ค้นหาความหมาย และ
ความเป็ น ตั ว ตนของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต นเอง ภู มิ ใจและไม่ อ ายใครที่ จ ะบอกว่ า ตนเองเป็ น
กลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการขยายผล เผยแพร่ไปสู่การสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า
และความสำคัญของภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อจะ
ทำให้คุณค่าเหล่านี้ได้สืบทอดไปยังรุ่นต่อไป
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึง “พี่เลี้ยงทีมวิจัย” ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า พี่เลี้ยงทีม
วิจัยคือใคร ? มีกระบวนการทำงานอย่างไรที่ทำให้ชุมชนเจ้าของภาษาสามารถฟื้นฟูภาษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้สำเร็จ ? ซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนจากบทเรียน และประสบการณ์การทำงานของทีมพี่เลี้ยงร่วมกัน
	

พี่เลี้ยงคือใคร ?

ก่อนที่จะรู้ว่าพี่เลี้ยงมีกระบวนการทำงานอย่างไร ผู้เขียนขอทำความเข้าใจใน
เบื้องต้นก่อนว่า พวกเรา (ทีมพี่เลี้ยง) คือใคร ? แต่ละบุคคลมีพื้นฐานมาอย่างไร ?
ปั จ จุ บั น ที ม พี่ เ ลี้ ย ง ของโหนดภาษาฯ ประกอบด้ ว ย น.ส.กุ ม ารี ลาภอาภรณ์ ,
น.ส.อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ และนายรณกร รักษ์วงศ์ พวกเราได้เริ่มต้นทำงานด้วยกันในปี
2553 (ทั้งนี้ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวถึงทีมพี่เลี้ยง โหนดภาษาฯ ก่อนหน้านี้ได้) แต่ละคนมี
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พืน้ ฐานการศึกษาในสาขาวิชาทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ น.ส.กุมารี ลาภอาภรณ์ จบการศึกษา
ในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา น.ส.อัจฉราภรณ์
ถาวรพัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม ปัจจุบันกำลัง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา นายรณกร รักษ์วงศ์ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิชาเอกมานุษยวิทยา
ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์มาก่อนเลย แต่
ศาสตร์ที่พวกเราศึกษาได้สอนให้เรารู้จักความเป็นชุมชน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่ตดั สินผูอ้ น่ื ด้วยพืน้ ฐานวัฒนธรรมของตนเอง เคารพในความแตกต่างและความหลากหลาย
และสำคัญที่สุดคือพวกเรามีความศรัทธา ความตั้งใจและความมุ่งหวังที่จะเห็นชุมชน และ
สังคมมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นใจ
“ทุกครั้งที่เราฟังอาจารย์พูด (ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์) อาจารย์มักพูดเสมอว่า
ประเทศไทยมีมากกว่า 70 ภาษา มี 15 กลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต หรือ
แม้แต่ในเอกสารก็จะเห็นประโยคนี้ซ้ำๆ ประกอบกับพวกเราได้พบความจริง
ในพืน้ ทีว่ า่ “ความวิกฤต” คืออะไร สิง่ เหล่านีท้ ำให้พวกเราเข้าใจงาน รูว้ า่ หน้าที่
ของพวกเราคือทำให้พวกเขาเหล่านั้นพูดภาษาของตัวเองให้ได้ เก็บรักษา
ภาษาและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเขาให้นานที่สุด โดยยึดหลัก
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทำอย่างไรให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และทำให้
ชุมชนมีส่วนร่วมให้มาก”
ทีมพี่เลี้ยง
9 กรกฎาคม 2556
จากความเข้าใจของแนวคิด และลักษณะของการทำงาน ทำให้พวกเราเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในการทำงานร่วมกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่ชายขอบใน
สังคมไทย ไม่ใช่เพียงชายขอบในเชิงพื้นที่เท่านั้น แต่หมายถึงความเป็นชายขอบในการเข้าถึง
บริการของรัฐ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ การทำมาหากิน การรักษาสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้น
พวกเราจึงเชื่อว่ากระบวนการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชุมชน
เจ้าของภาษา ถือเป็นกระบวนการที่ทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น เกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ไม่อายที่จะบอกว่าตนเองคือใคร อีกทั้งองค์ความรู้ และ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้อีกด้วย
พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร ?
การจะอธิบายว่า พี่เลี้ยงมีกระบวนการทำงานอย่างไร ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
เพราะไม่มีสูตรสำเร็จ หรือลำดับขั้นตอนที่ตายตัว แต่หลักสำคัญในการทำงานของพวกเรา
คือ การยึดถือเป้าหมาย และแนวคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอ
สรุปหลักการทำงานของทีมพี่เลี้ยง ซึ่งถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
“ศาสตร์” การทำงานของพี่เลี้ยง คือ จะต้องมีองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) องค์ความรูพ้ นื้ ฐานงานวิจยั จะต้องรูแ้ นวคิดหลักของการทำงานวิจยั กระบวนการ
หรือขั้นตอนของการทำงานวิจัย เพื่อให้เกิดการทำงานวิจัยอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอน และ
สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุมีผล ผนวกกับแนวคิดในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อให้นักวิจัยเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงยังต้องถ่ายทอดหรือฝึกทักษะการเป็นนักวิจัยที่ดีให้แก่นักวิจัย
เพือ่ ท้องถิน่ โดยผ่านกระบวนการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง และกระบวนการเชิงปฏิบตั กิ ารต่างๆ
ทำให้นักวิจัยสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เช่น ฝึกให้ทีมวิจัยมีทักษะในการตั้งคำถาม
การสังเกต และการจดบันทึก
ดังตัวอย่าง การลงพื้นที่ในกลุ่มบีซู จ.เชียงราย (โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เพื่อสร้างเครื่องมือในการสำรวจสถานการณ์ทางภาษา (วันที่ 17 มกราคม 2554) ทีมพี่เลี้ยง
ได้อธิบายหลักการของการทำวิจัยคุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี ตลอดจนทักษะที่สำคัญของ
การเป็นนักวิจัยที่ดีคือต้องมีการจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ หลังจากนั้น ทีมพี่เลี้ยงได้สังเกต
เห็นทีมวิจยั หลายคน ได้มสี มุดบันทึกของตนเอง และมีการจดบันทึกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
นอกเหนือจากการบันทึกการประชุม ดังจะเห็นได้จาก นางอารุณ สวัสดิ์สกุลไพร ผู้เป็น
นักวิจยั และครูสอนเด็กเล็ก ได้มกี ารจดบันทึกการเรียนการสอน และพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในฐานะของครูผู้สอนอีก
ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสรุปและวิเคราะห์ผลข้อมูล
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2) องค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นของโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหน้าที่สำคัญ
ของทีมพี่เลี้ยงที่จะต้องค้นหาความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้ โดยการทบทวนวรรณกรรม หรือค้นคว้า
หาความรูเ้ พิม่ เติมจากแหล่งความรูอ้ น่ื ๆ ทัง้ นีท้ มี พีเ่ ลีย้ งไม่จำเป็นต้องมีความรูเ้ หมือนผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในทุกเรื่อง แต่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้พื้นฐาน (concept) ที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภายนอกสู่องค์ความรู้ของท้องถิ่นได้อีกด้วย
ดังตัวอย่างเช่น ในการทำระบบตัวเขียน ทีมพีเ่ ลีย้ งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ในด้านการออกเสียง ตามหลักภาษาศาสตร์ แต่จำเป็นต้องรู้หลักการทำระบบเขียน และ
ข้ อ ตกลงการทำระบบเขี ย นของแต่ ล ะภาษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ยำ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถให้
คำแนะนำ หรือสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนได้ในเบื้องต้น
นอกจากนี้ยังมีประเด็นใหม่ๆ ของการฟื้นฟูภาษาฯ ของชุมชน โดยทีมพี่เลี้ยงจะ
ต้องศึกษาเพิ่มเติม จากการค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติม เช่น ประเด็นการฟื้นฟูภาษาในรูป
แบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือรังภาษา (Language Nest) (กลุ่มบีซู) ประเด็นการศึกษาเรื่อง
สมุนไพรพื้นบ้าน (กลุ่มพหุภาษา / วัฒนธรรม โซ่ (ทะวืง), ญ้อ, ภูไท และลาว) ประเด็น
การศึกษาเรื่องตัวอักษรธรรม (กลุ่มลาวเวียง) เป็นต้น ซึ่งการค้นคว้าเหล่านี้ถือเป็นการเรียนรู้
สิ่งใหม่ เพื่อนำไปพูดคุยแลกเปลี่ยน และทำให้ชุมชนสามารถนำไปปรับ หรือประยุกต์ใช้ได้
กับงานวิจัยของตนเอง
“ศิลป์” การทำงานของพี่เลี้ยง กล่าวคือ มีลักษณะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
ซึ่งยังคงยึดหลักกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนี้
1) พี่เลี้ยงต้องมีการทำงานเป็นทีม กล่าวคือ ทีมพี่เลี้ยงทุกคนจะต้องรู้หน้าที่ และ
ต้องช่วยเหลือกัน สร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน รวมถึงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดย
ในระยะแรกพวกเราจะทำงานในลักษณะหมุนเวียน เปลี่ยนบทบาทหน้าที่กัน เพื่อให้ทุกคน
สามารถทำงานได้หลายด้าน ซึ่งจะทำให้พวกเราสามารถทำงานแทนกันได้ และทำให้เห็น
ความถนัดของแต่ละบุคคลว่าใครเหมาะที่จะทำอะไร ด้านไหน
นอกจากนี้การทำงานเป็นทีมยังแสดงออกได้จากการรู้จังหวะในการทำงานร่วมกัน
ดังเช่น การเสริมประเด็นกันภายในวงคุย มีความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม หากเกิดความ
ผิดพลาดก็จะไม่กล่าวโทษกันโดยทันที เป็นต้น
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“พวกเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเพื่อนร่วมทีม เราให้เกียรติกัน
ให้กำลังใจกัน เราทำงานกับทีมวิจัยอย่างไร เราก็ทำงานกับทีมเราแบบนั้น
คือ รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานตามแนวราบ ไม่ได้ทำงานในแบบ
บนลงล่าง ร่วมกันคิด ร่วมกันรับผิดชอบ เชือ่ มัน่ ในศักยภาพซึง่ กันและกัน”
ทีมพี่เลี้ยง
9 กรกฎาคม 2556
2) มี ค วามคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบเดิ ม ๆ ในการทำงานของทีมพี่เลี้ยง
จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบกระบวนการ กิจกรรม หรือการใช้
เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ทีมพี่เลี้ยงจะต้อง
ประเมินการใช้เครื่องมือ หรือกระบวนการให้เหมาะสมกับทีมวิจัยแต่ละกลุ่มด้วย
ดังเช่น การถอดบทเรียนร่วมกับทีมวิจัย แต่เดิมเราใช้เครื่องมือในการถอดบทเรียน
โดยการทบทวนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ ด้วยการเขียนกระดาษฟลิปชาร์ตแผ่นใหญ่
ขีดตาราง 3 คอลัมภ์ แล้วตั้งหัวข้อว่า “กิจกรรมอะไร / ทำอย่างไร / ได้อะไร” ซึ่งการถอด
บทเรี ย นลั ก ษณะนี้ เราพบว่ า เป็ น การตั้ ง คำถามที่ ยั ง ไม่ ส ามารถดึ ง ความรู้ หรื อ ผลลั พ ธ์
(outcome) ได้อย่างแท้จริง เราจึงเปลี่ยนวิธีการถอดบทเรียน โดยตั้งคำถามปลายเปิด
ให้กว้างขึ้น เช่น ทีมวิจัยแต่ละท่านได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้อย่างไร ทีมวิจัย
คิดว่าความสำเร็จของโครงการนีค้ อื อะไร ท่านได้เรียนรูอ้ ะไรจากโครงการนี้ เป็นต้น ทีมพีเ่ ลีย้ ง
เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่คอยตั้งคำถาม ฟังอย่างตั้งใจ และปล่อยให้ทีมวิจัยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ร่วมกันเท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้ทำให้เราได้ยินเสียงจากทีมวิจัยชุมชนอย่างแท้จริง
3) สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ในการลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม หรือการทำ
กิจกรรมแต่ละครั้ง ทีมพี่เลี้ยงมีการเตรียมตัว วางแผน และออกแบบกระบวนการร่วมกัน
แต่ละครั้ง แต่ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนอย่างดีแล้ว บางครั้งเกิดสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ทีมพี่เลี้ยงจำเป็นต้องมีสติให้มาก สามารถปรับแผนงานได้ทันท่วงที เพื่อแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้
ดั ง เช่ น ที ม พี่ เ ลี้ ย งมี ก ารนั ด หมายร่ ว มกั บ ที ม วิ จั ย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ ที ม พี่ เ ลี้ ย ง
เดินทางไปถึง ทีมวิจัยกลับติดงานหรือภารกิจในชุมชน ทำให้ทีมพี่เลี้ยงต้องปรับเปลี่ยนเวลา
หรือแผนการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด
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4) ทีมพีเ่ ลีย้ งต้องเข้าใจธรรมชาติของทีมวิจยั กล่าวคือ ทีมพีเ่ ลีย้ งมีการทำงานร่วม
กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายวัย และหลายสถานะ เช่น ทำงานร่วมกับครู
ผู้สูงอายุ หรือทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชน ทำให้ทีมพี่เลี้ยงต้องเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มวัย
และสถานะของทีมวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การวางตัวและการแสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสม
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน เสมือนเป็นลูก หลาน ของคนในชุมชน นอกจากนี้
การเข้าใจธรรมชาติของทีมวิจัย ยังนำไปสู่การออกแบบกระบวนการ และการใช้เครื่องมือใน
การทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ดังเช่น การทำงานกับเยาวชนกลุ่มอูรักลาโวยจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันในกลุ่ม
วัยรุน่ ขนาดใหญ่ (ช่วงอายุ 15 – 20 ปี) ประมาณ 20 คน ในระยะแรกทีมพีเ่ ลีย้ งสังเกตเห็นว่า
เยาวชนอูรักลาโวยจมีความเขิน อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าพูดต่อที่สาธารณะ ทีมพี่เลี้ยง
จึงมีการแสดงออก หรือการพูดคุยกับกลุ่มเยาวชนด้วยท่าทีที่เป็นมิตร เสมือนพี่คุยกับน้อง
คอยแนะนำและให้กำลังใจน้องๆ จนเกิดความสนิทสนม และคุ้นเคยกัน ทำให้เยาวชน
มีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงได้สังเกตเห็นว่า โดยธรรมชาติของกลุ่มเยาวชน จะมีพลังใน
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบกระบวนการในการทำงานร่วมกับเยาวชนกลุ่ม
อูรักลาโวยจ จึงเป็นการปล่อยให้กลุ่มเยาวชนได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม โดย
ไม่จำกัดความคิดของเยาวชน ไม่ตัดสินผิด หรือถูก ปล่อยให้กลุ่มเยาวชนสามารถแสดงความ
คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้กลุ่มเยาวชนอูรักลาโวยจสามารถนำเสนอผลงานในที่
สาธารณะได้เป็นอย่างดี
5) การใช้เครื่องมือสื่อสาร ผ่านระบบ social network เช่น การใช้โปรแกรม
Facebook หรือโปรแกรม Line ถือเป็นเครื่องมือที่ทีมพี่เลี้ยงใช้ในการติดต่อ สื่อสารร่วมกัน
ซึ่งทำให้พวกเราได้ทราบข่าว ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
ทำให้พวกเราสามารถพูดคุยโต้ตอบพร้อมกันได้ทันที นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงยังใช้ในการติดต่อ
สื่อสารกับทีมวิจัย รวมไปถึงเครือข่ายในพื้นที่ทีมวิจัยได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่
นิยมเล่น Facebook จนร่วมกันตั้งกลุ่มบนเครือข่าย Facebook ดังเช่น กลุ่มเยาวชนอึมปี้
ได้ตงั้ ชือ่ กลุม่ ใน Facebook ว่า “นักวิจยั ตัวน้อย” หรือกลุม่ เยาวชนอูรกั ลาโวยจ ได้ตงั้ ชือ่ กลุม่
2
ใน Facebook ว่า “บวยจ เดะ ลากู̣ ซูกาบวยจ” เพือ่ อัพเดทสถานการณ์การทำกิจกรรมของ
2

เป็นชื่อโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน ปี 2556 มีความหมายว่า “ทำในสิ่งที่เราชอบ” โดยมีกลุ่ม
เยาวชนเป็นหัวหน้าโครงการ

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พี่เลี้ยงทำงานอย่างไร

63

ทีมวิจัย และพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารระหว่างทีมพี่เลี้ยงและทีมวิจัยได้อย่างดีอีกด้วย

สรุปและอภิปราย

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของความแตกต่าง
และหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สำคัญต่อมวล
มนุษยชาติ จึงได้เกิดการดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในฐานะเป็น
ศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (โหนดภาษาฯ)
โดยผ่านรูปแบบการทำงานในลักษณะงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มภาษาจำนวน 23
กลุ่มภาษา และกลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรมอีกจำนวน 2 พื้นที่ จำนวนกว่า 30 โครงการ
โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชุมชนเจ้าของภาษาเป็นเจ้าของโครงการวิจัย มีฐานะ
เป็ น นั ก วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น มี อ ำนาจในการบริ ห ารจั ด การโครงการวิ จั ย รวมถึ ง การบริ ห าร
ด้านงบประมาณ ทั้งนี้มี “ระบบพี่เลี้ยง” ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม หนุนเสริม
คอยช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะ ให้ทีมวิจัยท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ของโครงการวิจัยจนเกิดผลสำเร็จ
ทั้ ง นี้ ก ารทำงานของที ม พี่ เ ลี้ ย ง โหนดภาษาฯ ได้ ใช้ ค วามเป็ น ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์
ในการทำงาน กล่าวคือ ต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานงานวิจัย, มีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ของโจทย์วจิ ยั ทีเ่ กีย่ วข้อง, มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยดึ ติดกรอบเดิมๆ,
สามารถแก้ ไขสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้ , มี ค วามเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องที ม วิ จั ย และ
ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านระบบ Social Network
ตลอดระยะเวลาการทำงานของทีมพีเ่ ลีย้ ง จำเป็นต้องอาศัยความอดทน การเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน การลองผิดลองถูก เพื่อค้นหาแนวทางการทำงานให้เกิดผล หรือเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนมากที่สุด การทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สอนให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของตนเอง และ
รู้สึกถึงคุณค่าของผู้อื่น ความจริงใจและความใส่ใจในการทำงาน ทำให้พวกเรากลายเป็นลูก
เป็ น หลาน เป็ น เพื่ อ น เป็ น พี่ เป็ น น้ อ ง ของคนในหลายๆ ชุ ม ชน การอยากเห็ น ชุ ม ชน
นักวิจัย หรือเจ้าของภาษา สามารถทำงานวิจัยของตนเองได้สำเร็จ นำเสนอหรืออธิบาย
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ให้คนอืน่ รับรู้ หรือเข้าใจด้วยความภาคภูมใิ จ ทำให้พวกเรารูส้ กึ ยินดีและชืน่ ชม สิง่ ต่างๆ เหล่านี้
ทำให้พวกเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทำให้พวกเรา
สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทีมวิจัยมาได้อย่างต่อเนื่อง
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