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เสริมพลงั สร้างความรู้ สู่ความเข้าใจ: เคร่ืองมือวิถีชุมชน 
กบัโครงการนักมานุษยวิทยาเดินดิน1 

 
ธญัลกัษณ์ ศรสีงา่ 2 
จไุรรตัน์ ปิยะวชัร ์3 
เพญ็รุง่ สุรยิกานต ์4 

 
“จะเป็นอย่างไรถ้าคนในชุมชนสร้างความรู้ด้วยตนเอง” เป็นค าถามแรกที่น ามาสู่การท างานของ

โครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิ ทีม่าของค าถามเกดิจาก “ขนบ” ของการท างานชุมชนในอดตี ทีอ่ านาจใน
การศึกษาเรยีนรู้ผูกขาดอยู่กับนักวิชาการหรอืนักวิจยันอกชุมชน โครงการ “เดินดิน” จงึต้องการเสนอ
ทางเลอืกของการท างานชุมชนในอกีรปูแบบหนึ่ง ดว้ยการสนบัสนุนใหชุ้มชนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

“การสนับสนุนให้คนในชุมชนสรา้งความรูท้ าอย่างไร”  เป็นค าถามที่สองในเชงิกระบวนการท างาน 
ซึ่งจากทุนเดิมของทีมท างาน ท าให้เริม่จากสนับสนุนมุมมองและเครื่องมอืทางมานุษยวิทยากับชุมชน 
เครือ่งมอืหลกัในการท างานประยุกต์จากเครื่องมอืวถิชีุมชนของส านักวจิยัสงัคมและสุขภาพ (สวสส.) ซึง่ทมี
เดนิดนิน ามาใชอ้ยู่ 5 เครื่องมอื ประกอบไปดว้ย แผนทีเ่ดนิดนิ ผงัเครอืญาต ิปฏทินิชุมชน ประวตัชิวีติ และ
ประวตัศิาสตรช์ุมชน “หวัใจ” ของการใชเ้ครื่องมอืศกึษาชุมชนของเดนิดนิ คอืสนับสนุนการสรา้งความรูท้ีม่า
จากคนในชุมชน และทีส่ าคญัคอื “เสรมิพลงั” (Empowerment) ใหค้นในชุมชนมัน่ใจศกัยภาพของตนเองใน
ฐานะผูส้รา้งความรู ้และน าความรูไ้ปขบัเคลื่อนงานต่อไปได ้ 

“เครื่องมอืศึกษาชุมชนท าอะไรได้มากกว่างานชุมชนหรอืไม่ ” เป็นค าถามที่สาม ที่มาพร้อมความ     
ทา้ทายของทมีเดนิดนิ จากการน าเครื่องมอืศกึษาชุมชนมาจดัอบรมเจา้หน้าทีภ่าครฐัร่วมกบักลุ่มชาตพินัธุ์
กะเหรีย่งและชาวเล เพื่อสนับสนุนงานฟ้ืนฟูวถิชีวีติกลุ่มชาตพินัธุต์ามมตคิณะรฐัมนตร ี“หวัใจ” ของการใช้
เครื่องมือศึกษาชุมชนจึงขยายพรมแดนกว้างขึ้น จากเดิมสนับสนุนคนในชุมชนสร้างความรู้มาสู่การ
สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของกลุ่มคนที่หลากหลายในสงัคม โดยมเีครื่องมอืศึกษา
ชุมชนเป็นสื่อกลางทีเ่ชื่อมรอ้ยความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

บทความนี้เป็นการรวมบทความขนาดสัน้ ทีเ่รยีบเรยีงจากประสบการณ์การท างานและประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืวถิชีุมชน 5 เครือ่งมอื คอืแผนทีเ่ดนิดนิ ผงัเครอืญาต ิปฏทินิชุมชน ประวตัชิวีติ และประวตัศิาสตร์

                                                           
1 บทความประกอบงานประชมุวชิาการประจ าปี HA National Forum ครัง้ที ่17 “คุณภาพในทกุลมหายใจ”  หอ้ง Sapphire 
201: งานบนัดาลใจ “15 ปีเครือ่งมอื 7 ชิน้” 10 มนีาคม 2559 ณ ศนูยก์ารประชมุ IMPACT FORUM เมอืงทองธาน.ี 
2 นกัวจิยัอสิระ 
3 เจา้หน้าทีบ่รหิารโครงการ ฝ่ายวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
4 นกัวชิาการศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 
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ชุมชน ของทมีท างานโครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิ ระหว่างปี 2554-2558 จ านวน 5 บทความ ประกอบ
ไปดว้ย 

ร่วมกนั “อ่าน” ชุมชน ด้วยแผนท่ีเดินดิน  
“ผงัเครือญาติ” กบัการท างานร่วมกบัชุมชน  
“ปฏิทินชุมชน” เรียนรู้วิถีชุมชนผา่นงานและเวลา  
ประวติัชีวิต: เรียนรู้ชีวิตเพ่ือเข้าใจ และอยู่ร่วมในสงัคมพหวุฒันธรรม  
ต่อภาพความทรงจ า: กระบวนการสืบค้นประวติัศาสตรช์ุมชนจากบ้านนาสู่บ้านจดัสรร  
ในแต่ละบทความ ผู้เขยีนอธิบายการประยุกต์ใช้เครื่องมอืวิถีชุมชนแต่ละเครื่องมอืในแบบของ

โครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิ โดยกล่าวถงึเป้าหมายการน าไปใช ้กระบวนการท างาน และผลทีเ่กดิขึน้ 
อยา่งไรกต็าม ในสถานการณ์การท างานจรงิโครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิมกีารใชเ้ครื่องมอืศกึษาชุมชน
หลายเครื่องมอืร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพชุมชนในหลายมติิ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ผู้คน เวลา และ
เรือ่งราว (Story) ของชุมชน  
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ร่วมกนั “อ่าน” ชุมชน ด้วยแผนท่ีเดินดิน5 
 

เพญ็รุง่ สุรยิกานต์ 
 

แผนทีเ่ดนิดนิเป็นเครื่องมอืที่ใชท้ าความเขา้ใจชุมชน โดยเป็นเครื่องมอืส ารวจหรอือ่านชุมชน การ
ท าแผนที่ช่วยเตรยีมความพร้อมทมีท างานก่อนจะศกึษาชุมชนในประเดน็ที่ลกึซึ้งมากขึ้น เพราะท าให้เรา
สามารถเข้าใจคนได้จากการวิเคราะห์ที่ที่เขาอยู่อาศัย ซึ่งเป็นที่ท ากิจกรรมต่างๆในชีวติประจ าวนั เมื่อ
กจิกรรมแทบทุกอย่างเกดิขึ้นในชุมชน พื้นที่ของชุมชนจงึเต็มไปด้วยขอ้มูลที่มคีวามหมายเกี่ยวกบัผู้คนที่
อาศยัอยู ่ท าใหพ้ืน้ทีข่องชุมชนทุกแห่งมคีวามส าคญัและความแตกต่างจากชุมชนอื่น เราจงึสามารถท าความ
เข้าใจชุมชนจากทุกสิง่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรอืน รอบๆบรเิวณบ้านที่อาจจะมหีรอืไม่มรี ัว้ ทางเดิน
สาธารณะ พืน้ทีท่ ากจิกรรมในหมู่เครอืญาต ิพืน้ทีท่ าพธิกีรรมหรอืจดังานประเพณี แปลงปลูกผกัสวนครวั ที่
ทิง้ขยะ บ่อน ้าจดืส าหรบัใชส้อย ฯลฯ ทัง้หมดนี้เป็นร่องรอยทีช่่วยใหรู้ค้วามเป็นมาของชุมชน วถิชีวีติในรอบ
วนัหรอืรอบปี ความสมัพนัธ์ของผู้คน สิง่ที่คนในชุมชนให้คุณค่า รวมถงึช่วยให้มองเห็นปัญหาในพื้นที่ได้ 
นอกจากเหน็รายละเอยีดของพืน้ทีภ่ายในชุมชนแลว้ แผนทีเ่ดนิดนิยงัเป็นเครื่องมอืช่วยปะตดิปะต่อเรื่องราว
ต่างๆในเวลาอนัรวดเรว็ ท าใหเ้หน็เรื่องราวของชุมชนทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั แผนทีเ่ดนิดนิจงึเป็นเครื่องมอื
แรกๆทีท่มีเดนิดนิเลอืกใชใ้นการท างานรว่มกบัชุมชน 

ก่อนจะออกเดนิส ารวจจรงิ คณะท าแผนทีจ่ะต้องท าความเขา้ใจเบือ้งต้น เกี่ยวกบัแนวคดิของแผนที่
เดนิดนิ ซึ่งให้ความส าคญักบัการบนัทกึพื้นท่ีทางกายภาพและพื้นท่ีความสมัพนัธ์ทางสงัคม คอืพื้นที่ๆ 
คนในชุมชนมาใช้ท ากจิกรรม ทัง้ระดบับุคคล ครอบครัว ระดบัชุมชน ไปจนถึงเป็นพื้นที่ๆ คนจากหลายๆ 
ชุมชนมาใชร้่วมกนั ซึ่งจะท าให้รูว้่าคนในชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บัพืน้ทีข่องตวัเองอย่างไร และการใชพ้ื้นที่
นัน้ไดส้รา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกนัรูปแบบไหนบา้ง จากนัน้ทดลองท าแผนที่จากความทรงจ าที่แต่
ละคนมต่ีอชุมชนของตวัเอง ซึง่ท าใหเ้ขา้ใจว่าการท าแผนทีค่อืการย่อส่วนเอาพืน้ทีจ่รงิๆ ลงมาอยู่ในกระดาษ
แผ่นเลก็ๆ และเนื้อหาของแผนทีน่ัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัประสบการณ์และมุมมองของคนเขยีนเอง เรื่องเล่า
ของชุมชนในแผนที่ความทรงจ าจงึมคีนเขยีนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่
ผูเ้ขยีนรูจ้กัคุน้เคย เช่น บา้น สถานทีท่ีไ่ปบ่อย เสน้ทางทีใ่ชเ้ป็นประจ า และยงัมพีืน้ทีว่่างอยู่เป็นจ านวนมาก 
ดงันัน้การท าความรูจ้กัชุมชนจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องเขยีนแผนที่จากการเดนิส ารวจจรงิๆ และควร
ท างานโดยชวนใหค้นหลายๆกลุ่มเขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่จะช่วยใหม้องเหน็ชุมชนจากหลายมมุมอง 

 

                                                           
5 สงัเคราะหจ์ากสรปุประชมุปฏบิตักิารเพือ่สือ่สารความเขา้ใจอนัดต่ีอกลุ่มชาตพินัธุช์าวเล 25 – 26 มถิุนายน 2557            
ณ โรงแรม เดอะบรษิา บชี รสีอรท์ เขาหลกั ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
(องคก์ารมหาชน). 
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อ่าน “ชุมชนวฒันธรรมพิเศษ” ด้วยแผนท่ีเดินดิน 
2 มถุินายน พ.ศ. 2553 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบหลกัการ  "แนวนโยบายการฟ้ืนฟูวถิชีวีติ

ชาวเล"  ตามทีก่ระทรวงวฒันธรรมเสนอ และใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน าแผนดงักล่าวไปเป็นแนวทางปฏบิัต ิ
โดยแนวนโยบายประกอบด้วย มาตรการระยะสัน้และมาตรการระยะยาว มาตรการฟ้ืนฟูในระยะยาว ที่
ต้องด าเนินการภายใน 1-3 ปี คอื การพจิารณาก าหนดพื้นที่เขตวฒันธรรมพเิศษทีเ่อื้อต่อกลุ่มชาตพินัธุท์ี่มี
ลกัษณะสงัคมวฒันธรรมจ าเพาะ6 ซึง่จะช่วยคุม้ครองพืน้ทีต่่างๆ ของชุมชน ไดแ้ก่ พืน้ทีอ่ยู่อาศยั พืน้ทีท่ ามา
หากนิ และพืน้ที่ทางจติวญิญาณ นัน้มปัีญหาของการน าแนวนโยบายไปสู่ปฏบิตักิารทีเ่ป็นรูปธรรม สาเหตุ
หนึ่งมาจากมาตรการดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน ท าใหเ้กดิขอ้สงสยัทัง้จากหน่วยงานที่มสี่วนเกี่ยวข้องและชุมชน 
โดยมคี าถามส าคญัคอื อะไรคอืพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษ? พืน้ทีต่ามวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวเลมลีกัษณะ
อย่างไร? และควรจะมขีอบเขตในการคุ้มครองแค่ไหน? ในเมื่อทุกวนันี้ภูมทิศัน์ทางวฒันธรรมของชุมชนมี
ความเปลีย่นแปลงไปมาก ท าใหค้นในชุมชนอธบิายตวัเองไดย้าก และยิง่ท าใหค้นท างานซึง่เป็นคนจากขา้ง
นอกชุมชนตัง้ค าถามกบัคุณค่าของพืน้ทีชุ่มชนทีส่มควรจะไดร้บัการคุม้ครอง ทมีเดนิดนิใชแ้ผนทีเ่ดนิดนิเป็น
เครื่องมอืชวนให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทัง้ในชุมชนและคนนอกที่ต้องท างานร่วมกนั มาท าแผนที่ด้วยกนัเพื่อ
ช่วยกนัอ่านและตคีวาม ระบุขอบเขต และประเมนิคุณค่าของพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษรว่มกนั 

มถุินายน 2557 ครบรอบ 4 ปี นโยบายฟ้ืนฟูวถิชีวีติชาวเล ตามมตคิณะรฐัมนตร ีจงึมกีารจดัประชุม
ปฏบิตัิการจดัท าข้อมูลเพื่อสารความเข้าใจอนัดต่ีอกลุ่มชาติพนัธุ์ชาวเลที่ชุมชนทบัตะวนั ต าบลบางม่วง 
อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ซึ่งเป็นชุมชนของชาวมอแกลน ที่ถูกเสนอให้เป็นพื้นที่น าร่องในการก าหนด
เป็นพืน้ทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษ7 แต่ยงัไมม่ปีฏบิตักิารทีเ่ป็นรปูธรรมแต่อย่างใด และถ้ามองจากสายตาของคน
นอกอาจจะเหน็ชุมชนในขณะนัน้มลีกัษณะตัง้อยู่ในทุ่งโล่งๆ มบีา้นเรอืนเกาะกนัเป็นกระจุก 3 กระจุก แยก
ออกจากกนั 2 ส่วนแรก อยู่ทางฝัง่หาดบางสกั ตะวนัออกของถนนเพชรเกษม ไดแ้ก่บรเิวณทีเ่รยีกว่า “ซอย
ตาสุด” และ “ทุ่งทุ” ส่วนที ่3 อยู่ทางฝัง่ตะวนัตก บนเนินเขา ซึง่ชาวบ้านเรยีกว่า “บ้านบนไร่” มบี้านเรอืน
เพยีงไมก่ีห่ลงัทีม่รีปูแบบดัง้เดมิ 

                                                           
6 แนวนโยบายในการฟ้ืนฟูวถิชีวีติชาวเล (ออนไลน์) เขา้ถงึไดจ้าก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-
3.jsp?top_serl=223933 , 26 กุมภาพนัธ ์2559. 
7 แนวคดิเขตสงัคมและวฒันธรรมพเิศษกลุ่มชาตชิาวเล โครงการน ารอ่งอนัดามนั สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และมลูนิธชิมุชนไท รา่งเป็นเอกสารประกอบการขบัเคลือ่น “เขตวฒันธรรมพเิศษ” กรกฎาคม 2556 , ใน การ
ประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการฟ้ืนฟวิูถีชีวิตชาวเลตามมติคณะรฐัมนตรี 2 มิถนุายน 2553 
ระหวา่งวนัที ่10 – 11 กรกฎาคม 2556, 27 – 35, ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน). 



5 
 

 
 
การท างานครัง้นี้เป็นการท างานร่วมระหว่างคนในชุมชนบา้นทบัตะวนัและเครอืข่ายชุมชนชาวเล 5 

จงัหวดั เจ้าหน้าที่จากส านักงานวฒันธรรมจงัหวดั นักวิชาการ และนักพฒันาเอกชน แบ่งกลุ่มส ารวจ
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเดนิใหท้ัว่ถงึ ผลจากการส ารวจแค่เพยีงครึง่วนัท าใหไ้ดม้องเหน็พืน้ทีอ่ยู่อาศยั ทีท่ ามา
หากนิ และพื้นที่ทางจติวญิญาณของชาวมอแกลน ในความหมายตามวถิชีวีติวฒันธรรมของชุมชน  เช่น 
พืน้ทีชุ่มชนในปัจจุบนัประกอบดว้ยกลุ่มบ้านทีเ่รยีกชื่อตามการใช้ลกัษณะพืน้ที ่พชืพรรณทีข่ ึน้ในพืน้ที ่และ
ชื่อบุคคล ได้แก่ บ้านทุ่งนายาว-ทุ่งขี้ทราย (ซอยตาสุด) บ้านทุ่งทุ-ทุ่งเค็ด และบ้านบนไร่ เป็นพื้นที่ของ
ครวัเรอืนซึ่งเกาะกนัตามกลุ่มเครอืญาตแิละเพื่อนบ้าน มพีื้นที่ท าพธิกีรรมของกลุ่มตระกูล และพื้นที่สุสาน 
เช่น ทีบ่า้นบนไร ่เป็นตน้  

แหล่งท ามาหากนิอยู่บรเิวณรอบๆ ชุมชนทัง้ที่อยู่ในแผ่นดนิ ป่าชายเลน ชายหาด และชายฝัง่ทะเล 
เช่น ขุมเหมอืงเก่า เป็นที่หาหอย หาปลา และวดิแร่ บรเิวณขุมเขยีวเป็นทัง้พืน้ที่ป่าชายเลน ต่อกบัทางน ้า
จากดา้นในแผ่นดนิ และเป็นพืน้ทีข่มุเหมอืงเก่า เป็นทีห่าป ูหาปลา หาหอย หาหวัมนัทราย วดิแร่ และเป็นที่
จอดเรอื ซึง่ปัจจบุนัถูกนายทุนอา้งสทิธิแ์ละกดีกนัไม่ใหช้าวบา้นเขา้มาใชป้ระโยชน์ ชายฝัง่ทีห่วัแหลม ซึง่คน
ในชุมชนเรยีกว่าหวักรงั เป็นทีห่าหมกึวุยวาย ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นฟารม์เลีย้งกุ้ง และในอดตีคนแถบบา้นบน
ไรเ่คยท าไรข่า้ว ก่อนมกีารประกาศเป็นพืน้ทีส่งวนของกรมอุทยานแห่งชาต ิและบรเิวณซอยตาสุดกเ็คยเป็น
ทุ่งนาของเถา้แก่ ซึง่ชาวมอแกลนเคยไปรบัจา้งท านา 

พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิน์อกจากในชุมชนแลว้ บรเิวณศาลพ่อตาสามพนัถอืว่าเป็นพืน้ทีส่ าคญัมากเพราะเป็น
ทีป่ระกอบพธิกีรรมไหวพ้่อตาสามพนั ซึง่ถอืเป็นบรรพบุรุษของชาวมอแกลน พธิกีรรมทัง้ทีจ่ดัในพืน้ทีชุ่มชน
และทีศ่าลพ่อตาสามพนั เป็นงานทีค่นในชุมชนทัง้สามแห่งจะต้องมาท าร่วมกนั ท าให้เหน็ว่าแมชุ้มชนจะอยู่
แยกกนัในเชงิกายภาพ แต่กม็คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัผ่านการท าพธิกีรรมรว่มกนั 
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การท าแผนทีเ่ดนิดนิช่วยใหเ้ราไดม้องเหน็รายละเอยีดของแต่ละพืน้ที ่และไดเ้รยีนรูว้่าพืน้ทีชุ่มชนมี

ความเชื่อมโยงกนัอย่างไร มปัีจจยัอะไรบ้างที่ท าให้พื้นที่ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง ได้วเิคราะห์พื้นที่
ชุมชนว่า อะไรคือพื้นที่ทางวฒันธรรมที่ถูกรกัษาสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น แบบไหนที่ถูกปรบัประยุกต์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขปัจจบุนั ซึง่น าไปสู่การประเมนิคุณค่าและปัญหาทีเ่กดิกบัพืน้ทีร่่วมกนั นอกจากนี้คนท า
แผนทีย่งัไดเ้รยีนรูว้่าสิง่ส าคญัของกระบวนการท าแผนทีค่อืการท างานดว้ยกนั ซึง่จะน าไปสู่การเป็นเจา้ของ
ความรูร้่วมและการท างานร่วมกนัในอนาคต การท าแผนที่เดนิดนิจงึอาจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนและ
ขอ้มลูจากชุมชนกบัการแกปั้ญหาเชงินโยบายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบการใช้พื้นที่ตามวิถี

ชวีติวฒันธรรมของชาว 

มอแกลนบา้นทบัตะวนั 
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“ผงัเครือญาติ” กบัการท างานร่วมกบัชุมชน  
 

จไุรรตัน์ ปิยะวชัร ์
 

 การท าความรูจ้กั “ตวัคน” ถอืเป็นขัน้ตอนล าดบัต้นๆในการท างานกบัชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการท างาน
ในเชงิวชิาการหรอืงานพฒันา การท าความเข้าใจคนในชุมชนจะช่วยให้เกิดการเรยีนรู้ว่าชุมชนมวีถิีชวีติ
อย่างไร เกี่ยวพนักบัเรื่องใด และสามารถระบุตวัผู้กระท าการ (Actor) ในชุมชนที่จะมาท างานร่วมกนัได้     
คนในชุมชนจะมีความผูกพันกันทางสังคมและอยู่ร่วมกันในระบบครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งเป็น
ความสมัพนัธท์ี่มคีวามซบัซอ้น มคีวามเกี่ยวขอ้งโยงใยกบัสิง่ต่างๆ ครอบครวัและเครอืญาตเิป็นระบบของ
เครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดและการแต่งงาน การท าความเข้าใจ
โครงสรา้งครอบครวัรวมถงึระบบเครอืญาตจิงึเป็นพืน้ฐานต่อการท าความเขา้ใจชุมชนและมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ต่อการวเิคราะหช์ุมชน เพราะรปูแบบครอบครวัทีม่ลีกัษณะต่างกนั ยอ่มส่งผลต่อความสมัพนัธแ์ละวถิชีวีติ 
ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย  
 ในการท างานร่วมกับชุมชนทีมเดินดิน8 ใช้ “ผังเครือญาติ” เป็นเครื่องมือพาไปรู้จกัตัวคน  
ท าความเขา้ใจระบบความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนผ่านครอบครวัและเครอืญาต ิโดยการเขยีนแผนผงัที่ใช้
สญัลกัษณ์แทนตวับุคคลและเสน้แสดงความสมัพนัธท์ัง้ทางสายเลอืดและการแต่งงาน ผงัเครอืญาตมิกัมชีื่อ
เรยีกแตกต่างกนั เช่น ผงัสาแหรก แผนภูมลิ าดบัญาติ ผงัสายตระกูล เป็นต้น นอกจากนี้ผงัเครอืญาติยงั
สามารถบอกแบบแผนการอยู่ร่วมกนัและมติิต่างๆ ของคนในชุมชน เช่น หลงัการแต่งงานมกีารอยู่อาศยั
แบบใด เป็นสงัคมผูห้ญงิหรอืผูช้ายเป็นใหญ่ บางชุมชนเมือ่มกีารแต่งงานผูช้ายตอ้งยา้ยไปอยู่บา้นผูห้ญงิเพื่อ
เป็นแรงงานในครอบครวัหรอืครอบครวัที่มผีู้รู ้ปราชญ์ภูมปัิญญา ผู้ท าพธิกีรรม ผู้น าจติวญิญาณ มกีารสบื
ทอดในครอบครวัอย่างไร การท าผงัเครอืญาติสามารถเชื่อมโยงตนเองกบัประวตัิศาสตร์ชุมชนได้ เพราะ
ขอ้มลูในผงัเครอืญาตจิะมทีัง้เรื่องราวและเรื่องเล่าของตระกูล การเคลื่อนยา้ย การตัง้ถิน่ฐาน ทีเ่ชื่อมโยงกบั
ประวตัศิาสตรช์ุมชนในลกัษณะประวตัศิาสตรบ์อกเล่า ท าให้คนในตระกูลเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง ทัง้
ยงัท าให้เห็นค่านิยม ความเชื่อ ความศรทัธา ที่สะท้อนมาจากสถาบนัครอบครวั มองเห็นแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงของชุมชน หรอืแมแ้ต่เรือ่งการถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิจากการท าผงัเครอืญาตกิส็ามารถบ่งบอก
หลกัฐานการอยู่อาศยัหรอืการถอืครองกรรมสทิธท์ีด่นิในครอบครวัว่าเป็นมาอย่างไร ส่วนในแง่กระบวนการ
ท างานรว่มกนัผงัเครอืญาตยิงัช่วยสรา้งความคุน้เคยและความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ในมุมของ “คนนอก” ทีเ่ขา้
ไปท างานร่วมกับ “คนใน” ชุมชน ถ้าเริ่มการท างานจากเครื่องมือผังเครือญาติพบว่าสามารถสร้าง
สมัพนัธภาพและความรูส้กึทีด่ต่ีอกนัได ้

                                                           
8 ชื่อเตม็ “ทมีนกัมานุษยวทิยาเดนิดนิ” ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) ปี 2554 - 2558 
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 การท าผงัเครอืญาตสิิง่แรก คอืต้องเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ในการท าผงัเครอืญาต ิจะช่วยท าใหเ้ขยีนผงัได้
ง่ายขึน้ และต้องท าความเขา้ใจร่วมกนัว่าสญัลกัษณ์แต่ละอย่างหมายถงึอะไร เพื่อความสะดวกในการเตมิ
ขอ้มูลหรอือ่านผงัเครอืญาตไิด้ สิง่ที่สอง ต้องมองหาผูใ้หข้อ้มลูหรอืผู้ให้เรื่องราวของเครอืญาตเิพื่อจะไดไ้ป
พดูคุย สอบถาม จดบนัทกึ ขณะเดยีวกนักต็้องค านึงถงึการตัง้ค าถามทีส่รา้งสรรคโ์ดยไม่ท าใหผู้ส้นทนารูส้กึ
อดึอดัหรอืถูกถามขอ้มูลส่วนตวัอย่างไม่เต็มใจ เมื่อได้ขอ้มูลจากการพูดคุยกบัครอบครวัคนในชุมชนแล้ว         
ก็เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านัน้ลงในผงัเครอืญาติ และใส่ข้อมูลเพิม่เตมินอกจากข้อมูลพื้นฐานที่มชีื่อ นามสกุล 
อายุ เพศ สถานภาพ บทบาทในครอบครัว แต่ยังใส่ข้อมูลอื่นเพื่ออธิบายตัวคนๆนัน้ และท าให้เห็น
ความสมัพนัธ์ที่ซบัซ้อนหลากหลายรูปแบบ เช่น อาชพี การศึกษา สุขภาพ ความช านาญ/ความสามารถ
พเิศษ เรื่องเล่า/ความทรงจ า สมาชกิกลุ่ม บทบาทในชุมชน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท าความเข้าใจ
ครอบครวั เครอืญาต ิและระบบความสมัพนัธใ์นชุมชนไดม้ากขึน้  
 จากประสบการณ์ท างานโครงการนกัมานุษยวทิยาเดนิดนิไดใ้ชเ้ครื่องมอืผงัเครอืญาตทิ างานร่วมกบั
ชุมชนในสองลกัษณะใหญ่ๆ คอื ใช้เป็นเครื่องมอืในการท างานโครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิ  และเป็น
หนึ่งในเครือ่งมอืทีใ่ชส้นับสนุน “แนวนโยบายการฟ้ืนฟูวถิชีวีติชาวเล ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่2 มถุินายน 
พ.ศ. 2553” ซึง่มกีารจดัประชุมปฏบิตักิารจดัท าขอ้มลูเพื่อสื่อสารความเขา้ใจอนัดต่ีอกลุ่มชาตพินัธุช์าวเล ใน
วนัที ่25-26 มถุินายน 2557 ณ ชุมชนชาวเลมอแกลน บา้นทบัตะวนั ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดั
พงังา9  
 ในการประชุมจดัท าขอ้มลูฯ ทมีเดนิดนิไดจ้ดัอบรมการท าผงัเครอืญาตซิึง่เป็นหนึ่งในเครื่องมอืศกึษา
ชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและชาวเล เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้การท างานร่วมกนั โดยฝึก
ปฏบิตัทิ าผงัเครอืญาตใินหอ้งประชุมและปฏบิตักิารจรงิผ่านการศกึษาชุมชน ช่วงทีผู่เ้ขา้ร่วมอบรมฝึกท าผงั
เครอืญาตใินหอ้งประชุมเป็นเพยีงช่วงเวลาสองชัว่โมง แต่กส็รา้งใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัได ้เกดิ
การพูดคุยสอบถามเรื่องราวชีวิต ครอบครวั ความเป็นอยู่ จนสามารถเขยีนผงัเครอืญาติได้ แม้จะไม่มี
รายละเอยีดตวับุคคลมากนัก แต่ก็ท าให้เหน็ว่าผู้เขา้ร่วมอบรมเข้าใจหลกัและวธิกีารว่าผงัเครอืญาตทิ าให้
เขา้ใจชวีติคนในชุมชนไดอ้ย่างไร เมื่อได้ฝึกทดลองปฏบิตัใินห้องประชุมแลว้ ผู้เขา้ร่วมไดล้งมอืปฏบิตักิาร
จรงิภาคสนามในชุมชนชาวเลมอแกลนบ้านทบัตะวนั ผลจากการปฏิบตัิการภาคสนามท าให้เห็นความ
ซบัซอ้นของครอบครวัและเครอืญาตชิาวมอแกลน ที่เจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานราชการในฐานะคนนอกยากที่
จะเข้าใจหากไม่ได้พูดคุยหรือสัมผสักับชุมชนจากมุมที่เป็นอยู่ เนื่องจากรูปแบบการอยู่อาศัยของชาว         
มอแกลนจะมลีกัษณะครอบครวัทีน่ าลูกของญาตหิรอืผูท้ีน่ับถอืกนัเป็นญาตกินัมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมและ
อยู่ร่วมภายใต้หลงัคาเรอืนเดยีวกนั ลกัษณะเช่นนี้อาจต้องท าความเขา้ใจเรื่องความสมัพนัธแ์ละการนับถอื
เป็นญาตทิีโ่ยงใยกนัในชุมชน หรอืแมแ้ต่การตัง้ชื่อทีถู่กครอบดว้ยระบบคดิทีม่คีวามเป็นทางการ โดยมองไม่

                                                           
9 การประชุมปฏบิตักิารเพื่อสือ่สารความเขา้ใจอนัดต่ีอกลุ่มชาตพินัธุช์าวเล 25 –26 มถุินายน 2557 ณ โรงแรม เดอะบรษิา 
บชี รสีอรท์ เขาหลกั ต าบลล าแก่น อ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน). 
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เหน็อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ ์ซึง่การท าผงัเครอืญาตชิาวมอแกลนพบว่า หลายคนมชีื่อทีต่ ัง้ใหม่เมื่อเขา้สู่
ระบบการศึกษาในโรงเรยีน ซึ่งเป็นคนละชื่อกับที่คนในชุมชนเรยีก ชื่อที่คนในชุมชนเรยีกจะเป็นชื่อที่
ครอบครวัตัง้ให้ตามความเชื่อหรอือ้างอิงกบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตวัที่มคีวามหมายกบัชวีติ และ
แตกต่างอย่างสิน้เชงิกบัชื่อทีท่างราชการตัง้ให้เพื่อใช้ในระบบการศกึษาหรอืทะเบยีนราษฎร ์ซึง่สรา้งความ
สบัสนในการท าผงัเครอืญาตพิอสมควร นอกจากนี้ผงัเครอืญาตยิงัช่วยใหเ้หน็ความสมัพนัธข์องชาวมอแกลน
บ้านทบัตะวนัที่ไม่ได้จ ากดัแค่พื้นที่หมู่บ้าน แต่มกีารเคลื่อนยา้ยไปมาหาสู่กนักบัเครอืญาติที่บ้านเกาะนก 
รวมไปถงึชุมชนชาวเลในอนัดามนั ส่งผลใหว้ฒันธรรม ประเพณ ีการท ามาหากนิ มลีกัษณะบางอย่างร่วมกนั
เป็นเครอืขา่ยความสมัพนัธ ์และช่วยใหเ้ขา้ใจวถิชีวีติชุมชนมากขึน้  

   
 ส่วนการท างานในโครงการนกัมานุษยวทิยาเดนิดนิกม็กีารใชผ้งัเครอืญาตดิว้ยการตคีวามตามความ
ต้องการที่หลากหลาย เช่น กรณีโครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางมานุษยวิทยาเพื่อพฒันา
พพิธิภณัฑม์ชีวีติของชุมชนบา้นขีเ้หลก็ใหญ่ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิซึง่ต้องการคน้หาทีม่า
ของบรรพบุรุษจากค าบอกเล่าแก่ลูกหลานว่า “เป็นบ้านเจ้าบ้านนาย” แต่ไม่สามารถอธบิายได้ว่าคอือะไร 
คณะท างานจงึเริม่คน้หาตวัตนของคนขีเ้หลก็ใหญ่ดว้ยการท าผงัเครอืญาต ิจากครอบครวั เป็นครอืญาต ิและ
ขยายไปสู่ชุมชน โดยมวีิธีการสืบหาข้อมูลที่น่าสนใจ ทัง้การพูดคุยกับผู้รู้ คนเฒ่าคนแก่ หลักฐานจาก
ทะเบยีนราษฎร ์หรอืแมแ้ต่ป้ายหน้าทีเ่กบ็อฐัขิองบรรบุรุษทีอ่ยู่ในวดั จากนัน้จงึน าขอ้มลูมาเชื่อมต่อกนั และ
ติดผงัเครอืญาติที่มขีนาดสามเมตรในพื้นที่ศาลาวดัเป็นเวลาสองสปัดาห์  เพื่อให้คนในชุมชนช่วยกัน
ตรวจทานและเตมิเต็มขอ้มูลของตนเอง ผลที่เกดิขึน้จากการท าผงัเครอืญาตขิองคณะท างาน สรา้งให้เกิด
ความภาคภมูใิจแก่ลกูหลานในชุมชนทัง้ในแงก่ารสบืเชือ้สายมาจากลาวหลวงพระบาง หรอืการเป็นลูกหลาน
เจา้พ่อพระยาแล แมจ้ะไม่สามารถยนืยนัหลกัฐานได้ชดัเจนนัก แต่ก็เป็นเรื่องราวทีม่าจากสายตระกูล และ
เป็นการจดุประกายใหค้นรุ่นใหม่ไดศ้กึษาต่อ รวมถงึแนวคดิการต่อยอดการท าผงัเครอืญาตทิีเ่ป็นระบบมาก
ขึน้ และมองถงึประโยชน์ในแงก่ารศกึษาทีเ่ชื่อมต่อกบัโรงเรยีนในชุมชนอกีดว้ย   
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 หลายคนมกัคดิว่าครอบครวัเครอืญาตเิป็นเรือ่งง่ายทีแ่ค่รูว้่าใครเป็นพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย เท่านัน้ 
แต่จากประสบการณ์ท างานเมื่อได้ไปสมัผสักบัข้อเท็จจรงิของชุมชนจงึจะเห็นความซบัซ้อน คุณค่า และ
ความหมายหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ อกีนัยยะหนึ่งการท าผงัเครอืญาตกิเ็ป็นเหมอืนการถอดรหสัความสมัพนัธ์
ของคนในชุมชน และต่อภาพผู้คนจนเหน็ระบบความสมัพนัธ์ที่เชื่อมต่อกนั ทัง้ยงัเป็นพื้นฐานของการท า
ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั ที่ส าคญัคอืน าไปสู่การท างานทีล่ดอคตทิางชาตพินัธุห์รอืก าแพงความรูส้กึที่มต่ีอ
กนัจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการท างานดว้ย  
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 “ปฏิทินชุมชน” เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านงานและเวลา 
 

จไุรรตัน์ ปิยะวชัร ์ 
 

 ปฏทินิชุมชนคอื ตารางกจิกรรมที่รวบรวมเหตุการณ์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในรอบปีตามการนับเวลาของ
ชุมชน บางชุมชนอาจมกีารรวบรวมกจิกรรมในรอบเดอืน โดยหลกัส าคญัของการท าปฏทินิคอืการเรยีนรูว้ถิี
ชวีติของชุมชนผ่านเวลาของชาวบา้นว่าชุมชนท าอะไรบา้ง เพื่อจะไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมกบักจิกรรมของชุมชน
ได้ เมื่อรูว้่าในรอบปีของชาวบ้านมงีานอะไรบ้าง มกีารท ามาหากนิแบบไหน หรอืมปีระเพณีพธิกีรรมอะไร 
ส่งผลกบัชุมชนอย่างไร เราก็สามารถวางแผนการท างานให้สอดคล้องกบัเวลาชวีติของชาวบ้าน วเิคราะห์
สถานการณ์ และเขา้ใจการเปลีย่นแปลงของชุมชนทัง้เรือ่งเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  
 โดยปกติการท าปฏิทินชุมชนมกัจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือปฏิทินเศรษฐกิจและปฏิทิน
วฒันธรรม แต่จากประสบการณ์ท างานโครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิพบว่าการท าปฏทินิชุมชนสามารถ
จ าแนกแยกย่อยไดต้ามประเดน็ทีชุ่มชนสนใจ เช่น ปฏทินิอาหาร ปฏทินิท่องเทีย่ว ปฏทินิเพาะปลูก ปฏทินิ
ทรพัยากร ฯลฯ และยงัพบการนบัเวลาทีห่ลากหลายตามวฒันธรรมของชุมชน เช่น การนับตามจนัทรตค ินับ
ตามขา้งขึน้ขา้งแรม นบัตามช่วงมรสุม เป็นต้น ซึง่การท าปฏทินิชุมชนจะเริม่จากเกบ็รวบรวมขอ้มลูกจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนรอบหนึ่งปี หรอืตามรอบการนับเวลาของชาวบา้น บางชุมชนอาจไม่ไดเ้ริม่นับหนึ่งทีเ่ดอืน
มกราคม สิง่ส าคญัคอืเราตอ้งท าความเขา้ใจวธิกีารนับเวลา ซึง่อาจมเีหตุผลทีม่าจากความเชื่อหรอืมเีงื่อนไข
จากธรรมชาตแิวดลอ้ม บ่อยครัง้ทีม่กัพบว่าการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมจะถามเพยีงว่าเดอืนนี้ท ากจิกรรมอะไร แต่
ไมไ่ดส้บืหาไปใหล้กึว่ากจิกรรมนัน้ท าทีไ่หน ท าอยา่งไร มใีครมาร่วมท าบา้ง ขอ้มลูเหล่านี้มสี่วนส าคญัที่บอก
เรื่องราวของชุมชน ท าให้เหน็เวลา ตวัคน และพื้นที่กิจกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกบัแผนที่เดนิดนิและผงั
เครอืญาติได้ หากศึกษาปฏทิินชุมชนให้ลึกไปกว่านัน้อีก เราจะเห็นอาชีพที่หลากหลายของชุมชน การ
รวมกลุ่มคน วถิกีารผลติ และระบบความเชื่อของชุมชน  
 จากประสบการณ์ท างานโครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิ มกีรณีตวัอย่างการท าปฏทินิชุมชนที่
น่าสนใจ เช่น กลุ่มเยาวชนโรงเรยีนสามเงาวทิยาคม10 ท าปฏทินิหมูบ่า้นจดัสรร11 อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
โดยแบ่งลกัษณะการท าปฏทินิเป็น 3 แบบคอื ปฏทินิอาหาร ปฏทินิประเพณี และปฏทินิกจิกรรมในโรงเรยีน 
เพื่อต้องการทราบว่ามีกิจกรรมอะไรในชุมชน แต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับการท ามาหากินของ
ครอบครวัอยา่งไร และกลุ่มเยาวชนจะสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมของชุมชนอย่างไรโดยไม่กระทบต่อการเรยีน
ของตนเอง ซึง่การท าปฏทินิใชว้ธิกีารนบัเวลาตามเดอืนสากลคอืเริม่ต้นทีเ่ดอืนมกราคม กุมภาพนัธ์ มนีาคม 
ไปจนถงึเดอืนธนัวาคม และซอ้นด้วยการนับเดอืนตามแบบโบราณทีค่นเฒ่าคนแก่ในชุมชนยงัถอืปฏบิตัอิยู ่

                                                           
10 โครงการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ “บา้นนาในน ้าเหนือเขือ่นภูมพิล” ด าเนินงานในปี 2556 
11 ชื่อหมู่บา้นทีย่า้ยมาจากชุมชนบา้นนา ปัจจุบนัชมุชนบา้นนาเป็นพืน้ทีส่ว่นหนึ่งของเขือ่นภมูพิล 



12 
 

โดยเริม่จากการท าปฏทินิอาหาร ส ารวจว่าในรอบปีมอีาหารอะไรบ้าง หาได้จากที่ไหน หาไดอ้ย่างไร มกีาร
เปลีย่นแปลงของทรพัยากรอาหารอยา่งไร เช่น อึง่หากนิ/ขายไดใ้นช่วงมถุินายน-สงิหาคมทีบ่รเิวณสนามบนิ
เก่าและทุ่งนาในเขื่อนภูมพิล หาหน่อไมไ้ด้ในช่วงกนัยายน-ตุลาคมบรเิวณป่ารอบหมู่บ้าน หาเหด็ได้หลาย
ชนิด เช่น เห็ดถอบในเดอืนเมษายน-พฤษภาคม เห็ดโคนเดอืนสงิหาคม-พฤษภาคม เหด็เหล่านี้มมีากใน
บรเิวณชายป่าเหนือเขื่อนภูมพิล นอกจากนี้ยงัมผีกักาด ปลาสรอ้ย ปลาตะเพยีน ล าไย การท าขา้วคัว่ ขา้ว
เกรยีบ เชื่อมโยงถงึเรือ่งทรพัยากรและความมัน่คงทางอาหารของชุมชน มกีารท าฝ้าย (ปลูกเองในบา้น) ช่วง
วนัสงกรานต์เพื่อต้อนรบัลูกหลาน ช่วงเวลานี้คนในชุมชนจะรวมตวักนัจงึเป็นโอกาสทีด่ใีนการศกึษาชุมชน 
นอกจากปฏทินิอาหารแล้ว ยงัมปีฏทินิประเพณีและปฏทินิกิจกรรมในโรงเรยีน เมื่อท าปฏทินิครบทัง้สาม
แบบจงึน ามาเปรยีบเทยีบกนั พบว่า ช่วงทีม่กีารสอบปลายภาคคอื เดอืนกนัยายน-ตุลาคม เป็นช่วงเดยีวกบั
ทีชุ่มชนจดังานตานก๋วยสลากและวนัออกพรรษา ท าใหก้ลุ่มเยาวชนสามารถวางแผนไดว้่าจะจดัการตนเอง
อย่างไร จะเข้าร่วมกิจกรรมหรอืช่วยงานชุมชนได้มากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็เข้าใจและจดั
กจิกรรมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเยาวชนไดเ้ช่นกนั  
 อกีกรณีตวัอย่างทีน่่าสนใจคอื การท าปฏทินิท ามาหากนิและปฏทินิวฒันธรรมของชาวเลอูรกัลาโว้ย 
เกาะหลเีป๊ะ จงัหวดัสตูล12 ที่ไดร้บัอทิธพิลค่อนขา้งมากจากกระแสการท่องเทีย่ว กล่าวคอืกจิกรรมและการ
ท ามาหากินของชาวเลอูรกัลาโว้ยเกาะหลเีป๊ะจะมมีากในช่วงเปิดรสีอร์ทหรอืที่เรยีกว่าช่วงไฮซซีัน่ (High 
season) คอืเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายนถงึธนัวาคม ชาวเลจะไปท างานรบัจา้งใน    
รสีอรท์ และท าอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคบรกิารซึง่เป็นผลจากการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเกาะหลเีป๊ะ เช่น การ
ขบัเรอืพานักท่องเทีย่วด าน ้า การแสดงรองเงง็ให้นักท่องเที่ยวชม เป็นต้น หากเราจดักจิกรรมกบัชาวเล ใน
ช่วงเวลาเช่นน้ีมกัจะไดร้บัการมสี่วนรว่มจากชุมชนน้อยกว่าปกต ิแต่พอถงึช่วงมรสุมหรอืช่วงโลวซ์ซีัน่ (Low 
season) ชาวเลอูรกัลาโวย้จะท ามาหากนิอยา่งอื่น เช่น ชกัไซ ตกเบด็ ลากอวน หาปลงิ แมว้่าจะหาไดต้ลอด
ทัง้ปีแต่กต็ดิขดัเรือ่งการไดร้บัอนุญาตจากอุทยานแห่งชาตติะรุเตา ซึง่เป็นเงื่อนไขส าคญัของการท ามาหากนิ 
และช่วงเดอืนมกราคมถึงมนีาคม ชาวเลอูรกัลาโว้ยจะไปบาฆัด๊ (ไปพกัผูกเรอืหลบลมตะวนัออก) ที่เกาะ    
อาดงัตรงขา้มกบัเกาะหลเีป๊ะ ซึง่ท าใหเ้หน็เรื่องการใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดจ้ ากดัแค่เกาะหลเีป๊ะ แต่กม็ี
การก าหนดขอบเขตจากอุทยานแห่งชาตติะรเุตาเช่นกนั 
 ส่วนปฏทินิวฒันธรรมของชาวเลอูรกัลาโวย้ จะมพีธิกีรรมและประเพณีในรอบปีทีส่ะทอ้นความเชื่อที่
หลากหลาย อาท ิการร ารองเงง็และร ามะนาในพธิลีอยเรอืช่วงเดอืนพฤษภาคมและตุลาคม ซึง่เป็นช่วงการ
เปลีย่นแปลงฤดกูาล ในเดอืนธนัวาคมกลุ่มชาวเลทีน่ับถอืครสิตศาสนาจะจดังานครสิต์มาส ขณะเดยีวกนัก็มี
งานวนัลาทวด ช่วงตรุษจนีมพีธิเีชงเม้งในลกัษณะคล้ายกบัคนจนีแต่เป็นกลุ่มชาวเล นอกจากนี้ยงัมกีาร
ท าบุญบา้น ท าบุญเปลว มกีารท าตุสะบาลาครัง้สุดทา้ยเมื่อ 10 ปีทีแ่ลว้ แต่ชาวเลยงัมคีวามทรงจ าและบอก

                                                           
12 โครงการฟ้ืนฟูดนตรชีาวเลกลุ่มชาตพินัธุอ์รูกัลาโวย้ในเกาะหลเีป๊ะ: ศลิปะการแสดงรองเงง็ ด าเนินงานในปี 2556 
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เล่าขอ้มูลได้ ปัจจุบนัไม่มกีารสบืสานต่อ และเป็นประเดน็ให้เกดิการพูดคุยถงึแนวทางการฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ของชุมชน  
 

 
 
จากกรณีตวัอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าปฏทินิชุมชนไม่ได้บอกแค่ว่าชุมชนมกีิจกรรมอะไร เกิดขึ้น

ในช่วงเวลาใด แต่ปฏทินิชุมชนยงัช่วยท าใหเ้ขา้ใจชุมชนในมติต่ิางๆ ทีส่ าคญัคอืการท าความเขา้ใจเวลาชวีติ
ของคนในชุมชนทัง้มติวิฒันธรรม การท ามาหากนิ และงานที่เกดิขึน้ในชุมชน ซึง่เป็นขอ้ดสี าหรบัคนท างาน
กบัชุมชนทีจ่ะสามารถวเิคราะหแ์ละรูว้่าตนเองจะท างานรว่มกบัชุมชนไดอ้ยา่งไร  
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ประวติัชีวิต: เรียนรู้ชีวิตเพ่ือเข้าใจ และอยู่ร่วมในสงัคมพหวุฒันธรรม13 
 

ธญัลกัษณ์ ศรสีงา่ 
 
 ประวตัชิวีติ คอืเรือ่งราวประสบการณ์ชวีติ ความทรงจ าของผูค้นทีม่ต่ีอตนเอง ครอบครวั คนรอบตวั 
และเชื่อมโยงกบัชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มทีด่ าเนินชวีติอยู่ ซึ่งส่วนมากถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเรื่อง
เล่า การศกึษาประวตัชิวีติจงึท าใหเ้ขา้ใจชวีติของผู้เล่าเรื่อง วธิคีดิ วธิมีองโลก อารมณ์ความรูส้กึ และบรบิท
ทางสงัคมทีแ่วดลอ้มชวีติของผูเ้ล่า 

เมือ่พจิารณาประวตัชิวีติในฐานะเครือ่งมอืศกึษาชุมชน เครื่องมอืนี้จงึมคีวามส าคญัทัง้ในฐานะที่ช่วย
สรา้งความสมัพนัธก์บัคนในชุมชน และเป็นวธิกีารศกึษาชุมชนผ่านเรื่องเล่าในชวีติของคนในชุมชน ซึง่ดว้ย
คุณสมบตัเิหล่านี้ ทมีนกัมานุษยวทิยาเดนิดนิจงึเลอืกประวตัชิวีติเป็นหน่ึงในเครือ่งมอืทีใ่ช้สนับสนุนงานฟ้ืนฟู
วถิชีวีติกลุ่มชาตพินัธุช์าวกะเหรีย่ง ตามมตคิณะรฐัมนตร ี 3 สงิหาคม 2553 ในส่วนของการสรา้งความเขา้ใจ
และเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรี่ยงและเจ้าหน้าที่ภาครฐัจากส านักวฒันธรรมจงัหวดั 15 
จงัหวดัทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของชุมชนกะเหรีย่ง  

ท าอย่างไรทีจ่ะสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างกลุ่มชาตพินัธก์ะเหรีย่งและเจา้หน้าทีภ่าครฐั  
เป็นโจทยห์ลกัที่ทมีเดนิดนิน ามาออกแบบการท างาน ซึ่งน ามาสู่การจดัประชุมปฏบิตักิารเพื่อสื่อสารความ
เขา้ใจอนัดต่ีอกลุ่มชาตพินัธุช์าวกะเหรีย่ง 2-5 มถุินายน 2557 ณ บา้นบ่อหว ีต าบลตะนาวศร ีอ าเภอสวนผึง้ 
จงัหวดัราชบุร ีประวตัิชีวติเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่น ามาสร้างกระบวนการเรยีนรู้ ร่วมกบัแผนที่เดนิดิน และ
ปฏทินิชุมชน  

ก่อนการจดัอบรมทมีเดนิดนิไดค้น้ควา้ขอ้มลูเกี่ยวกบัชุมชนบ่อหวจีากเอกสาร พูดคุยกบันักวชิาการ
ทอ้งถิน่ทีศ่กึษาเรือ่งกะเหรีย่งสวนผึง้ และลงภาคสนามพดูคุยกบัชาวชุมชนบ่อหว ีพรอ้มเชญิเป็นวทิยากรใน
วนัจดัอบรม รวมทัง้ “เตรยีมสนาม” ซึ่งประกอบไปด้วยเตรยีมเชงิพื้นที่ คอืสื่อสารท าความเขา้ใจกบัชุมชน
ผ่านผูน้ าชุมชน และเตรยีมเชงิเนื้อหา คอืสอบถามประวตัชิวีติคนในชุมชนที่ร่วมเป็นวทิยากร และน าขอ้มูล
ส่วนนี้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ค้นคว้าจากเอกสาร เพื่อท าความเข้าใจวิถีชีวติของกะเหรี่ยงบ้านบ่อหวีที่
เปลีย่นแปลงมาในแต่ละยคุสมยั ขณะเดยีวกนัการสมัภาษณ์ประวตัชิวีติกท็ าใหร้บัรูถ้งึอารมณ์ความรูส้กึของ
คนในชุมชนตัง้แต่บุกเบกิตัง้ชุมชนประมาณ 70 -80 ปีทีแ่ล้ว การท ามาหากนิ ความเป็นอยู่ในชุมชน เช่น 
ประวตัชิวีติของชายคนหนึ่งทีเ่คยท างานคุมด่านตรวจรถเขา้ออกเหมอืงแร่ช่วงทศวรรษ  2510 ซึง่เป็นช่วง
กิจการเหมืองแร่ในอ าเภอสวนผึ้งก าลงัเฟ่ืองฟู ทศวรรษที่ 2520 เขาเข้ารบัการอบรมเป็นผู้สื่อข่าว
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(ผสส.) ซึง่เป็นช่วงทีม่าเลเรยีระบาดในชุมชนบ่อหวอีย่างหนักและต่อเนื่อง ชาย 
                                                           
13

 สงัเคราะหจ์ากประสบการณ์ชวีติในฐานะทมีนกัมานุษยวทิยาเดนิดนิ และจากรายงานประชมุปฏบิตักิารเพื่อสือ่สารความ
เขา้ใจอนัดต่ีอกลุ่มชาตพินัธุช์าวกะเหรีย่ง 3-4 มถุินายน 2557 ณ ภูผาผึง้รสีอรท์ อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ี                         
ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน)  
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คนนี้ท าหน้าที่เจาะเลอืดผู้ป่วยส่งหน่วยมาเลเรยี น ายาไปให้ผู้ป่วยและตดิตามการรกัษา ทศวรรษที่ 2530 
เขาเป็นหมอตนีเปล่าเดนิทางตรวจรกัษาผูค้นในชุมชนเนื่องจากยงัไม่มสีถานีอนามยั รวมทัง้ เป็นคนที่ร่วม
ก่อตัง้กลุ่มสานเขง่ซึง่ต่อมากลายเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของชาวบ่อหว ี 

การเตรยีมสนามและเตรยีมความเขา้ใจก่อนจดัอบรมมคีวามส าคญั เนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่ที่เริม่
ท างานด้วย และสมัพนัธ์กบัการออกแบบการอบรมที่ต้องการสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรยีนรู้
ร่วมกนัระหว่างกลุ่มชาตพินัธ์กะเหรีย่งและเจ้าหน้าที่ภาครฐั โดยทมีเดนิดนิมบีทบาทเป็นทมีสนับสนุนใน
ส่วนของการสรา้งพืน้ทีส่นทนา น าเสนอวธิกีารศกึษาชุมชน และขอ้มลูพืน้ฐานของชุมชน ความคาดหวงัที่มี
ต่อการอบรมไม่ได้มุ่งเน้น “ผลผลติ” หรอืขอ้มูลที่มาจากการฝึกอบรม แต่เน้น “กระบวนการ” เรยีนรูเ้ขา้ใจ
ชวีติและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรี่ยง เและผู้เข้าอบรมสามารถน ามุมมองและวธิกีารท างานไป
ประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบต่อไปได ้ 

ในวนัจดัอบรม เครื่องมอืประวตัิชวีติเริม่จากการบรรยายว่าประวตัิชวีติคอือะไร ความส าคญัของ
ประวตัิชวีติ และวธิีเก็บขอ้มูลประวตัชิวีติที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเก็บข้อมูล แต่เป็นการฝึกการสนทนาที่
เข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นมนุษย์ของตนเองและคู่สนทนา หลงัจากนัน้ให้ผู้เข้ารบัการอบรมฝึกพูดคุย
สอบถามประวตัชิวีติคนในชุมชนบ่อหว ี(ทีท่มีเดนิดนิพดูคุยไวล้่วงหน้า) โดยแบ่งผูเ้ขา้อบรมเป็น 2 กลุ่ม เริม่
จากใหผู้เ้ขา้อบรมระดมความคดิเหน็ในกลุ่มว่าจะเริม่พูดคุยอย่างไร จะตัง้ค าถามอย่างไร เวลาในการพูดคุย 
1 ชัว่โมง หลงัจากนัน้แต่ละกลุ่มน าเสนอ  

เวลาเพยีง 1 ชัว่โมงอาจเป็นเรื่องยากที่จะท า
ความเขา้ใจชวีติของคนๆหนึ่งทีพ่ึ่งรูจ้กักนั ขอ้มูล
ที่ผู้ เข้าอบรมสัมภาษณ์และน าเสนอเกี่ยวกับ
ประวตัชิวีติชาวบ่อหวอีาจไม่มากนัก แต่สิง่ส าคญั
ของการฝึกสมัภาษณ์ประวตัชิวีติ คือการฝึกการ
สนทนาและรบัฟังเรื่องราวชวีติของผู้คน ซึง่อาจมี
ประสบการณ์ ความทรงจ าแตกต่างไปจากผู้เข้า
อบรม ขณะเดียวกันท าให้เข้าใจถึงจุดร่วมของ
ชีวิตมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ใด หรือ

กลุ่มวฒันธรรมใด ต่างเผชญิกบัความทุกข ์ความสุข ความเปลี่ยนแปลง การต่อสู้ดิ้นรนในชวีติมาด้วยกนั
ทัง้นัน้ ความเขา้ใจเหล่านี้มคีวามส าคญัในฐานะทีช่่วย “จุดประกาย” การท างานชุมชนดว้ยมุมมองทีเ่ขา้ใจใน
เพื่อนมนุษย ์ยอมรบัและเคารพผูค้นทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคม หรอืเรยีกอกีอย่างว่าสงัคม
พหุวฒันธรรม 
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หลังการอบรม ส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดแต่ละพื้นที่ได้น าแนวคิด และวิธีการ
ศึกษาชุมชนไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
กะเหรี่ยงในพื้นที่ และกลบัมาน าเสนอร่วมกนั 
3-5 กนัยายน 2557 เวลาสามเดอืนหลงัการ
อบรมเจ้าหน้าที่จากส านักวัฒนธรรมจังหวัด
หลายพื้นที่ได้ลงชุมชน เรยีนรู้ท าความเข้าใจ 
และท างานร่วมกบัชุมชนกะเหรีย่ง รวมทัง้เหน็
ช่องทางขบัเคลื่อนงานในพื้นที ่เช่น ส านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชรที่มีแนวคิดท า
เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติร่วมกบัชุมชนวุ้งกะสงั (โวซะโก) ต าบลโป่งน ้ารอ้น อ าเภอคลองลาน จงัหวดั
ก าแพงเพชร หรอืส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัสุโขทยัทีม่แีนวคดิน าเครื่องมอืศกึษาชุมชนไปขยายต่อภายใน
หน่วยงาน  

แมว้่าจะไมส่ามารถอา้งว่าความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดมาจากเครื่องมอืศกึษาชุมชน เพราะยงั
มเีหตุปัจจยัประกอบอกีมากมาย ไมว่่าจะเป็นเงือ่นไขเฉพาะส่วนบุคคล เงื่อนไของคก์ร เงื่อนไขพืน้ที ่แต่การ
ท างานชุมชนและงานวฒันธรรมที่เปิดพื้นที่ให้กะเหรี่ยงผู้เป็นเจ้าของวฒันธรรมเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ท างานกบัหน่วยงานภาครฐั ถือเป็นจุดเริม่ต้นและความพยายามที่ส าคญัในการปรบัเปลี่ยนวธิคีดิในการ
ท างานของภาครฐัทีม่โีครงสรา้งตามล าดบัชัน้มาสู่การท างานในแนวระนาบที่มมีติขิองความเป็นมนุษยเ์พิม่
มากขึน้  
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ต่อภาพความทรงจ า: กระบวนการสืบค้นประวติัศาสตรช์ุมชนจากบ้านนาสู่บ้านจดัสรร14 
 

ธญัลกัษณ์ ศรสีงา่ 

 
“ความทรงจ ามหีลายรปูแบบและปฏบิตักิารในระดบัทีห่ลากหลาย  

สิง่ทีพ่วกเราจ ากม็หีลากหลายชนิดและมเีหตุผลอยูม่ากมายทีเ่ราเลอืกจ า”15  
 

 “ความทรงจ า” นอกจากช่วยท าความเขา้ใจชวีติของคนๆหนึ่งแล้ว ความทรงจ าของคนหลายคนที่
เกดิขึ้นในชุมชนยงัสามารถต่อเป็นเรื่องราว หรอืประวตัศิาสตรข์องชุมชนได้  นี่คอืประเดน็หลกัที่ทมีศูนย์
มานุษยวิทยาสิรนิธร ใช้ออกแบบการจดัอบรมเครื่องมอืทางมานุษยวิทยาให้กับคุณครูและนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม อ.สามเงา จ.ตาก 
 ที่มาของการจัดอบรม คือคุณครูชลอ ถนัดวณิชย์ และนักเรียนร่วมกันท าโครงการ ศึกษา
ประวตัศิาสตรท์้องถิน่ “บ้านนาในน ้าเหนือเขื่อนภูมพิล” กบัโครงการนักมานุษยวทิยาเดนิดนิ โดยต้องการ
ศกึษาประวตัศิาสตรช์ุมชนบา้นนา ซึง่จมอยู่ในแม่น ้าปิงมาตัง้แต่ต้นทศวรรรษ 2500 จากการสรา้งเขื่อนภูมิ
พล ชาวบา้นนาเดมิอพยพมาตัง้ชุมชนที่ “หมู่บา้นจดัสรร” พืน้ทีท่ี่ภาครฐัจดัให้ อกีส่วนอยู่ทีบ่้านโสมง บ้าน
สนัป่าป๋วย และรวมเป็นชุมชนชาวแพเหนือเขือ่นภมูพิล  

เมื่อบ้านนาจมหายไปกบัสายน ้า การศกึษาประวตัศิาสตรช์ุมชนจงึต้องอาศยั “ความทรงจ า” ทีม่ต่ีอ
บ้านนา มาเชื่อมต่อเป็นเรื่องราว ซึ่งน ามาสู่โจทย์ที่ว่าจะต่อภาพความทรงจ าได้อย่างไร วธิทีี่ทมีศูนย์ฯ
น ามาใช้ คอืชวนคุณครูและนักเรยีนร่วมกนัไปพูดคุยกบัคนเฒ่าคนแก่ที่เคยอยู่บ้านนา แล้วน าข้อมูลจาก
ความทรงจ าของแต่ละคนมาเขยีนเป็นเส้นเวลาหรอื timeline หลงัจากนัน้จงึดึงเรื่องราวมาต่อกันเป็น
ประวตัศิาสตรช์ุมชนบา้นนา  
 การเชื่อมต่อความทรงจ าของแต่ละคน ท า
ให้เห็นว่าบ้านนาประมาณ 70 ปีที่แล้วไม่ได้เป็น
ชุมชนที่โดดเดี่ยว จากประวตัชิวีติตาอุ่นใจ สุภาโย 
ท าให้รู้ว่าตาอุ่นใจรับจ้างถ่อเรือจากบ้านนาไป
ระแหง (ตวัจงัหวดัตาก) ใช้เวลา 1 คนื ค่าจา้ง 5 
บาท ต่อคืน น าขี้ชันกับพริกแห้งไปขายที่เมือง
ระแหง และขากลบัซื้อขา้ว กะปิ น ้าปลา มาขายที่

                                                           
14 ตพีมิพค์รัง้แรกใน จดหมายขา่วศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) ปีที ่16 ฉบบัที ่83 (พฤษภาคม-กนัยายน 
2557): หน้า 12-13. 
15 Misztal, Barbara A. 2003. Theories of Social Remembering. Philadelphia: Open University Press. 
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บา้นนา16 และประมาณ 50 ปีทีแ่ลว้มเีรอืเมล ์2 ล าวิง่ระหว่างบา้นนากบับา้นตาก (อ.บา้นตาก) เจา้ของเรอืทัง้ 
2 ล า เป็นคนนครสวรรค์17 ตัง้แต่ปี 2500 เป็นตน้มา คนจากบา้นนาเริม่อพยพมาบา้นจดัสรร ตาอุ่นใจยา้ยมา
พรอ้มกบัพ่อแมด่ว้ยการล่องแพ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีรือ้ไมจ้ากบา้นนามาปลกูใหม่ทีจ่ดัสรร ของทีน่ ามา
ดว้ย คอื ขา้ว ววั ควาย ไมฝ้าบา้น เสาบา้น มาอยูท่ีร่ฐัจดัพืน้ทีไ่วใ้ห ้ใชช้วีติล าบาก ไมม่ไีฟฟ้า พืน้ทีเ่ป็นป่า 
 เหตุการณ์อพยพของชาวบา้นนาเกดิขึน้มาเกอืบ 60 ปี ขณะทีผู่้ต่อภาพความทรงจ า คอื นักเรยีน 
และคุณครู ซึง่ไม่ไดม้ปีระสบการณ์ร่วมกบับ้านนา หรอืไม่กอ็ยู่ในวยัเดก็จนจ ารายละเอยีดไม่ได้ ส่วนมาก
เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านจดัสรร โจทย์อีกโจทย์ที่เพิ่มขึ้นมาคือ นอกจากน าความทรงจ าของคนที่มี
ประสบการณ์ชวีติทีบ่า้นนามาเชื่อมต่อเป็นประวตัศิาสตรช์ุมชนแลว้ จะเชื่อมต่อประวตัศิาสตรบ์า้นนากบับา้น
จดัสรรไดอ้ยา่งไร 
 ทมีศูนยฯ์ให้คุณครแูละนักเรยีนทีเ่ขา้อบรมแบ่งกลุ่มกนัเขยีนประวตัศิาสตรช์ุมชนช่วงเวลาทีต่นเอง
รบัรู้ หรอืมปีระสบการณ์โดยตรง ซึ่งมีเรื่องราวที่สะท้อนถึงความสนใจที่แตกต่างกันไปของคุณครูและ
นักเรยีน เช่น ปี 2551 คุณครเูขยีนว่าเป็นปีทีพ่ระเจา้ทนัใจ พระพุทธรปูส าคญัของชุมชนตัง้แต่อยู่ทีบ่า้นนา
ถูกขโมย และได้คืนมา ขณะที่นักเรียนเขียนว่าในปีเดียวกันนัน้มีร้านเกมเปิดในหมู่บ้าน ปี 2553งาน
คาราวานคลาสสกิมกีารแสดงคอนเสริต์ที่โรงเรยีนชลประทานรงัสรรค์ ปี 2554 ความเชื่อเรื่องเขื่อนจะแตก
ตอนน ้าท่วมใหญ่ของเดก็ชายปลาบู่ท าใหค้นบา้นจดัสรรบางคนอพยพไปทีอ่ื่น 

เมื่อน าความทรงจ าของคนเฒ่าคนแก่มาต่อกับ
ความทรงจ าของคุณครูและนักเรียนท าให้เห็น
พัฒนาการของชุมชนตัง้แต่บ้านนาจนถึงบ้าน
จดัสรร และยงัท าใหเ้หน็ถงึมุมมองของการ “เลอืก
จ า” ทีแ่ตกต่างกนัไปตามเงือ่นไขชวีติ เช่น เพศ วยั 
สถานภาพทางสงัคม ซึ่งความทรงจ าทัง้หมดนัน้
สามารถน ามาเชื่อมต่อกนัได ้กระบวนการทัง้หมด
นี้จงึเป็นการสรา้งการมสี่วนร่วมใหก้บัคนในชุมชน
ที่มาร่วมกันต่อภาพชุมชนจากความทรงจ าของ

ตนเอง ท าใหไ้ดป้ระวตัศิาสตรช์ุมชนแบบทีม่องเหน็ชวีติของผูค้น และถ้ามองในฐานะชุดความรู ้การศกึษา
ประวตัศิาสตรช์ุมชนแบบมสี่วนร่วมยงัเป็น “การกระจายอ านาจในการสรา้งความรู้” ใหก้บัคนในชุมชนผูเ้ป็น
เจา้ของความทรงจ า หรอืเจา้ของความรูอ้กีดว้ย 

 
 

                                                           
16 อุ่นใจ สภุาโย, นาย อายุ 87 ปี 261 หมู่ที ่4 บา้นท่าพมิาน ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก (สมัภาษณ์ 11 ตุลาคม 2556). 
17 สนัทนา ทอสาร, นาง อายุ 65 ปี หมูท่ี ่4 บา้นท่าพมิาน ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก (สมัภาษณ์ 11 ตุลาคม 2556). 
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บทส่งท้าย 
 

 “หวัใจ” ของการใช้เครื่องมอืวถิีชุมชนแบบ “เดนิดนิ” คอื เสรมิพลงั สร้างความรู้  สู่ความเข้าใจ 
หมายถงึการใช้เครื่องมอืศกึษาชุมชนเป็นกระบวนการเสรมิพลงัให้คนในชุมชน หรอืกลุ่มชาตพินัธุ์มคีวาม
มัน่ใจในการเป็นผูส้รา้งความรู้ และน าความรูน้ัน้ไปขบัเคลื่อนสรา้งความเปลีย่นแปลงร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ
ในสงัคม ซึ่งมองได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจในการสร้างความรู้ ซึ่งในอดตีมกัผูกขาดอยู่กบัผู้เชี่ยวชาญ 
นกัวชิาการ หรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐั โดยกระบวนการนี้น าไปสู่การเพิม่อ านาจต่อรองในเรื่องสทิธ ิการด ารงอยู่ 
และตวัตนหรอือตัลกัษณ์ รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กดิการแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการท างานร่วมกนัของคนใน
ชุมชน กลุ่มชาตพินัธุ ์และภาคส่วนต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

เครื่องมอืวถิชีุมชนยงัมบีทบาทในการสร้างความสมัพนัธ์ และท าให้เกดิพื้นที่ของการสนทนาและ
เรยีนรู้ร่วมกนั ทัง้ภายในกลุ่มวฒันธรรม เช่น คนในชุมชนหรอืกลุ่มชาติพนัธุ์ที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของ
ตนเอง และการเรยีนรู้ขา้มกลุ่มวฒันธรรม เช่น คนในชุมชนกบัคนนอกชุมชน กลุ่มชาติพนัธุ์กบักลุ่มคนที่
เกีย่วขอ้ง ไมว่่าจะเป็นนกัวชิาการ เจา้หน้าทีจ่ากองคก์รพฒันาเอกชน เจา้หน้าทีภ่าครฐั ซึง่การเรยีนรูร้่วมกนั 
เป็นจุดเริม่ต้นที่น าไปสู่ความเขา้ใจและการยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย ์ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคญัในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

 
 
 


