8

บทที่

วิถีชุมชนเครื่องมือ 7 ชิ้นที่ท�ำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก

แนะน�ำโดย พรรณี บัวเล็ก
Punnee Bualek

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
156 วารสารร่
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

8

บทที่

วิถีชุมชนเครื่องมือ 7 ชิ้นที่ท�ำให้งานชุมชน
ง่าย ได้ผล และสนุก1
แนะน�ำโดย พรรณี บัวเล็ก2
Punnee Bualek

วิ ถีชุมชนเครืองมือ 7 ชิ นทีทาํ ให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก1
แนะนํ าโดย พรรณี บัวเล็ก2
Punnee Bualek

บทที่ 8

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เสมื อ นต� ำ ราของคนท� ำ งานชุ ม ชน
ที่เขีหนัยนขึ
้นจากประสบการณ์การท�ำงาน การวิจัย การร่วม
งสือเล่มนีเป็ นเสมือนตําราของคนทํางานชุมชน ทีเขียน
นให้ความคิ
ดาเห็
ของคณะผู
ำ การเขี
ขึน กั
จากประสบการณ์
การทํ
งานนการวิ
จยั การร่วมกั้จนัด
ให้ท�
ความคิ
ดเห็น ยนหนังสือเล่มนี้
ของคณะผู
จ
้
ด
ั
ทํ
า
การเขี
ย
นหนั
ง
สื
อ
เล่
ม
นี

แ
ปลกกว่
า
ตํ
า
ราเล่
ม
อื

น
แปลกกว่าต�ำราเล่มอื่นๆ คือไม่มีการอ้ๆคื
างอิอ งต�ำราต่างๆ เลย
ไม่ ม ี ก ารอ้ า งอิ ง ตํ า ราต่ า งๆเลย รวมทั ง ไม่ ม ี ก ารอ้ า งอิ ง ตํ า รา
้งไม่
มีการอ้อาสร้งอิางความขลั
งต�ำราต่
างประเทศอย่
ต่ารวมทั
งประเทศอย่
างมากมายเพื
งของเนื
 อหาทีต้องการ างมากมายเพื่อ
สือสร้
สารเช่
นกัน เมืออ่ านแล้
วก็พบว่า้อ
ช่วหาที
ยให้คนทํ
มชนทํ่อาสารเช่
งาน
างความขลั
งของเนื
่ต้อางานชุ
งการสื
นกัน เมื่ออ่าน
อย่ า งมีทิศ ทาง รู้ว่ า จะต้ อ งทํ า อะไรบ้ า งและทํ า อย่ า งไรให้ ป ระสบ
แล้วก็พบว่าช่วยให้คนท�ำงานชุมชนท�ำงานอย่างมีทิศทาง
ความสําเร็จ หนังสือได้บอกถึงหลักการ การทําความเข้าใจในเรือง
รู้ว่ายจะต้
ำอะไรบ้
งและท�
ำอย่ากิาจงไรให้
ประสบความส�ำเร็จ
ญั หาและข้าอระมั
ดระวังการทํ
กรรมเอาไว้
ต่างๆ สอนการทํากิจกรรมต่างๆอย่างละเอี
ด รวมทัอง งท�
บอกป
ด้หนั
วย งสือได้บอกถึงหลักการ การท�ำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ สอนการท�ำกิจกรรม
หนังสือเล่มนีได้เข้ามาเติมช่องว่างทางความรูส้ ําหรับการทํางานชุมชนทีไ ม่มตี ํารา เป็ นเรืองเป็ น
ต่างๆ
งละเอี
ยดมชนที
รวมทั
ง้ บอกปั
ญหาและข้
ระวัมงชนเก่
การท�
้ย
ราว
และดูเอย่
หมือานการทํ
างานชุ
ผ ่านมาเป็
นเรืองประสบการณ์
เท่านัอ
น ระมั
คนทีท ดํางานชุ
งคือำคนกิจกรรมเอาไว้ดว
ทีม ปี ระสบการณ์
ยทอดประสบการณ์้ ส
เป็� ำนหรั
ระบบบและ
หนังทําสืงานมามากและทํ
อเล่มนี้ได้าเงานมานาน
ข้ามาเติแต่มไม่ช่สอามารถถ่
งว่าางทางความรู
การท�ำงานชุมชนที่
ต้องเรียนรูโ้ ดยการไปทํางานด้วย จึงไม่แปลกใจว่าหนังสือเล่มนีได้รบั การพิมพ์ครัง แรกเมือปี พ.ศ.
ไม่มีต�ำรา เป็นเรื่องเป็นราว และดูเหมือนการท�ำงานชุมชนที่ผ่านมาเป็นเรื่อง
จนปจั จุบนั พิมพ์มา  ครัง แล้วโดยมีการปรับปรุงอยู่เรือยๆ มียอดการพิมพ์ ถึง , เล่ม นับเป็ น
ประสบการณ์
นั้นงของหนั
คนที
่ทง�ำความรู
งานชุ
ชนเก่งคมไทย
งคือคนที่มีประสบการณ์ท�ำงานมามาก
ยอดพิ
มพ์หนังสือทีส งู สุเดท่
เล่มาหนึ
งสือเชิ
ท้ ปี ม
รากฏในสั
หนั
ง
สื
อ
เล่
ม
นี

ก
ล่
า
วถึ
ง
เครื
อ

งมื
อ
ง่
า
ยๆ

ชิ
น

ที
ไ

ม่
เ
พี
ย
งแต่
น
ํ
า
เราไปสู
่ความเป็ นไปได้ใเนการทํ
างาน และต้องเรียนรู้
และท�ำงานมานาน แต่ไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ป็นระบบ

แต่ยงั ได้สร้างมติใหม่ในการทํางานชุมชนทีท ําให้เราเคารพในคุณค่าและศักดิ ศรีของผูค้ นและวิถชี ุมชนที
เราเข้าไปเรียนรู้ จากเดิมการทํางานชุมชนทีเน้ นการสํารวจด้วยแบบสอบถามทีกําหนดข้อมูลไว้แล้ว
ั หาอะไรทีย ัง ไม่
ล่ ว งหน้ า และมุ่ ง ทีจ ะได้ข้อ มูล เชิง ปริม าณ ต่ อ จากนั น ก็ม าวิเ คราะห์ ชุ ม ชนว่ า มีป ญ
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โดยการไปท�ำงานด้วย จึงไม่แปลกใจว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ.2545 จนปัจจุบันพิมพ์มา 11 ครั้งแล้วโดยมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ มียอด
การพิมพ์ ถึง 58,000 เล่ม นับเป็นยอดพิมพ์หนังสือที่สูงสุดเล่มหนึ่งของหนังสือ
เชิงความรู้ที่ปรากฏในสังคมไทย
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเครื่องมือง่ายๆ 7 ชิ้น ที่ไม่เพียงแต่น�ำเราไปสู่ความ
เป็นไปได้ในการท�ำงาน แต่ยังได้สร้างมติใหม่ในการท�ำงานชุมชนที่ท�ำให้เราเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้คนและวิถีชุมชนที่เราเข้าไปเรียนรู้ จากเดิมการท�ำงาน
ชุมชนที่เน้นการส�ำรวจด้วยแบบสอบถามที่ก�ำหนดข้อมูลไว้แล้วล่วงหน้าและมุ่งที่
จะได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ต่อจากนั้นก็มาวิเคราะห์ชุมชนว่ามีปัญหาอะไรที่ยังไม่เข้า
เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา คู่มือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางใหม่ของการเข้าไปเรียนรู้
ชุมชนอย่างทีช่ มุ ชนเป็น ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เอง
การเข้าใจนี้ต่างกับการวัดด้วยใช้ไม้บรรทัดการพัฒนา เมื่อเราสามารถเข้าใจชุมชน
อย่างที่ชุมชนเป็นแล้ว เราก็จะสามารถหาทางออกร่วมกัน เข้าใจข้อจ�ำกัดและ
ศักยภาพของชุมชนอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ถึงแม้ว่าหนังสือ วิถีชุมชน เครื่องมือการเรียนรู้ที่ท�ำงานชุมชนอย่างง่าย
ได้ผล และสนุก จะมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นคู่มือส�ำหรับการท�ำงานชุมชนแต่ก็
สามารถใช้ได้อย่างดีในแวดวงต่างๆ ทั้งสายการพัฒนา การศึกษาและการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา คนท�ำงานด้านการเกษตร และการฟื้นฟูและการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เป็นต้น หลักการของการท�ำงานกับเครือ่ งมือทัง้ 7 ชิน้ นีเ้ ป็นหลัก
การเดียวกับการท�ำวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นนักวิจัยเชิงคุณภาพผู้ที่ท�ำงานกับชุมชน
ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นต�ำราเล่มหนึ่งได้ด้วย
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า งานชุ ม ชนเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ผู ้ ค นและสั ง คม
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันหลายมิติ การท�ำงานชุมชนจึงเป็นศิลปะและ
ไม่ต่างไปจากศิลปะแขนงอื่นๆ ที่ต้องการทั้งใจที่รักในงานและความหมั่นเพียร
ฝึกฝนทักษะและการใช้เครื่องมือของช่างแขนงนั้นจนคล่องแคล่ว เครื่องมือวิถี
ชุมชนหรือเครื่องมือชุมชน 7 ชิ้นก็ไม่ต่างไปจากเครื่องมือที่ใช้สร้างงานศิลปะ
เพียงแต่ศิลปะที่เราก�ำลังสรรค์สร้างอยู่นี้เป็นศิลปะของการท�ำงานชุมชน
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ผู้ที่จะท�ำงานชุมชนต้องเริ่มต้นด้วยการปรับทัศนคติที่มีต่อชุมชนก่อนและ
เข้าใจว่าชุมชนเป็นรากฐานของชีวิตทางสังคม เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับเปลี่ยน
ปัจเจกชนสู่ความเป็นส่วนรวม และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทางศีลธรรมของมนุษย์
การท�ำงานชุมชนเป็นวิถีทางส�ำคัญในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี งานศึกษาวิจัย
จ�ำนวนมากแสดงให้เห็นว่าในสังคมที่ผู้คนอาศัยร่วมกันเป็นชุมชน มีความผูกพัน
ซึ่งกันและกัน และมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชุมชนนั้นจะมี
สุ ข ภาพดี สมาชิ ก จะมี อ ายุ ยื น ยาวกว่ า เจ็ บ ป่ ว ยน้ อ ยกว่ า รวมทั้ ง มี อั ต ราการ
ฆ่าตัวตายน้อยกว่าสังคมที่ขาดความเป็นชุมชน
งานชุมชนเป็นการท�ำงานเชิงรุกโดยให้ชุมชนเป็นหัวใจหรือตัวตั้งในการ
ท�ำงาน ไม่ใช่องค์กร แผนงานหรืองานวิชาการที่ท�ำให้ละเลยความเป็นชุมชนไป
หนังสือได้กล่าวถึงการมองที่ผิดพลาดในการท�ำงานชุมชนหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิ
มี 4 ประการ (The Four Fallacies) มีดังนี้
1. มิจฉาทิฐิที่ว่าด้วยภาชนะที่ว่าง (The Fallacy of Empty Vessel) คือ
การมองชุมชนเปรียบเสมือนกับภาชนะอันว่างเปล่า รอรับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการหรือองค์กรภายนอก โดยไม่ได้รู้ว่าชุมชนมีศักยภาพหรือทุนทาง
สังคมอะไรอยู่บ้าง
2. มิจฉาทิฐิที่มองปัญหาแยกส่วน (The Fallacy of Separate Capsule)
มองชุมชนแบบขาดการเชื่อมโยง เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องแยกเป็นส่วนๆ
โดยไม่มองปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลเชื่อมโยงถึงกัน
3. มิจฉาทิฐิที่มองชุมชนเสมือนว่ามีองค์กรเดียว (The Fallacy of Single
Pyramid) มองเห็นแต่องค์กรและผูน้ ำ� เป็นทางการ ไม่ได้ให้ความสนใจกับองค์กร
ที่ไม่เป็นทางการ ท�ำให้เราเห็นศักยภาพของชุมชนอย่างจ�ำกัด
4. มิจฉาทิฐทิ มี่ องทุกชุมชนเหมือนกันหมด (The Fallacy of Interchangeable Face) เป็นทัศนะที่มองชุมชนแบบเหมารวม ไม่แยกแยะ มองการท�ำงานที่
ถือว่าหากแผนงานโครงการหนึ่งท�ำส�ำเร็จในที่หนึ่งก็สามารถขยายผลท�ำในที่อื่นๆ
ได้ทั่วประเทศ
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เครื่องมือ 7 ชิ้นที่ใช้ในการท�ำงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนอย่างแท้จริง
เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากเครื่องมือของนักมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษาชุมชน
เชิงลึก เครื่องมือนี้ประกอบด้วย 1.แผนที่เดินดิน 2. ผังเครือญาติ 3. โครงสร้าง
องค์กรชุมชน 4. ระบบสุขภาพ 5. ปฏิทินชุมชน 6. ประวัติชุมชน และ 7. ประวัติ
ชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ

บทที่ 8

1. แผนที่เดินดิน (Geo-Social Mapping) คือการเข้าไปในโลกของ
ชุมชน และท�ำความรู้จักชุมชนทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การท�ำแผนที่ชุมชน
เป็นเสมือนบันไดขั้นแรกที่ส�ำคัญที่สุดที่จะน�ำเราไปสู่การเข้าใจชุมชน แผนที่ชุมชน
ต่างกับแผนที่ทั่วไปคือ ผู้ศึกษาต้องท�ำทั้งแผนที่ทางภูมิศาสตร์และแผนที่ทางสังคม
ไปพร้อมๆ กัน ข้อมูลที่นอกจากกายภาพแล้วยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนด้วย การเก็บ
ข้อมูลด้วยการเดินส�ำรวจ ท�ำให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของมนุษย์บนพื้นที่เข้า
ไว้ในแผนที่ ที่ส�ำคัญเราได้พูดคุยกับชาวบ้านท�ำให้รู้จักแต่ละคน รู้ทั้งปัญหา ความ
สัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน ข้อมูลที่ได้มาสามารถน�ำไปวิเคราะห์เชื่อมโยงไปถึงองค์
รวมด้านอื่นด้วย แผนที่นี้ท�ำเพื่อรู้จักคนไม่ใช่แค่รู้จักพื้นที่เพียงอย่างเดียว สิ่งนี้
ท�ำให้ต่างจากแผนที่ตั้งโต๊ะหรือแผนที่ที่ได้จากโปรแกรมแผนที่ดาวเทียมทั้งหลาย
หลักการท�ำแผนที่เดินดิน มีดังนี้
1.1 พื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ทางสังคม สิ่งส�ำคัญคือการได้เห็นและเข้าใจ
พืน้ ทีท่ างสังคม (Social space) ทีซ่ อ้ นอยูก่ บั พืน้ ทีท่ างกายภาพ (Physical space)
การเข้าใจสิ่งนี้ต้องเข้าไปคลุกคลี พูดคุย สังเกต หากไม่ท�ำเช่นนั้นก็จะไม่เห็นพื้นที่
ทางสังคมที่ซ่อนทับอยู่ เช่น บ่อโยกในหมู่บ้าน หากดูจาก “แผนที่นั่งโต๊ะ” ก็ไม่รู้ว่า
บ่อไหนเป็นอย่างไรบ้าง บ่อไหนแห้งไปแล้ว หรือบ่อไหนแม่บ้านใช้ซักผ้ามากหรือ
น้อยเพียงไร การได้เห็นกลุ่มแม่บ้านมาซักผ้าที่บ่อน�้ำ ซึ่งเป็นจุดที่แม่บ้านได้มา
พบปะพูดคุยกัน เป็นพื้นที่ของผู้หญิงที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ปรับทุกข์
และปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ กัน หากเราสามารถเข้าไปคุยก็จะสามารถเข้าใจว่า
เธอมาจากไหน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร มีปัญหาหรือวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้าง
การเดินดูให้เห็นกับตาและได้พบปะพูดคุยจะช่วยให้เห็นพื้นที่ทางสังคม (Social
space) และเข้าใจความหมายและหน้าที่ในทางสังคมของพื้นที่ทางกายภาพ ซึ่งจะ
ท�ำให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
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1.2 ไม่ใช่แค่แผนที่แต่เป็นระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่ แผนที่ชุมชนไม่ได้
ใช้เพียงหาต�ำแหน่งหรือสถานที่ให้พบเท่านั้น แต่การน�ำเอาข้อมูลทางสังคมอื่นๆ
มาเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางกายภาพท�ำให้แผนที่เดินดินเป็นเครื่องมือในการจัดข้อมูล
ต่างๆ โดยการน�ำมาบันทึกซ้อนลงไปในแผนทีท่ างกายภาพ ข้อมูลพืน้ ทีห่ ลากหลาย
เรื่องราวจึงสามารถอ่านได้จากแผนที่เดินดินเพียงแผ่นเดียว
2. ผังเครือญาติ (Genogram) เป็นเครื่องมือเข้าใจความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ท�ำให้รู้ว่าใครเป็นใครและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในชุมชนอย่างไร
เครือญาติเป็นส่วนส�ำคัญของอัตลักษณ์บุคคล ผังเครือญาติจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการท�ำความรู้จักผู้คนในระบบความสัมพันธ์พื้นฐานของเขา การได้รู้ว่าคนใน
ชุมชนแต่ละคนมีญาติพี่น้องเป็นใครบ้าง ท�ำให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตทาง
สังคมของเขาได้มากขึ้น การท�ำผังเครือญาติจึงเป็นวิธีการช่วยให้เราสามารถจดจ�ำ
และรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนเป็นจ�ำนวนมากในระยะสั้น ชุมชนนั้นเปรียบเสมือน
โรงละครใหญ่และแผนผังชุมชนก็เหมือนการท�ำผังของตัวละครที่เล่นในโรงละคร
ซึ่งจะท�ำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องราวในชุมชนได้ง่ายขึ้น
ผังเครือญาติคือแผนผังที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติ
โดยใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนตั ว บุ ค คลและเส้ น แสดงความสั ม พั น ธ์ ท างสายเลื อ ด
(Consanguinity) และความสัมพันธ์จากการแต่งงาน (Affinity) ผังเครือญาติ
จึงบอกถึงความสัมพันธ์ ที่เป็นรากฐานที่สุดของชีวิตครอบครัวและจะมีความ
เกีย่ วข้องกันไปตลอดชีวติ การท�ำผังเครือญาติจงึ ท�ำให้เราเข้าใจระบบความสัมพันธ์
ที่ส�ำคัญในครอบครัวและชุมชน
หลักการท�ำผังชุมชนมีดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์แบบเครือญาติมีทั้งความสัมพันธ์โดยสายเลือดและโดย
การแต่งงานอยู่กินกัน (ดองกัน) การท�ำผังเครือญาติต้องครอบคลุมความสัมพันธ์
ทั้งสองแบบ ทั้งความสัมพันธ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2.2 เครือญาติเกี่ยวพันใกล้ชิดกับการนับญาติ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
สังคมวัฒนธรรมหรือแต่ละท้องถิ่น เช่น การนับญาติฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่หรือทั้ง
สองฝ่าย นอกจากนีย้ งั มีแบบแผนการพักอาศัย เช่น แต่งเข้าครอบครัวฝ่ายชาย หรือ
แต่งเข้าครอบครัวฝ่ายหญิง
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2.3 การนับญาติและแบบแผนการพ�ำนักอาศัย ในการแต่งงานมีส่วนส�ำคัญ
ในการก�ำหนดอ�ำนาจในครอบครัว สิทธิในทรัพย์สนิ การแบ่งมรดก การใช้ประโยชน์
จากของส่วนรวม
2.4 ในชนบทที่เป็นสังคมดั้งเดิม การท�ำผังเครือญาติไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดว่า
จะต้องท�ำเพียง 3 รุ่นอาจท�ำ 7 รุ่น หรือมากกว่านั้นโดยเฉพาะชุมชนที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน
2.5 นอกจากท�ำการสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อบันทึกข้อมูลเครือญาติแล้ว
คนท�ำงานชุมชนยังต้องตามไปรู้จักตัวบุคคลที่ปรากฏอยู่ในผังเหล่านั้นด้วย การได้
รูจ้ กั ตัวตน บุคลิก นิสยั อาชีพ รวมทัง้ ความช�ำนาญต่างๆ จะท�ำให้เราเข้าใจครอบครัว
และญาติของเขาดีขึ้น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท�ำงานชุมชน
เครือญาติยังมีความหมายถึงเครือข่ายทางสังคม (social network หรือ
supporting network) การท�ำผังเครือญาติจึงท�ำให้เราสามารถรู้ถึงเครือข่ายทาง
สังคม ที่ส�ำคัญคือท�ำให้สามารถเข้าใจสภาพทางสังคมของแต่ละครอบครัว การท�ำ
ผังเครือญาติตอ้ งเข้าใจสัญลักษณ์ทจี่ ะใช้ในการใช้แทนคนกลุม่ ต่างๆ เช่น เพศหญิง
ชาย ข้ามเพศ คนป่วย คนตาย เป็นต้น ต้องรู้ว่าใครจะเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลหลัก
และต้องได้ข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างครอบครัว รวมทั้งยังต้องเขียนเพิ่มเติมใน
กรณีที่พิเศษต่างๆ

บทที่ 8

3. โครงสร้างองค์กรชุมชน (Community Organization) คือระบบ
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่ซ้อนทับอยู่ในชุมชน ประกอบด้วยบุคคลและองค์กร
ต่างๆ ทีม่ บี ทบาทในชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ การศึกษาโครงสร้าง
องค์กรชุมชนท�ำให้เกิดประโยชน์คือ ท�ำให้เราเห็นความสัมพันธ์ในชุมชนชัดเจน
ทั้งความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและขัดแย้งกัน และเนื่องจาก
โครงสร้างองค์กรชุมชนเป็นความสัมพันธ์ทเี่ ป็นเครือข่ายเราจึงเห็น “ทุนทางสังคม”
ซึง่ มีความส�ำคัญต่อการแก้ปญ
ั หาและท�ำให้ชมุ ชนเข้มแข็ง ผังโครงสร้างองค์กรชุมชน
จะท�ำให้เราเห็นศักยภาพที่มีอยู่ผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว
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หลักการส�ำคัญของโครงสร้างองค์กรชุมชน มีดังนี้
3.1 การท�ำความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน การศึกษา
นี้สามารถแยกออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการท�ำความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ใน
ชุมชน และการจัดท�ำผังโครงสร้างองค์กรชุมชน
3.2 การท�ำความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนเป็นกระ
บวนการที่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง เพราะความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและ
มีอยู่หลายมิติ ทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การได้ข้อมูล
จ�ำเป็นต้องต้องอาศัยการพูดคุย การสัมภาษณ์และการสังเกต
3.3 โครงสร้างองค์กรชุมชนไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ กรรมการ กองทุน
หรือกลุ่มทางการที่ถูกจัดขึ้น แต่หมายถึง “ระบบความสัมพันธ์” โดยมีหลักการอยู่
ว่าที่ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์ย่อมมีโครงสร้าง การศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชน
จึงต้องเริ่มต้นจากการมองให้เห็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายในชุมชน ระบบความ
สัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการอาจมีความสัมพันธ์มากกว่าที่เป็นทางการ
3.4 การท�ำผังชุมชนไม่สามารถน�ำเอาทุกเรื่องมาใส่ไว้ได้ ดังนั้นจะต้องเลือก
เฉพาะบทบาทและความสัมพันธ์ที่ส�ำคัญเท่านั้น
3.5 ความสัมพันธ์ของชุมชนหนึง่ ๆ มีประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาทีม่ เี หตุปจั จัย
ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีทั้งความเอื้อเฟื้อและความขัดแย้งแตกแยก
การมองชุมชนแบบโรแมนติกว่ามีแต่ความสามัคคี รักใคร่ ท�ำให้ละเลยมิติของ
ความแตกต่างขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลถึงการเข้าใจและท�ำงานชุมชนที่ผิด
3.4 โครงสร้างองค์กรชุมชนมีวิธีการท�ำอย่างง่ายโดยการวิเคราะห์ เครือข่าย
ความสัมพันธ์ (Social network analysis)
โครงสร้างองค์กรชุมชนมีทั้งโครงสร้างทางการเมือง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และโครงสร้างทางสังคม นอกจากจะท�ำความเข้าใจว่าใครเป็นใครแล้วยังต้องเข้าใจ
ความเป็นมา ใครมีบทบาทที่แท้จริง ความส�ำคัญของการเข้าใจโครงสร้างองค์กร
ชุมชนอยู่ที่การเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน เพราะผู้ที่มี
รายชื่ออาจจะมีแต่ในนามเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติการ ดังนั้นเราต้องหาองค์กรที่มี
ปฏิบัติการ (Organization in action)
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บทสรุปส�ำหรับการศึกษา คือการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรชุมชนจะท�ำให้
เราเห็นความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
และความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจขององค์กรชุมชน และควรให้ความส�ำคัญกับองค์กร
ที่มีปฏิบัติการหรือมีกิจกรรมและองค์กรธรรมชาติที่ไม่เป็นทางการมากกว่ารายชื่อ
คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งโดยไม่มีการเคลื่อนไหว พฤติกรรมในชุมชนเป็น
ผลลัพธ์ของโครงสร้างความสัมพันธ์และอ�ำนาจ โครงสร้างชุมชนเป็นเครือ่ งแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของชุมชน

บทที่ 8

4. ระบบสุขภาพชุมชน (Local Health System) คือการเชื่อมโยง
สุขภาวะทางกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชนท�ำให้
เข้าใจถึงระบบวิธีคิด โลกทัศน์ หรือจักรวาลวิทยาของท้องถิ่น เพราะการเผชิญกับ
วิกฤติสขุ ภาพมักท�ำให้มนุษย์ตอ้ งอาศัยค�ำตอบจากการอธิบายทีม่ รี ากฐานจากวิธคี ดิ
และโลกทัศน์ในวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักการส�ำคัญของระบบสุขภาพชุมชน มีดังนี้
4.1 การท�ำบันทึกเหตุการณ์การเจ็บป่วย ซึ่งจะท�ำให้เราได้ภาพของความ
หลากหลายของการเยียวยารักษาโรค การรับรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชนที่เรามี
อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆในโลกสุขภาพของชาวบ้านเท่านั้น ชาวบ้านอาจจะมีการ
เยียวยารักษาโรคที่เราไม่รู้และอยู่นอกระบบการรักษาแบบสมัยใหม่
4.2 ระบบดูแลสุขภาพชุมชนเป็น “ระบบการแพทย์แบบพหุลกั ษณ์” ทีซ่ อ้ นกัน
คือ 1.ระบบดูแลสุขภาพตนเองของภาคประชาชน ซึ่งท�ำโดยครอบครัวเครือญาติ
2.ระบบการแพทย์พนื้ บ้านหรือแพทย์ทางเลือก และ 3.การแพทย์วชิ าชีพหรือแพทย์
แผนใหม่
4.3 ในแต่ละระบบการแพทย์มอี งค์ประกอบย่อย 2 ส่วน คือ ระบบทฤษฎีโรค
และการดูแลสุขภาพซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิธีคิด การกระท�ำ ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชน ซึ่งคนท�ำงานชุมชนจะต้องจ�ำแนก และเก็บข้อมูลทั้ง 2 เรื่อง
การท�ำผังระบบสุขภาพชุมชนเป็นเทคนิคที่ส�ำคัญที่ท�ำให้สามารถท�ำให้เรา
เข้ า ใจระบบคิ ด ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชน ระบบนิ เ วศน์ วั ฒ นธรรมและ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ส ามารถเข้ า ใจชุ ม ชนอย่ า งเชื่ อ มโยงในทุ ก มิ ติ
ดังแผนภาพผังระบบสุขภาพชุมชน

การทํ า ผัง ระบบสุ ข ภาพชุ ม ชนเป็ นเทคนิ ค ทีสํ า คัญ ทีทํ า ให้ส ามารถทํา ให้เ ราเข้า ใจระบบคิด
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ระบบนิเวศน์วฒ
ั นธรรมและกิจกรรมต่างๆ ทีเ กิดขึน ทําให้สามารถเข้าใจ
ชุมชนอย่างเชือมโยงในทุกมิติ ดังแผนภาพผังระบบสุขภาพชุมชน
มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
164 วารสารร่
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

แผนภาพผั
ภาพชุมชน
มชน
แผนภาพผังงระบบสุ
ระบบสุขขภาพชุ
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การศึกษาระบบสุขภาพชุมชน ต้องเข้าใจว่าชุมชนไม่ใช่ภาชนะว่างเปล่า มี
กิจกรรม เทคนิคการรักษาแบบพื้นบ้าน ผู้รู้ด้านสุขภาพ พิธีกรรม และภูมิปัญญา
สุขภาพอยู่ในชุมชน สิ่งเหล่านี้คือศักยภาพหรือทุนทางสังคมของชุมชน
5. ปฏิทนิ ชุมชน (Community Calendar) คือตารางกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
ในชุมชนแต่ละช่วงเวลา สิง่ ทีผ่ คู้ นในแต่ละอาชีพท�ำในแต่ละช่วงการผลิตตลอดทัง้ ปี
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ปฏิทินเวลาในสังคมเกษตรอาจรวมกิจกรรมการผลิต
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการผลิต อาจรวมทั้งการเดินทางอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานท�ำ
ต่างถิ่น ช่วงเวลาที่ชาวบ้านท�ำงานบุญ บวชลูก แต่งงาน รวมทั้งปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฝนแล้ง น�้ำท่วม

6
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ปฏิทินชุมชนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ชุมชนในเรื่องเวลา (Time) ขณะที่
แผนที่เดินดินเป็นการเรียนรู้ชุมในเรื่องสถานที่ (Place) และผังเครือญาติเป็น
การเรียนรู้ชุมชนในเรื่องของบุคคล (Person) การเรียนรู้ทั้งสามมิติท�ำให้เราเข้าใจ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชน
หลักการส�ำคัญของปฏิทินชุมชน มีดังนี้
5.1 ให้จำ� แนกปฏิทนิ ชุมชนเป็น 2 ลักษณะ คือปฏิทนิ ด้านเศรษฐกิจและปฏิทนิ
วัฒนธรรมประเพณี
5.2 ปฏิทินเศรษฐกิจจะต้องให้ครอบคลุม 3 กิจกรรมคือ อาชีพของคนใน
ชุมชน อาชีพของคนอื่นที่มาหากินในชุมชน และอาชีพของคนในชุมชนที่ไปหากิน
ที่อื่น
5.3 ปฏิทินกิจกรรมบางกิจกรรมมีการก�ำหนดเวลาที่แน่นอน บางกิจกรรม
เป็นช่วงเวลา และบางชุมชนมีกลุ่มคนที่ต่างวัฒนธรรมกัน จ�ำเป็นต้องรวบรวมให้
ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ
การศึกษาปฏิทินชุมชน คือ การเรียนรู้วิถีชุมชน ท�ำให้เข้าใจมิติเวลาในโลก
ของชาวบ้าน การเรียนรู้ว่าแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละฤดูการหรือในรอบปีหนึ่งๆ
ชุมชนมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นเป็นปกติบ้าง จะช่วยให้คนท�ำงานชุมชนสามารถ
ก�ำหนดปฏิทินการท�ำงานให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตของชุมชน
6. ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน (Local History) ก็เป็นเช่นเดียวกับประวัตศิ าสตร์
อื่นๆ ที่ต้องมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ความแตกต่างกับประวัติศาสตร์อื่นๆ
อยู่ที่ การเล่าเรื่องในอดีตที่เป็นเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนที่บอกเล่าจาก
มุมมองของชุมชนเอง ซึ่งอาจจะต่างจากมุมมองของรัฐหรือนักวิชาการ ดังนั้น
ประวัติศาสตร์ชุมชนจึงเป็นส่วนผสมของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ จินตนาการ
และความทรงจ�ำของท้องถิ่น ซึ่งถูกสืบทอดกันมาผ่านชื่อที่เรียกว่า เรื่องเล่า ต�ำนาน
สถานที่ บันทึก ขนบธรรมเนียมประเพณี และแบบแผนการปฏิบัติของชุมชน
บทที่ 8
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ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนมีบทบาทส�ำคัญต่ออัตลักษณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด ทัศนะ และ
ท่าทีของชุมชนต่อสิ่งต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่าชุมชนเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ชมุ ชนท�ำให้เข้าใจชุมชนและความเป็นมาของสิง่ ต่างๆ ได้ดี
ท�ำให้เราลดอคติและเพิ่มความละเอียดอ่อนในการท�ำงาน ตลอดจนสามารถเลือก
วิธีการท�ำงานกับชุมชนได้สอดคล้องกับประสบการณ์ ความคาดหวังและศักยภาพ
ของชุมชน
หลักการส�ำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน มีดังนี้
6.1 เนือ่ งจากชุมชนมักจะไม่จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานทีส่ ามารถใช้ได้โดยตรง
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจึงต้องอาศัยหลักฐานจากความทรงจ�ำ เรื่องเล่า สิ่งที่
ถูกบันทึกไว้ในชุมชนได้แก่ สถานที่ ข้าวของ หรือบุคคล เรื่องเล่าในค�ำสอนหรือ
ผญา เพลง พิธีกรรม การแต่งกายหรือแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ
6.2 ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นส่วนผสมของเหตุการณ์ จินตนาการและการ
ตีความ พอๆ กับเรื่องข้อเท็จจริง หลักฐานและเหตุผล ดังนั้น ประวัติชุมชนจึง
แตกต่างหรือขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ของทางการหรือแม้แต่ในชุมชนเดียวกัน
ก็อาจจะมีความแตกต่างไปตามผู้บอกเล่า
6.3 การทบทวนประวัติศาสตร์ชุมชนร่วมกันเป็นการเรียนรู้ที่ส�ำคัญที่สุด
อย่างหนึ่ง เพราะการทบทวนท�ำให้เห็นถึงเหตุปัจจัยที่ท�ำให้ชีวิตชุมชนเป็นอย่างที่
เห็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นจิตส�ำนึกชุมชนทางประวัติศาสตร์
และส�ำนึกทางการเมือง ท�ำให้ชุมชนรู้สึกตัวและต้องการลุกขึ้นเพื่อก�ำหนดชะตา
ชีวิตของตนเอง
ถึ งแม้ ว่ า ประวั ติศาสตร์ชุมชนจะมีค วามแตกต่างจากประวัติศาสตร์ชาติ
แต่การท�ำความเข้าใจหรือการรับรู้เหตุการณ์ส�ำคัญที่เป็นภาพใหญ่ก็จะท�ำให้เข้าใจ
ความเป็นไปของท้องถิ่นได้ดีขึ้น การหาข้อมูลในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องอาศัย
ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้น�ำชุมชนด้านต่างๆ และการท�ำความเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชนอาจ
แบ่งเรื่องราวออกเป็นหมวดๆ เช่น ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ ประวัตศิ าสตร์การเมืองและประวัตศิ าสตร์สขุ ภาพ ค�ำถามทีค่ วรน�ำมาเน้น
ก็คือ ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร ข้อมูลที่ได้มาควรมาน�ำเสนอเป็นแผนภาพ
หรือเส้นทางเวลา (Time line) เพื่อให้เกิดการเข้าใจโดยง่าย
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7. ประวัติชีวิต (Life Story) คือเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของบุคคล
เรื่องที่เล่าจะมีมากกว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เพราะการเล่าจะบอกแง่มุมต่างๆ
ของชีวิต ที่สะท้อนบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยผสมกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
เรือ่ งเล่าเหล่านีย้ งั สะท้อนให้เห็นถึงความรูส้ กึ นึกคิดของ ชุมชน สังคม ความเป็นอยู่
และความเป็นไปของสังคมแต่ละสมัย ประโยชน์ของการศึกษาประวัติชีวิตของ
บุคคลช่วยให้สามารถเห็นค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และท�ำให้เห็นถึงศักยภาพและ
ทุนมนุษย์ (Human capital) ประวัติชีวิตอาจถูกน�ำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางเวลา
(Time line) จะช่วยให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาในชีวิตได้ง่าย
หลักการส�ำคัญของประวัติชีวิตคือ
7.1 เป้าหมายส�ำคัญของการท�ำประวัติชีวิตคือการเรียนรู้มิติมนุษย์ในงาน
ชุมชน การท�ำประวัติศาสตร์ชีวิตจึงไม่ได้มุ่งให้ได้ข้อมูลครบถ้วน แต่มุ่งที่จะได้
เข้าใจจะซึมซับเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผู้คนในชุมชน
7.2 ประวัติศาสตร์ชีวิตเน้นไปที่เรื่องราว (Story) ที่เกิดขึ้นมากกว่าเน้น
ข้อเท็จจริง (Fact) การที่จะได้เรื่องราวต้องอาศัยทั้งผู้ถามและผู้ฟังที่ดี ที่จะได้จาก
ค�ำถามปลายเปิด ประเภท “ท�ำไม” “อย่างไร” มากกว่าค�ำถามปลายปิด “อะไร”
“เท่าไร”
7.3 การท�ำประวัติศาสตร์ชีวิตอาจเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราว หรืออาจ
น�ำเสนอเป็นเส้นเวลา หรืออาจผสมผสานกันโดยการเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจสั้นๆ
ลงในเส้นทางเวลา
การศึกษาประวัติชีวิตบุคคลท�ำให้เข้าไปสัมผัสชีวิตของผู้คนอย่างใกล้ชิด
มองเห็นทุนหรือทรัพยากรบุคคล เราจะพบเห็น “ตัวละคร” ที่มีบทบาทในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็น ผู้น�ำ หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน การเรียนรู้เรื่องราวชีวิต
ที่ลึกขึ้นของตัวละครเหล่านี้ท�ำให้เราเห็นศักยภาพของคนเหล่านี้ได้ชัดเจน น�ำไปสู่
การสร้างความเข้าใจ การไว้วางใจและความสัมพันธ์กนั ในระดับลึกขึน้ มาได้ การได้
ท�ำประวัติชีวิตและร่วมกันทบทวนจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของชีวิตเพื่อวางแผนที่จะ
ด�ำเนินไปข้างหน้า เรื่องราวของบุคคลยังสามารถแบ่งปันสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
กับเพื่อนๆ
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มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
168 วารสารร่
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2557

ทั้ง 7 เครื่องมือนี้ช่วยให้ท�ำงานชุมชนได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนเครื่องมือ
ของช่าง ยิ่งใช้จนเชี่ยวชาญก็จะเป็นช่างฝีมือ อย่างไรก็ดี เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้เป็น
ค�ำตอบส�ำเร็จรูป เพราะการท�ำงานชุมชนหัวใจที่ส�ำคัญคือการเรียนรู้และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เข้าใจมิติทางสังคม เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
การเข้าใจสิง่ เหล่านีเ้ ป็นรากฐานการท�ำงานชุมชนซึง่ ต้องวางอยูบ่ นปรัชญาและวิธคี ดิ
การท�ำงานชุมชนที่ ต้องไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นในด้านต่างๆ 4 ประการ คือ การคิดใหม่
(Rethinking) การน�ำความคิดใหม่มาออกแบบระบบการท�ำงานใหม่ (Redesign)
การสร้างเครื่องมือใหม่เพื่อให้ระบบสามารถท�ำงานได้ตามแนวคิดใหม่ (Retool)
และการฝึกทักษะใหม่ที่จะท�ำให้ทุกส่วนของระบบงานมีทักษะที่จะใช้เครื่องมือเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล (Retain)
สุดท้ายของหนังสือได้กล่าวถึงปัจจัยที่จะท�ำให้การท�ำงานชุมชนประสบความ
ส�ำเร็จนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนคือ การมีทัศนคติเชิงบวกและเคารพในศักยภาพ
ของชุมชน ความสัมพันธ์ในการท�ำงานที่ดีกับชุมชนและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ต้องตระหนักว่าชุมชนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่มีสูตรส�ำเร็จในการ
ท�ำงานชุมชน
เครือ่ งมือ 7 ชิน้ นีจ้ งึ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้คนท�ำงานชุมชนเรียนรูเ้ รือ่ งราวของ
ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ง่ายและเป็นระบบ นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังเป็นมากกว่า
การเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
การรูจ้ กั และเข้าใจชุมชนอย่างลึกซึง้ และเป็นเครือ่ งมือช่วยค้นหาศักยภาพของชุมชน
ช่วยเสริมอ�ำนาจให้แก่ชมุ ชนจากการทีช่ มุ ชนตืน่ ตัว ท�ำให้เกิดพลังอ�ำนาจในการเป็น
ผู้กระท�ำการให้กับชุมชน ช่วยการวิจัยการเรียนรู้ชุมชน ช่วยในการพัฒนาคน และ
ช่วยแปลงความรู้ส่วนบุคคลให้เป็นความรู้สาธารณะซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการท�ำงาน
ชุมชนต่อไป
ข้อวิจารณ์ต่อหนังสือหรือข้อบกพร่องของหนังสือเล่มนี้มีน้อยมากเพราะ
หนังสือได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 กว่าปี แต่ที่ข้าพเจ้าจะขอ
เพิ่มเติมคือเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งในเครื่องมือประวัติศาสตร์ชุมชนและ
ประวัติบุคคล ควรจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องบริบททั้งบริบทที่มีอยู่ในชุมชนและ
บริบททีอ่ ยูใ่ นสังคมทีก่ ว้างขึน้ ในระดับชาติ เพราะบริบทจะท�ำให้เกิดการคิดเชิงเหตุผล
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ผู้เล่าเรื่องหรือชาวบ้านจะหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะท�ำให้เขา
สามารถเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดกับเขาหรือชุมชนนั้นเชื่อมโยงกับโลกภายนอกหรือโลก
ที่ใหญ่กว่าได้อย่างไร การกระท�ำของเขาไม่ได้มาจากตัวเขาเพียงล�ำพังคนเดียว
เท่านั้นจะเชื่อมโยงกับบริบทที่อยู่รอบตัว
จากประสบการณ์การเก็บข้อมูลกับชุมชน ชาวบ้านมักจะเล่าเรื่องวนกับ
ความทุกข์ยากของตนเองและเป็นประสบการณ์ที่แคบที่ไม่เชื่อมโยงกับเรื่องหรือ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ท�ำให้ไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่ส�ำคัญที่มีส่วนก�ำหนดความ
เป็นไปของชีวิตเขาได้ การเชื่อมโยงกับบริบทที่กว้างขึ้นท�ำให้ชาวบ้านเข้าใจใน
ความเป็นไปต่างๆ ด้วยตัวเองดีขึ้นและว่าตัวเขาอยู่ในสังคมหรือระบบที่กว้างกว่า
อย่างไร ทั้งหมดนี้ก็ใช้ความสามารถของผู้เก็บข้อมูลที่จะช่วยในการค้นหาสิ่งเหล่านี้
นอกจากนี้ในการท�ำเส้นทางเวลา นอกจากการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ปี พ.ศ. แล้ว การท�ำให้เห็นช่วงเวลา (Period of time) ก็เป็นเรื่องส�ำคัญเพราะ
จะท�ำให้เข้าใจว่าชุมชนหรือบุคคลผ่านช่วงเวลาส�ำคัญและการเปลี่ยนแปลงอะไร
มาบ้าง อะไรที่เปลี่ยนไปอย่างถอนรากถอนโคน อะไรที่ยังคงเหลืออยู่และเป็น
ความต่อเนื่องที่ชุมชนเก็บรักษาตลอดมา สิ่งนี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน จะท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจชุมชนถึงระดับที่เป็นแก่นแท้และเป็นข้อดี
ของชุมชน นักวิชาการทางสังคมชุมชนสามารถน�ำไปส่งเสริมและใช้เป็นเครื่องมือ
การพัฒนาชุมชนได้ต่อไป
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