
เสวนา 

เขยีนประวตัศิาสตร์ด้วยมอืเรา 
: การศึกษาและออกแบบการเรียนรู้ประวติัศาสตร์แบบสามญั 

ธวชั มณีผอ่ง 

คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 



ทะลุขอ้จาํกดั 

• อาจเป็นงานงอก แตเ่ห็นวา่สําคญั 

• สืบค้น ศกึษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีมีอยู ่

• กลุม่ผู้ เกษียณงานแล้ว แตมี่ไฟอยู ่

• มีนโยบายอยูเ่ดมิแล้ว ปรับปรุง พฒันา (กรมวิทย์ฯ) 

• Voice วิกฤตทิ่ามกลางการเปล่ียนผา่นเสียเลย 

 

 



ประวตัศิาสตร์ - History 

• ประวัตศิาสตร์ เป็นภาษาบาลี “ความรู้ว่าด้วยเร่ืองราวความเป็นไป” 

• History รากภาษากรีก ἱστορία "การสอบถาม, การค้นคว้า,
ความรู้ที่ได้มาโดยการไต่สวน“ 

 

“ประวัตศิาสตร์เป็นทัง้เนือ้หาและวธีิการ” 

 

 



ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน VS ประวติัศาสตร์ชาติ 

• ประวตัศิาสตร์ชาต ิ

• ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  มีคณุคา่ของมนัเอง เก่ียวข้องกบับคุคล 

ครอบครัว ชมุชน  หรือหน่วยความสมัพนัธ์แบบตา่งๆ 

 

• ความเข้าใจ “ประวตัศิาสตร์” 

     - หลกัฐานประวตัศิาสตร์  พงศาวดาร ตํานาน บนัทกึ ฯลฯ 

     - ประเภทประวตัศิาสตร์ ชาต ิ ประวตับิคุคล  ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน 

 



ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

• เป็นเร่ืองเลา่แบบหนึง่  ท่ีมาจากการสืบค้น ไตส่วน 

• การวางโครงเร่ือง (Plot)  “จินตนาการ” 

    - คณุคา่และความหมาย 

    - บคุคล  ตวัละครสําคญั  

    - จดุไคลแมกซ์  

• บริบท (context)  เวลา และ การเปล่ียนแปลง “จดุเปล่ียน” 

• การวิเคราะห์ และ สงัเคราะห์ 

 



คาํถามพืน้ฐาน 6 คาํถาม 

• ใคร (Who) หญิงชาย ชาตพินัธุ์  ฐานะ  ชนชัน้  ตําแหน่งแหง่ท่ี  

• อะไร (What) เร่ืองราว  เหตกุารณ์  พิธีกรรม  วตัถ ุ  

• ท่ีไหน (Where) 

• เม่ือไหร่ (When) ฤดกูาล /ปีพ.ศ. - ค.ศ./เหตกุารณ์ 

• อยา่งไร (How) 

• ทําไม (Why) หลากหลายเหตผุล (ไมไ่ด้มีเหตผุลเดียว สาเหตเุดียว 
เร่ืองเลา่หลายสํานวน) 



1. ข้อมลูอา้งอิง  (หนุนเสริม)  

• หนงัสือเอกสาร เช่น  หนงัสืองานศพ หนงัสือของท้องถ่ิน ภาพถ่าย 
บนัทกึชีวิต 

• หนงัสืออ้างอิง   เช่น  บนัทกึจดหมายเหต ุ งานวิจยั   บนัทกึเหตกุารณ์  

• วตัถหุลกัฐาน เช่น โลห์   จาน  ถงุยา  ของบริจาค   พระเคร่ือง  เสือ้ยืด  
สมดุ  กระเป๋า   ฯลฯ   “วัตถุอันแบกเร่ืองราวเอาไว้”   

 



2. บุคคลผูรู้้เห็น (ประวติัศาสตร์ร่วมสมยั) 

• “คน” หนงัสือท่ีมีชีวิตประวตัศิาสตร์  หรือเป็นเคร่ืองบนัทกึ 

•  “ประสบการณ์” ทัง้โดยตรง อยูใ่นสถานการณ์ หรือได้ยินได้ฟังมา 

• “ใคร”  ผู้ ท่ีเคยปฏิบตังิาน  อดีตผู้บริหาร  อดีตผู้ มีสว่นร่วมสอบสวน

เหตกุารณ์สําคญั  ผู้ถกูช่วยเหลือ  ผู้ถกูกลา่วหา  ผู้ เขียนหนงัสือ  

ผู้ ทําวิจยั  แกนนําหรือสมาชิกในขบวนการเรียกร้องตอ่สู้   ฯลฯ 

 



วธีิการฟังคน 

• ฟังนานๆ (กมุสภาพการสนทนาด้วยคําถาม 6 คําถาม) 

• เส้นชีวิตท่ีเก่ียวข้อง (เกิด บวชเรียน แตง่งาน สร้างบ้าน ลกูคนแรก-คนที
สอง-สดุท้าย พอ่แมเ่สียชีวิต เหตกุารณ์ท่ีสําคญั ประเดน็ท่ีสนใจ) 

• จดุท่ีเลา่ซํา้ๆ เน้นยํา้ แสดงถึงความสําคญั 

• มี “ใคร” ท่ี “รู้เร่ืองนี”้ และพอจะเลา่ได้อีกบ้าง  

• นําความรู้ระดบับคุคล มาเรียงตอ่กนับนเส้น time line  
 



บุคคล  เหตุการณ์  เร่ืองราว และ “จุดเปล่ียน” 

ประวัตบุิคคล ประวัตชุิมชน 



ชีวติของ “หน่วย”ที่เหนือกว่าท้องถิ่น 

 

 

ชีวติคนเล็กคนน้อย 

ชีวิตของชมุชนท้องถ่ิน 

กการวิเคราะห์เชิงประวตัิศาสตร์  



การเกบ็ขอ้มูลและการบนัทึก 
• กลืน...........คําถาม 

• เท...............นํา้ทิง้คร่ึงแก้ว แล้วฟัง 

• กระตกุ.......“ตอ่มเอ๊ะ!”  ด้วย 6  คําถามพืน้ฐาน 

• สลดั...........ให้หลดุจากข้อสรุปปลายปิด   ต้องเช่ือวา่ ทกุอยา่งในโลก

ไมไ่ด้มีแคห่นึง่เดียว –  เร่ืองราวท่ีฟังมีหลากหลายได้   ตา่งคนตา่ง

มมุมอง  ไมห่ยดุน่ิง (plot อาจเปล่ียนเม่ือมีข้อมลูใหม)่ 

• บริบท..........ของการสนทนา  วตัถทุางประวตัศิาสตร์ ข้าวของ บคุคล 

แวดล้อม . 

• บนัทกึ........ บนัทกึสนาม 



เชิญชวนสนทนา  

ซักถาม  

และ อภปิราย 



สาํรอง 
(ประกอบคาํอธิบาย) 



อะไร? ทาํไม? ตอ้งประวติัศาสตร์ 

ไทย VS เทศ 

• “ผมว่าเรากาํลังเข้าใจผิดแล้วครับ 
ประวติัศาสตร์มนัต้องเป็นเร่ืองราว
ใหญ่ เหตกุารณ์สาํคัญ บุคคลสาํคัญ
ระดับชาติ เช่น พระนเรศวร  หรือ พ่อ
ขนุรามคาํแหง”    

• “เร่ืองราวไม่ก่ีสิบปีมนัจะเป็น
ประวติัศาสตร์ได้หรือ  ประวติัศาสตร์
ทันต้องยาวนานเป็นร้อยๆ ปี อดีต
จริงๆ”   

• “ประวติัชุมชนท้องถ่ินส่วนใหญ่ 
พัฒนาชุมชนหรือทาง หน่วยงาน
ปกครองท้องกต็เขียนบันทึกไว้
หมดแล้ว”   
 

• อาร์. จี. คอลลิงวดู (R. G. 
Collingwood) อธิบายวา่

ประวติัศาสตร์ คือ วธีิการวจิยัหรือการไต่

สวน โดยมีจุดมุ่งหมายจะศึกษาเก่ียวกบั

พฤติการณ์ของมนุษยชาติท่ีเกิดข้ึนในอดีต   

 

• อี. เอช. คาร์ (E. H. Carr) อธิบายวา่

ประวติัศาสตร์นั้นกคื็อ กระบวนการอนั

ต่อเน่ืองของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกั

ประวติัศาสตร์กบัขอ้มูลของเขา 

ประวติัศาสตร์ คือ บทสนทนาอนัไม่มีท่ี

ส้ินสุดระหวา่งปัจจุบนักบัอดีต 



ทาํราวตากผา้เพ่ือ 

เกาะเรื่องราวต่างๆ  



ชีวติของ “หน่วย”ที่เหนือกว่าท้องถิ่น 

 

 

ชีวติคนเล็กคนน้อย 

ชีวิตของชมุชนท้องถ่ิน 

กการวิเคราะห์เชิงประวตัิศาสตร์  



ขยายขอบวง 



เคร่ืองมือประวติัศาสตร์ 

• อดีตในฐานะขุมพลัง .......โบราณคดี(archeology) มิตปิระวตัศิาสตร์
ของเหตกุารณ์ เร่ืองราว เชิงพฒันาการ  แตค่วามสมัพนัธ์ของประวตัศิาสตร์  

เร่ืองราว เหตกุารณ์ (genealogy) นํามาสูค่วามเข้าใจท่ีรอบด้าน 

• อดีตในตัวร้อยสาํนึก พฒันาระบบความสมัพนัธ์เดมิหรือก่อรูป

ความสมัพนัธ์ใหม่ เพราะความรู้ใหม่ท่ีได้จะมีสว่นในการเปล่ียนโลกทศัน์และ

มมุมองท่ีมีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนให้ตา่งไปจากเดมิได้ 

• อดีตดิน้ได้ “ประวตัศิาสตร์” ไม่มีสํานวนสดุท้าย ไม่ตายตวั มองใหม่ได้ 



ส่ีเคร่ืองมืออยา่งงายในการทาํ  
mini-research 

1. แนวคาํถาม ...... ตวัเคร่ืองมือ สร้างข้ึนมาเอง 

2. แผนท่ี(Map) กบั แผนท่ีอ้ิง(Mapping) .......

ตวัเคร่ืองมือ  

3. ราวตากผา้สามชั้น (Timeline III) ...... ตวัเคร่ืองมือ 

4. ทกัษะวฒันธรรม (Cultural Skills)....... 

แนวความคิด ทศันคติ 



 

• แผนท่ี  Map   
     เห็นพืน้ท่ีกายภาพ ตําแหน่งแห่งท่ี ขอบเขต 

 
 

 

 

• แผนท่ีอิง / แผนท่ีเดนิดนิ  Mapping    
    เห็นความสมัพนัธ์  เวลา  การเปล่ียนแปลง 



ประวตัศิาสตร์ และ วฒันธรรม 

ประวตัศิาสตร์ 

• การประกอบสร้างเร่ืองราว 

ว่าด้วยเร่ืองหน่ึงๆ อย่างมีมิ

ตดิของ  เวลา  เงือ่นไขและ

ปัจจยัแวดล้อม  จุดเปลีย่น 

• ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ 

• ปลายเปิด ถกเถยีงกนัได้ ไม่มี

ทีส้ิ่นสุด 

วฒันธรรม 

• ระบบคุณค่าร่วม คลงั
ประสบการณ์ร่วม เป็นแบบ
แผนพฤตกิรรมทางสังคม  
ระบบ สัญลกัษณ์  ความหมาย
ทีเ่ป็นแผนทีนํ่าร่องบอกทศิทาง 

• องค์ประกอบ ๑.บรรทดัฐาน
และค่านิยม  ๒ ภาษาและ
สัญลกัษณ์ 



ทกัษะวฒันธรรม 

• ทกุสิง่มีความแตกตา่งหลากหลาย  มีคณุคา่  ความหมาย และ ระบบ

สญัลกัษณ์ของตนเอง    มีความจําเป็นต้องออ่นไหวตอ่ความแตกตา่ง

หลากหลายเหลา่นัน้ 

• มี “แวน่”  หลายแบบในการมองและทําความเข้าใจ คน เหตกุารณ์ 

เร่ืองราว   เช่น  เหตผุล   ความเช่ือ  รสนิยม  ฯลฯ 

• ทกุสิง่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ืองและตลอดเวลา (พลวตั / 
Dynamic) 
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