ปฏิทินวัฒนธรรม: เครื่องมือในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม
ดร. มยุรี ถาวรพัฒน์
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ถ้าพูดถึงปฏิทินคุณคงจะนึกถึงแผ่นกระดาษที่มีชื่อเดือน ชื่อวันในรอบสัปดาห์และตัวเลขที่เป็นแถว
เรียงกันบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมบ้าง ไม่อยู่ในกรอบบ้าง อาจจะมีตัวหนังสือที่บอกวันสาคัญนิดหน่อย
ปฏิทินเป็นสิ่งที่บอกความเคลื่อนไหวของวันเวลา
คาว่า “ปฏิทิน” มาจากภาษาบาลี บัญญัติไว้เพื่อให้มีความหมายว่า แบบสาหรับดูวันเดือนปีซึ่งที่มีมา
เขียนได้หลายคาทั้ง ประดิทิน ประนินทิน ฯลฯ การพิมพ์ปฏิทินของไทยมีขึ้นครั้งแรกในปลายสมัยรัชกาลที่
3 จากนั้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทย ภายหลังจากที่หมอบรัดเลย์จัดพิมพ์ขึ้น
ครั้งแรก
ปฏิทินนอกจากจะบอกความเคลื่อนไหวของวันเวลาแล้ว ยังสามารถนามาปรับใช้กับการบันทึก
เรื่องราวทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ด้วย

ปฏิทินวัฒนธรรมคืออะไร?
ปฏิทินวัฒนธรรม คือ เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนว่า
ในแต่ละปี แต่ละเดือน หรือในแต่ละวัน ชุมชนมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง และสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวพันกับ
ชีวิตประจาวันอย่างไร ทั้งด้านการประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งในแต่ละชุมชนก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป
เช่น ชุมชนก๋องมีอาชีพทาไร่ข้าว ไร่อ้อย วิถีชีวิตก็จะผูกพันกับกาารทาไร่ข้าว และไร่อ้อย และด้านประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีเลี้ยงผีบ้าน ประเพณีวันสงกรานต์ กลุ่มบรูอาศัยอยู่ใกล้แม่น้าโขง
วิถีชีวิตก็จะผูกพันกับสายน้า เป็นต้น

ปฏิทินวัฒนธรรมต่างจากปฏิทินทั่วไปอย่างไร
ไม่มีตัวเลขบ่งบอกวัน บรรจุเรื่องราวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งอาจจะบ่งบอกจนถึงระดับวัน
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระบบของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น
นิยมทาแบบขนาดใหญ่
เพื่อให้คนหมู่มากได้ดูร่วมกัน

ปฏิทินวัฒนธรรมจะมีข้อมูลอะไร?
ข้อมูลที่สามารถปรากฏบน
ปฏิทินวัฒนธรรม ได้ เช่น กิจกรรมต่างๆ ตามหลักศาสนาและความเชื่อ
อาชีพและการทามาหากิน พืชหรือสัตว์ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ

ปฏิทินวัฒนธรรมมีประโยชน์อย่างไร?
ปฏิทินวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสาหรับการกาหนดวันเวลาสาหรับการประกอบกิจกรรม
ร่วมกัน ถ้ามองในแง่ของการทางานร่วมกันระหว่างคนต่างชาติพันธุ์ ยิ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น ดังนี้
สำหรับคนนอกชุมชน
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต และรู้จักจังหวะชีวิตของชุมชน
2. ถ้ารู้จักจังหวะชีวิตของชุมชน เป็นจุดเริ่มของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
3. ช่วยในการวางแผนการทางานร่วมกับชุมชน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและถูก
จังหวะเวลา เนื่องจากการทางานกับคนในสังคมชนบท พวกเขาจะไม่ถือเรื่องเวลาตามนาฬิกา
หรือปฏิทินอย่างคนในเมือง พวกเขาจะสนใจว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์ วันอังคาร หรือวันเสาร์
อาทิตย์ แต่พวกเขาจะยึดเรื่องเวลาในการทามาหากินหรือยึดถือเวลาปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อ
พิธีกรรมเป็นสาคัญ
สำหรับคนในชุมชน
1. ช่วยในการวางแผนการทางานที่นอกเหนือจากงานประจา
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียน หรือบันทึกเรื่องราว เพราะการบันทึกสิ่งที่เห็นด้วยตา และได้
ยินกับหู จะทาให้เกิดความแม่นยาและถูกต้อง

ปฏิทินวัฒนธรรมทาอย่างไร
ต่างกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างพื้นที่ ต่างวัฒนธรรม จุดเริ่มต้นของกระบวนการคิดทาปฏิทินวัฒนธรรมก็
ต่างกัน บางพื้นที่สามารถเริ่มด้วยลาดับของเดือนในรอบปี แล้วก็สืบค้นต่อว่า ในเดือนไหนมีประเพณี
พิธีกรรมอะไร หรือมีการประกอบอาชีพอะไร บางกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่เข้าใจระบบการนับวันเวลาแบบเป็น
เดือน เป็นปี การสืบค้นข้อมูลก็ต้องเริ่มจากฤดูกาล ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาใกล้ตัวและสัมผัสได้
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีโอกาสได้ร่วมทาปฏิทินวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์มาหลายกลุ่ม
อาทิ กลุ่มชอง กลุ่มก๋อง (ละว้า) กลุ่มญัฮกุร เป็นต้น พบว่า ในการทาปฏิทินวัฒนธรรมนั้น ผู้ที่ทาต้องเป็นผู้ที่
รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือเป็นเจ้าของวัฒนธรรมยิ่งดี เพราะระหว่างที่ทาปฏิทินผู้ทาจะเกิด
ความคิดเชื่อมโยงถึงเรื่องราว เหตุการณ์ สิ่งที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นคน สัตว์ หรือพืชก็ได้ ถ้าคนนอก

วัฒนธรรมมาศึกษาจะได้เห็นโลกทัศน์ของคนในวัฒนธรรมนั้นๆ ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างการร่วมทาปฏิทิน
วัฒนธรรมกับกลุ่มมลาบรีพอเป็นสังเขป ดังนี้
ผู้เขียนเริ่มจากการชวนชาวมลาบรีคิดว่าในรอบ 1 ปี ว่าชาวมลาบรีทาอะไรกันบ้าง โดยเริ่มจากเดือน
ที่ 1 2 3 หรือตามเดือนสากล คือ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ตามลาดับ ชาวมลาบรีแสดงสีหน้างงๆ ผู้เขียน
ก็พยายามถามถึงเรื่อง การทามาหากิน ประเพณี พิธีกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวันเวลา วิธีกำรนี้อำจจะใช้กับกลุ่ม
อื่นได้ แต่วิธีกำรนี้ใช้กับกลุ่มมลำบรีไม่ได้ เนื่องจากพื้นฐานการดารงชีวิตต่างจากกลุ่มอื่นๆ ผู้เขียนก็ไม่ละ
ความพยายามถามต่อว่าตอนนี้ หน้าอะไร ชักได้ผล เพราะเริ่มมีการโต้ตอบจากชาวมลาบรีว่า เป็น ญามก๊าด
(หน้าหนาว) ผู้เขียนถามต่อไปอีกว่า แล้วมีญาม (ฤดู) อะไรอีก ชาวมลาบรีสามารถตอบได้ บรรยากาศชักเริ่ม
สนุกเมื่อชาวมลาบรีเริ่มเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลที่สามารถนามาทาปฏิทินวัฒนธรรมได้
เอาล่ะ หลังจากที่ได้ฤดูกาลของชาวมลาบรีว่า มี 3 ฤดูกาลแล้ว ผู้เขียนก็ชวนชาวมลาบรีคิดต่อว่า
ตอนนี้เป็นฤดูหนาว (ญาม...) ชาวมลาบรีทาอะไรก้นบ้าง คาตอบก็คือ หักข้าวโพด รับจ้างเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็น
อาชีพหรือกิจกรรมใหม่ที่ชาวมลาบรีได้เรียนรู้จากกลุ่มชาติพันธุ์ข้างเคียง ผู้เขียนก็ถามต่อไปอีกว่า “แล้วใน
อดีตชาวมลาบรีทาอะไรกันในฤดูหนาว” มีเสียงจากชายมลาบรีตอบว่า “ผิงไฟ” ผู้เขียนถามต่อ “เออ! แล้ว
หน้านี้มีอะไรกินล่ะ” ตอนนี้ล่ะคาตอบออกมามากมาย แล้วมีพืชอะไรที่ออกดอก ออกผลในญามนี้ เมื่อถูก
ถามจากสิ่งที่ใกล้ตัวและเห็นเป็นรูปธรรม ชาวมลาบรีก็สามารถคิดและตอบได้ มาถึงตอนนี้ชาวมลาบรี
สามารถเชื่อมต่อไปฤดูกาลอื่นได้ว่า มีเหตุการณ์อะไร และพวกเขาทาอะไรกัน ข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาทา
เป็นปฏิทินวัฒนธรรมของชาวมลาบรีได้
อย่างไรก็ตามกลุ่มมลาบรี ก็มีวิธีการดูเวลาโดยอาศัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นหลัก ถ้าท่านใด
สนใจว่าอาจจะศึกษาจากข้อมูลและเทียบเคียงกับวัน เดือน ปีสากลได้อย่างไม่ยากนัก

ปฏิทินวัฒนธรรมมีรูปแบบอย่างไร
อาจจะใช้เป็นรูปวงกลม หรือทาเป็นตารางก็ได้ แต่ในรูปของทรงกลมถึงแม้ว่าจะทายากกว่าแบบ
ตาราง แต่สามารถบรรจุรายละเอียดได้มากกว่า และที่สาคัญเจ้าของวัฒนธรรมชอบแบบวงกลมมากกว่า ซึ่งมี
การกาหนดฤดูกาล เดือนต่างๆในรอบปี กิจกรรมและอาชีพสาคัญของชุมชน โดยมีการแบ่งเนื้อหา ดังนี้
วงนอกสุดจะเป็นชื่อเดือนที่เป็นภาษาไทยมาตรฐาน และเทียบเคียงได้กับเดือนสากล
วงถัดมาที่เขียนด้วยหมึกสีดา เป็นการบ่งบอกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทามาหากินผสมกับกิจกรรมที่
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อและตามหลักพุทธศาสนา
วงถัดมาที่เขียนด้วยหมึกสีแดง บอกถึงภูมิอากาศและปริมาณน้าตามธรรมชาติ
วงถัดมาที่เขียนด้วยตัวเลขสีดา เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ
วงในสุดจะบอกถึงฤดูกาลต่างๆ

ตัวอย่างปฏิทินวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย

 ปฏิทินวัฒนธรรมของกลุ่มก๋อง จ.สุพรรณบุรี

 ปฏิทินวัฒนธรรมของกลุ่มไทดา จ.เลย

ปฏิทินวัฒนธรรมใช้เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างไร ?
ถ้าเราพิจารณารายละเอียดในปฏิทินของแต่ละชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ เราก็จะเห็นความเหมือนและ
ความต่างกันของวิถีชีวิตของผู้คน อาทิ กลุ่มชนที่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะมีการกาหนดกิจกรรมทางศาสนาไว้
ในแต่ละเดือนเหมือนกัน ส่วนกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องอานาจเหนือธรรมชาติ ก็จะใส่ชื่องานประเพณีหรือ
พิธีกรรมลงบนปฏิทินนั้น
นอกจากนี้เรายังได้เห็นวิถีชีวิตด้านการทามาหากินของกลุ่มชนต่างๆ ตามปริบทพื้นที่ เช่น กลุ่มที่อยู่
ใกล้น้า ก็จะมีอาชีพ ประมง กลุ่มที่อยู่ใกล้ป่าเขา ก็จะมีอาชีพทาไร่ หาของป่า เป็นต้น
ส่วนการเรียนรู้ของเจ้าของวัฒนธรรมก็คือ หลังจากที่ไล่เลียงกิจกรรมในแต่ละเดือนตามรอบปี เห็น
ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเลือนหายไป ขณะเดียวกันก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาในวัฒนธรรมของตน ทาให้มีโอกาสได้
หวนคิดถึงเรื่องเก่าๆ ขณะที่ยังเยาว์วัย เกิดความตระหนักในองค์ความรู้และสิ่งแวดล้อมของบรรพชน จน
นาไปสู่การฟื้นคืนสภาพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภาษาอีกด้วย
เนื้อหาที่ปรากฏบนปฏิทินวัฒนธรรมนี้ ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนามาใช้เพื่อสืบค้น
ความรู้เพิ่มเติม สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ในมุมต่างๆ เช่น นาไปกาหนดเป็นหน่วยในการหลักสูตรการ
เรียนการสอน นาไปวางแผนเรื่องเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น

หน่วยการเรียนรู้รายสัปดาห์ของชั้นอนุบาล ๑ โรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑๐ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งเนื้อหาข้างต้น จะได้มาจากการคุยกัน และการจดบันทึก กิจกรรม
บางอย่างต้องใช้คาอธิบายเป็นภาษาท้องถิ่น จึงจะกระชับ ชัดเจน และถึงใจผู้เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งปฏิทิน
วัฒนธรรมมีส่วนในการปลุกกระแสให้เกิดการฉุกคิด ติดตาม และหาข้อมูลเพิ่มเติม นับเป็นก้าวหนึ่งของการ
ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม



