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กระบวนการการให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะแก่ชุมชน 
 
ความหมายของวัฒนธรรม 

ค ำว่ำ “วัฒนธรรม ” มำจำกภำษำอังกฤษ ค ำว่ำ “ Culture ” ค ำนี้มีรำกศัพท์มำจำก “ Cultura ” ใน
ภำษำละติน มีควำมหมำยว่ำ กำรเพำะปลูกหรือกำรปลูกฝัง ในด้ำนภำษำศำสตร์ “วัฒนธรรม” เป็นค ำที่ได้มำ
จำกกำรรวมค ำ 2 ค ำเข้ำด้วยกัน ได้แก่  

- วัฒนะ หรือ วัฒน หมำยถึง ควำมเจริญงอกงำม รุ่งเรือง  
- ธรรมะ หรือ ธรรม หมำยถึง กฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ 
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ปพ.ศ. 2542 ไดนิยำมควำมหมำย“วัฒนธรรม” วำคือ สิ่งที่ท ำให

เจริญงอกงำมแกหมูคณะ, วิถีชีวิตของหมูคณะ ในพระรำชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักรำช 2485 หมำยถึง
ลักษณะที่แสดงถึงควำมเจริญงอกงำม ควำมเปนระเบียบเรียบรอย ควำมกลมเกลียวกำวหนำของชำติและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน ทำงวิทยำกำรหมำยถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรำงขึ้นดวยกำรเรียนรู
จำกกันและกัน และรวมใชอยูในหมพูวกของตน 

 กลุมประชำสัมพันธส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแหงชำติกระทรวง ได้ให้นิยำม วัฒนธรรม 
หมำยถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนในสังคม เชน กำรกิน กำรอยูกำรแตงกำยและหลัก
เกณฑกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งคนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมำสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปตำมเงื่อนไขและกำลเวลำ  

 
ความหมายของศิลปะ 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พุทธศักรำช 2525 ให้นิยำมของศิลปะว่ำ ศิลปะ คือ ฝีมือ ฝีมือ
ทำงกำรช่ำง กำรแสดงซึ่งอำรมณ์ สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น พจนำนุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 
พุทธศักรำช 2530 นิยำมควำมหมำยของศิลปะว่ำ ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ ที่
แสดงออก ในรูปลักษณ์ ต่ำงๆให้ปรำกฏซึ่งสุนทรียภำพควำมประทับใจ หรือ ควำมสะเทือนอำรมณ์ ตำม
อัจฉริยภำพ พุทธิปัญญำ ประสบกำรณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพ่ือควำมพอใจ ควำมรื่นรมย์ 
ขนบธรรมเนียม จำรีต ประเพณี หรือควำมเชื่อในลัทธิศำสนำ และกล่ำวว่ ำ ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ  คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) กับประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) 
 
ประเภทของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมทำงวัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่สำมำรถมองเห็นหรือจับต้องได้ เป็นรูปธรรม เช่น หนังสือ 

แว่นตำ รถยนต์ เป็นต้น เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกในสังคมคิดค้นข้ึนมำ 
2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น เป็นภำพนำมธรรม เช่น ค่ำนิยม มำรยำท 

ปรัชญำ บรรทัดฐำน สถำบัน สังคม ควำมเชื่อ เป็นต้น 
กำรจัดประเภทตำมเนื้อหำของวัฒนธรรม จะแยกได้ 4 ประเภทดังนี้ 
1. คติธรรม คือ วัฒนธรรมทำงศีลธรรมและทำงจิตใจ อันเป็นคติหรือหลักกำรด ำเนินชีวิตที่ส่วนใหญ่

รับมำจำกหลักธรรมทำงศำสนำมีควำมเกี่ยวข้องทำงด้ำนจิตใจเป็นส ำคัญ 
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2. วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทำงวัตถุ หมำยถึง วัตถุทำงศิลปกรรม เช่น เจดีย์ บ้ำนเรือน รวมถึงเครื่อง

อุปโภคทั้งหลำยซึ่งถือว่ำเป็นวัตถุทั้งสิ้นโดยคนในสังคมร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นมำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำรงชีวิต 

3. เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทำงกฎหมำยหรือขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณีที่มีควำมส ำคัญเสมอด้วย
กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ เพื่อให้สมำชิกปฏิบัติตำม 

4. สหธรรม คือ วัฒนธรรมทำงสังคมเป็นวัฒนธรรมในกำรติดต่อเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์หรือ
มำรยำทในสังคมหรือสมำชิกพึงปฏิบัติต่อกันในโอกำสต่ำง ๆ 

 
ในกำรศึกษำกลุ่มชุมชนใดๆ จ ำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องรำวประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น ทั้งด้ำนเชื้อชำติ 

วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเป็นกำรศึกษำปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น กำรศึกษำข้อมูลท้องถิ่นนั้น นอกจำกศึกษำ
จำกต ำรำแล้ว ยังสำมำรถศึกษำได้จำกข้อมูลปฐมภูมิได้อีกทำงหนึ่ง ซึ่งท ำให้เรำทรำบเรื่องรำวจำกเจ้ำของ
วัฒนธรรมโดยตรง ในกำรศึกษำชุมชนท้องถิ่นนั้น มีเครื่องมือประกอบกำรศึกษำ ดังนี้  
 
เครื่องมือศึกษาชุมชน1 

 
1.แผนที่เดินดิน  
   แผนที่เดินดิน คือ กำรท ำแผนที่ที่เกิดจำกกำรจดบันทึกลักษณะทำงกำยภำพ สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

และสิ่งต่ำงๆ ที่พบเห็น จำกกำรส ำรวจด้วยกำรดู สัมผัส สังเกต และกำรรับฟัง เป็นแผนที่ที่ท ำขึ้นอย่ำงง่ำย 
เป้ำหมำยกำรท ำแผนที่เดินดิน คือ เป็นเครื่องมือชิ้นแรกก่อนท ำงำนร่วมกับชุมชน ท ำให้เห็นภำพรวมของชุมชน
ครบถ้วนที่สุด ได้ข้อมูลครบถ้วนในเวลำสั้น และข้อมูลค่อนข้ำงน่ำเชื่อถือเพรำะเกิดจำกกำรสังเกตด้วยตนเอง 
วิธีกำรท ำแผนที่เดินดิน คือ ศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนของชุมชนก่อน จำกเอกสำร ต ำรำ แผนที่ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น
ของกำรค้นคว้ำ ต้องมีควำมเข้ำใจหน้ำที่ทำงสังคม ลักษณะทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชน
กับชุมชน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนที่ศึกษำกับชุมชนอ่ืน  กำรท ำแผนที่เดินดินนั้นควรท ำงำนเป็นทีม ไม่
แยกกันเขียน และควรมีกำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงผู้ร่วมท ำแผนที่เพื่อได้ข้อมูลที่หลำกหลำย 

 
2.ประวัติศำสตร์ชุมชน 
ประวัติศำสตร์ชุมชน เป็นกำรศึกษำเรื่องรำวควำมเป็นมำของชุมชนในมุมมองใหม่ๆ ทั้ง 4 ด้ำน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม กำรศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชนท ำให้เข้ำใจควำมเป็นมำเรื่องรำวของ
ชุมชน ลดอคติส่วนตัว ไม่ตัดสินชุมชนด้วยควำมคิดของคนนอกชุมชน ลดช่องว่ำงกำรติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน  

กำรศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชนควรศึกษำในมิติที่หลำกหลำย คือ 1.กำรเมือง ศึกษำตั้งแต่ผู้น ำท้องถิ่น 
กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ควำมขัดแย้งของคน และกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชน 2.เศรษฐกิจ ศึกษำกลไก
เศรษฐกิจ ปัจจัยกำรผลิตสินค้ำในชุมชน อำชีพ รวมไปถึงรูปแบบสินค้ำ กำรผลิตของผลิตภัณฑ์ในชุมชน 3.

                                                           
1

 อ้างอิงจาก หนงัสือวิถีชมุชน คูม่ือการรู้ท่ีท าให้งานชมุชนง่าย ได้ผล และสนกุ โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียร 
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สังคมวัฒนธรรม ศึกษำประวัติควำมเป็นมำ ประเพณี บุคคลส ำคัญ ปรำชญ์ชำวบ้ำน 4.สุขภำพ ศึกษำสุขภำพ
ในอดีต ระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข กำรแพทย์แผนโบรำณและแผนปัจจุบัน ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชน
ไม่ควรด่วนสรุปข้อมูลจำกกำรให้ข้อมูลข้องบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ควรมีกำรตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและควำมคิดเห็นของคนในชุมชน 

 
3.ผังเครือญำติ  
ผังเครือญำติ เป็นกำรสร้ำงแผนภูมิ เครือญำติ เป็นกำรถอดควำมสัมพันธ์ในเชิงเครืองญำติ 

ควำมสัมพันธ์เชิงสำยเลือด ท ำให้มองเห็นรำกฐำนของชุมชน เป้ำหมำยของกำรท ำผังเครือญำติคือ ท ำให้เข้ำใจ
โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ของชุมชนเชิงเครือญำติ รู้จักตัวบุคคลและควำมสัมพันธ์ในระเวลำที่ สั้น และเป็น
เครื่องมือสร้ำงควำมสัมพันธ์เจ้ำหน้ำที่กับชำวบ้ำน  

 
4.โครงสร้ำงองค์กรชุมชน 
กำรศีกษำโครงสร้ำงองค์กรชุมชน เป็นกำรศึกษำสถำบัน องค์กร ตัวบุคคล อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่

เป็นทำงกำร โครงสร้ำงองค์กรชุมชน ได้แก่ หน่วยงำนรัฐ อบต. อบจ. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน วัด โรงเรียน ผู้เฒ่ำผู้
แก่ในชุมชน หมอชำวบ้ำน โรงพยำบำล  โดยศึกษำถึงตัวแปรททำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองร่วมด้วย 
กำรศีกษำโครงสร้ำงองค์กรชุมชนท ำให้มองเห็นควำมหลำกหลำยของชุมชน และท ำให้กำรวำงแผนกำรท ำงำน
ชุมชนเกิดประสิทธิภำพ 
 
เทคนิควิธีการศึกษาชุมชน 

1. กำรเตรียมควำมพร้อมและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในเก็บข้อมูล กำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลควรมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมและอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น ดังนี้  

   1.1 แผนที่ และข้อมูลพื้นฐำน เป็นเครื่องมือส ำคัญ และเป็นหลักฐำนในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ ที่
จ ำเป็นอย่ำงหนึ่ง สำมำรถช่วยในกำรศึกษำที่ตั้งของชุมชน สะท้อนภำพปัจจัยกำรตั้งชุมชน และเป็นเครื่องมือ
น ำทำงในพ้ืนที่นั้นๆ 

   1.2 กล้องถ่ำยภำพ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นเครื่องมือช่วยกำรบันทึกควำมทรงจ ำ และ 
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์อย่ำงหนึ่งจำกกำรลงพ้ืนที่ สำมำรถใช้งำนง่ำย สะดวก รวดเร็ว โดยควรเตรียม 
อุปกรณเ์สริมให้พร้อม เข่น แบตเตอรี่ เมมกำร์ด เป็นต้น 
     1.3 เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกกำรสนทนำเพ่ือควำมแม่นย ำในกำรเก็บข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง
สำมำรถฟังซ ้ำได้บ่อยๆ หำกไม่แน่ใจในกำรจดบันทึกจำกกำรสนทนำ 

   1.4 เครื่องมือจดบันทึก สมุด ปำกกำ ใช้เพ่ือบันทึกข้อมูลในขณะนั้น ขณะสัมภำษณ์เรำสำมำรถจด
เรียบเรียงข้อมูลได้ เพ่ือบันทึกโดยเฉพำะข้อมูล หรือประเด็นที่มีควำมส ำคัญ 

  1.5 ยำพำหนะ เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล ควรจะเลือกประเภทของยำนพำหนะที่มี 
ควำมเหมำะสมต่อกำรเดินทำง เพ่ือกำรเข้ำถึงพ้ืนทีเ่ป้ำหมำย 

   1.6 สุขภำพ ผู้ลงพ้ืนที่ที่จ ำเป็นต้องมีควำมพร้อมของสุขภำพร่ำงกำย เพรำะจะส่งผลต่อกำรลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิ 
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   1.7 เครื่องแต่งกำย กำรแต่งกำยควรเป็นชุดสุภำพถูกกำลเทศะ มีควำมเหมำะสมต่อกำรท ำ 
กิจกรรมในลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตำมสถำนที่ต่ำงๆ 

 
2. กำรเก็บข้อมูลจำกกำรลงพ้ืนที่ 
กระบวนกำรเก็บข้อมูลทำงประวัติศำสตร์นั้นควรจะศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน ครบถ้วนทั้ง เอกสำร 

ลำยลักษณ์อักษรทั้งเอกสำรจำกส่วนกลำง และท้องถิ่น ภำพถ่ำย แผนที่ รวมถึงข้อมูลจำกกำรบอกเล่ำ จำกนั้น
คัดเลือกหลักฐำน ประเมินคุณค่ำหลักฐำนอย่ำงมีเหตุผล พร้อมทั้งดูปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ เพ่ือยืนยันควำม
น่ำเชื่อถือของหลักฐำน แล้วจึงตีควำมเนื้อหำ แยกแยะ วิเครำะห์หลักฐำนเพ่ือน ำเสนอ เรื่องรำวที่ศึกษำได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ 

กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้จำกคนในท้องถิ่นและข้อมูลจำกส่วนกลำง 
กำรศึกษำข้อมูลจำกคนในท้องถิ่นเป็นกำรศึกษำจำกผู้อยู่ในเหตุกำรณ์ สำมำรถเล่ำเรื่องรำวได้ดี เพรำะประสบ
พบเจอเหตุกำรณ์ด้วยตนเอง มีควำมทรงจ ำเรื่องรำวได้อย่ำงดี แต่เรำไม่ควรสอบถำมจำกบุคคลเดียวโดยถือว่ำ
เป็นส่วนทั้งหมดของท้องถิ่นนั้น เพรำะแต่ละคนอำจจะมีควำมทรงจ ำที่ไม่เหมือนกัน และยังเป็นกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลด้วยในกำรสัมภำษณ์แต่ละบุคคลนั้นหำกมีกล่ำวอ้ำงถึงบุคคลอ่ืน เรำควรขอข้อมูลบุคคล
นั้นในกำรติดต่อสัมภำษณ์ต่อไป เซ่น ชื่อ - สกุล ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูล สถำนที่ที่ติดต่อได้ ควำมส ำคัญ
กับท้องถิ่น 

   2.1 กำรสังเกต 
ในกำรเก็บข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นมีควำมจ ำเป็นที่จะลงส ำรวจในท้องถิ่นนั้นๆ เอง เนื่องจำก

กำรส ำรวจพ้ืนที่ด้วยตนเองเรำจะมองเห็นลักษณะแท้จริงและข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ซึ่งกำรลงพ้ืนที่ ในแต่ละครั้ง
แต่ละช่วงเวลำเรำจะได้ข้อมูลที่ใหม่ ไม่ซ ้ำกับที่เคยท ำมำ เพรำะในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีควำมเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
และที่ส ำคัญ คือ เรำสำมำรถได้ข้อมูลที่ เชิงลึก ตรงประเด็นที่ศึกษำ กำรเก็บข้อมูลด้วยตนเองนี้ ควรใช้กำร
สังเกตสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วย มองทุกอย่ำงรอบตัวอย่ำงสนใจ เพ่ือเรำจะได้ข้อมูลที่แปลกใหม่ สนใจศึกษำทุก
อย่ำงที่อยู่ในชุมซน เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้เจ้ำของพ้ืนที่หรือคนท้องถิ่นที่เห็นควำมส ำคัญด้วย และเป็นกำรเปิด
โอกำสให้เจ้ำของพ้ืนที่ได้แสดงควำมคิด ควำมรู้ และควำมทรงจ ำออกมำ 

   2.2 กำรสัมภำษณ์ 
กำรเก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เป็นลักษณะพ้ืนฐำนของกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้

จำกกำรสัมภำษณ์หรือ[อกเล่ำเรื่องเล่ำของคนในท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้ หรือควำม
ทรงจ ำ และประสบกำรณ์ร่วมกับเรื่องรำวเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ถือเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นซี่งเป็นกำรศึกษำที่มีข้อจ ำกัดของข้อมูลเอกสำร 
อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์จะเป็นหลักฐำนที่ส ำคัญต่อกำรศึกษำ ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น แต่ผู้
ศึกษำก็ต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล กล่ำวคือ ในกำรสัมภำษณ์ควรสอบถำมของข้อมูล
จำกหลำยหลำย ไม่เพียงเจำะจงเฉพำะคนใดคนหนึ่ง เพรำะแต่ละคนย่อมมีเรื่องรำวหรือควำมทรงจ ำต่ำงกัน 
แต่ละคนอำจจะเจอเหตุกำรณ์ในสถำนะที่ต่ำงกันถึงแม้อยู่ในช่วงเวลำเดียวกัน ฉะนั้นเมื่อคนใดคนหนึ่งเล่ำ
เรื่องรำว ไม่ควรเชื่อถือในทันที แต่ควรหำข้อมูลอ่ืนๆ มำสนับสนุนหรือหำข้อโต้แย้ง เพ่ือให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ
ของข้อมูลที่ได้รับ 
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เทคนิคและมำรยำทในกำรกำรสัมภำษณ์ที่เหมำะสม คือ ก่อนกำรสัมภำษณ์เรำต้องแนะน ำตนเอง 
ก่อน ว่ำเป็นใคร มำจำกไหน เก็บข้อมูลไปเพ่ืออะไร เพ่ือเป็นกำรขออนุญำตและสร้ำงควำมไว้ใจแก่เจ้ำของ 
ข้อมูล ทุกครั้งที่มีกำรบันทึกเสียง เรำต้องขออนุญำตผู้ให้ข้อมูลก่อนเสมอ เสียงที่บันทึกนี้ควรเก็บเป็นควำมลับ
เพรำะเจ้ำของข้อมูลอำจไม่ต้องกำรให้ผู้ที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องรับทรำบ กำรตั้งค ำถำม อย่ำตั้งค ำถำมเป็นข้อๆ 
ไป แต่ควรชวนคุยแบบธรรมชำติ ตำดู หูฟัง จะแสดงให้เห็นว่ำเรำซึ่งเป็นผู้สัมภำษณ์มีควำมสนใจต่อเรื่องรำว
ของผู้ให้สัมภำษณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรกระตุ้นควำมรู้สึกของผู้ให้สัมภำษณ์ ว่ำสิ่งที่ได้ถ่ำยทอดออกมำเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ำและน่ำสนใจ 

ลักษณะค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ลักษณะของค ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์นั้นไม่ควรเป็นค ำถำมปลำย
ปิด หรือเป็นค ำถำมที่เป็นกำรชี้น ำให้ต้องตอบไปทำงใดทำงหนึ่ง แต่ควรค ำถำมที่เป็นกำรเปิด ประเด็นเพ่ือให้
เจ้ำของข้อมูลสำมำรถเล่ำเรื่องรำวได้ เรำไม่ควรเตรียมค ำถำมเป็นข้อๆ ไปถำมโดยตรง เพรำะจะเป็นกำรปิดกั้น
กำรสอบถำมข้อมูลของตนเอง ระหว่ำงสนทนำควรสนใจผู้พูดตลอดเวลำ ซักถำม หำกสงสัยหรือหำกต้องกำร
ทรำบรำยละเอียดให้ลึกลงไป ไม่ควรโต้แย้ง หำกไมjแน่ใจข้อมูลสำมำรถหำหลักฐำนอื่นเพ่ือยืนยันควำมถูกต้อง
ได้ภำยหลังกำรสัมภำษณ์ ดังนั้นจึงไม่ควรโต้แย้งในลักษณะเถียงเพรำะเรำไม่ใช่คนในพ้ืนที่ เรำไม่ทรำบข้อมูล
เชิงลึกได้มำกกว่ำคนในพื้นที่เอง 

บรรยำกำศกำรสนทนำ เป็นส่วนส ำคัญในกำรสืบค้นข้อมูล กำรสนทนำควรเป็นกันเอง ควรสบตำ ผู้ให้
ข้อมูลตลอดเวลำ มีกำรตอบรับ ซักถำม ย ้ำข้อมูลเพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำเรำยังฟังผู้พูดอยู่ ให้ควำมสนใจ 
ตลอดเวลำ ไม่สร้ำงควำมกดดันผู้ให้ข้อมูล ในกำรสนทนำแต่ละครั้งให้สังเกตผู้ให้ข้อมูลด้วยว่ำมีควำมเหนื่อยล้ำ
หรือต้องกำรให้ข้อมูลต่อไปหรือไม่ เพรำะในกำรสอบถำมแต่ละครั้งไม่ควรสร้ำงควำมล ำบำกทั้งกำยและใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล หำกผู้ให้ข้อมูลแสดงอำกำรที่ไม่พร้อมตอบแล้วเรำควรขอจบกำรสนทนำพร้อมกับขออนุญำตเก็บ
ข้อมูลวันหลัง 

   2.3 แหล่งข้อมูลจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นส่วนหนึ่งของกำรสืบค้นข้อมูลและยังเป็นกำรยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ด้วย 

แหล่งข้อมูลจะเปีนหน่วยงำนส่วนกลำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หน่วยงำน
รำชกำรอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่เรำศึกษำ ผู้ที่สำมำรถขอข้อมูลได้มีตั้งแต่เจ้ำพนักงำนทุกฝ่ำย จนถึงผู้บริหำร 
เพรำะแต่ละฝ่ำยจะมีควำมถนัด ควำมรู้เฉพำะที่ต่ำงกันตำมลักษณะงำนที่ท ำ ข้อมูลที่ จะได้รับ เช่น แผนที่
กำยภำพ จ ำนวนประชำกร ควำมเป็นมำของชุมชน ควำมส ำคัญของสถำนที่ต่ำงๆ กิจกรรมของชุมชน ลักษณะ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับหน่วยงำนของรัฐ กำรท ำประโยชน์จำกหน่วยงำนรัฐเพ่ือชุมชน 

   2.3 กำรบันทึกภำพ 
 กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นใดๆ กำรบันทึกภำพเป็นกำรเก็บข้อมูลที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ ง ภำพ 

สำมำรถเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้ เนื่องจำกภำพเป็นกำรบันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดในช่วงเวลำนั้น และ
ภำพยังมีอำยุนำน สำมำรถเก็บได้หลำยรูปแบบ รูปแบบกำรบันทึกภำพในกำรเก็บข้อมูลนั้น มีวิธีกำร คือ 
บันทึกภำพชื่อแหล่งที่เข้ำไปก่อน เพ่ือเป็นกำรบอกว่ำชุดภำพหลังจำกนี้เป็นแหล่งใด และเป็นกำรก ำหนด
จุดสิ้นสุดของชุดภำพที่แล้ว จำกนั้นบันทึกภำพรวมของสถำนที่เป็นล ำดับซ้ำยขวำ แล้วจึงถ่ำยภำพ เป็นจุดๆ 
ของสถำนที่ต่อไป รูปแบบกำรบันทึกภำพเช่นนี้ควรท ำทุกแหล่งสถำนที่เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ และง่ำยต่อกำร
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ค้นคว้ำในภำยหลัง หำกสถำนที่จะเก็บภำพเป็นสถำนที่ศักดิ สิทธีควรขออนุญำตก่อนกำรเก็บไฟล์ภำพ  
ควรบันทึกชื่อสถำนที่และวันที่เก็บข้อมูลไว้ด้วย 

 
 
3. กระบวนกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
กำรเก็บข้อมูลแต่ละครั้งโดยทั่วไปแล้วจะมีกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร บันทึกภำพ บันทึกเสียง 

จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้มำจัดหมวดหมู่ข้อมูลทั้งภำพ เสียง บันทึกแยกเป็นสถำนที่ที่เก็บข้อมูล ในกำรแยกข้อมูลนี้
จ ำเป็นต้องระบุวันที่เก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล ไว้ด้วยทุกครั้ง เมื่อจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว จึงถึงขั้นตอนของกำร
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมด ควรแยกเป็นประเด็น และแยกประเภทหลักฐำน ชั้นต้นและชั้นรอง หลักฐำน
ชั้นต้น เช่น กำรสัมภำษณ์ ภำพถ่ำย หลักฐำนชั้นรอง เช่น หนังสือ ต ำรำ จำกนั้นจึงประเมินคุณค่ำเอกสำรนั้น 

กำรพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เป็นกำรคัดเลือกหลักฐำน หรือเป็นขั้นตอน ของ
กำรตรวจสอบข้อมูล โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูล หรือแหล่งข้อมูล เช่น เป็นใคร มำจำก
ไหน เป็นคนในชุมชนจริงหรือไม่ อำศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อใด เป็นผู้ประสบอยู่ในเหตุกำรณ์หรือไม่ และมีฐำนะทำง
สังคมเช่นใด ระหว่ำงสนทนำเรำควรสังเกตสีหน้ำ แววตำของผู้ให้ข้อมูลด้วยนอกจำกนี้แล้ว ยังต้องน ำข้อมูลที่
ได้จำกบุคคลนี๋ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจำกบุคคลอ่ืนอีกด้วย หรือเปรียบเทียบเนื้อหำ สัมภำษณ์ กับเอกสำร
จำกส่วนรำชกำร แผนที่ ภำพถ่ำย หรือเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบว่ำ ข้อมูลที่ได้รับมีข้อมูล
สนับสนุนข้อเท็จจริงของข้อมูลหรือข้อขัดแย้งกับหลักฐำนอื่นหรือไม่ อย่ำงไร 

จำกกำรเก็บข้อมูล สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอ่ืนที่อยู่ในชุมชน เช่น ชำวบ้ำน
ในละแวกใกล้เคียง เจ้ำหน้ำที่บริหำรส่วนต ำบล เอกสำรทำงรำชกำร กำรตรวจสอบนี้จะตั้งค ำถำมเดียวกันแต่
ถำมหลำยคน เพื่อดูข้อมูลที่ตรงกัน น ำข้อมูลสัมภำษณ์ไปตรวจสอบหลักฐำนอื่น เช่น ข่ำว ภำพ จำกแหล่งอ่ืนที่
เชื่อถือได้ บันทึกรำชกำร และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

เมื่อมีกำรพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ แล้ว จึงเป็นขั้นตอนของ 
กำรวิเครำะห์และตีควำมข้อมูล โดยน ำข้อมูลที่มีน ำมำคิดวิเครำะห์เพ่ือให้ใกล้เคียงควำมจริงมำกที่สุด  
กำรวิเครำะห์เป็นกำรแยกแยะข้อมูลแต่ละส่วนเพ่ือน ำมำอธิบำยสร้ำงควำมเข้ำใจ ศึกษำควำมสัมพันธ์ ของ
ข้อมูลแต่ละส่วน กำรตีควำมเป็นกำรแปลควำมหมำยของข้อมูลที่มี เพ่ือน ำมำเรียบเรียงข้อมูลเข้ำด้วยกัน 
จำกนั้นจึงสู่ขั้นตอนกำรน ำเสนอต่อไป 

กำรเก็บข้อมูลเพ่ือกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นควรระมัดระวังในกำรขอข้อมูล กำรตั้งค ำถำม 
เนื่องจำกผู้ให้ข้อมูลแต่ละฝ่ำยอำจมีปัญหำกัน อำจมีกำรใส่ร้ำยหรือบิดเบือนข้อมูล โดยเรำเป็นคนนอก พ้ืนที่
อำจจะไม่รับรู้ในทันที เรำจึงควรลงพ้ืนที่บ่อยๆ เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ เป็นกำรแสดงออกถึงควำม ตั้งใจจริง 
และพยำยำมสังเกตกำรณ์ของแต่ละฝ่ำย เรำไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ทั้งหมด แต่เรำสำมำรถรับรู้ เข้ำใจปัญหำ
และแนะน ำแนวทำงแก้ไขได้ 
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