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 ในงานวิจัยกรณีศึกษา  นักวิจัยอาจมีความเห็นว่า  สามารถด าเนินการได้โดยง่าย  เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายน้อยลง  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท าได้ง่ายขึ้น  แต่ส าหรับงานวิจัยชุมชน  หลายครั้งท่ีพบว่า  ไม่
สามารถค้นพบข้อมูลความจริงเพื่อเอามาใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกันในระยะเวลาอันส้ัน  ท้ัง
ท่ีนักวิจัยได้เพียรซ้ าลงพื้นท่ีครั้งแล้วครั้งเล่า   
 ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น ? 
 จากการท างานร่วมกับชุมชนท่ีผ่านมา  พบว่า  บางครั้งเราเห็นในส่ิงท่ีเราอยากเห็น  บางครั้งเราเห็น
ในส่ิงท่ีชุมชนอยากให้เห็น  ฉะนั้นหากอยากค้นพบข้อมูลความจริง  จึงต้องใช้เวลาเพื่อการศึกษา  เราต้อง
ทราบว่าในอดีตและปัจจุบันชุมชนนี้เป็นอย่างไร  นักวิจัยต้องใช้ความคิดเชิงระบบวิเคราะห์ ข้อมูล  และ
สังเคราะห์ข้อเท็จจริง   
 ถามว่าความจริงส าคัญมากขนาดนั้นเลยหรือ  ค าตอบคือใช่  เพราะนักวิจัยเป็นอาชีพท่ีต้องเข้าถึง
ความจริงให้ได้  หากไม่รู้  ย่อมวางแผนพัฒนาผิดพลาด  กระทบต่อชุมชนโดยรวม  เพราะสนามทดลองของ
นักวิจัยชุมชนไม่ได้อยู่ในแปลง  หรือห้องทดลอง  แต่อยู่ในชุมชน  อยู่กับคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย     
 ยกตัวอย่างเช่น  ชุมชนชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งมีปัญหาเรื่องการเกษตร  เพาะปลูกผลผลิตไม่ดี  ขาด
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค  ชาวบ้านอยากให้สร้างแหล่งน้ าให้  หาพันธุ์พืชผักมาให้ปลูก  หาพันธุ์ปลามาให้เล้ียง  



แต่เมื่อนักวิจัยลงพื้นท่ีบ่อยครั้ง  ท าให้ทราบว่า  แหล่งน้ าล าห้วยในชุมชนมีมากพอส าหรับอุปโภคบริโภค  คือ  
มากกว่าชุมชนใกล้เคียง  มีล าห้วยสองสายไหลขนาบชุมชนซึ่งต้ังอยู่บนเนินสูง  แต่ท่ีน าน้ ามาใช้ไม่ได้เพราะ
ชาวบ้านปลูกข้าวโพดรอบบริเวณท่ีอยู่อาศัยซึ่งเป็นเนินสูงในชุมชน  ใช้ยาฆ่าหญ้าและสารเคมีจ านวนมาก  เมื่อ
ฝนตกน้ าชะล้างหน้าดินรวมถึงสารพิษลงไปรวมในแอ่งน้ าล าห้วย  ชาวบ้านจึงไม่กล้าเอาน้ ามาอุปโภคบริโภค  
จะมีไม่กี่หลังคาเรือนท่ีมีตุ่มรองน้ าฝนเก็บไว้ใช้  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าน าน้ าฝนมาใช้เพราะเห็นว่า  มี
สารเคมีเจือปนอยู่ในอากาศด้วยเช่นเดียวกัน  หลายครัวเรือนในชุมชนจึงพึ่งน้ าประปา  เพื่อน ามาใช้อุปโภค  
เล้ียงสัตว์  ปลูกพืช  ส่วนน้ าด่ืม  ต้องใช้บริการบริษัทน้ าด่ืม  หรือเปิดจากถังกรองกลางหมู่บ้าน  ซึ่งท้ังหมด
ล้วนมีค่าใช้จ่าย   
 หากนักวิจัยไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้  ย่อมเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขุดบ่อ  แจกพันธุ์ผัก  พันธุ์ปลา
ให้ชาวบ้านต้ังแต่แรกที่มีการร้องขอ  แต่ปัญหาท่ีแท้จริงไม่ได้รับการแก้ไข 
 การลงพื้นท่ีของนักวิจัยส่วนใหญ่ในเบื้องต้นจึงมักได้ข้อมูลระดับปรากฏการณ์  แม้ได้ข้อมูลมาจาก
การบอกเล่าของผู้น าชุมชน  ก็ใช่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องครอบคลุมเช่ือถือได้  การท่ีจะทราบว่าชุมชนนี้เป็นอยู่
และมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร  เป็นส่ิงท่ีนักวิจัยอยากรู้  ข้อมูลมือสองในรูปแบบต่างๆ  สมควรน ามากระทบกับ
ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ  เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน  และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ปัจจุบันพบว่าความเป็นมาของชุมชนถูกบันทึกไว้น้อยมาก  ส่วนใหญ่นักวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์จาก
ผู้น าชุมชน  ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน  หรือหากโชคดีก็อาจได้ข้อมูลจาก  โรงเรียนประถมศึกษา  และวัดในหมู่บ้าน  
ซึ่งก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะสังคมชนบทปัจจุบัน  ระบบบ้าน  วัด  โรงเรียน  ไม่ได้เช่ือมประสานกันเหมือน
ในอดีต  บางโรงเรียนก็มีข้อมูลให้เฉพาะประวัติศาสตร์ชาติท่ีเรารู้กันอยู่แล้ว  การจะสอนเด็กให้ส านึกรักบ้าน
เกิด  ให้รู้จักบรรพบุรุษชาติพันธุ์ของตนเองจึงท าได้ยาก  หรือบทบาทของวัดในชุมชน  ในอดีตวัดเป็นศูนย์รวม
จิตใจ  งานผ้าป่า  งานกฐิน  งานบุญต่างๆ  คนไปรวมกันท าบุญท่ีวัด  การเทศนาส่ังสอน  จึง ท าได้ง่าย  
ปัจจุบันเฉพาะวัดดังๆ  หรือวัดท่ีมีพระท่ีมีช่ือเสียง  คนจึงจะเข้าวัดกันเยอะ  วัดในชุมชนบางแห่งจึงถูกท้ิงร้าง  
ไม่ได้รับความสนใจ  พระในวัดก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนถ้าไม่ได้รับกิจนิมนต์  โรงเรียนเองก็ไม่ได้นิมนต์พระ
มาสอนคุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก  เพราะมีครูจริยธรรมคอยสอนเรื่องพวกนั้นอยู่แล้ว  การบ่มเพาะเรื่อง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนจึงหายไป  คนท่ีเก็บของเก่าของโบราณไว้  ถ้าไม่น าไปขายเสียก่อนก็เก็บ
ไว้ในโกดัง  ภาษาขอมท่ีจารึกบนใบลานถูกยกเป็นของสูงแต่ไม่มีใครในชุมชนอ่านออก  โบราณวัตถุเหล่านั้นไม่
มีโอกาสได้ออกมาเล่าเรื่องให้คนอื่นได้รับรู้  โบราณสถานท่ีต้ังอยู่ในชุมชน  แต่คนในชุมชนขาดความรู้เกี่ยวกับ
โบราณสถานเหล่านั้น  ไม่มีส่วนในการบอกเล่า  ดูแลรักษา  คนตัวเล็กในชุมชนในครอบครัวชนบทจึงเหมือนไม่
เคยด ารงอยู่  ตกรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ไม่มีใครจ าช่ือใครได้  แต่ตอบได้เพียงว่าเคย  มีอยู่  เพราะหากไม่มีบรรพ
บุรุษ  ลมหายใจของชุมชนในปัจจุบันก็คงไม่มี   
 
 จากที่กล่าวมา  ท าให้เราต้องด าเนินการ  เร่ือง  พิพิธภัณฑ์ชุมชน 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนท่ียั่งยืน  คนในชุมชนจะต้องออกมาเล่าเรื่องของ
ตนเอง  เล่าเรื่องพ่อแม่  ลุงป้าน้าอา  ปู่ย่าตายาย  บรรพบุรุษ  เล่าประวัติความเป็นมา  เล่าเรื่องส่ิงใกล้ตัว  
เล่าว่าเป็นอยู่อย่างไร  ท ามาหากินอย่างไร  ด ารงชีวิตมาถึงปัจจุบันได้อย่างไร  ความเช่ือเรื่องศาสนา  เรื่องผี  
ประเพณี  วัฒนธรรม  การสร้างบ้านแปงเมือง  ผู้น าในอดีตเป็นใคร 
 คนในชุมชนจะต้องบอกเล่า  เล่าด้วยภาษาและท่วงท านองของตนเอง  เพราะคนในชุมชนเป็น
เจ้าของข้อมูล  เป็นคนใน    



 ในเรื่องพิพิธภัณฑ์นี้  นักวิชาการอาจจะเห็นว่าท าได้ยาก  กรณีข้อมูลจัดแสดง  ก็ต้องน าไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากผู้เช่ียวชาญ  ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้เช่ียวชาญก็ไม่ใช่คนใน  แต่เป็นนักวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยง
ประวัติศาสตร์ชาติมาเป็นหลักในการตรวจสอบข้อมูล  ในการน าเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ชุมชน  จึงไม่ควร
กังวลเรื่องความถูกต้องของข้อมูลมากเกินไปจนไม่กล้าน าเสนอ  หากคนในชุมชนได้ร่วมกันตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วก็ควรน าเสนอได้  ท้ังนี้  หากในอนาคตมีการค้นพบข้อเท็จจริงท่ีมีความน่าเช่ือถือกว่า  คนใน
ชุมชนจะร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก็สามารถท าได้   
 กรณีเงินทุน  พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ให้ความส าคัญกับเรื่องเล่าในชุมชนมากกว่ารูปแบบพิพิธภัณฑ์  ไม่
จ าเป็นต้องมีสถานท่ีโอ่โถง  หรูหรา  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  จัดแสงภายใน  สถานท่ีอาจเป็นมุมห้อง  หรือ
ห้องท่ัวไป  หรืออาคารหลังเล็ก  ท่ีมีอยู่ในชุมชน  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม   
 กรณีส่ิงของจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ชุมชน  อาจจะเล่าเรื่องของชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียงท่ี
เกี่ยวข้องกัน  โดยใช้ส่ิงของท่ีมีอยู่  ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องเป็นของเก่าราคาแพงหายาก  เพราะหากมีราคาสูงอาจ
ดึงดูดความสนใจของมิจฉาชีพ  การออกแบบจัดแสดงอาจเล่าเรื่องด้วยแผนท่ีชุมชน  ส่ิงของเครื่องใช้    
ภาพถ่าย  เช่น  ขอความร่วมมือชาวบ้านท่ีมีภาพเก่าน ามาให้นักวิจัยแสกนไฟล์เก็บภาพไว้  จากนั้นจึงคืนภาพ
ต้นฉบับให้กับเจ้าของ  โดยขอข้อมูลภาพจากเจ้าของให้ระบุปี พ.ศ. และบุคคลสถานท่ีท่ีอยู่ในภาพ               
            กรณีการบริหารจัดการ  พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ท่ีจัดต้ังแล้วล้มเหลวส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริหาร
จัดการไม่ดี  ขาดการวางแผนท่ีบูรณาการ  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  การด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง  หรืออยู่
ในกรอบของหลักการทางวิชาการมากเกินไป  เช่น  ก าหนดคนดูแลต้องเป็นคนเรียนจบด้านพิพิธภัณฑ์  ต้องมี
ค่าจ้างค่าตอบแทนรายเดือน  ต้องเป็นบุคลากรภาครัฐ  ซึ่งในทางปฏิบัติไม่จ าเป็น  พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ท่ีต้ังอยู่
ในวัด  คนดูแลอาจเป็นพระ  หรือมัคนายก  และควรเป็นคนในชุมชนท่ีมีจิตอาสา  เป็นท่ียอมรับของคนใน
ชุมชน  ส าหรับเรื่องค่าตอบแทนต้องค านึงถึงว่า  หากในอนาคตไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการ  
พิพิธภัณฑ์ชุมชนจะยังคงอยู่ได้อย่างไร  หรือความเข้าใจว่าคณะท างานต้องมีหลายฝ่ายจึงจะด าเนินการได้  ซึ่ง
ในทางปฏิบัติอาจไม่จ าเป็นต้องมาก  เช่น  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูล  ฝ่ายลงทะเบียนวัตถุและจัด
แสดง  ฝ่ายต้อนรับและน าเสนอข้อมูล  ส่วนการท าความสะอาด  ดูแลรักษาอาจช่วยกันด าเนินการ            
 การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนให้มีความต่อเนื่อง  อาจใช้วิธีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
เป็นระยะ  อาจก าหนดเป็นสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง  ในการจัดกิจกรรมแสดงผลงาน  หรือจัดประชุมกลุ่มเล็ก  
จากท้ังภายนอกและภายในท่ีมีความน่าสนใจ  โดยส่ิงท่ีจัดแสดงไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชุมชนแต่เป็นส่ิงท่ี
เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน   เช่น  นิทรรศการภาพถ่าย  นิทรรศการผ้าทอพื้นเมือง  การเสวนาเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กิจกรรมชุมชนต่างๆ 
 ส าหรับพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางแห่ง  ท่ีมีการจัดต้ังแล้วแต่เปล่ียนสภาพเป็นโกดังเก็บของเพราะไม่มี
นักท่องเท่ียว  หรือคนในชุมชนเข้าชม  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากขาดการบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับวิถีการท ามาหากินของคนในชุมชน  เนื่องจากปัจจุบันคนในชุมชนต้องเผชิญกับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  เวลาเป็นต้นทุนในการท ามาหากิน  หากให้คนในชุมชนมาร่วมกันดูแลรักษา
พิพิธภัณฑ์ชุมชน  โดยไม่มีรายได้จากกิจกรรมนี้เลย  คงหาคนท่ีมีจิตอาสาเข้ามาด าเนินการได้ยากพอสมควร 
 แนวทางหนึ่ง  คือ  การให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ชุมชน  อาจจะต้องสร้างความเข้าใจว่า  
พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ไม่ใช่เพียงสถานท่ีส าหรับแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนเท่านั้น  พิพิธภัณฑ์ชุมชนอาจ
ใช้เป็นศูนย์บริการนักท่องเท่ียวร่วมด้วย  ซึ่งถ้าใครต้องการข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังอดีตและปัจจุบันของชุมชน  
จะต้องเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ชุมชน   
 



 
 
 ภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชน  ควรจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์  ของกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรมในชุมชนท่ี
สามารถจ าหน่ายได้  โดยอาจใช้ฐานข้อมูลหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการจัดหา  ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จ านวนมากจากแหล่งผลิตของกลุ่มอาชีพทางวัฒนธรรม  ก็มีบริการเส้นทางท่องเท่ียว  
และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางแห่ง  อาจมีสถานท่ีเหมาะสมสามารถจัดสัดส่วนเป็นร้านค้าชุมชนได้ด้วย  อาจมี
บริเวณโดยรอบเป็นสนามเด็กเล่น  เป็นท่ีออกก าลังกาย  หรือในวันหยุดสุดสัปดาห์อาจมีตลาดนัดผักปลอด
สารพิษ  โรงเรียนในชุมชนควรก าหนดให้พิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  กิจกรรมเหล่านี้จะ
ท าให้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีการด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง  และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม  ควรเชิญ  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เจ้าอาวาสวัดในชุมชน  เข้ามามีบทบาทเป็น
กรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์                 
 ส าหรับการศึกษาวิจัยชุมชน  การได้ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ชุมชน  ย่อมท าให้การเสาะแสวงหาความรู้
ความจริงเพื่อวางแผนพัฒนาด าเนินการได้รวดเร็วทันต่อสภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่  โดยข้อมูลท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ชุมชนย่อมมีความน่าเช่ือถือพอสมควร  เพราะคนในชุมชนได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีน าเสนอมาแล้ว  
อาจมีการเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงบ้างเมื่อเวลาผ่านไป  แต่นักวิจัยก็มีแนวทางในการศึกษา  เห็นความเป็นระบบ
ของชุมชน  เห็นศักยภาพ  ความรักความสามัคคี  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามท่ีคงอยู่ในชุมชน        
       
 
 
   


