


เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  1  ]

เรียนรู้ชุมชน
ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลัง เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  2  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  3  ]

เรียนรู้ชุมชน ร่วมเรียนรู้ ค้นหาทุนและขุมพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน

ISBN     978 - 616 - 91527 - 0 - 5 

พิมพ์ครั้งท่ี่ 1    ธันวาคม 2555

จำนวนพิมพ์  1,500 เล่ม

ผู้เขียน  อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์

บรรณาธิการ นุชนาฎ จันทวิเศษ และสมเกียรติ  พิทักษ์กมลพร

ปกและรูปเล่ม สุธิดา  บัวสุขเกษม

สนับสนุนโดย ธนาคารโลกและกระทรวงการคลัง

จัดพิมพ์โดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)
  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
  เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  10100  
  โทรศัพท์  0-2621-7810-2  โทรสาร 0-2621-8042
  Home page : http://www.ldinet.org



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  2  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  3  ]

คำนำ

เรยีนรูช้มุชน เปน็แนวทางการศกึษาและวเิคราะหช์มุชนอยา่งมสีว่นรว่ม จดัทำโดยโครงการสนบัสนนุชมุชน 
ทอ้งถิน่เพือ่ฟืน้ฟชูายแดนภาคใต ้(ช.ช.ต.) เปน็การเรยีบเรยีงแนวคดิ หลกัการในการศกึษาเรยีนรู ้เพือ่เขา้ใจวถิชีมุชน 
ส่วนหนึ่งจากเอกสาร ตลอดจนการเก็บเกี่ยวความรู้บางตอนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษา-วิเคราะห์ 
ระบบชมุชนเพือ่การพฒันา” ทีจ่ดัขึน้ เพือ่หนนุเสรมิศกัยภาพใหก้บั ผูป้ระสานงานในพืน้ที ่รวมทัง้รอ่งรอยประสบการณ ์
การทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานพื้นที่ในการดำเนินงานปีที่ 1 บางส่วน จำนวน 5 ชุมชน

เอกสารชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้ประสานงานพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ ค้นหาทุน และวิเคราะห์ 
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินงานขยายพื้นที่ปฏิบัติการในปีที่ 2 ในขั้นตอนของการเตรียมการด้านสังคม 
และการทำแผนพัฒนาชุมชน  การศึกษาวิเคราะห์ ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการและวิธีการหนึ่ง ที่ใช้เพื่อ
กระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาวะ 
ความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาโดยชุมชนเอง

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
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เกริ่นนำการใช้
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ มีหลักการสำคัญที่ต้องการให้ชุมชนเกิดการ 

รวมตวักนัทำงาน และการบรหิารงานพฒันาดา้นตา่งๆ ของชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยใชก้ระบวนการพฒันาชมุชน 
บนความต้องการ และร่วมคิดร่วมทำของชุมชน (Community Driven Development; CDD) ซึ่งประกอบด้วย         
6 ขั้นตอนด้วยกัน (ดังแผนภาพ)

2. เตรียมการด้านสังคม
และการทำแผน
พัฒนาชุมชน

4. พิจารณาโครงการ
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โครงการย่อย

6. สิ้นสุดโครงการ
การส่งต่องานและ
การบำรุงรักษา

3. เขียนข้อเสนอ
โครงการ

5. ดำเนินการโครงการ
ย่อยในพื้นที่

1. เตรียมความพร้อม
พื้นที่และทีมงาน
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ทั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบุกเบิกทำงานกับชุมชน โดย           
ดำเนนิการอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน ทีใ่หค้วามสำคญักบักระบวนการเรยีนรูร้ว่มกบัชมุชน บนพืน้ฐานของขอ้มลูความรู ้ซึง่ 
เปน็หวัใจสำคญัทีช่ว่ยใหม้องเหน็ทนุ ศกัยภาพ เกดิความเขา้ใจ ในเหตปุจัจยัของการเปลีย่นแปลง และมองถงึหนทาง 
ที่จะสร้างสรรค์ชุมชนร่วมกัน

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการด้านสังคม และการทำแผน 
พัฒนาชุมชน มุ่งให้ใช้เป็นแนวทางควบคู่กับการปฏิบัติการจริงโดยเน้นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ที่เริ่ม 
จากการแตกกรอบคิดเพื่อเข้าใจระบบชุมชนและให้เห็นประเด็น ตลอดจนแนวคำถามในการเก็บข้อมูลชุมชน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตลอดจนการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญ 
ของชุมชน เพื่อนำมาสู่การพิจารณา วิเคราะห์ความสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญของ 
ประเด็นการพัฒนา นำไปศึกษาความเป็นไปได้หรือความพร้อมที่จะดำเนินการ จนสุดท้ายเลือกประเด็นเพื่อพัฒนา 
เป็นข้อเสนอโครงการ เป็นสำคัญ

 •  ผู้ปฏิบัติงานควรเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจแนวคิด หลักการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ 
 • เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีพื้นฐานประสบการณ์ในการทำงานกับชุมชนแตกต่างกัน แต่ต้อง 

มาเดนิบนเสน้ทางเดยีวกนั สามารถใชเ้อกสารฉบบันี ้เปน็แนวทางประกอบการดำเนนิงานภาคสนาม เริม่ตัง้แตเ่วทแีตก 
กรอบคดิเพือ่เขา้ใจระบบชมุชน  โดยแตล่ะเรือ่ง ไดม้กีารประมวลสาระสำคญั ในขัน้ตอนตา่งๆ อาท ิการเตรยีมการแนวทาง 
การจัดกระบวนการที่เหมาะสม กรณีตัวอย่าง ซึ่งสามารถประยุกต์ ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ 

 •    สว่นของความรู ้ความเขา้ใจในสว่นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำงาน เชน่ วธิกีาร และกระบวนการพืน้ฐาน 
ในการศกึษาชมุชน  เครือ่งมอืในการเรยีนรู ้เขา้ใจชมุชน เปน็ตน้  สามารถอา่นเพิม่เตมิไดใ้นภาคผนวก รวมทัง้หนงัสอื 
คู่มือเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม
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แตกกรอบคิดศึกษาระบบชุมชน
และการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน
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แตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน
แตกประเด็น เห็นระบบชุมชน

วตัถปุระสงค ์การแตกกรอบคดิการศกึษาชมุชน 
(หรอือาจ เรยีกงา่ยๆ วา่โครงกระดกู) วตัถปุระสงคก์เ็พือ่ 
ให้ผู้ปฏิบัติงาน (เช่น ผู้ประสานงานพื้นที่อาสาสมัคร 
และแกนนำชุมชนที่ทำงานร่วมกัน) เข้าใจความเป็น 
ระบบของชุมชน เห็นองค์ประกอบต่างๆ ของ 
ชุมชน เห็นความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ เป็นการ 
สร้างกรอบคิดในการศึกษา เรียนรู้ชุมชน คล้ายๆ               
กับมีแผนที่บอกให้รู้ว่าต้องเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน 
ในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะนำมาใช้วิเคราะห์ชุมชน หรือ พูด
อีกอย่างหนึ่งว่าเพื่อให้รู้จักชุมชน

ขั้นเตรียมการเริ่มต้น ผู้ประสานงานพื้นที่         
ส า ม า ร ถ ตั้ ง ต้ น ด้ ว ย ก า ร พู ด คุ ย เ ป็ น ก ลุ่ ม ย่ อ ย                            
อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเตรียมการกับแกนนำชุมชน                       
อาสาสมคัร และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูรู้ใ้นแตล่ะประเดน็ 
ที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อหารือ และทำความเข้าใจ 
ร่วมกันในกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ในการแตกกรอบคิด 
การศึกษาชุมชน 

ทัง้นีโ้ดยมปีระเดน็ศกึษาชมุชนแบง่เปน็ 4 ดา้น 
ซึ่งเป็น โครงสร้างเนื้อหาของชุมชน ได้แก่ 

 ทรัพยากรของชุมชนและการ
 ใช้ประโยชน์
 การทำมาหากินและเศรษฐกิจ
 ของชุมชน

ขั้นเตรียมการ
เตรียมคน      

เตรียมข้อมูล    

เตรียมสถานที่ 

:ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันวางแผน  
กำหนดการ จัดกิจกรรม และนัดหมาย 
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยเฉพาะผู้รู้ข้อมูล  
ชุมชนแต่ละด้าน
:ศึ กษาข้ อมู ลมื อสองมาก่ อนพอ 
ช่วยได้ 
: สะดวก เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้พอเหมาะกบั 
ผู้เข้าร่วมประมาณ  25-30 คน 
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โครงสร้างเนื้อหาของชุมชน

ในชมุชนทกุชมุชน โครงสรา้งเนือ้หาขัน้พืน้ฐาน                      
(Community structure) มกัจะไมแ่ตกตา่งกนันกั โดย 
ทัว่ไปแลว้ จะมอีงคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก ่ดา้นระบบนเิวศ 
(หรอืทรพัยากร) ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นการเมอืง ทัง้นีเ้พือ่ใหง้า่ยขึน้ ในโครงการฯ นีจ้งึแบง่ 
โครงสร้างเนื้อหาของชุมชนเพื่อทำการศึกษาออกเป็น   
4 ด้าน ได้แก่

• ทรัพยากรของชุมชนและการใช้ประโยชน์  
ทำให้รู้ว่าชุมชน มีทรัพยากรอะไร (ประเภท) อยู่ที่ไหน 
มีลักษณะอย่างไร มากน้อย เพียงใด มีการเคลื่อนย้าย 
ใชส้อยไปในทศิทางใด หรอือยูใ่นสภาพ อยา่งไร ทรพัยากร 
แต่ละชนิดมีความเชื่อมโยงกับวิถีชุมชน อย่างไรบ้าง 
มมีลูคา่หรอืคณุคา่อยา่งไร ชมุชนมกีารจดัการทรพัยากร 
แต่ละประเภทอย่างไร  เป็นต้น  

 โครงสร้างทางสังคมของชุมชน
 ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน 
 (กลุ่ม/องค์กร ระบบเครือญาติ และ
 ผู้นำ)

• การทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน 
ทำใหเ้หน็ถงึแบบแผนการผลติ   การจดัสรรแบง่ปนั และ 
การบรโิภคของคนในชมุชน  ซึง่จะเกีย่วขอ้งในเรือ่งหลกั 
เช่น อาชีพหรือการทำมาหากิน กิจกรรม สร้างรายได้ 
การมองความสัมพันธ์ของวิถีการทำมาหากินนั้น 
ว่าอิงกับระบบนิเวศ/ฐานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
หรืออิงกับภายนอกชุมชน ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
มกีารจดัสรรประโยชนเ์ปน็ไป เพือ่คนสว่นใหญใ่นชมุชน 
หรือไม่ อย่างไร หรือการกิน-การอยู่ของคนในชุมชนใช้         
สิ่งที่ผลิตภายในชุมชนหรือพึ่งพิงสิ่งที่ผลิตภายนอก 
ชุมชน  เป็นต้น

• โครงสร้างทางสังคมของชุมชน   และ 
•  ความสมัพนัธท์างสงัคมของชมุชน  (ไดแ้ก ่เรือ่ง 

กลุม่องคก์ร ระบบเครอืญาต ิระบบผูน้ำ) เปน็การศกึษา 
ความสัมพันธ์ทางสังคม ของคนในชุมชนในแง่มุมต่างๆ 
นอกเหนือจากระบบเครือญาติ ยังมีแง่มุมในเรื่อง 
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงของชมุชน โดยมองผา่นสถาบนั 
องคก์ร บคุคล ทัง้แบบทีเ่ปน็ทางการ และไมเ่ปน็ทางการ 
ซึง่จะชว่ยใหรู้ถ้งึบทบาทอำนาจหนา้ที ่และความสมัพนัธ ์
เชิงอำนาจ ระหว่างหน่วยต่างๆ ในชุมชน ที่ถือว่าเป็น 
กลไกขบัเคลือ่นชมุชน การเขา้ใจในเรือ่งนีท้ำใหส้ามารถ 
นำพลังทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น เรื่องระบบ 
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เครือญาติ ระบบผู้นำ ผู้อาวุโส ความศรัทธาในศาสนา  
ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ มาใช้      
แก้ปัญหาหรือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนได้

ในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน จึงมีความจำเป็น 
ตอ้งศกึษา วเิคราะหถ์งึโครงสรา้งเหลา่นี ้เพือ่จะไดเ้ขา้ใจ 
ชุมชนอย่างแท้จริง

ทำไมต้องแตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน

ชุมชนมีความเป็นระบบ และไม่หยุดนิ่ง 
การทำความเข้าใจชุมชน จึง เป็นเรื่องซับซ้อน  
แนวคิดเรื่องระบบ หรือการใช้มุมมองเชิงระบบ 
จะช่วยนำไปสู่การระบุองค์ประกอบ ของระบบชุมชน 
ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ด้ วยการมองความสั มพั นธ์ ของ
องค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนนำไปสู่ การจัด      
องค์ประกอบเหล่านั้น เป็นหมวดหมู่ เป็นประเด็นหลัก 
ประเด็นย่อย ทำให้ลดความซับซ้อนและจัดระบบ 
การปฏิสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ได้ง่าย ช่วยให้ 
มองภาพรวมได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็น 
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบย่อยๆ ที่สำคัญๆ 
นำไปสู่การเห็นแนวทาง ในการปรับปรุงระบบ เพื่อ  
แก้ปัญหาได้ 

ก า รแตกกรอบคิ ด ในกา รศึ กษาชุ มชน 
ข้อมูลชุมชนที่ เรา ต้องการศึกษาทั้ ง  4 ด้าน 
ดังกล่าว ถือเป็นประเด็นศึกษา (หัวข้อ/เรื่อง) ซึ่ง 
สามารถแตกย่อย ลงมาเป็นประเด็นหลัก (ชั้นที่ 
หนึ่ง) เช่น ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มี 
ประเด็นหลักที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 1) ผู้นำ 2) 
กลุ่ม/องค์กร และ 3) ระบบเครือญาติเป็นสำคัญ 
ซึ่งในแต่ละประเด็น หลักนี้หากต้องการรู้ลึกลงไป 
สามารถแตกเป็น ประเด็นย่อยลงไปได้อีก (ชั้นที่สอง)  
ประเด็นศึกษาแต่ละด้าน อาจมีหลายประเด็นหลัก 
และแต่ละประเด็นหลัก ก็มีหลายประเด็นย่อย 
ซึ่ ง เมื่ อแตกย่อยต่อไปมากขึ้ นๆ จะทำให้ เห็น 
ประเด็นคำถามหลัก เป็นเรื่องที่เราอยากรู้อยากหา 
คำตอบ ยกตวัอยา่งจากทีก่ลา่วมา ประเดน็หลกั เรือ่งผูน้ำ 
สามารถแตกลงมาเปน็ประเดน็ยอ่ยได ้เปน็ผูน้ำทางการ
กบัผูน้ำตามธรรมชาต ิ และในประเดน็ยอ่ยเรือ่งผูน้ำตาม 
ธรรมชาตินี้  ก็สามารถแตกย่อยได้อีกเป็นผู้นำ 
ทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 
ก็จะเกิดคำถามหลัก คำถามย่อยตามมาในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

การรูข้อ้มลูในระดบัยอ่ยลงมา จะทำใหส้ามารถ 
ย้อนกลับไปตอบคำถามหรือเข้าใจในประเด็นที่เป็น 
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หัวหมวดนั้นๆ ได้ เช่น หากรู้ข้อมูลเรื่องผู้นำทางศาสนา 
ปราชญช์าวบา้น  ผูน้ำกลุม่ในชมุชน กส็ามารถทำใหเ้ขา้ใจ       
เรื่องผู้นำตามธรรมชาติในชุมชนได้ เป็นต้น

หัวข้อ/ เรื่อง/ ประเด็นศึกษา

ประเด็นหลัก (Topic)

ประเด็นย่อย (Subtopic)

ประเด็นคำถามหลัก (Key Question)

ประเด็นคำถามย่อย (Question)

ออกแบบเครื่องมือ และวางแผนวิธีการศึกษา

โ ด ย ม า ก จ ะ มี ก า ร แ ต ก จ า ก ป ร ะ เ ด็ น 
ศึกษาออกมาประมาณ 3 - 4 ชั้น จึงจะถึง 
คำถามที่นำไปใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีลักษณะการ 
ยอ่ยของประเดน็แลว้ มคีวามงา่ยไมเ่ปน็การถาม ‘คำถาม 
ใหญ่’ เกินไปสำหรับชาวบ้าน  เช่น เราจะไม่ถามว่า         
ลกัษณะทางกายภาพของดนิ ในทีด่นิของกะ๊เปน็อยา่งไร  
แตถ่ามวา่ ดนิในทีน่าของกะ๊เปน็ดนิเหนยีว ดนิรว่น หรอื 
ดินทราย จะถามได้ง่ายขึ้น  เป็นต้น

ประโยชน์ของการแตกกรอบความคิด    
• ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ 

ต่างๆ   
•  เหน็ขอบเขตของงาน และชว่ยกำหนดขอ้มลูที ่

ต้องการว่าควรจะได้จากแหล่งใด ด้วยวิธีการใด
• แปลงเป็นประเด็น/คำถามย่อยๆ ช่วยให้ 

สอบถาม สำรวจ สัมภาษณ์ หรือเก็บข้อมูลได้ง่าย
• ช่วยให้คิดเป็นระบบ  เห็นทั้งภาพรวมและ 

ภาพย่อย ทำให้สามารถวางแผนทำงานเป็นลำดับขั้น 
ต่อไปได้ง่าย

รวมทั้งช่วยกำหนดโครงสร้างในการเขียน 
รายงาน การสรุปข้อมูล หรือนำเสนอข้อมูลได้อย่าง 
ครอบคลุม รอบด้าน 
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ตัวอย่าง ประเด็นด้านทรัพยากรของชุมชนและการใช้ประโยชน์

การศึกษาข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจชุมชน 
เบื้องต้น
  

ในขั้นเตรียมการนี้ ผู้ประสานงานพื้นที่ควรให้ 
ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจ 
ชมุชนเบือ้งตน้ ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  (ซึง่เปน็สิง่ทีต่อ้งทำในขัน้ 
เตรียมความพร้อมของพื้นที่และทีมงานอยู่แล้ว)             
ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ทางราชการหรือ 
หน่วยงานต่างๆ ทำไว้เบื้องต้น หรือพูดคุยกับผู้ประสาน 
งานจังหวัดที่คุ้นเคยกับพื้นที่นั้น หรือสำรวจสภาพ           

ชมุชนและวถิชีวีติชมุชนอยา่งครา่วๆ เพือ่ทำความเขา้ใจ 
บริบทของพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เมื่อจัด 
กิจกรรมแตกกรอบคิด สามารถตั้งคำถามชวนชาวบ้าน
คิดและระดม ข้อมูลออกมาได้ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นผู้ประสานงานพื้นที่ 
ต้องติดต่อประสานงาน เพื่อเชื้อเชิญให้กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ส่วนหนึ่งอาจขอให้แกนนำ
ชมุชนชว่ยกนัเชญิชวนมาเขา้รว่ม ไดแ้ก ่กลุม่อาสาสมคัร 
แกนนำชุมชน  ผู้รู้ในแต่ละประเด็น  ผู้นำกลุ่มองค์กร 
ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนตัวแทนชาวบ้านกลุ่มละ             
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2-3 คน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รู้ในชุมชน หรือชาวบ้าน 
ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในข้อมูลทั้ง 4 ด้าน 
ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในกิจกรรมนี้ ที่ควรมีผู้รู้ 
ครอบคลุมในทุกประเด็น 

เวทีเรียนรู้แตกกรอบคิดการศึกษาชุมชน 
แรกเริ่ม ผู้ประสานงานพื้นที่ควรอธิบาย ทำความเข้าใจ 
กับผู้เข้าร่วมเวทีถึงความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของ 
การแตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน จากนั้นเริ่มต้น 
ดว้ยการตัง้คำถามงา่ยๆ วา่ ถา้มคีนภายนอกมาถามวา่ ใน 
ชมุชนทีเ่ปน็บา้นของเรามอีะไรบา้ง ในฐานะทีเ่ราเปน็ 
คนในชมุชนจะตอบวา่อยา่งไร  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มชว่ยกนั 
ระดมข้อมูลออกมา

กระบวนการจัดเวทีแตกกรอบคิดนี้ เป็นการ 
พาชาวบ้านค่อยๆ เรียนรู้ทำความเข้าใจระบบชุมชน 
ว่ามีองค์ประกอบหรือประเด็นอะไรบ้าง อย่าง 
เป็นธรรมชาติด้วยคำถามง่ายๆ โดยไม่ได้ใช้กรอบ 
ประเด็นข้อมูล 4 ด้านเป็นตัวตั้ง แต่ใช้การระดม ข้อมูล 
ใส่บัตรคำขึ้นมาก่อนและต้องนำมาจัด หมวดหมู่ข้อมูล 
ซึ่งมักทำให้เกิดความสับสน หาหัวหมวดหมู่ของ 
ประเด็นย่อยๆ ที่อยู่ในกลุ่มเรื่องเดียวกัน ไม่ค่อยได้  
ดังนั้นทีมผู้ประสานงานพื้นที่  จำเป็นต้องมีภาพ 
โครงสร้างหลักของชุมชน 4 ด้านนี้ในหัว และเข้าใจว่า 

แต่ละด้านนั้น ควรมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ในวิถีชุมชนด้านนั้นๆ 
กจ็ะชว่ยใหส้ามารถตัง้คำถาม ชวนชาวบา้นระดมขอ้มลู 
ได้อย่างรอบด้านและจัดหมวดหมู่ของประเด็นข้อมูล 
ชุมชนได้ง่ายขึ้น

ผู้ประสานงานพื้นที่ทำหน้าที่ตั้งคำถาม
จัดกลุ่มข้อมูลแต่ละด้านให้เห็นเป็นตัวอย่าง



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  14  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  15  ]

กระบวนการแตกกรอบคิดการศึกษาชุมชน

1. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดเวที ด้วยคำถามง่ายๆ 
เพื่อระดมข้อมูล“ถ้าเราจะบอกให้คนนอกรู้ว่าบ้านเรา 
ชุมชนเรามีอะไรบ้าง จะบอกอะไร” 

2. แจกกระดาษการ์ดสี (บัตรคำ) ให้ผู้เข้าร่วมเวที 
เขียนลงในกระดาษ อย่างละ 1 ใบ ระหว่างนั้นผู้ดำเนินการ 
ประชุมและทีมงานคอยตั้งคำถามชวนให้ชาวบ้านคิดด้วย 
ตนเองเป็นระยะ   

3.  มทีมีงานคอยแยกประเดน็ แบง่หมวดหมูอ่อกเปน็ 
4 ด้าน นำไปติดที่ฝาผนัง  ยกตัวอย่างการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
แต่ให้เห็น 1 ด้าน ที่เหลือให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันทำ 

4. แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ตามเนื้อหาข้อมูล 4 ด้าน  
ให้ผู้เข้าร่วมแยกตามประเด็นที่ตนถนัด ช่วยระดม ความคิด 
และจัดหมวดหมู่ข้อมูลในด้านนั้นๆ เพิ่มเติม โดยมีทีมงาน 
เป็นพี่เลี้ยงในแต่ละประเด็น

5. แตล่ะกลุม่ สง่ตวัแทนเพือ่นำเสนอผลงานทีช่ว่ยกนั 
แลกเปลีย่น ระดมความคดิ จากนัน้สรปุผลและเชือ่มโยงกบัการ 
ทำงานขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

สมาชิกในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ช่วยกันระดมประเด็น
สิ่งที่มีในชุมชนแต่ละด้าน  และมีการนำเสนอต่อที่ประชุมรวม



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  14  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  15  ]

ตัวอย่างการแตกกรอบคิดการศึกษาชุมชน 4 ด้าน

ที่มา : รายงานข้อมูลชุมชนบ้านกือเม็ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  16  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  17  ]

กรอบคิดการศึกษาชุมชนด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน

ที่มา : รายงานข้อมูลชุมชนกาแลตาแป เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  16  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  17  ]

กรอบคิดการศึกษาชุมชนด้านโครงสร้างทางสังคม

ที่มา : รายงานข้อมูลชุมชนกาแลตาแป เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  18  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  19  ]

กรอบคิดการศึกษาชุมชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน

ที่มา : รายงานข้อมูลชุมชนควนโนรี ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  18  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  19  ]

ข้อสังเกต และปัญหาอุปสรรค   
กระบวนการแตกกรอบคิดดังกล่าวเป็น                

กระบวนการที่ไม่ได้แยกส่วนออกจากกระบวนการเก็บ 
ข้อมูล เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่จะศึกษาทำความเข้าใจ 
ชมุชนใดชมุชนหนึง่ ผูศ้กึษาตอ้งมกีรอบคดิในการศกึษา 
เพื่อใช้เป็นเครื่องนำทางในการเก็บข้อมูล และเท่ากับ        
ได้เริ่มต้นวางแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในระดับ 
หนึ่งแล้ว จากการแยกแยะข้อมูลเป็นหมวดหมู่ จัดแบ่ง
เป็นหัวข้อเพื่อสะดวกในการนำมาวิเคราะห์ 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ไม่คุ้นเคย ถือเป็น 
กระบวนการที่ยาก ไม่เพียงแต่กับชาวบ้าน แต่สำหรับ
ผู้ประสานงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ก็เช่นกัน

จากประสบการณ์ ในการทำงานปี แรก                    
ผู้ประสานงานพื้นที่สะท้อนว่า ประเด็นที่เป็นปัญหา 
อุปสรรคหรือความยากของคนทำงาน อาทิ 1) ความ 
เข้าใจในวัตถุประสงค์/เป้าหมายของกระบวนการว่า 
ทำไปเพื่ออะไร 2) การตั้งคำถามชวนคุยเพื่อระดม 
ข้อมูล 3) การทำงานภายใต้จังหวะเวลาของชาวบ้าน 
ซึ่งมีความจำกัด

ทำความเข้าใจให้ชัด   ก่อนจัดเวทีแตกกรอบคิด 
ผู้ประสานงานพื้นที่ จำเป็นต้องชัดเจนก่อนว่าทำ 

กิจกรรมขั้นตอนนี้ไปเพื่ออะไร จึงจะสามารถอธิบาย 
หรือเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมได้ว่า มาเวทีนี้ 
แล้วจะมาทำอะไรกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเชื่อมโยงกับ 
ตัวเป้าหมาย ของโครงการฯ 

“...ทีผ่า่นๆ มา โครงการตา่งๆ ไมย่ัง่ยนื เพราะวา่ 
โครงการนัน้ไมไ่ดม้าจาก ความตอ้งการของคนในชมุชน 
เป็นเพียงความต้องการของบางคน บางกลุ่มเท่านั้น 
ถา้จะใหย้ัง่ยนื ชาวบา้นตอ้งวเิคราะหเ์องวา่ ตอ้งการอะไร 
ถ้าเราจะทำโครงการ เราจะทำอะไรที่เป็นประเด็น 
สำคัญของชุมชนจริงๆ  ซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นชาวบ้าน
ต้องรู้ตัวเอง ก่อนว่า ชุมชนมีทุนอะไรบ้าง....”

ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจด้วยว่า สิ่งที่ต้องการ 
ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไร เช่น  การเห็นประเด็น 
ข้อมูลสำคัญๆ ของชุมชนภายใต้กรอบโครงสร้าง 
ชุมชน 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น  อันเป็นที่มาของการตั้ง 
คำถาม เพื่อจะลงไปศึกษาต่อ เป็นการศึกษาข้อมูลของ 
ชุมชนโดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยน 
ทำความเข้าใจชุมชนของตนมากขึ้น การสร้างการมี
ส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของชาวบ้าน ขณะเข้าร่วม 
กิจกรรมและสร้างความเข้าใจอันดีในแนวทางการ 
ดำเนินงานขั้นต่อๆ ไป  เป็นต้น



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  20  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  21  ]

การตั้งคำถามระดมข้อมูล     

 การจัดกิจกรรมแตกกรอบคิด ในการศึกษา 
ชมุชน เปน็เรือ่งใหม ่สำหรบัชาวบา้น ผูป้ระสานงานพืน้ที ่
จำเป็นต้องมีบทบาทสูง ในการกระตุ้นตั้งคำถามให้เกิด 
การคิด ระดมข้อมูล หากผู้ประสานงานพื้นที่มีภาพ 
โครงสร้างของชุมชนทั้ง 4 ด้านอยู่ในหัวว่า แต่ละด้าน  
เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ขอ้มลูหลกัอะไรบา้ง รวมทัง้รูข้อ้มลู 
อยูบ่า้ง จะสามารถตัง้คำถาม ชว่ยกระตุน้ใหข้อ้มลูออกมา 
เนื่องจากบางทีในขณะนั้นชาวบ้านก็นึกไม่ออกในทันที

นอกจากนี้ การสื่อสารด้วยการเขียนการ์ด 
การพูด อาจมีอุปสรรคด้านภาษา และความเข้าใจ 
ไมต่รงกนั  อาจจำเปน็ตอ้งมกีารถาม ยอ้นกลบัไปกลบัมา 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

คำแนะนำ
เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม

• ดึงแกนนำอาสาสมัคร มาพูดคุยทำความ 
เข้าใจว่า เป้าหมายของเวทีแตกกรอบคิดคืออะไร          
ทำให้เห็นกระบวนการที่จะดำเนินไป หรือมีการมาลอง 
ซักซ้อมความคิดทำกันดูก่อน เพื่อให้เห็นเป็นตุ๊กตา 
(รูปธรรม) ควรมองด้วยว่า ใครถนัดข้อมูลด้านไหน เพื่อ 

จะได้ช่วยในตอนแบ่งกลุ่มย่อย แตกกรอบคิดข้อมูล      
แต่ละด้านได้

•   ดงึชาวบา้นเขา้มารว่มกจิกรรม ใหห้ลากหลาย 
เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุม

• สถานที่จัดกิจกรรมเอื้ออำนวยต่อการทำ 
กิจกรรม ที่ต้องมีสมาธิ ไม่วอกแวก และกว้างขวางพอ
ให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้

•   ศกึษาขอ้มลูมากอ่น เพือ่ชว่ยในการตัง้คำถาม 
กระตุ้นเวที ระหว่างจัดกิจกรรม

• ระวังบุคคลที่อาจจะรู้ทุกเรื่อง หลายเรื่อง       
อาจมีอิทธิพลทางความคิดต่อเวทีมากเกินไป เพราะ 
ชาวบ้านพอเห็นว่ามีใครสักคนพูดได้ ก็อาจจะหยุด 
แสดงความคิดเห็นไปเลย ต้องกระตุ้นให้ทุกคนได้พูด 
ได้แสดงความคิดเห็น

•  หลกีเลีย่งการพดูคยุทีล่งไปสูป่ญัหา จะทำให ้
ใช้เวลามากเกินไป ต้องพยายามดึงให้กลับมาอยู่ใน          
สถานการณ์ที่จะพาให้บรรลุเป้าหมายของเวทีให้ได้  

• ระหว่างการทำงาน อาจมีชาวบ้านเข้ามา 
รว่มกจิกรรมภายหลงั  ไมไ่ดท้ำความเขา้ใจมาพรอ้มๆ กนั 
ตัง้แตต่น้ วา่กลุม่กำลงัทำอะไรกนัอยู ่เอาขอ้มลูไปทำอะไร  
อาจจำเปน็ตอ้งมคีนทำงานในทมี แยกมาพดูคยุ ทำความ 
เข้าใจก่อน แล้วจึงพาเข้าร่วมกิจกรรม



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  20  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  21  ]

คำแนะนำ สำหรับการศึกษาชุมชน  
1. ใช้การแตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน 

(โครงกระดูก) เพื่อให้เห็นประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 
และนำไปสู่คำถาม

2 . ก า ร เ ต รี ย ม ที ม ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม                 
ข้อมูลแต่ละด้าน โดยการแบ่งบทบาทหน้าที่ เช่น 
คนถาม  คนจด  คนวาดผังต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากเป็น 
กระบวนการในการทำงานรว่มกนั ทีต่อ้งใชเ้วลาดว้ยกนั 
ต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เมื่อเก็บข้อมูลแล้ว 
ต้องนำกลับมาประมวล มีการประชุมหารือร่วมกันใน 
การทำงานหลายรอบ

3. การฝึกฝนเรื่องวิธีการ เครื่องมือในการ 
ศึกษาชุมชน หากใครมีความชำนาญในเครื่องมือใด 
เครื่องมือหนึ่งแล้ว ก็ควรศึกษาเรียนรู้ เครื่องมือ 
อื่นๆ ด้วย เช่น กรณีการศึกษาด้านทรัพยากรของ 
ชุมชนและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีด้วยกัน 
หลายประเภท จำเป็นต้องศึกษาให้ครอบคลุม 
การศึกษาเรื่องนี้ อาจใช้ผังวาดหรือแผนที่ทรัพยากร 
เพื่อใช้แสดงลักษณะทางกายภาพ และทรัพยากร 
ธรรมชาติ แต่ละประเภทที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะทำให้ 
มองเห็นแหล่ง ขอบเขต และการจัดสรรใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรของชุมชนว่า ทรัพยากรอะไร และมีการ         

กระจายตัวในพื้นอย่างไร บางกรณีอาจต้องทำภาพตัด 
ขวางภูมิประเทศ (Cross section)  เพื่อศึกษาภูมินิเวศ 
ตามแนวตัดขวาง ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของ 
ระบบทรัพยากรและการ ใช้ประ โยชน์ที่ ดิ น ใน 
ภูมิประเทศนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึง 
ความสูงต่ำของภูมิประเทศ  ซึ่งแต่ละภูมิประเทศอาจมี 
ระบบนิเวศไม่เหมือนกัน เช่น เนินเขา ที่ราบ แม่น้ำ   จึง 
สามารถแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรใช้ประโยชน์พื้นที่ใน 
บรเิวณตา่งๆ เชน่ บรเิวณเนนิเขา มปีา่ชมุชน มกีารทำไร ่ 
บริเวณที่ราบเป็นที่ตั้งของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัย  และมี 
การทำนา ทำสวน ภูมิประเทศที่เป็นแหล่งน้ำ มีการ 
หาปลา และเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร เป็นต้น การ 
ศึกษาภูมินิเวศด้วยวิธีการนี้ ช่วยให้แยกแยะปัญหา
และโอกาสของการแก้ไขปัญหาในระบบนิเวศต่างๆ 
ในภูมิประเทศนั้น ซึ่งการเรียนรู้เครื่องมือหลายๆ อย่าง 
ทำให้สามารถเลือกหยิบใช้ได้ตามความเหมาะสม

4. ให้ข้อมูลเป็นตัวพูดเอง  ไม่อธิบายเกินจาก 
ข้อมูลที่เก็บ นำมาประมวลรวบรวม

ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษา-วิเคราะห์ระบบ 
ชุมชนเพื่อการพัฒนา จัดโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้  วันที่ 12 -14 สิงหาคม 2552



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  22  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  23  ]

ขั้ นตอนนี้ เป็นขั้ นตอนต่อ เนื่ อ งจากการ 
แตกกรอบคิดในการศึกษาชุมชน ทำให้รู้ว่าควรจะ 
เก็บข้อมูลอะไรในแต่ละด้านบ้าง ช่วยให้ไม่หลงทิศ 
หลงทางเมื่อลงสู่สนามจริง

เ ต รี ย ม แนวค ำถ าม เ มื่ อ แ ตกก รอบคิ ด 
สิ่งที่ได้ คือ ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ซึ่งเป็น                                    
องค์ประกอบที่เชื่อมโยง เป็นโครงสร้างของชุมชน  
ในเวทแีตกกรอบคดิการศกึษาชมุชน บางทอีาจจะยงัไม ่
ลงไปถึงประเด็นย่อยๆ มากพอที่จะทำการเก็บข้อมูล 
ตอ้งนำมาทำการบา้นตอ่ จะชว่ยใหเ้กดิคำถามทีจ่ะนำไป 
เก็บข้อมูลต่อในลักษณะที่เป็นคำถามย่อยๆ ไม่ซับซ้อน 
หรือเป็นคำถามใหญ่จนเกินไป

นอกจากนี้ อาจลองสอบทานจากชุดคำถาม 
หลักในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล : เรื่องที่ 
ตอ้งการรูใ้นแตล่ะดา้น  (ในหวัขอ้ตอ่ไป)  ซึง่จะชว่ยเปน็ 
กรอบใหพ้จิารณาไดว้า่ ยงัมปีระเดน็อะไรทีค่วรตัง้คำถาม 
ต่ออีกบ้าง 

ชุดคำถามหลักในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล : 
เรื่องที่ต้องการรู้ในแต่ละด้าน    

เพื่อให้ได้ข้อมูลในแต่ละด้าน อย่างรอบด้าน 
ครอบคลุมเพียงพอ ที่จะช่วยในการเข้าใจสภาพการณ์ 
ของชุมชน อาจพิจารณาจากชุดคำถามต่อไปนี้ และ 
นำไปแตกเป็นคำถามย่อยๆ ต่อ (ดังในหัวข้อต่อไป) 
ซึ่ งจะช่วยเป็นกรอบในการกำหนดขอบเขตการ 
เกบ็ขอ้มลูแตล่ะดา้น วา่เพยีงพอหรอืไม ่ในการทำความ 
เขา้ใจชมุชนในเรือ่งสำคญัๆ รวมทัง้ชว่ยในการสรปุ และ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้านต่อไปอีกด้วย  ดังนี้



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  22  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  23  ]

กรอบคิดการศึกษาชุมชนด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน

กรอบคิดการศึกษา ตัวอย่างชุดคำถามในการสรุปข้อมูล ตัวอย่างชุดคำถาม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์

•สถานภาพของทรัพยากรในชุมชนเป็น 
อย่างไร
      *  ประเภทของทรัพยากร 
      *  ปริมาณ หรือคุณภาพ
      *  ลักษณะการใช้ประโยชน์ 
      *  ใครบ้างที่เข้าไปใช้ประโยชน์
        และใช้อย่างไร
•การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรแต่ละ 
ประเภทในชุมชน (เชิงปริมาณ เชิง 
คุณภาพ และการใช้ประโยชน์)
•ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับ 
ทรัพยากรในชุมชน

•ทรัพยากรหลักของชุมชนคืออะไร
•ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
•ชุมชนพึ่งพิงทรัพยากรภายในชุมชนหรือ 
ภายนอกชุมชนเป็นหลัก
•การจัดการทรัพยากรของชุมชนและการ 
ปรับตัวของชุมชนเป็นอย่างไร



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  24  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  25  ]

กรอบคิดการศึกษา ตัวอย่างชุดคำถามในการสรุปข้อมูล ตัวอย่างชุดคำถาม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการทำมาหากินและ
เศรษฐกิจของชุมชน

•อาชีพหลักและรายได้หลักของชุมชน 
คืออะไร
•วงจรการผลิตของอาชีพหลักในชุมชน 
เป็นอย่างไร (กระบวนการผลิต/การ 
ตลาด)
•ปัญหาจากการประกอบอาชีพ/การ 
ทำมาหากินของคนในชุมชน
•หนี้สินที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่ เป็น 
หนี้ในระบบหรือนอกระบบและมีการ 
จัดการ อย่างไร

•การทำมาหากนิ และเศรษฐกจิของชมุชน      
พึ่งพิงทรัพยากรภายในชุมชนหรือภาย 
นอกเป็นหลัก หรือทั้งสองทาง
•รายได้ของคนในชุมชนเพียงพอต่อการ 
ยังชีพในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร
•ชุมชนมีการจัดการระบบเศรษฐกิจ 
และการทำมาหากินของชุมชนอย่างไร 
และสามารถ พึง่ตนเองไดม้ากนอ้ยแคไ่หน 
อย่างไร

ด้านโครงสร้างทางสังคม •สถานภาพโครงสร้างทางสังคมของ 
ชุมชนในแต่ละด้านเป็นอย่างไร 
  *  การศึกษา 
  *  สุขภาพ 
  *  โครงสร้างพื้นฐาน 
  *  ประเพณี วัฒนธรรม 

•โครงสร้างทางสังคมของชุมชนในด้าน
ต่างๆ มีปัญหาอะไร อย่างไร

•โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนสามารถ 
รองรับความต้องการ และการใช้ประโยชน์ 
ข อ งคน ในชุ ม ชน ได้ ห รื อ ไ ม่ / อ ย่ า ง ไร 
สอดคล้องกับวิถีชุมชนหรือไม่
•โครงสร้างทางสังคมอะไรบ้างที่ยังคงคุณค่า
สามารถเชื่อมร้อยผู้คนในชุมชน เข้าด้วยกัน
•โครงสร้างทางสังคมอะไรบ้างที่ เป็นทุน
สำคัญ/มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนา 
เพื่อยกระดับคุณภาพ และวิถีชีวิตของชุมชน

ประเภท / 
ปริมาณ / 

การใช้
ประโยชน์ของ
คนในชุมชน

 }



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  24  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  25  ]

กรอบคิดการศึกษา ตัวอย่างชุดคำถามในการสรุปข้อมูล ตัวอย่างชุดคำถาม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมของชุมชน

•กลุ่ม/องค์กรในชุมชนมีอะไรบ้างและมี 
บทบาทอย่างไร
•เครือญาติและสายตระกูลหลักใน 
ชุ มชนมีอะ ไรบ้ า งและสัมพันธ์ กั น 
อย่างไร
•ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในชุมชน 
เปน็อยา่งไร      (ผูน้ำทางการ ผูน้ำธรรมชาต ิ
ผู้นำ ศาสนาหรือผู้นำจิตวิญญาณ)

•กลุ่ มองค์ กร ในชุมชนที่ มี ศั กยภาพ 
และมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นทุนทาง 
สังคม ในการเชื่อมผู้คนเพื่อสร้างสรรค์ 
และพัฒนาชุมชน
•ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชุมชนเป็น 
อย่างไร  (บารมี/บุญคุณ/รัก/ศรัทธา)
      * ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับคน
        ในชุมชน 
      * ใครเป็นผู้มีบทบาทและบารมีใน
         ชุมชน  มีอย่างไร
•ชุมชนมีระบบหรือกลไกการจัดการ      
ความสัมพันธ์และความขัดแย้งหรือไม่ 
อย่างไร
• ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค น ใ น ชุ ม ช น 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (แน่นแฟ้น/
ค่ อนข้ า งห่ า ง เหิ น /มี ความขั ดแย้ ง )
และชุ ม ชนจั ดก า รคว ามสั มพั น ธ์ ที่                 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  26  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  27  ]

แนวคำถาม/ ประเด็นย่อยในการเก็บข้อมูล   
  

จากการแตกกรอบคิดและชุดคำถามหลักทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จะช่วยให้กำหนดขอบเขตหรือประเด็นใน 
การเก็บข้อมูล โดยการกำหนดเป็นแนวคำถามย่อยอย่างลงรายละเอียดในแต่ละเรื่อง

 
 การเก็บข้อมูลแต่ละด้านนี้  บางประเด็นอาจใช้เป็นคำถามได้ โดยตรงเมื่อไปสัมภาษณ์พูดคุยกับ

ชาวบ้าน เช่น อาชีพหลักและรายได้หลักของชุมชนคืออะไร เป็นต้น ขณะที่บางประเด็นต้องอาศัยการเก็บ 
ข้อมูลหลายๆ ส่วนมาประกอบกัน จึงจะตอบคำถามได้  เช่น สถานภาพ ของทรัพยากรในชุมชนเป็นอย่างไร 
หรือต้องตามดูกระบวนการ/วงจรที่เกิดขึ้นทั้งระบบ เช่น วงจรการผลิตของอาชีพหลักในชุมชนเป็นอย่างไร  ขณะที่ 
บางประเด็นต้องเก็บข้อมูลจากจำนวนประชากรที่มากพอจะให้ภาพตัวแทนได้ เช่น รายได้ของคนในชุมชนเพียงพอ
ต่อการยังชีพในครอบครัวหรือไม่ เป็นต้น

  
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหรือวิธีการบางอย่างในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ระบบข้อมูล 

ที่สามารถให้ภาพในบางเรื่อง หรือหลายๆ เรื่องในขณะเดียวกันได้  เครื่องมือที่สำคัญเหล่านี้ ได้แก่ แผนที่เดินดิน  
ผังเครือญาติ ปฏิทินชุมชน  ประวัติศาสตร์ชุมชน  (ดูจากภาคผนวก)

ในที่นี้ได้กำหนดประเด็นย่อยจากประเด็นหลักในแต่ละด้าน เป็นแนวคำถามเบื้องต้นไว้ พอสังเขป 
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งในการทำงานจริงอาจมีการแตกย่อยประเด็นและเกิดแนวคำถามลงไปได้อีก 
สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  26  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  27  ]

ตารางที่ 1    ประเด็นหลัก  ประเด็นย่อย และแนวคำถามในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละด้าน

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
ด้านทรัพยากรและการใช้ประโยชน์
ดิน/ที่ดิน
- สถานภาพ
- การใช้ประโยชน์
- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
- การปรับตัว

ผังทรัพยากรแสดงโครงสร้างพื้นฐานที่ 
อยู่อาศัยและทรัพยากรแต่ละด้าน/แสดง 
สถานภาพทรัพยากรในชุมชนแต่ละชนิด 
แต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไร (ลักษณะ 
การใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงของ 
ทรัพยากร และผลกระทบการจัดการและ 
การปรับตัวของชุมชน)

-ชุมชนมีพื้นที่เท่าไร   
-มีลักษณะทางกายภาพหรือสภาพทางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่เป็นอย่างไร 
-มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร (เช่น ที่ดินทำกิน 
ที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณประโยชน์) แต่ละ 
ประเภทมีพื้นที่เท่าใด
-ในเรื่องที่ดินทำกินมีการใช้ประโยชน์อย่างไร 
(เช่น นา  สวน ไร่ เลี้ยงสัตว์)  สวน/ ไร่ปลูกอะไร 
มีพื้นที่เท่าใด
-ลักษณะการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมหรือไม่ อย่างไร  
-ปัญหาในเรื่องที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินคือ
อะไร

น้ำ
- สถานภาพ
- การใช้ประโยชน์
- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
- การปรับตัว

-ชุมชนมีแหล่งน้ำประเภทใดบ้างแต่ละประเภท 
ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์อย่างไร  มีการจัดสรร
การใช้ประโยชน์อย่างไร   
-คุณภาพน้ำเป็นอย่างไร วิธีการดูแลรักษาแหล่ง 
น้ำปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ มีอะไรบ้าง (เช่น 
ระบบ การไหลเวียนของน้ำ ทิศทางการไหลเวียน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  28  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  29  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
ของน้ำ ความตื้นเขิน ขยะ ฯลฯ)
-การเข้ามา สร้างการเปลี่ยนแปลงของรัฐ ในเรื่อง 
แหล่งน้ำมีหรือไม่ อย่างไร  มีผลกระทบอย่างไร
-ปริมาณน้ำ/ฝนต่อปี เป็นอย่างไรเพียงพอต่อการ 
ใช้ในชุมชนหรือไม่ เพียงพอต่อการทำการเกษตร 
หรือไม่
-สภาพภูมิอากาศกับการทำมาหากินเป็นอย่างไร 
มีผลกระทบอย่างไร

ป่า/พืชพรรณ
- สถานภาพ
- การใช้ประโยชน์
- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
- การปรับตัว

-ในชุมชนมีป่ากี่ประเภท แต่ละประเภทมีพื้นที่ 
เท่าใด มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร  พืชพรรณหรือ 
ต้นไม้ในป่าหลักๆ มีอะไรบ้าง  
-มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างไรหรือการมีป่า 
สร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างไร
-ความอุดมสมบูรณ์ของป่า/พืชพรรณลดลงไป 
จากเดิมหรือไม่เกิดจากอะไร มีผลกระทบอย่างไร

สัตว์
- สถานภาพ
- การใช้ประโยชน์
- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
- การปรับตัว

-ในชุมชนมีสัตว์ตามธรรมชาติที่ยังพอมีให้เห็น 
อะไรบ้าง ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ มีการใช้ประโยชน์ 
อย่างไร และปริมาณการใช้ เป็นอย่างไร มีวิธีการ 
จับ/ล่าอย่างไรไม่ให้สูญพันธุ์
-คนในชุมชนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างทั้ งสัตว์บก 
สัตว์น้ำ (ชนิด/ประเภท) 
-ความอุดมสมบูรณ์สัตว์ตามธรรมชาติลดลง 
ไปหรือไม่ เกิดจากอะไร  มีผลกระทบอย่างไร



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  28  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  29  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
ด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน
การประกอบอาชีพ
- อาชีพหลัก
- อาชีพรอง

•ปฏิทินด้านอาชีพ หรือปฏิทินการผลิต 
ของชุมชนในรอบปี

-คนในชุมชนประกอบอาชีพอะไรบ้าง (การ 
เกษตร ธุรกิจ ค้าขาย หัตถกรรม รับจ้าง  ลูกจ้าง  
รับราชการ ฯลฯ (แต่ละประเภทอาชีพ เช่น 
อาชีพการเกษตร รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ 
ควรแจกแจงให้เห็นว่าทำอะไร)
-แต่ละอาชีพมีจำนวนกี่คน/ครัวเรือน (ควรนำ     
เสนอข้อมูล ในรูปกราฟหรือแผนภูมิ )และ             
มีรายได้เฉลี่ยในแต่ละอาชีพเท่าไร  
-อาชีพหลักของคนในชุมชนคืออะไร มีขั้นตอน 
/กระบวนการทำอย่างไร ทำช่วงไหน ตลาดอยู่ 
ที่ไหน
-การประกอบอาชีพของชาวบ้าน ใช้ทุนในชุมชน 
เป็นหลักหรือไม่หรือมีการพึ่งพิงภายนอก อย่างไร 
(คน/ความรู้/วัตถุดิบ)
-ช่วงที่ว่างจากอาชีพหลักมีการทำอาชีพเสริม 
อะไรหรือไม่ คืออะไร
-ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ 
กับครั ว เรื อนที่ ประกอบอาชีพอย่ า ง เดี ยว 
มีสัดส่วนอย่างไร
-คนที่ออกไปทำงานนอกชุมชนมีมากน้อยแค่ 
ไหน ส่วนใหญ่ออกไปทำงานอะไร



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  30  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  31  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
รายได้-รายจ่าย -รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

-ครัวเรือนมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง/อยู่ใน 
สภาพอย่างไร  รายจ่ายส่วนใหญ่เกิดจากอะไร 

ปัญหาในอาชีพ -ปัญหาที่สำคัญในการประกอบอาชีพคืออะไร  
และชุมชนมีการจัดการ/ปรับตัวอย่างไร

หนี้สิน และการออม -ครั ว เรื อนส่ วนใหญ่มีภาวะหนี้ สิ นหรื อ ไม่   
(นอกระบบ/ในระบบ)และส่วนใหญ่เกิดจาก 
สาเหตุใด (เช่น หนี้จากการลงทุนประกอบอาชีพ  
หนี้ค่าเล่าเรียน เครื่องอำนวยความสะดวก ฯลฯ) 
-ครัวเรือนมีการออมหรือไม่ สถานภาพเป็น 
อย่างไร (เช่น กลุ่มออมทรัพย์  ฝากธนาคาร)
-คนในชุมชนสามารถจัดการหนี้สินที่มีอยู่ได้ 
หรือไม่ อย่างไร

ด้านโครงสร้างทางสังคม
ประวัติชุมชน
- ความเป็นมา
- เอกลักษณ์
- เหตุการณ์สำคัญ

•ผังชุมชนแสดงลักษณะทางกายภาพ/          
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และ 
สิ่งแวดล้อมที่พบเห็นว่า อะไรอยู่ตรงไหน 
(บ้านเรือน , ถนน , ภูเขา , แม่น้ำลำคลอง , ป่า , 
นา , สวน , ไร่ ฯลฯ) รวมทั้งอาจระบุให้เห็นใน        
เชิงระบบความสัมพันธ์ของพื้นที่ (เช่น 
ระบุจุดที่ผู้นำชุมชนอยู่อาศัย จุดที่เป็น            
ที่ตั้งของกลุ่มองค์กรในชุมชนจุดที่เป็นแหล่ง 
ความรู้ภูมิปัญญา)

-ให้ช่วยบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนการ 
เข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน
-เหตุการณ์สำคัญที่ เกิดขึ้นนับแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบันมีอะไรบ้าง  เมื่อไร  เหตุการณ์นั้นส่งผล 
กระทบอย่างไรต่อคนในชุมชนบ้าง



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  30  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  31  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
ประชากร/ครัวเรือน •ผังประวัติชุมชนจากข้อมูลประวัติ หรือ 

พัฒนาการของชุมชนแสดงการเปลี่ยน 
แปลงสำคัญๆ ที่เกิดขึ้น
•ปฏิทินกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 

-ชุ มชน/หมู่ บ้ านมีประชากรทั้ งหมดกี่ คน                 
กี่ครัวเรือน
-ลักษณะการตั้งบ้านเรือน (เช่น เป็นโซน/กลุ่ม 
บ้านกระจายไปตามถนนริมน้ำ ฯลฯ) และ 
ลักษณะครอบครัวเป็นอย่างไร (หนาแน่น/
กระจุกตัว กระจาย ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัว 
ขยาย  เป็นต้น)
- แ บ่ ง เ ป็ น ช า ย แ ล ะ ห ญิ ง จ ำ น ว น เ ท่ า ไ ร 
หรือมีลักษณะประชากรอย่างไร (เช่น วัยเด็ก 
วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) 
-มีคนอพยพย้ายถิ่นหรือเคลื่อนย้ายออกนอก 
พื้นที่มากน้อยแค่ไหน เกิดจากสาเหตุใด
-กลุ่มประชากรที่ต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
เป็นอย่างไร (เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  เด็ก ผู้ป่วย)

โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค -สาธารณูปโภคของชุมชนเป็นอย่างไร (ถนน 
ไฟฟ้า น้ำประปา/บาดาล โทรศัพท์สาธารณะ  
การจัดการขยะ)

โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค -ระบบการบริหารจัดการน้ ำกิน -น้ ำ ใช้ ใน 
หมู่บ้านเป็นอย่างไร (ปริมาณ และคุณภาพ 
ดีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่ดีเกิดจากสาเหตุใด)
-ชุมชนมีสถานที่สำคัญอะไรบ้าง (เช่น มัสยิด 
โรงเรียน สุเหร่า ตาดีกา ศูนย์การเรียนรู้ และ 
แต่ละอย่างมีจำนวนเท่าไร ใครใช้ประโยชน์อะไร



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  32  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  33  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ยังใช้การได้ อยู่หรือไม่ 
-สถานที่ใดถือว่า เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านหรือ 
เป็นที่รวมตัวกันบ่อยๆ และเป็นการรวมตัวของ 
กลุ่มใด
-ชุมชนยังขาดโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธาร-
ณูปโภคอะไร หรือที่มีอยู่มีปัญหาอะไร หรือไม่

ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา 
ภูมิปัญญา

-ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างในรอบ
ปี  (ควรนำเสนอข้อมูลในรูปปฏิทินทางประเพณี 
วัฒนธรรม) 
-ประเพณี วัฒนธรรม ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ของชุมชนคืออะไร
-คนในชุมชนนับถือศาสนาอะไรบ้าง ในสัดส่วน 
อย่างไร
-ศรัทธา ความเชื่อ หรือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ 
ชาวบ้าน ได้แก่อะไร 
-ภูมิปัญญาของคนในชุมชนมีด้านใดบ้าง และใน 
เรื่องอะไร
-มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา  
สิ่งเหล่านี้ยังแสดงบทบาทหรือมีหน้าที่ต่อชุมชน
อย่างไร หรือกำลังประสบปัญหาอะไร 

การศึกษา -คนในชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นใด หรือ        
การศึกษาของคนในชุมชนมีสัดส่วนอย่างไร



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  32  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  33  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
-การจัดบริการการศึกษาในชุมชนแบ่งเป็น 
ประเภท ใดบ้าง  
-ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียน ในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต หรือไม่  
การส่งลูกเรียนสายศาสนา/สายสามัญพ่อแม่ 
มองอย่างไร
-การเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของคน      
ในชุมชน หรือแนวโน้มการได้รับการศึกษาเป็น 
อย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น (ทัศนคติ ค่านิยม)

สุขภาพ -คนในชุมชนมีโรคภัยไข้เจ็บที่สำคัญ หรือปัญหา 
สุขภาพที่พบมีอะไรบ้าง  
-ลักษณะการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชนเป็นอย่ าง ไร เมื่ อ เจ็บป่ วยพึ่ งพาการ 
รักษาจากแหล่งใดเป็นหลัก  (เช่น ซื้อยากินเอง 
ไปอนามัย ไปคลินิก ฯลฯ) 
-การเขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยแ์ละ สาธารณสขุ 
ของรัฐเป็นอย่างไร
-ชุมชนยังคงพึ่งพาการแพทย์พื้นบ้านอยู่หรือไม่ 
ในกรณีใด  

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน
ผู้นำ •ผังเครือญาติ หรือสายตระกูลที่สำคัญ -ผู้นำในชุมชนมีประเภทไหนบ้าง เช่น ผู้นำ 

ทางการ  ผู้นำทางศาสนา  ผู้นำธรรมชาติ และ 
ได้แก่ใครบ้าง



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  34  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  35  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
-ผู้นำแต่ละประเภทมีบทบาทอย่างไร
-ผู้ รู้ / ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นมี ใ ค รบ้ า งมี ค ว าม 
เชี่ยวชาญด้านไหน
-ใครเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน

กลุ่ม องค์กรต่างๆ   
- กลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มอาชีพ 
ด้านการเกษตร งานฝีมือ 
-กลุ่มทางสังคม วัฒนธรรม เช่น 
กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ 
-กลุ่มสวัสดิการ เช่น ออมทรัพย์ 
สหกรณ์

-ชุมชนมีกลุ่มอะไรบ้าง  
-วัตถุประสงค์และแนวคิดของกลุ่มเป็นอย่างไร 
หรือมีความเป็นมาอย่างไร (เช่น ตั้งเมื่อไร  ใคร 
ให้การสนับสนุน/แหล่งงบประมาณ)  และแต่ละ 
กลุ่มยังดำเนินการต่อเนื่องอยู่หรือไม่
-แต่ละกลุ่ม มีจำนวนสมาชิกเท่าไร มีบทบาท 
หน้าที่ อะไรต่อชุมชน
-ในกลุ่มที่มีปฏิบัติการมีการจัดการอย่างไร       
(เช่น การแบ่งหน้าที่ในการทำงาน การลงหุ้น 
การปันผลกำไร) สถานภาพในปัจจุบันเป็น 
อย่างไร (จุดเด่นหรือศักยภาพของกลุ่ม คืออะไร  
ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร  จุดอ่อนของกลุ่ม 
คืออะไร

ระบบความสัมพันธ์  -เครือญาติและการสืบสายตระกูลของคนใน 
ชุมชนเป็นอย่างไร  (มีสายตระกูลอะไรบ้าง แต่ละ 
สายตระกูลสืบทอดกันมากี่รุ่น)
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร (เช่น 
ต่างคนต่างอยู่  เป็นระบบเครือญาติที่เกื้อกูลกัน 
ฯลฯ)



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  34  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  35  ]

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ประเด็นย่อย/แนวคำถาม
- ลั กษณะความสั มพั น ธ์ ข อ งคน ในชุ ม ชน 
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างไร
-ชุมชนมีการกำหนดกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกัน 
หรือไม่ อย่างไร (เช่น ในกรณีการใช้ทรัพยากร 
หรือสมบัติสาธารณะร่วมกัน

การรับรู้ข้อมูล 
การสื่อสารภายในชุมชน

-ช่องทางการสื่อสารภายในชุมชนมีอะไรบ้าง 
(หอกระจายข่าว เครื่องขยายเสียงติดรถ  วิทยุ 
ชุมชน เสียงตามสาย ติดป้ายประกาศ  บอกต่อ  
ฯลฯ)  สภาพที่เป็นอยู่ทั่วถึงหรือไม่
-ช่องทางการสื่อสารหลัก ที่เข้าถึงวิถีชาวบ้าน 
มากที่สุด คือ ช่องทางใดและส่วนใหญ่ เป็น 
ข่าวสารประเภทใด (ข่าวสารการเกษตร 
, ข่าวสารทางราชการ , ข้อมูลสุขภาพ , 
กิจกรรมงานบุญ,ประเพณี , การรณรงค์ป้องกัน 
โรคระบาด ฯลฯ)  ผู้ส่งสารคือใคร  (ผู้ใหญ่บ้าน  
นักจัดรายการวิทยุชุมชน ผู้นำศาสนา อบต. 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อสม. ฯลฯ)

เตรียมความพร้อมและวางแผนเก็บข้อมูล มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) เตรียมอาสาสมัคร  โดยประชุมปรึกษาหารือกับอาสาสมัคร  ที่ได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบไว้แล้วจากเวที 

แตกกรอบคิดศึกษาชุมชน 
     • ชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล
     • ทำความเข้าใจการใช้เครื่องมือช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  36  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  37  ]

2) วางแผนเก็บข้อมูล  ทำความเข้าใจ พิจารณาว่าต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลอยู่ที่ไหน และแบ่ง  
หน้าที่รับผิดชอบตามประเด็นที่ได้จากการแตกกรอบคิดทั้ง 4 ด้าน

     • ประเด็น และประเภทของข้อมูล เก็บจากไหน รวมทั้งทบทวนแนวคำถาม
     • แบ่งผู้รับผิดชอบ
     • นัดหมายวันเวลาที่แต่ละกลุ่มจะทำการเก็บ 
     • ข้อมูลแต่ละด้าน  และการติดต่อกับผู้รู้ ผู้ให้ข้อมูล
3) รวบรวมข้อมูลและเติมเต็มข้อมูล

เมื่อเริ่มทำงาน….
• ทำแผนที่ที่จำเป็น เช่น ผังชุมชน แผนที่ทรัพยากร แผนที่ทางสังคม
• การได้มาของข้อมูลและการจัดการ ตัดสินใจว่าจะรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไร  ต้องทำอะไร
 - เวลา ทำอะไรตอนไหน เช่น ควรสัมภาษณ์ สังเกต สำรวจเวลาใด
 - สถานที่ เลือกไปที่ไหน จากโอกาสและความสอดคล้องของประเด็นที่ศึกษา
 - คน เลือกว่าจะไปพบใครก่อน-หลัง โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยอยู่ในชุมชน
 - เหตุการณ์ ศึกษาเหตุการณ์/ปรากฏการณ์ โดยเฉพาะที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ เช่น งานด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี 
 - เนื้อหา ดูจังหวะการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมบางเรื่อง เช่น ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอาจต้องเก็บ
ภายหลังสุด เมื่อชุมชนคุ้นเคย และให้ความไว้วางใจ



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  36  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  37  ]

วิ ธี ก าร /กระบวนการ เก็บข้ อมู ล   วิ ธี ก าร 
กระบวนการพื้นฐาน ในการเริ่มทำงานเพื่อศึกษา 
เรียนรู้ชุมชน ยังคงเป็นวิธีการหลักที่ใช้กันทั่วไป เช่น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมือสอง การสัมภาษณ์พูดคุย 
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่ม  
การเดินสำรวจในสถานที่จริง  เป็นต้น
• รวบรวมข้อมูลมือสอง จากบุคคล หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น  บัณฑิต อาสา พัฒนากร สถานีอนามัย 
สำนักงานเกษตร อบต.  เป็นต้น

กระบวนการเก็บข้อมูลในพื้นที่
- นัดหมายวัน เวลา  สถานที่ 
- พบผูรู้ใ้นขอ้มลูแตล่ะดา้น เกบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ/์ 
สนทนากลุ่ม/สังเกต/สำรวจ หรืออื่นๆ
- ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ สำรวจทรัพยากร พร้อมถ่ายรูป
- นำข้อมูลกลับมาดูร่วมกัน ทบทวน สอบทานว่าได้รู้ 
ในสิ่งที่ควรรู้หรือยัง
- เติมเต็มข้อมูลหากยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

• พูดคุย สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูล 
ในลกัษณะตัง้วง พดูคยุกนั มกัใชเ้ปน็กระบวนการหลกัใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการพูดคุยกับคนที่มีความ 
รู้ในเรื่องต่างๆ เช่น 
 - ล้อมวงคุยกับผู้นำ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ 
ผู้อาวุโส เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน  
 - พูดคุยสัมภาษณ์รายบุคคล/กลุ่ม เช่น กลุ่ม 
อาชีพหรือ กลุ่มทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ในชุมชน    
 - เชิญกลุ่มคนที่มีความรู้ในเรื่องทรัพยากรมา 
ตั้งวงเล็กๆ พูดคุย และจัดทำผังทรัพยากรของชุมชน 
 -  เชญิผูน้ำทีเ่ปน็ทางการ และชาวบา้น มาพดูคยุ 
เกบ็ขอ้มลู ดา้นโครงสรา้งทางสงัคม และจดัทำผงัชมุชน 
(โดยมีการรวบรวม ข้อมูลมือสองมาก่อน)

แนวทางการพูดคุย สัมภาษณ์่
- เริ่มจากแนะนำตัว บอกให้รู้ว่าเรามาทำอะไร
- สงัเกตสิง่ทีน่า่สนใจ หยบิขึน้มาเปน็ประเดน็สนทนานำ 
หรือชวนคุยเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนถามเรื่องความเป็น 
อยู่ทั่วไป การทำมาหากิน ฯลฯ
- ใหเ้วลาเปน็ของชาวบา้นใหม้ากทีส่ดุ อยา่เรง่เรา้คาดคัน้ 
เอาแต่เรื่องที่อยากรู้ 
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- ทำตัวตามธรรมชาติ ไม่เกร็งหรือกังวลมากเกินไป
- ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
- ถามแล้วตั้งใจฟัง ฟังอย่างจับใจความจนจบ ไม่แย่ง 
ชาวบ้านพูด หากไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้อง หรือไม่อาจ 
พูดสรุปใจความ ที่ได้แล้วถามกลับเพื่อตรวจสอบให้ 
แน่ใจ 
- ถามต่อเนื่องจากคำถามเดิมไม่วกวนหรือข้าม 
ประเด็น

• การสำรวจ เชน่ เดนิสำรวจชมุชน เพือ่ทำแผนทีเ่ดนิดนิ 
สำรวจ โครงสรา้งพืน้ฐานในชมุชน  หรอืเมือ่มกีารพดูคยุ 
เรื่องแหล่งทรัพยากรแล้ว มีการร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ 
สภาพการณ์จริงในที่ต่างๆ  เป็นต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง มักใช้ 
หลากหลายรูปแบบ และปรับไปตามสถานการณ์บาง
ครั้งต้องใช้การพูดคุย อย่างไม่เป็นทางการนอกสถานที่ 
บางครั้งต้องรอจังหวะเวลา เช่น การมาละหมาด 
ของชาวบา้น  บางครัง้ตอ้งชวนมาดขูองจรงิ สถานทีจ่รงิ 
เพื่อให้เห็นว่าเป็นอย่างไร หรือในบางครั้งต้องพึ่งพา 
เยาวชนในชมุชนทีเ่ขยีนหนงัสอืได ้ชว่ยเปน็ผูบ้นัทกึขอ้มลู 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่  จึงต้องพิจารณาตาม 

สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย และเหมาะสมกับจังหวะ 
ชีวิตของชาวบ้าน เช่น
 
 - เดินสำรวจสถานที่ สำรวจทรัพยากรที่เป็น 
แหล่งทำมาหากินของ ชาวบ้าน พร้อมถ่ายรูป
 - ตั้งวงพูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้นำศาสนา            
คณะกรรมการมัสยิดที่มัสยิดหลังละหมาด
 - ตั้งวงพูดคุยแลกเปลี่ยนกับแกนนำชุมชน 
ผู้อาวุโสที่ร้านน้ำชาในชุมชน
 - พูดคุยกับกลุ่มแม่บ้านในขณะทำงาน (ที่ไม่ 
ยุ่งมากเกินไป)
 - พูดคุยกับกลุ่มเยาวชนที่ลานกีฬา

สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องระบบ 
ความสมัพนัธใ์นชมุชน อาจไมส่ามารถไดจ้ากการพดูคยุ 
สอบถามในกลุ่มใหญ่เหมือนด้านอื่นๆ แต่ต้องอาศัย 
การพูดคุยในกลุ่มเล็ก และเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ เช่น 
จากผู้นำหรือชาวบ้าน รวมทั้งอาจต้องเก็บที่หลังสุด 
เมื่อมีความคุ้นเคยกับชาวบ้าน หรือชาวบ้านเกิดความ 
ไว้วางใจแล้ว เนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน         
และอาจเกิดความไม่เข้าใจขึ้นได้  
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ในระหวา่งกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนี ้ผูป้ฏบิตังิาน 
ไม่ควรคำนึงถึงการให้ได้มาของข้อมูลเพียง อย่างเดียว  
แต่ควรใช้ เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ ร่วม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี 
กับชาวบ้าน  เช่น ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน สำรวจ 
ทรพัยากร  และการทำแผนที ่อาจมเีดก็เยาวชนเขา้มารว่ม 
โดยมีผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส  ผู้รู้นำพาไปในจุดต่างๆ  เด็ก 
เยาวชนในชุมชนอาจไม่รู้ เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีใน 
ชุมชนท้องถิ่นของตน  อาจไม่รู้จักชื่อ ไม่รู้ประโยชน์  
จึงเป็นโอกาสที่ดี ในการสร้างการเรียนรู้  ทำให้เกิดการ 
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
ได้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เอง ที่ผ่านมาก็มีการสะท้อนว่า 
บางอย่างก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็มี

คำถามที่มักเจอ จากประสบการณ์การทำงานในปีแรก 
สิ่งที่ผู้เก็บข้อมูล เจอก็คือ การที่ชาวบ้านตั้งคำถามว่า 
 •   จะรู้เรื่องนี้ไปทำไม หรือ
 • รู้ เรื่ องนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับสิ่ งที่ จะทำ 
(โครงการ) เรื่องดังกล่าว ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน  
ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เช่น เรื่อง 
ผู้นำและระบบเครือญาติ  ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นที่ผู้ศึกษา 
และเกบ็ขอ้มลู จะตอ้งทำความเขา้ใจใหด้เีสยีกอ่น จงึจะ 
สามารถอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่าทำอะไรไปทำไม 
เพือ่อะไร   ไมเ่ชน่นัน้กจ็ะตดิอยูก่บัรปูแบบ กรอบคำถาม 
ไม่สามารถนำไปสู่การตอบโจทย์ที่สำคัญได้ 

ความเข้าใจจะนำไปสู่การวางแผนทำงานเชิงรุก               
รู้ว่าควรจะเข้าไปเก็บข้อมูลในช่วงไหน จังหวะไหน  
มีผลให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ทำให้เกิดความเข้าใจใน
วิถีชาวบ้านที่เป็นจริง
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รู้เรื่องนี้ไปทำไม ? : ความหมาย ความสำคัญ 

• ประวัติชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน  เป็นการสืบค้นความเป็นมา เพื่อช่วยให้เข้าใจสภาพการณ์ปัจจุบัน และการ       
เปลี่ยนแปลงของชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน   สิ่งที่ควรรู้ในเรื่องนี้ เช่น ระยะเวลาการก่อตัวของชุมชน พื้นฐานทาง            
วฒันธรรมของกลุม่บคุคลทีเ่ขา้มาในระยะแรกและในกาลตอ่มา (การขยายตวัของชมุชน) เหตกุารณส์ำคญัๆ ทีเ่กดิขึน้ 
และผลกระทบต่อคนในชุมชน

• ระบบเครอืญาต ิ สายตระกลู   โดยพืน้ฐานสงัคมไทย สายสมัพนัธพ์ีน่อ้ง หรอืเครอืญาต ิคอืรากฐานแหง่ชวีติในชมุชน  
การเห็นความเชื่อมโยงของตนเองกับผู้อื่น อาจส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ที่เรามีต่อคนคนหนึ่ง อย่างคาดไม่ถึง เรื่อง
สายสัมพันธ์ยังเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยชี้ช่องในการทำงานชุมชน เช่น ในทางสุขภาพพบว่า  80% ของการ         
เจ็บป่วยเกิดขึ้นและถูกเยียวยาโดยครอบครัวและเครือญาติ หรือบางกรณีพบว่า สายตระกูลหนึ่งเป็นผู้สืบทอด                    
ภูมิปัญญาความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน หรือเป็นสายตระกูลที่มีบทบาท เป็นผู้นำมาตลอด เป็นต้น การรู้ว่า         
ใครเป็นใครสัมพันธ์กันอย่างไรในชุมชน บางครั้งเป็นทุนสำคัญในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างดี

• โครงสร้างองค์กรชุมชน (ผู้นำกลุ่ม/องค์กร) ระบบผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชน ถือเป็นเสาหลักหรือตัวขับเคลื่อน
ความเป็นไปของชุมชน  การวิเคราะห์ในเรื่องนี้ ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจของกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน 
(ซึง่อาจมทีัง้กลมเกลยีว ขดัแยง้ หรอืเปน็สาเหตขุองปญัหา) เชน่ ใครมบีทบาทตอ่ความคดิการตดัสนิใจของชมุชน ใครเปน็ 
ผูม้บีทบาทในการเชือ่มตอ่กบัทนุภายนอก ใครเปน็ผูท้ีช่าวบา้น ใหก้ารยอมรบันบัถอื  ใครเปน็ผูก้มุเศรษฐกจิของพืน้ที ่
ใครเป็นผู้มีบทบาทในการระงับความขัดแย้งในชุมชนได้ ฯลฯ ซึ่งอาจดึงมาใช้เป็นทุนในการทำงานเพื่อสร้างการมี 
ส่วนร่วม หรือจัดการปัญหาได้
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• ปฏิทินชุมชน ทำให้เข้าใจวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เข้าใจเรื่องการใช้เวลา ช่วงเวลาในการผลิตหรือการทำมา
หากิน (ปฏิทินเศรษฐกิจ/ปฏิทิน การผลิต) ตลอดจนช่วงเวลาของกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ 
(ปฏิทินวัฒนธรรม)  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานเชิงรุกในการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน และยังอาจช่วยชี้ 
ให้เห็นประเด็นทั้งในเชิงทุน/ศักยภาพ เช่น เห็นการพึ่งพาอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป 
ในแต่ละฤดูกาล  หรือเห็นสภาพปัญหาในมิติของการทำมาหากินที่สัมพันธ์กับฤดูกาลก็ได้  เช่น การว่างงานในช่วง 
ฤดูมรสุมของชาวบ้านที่ทำประมง เหล่านี้ทำให้เห็นการปรับตัวในการทำมาหากินของชาวบ้านที่สัมพันธ์กับฤดูกาล
ที่หมุนเวียนไป เป็นต้น
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อ่านชุมชน
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลได้

ในการศึกษาชุมชน เมื่อเราใช้เครื่องมือต่างๆ 
ในการศึกษาในลักษณะของการแยกย่อยระบบข้อมูล 
(ดังที่แยกย่อยข้อมูล แต่ละด้านของชุมชน ในการแตก 
กรอบคิดในการศึกษาชุมชน 4 ด้าน ดังในบทก่อนๆ)
เพื่อให้เห็นระบบย่อยๆ เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล 
ได้ง่าย เมื่อได้ข้อมูลในประเด็นย่อยแล้ว จำเป็นต้องมี         
การสรุปประมวลกลับมาเป็นภาพรวมของชุมชนด้วย

ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  อาจมีการ  
ตรวจสอบ วเิคราะหข์อ้มลูวา่ ไดข้อ้มลูครอบคลมุรอบดา้น 
แลว้หรอืยงั ตอบคำถามทีต่อ้งการรูไ้ดห้รอืยงั โดยดจูาก 
ชุดคำถามหลักในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล : เรื่องที่ 
ต้องการรู้ในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้นเป็นกรอบ ทั้งนี้
เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้มักไม่แยกออก 
จากกระบวนการเก็บข้อมูล

แต่เป็นสิ่งที่ดำเนินไประหว่างที่ทำการเก็บ 
รวบรวมขอ้มลู ตอ้งเปน็กระบวนการ ทีท่ำกลบัไปกลบัมา 
ระหว่างการเก็บข้อมูลกับการวิเคราะห์ ทั้งนี้ เพื่อ                    

ตรวจสอบข้อมูล  และทำให้เข้าใจแบบแผนของ              
ปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จากที่มีการจำแนก 
หมวดหมู่ของข้อมูลที่เป็นระบบ (การแตกกรอบคิด)         
ชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจในความหมาย และความสมัพนัธ ์
ของขอ้มลูในบรบิททางสงัคมวฒันธรรม ของชมุชนหนึง่ๆ  
เช่น   ด้านทรัพยากรและการใช้ประโยชน์  ควรแยก 
ประเด็น ให้เห็นดังนี้
 1) ประเภทของทรัพยากรที่มีในชุมชน และ 
จำนวน/พื้นที่
 2) ลักษณะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแต่ 
ละชนิด ประเภท และใครที่เข้าไปใช้ประโยชน์
 3) การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรแต่ละชนิด 
ประเภท
 4) ปัญหาของทรัพยากรแต่ละชนิด แต่ละ 
ประเภท
 5) การปรับตัว และการจัดการของชุมชน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  42  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  43  ]

ตารางที่ 2   สรุปข้อมูลด้านทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

ประเภท
ทรัพยากร

จำนวน
พื้นที่

จำนวนครัวเรือน
ที่ครอบครอง

หรือ 
ใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง
และ

สาเหตุ

ประเด็น
ปัญหา

การปรับตัว/
การจัดการ 
ของชุมชน

1. ดิน/ พื้นที่ทำ 
การเกษตร
- ที่นา
- ที่สวน 
- ที่ไร่
- ที่เพาะเลี้ยง
- ฯลฯ 

2. น้ำ

3. ป่า/ พืชพรรณ

4. สัตว์

5. ฯลฯ



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  44  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  45  ]

ดา้นการทำมาหากนิและเศรษฐกจิของชมุชน ควรแยก 
ประเด็น ให้เห็นดังนี้
 1) อาชีพหลัก และรายได้หลักของชุมชน            
โดยอาจแสดงให้เห็นสัดส่วนของการประกอบอาชีพ 
แต่ละอย่างเป็นกราฟหรือแผนภูมิ ที่เข้าใจได้ง่าย   
 2) วงจรการผลิตของอาชีพหลักในชุมชน เป็น 
อย่างไร 
 3) ปัญหาจากการประกอบอาชีพ
 4) สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน เป็นอย่างไร  
มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในครอบครัวหรือไม่ 
หรือมีสภาพหนี้สินอย่างไร  เป็นต้น

สรุป ประมวล และนำเสนอข้อมูล ควรพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 
และมีความครบถ้วนรอบด้าน ในทีนี้อาจแบ่งได้เป็น 
(1) การสรุปข้อมูลบางด้าน หรือบางเรื่อง ซึ่งอาจสรุป 
ในรูปตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น และ (2) การสรุป 
ข้อมูลใน ภาพรวม
 ตัวอย่าง การสรุปข้อมูลบางเรื่อง เช่น 
 • การสรุปข้อมูลประเภทของ อาชีพในชุมชน 
โ ด ย ใช้ ก ร า ฟ ว ง ก ล ม เ พื่ อ แ ส ด ง สั ด ส่ ว น ก า ร 
ประกอบอาชีพของคนในชุมชน สรุปข้อมูลสัดส่วนการ 

ผลิต-การบริโภคของผลผลิตในชุมชนในรูปกราฟ 
แท่งเพื่อเปรียบเทียบกัน เป็นต้น  

 • การสรปุขอ้มลูเกีย่วกบั การประกอบอาชพีของ 
คนในชุมชนที่สัมพันธ์กับฤดูกาล ในรูปปฏิทินการผลิต 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากแสดงกจิกรรมทางเศรษฐกจิ หรอื 
การประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับฤดูกาลในระบบการ 
นกึคดิเขา้ใจของชาวบา้น (ตามคตทิีช่มุชนใชอ้ยู)่ กจ็ะยิง่ด ี 
เชน่ ฤดแูลง้  ฤดมูรสมุ  ฤดฝูนทีฝ่นตกหนกั  ฤดฝูนทีฝ่นตก 
ไม่หนักมาก เป็นต้น หรือมีการแสดงข้อมูลอื่น 
ที่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา เช่น ปริมาณน้ำฝนหรือ 
จำนวนวันที่ฝนตกในแต่ละช่วง อุณหภูมิ เป็นต้น 
ยิ่งจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็น วงจรกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
ซึ่งอาจแสดงนัยยะต่อภาวะความเป็นอยู่หรือการ 
ปรับตัวของคนในชุมชน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  44  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  45  ]

ตารางที่ 3  ปฏิทินฤดูกาลการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนบ้านปาตาบาระ

กิจกรรม/
ฤดูกาล

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จับปลาหมึก

จับปู  กุ้ง

จับปลาโอ

จับปลาอินทรีย์ ฯลฯ

ปลากระตัก

มรสุม (งดออกทะเล)

ผลิตใบจาก

เลี้ยงปลากะพงในกระชัง

เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

หมักบูดู เริ่มหมักบูดู ได้ผลผลิตบูดู

ทำปลาแห้ง

ทำข้าวเกรียบ ผลิตข้าวเกรียบตลอดทั้งปี



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  46  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  47  ]

ตารางที่ 4   สรุปข้อมูลด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน 

ประเภทของอาชพี จำนวนครัวเรือน รายได้-รายจ่าย ช่วงเวลาที่ทำ ปัญหาในอาชีพ วิธีการแก้ไข รายละเอียด

1.

2. 

3. 

4. 

5. ....



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  46  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  47  ]

ตารางที่ 5   สรุปข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
ประเภท จำนวน/พื้นที่ การใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแล ปัญหาที่เกิดขึ้น(ถ้ามี)

1.

2. 

3. 

4. 

ตารางที่ 6 สรุปประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

ประเพณี
เดือน ประเภท /

จำนวนคนเขา้รว่ม คนจัดงาน การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น

ด.1 ด.2 ด.3 ... ... ...
1. 

2. 

3. 



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  48  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  49  ]

ตารางที่ 7 แสดง กลุ่ม องค์กรในชุมชน…..................................

ชื่อกลุ่ม/
องค์กร

จำนวน
สมาชิก

เริ่มก่อตั้ง วัตถุประสงค์ กิจกรรม หน่วยงาน
ที่สนับสนุน

สถานภาพ/ 
จุดแข็ง จุดอ่อน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  48  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  49  ]

ตัวอย่างการสรุปข้อมูลในภาพรวมของการศึกษา 
ในแตล่ะดา้น ดงักลา่วแลว้วา่ การแตกกรอบคดิการศกึษา 
ชมุชนในชว่งตน้ เปน็การแยกใหเ้หน็ประเดน็ยอ่ยๆ เพือ่ให ้
เอือ้ตอ่การเกบ็ขอ้มลู ไดง้า่ย  แตเ่มือ่มกีารประมวลขอ้มลู 
เท่ากับได้ เริ่มลงมือหาคำตอบ จากข้อมูลต่างๆ 
ที่ได้มาการเรียนรู้จากข้อมูล จำเป็นต้องอาศัย การจัด 
ระบบและนำเสนอข้อมูลประกอบดังที่กล่าวแล้ว 
เช่น แผนผัง แผนภูมิ แผนภาพ ตารางปฏิทิน ฯลฯ 
หลังจากนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างข้อสรุปย่อยๆ ขึ้นมา 
เพื่อให้สามารถย้อนไปตอบคำถามทั้งในประเด็นหลัก-
ประเดน็ยอ่ยทีม่คีวามสำคญั  (หรอืหวัหมวดในแตล่ะเรือ่ง) 
นั้นๆ  เช่น 
 • ด้านทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ มีการ 
แตกเป็นประเด็นหลัก เรื่องทรัพยากรชายฝั่งทะเล  
อาจไดข้อ้สรปุทำนองวา่ ทรพัยากร ชายฝัง่นัน้อยูใ่นสภาพ 
อุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงพึ่ งพิง                       
ทรัพยากรตามธรรมชาติดังกล่าวเป็นหลักได้ 
  
 •  ด้ านการทำมาหากินและเศรษฐกิจ  
มีการแตกเป็นประเด็นย่อย เรื่องอาชีพเกษตร 
และลงไปสู่ เรื่องการทำนา ต้องสรุปได้ว่าคนใน 
ชุมชนทำข้าวพอกินหรือเปล่า  อาจไม่พอกินเนื่องจาก 

มีพื้นที่น้อย หรือทำนาแล้วประสบปัญหา ทำให้ชุมชน 
ต้องซื้อข้าวจากภายนอก เข้ามา เป็นต้น    

 • ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน 
มีการแตกให้เห็นประเด็น เรื่องกลุ่ม/องค์กรในชุมชน 
และเรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชน อาจได้ 
ขอ้สรปุวา่ความสมัพนัธ ์หรอืการรวมตวัของคนในชมุชน 
เรื่องศรัทธาต่อศาสนายังมีอิทธิพลสูง อาศัยกิจกรรม 
ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีเป็นหลัก  ขณะที่กลุ่ม            
กิจกรรมที่เป็นทางการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ  ยังไม่ได้รับความ 
สนใจหรือมีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  50  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  51  ]



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  50  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  51  ]

วิเคราะห์
สภาวะชุมชน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  52  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  53  ]

เตรียมเวทีวิเคราะห์ชุมชน
เติมเต็ม สรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

วิเคราะห์ไปทำไม เพื่อให้เห็นจุดเด่น จุดอ่อน 
ศักยภาพ โอกาส นำไปสู่การกำหนดทิศทางหรือ 
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ไ ด้ อ ย่ า ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ความต้องการและทุนที่ชุมชนมีอยู่

 การวิเคราะห์หมายถึงการแยกแยะ ในกรณี 
ของการวเิคราะห ์ชมุชน การเหน็องคป์ระกอบ สว่นยอ่ยๆ 
ที่เชื่อมโยงเป็นระบบชุมชน และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
ทำให้เข้าใจการทำงานของกลไกทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ที่ควบคุม จัดการ ผ่านเสาหลักต่างๆ 
ของชุมชน เช่น ระบบผู้นำ เครือญาติ  สถาบัน องค์กร 
ชุมชนต่างๆ ฯลฯ  นำไปสู่ การเข้าใจข้อต่อสิ่งที่ยึดโยง 
ทีม่าทีไ่ป หรอืสายสมัพนัธใ์นสภาพการณต์า่งๆ จากอดตี 
สู่ปัจจุบัน (เห็นความหลากหลายของความสัมพันธ์) 
เช่น
 • วัฒนธรรมความเอื้ออาทรของคนในชุมชน       
เป็นผลมาจากฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมที่พึ่งพาอาศัยกันใน      
ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น   

 • ผู้นำทางศาสนาเป็นผู้มีบทบาททางความคิด 
เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม ได้รับการยอมรับเป็นโครงสร้าง     
อำนาจการจัดการที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสังคมชุมชนของตน
 • ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ในกระบวน 
การต่อสู้ของชาวบ้าน ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกับ 
ทนุภายนอก  หรอืการพสิจูนส์ทิธิใ์นทีด่นิ ทีอ่ยูอ่าศยักบัรฐั 
เป็นต้น เป็นฐานประสบการณ์ที่ทำให้ชุมชนเรียนรู้ มี     
ความตื่นตัวที่จะจัดการปัญหาชุมชนร่วมกัน  
 • ความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนเชื่อมโยง 
กันด้วยความเชื่อ ศรัทธาในศาสนา ทำให้สมาชิกชุมชน 
มีความรู้สึก มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสุขสงบ
 • การเข้ามาสัมพันธ์ กับชุมชนของหน่วยงาน 
ภายนอกที่เข้ามาสนับสนุนในด้านต่างๆ ส่งผลให้ 
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 การเห็นความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทำให้เกิด 
ความเข้าใจและนำไปสู่การกำหนดอนาคตตนเองของ 
คนในชุมชนได้ 



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  52  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  53  ]

 การวิเคราะห์หรือการแยกแยะโดยส่วนใหญ่ 
มกัเปน็แบบแยกสว่น ตดัตอนเอาเฉพาะเรือ่งหนึง่ออกมา 
โดยไม่ได้สนใจมองดูความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ซึ่งวิธีคิด
ที่แยกส่วนเรื่องต่างๆ ออกจากกัน จะส่งผลต่อวิธี 
แก้ปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก แต่การ 
วิเคราะห์ในที่นี้เป็นการมองแบบแยกแยะ ให้เห็น 
ส่วนที่แยกย่อยออกไป พร้อมๆ กับการเชื่อมโยง 
มองหาความสัมพันธ์ของเรื่องราว ปัจจัยต่างๆ ที่โยงใย
คล้ายกับใยแมงมุมที่เราจะเห็นในรายละเอียด ในขณะ
ที่ก็เห็นความเชื่อมโยงไปด้วย ซึ่งในสมัยนี้นิยมใช้คำว่า 
“องคร์วม” ทกุอยา่งเปน็องคร์วม  มคีวามสมัพนัธก์นัหมด 
แต่หากไม่แยกแยะเสียก่อน ไม่เห็น“องค์รวม”หรือ 
ส่วนย่อยที่โยงใยกันอยู่ ก็จะเกิดการคิดแบบเหมารวม 
หรือเกิดความพร่ามัว ดังนั้นจึงต้องเห็นองค์ร่วม 
ในองค์รวมนั้น การคิดวิเคราะห์ได้แบบนี้ จะทำให้การ 
พิจารณาในเรื่องต่างๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 เตรียมการวิเคราะห์ชุมชน หลังจากมีการ 
รวบรวมข้อมูลทั้ง 4 ด้านและผู้ประสานงานพื้นที่และ
อาสาสมัครร่วมกันประมวล สรุปข้อมูลแต่ละด้านแล้ว 
จำเป็นต้องให้อาสาสมัครหรือแกนนำ ซึ่งรับผิดชอบ 
เปน็แกนหลกั ในขอ้มลูแตล่ะดา้น ทดลองนำเสนอขอ้มลู 
ก่อนการจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเป็น 

การซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในเวทีที่จะ 
จดัขึน้อยา่งเปน็ทางการ  รวมทัง้การไดเ้หน็ขอ้มลูรว่มกนั 
ทั้งหมด ยังเป็นการปูพื้นข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ชุมชน 
ที่เห็นภาพร่วมกัน นอกจากนี้ก็ยังได้อาศัยเวลาในช่วงนี้
แลกเปลี่ยนเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็น 
ไปได้
 ทั้งนี้ผู้ประสานงานพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่กำกับ 
ติดตาม และดำเนินกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ร่วมกับอาสาสมัคร แกนนำชุมชนมาตั้งแต่ต้นจะต้อง
อ่านชุมชนมาตลอด ซึ่งพอถึงช่วงนี้ก็พอจะเชื่อมโยง 
ประเด็นเห็นประเด็นที่ เป็นปัญหาหรือมีนัยยะต่อ 
งานพัฒนา เมื่อถึงวันที่จัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนก็จะ 
ทำใหส้ามารถตัง้ประเดน็ ตัง้คำถามชวน  กลุม่เปา้หมาย 
คิดวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมมา ได้อย่างดี 
นอกจากด้านเนื้อหาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลักการ 
จัดเวทีเรียนรู้ทั่วไปอยู่เสมอ เช่น การให้ความสำคัญ 
กับการเลือกสถานที่จัดที่ เหมาะสม เป็นจุดศูนย์ 
กลางที่คนทุกกลุ่มสะดวกใจจะมา ความหลากหลาย 
และครอบคลุมของกลุ่ ม เป้ าหมาย ที่ เข้ าร่ วม  
(อาสาสมัครชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ที่มีมากมาย 
คณะกรรมการชุมชน ประธานชุมชน)  เป็นต้น  เพราะ 
ที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาอุปสรรคส่วนหนึ่งก็เกิดจาก 



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  54  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  55  ]

เรื่องเหล่านี้ เช่น บางแห่งสถานที่ประชุมอยู่ใกล้ทะเล ริมหาด เป็นที่โล่ง ลมแรง ทำให้มีปัญหาในการติดกระดาษ 
ฟลิบชาร์ต  เป็นต้น 

การเตรียมการเวทีวิเคราะห์ชุมชน  : 
1. เชญิกลุม่เปา้หมายเขา้รว่มเวท ีโดยพจิารณาใหค้รอบคลมุ เชน่ กลุม่ตา่งๆ ทีม่อียูใ่นชมุชน  กลุม่เยาวชน  กลุม่แมบ่า้น  
ผู้รู้ ผู้ให้ข้อมูลที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ผู้นำทางการ  แกนนำชุมชน  ตลอดจน อาสาสมัครที่เข้าร่วมงาน
2. ติดต่อประสานงาน เรื่องสถานที่จัดการประชุมที่ควรพิจารณาสถานที่ที่กว้างขวาง สะดวกสบาย  มีบรรยากาศ ที่
เหมาะต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เกิดสมาธิในการระดมความคิดเห็น
3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับเวทีประชุมอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกาเคมี เทปกาว  
กระดาษ A4   บัตรคำ  ดินสอสี    เป็นต้น
4.  เตรียมการเรื่องอาหาร และของว่าง
5. วางกำหนดการและขั้นตอนกระบวนการในการจัดเวที รวมทั้งการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน 
เป็นทีม
6. ให้แกนนำซึ่งรับผิดชอบเป็นแกนหลักในข้อมูลแต่ละด้าน ทดลองนำเสนอข้อมูล ก่อนการจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชน 
ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมความพร้อมใน เวทีที่จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

ช่วยกันเติมเต็ม และซักซ้อม
การนำเสนอข้อมูลชุมชน 

4 ด้าน
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การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เรียนรู้ เข้าใจสภาวการณ์ชุมชนทั้ง 4 ด้าน

 การวเิคราะหข์อ้มลูชมุชนในขัน้นี ้เปน็ชว่งสำคญั 
ในการเรยีนรู ้รว่มกนัระหวา่งชาวบา้น  ผูป้ระสานงานพืน้ที ่
ที่ต้องทำงานกับชุมชน การวิเคราะห์ที่ดี จะช่วยให้เกิด  
ความเข้าใจสภาพการณ์ของชุมชน ตลอดจนปัจจัย 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนทั้งด้าน 
บวก และลบ และช่วยชี้ทิศทางในการกำหนดอนาคต 
ชุมชนต่อไปได้
 เมื่อนำข้อมูลมาแยกแยะจัดหมวดหมู่ ค้นหา 
คณุลกัษณะตา่งๆ และจดัระบบความสมัพนัธข์องขอ้มลูที่
ได ้นำมาเชือ่มโยงตามกรอบการวเิคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบ 
หรอืเปน็เหตเุปน็ผล จะทำใหส้ามารถตอบคำถามสำคญั 
ที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ซึ่งกรอบการวิเคราะห์นี้มัก 
ประกอบด้วยประเด็น ได้แก่
 • ความเป็นมาของชีวิตชุมชน 
 • ลักษณะและโครงสร้างด้านต่างๆ  ของชุมชน 
ในปัจจุบัน 
 • ตน้ทนุของชมุชนดา้นตา่งๆ ทีเ่อือ้ตอ่การพฒันา 
เช่น ทุนทรัพยากรในชุมชน ทุนบุคลากร ความรู้ 

ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ โครงสร้างของชุมชน ที่เอื้อต่อ 
การพัฒนา
 • ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
 • ขุมพลังในการจัดการ/ แก้ไขปัญหา 
 ซึ่งเป็นการมองชุมชนอย่างเป็นพลวัต หรือ 
มองพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง จากอดีตถึงปัจจุบัน 
โดยมีการพิจารณาถึงปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมา 
จากทั้งภายนอกและภายในชุมชนเอง  ปัจจัยภายนอก 
ชุมชน เช่น การเข้ามาของรัฐ และระบบตลาด/
ทุน ปัจจัยภายใน เช่น บทบาทของผู้นำ องค์กร 
ชาวบ้าน ที่เป็นตัวขับเคลื่อน โต้ตอบการเปลี่ยนแปลง 
ที่เข้ามากระทบ ภายใต้กรอบและเงื่อนไขทางสังคม 
วัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีการแสดงออก หรือดำเนิน 
ไปในลักษณะต่างๆ  และทำให้เห็นว่าโครงสร้างด้าน 
ตา่งๆ ของชมุชนมกีารปรบัเปลีย่นไปอยา่งไร ยงัสามารถ 
รองรับการดำรงอยู่ ร่วมกันของคนในชุมชนได้ดี  
เพียงใด
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แผนภาพแสดงกรอบและเนื้อหาในการวิเคราะห์สภาวการณ์ชุมชน

 สิ่งที่ทำให้เห็นหรือเข้าใจเมื่อมีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลชุมชน ในกรอบดังกล่าว ได้แก่
 1) พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
 2) วิถีชีวิตชุมชนในปัจจุบัน
 3) สภาพปัญหาของชุมชนและสาเหตุ

 4) ความคดิ-ความเชือ่ ความรูส้กึนกึคดิ ความรู/้
ทกัษะ ภมูปิญัญา/สต ิปญัญาและคณุงามความดขีองคน 
ในชุมชน ซึ่งในส่วนนี้เองที่เป็นต้นทุน หรือขุมพลังใน 
การก้าวเดินหรือพัฒนาต่อของชุมชน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  56  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  57  ]

 กรอบการวิเคราะห์ ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่ได้รวบรวมขึ้นมา เพื่อให้ง่ายในที่นี้จึงได้ใช้กรอบ       
ในการพจิารณาแบง่เปน็ 4 เรือ่งหลกั ไดแ้ก ่ (1) ทนุ/ศกัยภาพ (2) สภาพการณ ์(3) ปญัหา (4) การจดัการ/การปรบัตวั 
โดยพิจารณาจากข้อมูลชุมชนไปทีละด้าน ไปจนครบทั้ง 4 ด้าน

ทุน/ ศักยภาพ    
สิ่งที่เป็นเงินและสิ่งที่เป็นมูลค่า และคุณค่าที่นับเป็น 

เงินมิได้ แต่มีความหมายต่อชีวิตของคนในชุมชน ในที่นี้หมายถึง 
สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ทุนจึงมีหลากมิติ โดยทั่วไปทุนชุมชน 
แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ 

1) ทุนระบบนิเวศ หรือทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐาน 
    การผลิต 
2) ทุนคน เช่น แกนนำ  ผู้นำ  กลุ่ม ผู้รู้
3) ทุนเงินตรา (เช่น รายได้ ผลผลิต จากการลงมือ 
    ลงแรง)
4) ทุนสติปัญญา  ความรู้ ภูมิปัญญา คุณงามความดี 
    ในจิตใจ 
5) ทุนระบบสังคมและวัฒนธรรม เช่น ระบบผู้อาวุโส  
    ประวัติศาสตร์  รากเหง้าความเป็นมานิสัยใจคอ 
    ที่มีความเอื้อเฟื้อ

ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่เป็น
พลังภายใน หรือพลังแฝงที่ยังไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏ 
หรืออาจแสดงออกมาบางส่วน  ปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือ 
ชุมชนอาจจะมีความสามารถหลายอย่าง แต่อาจไม่มีพลัง หรือ  

สภาพการณ ์
ขอ้เทจ็จรงิ  ปรากฏการณ ์สถานการณ ์ หรอืขอ้มลูทัว่ไป 

ทีย่งัไมแ่นว่า่ อาจเปน็ทนุหรอืเปน็ปญัหา หรอืไมเ่ปน็ทัง้สองอยา่ง
ขึน้กบับรบิท   ซึง่จำเปน็ตอ้งอาศยั ขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืความเขา้ใจ 
ในความเชื่อมโยง ของเหตุปัจจัยต่างๆ เพิ่มอีก

ปัญหา   
- เป็นการดูว่า ชุมชน/ท้องถิ่นนั้น กำลังเผชิญปัญหาในเรื่องใด   
โดยเริ่มจากการมองประเด็นที่เป็นปัญหาในสายตาของชาวบ้าน 
ก่อน (ส่งผลกระทบให้เห็นแล้ว มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจริง) 
หาก ไม่ชัดเจน ค่อยมาดูแนวโน้มของปัญหาหรือมีความเสี่ยงที่ 
อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
- ดูว่าปัญหานั้น มีความกว้างขวาง ครอบคุลมคนในชุมชน/
ท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด หรือปัญหานั้นมีผลที่รุนแรงเพียงใด 
ถ้าไม่มีการแก้ไข จะก่อให้เกิดผลอย่างไรตามมา

การจัดการ/ การปรับตัว
ความพยายามในการแก้ไขเมื่อเผชิญกับปัญหา 

หรือข้อจำกัดใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปรากฏการณ์ที่แสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ ที่เกิดขึ้นในชุมชน  อาทิ
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ถูกมองว่าไม่มีพลัง เพราะถูกกดทับบดบังจากปัจจัยอื่นๆ 
ศักยภาพ เป็นที่มาของพลัง และอำนาจในการจัดการตนเอง 
การมองเห็นถึงศักยภาพ เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการรู้จักตนเอง 
รูจ้กัรากเหงา้ตวัเองของชมุชน เกดิความเขา้ใจ ยอมรบัสิง่ทีเ่ปน็อยู ่
และรู้จักดึงเอาพลังส่วนดีออกมาใช้  ขณะเดียวกันก็ทำให้มอง         
เห็นว่าตนควรสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร

การค้นหาหรือมองเห็นถึงศักยภาพของชุมชน 
จึงหมายถึง “การที่คนในชุมชนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้” และ 
การทำก็เป็นเรื่องที่ตามมา

ประ เ ด็ นที่ แ สด งศั ก ยภาพของชุ ม ชน  เช่ น 
สามารถพึ่งตนเองได้โดย พึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  
ความรว่มมอืของคนในชมุชนทีช่ว่ย  เหลอืกนัในการพฒันาชมุชน 
ด้านต่างๆ การรวมตัวของเยาวชนทำสิ่งที่สร้างสรรค์  ชุมชนยัง    
ดำรงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของตน  เป็นต้น

      - การสร้างทางเลือกใหม่  เช่น ประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย 
มากขึ้น ปรับระบบการผลิต
     - การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิควิธีการ แล้วนำมาใช้
    - การเชื่อมโยงเครือข่าย ภาคีพันธมิตรเพื่อให้มีพลังในการ 
พัฒนาหรือจัดการปัญหา
     - การวางกฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ชุมชน

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน  : 
 1. ประมวล จับประเด็นความคิดหลัก 
 2. แยกแยะกรองหาประเด็นสำคัญของข้อมูลในด้านนั้นๆ  จัดกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามกรอบการ 
วิเคราะห์ รวมทั้งการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของแก่นความคิดหลัก ในประเด็นย่อยต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากข้อมูล  
ในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกัน โดยมองหาความน่าจะเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้ 
หรือเปรียบเทียบข้อมูล 
 3. จัดกลุ่มเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใหม่ อภิปรายแลกเปลี่ยนในที่ประชุม โดยมองถึงตัวแปร เงื่อนไขปัจจัย 
และความเชื่อมโยงกับบริบท
 4. สร้างผังความเชื่อมโยงของประเด็นสำคัญตามกรอบการวิเคราะห์ ทบทวน หาบทสรุปรวม
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 ในเวทีวิเคราะห์ชุมชน เมื่ออาสาสมัคร หรือ 
แกนนำ ที่รับผิดชอบข้อมูลแต่ละด้านนำเสนอข้อมูล  
จะมีทีมผู้ประสานงานพื้นที่ คอยทำหน้าที่จับประเด็น 
จากเนือ้หาขอ้มลูทีน่ำเสนอ เพือ่นำไปสูก่ารวเิคราะหแ์ละ 
เชื่อมโยงข้อมูลในกระบวนการขั้นถัดไป  

 ในการจบัประเดน็และวเิคราะหโ์ดยใชก้รอบทัง้  
4 เรือ่ง คอื * ทนุ/ศกัยภาพ  * สภาพการณ ์ * ปญัหา * การ 
จัดการ/การปรับตัว ดังกล่าว มาพิจารณาข้อมูลชุมชน 
แต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากข้อมูลแต่ละด้านมี 
รายละเอยีดหรอืประเดน็มากมาย  เริม่ตน้ควรพจิารณา ใน 
ประเด็นสำคัญที่เห็นว่ามีอิทธิพล มีความเชื่อมโยงอย่าง 
มีนัยสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชน อาทิ 

> ดา้นทรพัยากรของชมุชนและการใชป้ระโยชน ์  ควร 
พิจารณาถึงเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นฐาน        
อาชีพ หรือการทำมาหากินของคนในชุมชน เป็นสำคัญ  
เช่น พบว่าในชุมชนหนึ่ง อาชีพประมงเป็นอาชีพ 
หลักของคนในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่ง 
ทำมาหากิน หรือเป็นฐานต้นทุนในการดำรงชีวิต อาศัย 
ทะเลและแม่น้ำลำคลองเป็นหลัก จึงมีการวิเคราะห์ 
จากทรัพยากรหรือระบบนิเวศที่เป็นฐานของอาชีพ 

ประมงเปน็หลกั  แลว้คอ่ยเชือ่มโยงจากจดุนีอ้อกไป  เชน่  
เรือ่งปรมิาณสตัวน์ำ้  เรือ่งสภาพนำ้  เปน็ตน้  หรอืพจิารณา 
จากฐานทรัพยากรที่รองรับชีวิตความเป็นอยู่พื้นฐาน 
เช่น แหล่งน้ำกิน-น้ำใช้  แหล่งอาหารของคนในชุมชน 
เป็นต้น 

> ด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน 
ควรพจิารณาถงึอาชพี ทีส่รา้งรายไดห้ลกั และการทำมา 
หากนิทีห่ลอ่เลีย้งคนในชมุชนซึง่อาจจะไมไ่ดส้รา้งรายได้
แตส่รา้งความมัน่คงใหค้นในชมุชนทำใหไ้มต่อ้งไปซือ้หา 
ปัญหาจากอาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่เกี่ยวโยง      
กับการพึ่งพิงฐานทรัพยากรภายในท้องถิ่น

> ดา้นโครงสรา้งทางสงัคม และดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคมของชมุชน ทัง้ 2 ดา้นสามารถพจิารณาไปพรอ้มๆ 
กันก็ได้ ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่  
 • ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชน   
 • การรวมกลุม่ หรอืความสมัพนัธท์ีท่ำใหเ้กดิการ 
รวมตัวกัน เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ ความสัมพันธ์เชิง 
เครือญาติพี่น้อง
 • กลไกจัดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
หรือจัดการความขัดแย้ง
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 • โครงสร้าง หรือพื้นที่ที่รองรับชีวิตทางสังคม
ร่วมกัน (การใช้ ประโยชน์ พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรม 
ต่างๆ) ของคนในชุมชน

ชว่งทีม่กีารจบัประเดน็ตามกรอบการวเิคราะห ์
4 เรือ่งดงักลา่ว ไปทลีะดา้นนัน้   ผูด้ำเนนิการในเวทจีะตอ้ง  
นำสิง่ทีว่เิคราะหจ์บัประเดน็ ไดม้าแสดงใหเ้หน็การสรปุ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน และมีการชวนคิด วิเคราะห์ 
ให้เห็นความเชื่อมโยง รวมทั้งสอบทานกับผู้เข้าร่วม 
ประชุมอีกครั้ง เช่น ในแง่ความถูกต้องของข้อมูล 
ขอ้เทจ็จรงิ  ในแงข่องความเปน็เหตเุปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
กนัหรอืไม ่ หรอืเปน็ประเดน็ทีเ่ปน็ปญัหาหรอืไม ่เปน็ตน้ 
ซึง่จะทำใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั เหน็ความเชือ่มโยงของ  
ประเดน็ตา่งๆ จากขอ้มลูทีร่วบรวมมาได ้ซึง่อาจมทีัง้ทีม่า 
สนับสนุนและหักล้างก็ได้ เช่น บางประเด็นดูเผินๆ 
เหมือนจะเป็นปัญหา แต่พอพิจารณาจากข้อมูล 
แล้วอาจไม่ใช่ เช่น ชุมชนหนึ่งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 
ชุมชนไม่มีมัสยิด ตาดีกาของตนเอง ไม่ใช่ปัญหา               
เพราะทุกวันนี้ชุมชนสามารถไปใช้ของชุมชนข้างเคียง 
ได้ค่อนข้างสะดวก จึงตั้งไว้เป็นสภาพการณ์ เป็นต้น

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ชุมชนแต่ละด้าน 
ด้านทรัพยากรของชุมชนและการใช้ประโยชน ์  

จากการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรของ 
ชุมชนและการใช้ประโยชน์ กรณีชุมชนบ้านปาตาบาระ 
ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
ชี้ให้เห็นว่า ทรัพยากรหลักของชุมชน คือ ทะเล 
และแม่น้ำ  ซึ่งก่อเกิดเป็นระบบนิเวศทั้งน้ำเค็ม น้ำ  
กร่อย  น้ำจืด  อันเป็นแหล่งทำมาหากินที่สำคัญในการ
จบัสตัว ์นำ้ตามธรรมชาต ิประเภท ปลา กุง้ ป ูปลาหมกึ 
(ประมง พื้นบ้าน) และการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเมื่อ       
เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอาชีพที่พบว่าประมาณ ร้อยละ 
90 ของประชากรประกอบอาชีพทำประมง  อีกทั้งยังมี       
การนำวัตถุดิบจากการประมง มาแปรรูปเพื่อ 
เพิ่มมูลค่า
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นอกจากนี้ บริเวณแนวชายฝั่งแม่น้ำสายบุรี 
ยังมีพืชท้องถิ่นที่สำคัญได้แก่ ต้นจาก และมะพร้าว 
แหล่งทรัพยากรน้ำดังกล่าว ยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม 
ใช้น้ำจากแม่น้ำในการเกษตร
 อย่างไรก็ตาม สภาพปัจจุบัน จำนวนสัตว์น้ำ 
ที่หาจับได้ในท้องทะเลมีปริมาณลดลง ขณะที่มีเรือ            
ประมงเข้ามาหาจับสัตว์น้ำมากขึ้น  ส่วนในแม่น้ำมี           
ลกัษณะตืน้เขนิและสกปรกจากขยะมลูฝอย จำนวนมาก 
และมีปัญหาน้ำเค็มรุก สภาพน้ำในแม่น้ำสายบุรีบริเวณ 
ชุมชนปาตาบาระ พบว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม มีสภาพเป็นน้ำเค็ม เมษายน-พฤษภาคม 

เป็นน้ ำกร่ อย  และพอถึ งมิ ถุ นายน-ธั นวาคม 
เป็นน้ำจืด มีการให้ข้อมูล ว่าในช่วงหน้าแล้งน้ำเค็ม 
จะรุกล้ำขึ้นมาถึง เขตโรงสูบน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปา 
ทำให้น้ำประปาเริ่มกร่อย แม้จะไม่มีผลต่อชุมชน               
ปาตาบาระซึ่งทำประมงและเลี้ยงปลาเป็นหลักมากนัก 
แต่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอื่นๆ ที่ทำการเกษตร ส่วนใน 
ช่วงที่น้ำจืด หากมีการเลี้ยงปลาที่มีขนาดโตประมาณ 
4-5 นิ้ว ก็จะสามารถปรับตัวกับสภาพน้ำได้   
 นอกจากนี ้แตล่ะป ีชมุชนมกีารฟืน้ฟทูรพัยากร 
สตัวน์ำ้  โดยการสนบัสนนุจากภาครฐั ในการทำปะการงั 
เทียม เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  62  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  63  ]

ตัวอย่าง การวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรของชุมชนและการใช้ประโยชน์ของชุมชนปาตาบาระ



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  62  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  63  ]

ด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชน   
 จากการรวบรวมขอ้มลูดา้นการทำมาหากนิและ
เศรษฐกจิของชมุชน กรณชีมุชนบา้นกอืเมง็ ตำบลอาซอ่ง 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชี้ให้เห็นว่า อาชีพที่สร้าง 
รายได้หลักของคนในชุมชน คือ การทำสวนยาง  
สวนดุซง

 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม มาจาก 
การทำสวนยางเป็นแหล่งรายได้หลัก มีความ 
เปน็อยูแ่บบพอกนิพอใชช้าวบา้น ทีไ่มไ่ดเ้ปน็เจา้ของสวน 
ก็จะรับจ้างกรีดยางจากสวนของคนอื่นๆ ในชุมชน 
รายได้เฉลี่ยประมาณ 300 บาท/คน/วัน นอกจากนี้          

บางส่วนมีรายได้จากสวนผลไม้ตามฤดูกาล บ้างมี 
การหาปลา และหาของป่าอีกด้วยส่วนที่ เหลือ 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั้งภายใน และภายนอกชุมชน 
นอกจากนี้มีคนหนุ่มสาวประมาณ  3-4 ครอบครัว 
ไปรับจ้างทำงานในมาเลย์ 

 ชาวบ้านมีความเป็นอยู่การทำมาหากินแบบ              
พออยู่พอกิน มีรายจ่ายที่ต้องพึ่งพาภายนอกค่อนข้าง 
นอ้ยเพราะยงัมแีหลง่อาหารในชมุชน เชน่ จากสวนดซุง 
ยงัหาปลาในแหลง่นำ้ได ้ ขณะทีค่นทีเ่คยทำนา ไมส่ามารถ 
ทำได้เหมือนก่อนเพราะมีปัญหาน้ำท่วม ปัจจุบันเหลือ 
คนทำนาเพยีง 2 ครวัเรอืน สว่นรายไดห้ลกัจาก สวนยาง 
พอใช้จ่ายในครัวเรือน แต่ไม่พอเก็บหรือออมจาก 
ปฏิทินการผลิตทำให้เห็นว่า ในรอบปีการทำสวนยาง 
ทีเ่ปน็รายไดห้ลกัจะมชีว่งวา่ง ในเดอืน พ.ย.-ธ.ค. เพราะ 
มีฝนตกหนัก
 



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  64  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  65  ]

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชนของชุมชนกือเม็ง 



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  64  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  65  ]

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงสร้างทางสังคม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนควนโนรี



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  66  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  67  ]

การสังเคราะห์ประเด็นสำคัญ   
 หลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ในแต่ 
ละด้านเกี่ยวกับ * ทุน/ศักยภาพ * สภาพการณ์                      
* ปัญหา และ * การจัดการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กันจนครบทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นการประเมิน 
สภาวการณ์ของชุมชนแล้ว 

 ขั้นต่อไป เป็นขั้นของการสังเคราะห์เชื่อมโยง 
ขอ้มลูจากทัง้ 4 ดา้นของชมุชน โดยอาศยัการจบัประเดน็ 
สำคัญจากการวิเคราะห์ในช่วงที่ผ่านมา และมองเห็น 
ความเชื่อมโยงของเนื้อหาว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร 
และส่งผลอย่างไร เพื่อนำไปสู่การระบุประเด็นสำคัญ 
ของชมุชนรว่มกนั ซึง่โดยมากจะมุง่มองไปที ่เรือ่งปญัหา 
และทนุ/ศกัยภาพเปน็สำคญั โดยหยบิยกประเดน็สำคญั
ขึ้นมาประมาณ 5-6 ประเด็น 

การสังเคราะห์ประเด็นสำคัญของชุมชน 
จากข้อมูลทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว สามารถอาศัยหลักคิด 
บางประการ (ดังแสดงในล้อมกรอบ)

แนวทางการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญของชุมชน  : 
1. จับประเด็นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนแต่ 
ละด้านทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา และ 
ทุนของชุมชน  
2. ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาในลักษณะ ให้เห็นประเด็น 
ปัญหาและทางเลือกการพัฒนา โดยเขียนในฟลิบชาร์ต 
หรือเขียนใส่บัตรคำให้เห็นชัดเจน นำมาอภิปราย 
แลกเปลี่ยน 
    • พยายามมองถงึประเดน็ ทีเ่ขา้มาเชือ่มโยงในเรือ่งนัน้  
เพือ่มองหาความนา่จะเปน็คำอธบิายทีเ่ปน็ไปได ้เปน็การ 
ทำใหผู้เ้ขา้รว่มเวทนีกึภาพรปูธรรมไดจ้ากขอ้มลูตา่งๆ ทีม่ ี                
ว่าควรจะแก้ปัญหา หรือพัฒนาในเรื่องนั้นๆ อย่างไร 
ไมค่วรยกเปน็ประเดน็ลอยๆ (เชน่  ลดตน้ทนุการผลติ หรอื
สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุม่)  แตต่ัง้ประเดน็ในลกัษณะ 
ที่ลงไปแตะถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจน เช่น อาจ 
ยกประเด็นว่า  ลดต้นทุนการทำนา โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
หรือ สร้างอาชีพเสริม ที่สามารถทำให้กลุ่มอยู่ได้อย่าง 
ตอ่เนือ่งดว้ยการทำขนม เปน็ตน้   (ชาวบา้นอาจนำเสนอ 
ด้วยเรื่องอื่นๆ วิธีการอื่นๆ ก็อาจใช้วิธีการ ทดไว้ก่อน 
แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน) ซึ่งการจะสรุปสังเคราะห์ 
ใหแ้ตะลงไป ถงึทางเลอืกการพฒันาที ่เปน็รปูธรรมไดน้ัน้ 
จำเป็นต้องมีการมองเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆ ด้าน 



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  66  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  67  ]

เข้ามาสนับสนุนหรือหักล้าง ไม่ว่าในแง่ของทุน         
สภาพการณต์า่งๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้ง ตลอดจนการจดัการ/
การปรับตัวของชุมชนก็ตาม 
3. ในการสรปุประเดน็ตา่งๆ หรอืใชข้อ้มลูมาเชือ่มโยงควร 
สอบทานกับผู้เข้าร่วมเวทีอยู่ตลอดว่าใช่หรือไม่ ถูกต้อง 
หรือไม่ อย่างไร 
4. สรปุเปน็ประเดน็สำคญัของชมุชน ตามทีผู่เ้ขา้รว่มเหน็ 
ร่วมกัน ไม่ควรเกิน 5-6 ประเด็น

หลักคิดในการสังเคราะห์และระบุประเด็นสำคัญของ
ชุมชน  
 • เปน็ปญัหาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ชาวบา้น/ชมุชน 
ที่บ่งบอกในเชิงจำนวน/ปริมาณ คือ กระทบต่อคนส่วน 
ใหญ่ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคหลัก (เช่น 
น้ำกิน-น้ำใช้) ปัญหาที่เกิดกับอาชีพหลัก โครงสร้าง           
พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่รองรับการอยู่ร่วมกัน 
ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน เป็นต้น

• เป็นประเด็น ที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง 
ของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น มีความมั่นคงทางอาหาร 
ลดรายจ่าย ฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เป็นที่มาของ 
อาชีพ/แหล่งสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง เป็นต้น 

 • เป็นประเด็นที่มีความเชื่อมโยงหลายมิติ 
ทำแลว้ไดป้ระโยชนห์ลายตอ่  เชน่ หากมกีารฟืน้ฟรูะบบ 
นิเวศหรือทรัพยากรชายฝั่ง จะทำให้สัตว์น้ำมากขึ้น  
ทำใหช้าวบา้น มโีอกาสสรา้งรายไดม้ากขึน้ อกีทัง้ชว่ยกนั 
คลื่นลม และได้ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ  เป็นต้น
 • การมองประเด็น หรือโจทย์ในเชิงวิสัยทัศน์ 
(การมองไกลเทียบกับความจำเป็นเฉพาะหน้า)  หรือ 
ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น มองในลักษณะป้องกันปัญหา  
มองถึงความยั่งยืนในระยะยาว การคิดสร้างสรรค์ เพิ่ม 
มูลค่า/คุณค่าให้กับทุนที่มีอยู่ เป็นต้น

 ทั้ งนี้ส่วนใหญ่แล้วการสังเคราะห์  และ 
ระบุประเด็นสำคัญของชุมชน มักมาจากประเด็นที่ 
เป็น “ปัญหา” ที่เห็นชัดเจนอยู่แล้ว ในแต่ละด้าน 
(จากการวิเคราะห์) ซึ่งสามารถหยิบยกประเด็นนี้ 
มาระบุ เป็นประเด็นสำคัญของชุมชนได้เลยทันที  เช่น 
ด้านการทำมาหากินและเศรษฐกิจของชุมชนของ 
ชุมชน อย่างกรณีชุมชนเกาะสะท้อน มีปัญหาที่เกิดจาก 
อาชีพหลัก การทำนาเป็นอาชีพหลักที่สามารถรองรับ 
การยังชีพของคนในชุมชนได้ แต่มีปัญหาที่ชัดเจนคือ 
ต้นทุนการผลิตสูง (และมีแนวโน้มพึ่งพิงภายนอก 
มากขึ้นเรื่อยๆ) หรือด้านโครงสร้างทางสังคม 
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และด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน กรณีชุมชน 
ปาตาบาระ ขาดโครงสร้ า งพื้ นฐานที่ รองรับ 
การใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน คือศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็ กส็ามารถหยบิยกประเดน็นี ้มาระบเุปน็ประเดน็ 
สำคัญของชุมชน เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม บางประเด็นต้องอาศัยการมอง 
เชือ่มโยงกบั เนือ้หาอืน่ๆ  เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนมากขึน้ 
ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ควรพัฒนาหรือไม่ หรือโจทย์อยู่ 
ตรงไหนกันแน่ ซึ่งต้องอาศัยการมองแบบเห็นความ        
เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยจากข้อมูลหลายๆ ด้านและ 
มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน เช่น บางพื้นที่ 
มปีระเดน็เรือ่งกลุม่อาชพี พบวา่ ในชมุชนมกีลุม่ จำนวน 
มาก แตท่ำแลว้ลม้ๆ  ไมส่ามารถทำให ้ดำเนนิการตอ่เนือ่ง 
และเกิดความเข้มแข็งได้ ต้องชวนคิดชวนคุยว่า 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ประเด็นอยู่ที่การจัดการกลุ่ม       
ทำใหส้ามารถตัง้คำถามชวนคดิตอ่ได ้ในเรือ่งการพฒันา 
กลุ่มให้สามารถจัดการตนเองได้ เรื่องนี้ เป็นเรื่อง 
ที่สำคัญสำหรับชาวบ้านหรือไม่ อาจจะต้องมาคิดงาน       
โครงการเพื่อจะพัฒนาเรื่องนี้กันหรือไม่  
 หรื อกรณี ขอ งชุ มชน โคก เคี ยนที่ มี ทุ น /
ศักยภาพในเรื่องการผลิตมะพร้าว ขณะที่ราคา 
ตกต่ำจะคิดต่อยอด เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่า 

เพิ่มได้หรือไม่ หรือกรณีชุมชนหนึ่ง การทำนาเป็น 
อาชีพหลัก แต่มีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูง ไม่ว่าปุ๋ย 
ยา ค่าจ้างรถไถ ชาวบ้านอยากซื้อรถไถ แต่เมื่อ 
วิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำให้เห็นว่า ค่าปุ๋ย 
เป็นครึ่งหนึ่งของต้นทุนเลยทีเดียว ข้อมูลที่มีจะมา 
ช่วยสนับสนุนให้เห็นว่าเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องแรกที่จะ 
ต้องจัดการก่อน ยิ่งเมื่อมาเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และมีการตั้งคำถาม ต่อทิศทางของการ         
เกษตรแบบเคมีที่ทำให้ต้องพึ่งพาภายนอกมากขึ้น
เรื่อยๆ  ต่อไปหาก ดิน น้ำเสื่อมโทรม อาจจัดการ 
ปัญหาในระบบการผลิตไม่อยู่ ผลิต ได้ ไม่คุ้ มทุน 
และสร้างหนี้ตามมาก็ได้ เหมือนที่มีตัวอย่างในที่อื่นๆ 
ก็จะทำให้ชาวบ้านฉุกคิดขึ้นมา  เป็นต้น

“....ตอนไปเวทีแรกๆ คำถามของชาวบ้านคือ 
ถ้ามีคนเสนอ โครงการเยอะๆ 

จะทำอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน ให้ตกลงกันได้   
การวิเคราะห์จะช่วยให้ชาวบ้านตัดสินใจได้เอง

โดยไม่ต้องทะเลาะกัน 
เพราะว่ามันมีเหตุผลสนับสนุนอยู่ 

เช่น ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอยากได้เรื่องนี้  
แต่ข้อมูลชี้ว่า อีกเรื่องได้ประโยชน์กับ
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คนจำนวนมากกว่าหรือมีความจำเป็นมากกว่า 
คนส่วนใหญ่เห็นแบบนั้น  คนอีกกลุ่มก็ต้องยอมรับไป  
แต่มันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ ถ้าคนที่มาร่วมไม่หลากหลาย 

ไม่ครอบคลุมปัญหากลุ่มคน....”
 ข้อสังเกตคือ เวลาวิเคราะห์ ที่มักเป็นการมอง 
ปรากฏการณ์ที่เห็นในชุมชนแล้ว ดึงขึ้นมาเป็นปัญหา 
ต้องอาศัยการมอง ทั้งในลักษณะ “ตานก” กับ 
“ตาหนอน” ความเป็นหนอน คือ ความรู้ร้อน รู้หนาว 
ในฐานะที่เป็นชาวบ้าน ต้องเข้าใจระบบคิด ระบบ 
คุณค่าของชาวบ้านที่เป็นจริง ถอดมาจากสิ่งที่ชาวบ้าน 
คดิสิง่ทีช่าวบา้นรูส้กึ เพราะเปน็สิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความ 
เป็นจริงของชุมชน ช่วยให้มองเห็นระบบความสัมพันธ์ 
ที่เป็นอยู่ มองเห็นความคิดความเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง  
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องค้นหา อาจจะด้วยการถามว่า สิ่งนี้
มีคุณค่าต่อการดำรงอยู่ของชีวิตชุมชนไหม มีคุณค่าต่อ 
การรกัษาความสมัพนัธไ์หม มคีณุคา่ตอ่การรกัษาระบบ 
ธรรมชาตไิหม เชน่ แมค้นจะทำลายธรรมชาตไิปเยอะแลว้ 
แต่เพราะคนในชุมชนมีความคิด ความเชื่อที่ได้รับการ 
ปลูกฝังมา ทำให้มีความผูกพันบางอย่างที่ช่วยรักษา 
ชะลอการเปลี่ยนแปลง หรือทำลายซึ่งไม่แน่ว่า อาจจะ 
มีการฟื้นฟูระบบคุณค่าเหล่านี้กลับมาเป็นพลังของ 
ชุมชนใหม่ก็เป็นได้  

ขณะที่ความเป็นนก ในฐานะคนนอกจำเป็น        
ต้องช่วยในการวิเคราะห์ จากตรงนั้นต่อไปด้วย 
เพือ่ชว่ยใหเ้หน็ภาพกวา้งขึน้ เหน็บรบิทชมุชน ทีเ่ปน็สว่น
หนึง่ของบรบิทสว่นรว่มทีใ่หญก่วา่ ทีม่กัจะ กำกบัอยูโ่ดย 
นโยบายและหลกัการปกครอง   หรอืภายนอกทีม่ากระทบ  
ก็จะทำให้เข้าใจอะไรๆ ได้มากขึ้น
 ในเวทีการสรุปสังเคราะห์ประเด็นสำคัญนี้
จึงจำเป็นต้องตั้งคำถามสอบทานกับชาวบ้านที่มา 
รว่มประชมุอยูต่ลอดเวลา ถงึความคดิ ความเหน็ของเขา 
ขณะเดียวกัน ก็เป็นบทบาทของผู้ดำเนินเวทีด้วยที่จะ
ต้องตั้งคำถาม เพื่อชี้ประเด็นให้ชาวบ้านเกิด การคิด 
วิเคราะห์ที่รอบด้านมากขึ้นและเกิดการเรียนรู้ไป 
พร้อมกันด้วย
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วิเคราะห์และลำดับความสำคัญ
ของประเด็นการพัฒนา
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วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ
ของประเด็นการพัฒนา

สำคัญอย่างไร  ใครได้ใครเสียอะไร

 หลังจากมีการสังเคราะห์ประเด็นจากการ 
วเิคราะห ์ประเมนิสภาวการณข์องชมุชน  ตลอดจนมกีาร  
อภปิรายแลกเปลีย่น รว่มกนัคดิวเิคราะหจ์นสามารถระบ ุ
ประเด็นสำคัญของชุมชนได้แล้ว ประเด็นเหล่านี้ก็           
จะกลายเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อ 
ชุมชนนั่นเอง  
 ขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์อย่างลง 
รายละเอียดอีกรอบว่า แต่ละประเด็นนั้นมีความ 
สำคัญอย่างไร และใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ดูกรอบการวิเคราะห์ตามตาราง) ถ้าทำเรื่องนั้นๆ 
ใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์  และใครบ้างที่จะเสีย 
ประโยชน ์เชน่ หากชาวบา้นทีท่ำนา มกีารรวมตวักนัทำ 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขึ้นใช้เอง จะมีชาวบ้านที่ทำนา 60 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ส่วนผู้เสียประโยชน์ ได้แก่ 
พอ่คา้ปุย๋เคม ี เปน็ตน้  ซึง่ในสว่นนี ้จะเปน็การระบถุงึความ 
สำคัญของปัญหา เมื่อเขียนข้อเสนอโครงการนั่นเอง

 การระบุความสำคัญของประเด็นการพัฒนา 
อาจเป็นเรื่องทำนองนี้ 
 - สร้างงาน/ สร้างรายได้
 - เกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ
 - สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  สะอาดขึ้น
 - ทรัพยากรได้รับการฟื้นฟูดูแลให้กลับมาใช้
            ประโยชน์ได้
 - ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
 - ลดรายจ่าย   หรือลดปัญหาอื่นๆ เช่น ...  
 - สร้างคุณค่า มูลค่า จากทรัพยากร
            ที่ถูกมองข้าม 
 - สร้างความสัมพันธ์ การรวมกลุ่ม  
 - ฯลฯ
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กรอบ  การวิเคราะห์ความสำคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของประเด็นการพัฒนา
ประเด็น ความสำคัญ ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบ

 

 การวิเคราะห์ความสำคัญ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของแต่ละประเด็นในจุดนี้ จะมีอิทธิพลต่อ 
การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนา 
ในขั้นต่อไปด้วย เพราะจะเกิดการเปรียบเทียบมอง 
เห็นได้ว่า ประเด็นไหนให้ประโยชน์กับคนในชุมชน      
มากน้อยกว่ากัน เช่น หากทำบางเรื่องได้ประโยชน์กับ 
คนทั้งชุมชนหรือคนส่วนใหญ่  และนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะ 
กำหนดเป็นเป้าหมาย นั่นคือเมื่อทำโครงการใดๆ แล้ว
ควรให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ 

ลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนา     
เมื่อมีการวิเคราะห์แต่ละประเด็นแล้ว จึงให้ผู้เข้าร่วม             
ประชุมร่วมกันลงคะแนนในประเด็นที่ตนเห็นว่ามี 
ความสำคญัทีส่ดุคนละ 2 แตม้ โดยใชส้ตกิเกอร ์ มกีตกิาวา่ 
ห้ามติดซ้ำประเด็นกัน ถือเป็นการวินิจฉัยส่วนตน ห้าม 
ติดให้เพื่อนหรือห้ามปรึกษากัน

“...การให้แต้มหรือให้คะแนนนี้ ต้องชี้แจงผู้เข้าร่วม 
เวทีให้ชัดเจนว่า ไม่ใช่การเลือกว่าจะทำอะไร 

ไม่ทำอะไร แต่ให้เป็นการสะท้อนว่า 
เรื่องไหนสำคัญกับชุมชนมากน้อยกว่ากัน แค่ไหน 

เพราะหลังจากนั้นจะต้องไปวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ต่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อจะเลือกว่า
จะทำโครงการเรื่องอะไร และบางประเด็น

ก็อาจจะได้คะแนนเท่ากันก็ได้
ประเด็นที่ได้รับคะแนน เป็นอันดับหนึ่ง 
ซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามีความสำคัญที่สุด 
อาจยังไม่ใช่ประเด็นทำโครงการก็ได้ 

เพราะเมื่อไปศึกษาความเป็นไปได้แล้ว  
อาจพบว่ายังไม่พร้อมเพราะเรื่องใหญ่เกินไป ทำไม่ไหว 

ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่  หรือ
บางเรื่องมีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบอยู่แล้ว 

ก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้ หรือข้อมูลที่สำคัญบางด้าน
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ไม่ชัดเจน เป็นต้น  ก็หันไปทำเรื่อง
ที่อยู่ในลำดับรองๆ ลงมาแทน....”

 จากนัน้รวบรวมคะแนน จดัเรยีงลำดบัประเดน็ 
ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดไว้อันดับแรก และที่คะแนน 
ลดหลั่นกันลงมาให้เห็นชัดเจน รวมทั้งขอให้มีผู้รับ 
ผิดชอบในแต่ละประเด็น เนื่องจากจำเป็นต้องมีการ 
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
หรือประเมินความพร้อมในการดำเนินโครงการนั้นๆ 
ต่อไป 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว 
เช่น ความรู้   ทักษะ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
รวมทั้งภาคีสนับสนุนอื่นๆ (ดูกรอบวิเคราะห์ความเป็น
ไปได้ของประเด็นการพัฒนา)
 หลังจากมีการหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ของแต่ละประเด็นการพัฒนา จึงมี 
การจัดเวทีอีกครั้ง เพื่อให้ตัวแทนที่รับผิดชอบ ในแต่ละ 
ประเดน็ไดน้ำเสนอขอ้มลู และใหท้ีป่ระชมุลงมต ิรว่มกนั 
วา่ควรจะพฒันาประเดน็อะไรเปน็โครงการ ทีจ่ะทำในปี
แรกต่อไป                                         

ผลจากการวิเคราะห์ความสำคัญ และการให้คะแนน
เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนา 

บ้านกือเม็ง

บ้านโคกเคียน
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ตารางที่ 1  สรุปการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการพัฒนา และผู้รับผิดชอบ

ลำดับ ประเด็น ความสำคัญ ผู้ได้รับ
ประโยชน์

 ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

คะแนน
ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

1.

2.

3.

4.

5.

ตารางที่ 2 กรอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของประเด็นการพัฒนา

ประเด็น ทำอะไร 
อย่างไร 
(วิธีการ)

ทุนภายในชุมชน 
(วัตถุดิบ / 

ความรู้ / ทักษะ)

 ภาคีสนับสนุน 
(ใครสนับสนุน

อะไร / อย่างไร)

ทักษะความรู้
ทีจ่ำเปน็ตอ้งเสรมิ

แหล่ง
งบประมาณ
(หน่วยงาน /

องค์กร)
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ข้อมูลอ้างอิง
หนังสือ
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ 2547. แนวคิดและกระบวนการจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วม
 ของท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. 
โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. 2545. วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก. 
 นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
อุทัย ดุลยเกษม (บรรณาธิการ). 2536. คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รายงาน
รายงานข้อมูลชุมชน โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.)
 - หมู่ที่ 1 บ้านกือเม็ง  ตำบลอาซ่อง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 - ชุมชนกาแลตาแป  เทศบาลเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส
 - หมู่ที่ 1  บ้านโคกเตียน  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส
 - บ้านปาตาบาระ  ตำบลปะเสยาวอ  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
 - หมู่ที่ 3  บ้านควนโนรี   ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
การประชุม/ อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษา-วิเคราะห์ระบบชุมชนเพื่อการพัฒนา (แมน ปุโรทกานนท์: วิทยากร)
จัดโดย โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้  วันที่ 12 -14 สิงหาคม 2552.
สนทนา สัมภาษณ์
 - ผู้ประสานงานพื้นที่ชุมชนบ้านกือเม็ง  ชุมชนกาแลตาแป  บ้านโคกเตียน  บ้านปาตาบาระ 
ชุมชนกุนุงจนอง 
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ภาคผนวก
    - การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
    - วิธีการและกระบวนการพื้นฐานในการศึกษาชุมชน
    - เครื่องมือในการเรียนรู้ เข้าใจชุมชน
    - โครงการเขียนรายงาน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
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การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
การเตรียมการประชุม
การจัดเตรียมการประชุม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 
ดังนี้
 •   กำหนดวตัถปุระสงค ์ถามตวัเองวา่ทำไมจงึตอ้ง 
จัดการประชุม
 • จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ สิ่งที่ผู้เข้า 
ร่วมประชุมต้องทราบ คือ วัน เวลา สถานที่  
สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าร่วมประชุม ขณะเดียวกันควร 
คำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้อง/สถานที่ 
ทีม่ขีนาดเหมาะสม ไมถ่กูรบกวนไดง้า่ย ทีน่ัง่เพยีงพอ มี
ทีว่างกระดาษสำหรบัเขยีนแสงสวา่งทีด่ ี โสตทศันปูกรณ ์ 
เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ทีมช่วยเหลือในการประชุม    
 •  กำหนดตวัผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ผูท้ีค่วรไดร้บัเชญิ 
เขา้รว่ม ไดแ้ก ่ใคร เชน่ ผูรู้ใ้นเนือ้หาเรือ่งนัน้ๆ  ผูม้อีำนาจ 
ตัดสินใจ  
 •  กำหนดบทบาทหน้าที่    แบ่งบทบาทหน้าที่ 
การทำงานในทมี  เชน่ ผูด้ำเนนิเวท/ี facilitator  ผูบ้นัทกึ  
พี่เลี้ยงในการประชุมกลุ่มย่อย  ผู้ดูแลประสานงานเรื่อง 
อาหาร-อาหารว่าง  เป็นต้น 

 • กำหนดวาระการประชุมหรือกระบวนการ 
ที่ จะดำเนินไปแต่ละขั้ น  1 )  กำหนดหัวข้อ/
ประเด็นหรือกระบวนการ โดยการเรียงลำดับ 
มีแนวทางคือ (1) เริ่มด้วยหัวข้อที่มีความสำคัญ 
สูงเพราะสมาชิกในเวทียังมีพลัง และความสนใจสูง 
ในช่วงแรก (2) นำเรื่องเร่งด่วนที่ไม่ยาวมากนักขึ้น
มาพิจารณาก่อน (3)  เรียงลำดับด้วยตรรกะ เช่น 
กำหนดปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก เลือกทางเลือก 
มอบหมายหนา้ทีร่บัผดิชอบ เปน็ตน้ 2) กำหนด วธิกีาร/
กระบวนการประชุมในแต่ละช่วง เช่น ระดมสมอง 
อภิปราย นำเสนอ ลงคะแนนหาความเห็นหรือมติร่วม 
ตัดสินใจ เป็นต้น 3) กำหนดเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อ 
หรือแต่ละช่วง  4) กำหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละช่วง

การดำเนินการประชุม
• อธิบายบทบาทให้ชัดเจน ควรทบทวนและอธิบาย       
บทบาทของสมาชิกที่ร่วมในการประชุมให้ชัดเจน
•  กำหนดกฎพืน้ฐานและแนวปฏบิตั ิเชน่ การรกัษาเวลา  
รักษาประเด็น  เคารพความคิด เช่น ไม่วิพากษ์วิจารณ์  
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ความคิดของผู้อื่นไม่พูดแทรกขณะที่คนอื่นกำลังพูดอยู่
• ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือวาระการ 
ประชมุ  เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายดว้ยเวลาทีม่อียู ่ ทัง้นีอ้าจ 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมหากเห็นว่าจำเป็น 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการประชุม 
 * บทบาทของผู้ดำเนินเวที/facilitator   
   - ดึงกลุ่มให้อยู่ในประเด็นเดียวกัน
   - กระตุ้นและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
   - ควบคมุการจราจร  ขอใหเ้ปดิโอกาสแกผู่อ้ืน่ได ้
แสดงความคดิเหน็บา้ง  ปอ้งกนัการโจมต ีกลา่วโทษความ 
คิดเห็นของกันและกัน
    - ควบคุมเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วง
   - วางตัวเป็นกลางเมื่อมีความเห็นไม่ลงรอยกัน 
 * ผู้บันทึก    
   - สรปุประเดน็ใหส้มาชกิทกุคนเหน็ ดว้ยถอ้ยคำ 
หรือประโยคสั้นๆ บนฟลิบชาร์ตที่ทุกคนมองเห็น 
และจะต้องรู้ว่า อะไรเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรบันทึก 
อะไรไมส่ำคญั สามารถละทิง้ได ้(ใหห้มายเลขบนกระดาษ 
ฟลิบชาร์ตเรียงลำดับ กันความสับสน)
   - ตรวจสอบสิง่ทีบ่นัทกึเปน็ระยะวา่ สิง่ทีบ่นัทกึ 
ไปนั้น เป็นสิ่งที่ได้มีการพูดหรือมีการตัดสินใจกันจริง  
โดยเฉพาะถ้าการประชุมนานมาก ควรให้มีการทบทวน 

สิ่งที่ได้บันทึกสรุปไว้เป็นระยะ
 - ช่วย facilitator  ทำให้เกิดความต่อเนื่อง 
ของข้อมูล จากสิ่งที่ได้พูดหรือตัดสินใจไปแล้วกับการ 
มุ่งมองไปข้างหน้า

การประเมินผลการประชุม
อาจทำการประเมินโดยผู้ เข้าร่วมประชุมสะท้อน
ความคิดเห็นแบบเปิดรวมทั้งทีมผู้จัดการประชุม 
มกีารประเมนิตนเองดว้ยวธิสีะทอ้น ความ คดิความเหน็ 
รว่มกนัหลงัปฏบิตักิาร (After Action Review; AAR) เชน่ 
อะไรทีท่ำไดด้ ีอะไรทีค่ดิวา่ยงัทำไดไ้มด่ ี ถา้จะทำใหด้ขีึน้ 
จะทำอย่างไร  เป็นต้น  เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุงการ 
ทำงานให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

การตั้งคำถาม
เทคนิคการสื่อสารที่มีพลังที่สุดคือการตั้งคำถามการ
ตั้งคำถามเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในเวทีประชุม
มีส่วนร่วมในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
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กฎการตั้งคำถาม
ที่ไม่ทำให้เกิดความหวาดหวั่น
 - เริ่มต้นด้วยการถามต่อกลุ่ม ไม่ถามเฉพาะ 
เจาะจงคนใดคนหนึ่ง
 - หยุดรอเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มมีเวลา 
พิจารณาคำถามอย่างสบายๆ 
 - แสดงการรบัรูเ้มือ่มผีูต้อบคำถาม อาจซกัถาม 
เพิ่มเติม ถ้าจำเป็น
 - ถ้ายังไม่มีใครตอบ ให้มองหาสัญญาณอื่นๆ 
ว่ามีผู้ใดต้องการตอบ 
 - ถ้าไม่มีใครตอบ อาจพิจารณาเปลี่ยนคำถาม 
ใหม่หรือถามว่าต้องการให้อธิบายคำถามหรือไม่ 
 - หลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่ตอบเพียงใช่/ ไม่ใช่ 
เพราะจะทำให้ จำกัดการอภิปราย 

ประเภทของคำถาม  
 -คำถามปลายเปิด เป็นคำถามที่ต้องการ 
คำตอบกวา้งๆ  ผูต้อบจะตอบไปในทศิทางใดกไ็ด ้ใชเ้พือ่ 
กระตุ้นให้มีการอภิปรายในกลุ่ม เริ่มต้นการประชุม 
หรือชักชวนให้มีส่วนร่วม มักเป็นคำถามประเภท 
อะไร อย่างไร ทำไม เช่น สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบ 
ต่อพวกเราอย่างไร มีข้อสังเกตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

บางครั้งคำตอบต่อคำถามปลายเปิด อาจจะยาวเกินไป 
facilitator อาจจะต้องควบคุมด้วยการใช้คำถาม 
ปิดและคำถามเจาะลึก  
 -คำถามเจาะลึก เป็นคำถามที่ใช้ เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้กลุ่มมีส่วนร่วมมากขึ้น 
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นว่า ช่วยเล่า ช่วยอธิบาย ช่วย 
บรรยาย คำถามเจาะลึก อาจเป็นคำถามปลายเปิด 
หรือปลายปิดก็ได้ ทำให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณา 
ประเด็นนั้นให้ลึกซึ้งขึ้น
 -คำถามโยนลกูเปน็คำถามโยนลกูไปใหค้นอืน่ๆ 
หรือสมาชิกในกลุ่มช่วยตอบ เช่น คำถามนี้ควรตอบโดย 
ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง มีใครเคยมีประสบการณ์ 
เรื่องนี้บ้าง ท่านอื่นๆ คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
 -คำถามสะท้อน เพื่อความเข้าใจหรือ 
สรุปเป็นคำถามเพื่อสะท้อนว่า ผู้ถามเข้าใจประเด็น 
ของผู้พูดหรือกลุ่มว่าอย่างไร ใช้เมื่อไม่แน่ใจว่าจะ 
เขา้ใจประเดน็ดพีอ เมือ่มกีารถามคำถามทีซ่บัซอ้น และ 
เมื่อมีการพูดวนเวียน ไม่ตรงประเด็น  การตรวจสอบ 
ประเดน็ ทำใหเ้กดิความชดัเจน และเปน็การตรวจสอบวา่ 
กลุ่มมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ตรงกันหรือไม่  
โดยใช้คำถาม เช่น ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่า  
ผมเข้าใจสิ่งที่พี่...พูด ถูกหรือเปล่า ตอนนี้เรากำลังอยู่ 
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ตรงประเด็นนี้...
 -คำถามสะท้อนความรู้สึกเป็นคำถามเพื่อ
สะท้อนว่าสมาชิกในกลุ่ม ในเวทีมีความรู้สึกอย่างไร  
การตรวจสอบ ความรู้สึก เป็นการปรับเปลี่ยน                   
บรรยากาศการประชุมหรือการเสียอารมณ์ของสมาชิก           
เพือ่ใหก้ลุม่สามารถประชมุตอ่ไปได ้เชน่ คณุรูส้กึไมค่อ่ย 
สบายใจกับข้อเสนอที่ได้สรุปไปเมื่อสักครู่ใช่ไหม
 - คำถามปิด   คำถามปลายปิด   เป็นคำถามที่ 
จำกดัคำตอบวา่ใช/่ ไมใ่ช ่หรอืคำตอบสัน้ๆ  ใชส้ำหรบัการ 
ค้นหาข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง เช่น เวลา สถานที่       
บุคคลหรือใช้เพื่อหยุดการพูดของสมาชิกในกลุ่ม เช่น 
สมาชิกเข้าใจประเด็นนี้ดีหรือยัง  อัตราการศึกษาต่อ 
ของเด็กที่จบ ป. 6 ในชุมชนเป็นเท่าไร  ใครเป็นผู้มี 
บทบาททางเศรษฐกิจในชุมชน  คำถามปิดมีประโยชน์ 
สำหรับหยุดการอภิปรายที่เลื่อนลอยวกวน หรือ หาข้อ
สรุปในสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน

การใช้คำถาม  
 -การถามคำถามต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มการ
มีส่วนร่วมได้มากขึ้น ได้ข้อมูลที่ต้องการในระดับที่ 
ลึกซึ้งและตรงความต้องการมากขึ้น ซึ่งควรถามทีละ 
คำถามและสอดรับกับคำตอบ ของคำถามก่อนหน้านั้น  

ไม่ควรถามคำถามหลายคำถามพร้อมๆ กัน ซึ่งจะสร้าง 
ความสับสนได้ง่าย 
 - ก า ร ใ ช้ ค ำ ถ า ม เ พื่ อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
การเลือกใช้คำถามที่ดี จะทำให้ผู้ถูกถามตระหนักใน 
ความรู ้ความคดิความเชือ่ของตนเอง ทำใหเ้กดิการฉกุคดิ 
ใคร่ครวญ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนเจตคติ หรือ 
พฤติกรรมได้

ข้อควรตระหนัก
ในการศึกษาชุมชน

 1.ในฐานะที่เป็นคนภายนอก (Outsider) ไม่ 
สามารถที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนได้เท่ากับ 
คนในชุมชนด้วยกันเอง จึงจำเป็นต้องเรียนรู้จากคนใน 
ชุมชนเอง (Insider) อย่างจริงจังและจริงใจ

 2 . วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ ร ะบบคว ามคิ ด ขอ งคน
ภายนอกย่อมแตกต่างจากคนภายในชุมชนบน                                     
พื้นฐานของประสบการณ์และภาพที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การมองปัญหาและเหตุการณ์เดียวกัน จึงอาจ                   
ตีความในลักษณะที่แตกต่างกัน 
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 3.ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกใน    
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวทำให้       
การดำรงอยู่ และปัญหาของชุมชนมีความซับซ้อนมาก
ขึ้นรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) 
ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน จึงต้องอาศัยการมอง 
ในเชิงพัฒนาการปฏิสัมพันธ์กับอิทธิพลที่มาจาก 
ภายนอกกระบวนการปฏิสัมพันธ์นี้ สะท้อนให้เห็นถึง 
สาเหตุปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ที่ส่งผลต่อทิศทางหรือ 
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของชุมชน

 4.ชุมชนแต่ละชุมชน ย่อมมีลักษณะทางสังคม 
และวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ 
ว่าคนในชุมชนนั้นให้คุณค่าหรือตีความหมายต่อ 
พฤติกรรม ที่แสดงออกอย่างไร

 5.ในการเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ชุมชนการฟัง 
อย่างตั้งใจ และพยายามหาคำอธิบายจากชุมชนเพื่อ
ที่จะสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนบนพื้นฐาน 
ความรู้สึกนึกคิดของคนในชุมชน และพึงตระหนักอยู่        
เสมอว่าอย่าตีความด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราเอง

 6.ไม่ทำตัวให้ เป็นสิ่ งแปลกปลอมสำหรับ 
ความรู้สึกของคนในชุมชน ควรปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชนโดยเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน       
เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตอันแท้จริงของคน 
ในชุมชน

การลงพื้นที่ภาคสนาม
หรือการลงสู่ชุมชน 
เป็นการเข้าสู่ชุมชนหรือพื้นที่ ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้   
หัวใจสำคัญคือการสร้างการยอมรับและความไว้ 
วางใจ ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหากมีการรู้จักกับคนใน 
พื้นที่อยู่บ้างแล้วก็จะช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดี กับคนในชุมชนได้ง่ายขึ้น 

การเตรียมตัว  
 - ศึกษาภาษาถิ่นที่ใช้ในชุมชนนั้นๆ 
 - ทำตัวกลมกลืนและเตรียมความพร้อม รู้ว่า 
ต้องทำอะไร อย่างไร โดยระมัดระวังการวางตัว ท่าที 
การพูดจา
 - แต่งกายไม่แปลกแยกจากคนในชุมขน เช่น 
ตามแฟชั่น นำสมัย
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 - ใช้อุปกรณ์ในการทำงาน หรือบันทึกข้อมูล 
อย่างระมัดระวัง เช่น กล้องถ่ายรูป/ถ่ายวิดีโอ เครื่อง 
บันทึกเสียง ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยกกับ 
ชุมชนที่มีวัฒนธรรมต่าง
 - เลือกผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ตาม 
วัตถุประสงค์ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำ 

การแนะนำตัว  
 - มีจดหมายแนะนำตัวหรือให้คนในพื้นที่ช่วย 
เป็นสื่อกลางในการแนะนำ
 - บอกคนในพืน้ทีว่า่มาจากองคก์รใด มาทำ อะไร 
เช่น ข้อค้นพบ/ข้อมูลจะนำไปใช้ทำอะไร  ทำไมเลือก 
มาศึกษาพื้นที่นี้
 - ฝึกบุคลิกให้เป็นคนยิ้มแย้ม ผ่อนปรน ใจเย็น 
เพื่อการสื่อ สัมพันธ์ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี   
 - แนะนำตัวเองตามสถานภาพ/บทบาท 
ที่กำหนดไว้
 - เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญๆ ในชุมชน และ 
พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วม ตามความเหมาะสม

 - แสดงไมตรี เช่น รับฟังเรื่องราวความทุกข์ 
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือตามความจำเป็น
 - หาบุคคลที่สามารถแนะนำตัวเราให้รู้จักกับ 
ชาวบ้าน แล้วให้ เขาแนะนำเราต่อ 

การสังเกต 
คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ อย่างเอา 
ใจใส่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
อย่างหนึ่ง เพื่อที่จะเข้าใจลักษณะทางธรรมชาติ และ  
ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของ 
ปรากฏการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมของบุคคลที่เป็น
สมาชิกของสังคมกับบริบทรอบข้าง

ประเภทของการสังเกต 
 - การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้สังเกตเข้าไป 
มีส่วนร่วมในชุมชน หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ทำ
การศึกษา ทำกิจกรรมร่วมกัน
 - การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ผู้สังเกตอยู่      
วงนอกไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มหรือ
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ปรากฏการณ์ที่กำลังศึกษาเพียงเฝ้าสังเกตพฤติกรรม 
ทางสังคม ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

สิ่งที่ต้องสังเกต 
 1.การกระทำหรือพฤติกรรม (Acts) ตอบ 
คำถามวา่อะไรเกดิขึน้ เชน่ การใชช้วีติประจำวนักจิกรรม 
ธรรมดาทั่วไป
 2.แบบแผนการกระทำหรอืพฤตกิรรม (Activi-
ties) ตอบคำถามว่าสิ่งนั้นๆ เกิดขึ้นอย่างไร
 3.การถอดความหมาย (Meaning)   เปน็ขอ้มลู 
วา่ บคุคลมองตนเองและคนรอบขา้งอยา่งไร และทำไมจงึ 
มีพฤติกรรมอย่างนั้น
 4.ความสมัพนัธ ์(Relationship)  ตอบคำถามวา่ 
ใครทำอะไร กับใคร
 5.การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation)  
เพื่อให้เข้าใจ ภาพรวมของคนในชุมชน
 6.สภาพกายภาพ (Setting) ตอบคำถามใคร 
ที่ไหน (ฉากและ บุคคล)

เทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการสังเกต
 แบบที่ 1 สังเกตและจดบันทึกทุกอย่างที่มอง  
เห็นในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
 แบบที่ 2 มีเหตุการณ์ที่สะดุดตา สะดุดใจ แล้ว 
จึงเริ่มสังเกต และจดบันทึก
 แบบที่ 3 สังเกตสิ่งที่ขัดแย้งหรือที่เป็นปัญหา
 แบบที่ 4 เริ่มสังเกตจากสิ่งที่ชาวบ้านมองว่า 
เป็นปัญหา

การสัมภาษณ ์
เป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ 
ขอ้มลูในเรือ่งทีต่อ้งการ ขอ้มลูจากการสมัภาษณจ์ะชว่ย 
อธบิายสิง่ทีพ่บเหน็ หรอืสงัเกตได ้และควรจะมโีครงสรา้ง 
ของคำถามเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางของเนื้อหา     
ให้เป็นเรื่องที่ต้องการรู้หรือศึกษาได้

ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์  
 • นึกถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จะสัมภาษณ์คือใคร         
ติ ดต่ อผู้ ให้ สั มภาษณ์ผ่ านผู้ รู้ จั กหรื อมี จดหมาย 
แนะนำตัว
 •   วางแผนการสมัภาษณ ์เชน่ เตรยีมแนวคำถาม 
ล่วงหน้า อาจลองทดสอบคำถาม (ซ้อมสัมภาษณ์) เพื่อ 
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ปรับคำถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือสร้างคำถามหลายๆ 
แบบไว้สับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • เตรียมอุปกรณ์บันทึกให้เหมาะกับ 
สถานการณ์
 • นัดหมายวัน เวลา สถานที่ล่วงหน้า

ขั้นตอนการสัมภาษณ์์  
 • แนะนำตัว สร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย 
และบอกวัตถุประสงค์
 • สังเกตและบันทึกข้อความ
 • สัมภาษณ์และจดบันทึก  (นักสัมภาษณ์ที่ดี 
ต้องฝึกสังเกต ฟัง ถาม กระตุ้นถามซ้ำ) โดยใช้คำถามที่ 
เตรียมไว้ล่วงหน้าตามประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 • ปิดการสัมภาษณ์ในเวลาที่เหมาะสม (ไม่ควร 
ใช้เวลาสัมภาษณ์นานเกินไป) และกล่าวขอบคุณ

คำแนะนำ 
 • แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบว่าต้องจด/
บันทึก เสียง
 • สร้างบรรยากาศสบาย เป็นธรรมชาติ
 • ใช้ภาษาง่ายๆ  ตั้งคำถามอย่างเป็นกลางๆ 

 •   ถามซำ้ ถา้ไมช่ดัเจน อาจเปลีย่นถอ้ยคำเสยีใหม ่
ตรวจสอบว่า เข้าใจตรงกันหรือไม่
 • สังเกตปฏิกิริยาท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ระหวา่งสนทนา  บรรยากาศตา่งๆ เชน่ เบือ่หนา่ย สนใจ 
กระตือรือร้น

การสนทนากลุ่ม  
เ ป็ นการนั่ ง สนทนากั น ระหว่ า งผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์  
ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อชักจูงให้กลุ่มแสดง 
ความคิดเห็นต่อประเด็น หรือแนวทางการสนทนา 
ที่วางไว้ การกำหนดบุคคลในกลุ่มสนทนาขึ้นอยู่กับ 
ความเหมาะสมของ ประเด็นและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ดำเนินการสนทนา ผู้จดบันทึกการสนทนา และ 
ผูช้ว่ยเตรยีมการ เชน่ สถานที ่วสัดอุปุกรณ ์ตา่งๆ  ทีจ่ำเปน็ 
เช่น กระดาษ ปากกา เทปกาว เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ 
ผู้ดำเนินการสนทนา ควรเป็นผู้ที่พูดและฟังภาษาถิ่นได้ 
มีบุคลิก อ่อนน้อมถ่อมตน รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
การศึกษาและการจัดสนทนากลุ่ม  
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แนวทางการจัดสนทนากลุ่ม  
 •เตรียมแนวทางในการสนทนากลุ่ม เช่น         
วัตถุประสงค์ ตั้งประเด็น/หัวข้อสนทนา จัดลำดับ 
หัวข้อ
 •สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วม สามารถพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นอิสระ
 • เลือกสถานที่ และกำหนดระยะเวลาที่  
เหมาะสม 

การจดบันทึกภาคสนาม   
การบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มีประโยชน์ในการ 
ป้องกันการลืม ช่วยสรุปข้อมูล เป็นระยะๆ ช่วยตั้ง 
สมมติฐานชั่วคราวในการวิเคราะห์ ข้อมูลสนาม 
ช่วยสรุปประเด็น และทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ 
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนต่อไป

รูปแบบการบันทึก 
 ส่วนที่ 1 บันทึกสิ่งที่สังเกตได้ตามความเป็น 
จริง ไม่มีการ ตีความ
 ส่วนที่ 2 บันทึกส่วนที่ตีความเบื้องต้น ที่มีการ 
ใช้แนวคิด ทฤษฎีของผู้ศึกษามาประกอบ

 ส่วนที่ 3 บันทึกวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม 
ข้อมูล ข้อมูลที่ตกหล่น หรือข้อสังเกตอื่นๆ เพื่อช่วย 
เตือนความจำ
  
ตัวอย่างบันทึกภาคสนาม 

กิจกรรม/ สถานการณ์ วัน/ เวลา/ สถานที่
1.1 งานประเพณี
(ส่วนที่ 1) สิ่งที่สังเกตตาม
ความเป็นจริง

จำนวนคน ใครบ้าง 
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไร 
ทำกิจกรรมอะไรบ้าง 
สิ่งของที่นำมาร่วมงาน   ฯลฯ

(ส่วนที่ 2) ตีความเบื้องต้น
(ส่วนที่ 3) วิธีที่ใช้/ข้อมูลที่
ตกหล่น

ข้อแนะนำในการบันทึก  
* ควรจดสั้นๆ กันลืม แล้วนำมาขยายเพิ่มเติม 
ภายหลัง 
* อาจมีการวาดภาพหรือแผนผังประกอบการบันทึก
* ดูบรรยากาศหรือสถานการณ์ว่าเอื้ออำนวย ต่อการ 
บันทึกหรือไม่ 
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แผนที่เดินดิน
เมื่อแรกเข้าไปศึกษาชุมชน เครื่องมือชิ้นแรกที่สำคัญคือ 
การทำแผนที ่เดนิดนิ ซึง่จะทำให้เหน็ภาพรวมของชมุชน 
ได้ดีที่สุดในเบื้องต้น ได้ข้อมูลในระยะเวลาอันสั้น 
และมีความน่าเชื่อถือ เพราะได้จากการ ‘เห็น’ ด้วย 
ตนเอง
 ความหมาย ความสำคัญ แม้การเขียนแผนที่ 
เดินดิน จะเป็นการจดบันทึก ลักษณะทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นสำคัญ แต่ความสำคัญ 
อยู่ที่การไปดูให้เห็น การจำได้หมายรู้ตำแหน่งแห่งที่ 
และที่สำคัญคือ การเข้าใจถึงความหมายและหน้าที่ 
ทางสงัคม ของพืน้ทีท่างกายภาพเหลา่นัน้  เชน่  สถานที ่
ชาวบ้านมักใช้เป็นที่พบปะ พูดคุยกัน เป็นต้น
 พูดอีกอย่างหนึ่งว่า “มองพื้นที่ทางกายภาพ 
เห็นพื้นที่ ทางสังคม” ซึ่งหากทีมที่รับผิดชอบทำการ 
ศึกษาสำรวจชุมชน หากมีการสังเกตและได้พูดคุย 
แลกเปลี่ยนกัน ก็ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ 
ว่าพื้นที่ ที่เห็นบอกเรื่องราวที่สำคัญอะไรของชุมชน 
ซึ่งบางครั้งอาจได้จากการ พูดคุยสอบถามจากชาวบ้าน 
หรือได้จาก  การตั้งข้อสังเกตของผู้ทำแผนที่เอง  

วิธีการทำ 

 1.ใช้กระดาษฟลิบชาร์ตแผ่นโต กะขนาด 
ของภาพ ที่เมื่อนำไปติดบนฝาผนังหรือหน้ากระดาน 
แล้ว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หากกระดาษเล็กไปก็
สามารถต่อกระดาษได้
 2 . ร่ า งภาพแผนที่ ค ร่ า วๆ  โดยอาจใช้  
แม่น้ำ ลำคลอง หรือถนนเป็นหลักในการร่างหรือ 
หากทางราชการท้องถิ่น อบต. มีแผนที่อยู่แล้ว 
อาจนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานได้ ในเชิงให้เห็นสภาพ 
ภูมิศาสตร์ ทิศทางที่ตั้งของชุมชน เป็นต้น 
 3.ดวูา่ตรงไหนมอีะไรอยูบ่า้ง ใสส่ถานทีส่ำคญัๆ 
ที่เป็นจุดเด่น เป็นที่ที่คนในชุมชนรู้จักมักคุ้น เช่น มัสยิด  
โรงเรียน  นา  บ้านเรือน  ป่าสาธารณะ บ่อน้ำ  ร้านค้า  
ฯลฯ  โดยใช้สัญลักษณ์
 4.เขยีนบอกสญัลกัษณใ์นแผนที ่สัน้ๆ วา่ใชแ้ทน 
อะไรภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
กำหนดได้เอง
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ทัง้นีบ้างกรณ ีอาจมกีารแยกเขยีนเปน็ผงัชมุชน 
อย่างหนึ่ง และผังทรัพยากรอย่างหนึ่งก็ได้โดยใช้วิธีการ
ทำงานแบบเดียวกัน  

 ผังชุมชนทำหน้าที่ เผยให้เห็นภาพรวมของ 
พื้ นที่ ท า งกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อมของชุ มชน 
หรือโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพของชุมชน 
ขณะที่ผังทรัพยากร  เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญมาก 
ถือได้ว่า เป็นฐานต้นทุนชีวิตของคนในชุมชน การทำ 
แผนที่ทรัพยากรแยกออกมา เป็นการเน้นให้เห็นว่า 
ชุมชนมีทรัพยากรอะไร อยู่ตรงไหนบ้าง ชุมชน 
มีการจัดการทรัพยากรอย่างไร โดยเน้นให้เห็นถึง 

ทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้    
ตน้ไมห้รอืพชืพรรณ  แหลง่นำ้  อาท ิทะเล แมน่ำ้ลำคลอง 
รวมทั้งทรัพยากรที่ชุมชนใช้สอย ในวิถีการทำมาหากิน 
จากธรรมชาติดังกล่าว  เช่น การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
แม่น้ำลำคลอง ผืนดิน ทั้งในส่วนของพืชและสัตว์  
แผนที่ทรัพยากร จึงเป็นเครื่องมือที่ให้หรือนำเสนอ       
ขอ้มลูในลกัษณะทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งการทำมาหากนิและ
เศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งปฏิทินการผลิตของชุมชน 

ตัวอย่าง ผังชุมชนโคกเคียน 
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ตัวอย่าง ผังทรัพยากรหมู่ 2 เกาะสะท้อน

ผังประวัติศาสตร์ชุมชน
 ความหมาย ความสำคญั   การทำความเขา้ใจ 
ชุมชนผ่านมิติ เวลา หรือในเชิ งพัฒนาการทาง 
ประวัติศาสตร์ของชุมชน จะช่วยทำให้ผู้ที่ทำงาน
กับชุมชนเห็นภาพรวมของชุมชนชัดเจนมากขึ้น  
เข้าใจความ เป็นมาของเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน  

ว่าแต่ละช่วงเวลา มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง 
เ พ ร าะกา รที่ จ ะ เข้ า ใจสภาพความ เป็ นชุ ม ชน 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ย่อมเป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีต  
โดยเฉพาะความเปลีย่น แปลงทีเ่กดิขึน้ในชมุชนเหลา่นัน้ 
ที่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อย่างไร  ประสบการณ์ร่วมกันของคนในชุมชนที่มีส่วน 
กำหนดความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้าน
 นอกจากนี้ ยังช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ 
ของเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆ ในชุมชนได้ เช่น ชุมชน 
บางแห่งมีประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้ง และต้องต่อสู้  
กับอำนาจรัฐ  บางแห่งมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดจาก
การทำงานในนามของหน่วยงานราชการ ที่ไม่สามารถ 
แก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้  ขณะที่บางแห่งชุมชนมี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อมีโรงงานเข้ามาตั้ง 
เป็นต้น
 ความสำคัญ ของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ชุ ม ช น คื อ เ พื่ อ ใ ห้ รู้ จั ก แ ล ะ เข้ า ใ จ ชุ ม ช น อ ย่ า ง 
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เห็นชุมชนอย่างที่ เป็นอยู่จริงๆ 
และสามารถมีสายตา ที่มองชุมชนอย่างเห็นความ 
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถประเมินปัญหาของ 
ชุมชน จากประวัติศาสตร์ชุมชนที่ศึกษาได้ เพราะ 
การมีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ อาจทำให้เราเข้าใจ 
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เหตุปัจจัยต่างๆ ที่ เป็นรากเหง้าของปัญหาหรือ 
ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในชุมชนได้ และอาจช่วยชี้ว่า 
จุดไหนเป็นสิ่งที่ ควรให้ความใส่ใจ และนำมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของวิถีทางการพัฒนา 

แนวทางการศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชน    
 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนไม่จำเป็นต้อง 
เปน็ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน หรอืยิง่ใหญแ่ตป่ระการใด 
การศกึษา บางกรณพีบวา่ ประวตัศิาสตรช์มุชนแมเ้พยีง 
ช่วงสั้นๆ ก็สะท้อนปัญหา และทำให้มองเห็นสถานะ 
ของชมุชนไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ ทำให ้คนทำงานกบัชมุชน 
สามารถวางแผนการทำงานได้ 
 ในการสร้างความเข้าใจที่รอบด้าน เพื่อให้รู้
จักชุมชนผ่านมิติของเวลาที่ผ่านมา ควรศึกษาข้อมูล 
ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง  ทั้ งนี้ โดยอาจเริ่ มจากการสอบถาม 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจซึ่ง เป็นผู้ที่เล่าประวัติความ 
เป็นมาของชุมชนในช่วงที่ เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ 
และเรื่องราวของหมู่บ้านได้อย่าง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้นำชุมชน  เป็นต้น  หลังจากนั้น 
จงึนำขอ้มลู ทีไ่ดไ้ปตรวจสอบจากชาวบา้นคนอืน่ๆ  แลว้ 

จึงนำเรื่องราวทั้งหมด มาประมวลเป็นภาพรวมของ 
ชุมชนนั้น 
 ในทางปฏบิตั ิเมือ่ชาวบา้นไดบ้อกเลา่ เรือ่งราว 
ประวัติศาสตร์ของชุมชน มักมีเรื่องราวในหลายๆ มิติ 
ปะปนกนัอยู ่  ผูท้ีศ่กึษาอาจ กำหนดแนวคำถามในแตล่ะ
ดา้นไวเ้พือ่ใหเ้กดิความครอบคลมุ เนือ้หาเรือ่งราวในอดตี  
เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม วัฒนธรรม   
มิติด้านการเมือง เป็นต้น  
 เมื่อได้ข้อมูลจากการพูดคุยสอบถาม จนเกิด 
ความเข้าใจแล้ว ข้อมูลจะถูกนำมาเขียนเป็นผัง 
ประวัติศาสตร์ชุมชน ที่จะทำให้เห็นภาพรวมความ 
เปลีย่นแปลงตา่งๆ ในชมุชนและนอกชมุชน ผา่นชว่งเวลา 
ซึง่มกัจะสะทอ้นใหเ้หน็ ยคุสมยัของการเปลีย่นแปลงของ 
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับบริบทภายนอก เช่น การใช้   
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิยคุฟองสบูแ่ตก 
เป็นต้น ทั้งนี้เบื้องต้นอาจมีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 
ตารางบนัทกึเหตกุารณส์ำคญั ทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลาตา่งๆ 
ก่อน แล้วค่อยนำมาเขียนผังประวัติศาสตร์ชุมชน 
(ดังตาราง)

ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์สำคัญ ผลกระทบ/ เปลี่ยนแปลง
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ตัวอย่าง การทำผังประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโคกเคียน (เหตุการณ์บางส่วน)

  

  

  = แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และไม่มีความต่อเนื่อง
  = แสดงระยะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้ว
  = แสดงระยะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและยังดำเนินต่อไป
  = แสดงเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ในชุมชน
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ผังเครือญาติ
 เปน็เครือ่งมอืทีส่ำคญั ในการศกึษาชมุชน ไมว่า่ 
จะเป็นสังคมในเมืองหรือสังคมชนบท เพราะเครือญาติ 
เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐานที่สุด และจะ 
มีความเกี่ยวข้องกันไปตลอดชีวิต ผังเครือญาติ                  
จึงเป็นส่วนสำคัญของการเข้าใจ ระบบความสัมพันธ์ 
ของคนในชุมชน การศึกษาชุมชนจึงต้องถอดผัง 
เครือญาติออกมา ซึ่งบางครั้งเมื่อได้เห็นโครงสร้างผัง 
เครอืญาตแิลว้ จะรูส้กึประหลาดใจวา่ ชมุชนหนึง่มคีวาม 
สัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นญาติกันหมด  

 นอกจากนี้ยัง ทำให้เห็นการเชื่อมโยงลักษณะ 
ตา่งๆ ของการถา่ยทอดปจัจยัทางสขุภาวะ ทัง้ทางรา่งกาย 
และพฤตกิรรม เชน่ ครอบครวัไหนมพีอ่แมก่นิเหลา้ หรอื 
เล่นการพนัน ลูกที่เกิดมาย่อมตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะ 
ซึมซับพฤติกรรมของพ่อแม่ หรือครอบครัวใดหย่าร้าง   
เด็กในบ้านถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาต่อจิตใจ 
เป็นต้น

 การศึกษาชุมชนนั้นก็เปรียบเสมือนการไปดู 
ภาพยนตร์ ซึ่งตัวละครจะค่อยๆ เผยตัวออกมาทีละตัว 

สองตัว ตอนเปิดตัวเริ่มแรก เรายังไม่ทราบเบื้องหน้า 
เบื้ อ งหลั ง ว่ า ใคร เป็น ใครทำให้ เร ายั ง ไม่ เข้ า ใจ 
เรื่องราวของชุมชนได้ดีพอ ตราบจนกระทั่งเราได้ทำ 
ผังเครือญาติออกมา จึงจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้น ดังนั้น 
ในการลงศึกษาชุมชนต้องไปรู้จักคน รู้จักตัวผู้เล่น        
(Actor) ในเรือ่งราวทีเ่รากำลงัศกึษา ใหเ้รว็ทีส่ดุ การถอด 
ผงัเครอืญาต ิจงึเปน็วธิกีารทีจ่ะทำให ้รูจ้กัผูค้นในชมุชน 
ได้เร็วยิ่งขึ้น และสะดวกต่อการเก็บข้อมูลของเรา

เกณฑ์ที่เหมาะสมในการทำผังเครือญาติ
 •ถา้เปน็หมูบ่า้นเลก็ นอ้ยกวา่ 100 หลงัคาเรอืน 
ควรทำให้ครอบคลุมประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และควร 
รู้จักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนชื่อที่ปรากฏอยู่ใน 
ผังเครือญาติ
 •ถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีขนาดหลังคาเรือน 
ประมาณ 200 หลงั คาเรอืน ควรทำครอบคลมุประมาณ 
60 เปอร์เซ็นต์ และต้องไปรู้จัก อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ 
ทั้งหมด

แนวทางการทำผงัเครอืญาต ิสิง่ทีต่อ้งรู ้คอื สญัลกัษณ ์
มาตรฐานที่ใช้ เพื่ออ่านข้อมูลได้เข้าใจตรงกัน
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ตัวอย่างสัญลักษณ์
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ปฏิทินฤดูกาล 
เป็ น เครื่ อ งมื อสำหรั บการวิ เ ค ร าะห์ เรี ยนรู้ วิ ถี  
ชีวิตของคนในชุมชนในรอบปี ซึ่งสามารถเรียนรู้  
ทั้งด้านการผลิต การทำมาหากิน อาชีพ ต่างๆ ไปจนถึง 
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี-พิธีกรรมต่างๆ 
ในรอบปีของคนในชุมชนอีกด้วย

ปฏิทินการผลิต/ อาชีพของชุมชน    
 เนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิ และ 
น้ำฝน เป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลสำคัญต่อวิถีการ
ผลิตและวิถีชีวิตชุมชน ปฏิทินการผลิต เป็นเครื่อง 
บอกเล่า ลำดับกิจกรรมทางการผลิต ในด้าน 
การเกษตรได้เป็นอย่างดี เช่น การเพาะปลูกพืช  
(ทำไร่ ทำนา ทำสวน) การประมง  การเลี้ยงสัตว์  
โดยระบุช่วงของการทำกิจกรรม การผลิตประเภทนั้นๆ 
อย่างชัดเจนที่สัมพันธ์กับเวลาในรอบปี  
 นอกจากปฏิทินการผลิตทางการเกษตร 
จะทำให้ทราบช่วงเวลาต่างๆ ของกิจกรรมการ 
ผลติในรอบปแีลว้  ยงัทำใหเ้หน็การ ทบัซอ้นของกจิกรรม 
นอกจากนี้หากมีการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการเปรียบเทียบกับสภาพภูมิประเทศ อุณหภูมิ  

ปรมิานนำ้ฝนในรอบป ีกจ็ะชว่ยใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละ 
การเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลา หรือฤดูกาลที่เปลี่ยนไป 
ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อจำกัด ของทรัพยากรได้ 
เช่น ข้อจำกัดในเรื่ องปริมาณน้ำที่ ไม่ เพียงพอ 
ต่อการเพาะปลูก ข้อจำกัดของดินในการฟื้นตัว 
พักรอการเพาะปลูกในช่วงถัดไป เป็นต้น

แ น ว ท า ง ก า ร ท ำ ป ฏิ ทิ น ก า ร ผ ลิ ต ใ น ก า ร ท ำ 
ปฏิทินการผลิตนั้น แบ่งรายละเอียดเป็น 2 แกน คือ 
แนวนอนเป็นช่วงเวลาในรอบ 1 ปี และแนวตั้งเป็น           
กิจกรรมทางการผลิตหรืออาจทำเป็นลักษณะวงกลม 
ก็ได้



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  94  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  95  ]

ตัวอย่างปฏิทินการผลิต

 ส่วนปฏิทินทางสังคมวัฒนธรรม เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรม 
สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของคนใน ชุมชนนั้นๆ และมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน 
(ระบบคุณค่าและวัฒนธรรม) ซึ่งต้องไปดูว่าประเพณี พิธีกรรม เกิดขึ้นช่วงไหน อย่างไร กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรม
ทางสังคม ทำให้เราสามารถสังเกตการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนอย่างเข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้น



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  96  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  97  ]

โครงสร้างการเขียนรายงาน
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ปกหน้า
สารบัญ
บทนำ
- แนะนำหลักการสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ 
แนวทาง/ ขั้นตอนการดำเนินงาน  พื้นที่ดำเนินงาน

บทที่ 1  วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน

1.1 การเตรียมความพร้อมของพื้นที่และทีมงาน
 -  การศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจชุมชน
              เบื้องต้น
 -  การจัดเวทีทำความเข้าใจในหมู่บ้าน (เปิดตัว)
1.2 การแตกกรอบคิดการศึกษาชุมชน 
 -  การเตรียมการ
 -  การดำเนินงาน
 -  ผลที่ได้จากการแตกกรอบคิดการศึกษาชุมชน  

-เล่ากระบวนการ วิธีทำงานจริง  ทำอย่างไร
-ผลจากการจัดกิจกรรม (ด้านข้อมูล และ 
ด้านตัวคนทำงาน) ได้ตามที่ตั้งใจไว้แค่ไหน 
อะไรที่ทำได้ดี  อะไรยังทำไม่ได้
- ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  96  ] เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  97  ]

1.3 การเก็บข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 -  การเตรียมการและการวางแผน
 -  กระบวนการ/วิธีการเก็บข้อมูล
 -  ผลที่ได้จากกระบวนการเก็บข้อมูล

1.4 การจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชน
 -  การเตรียมการ
 -  กระบวนการ
 -  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชน 

บทที่ 2  ข้อมูลชุมชน 

2.1 ข้อมูลชุมชนด้านทรัพยากรของชุมชนและ
           การใช้ประโยชน์
2.2 ข้อมูลชุมชนด้านการทำมาหากินและ
           เศรษฐกิจของชุมชน
2.3 ข้อมูลชุมชนด้านโครงสร้างทางสังคมของชุมชน  
2.4 ข้อมูลชุมชนด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  

การเขียนข้อมูลแต่ละด้าน ควรประกอบด้วย
 - ผัง(การแตก) กรอบคิด
             การศึกษาชุมชน ด้าน...... 
 - ประมวล เรียบเรียงข้อมูลที่ได้  
             (กรณีที่มาจาก ข้อมูลมือสอง/
              การสำรวจเอกสาร ควรอ้างอิงที่มา)
 - บทสรุปข้อมูลแต่ละด้าน



เรียนรู้ชุมชน : ร่วมเรียนรู้  ค้นหาทุนและขุมพลัง สร้างสรรค์ชุมชน : [  98  ]

บทที่ 3 ประเมินสภาวะชุมชน

3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนทั้ง 4 ด้าน
3.2  ประเด็นสำคัญ และผู้ได้รับประโยชน์  
      (วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน)
3.3  ผลการจัดลำดับความสำคัญของ
      ประเด็นความต้องการ และผู้รับผิดชอบ
3.4  วิเคราะห์ประเด็นในการทำโครงการ 
      (ความเป็นไปได้)

ภาคผนวก (ตามความเหมาะสม)
 - ประมวลภาพกิจกรรม
             (หรืออาจแทรกระหว่างเนื้อหาก็ได้)
 - แนวคำถามในการเก็บข้อมูลแต่ละด้าน
 - ระบุแหล่งข้อมูล เช่น ผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร 
             เก็บข้อมูลเมื่อวัน/เวลาไหน

-บรรยายผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแต่ละด้าน 
(โดยไมต่อ้งเลา่กระบวนการอกี เพราะนำเสนอแลว้ 
ในบทที่ 1)  โดยอาจใช้แผนภาพประกอบ และ           
พยายามดึงข้อมูลจากเวทีมาช่วยขยายความให้ 
เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น 




