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บทที่ 1 : แนวคิ ดการดาเนิ นงานพัฒนาในพื้นที่
การพัฒนาตามตาราแม่ฟ้าหลวงเน้นการพัฒนาเป็ นลุ่มน้ า โดยจะพัฒนาตามภูมสิ งั คมของพื้นที่
และชุ ม ชนนั น้ ๆ ภูม ิส ัง คมของแต่ ล ะชุ ม ชนประกอบด้ว ย 4 ฐาน คือ 1) ฐานอาชีพ 2) ฐานทุ น ทาง
ธรรมชาติ 3) ฐานเงื่อนไขทางสังคมหรือกระแส และ 4) ฐานรากเหง้า (รูปที่ 1) มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ จะ
เข้าไปดาเนินการพัฒนา 2 ฐานด้านบน คือ ฐานอาชีพและฐานทุนทางธรรมชาติ ส่วนฐานเงื่อนไขทาง
สังคมและฐานรากเหง้าเป็ นองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อให้รแู้ ละเข้าใจชุมชนดียงิ่ ขึน้ และตระหนักว่า
เงือ่ นไขของชุมชนเป็ นอย่างไร

รูปที่ 1 ฐานภูมสิ งั คมของชุมชน
ชุมชนใดๆ ก็ต ามยืนอยู่บนฐาน 4 ชัน้ ฐานชัน้ บนสุ ด ซึ่งอยู่ ใ กล้กับคนที่สุ ดและส่ งผลต่ อ คน
โดยตรง คือ ฐานอาชีพ แบ่งเป็ น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ เกษตร ปศุ สตั ว์ (รวมถึงประมง) และงานมือ
(รวมถึงหัตถกรรมและอาชีพรับจ้างต่างๆ) โดยในแต่ละด้าน จะมีรายละเอียดทีต่ ้องดาเนินการย่อยลงไป
อีก เช่น ในด้านการเกษตร จะมีทงั ้ เรื่องการส่งเสริมพืชระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว การเลือกชนิดพืช
เป็ นต้น
ฐานชัน้ ถัดมา คือ ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ า ดิน ป่ า (รวมถึงธรรมชาติ ) ซึง่ ส่งผลต่อฐานอาชีพ
นัน่ คือ การประกอบอาชีพด้านไหนจะดีหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั ทุนทางธรรมชาติของพื้นที่นัน้ ๆ เช่น หากจะ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ควรต้องมีระบบน้ าที่ดี ดังนัน้ ถ้าจะยกระดับอาชีพด้านการเกษตร ต้อง
ยกขึ้นจากการพัฒนาระบบน้ า หรือหากพื้นที่ไหนฝนตกน้ อยและเป็ นดินทราย เช่น อาเภอเยนันชอง
ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ซึ่งเป็ นหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาของมูลนิธ ิแ ม่ฟ้า
หลวงฯ) การดาเนินงานพัฒนาจึงเน้ นไปที่การส่งเสริมด้านปศุสตั ว์ เพราะ ต้นทุนน้ าไม่เอื้อต่อการทา
การเกษตร แต่มพี น้ื ทีก่ ว้างขวาง สามารถให้สตั ว์แทะเล็มหญ้าได้ นอกจากนี้ ทุนทางธรรมชาติเป็ นเรื่องที่
กระทบคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ า เพราะเป็ นประเด็นร่วมกันของคนในชุมชน เกี่ยวข้องกับทุกคน และ
1

Copyright © 2016 The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage.

เป็ นประโยชน์รว่ มกันของชุมชน ดังนัน้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพืน้ ที่ จึงควรเริม่ จากการพัฒนาทุน
ทางธรรมชาติ เช่น ระบบน้ า เพราะมัก จะเป็ นประเด็นที่ค นส่ ว นใหญ่ใ นชุมชนได้รบั ผลกระทบ หรือ
เรียกว่า “ประเด็นร่วม” ดังนัน้ คนส่วนใหญ่ในชุมชน (70 – 80%) จึงลุกขึน้ มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึง่
แสดงถึงพลังของชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา และความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของการพัฒนาตัง้ แต่แรกเริม่
อันเป็ นหนึ่งในกระบวนการสาคัญของการพัฒนาตามตาราแม่ฟ้าหลวงทีจ่ ะนาไปสู่ความยังยื
่ น
ฐานชัน้ ที่ 3 คือ กระแสหรือเงื่อนไขทางสังคมทีส่ ่งผลต่อการยอมรับหรือต่อต้านการดาเนินงาน
พัฒนาในพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยหลากหลาย ได้แก่ กระแสสังคมโดยรวม ความขัดแย้งและปั ญหาต่างๆ ใน
ชุมชน ผู้นา ผู้มอี ทิ ธิพล นายทุน และระบบเครือญาติ ทัง้ นี้ กระแสแกว่งไปมาอยู่ตลอด บางครัง้ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา อาจต้องดาเนินการเพื่อทาให้กระแสนัน้ เป็ นกระแสทีผ่ ลักดันให้เกิดการพัฒนา หรือ
ทวนกระแสทีเ่ ป็ นอยู่ เช่น การใช้เสียงตามสาย การใช้ส่อื ออนไลน์ การนาผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิดหรือผู้
มีอานาจกาหนดนโยบายมาลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานการดาเนิน งานของโครงการ เพื่อสร้างการยอมรับและสัง่
การต่อไป หรือบอกเล่าเรือ่ งราวของโครงการเพื่อสร้างกระแสการยอมรับจากสังคม หรือขยายผลต่อ
ฐานชัน้ ที่ 4 หรือฐานล่างสุด คือ ฐานรากเหง้า ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานความคิดและการดาเนินชีวติ ของ
ชุมชนนัน้ ๆ ซึง่ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อุปนิสยั เป็ นต้น ดังนัน้ จึงเป็ นเงื่อนไขในการบ่งชี้
เบื้องต้นว่าชุมชนมีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มุ่งมันจริ
่ งจังในเรื่องใดและมากน้อยไหน และจะลุก
ขึน้ มาพัฒนาตนเองและทาจริงหรือไม่
ในการดาเนินงานพัฒนา แม้ว่าการพัฒนาจะเน้นไปทีฐ่ านชัน้ ที่ 1 และ 2 นันคื
่ อ ทุนทางธรรมชาติ
และอาชีพ แต่ตอ้ งพิจารณาฐานทัง้ 4 ชัน้ จึงจะประเมินได้ว่าการดาเนินงานพัฒนาในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ านัน้ ๆ จะ
สาเร็จหรือไม่ เพราะถ้ากระแสดี ชุมชนกระตือรือร้น ประกอบกับมีความขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้เป็ น
พืน้ ฐาน การพัฒนาก็จะเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบการพัฒนาจากต้นทุนของชุมชนและการสนับสนุ นเงินระยะสัน้ จากภายนอก
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ชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง คือ ชุมชนทีฐ่ านทัง้ 4 ชัน้ เข้มแข็ง และสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ด้วยการพัฒนาทุนทางธรรมชาติและทุนอาชีพให้ดขี น้ึ ได้ นันคื
่ อ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต้องเกิดจาการพัฒนา
สิง่ ทีม่ ใี นชุมชนจริงๆ ไม่ใช่การอัดฉีดจากภายนอก เช่น การกู้ การสนับสนุ นเงินระยะสัน้ เป็ นต้น เพราะ
การสนัสนุ นในลักษณะนี้เปรียบได้กบั การทาให้คนยืนอยู่บนลม ไม่มคี วามมันคง
่ ชุมชนดูเหมือนจะมีเงิน
เพิม่ ขึน้ แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว ถ้ารัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ก็ตามเลิกให้ ลมก็จะฟี บ และชุมชนก็จะล้มลง (รูป
ที่ 2) เพราะฉะนัน้ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นต้องพัฒนาทีท่ ุนทางธรรมชาติ นันคื
่ อ น้า ดิน ป่ า และส่งเสริมอาชีพ
ทัง้ เกษตร ปศุสตั ว์ และหัตถกรรม ทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คมของพืน้ ทีล่ ุ่มน้ านัน้ ๆ
บทที่ 2: การประเมิ นปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ล่มุ น้า (How to Know)
เนื่องจากแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ ามีภูมสิ งั คมที่แตกต่างกัน ปั ญหาและศักยภาพย่อมแตกต่างกัน การ
พัฒนาจึงต้องเริม่ จากการประเมินปั ญหาและศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ าก่อน เพื่อให้ “รู้” และ “เข้าใจ”
บริบทของชุมชนนัน้ ๆ และสามารถร่วมกับชุมชนหาปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริง แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาได้อย่างตรงจุด
มูลนิธแิ ม่ฟ้าหลวงฯ แบ่งการประเมินออกเป็ น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็ นการประเมินเมื่อเข้า
ชุมชนใดๆ ก็ตามเป็ นครัง้ แรก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนนัน้ ๆ และในระยะที่ 2 เป็ นการ
ประเมินอย่างรอบด้าน เพื่อให้รู้ “ข้อมูลจริง” ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้
การประเมินระยะที่ 2 เป็ นกระบวนการทีค่ วรทาร่วมกับชุมชนและหน่ วยงานเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าทีป่ ่ า
ไม้ อุทยาน ทหาร ตชด. เป็ นต้น เพื่อให้ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ายเห็นภาพเดียวกัน เห็นปั ญหาด้วยตนเอง
ตระหนักถึงปั ญหาร่วมกัน ซึง่ จะนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาร่วมกันและการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
2.1

การประเมิ นระยะแรก (การประเมิ นเบือ้ งต้น)

การประเมินระยะแรกเป็ นการสารวจพื้นที่และเข้า ชุมชน เพื่อให้ทมี พัฒนาเห็นสภาพพื้นที่ รู้
ข้อมูลทัวไปในเบื
่
อ้ งต้น และประเมินความพร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา โดยทีมพัฒนา
ควรสนใจข้อมูล ดังนี้
ประเด็น
1) ภูมสิ งั คม

หัวข้อ
เศรษฐกิจ
สังคม
สิง่ แวดล้อม

ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูล
รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ
ยาเสพติด การย้ายถิน่ ฐาน การลักขโมย เยาวชนเกเร การท้องก่อนวัย
อันควร
สภาพป่ า การใช้ประโยชน์พน้ื ที่ กฎระเบียบชุมชน มลพิษ การจัดการ
ขยะ โรงงานอุตสาหกรรม
3
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ประเด็น
2) ปั ญหา

3) ทุนทาง
ธรรมชาติ

หัวข้อ
ความยากจน
(จน)
สุขภาพ (เจ็บ)
การศึกษา (ไม่ร)ู้
น้า

ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูล
จนหนทาง จนความรู้ จนปั ญญา

ดิน

ผลผลิต ธาตุอาหารในดิน การเจริญเติบโตของพืช ความเหมาะสมของ
พืชทีป่ ลูกกับสภาพพืน้ ที่
การใช้กบั การรักษา ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งอาหาร ความ
มันคงทางอาหาร
่
ชนิดพืช การใช้สารเคมี การเพิม่ ผลผลิตและมูลค่า
อัตราการตาย จานวนสัตว์ต่อพืน้ ที่ การเคลื่อนย้ายสัตว์ภายนอกเข้า
มาในพืน้ ที่ การเพิม่ ผลผลิตและมูลค่า
ภูมปิ ั ญญา งานจักสาน งานเย็บปั กถักร้อย การเพิม่ มูลค่า
นโยบาย การจัดลาดับความสาคัญ และความเข้าใจของรัฐบาล
กระทรวง ทบวง กรม
นโยบาย การจัดลาดับความสาคัญ และความเข้าใจของผูว้ ่าราชการ
จังหวัด นายอาเภอ หน่วยงานภาครัฐ
นโยบาย การจัดลาดับความสาคัญ และความเข้าใจของอบต. กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ เช่น เกษตร ปศุสตั ว์ ป่ าไม้ ประมง
ชลประทาน
NGO และองค์กรเอกชนในพืน้ ที่
กลุ่มพัฒนาต่างๆ ในชุมชน
ประวัตศิ าสตร์การต่อสู้ ลักษณะนิสยั พืน้ ฐาน

ป่ า
4) อาชีพ

5) ผูน้ า

เกษตร
ปศุสตั ว์/ประมง
งานมือ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
ส่วนท้องถิน่

6) องค์กรพัฒนา

7) รากเหง้า

8) ระดับความ
ยากจน

ภาครัฐ
ภาคประชาชน
ชุมชน
ประวัตศิ าสตร์/
พืน้ เพ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ความเชื่อ
อยูร่ อด
พอเพียง
ยังยื
่ น

สุขภาพ ความเจ็บป่ วย โรคระบาด สถานพยาบาล วิธกี ารรักษาโรค
ระดับการศึกษา สถานทีเ่ รียน อุปกรณ์และบุคลากร
ต้นทุนน้า ระบบส่งน้า ระบบกักเก็บน้า ฝาย การบริหารจัดการ

ปฏิทนิ ประเพณี ข้อห้าม
ผูน้ าไม่เป็ นทางการ ผูน้ าทางความคิด ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ วิสยั ทัศน์ชุมชน
มีขา้ วพอกิน มีพชื เก็บกิน มีสตั ว์เลีย้ ง รายได้มากกว่ารายจ่าย แต่ยงั มี
หนี้อยู่
ชนิดพืชเศรษฐกิจ รายได้แน่ นอน การแปรรูป เพิม่ มูลค่า หนี้สนิ ลดลง
การรวมกลุ่ม การถ่ายทอดองค์ความรู้ กฎระเบียบ โรงงานขนาดเล็ก
4
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ประเด็น
9) องค์ความรู้

หัวข้อ
ทางตรง
ประยุกต์ปรับใช้
ใหม่

10) เวลา

เวลาของผูน้ า
เวลาของชุมชน
เวลาของทีมงาน

11) ทีมพัฒนาทีม่ ี กาย
ในพืน้ ทีเ่ ดิม
วาจา
ใจ

ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูล
องค์ความรูท้ างตรงทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น การพาะ
ปลูก การเลีย้ งสัตว์
ความรูใ้ นการลดต้นทุนด้วยวัตถุดบิ ในพืน้ ที่ การพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยี การนาความรูม้ าปรับใช้
ความรูท้ ไ่ี ม่มใี นพืน้ ที่ ต้องหาใหม่ เช่น การหาพืชตัวใหม่มาทดแทน
พืชเดิม
ความร่วมมือ ความสนใจ
ฤดูกาล ปฏิทนิ ประเพณี ปฏิทนิ การเกษตร เวลาว่างของชุมชน
การแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ภาระงาน ความสัมพันธ์เมือ่ เทียบกับ
เวลาผูน้ า
การประพฤติปฏิบตั ิ พฤติกรรม ความนอบน้อม อ่อนน้อมถ่อมตน
การพูดจา ความสุภาพ
ความมุง่ มัน่ ทุ่มเท ใจสู้

ทัง้ นี้ ข้อมูลต่างๆ ตามตารางข้างต้นเป็ นเพียงแนวทาง (Guideline) เพื่อให้ทมี พัฒนามีประเด็น
ไว้ใ นใจเมื่อ มอง ฟั ง สัมผัส และพูดคุ ยเมื่อเข้าชุมชนเท่านัน้ ดังนัน้ ทีมพัฒนาจึงไม่ค วรมุ่งหาข้อมูล
ข้างต้นให้ครบ แต่ควรมีประเด็นเหล่านี้ไว้ในใจ และเปิ ดรับทุกด้าน มองให้กว้าง รับฟั งอย่างอย่างเข้า
และไม่มอี คติ จากนัน้ จึงมาแลกเปลี่ยนข้อ มูล โดยเฉพาะเสียงตอบรับจากชุมชน และความคิดเห็น
ระหว่างคนในทีม และร่วมกันประเมินความพร้อมของชุมชนและความยากง่ายของการพัฒนาในเบือ้ งต้น
2.2

การประเมิ นระยะที่ 2

เป็ นการประเมินอย่างรอบด้าน เพื่อให้รู้ “ข้อมูลจริง” ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล เชิงลึก สามารถนาข้อมูลมาใช้ประเมินปั ญหาและศักยภาพของชุมชน วาง
แผนการพัฒนาตามภูมสิ งั คม และแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด ตลอดจนต่อยอดศักยภาพของชุมชนได้
การประเมินระยะที่ 2 นี้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ต้องรู้และเข้าใจ หรือ ต้อง “Know” 10 เรื่อง
ดังนี้

5

Copyright © 2016 The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage.

ลาดับ ชุดข้อมูลที่ต้องรู้และเข้าใจ หรือ ต้อง “Know”
1

ระดับคุณภาพชีวติ

เครื่องมือ
แบบสารวจเศรษฐกิจสังคม

สิ่ งที่ได้
ข้อมูลระดับครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมชน โดยมีขอั มูลหลัก ดังนี้
- ข้อมูลด้านสังคม
 ข้อมูลประชากรในระดับบุคคล เช่น อายุ อาชีพ และการศึกษา
ของทุกคนในครอบครัว
 ข้อมูลสภาพความเป็ นอยู่ของครัวเรือน เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย
และสภาพความเป็ นอยู่
 ข้อมูลสภาพเกีย่ วกับสุขอนามัย
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 การประกอบอาชีพ แหล่งรายได้
 รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ เงินออม สินทรัพย์
 ข้อมูลการใช้ทด่ี นิ (พืน้ ทีท่ ากิน)
 การทาการเกษตร ได้แก่ ชนิดพืช พืน้ ที่ ผลผลิต
 ชนิดและจานวนปศุสตั ว์

2

ประเด็นปั ญหา

Checklist มิติน้ า ดิน ป่ า เกษตร ปศุ ปั ญ หาและศัก ยภาพของชุ ม ชน โดยแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นหลัก ได้ แ ก่
สัตว์ งานมือ
1.) ทุ น ทางธรรมชาติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยมิติ น้ า มิติ ดิ น และมิติ ป่ า
6
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2.) ทุ น ทางอาชีพ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยมิติเ กษตร มิติป ศุ ส ัต ว์ และมิติ
หัตถกรรม
โดยแต่ละมิตจิ ะเห็นได้ชดั เจนว่าพืน้ ทีล่ ุ่มน้ านัน้ ๆ มีปัญหาเรื่องใด มากน้ อ ยแค่ ไหน และสามารถแสดงให้เ ห็นภาพด้ว ยกราฟใยแมงมุงของ
พืน้ ทีล่ ุ่มน้า และกราฟใยแมงมุมของมิตติ ่างๆ
8
หน่วยงาน

7 การ
บริหาร

5
4
3

1 พืน้ ทีล่ ุ่มน้า

2 ต้นทุน
น้าตาม
ธรรมชาติ

2
1

3 ฝาย

6 การใช้
น้า

4 ระบบส่ง

5 ระบบเก็บ
มิตนิ ้ า

7
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3

ความยาก-ง่ายในการพัฒนา

ผลจากการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทุนทีม่ อี ยู่ในพืน้ ทีท่ งั ้ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางอาชีพ ทุนมนุ ษย์ ซึง่ เป็ น
เศรษฐกิ จ สัง คม และ Checklist มิติ หนึ่งในปั จจัยทีก่ าหนดความยาก-ง่ายของการพัฒนา
ต่างๆ

4

ความพร้อมของชุมชน

Checklist พลังสังคม

5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ผลจากการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล จานวนปี ทป่ี ระมาณการว่าจะใช้ในการดาเนินงานพัฒนาในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
เศรษฐกิ จ สัง คม และ Checklist มิติ
ต่างๆ

6

สภาพพืน้ ทีร่ อบชุมชน / ชุมชนทีม่ ผี ลกระทบ

การเข้าพืน้ ทีส่ ารวจเบือ้ งต้น การสังเกต สภาพพืน้ ทีแ่ ละปั ญหาเบือ้ งต้นของพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
การหาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ

7

องค์ประกอบทีมพัฒนา

ผลจากการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทักษะความชานาญและจานวนคนทีท่ มี พัฒนาควรมี เพื่อร่วมกับชุมชน
เศรษฐกิ จ สัง คม และ Checklist มิติ แก้ไขปั ญหาอย่างตรงจุด
ต่างๆ

8

อาสาพัฒนาชุมชน

ผลจากการประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ความรูแ้ ละทักษะทีค่ วรอบรมอาสาพัฒนาชุมชน การจัดทีม
เศรษฐกิ จ สัง คม และ Checklist มิติ
ต่างๆ

9

ความพร้อมขององค์กรทีส่ นับสนุน

การพูดคุย สอบถาม และสังเกต

กระแสภายนอก ความเห็นต่ อ โครงการ แนวทางการสนับสนุ น และ
ดาเนินการร่วม

10

ความต้องการของชุมชน

กระบวนการคืนข้อมูลให้ชุมชน

ปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน

ปั จจัยด้านต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อความพร้อมของชุมชน เช่น ผูน้ า ความร่วม
แรงร่วมใจของชุมชน กฎระเบียบ โครงสร้างประชากร เป็ นต้น
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บทที่ 3: เครื่องมือในการประเมิ นปัญหาและศักยภาพพื้นที่ล่มุ น้า (How to Know)
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าเครือ่ งมือสาคัญในการประเมินปั ญหาและศักยภาพของพื้นทีล่ ุ่มน้ า
ได้แก่ “Checklist” ซึง่ ประกอบด้วย Checklist เรือ่ งน้า ดิน ป่ า เกษตร ปศุสตั ว์ หัตถกรรม และพลังสัมคม
ดังนัน้ เพื่อให้เข้าใจการใช้เครือ่ งมือ Checklist ตลอดจนสามารถประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการ
ใช้เครือ่ งมือนี้ จึงขออธิบายเรือ่ งการใช้เครือ่ งมือนี้โดยละเอียด

วัตถุประสงค์
ของ Checklist

เพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยนักพัฒนาในการประเมินปั ญหาและศักยภาพ หรือ “ทุน” ในแต่ละพื้นที่
รวมถึงพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชน โดยครอบคลุมมิตกิ ารพัฒนาด้านน้ า ดิน ป่ า
เกษตร ปศุ ส ตั ว์ หัต ถกรรม และพลังสังคม โดย Checklist เปรียบเหมือ น Guideline หรือ แนว
ปฏิบตั ิ ให้นักพัฒนาทราบว่าในแต่ละมิตคิ วรพิจารณาประเด็นใดบ้าง และในแต่ละประเด็น ควร
พิจารณาหัวข้อย่อยใดบ้าง และมีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร เพื่อให้นักพัฒนาและชุมชนรู้
สภาพทีเ่ ป็ นจริง รูร้ ะดับความยาก – ง่าย ประมาณการณ์ความช้า – เร็ว ของการขับเคลื่อนการ
พัฒ นา และมีข้อ มูล ครบและเพีย งพอส าหรับ การวางแผนการพัฒ นาที่ต รงกับ ปั ญ หาและ
ศักยภาพของพืน้ ที่

1. สามารถแยกปั ญหาและความต้องการของตัวเองออกจากปั ญหาและความต้องการของ

คุณสมบัติของ
ผูใ้ ช้

ชาวบ้านได้ นัน่ คือ ไม่เอาตัวเองเป็ นมาตรฐาน มิฉะนัน้ แล้ว สิง่ ที่เห็น รู้สกึ ตลอดจน
ความคิดต่ างๆ จะนาไปสู่การพัฒนาบนพื้นฐานความต้อ งการของตนเอง ไม่ใ ช่การ
พัฒนาจากปั ญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน
2. เข้าใจการดารงชีวติ ของคนทัวไป
่ โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบท
3. เข้าใจปั จจัยพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ และมาตรฐานทีค่ วรจะเป็ นของแต่ละ
ปั จจัย เช่น สภาพทีพ่ กั อาศัย สุขภาพ ระบบน้ าอุปโภค บริโภค ทีค่ วรมีตามสภาพพื้นที่
นัน้ ๆ ตลอดจนมาตรฐานเชิงสถิติต่างๆ ของประเทศและของโลก เช่น อัตราการเกิด
อัตราการตาย เป็ นต้น
4. มีความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับต้นไม้ เกษตร ปศุ สตั ว์ อาชีพต่ างๆ เพื่อให้เข้าใจชุมชนและ
พืน้ ที่ และสามารถถามลงรายละเอียดเชิงลึกต่อได้
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ขัน้ ตอนการใช้ Checklist
ขัน้ ตอน
1. เตรียมความ
พร้อมของ
ผูใ้ ช้

วัตถุประสงค์
วิ ธีการ
1. เพื่อ ให้ ม ีค วามรู้พ้ืน ฐาน 1. ศึก ษาหลัก การและกระบวนการพื้น ฐานของการพัฒ นาอย่ า งยังยื
่ น ในหนัง สือ “แนวทางการพัฒ นาตามต ารา
เรื่อ งการพัฒ นาก่ อ นใช้
แม่ฟ้าหลวง เรือ่ ง การสร้างทีมพัฒนาในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย”
checklist ในพืน้ ทีจ่ ริง
2. ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (ข้อมูลมือสอง) ของพืน้ ที่ ได้แก่
2. เพื่อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล และ
2.1. ข้อมูลพืน้ ฐานจากเวบไซต์ของ อบต. อาเภอ ทหาร ตารวจ หน่ วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่
สถานการณ์เบื้องต้นของ
2.2. ข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมทุกมิติ (กรณีมขี อ้ มูลสารวจแล้ว)
ชุมชน ได้แก่ สถานการณ์
 ข้อมูลด้านสังคม เช่น จานวนครัวเรือน จานวนประชากร
ทัว่ ไป ปั ญ หา การเมือ ง
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น พืน้ ทีท่ ากิน อาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สนิ
ท้องถิน่ และความขัดแย้ง
2.3. แผนที่ 1 : 50,000 หรือ 1 : 4,000 และแผนที่ดาวเทียม เพื่อให้ทราบความสูงของพื้นที่ ทิศ ทางน้ าไหล และ
ภายในพืน้ ที่
แหล่งน้าตามธรรมชาติในเบือ้ งต้น
3. ศึกษา checklist ให้เข้าใจ เพราะผูใ้ ช้ตอ้ งไม่นาตาราง Checklist ไปเมือ่ เดินสารวจจริง แต่ควรใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ
เก็บข้อมูลตามประเด็นใน checklist และเทียบตาราง checklist อีกครัง้ ช่วงประมวลข้อมูลและประเมินพื้นที่หลังจาก
สารวจแล้ว
2. เตรียมความ 1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างาน 1. แบ่งทีมและวางแผนการเดินสารวจ
พร้อมของทีม
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ใช้
1.1. ใน 1 ทีม ควรมีสมาชิกทีม่ คี วามเข้าใจครบมิติ ได้แก่ ชุมชน เกษตร ปศุสตั ว์ น้ า ดิน ป่ า
ร่วมกันก่อน
เวลาอย่างคุ้มค่ า และลด
1.2. แต่ละทีม จะแบ่งเป็ นทีมย่อยเพื่อดูประเด็นต่างๆ ดังนี้
เดินสารวจ
อุปสรรคทีป่ ้ องกันได้ เช่น
1) ทีมดูชุมชน สังเกตสภาพทัวไป
่ และพูดคุยกับชาวบ้าน
ภาษาในการสื่อสาร
2) ทีมดูพน้ื ทีท่ ากิน อาชีพ
3) ทีมดูพน้ื ทีป่ ่ าอนุ รกั ษ์ ป่ าใช้สอย และป่ าเศรษฐกิจ
4) ทีมดูระบบน้ า
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ขัน้ ตอนการใช้ Checklist
ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

2.

3. พบผูน้ า
1. เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ทางการ ผูน้ า
ผูน้ าชุมชนและหน่วยงาน
ธรรมชาติ
ในพืน้ ที่
และเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อให้เกียรติเจ้าของ
ในพืน้ ที่
พืน้ ที่ สร้างสัมพันธ์ และ
สร้างความเป็ นทีมตัง้ แต่
เริม่
3. เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้
ประกอบการประเมิน

1.
2.
3.
4.

วิ ธีการ
1.3. ต้องมีคนทีพ
่ ดู ภาษาเดียวกับชุมชนอยูใ่ นทีมสารวจ หากต้องใช้ล่ามแปลภาษา เลือกคนแปลทีห่ วั ว่างเปล่าจาก
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้รบั สารทีต่ รงกับสิง่ ทีช่ าวบ้านต้องการสื่อสารมากทีส่ ุด ไม่เจือปนด้วยคติและการแปลตาม
ความเข้าใจของผูแ้ ปล
เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่
2.1. วิทยุส่อื สาร
2.2. เครือ่ ง GPS
2.3. กล้องถ่ายรูป
2.4. สมุด ปากกา สาหรับจดบันทึก
2.5. เครือ่ งอัดเสียง (อาจใช้หรือไม่ใช้กไ็ ด้ขน้ึ อยูก่ บั สถานการณ์)
อธิบายจุดประสงค์และวิธกี ารเดินสารวจ
จัดทีมชาวบ้านและเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีเ่ พื่อเดินสารวจร่วมกัน
นัดพบผูท้ ท่ี ราบข้อมูลในพืน้ ที่ เพื่อขอให้เล่าให้ทมี ฟั งก่อนเข้าพืน้ ที่ โดยอาจเป็ นตารวจ ทหาร นายอาเภอ ปลัด หรือ
นายก อบต.
รับประทานอาหารร่วมกับผูน้ าชุมชน ผูน้ าธรรมชาติ ผูน้ าศาสนา ชาวบ้าน ผูแ้ ทนหมู่บา้ น เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่
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ขัน้ ตอนการใช้ Checklist
ขัน้ ตอน
วัตถุประสงค์
4. พบผูท้ ท่ี ราบ 1. เพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ข้อมูลในพืน้ ที่
ชุมชนในเบือ้ งต้น
5. แลกเปลีย่ น
ข้อมูล
ระหว่างผูใ้ ช้

6. ลงพืน้ ที่
สารวจ

วิ ธีการ
1. รับฟั งภาพรวมต่างๆ ของอาเภอ ตาบล และหมูบ่ า้ น

1. เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าใจข้อมูล
1. แลกเปลีย่ นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งต่างๆ เช่น
พืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นก่อน
- จานวนครัวเรือน จานวนประชากร
ลงพืน้ ที่
- ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ภาษา
2. เพื่อลดการถามคาถาม
- การศึกษา
ขณะลงพืน้ ที่ เช่น จานวน
- พืน้ ทีท่ ากิน / อัตราส่วนครัวเรือน : พืน้ ทีป่ ่ า
ครัวเรือน ชาติพนั ธุ์
- การทาปศุสตั ว์ การทาหัตถกรรม
- รายได้รวมจากภาคเกษตรกรรมต่อปี รายได้รวมจากการรับจ้างต่อปี และรายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือนต่อปี
- แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
- ฯลฯ
1. เพื่อประเมินทุนทาง
1. ขณะลงพื้นที่ ขอให้เปิ ดใจ เปิ ดสมอง ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน ตาดู หูฟัง เท้าเดิน และสังเกตสิง่ รอบตัว โดยไม่นา
ธรรมชาติ (น้ า ดิน ป่ า)
ตาราง checklist ไปดูในพืน้ ที่
อาชีพ (เกษตร ปศุสตั ว์ 2. ถ่ายรูปสภาพทัวไปโดยรอบ
่
และประเด็นทีส่ นใจ ซึง่ เป็ นเรือ่ งจาเป็ นมากสาหรับการพูดคุยเพื่อประมวลร่วมกัน และยัง
งานมือ) และความ
ช่วยประหยัดเวลาในการสารวจ อีกทัง้ ยังเป็ นเครือ่ งมือช่วยจาด้วย
เข้มแข็งทางสังคม
3. เตรียมอาหารกลางวันไปรับประทานทานในหมูบ่ า้ นร่วมกับชาวบ้าน
4. ตรวจสอบประเด็น checklist กันเองภายในทีม และเก็บตกประเด็นทีย่ งั ขาดอยู่
5. รับประทานอาหารร่วมเย็นกับชาวบ้าน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ หมอผี ผูน้ าศาสนา ผูน้ าทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ครู
เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่ เพื่อประกอบการประเมินเรือ่ งต่างๆ
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ขัน้ ตอนการใช้ Checklist
ขัน้ ตอน
วัตถุประสงค์
วิ ธีการ
7. ประมวล
1. เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล 1. ทีมย่อยของแต่ละหมูบ่ า้ นสรุปข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของหมูบ่ า้ นในทุกมิติ
ข้อมูลหมูบ่ า้ น สภาพหมู่บ้า น และข้อ มูล ใน 2. ให้ตวั แทนแต่ละหมูบ่ า้ น (หากสารวจหลายหมู่บา้ น) ออกมาเล่าข้อมูล ข้อสังเกต และสิง่ ต่างๆ ทีพ่ บขณะลงพืน้ ที่
ร่วมกันทัง้ ทีม มิตติ ่างๆ
สารวจ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้
2.1. ข้อมูลพืน้ ฐานหมูบ
่ า้ น ได้แก่ จานวนประชากร ครัวเรือน ภาษา ศาสนา ชาติพนั ธุ์ ฯลฯ
2.2. ข้อมูสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่
2.3. ข้อมูลด้านเกษตร ปศุสตั ว์ งานหัตถกรรม
2.4. ข้อมูลด้านน้ า ดิน ป่ า
8. ประเมินปั ญหา 1. เพื่อให้ทราบสภาพการณ์ 1. ร่วมกันประเมิน ผ่านการพูดคุย แสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อ และร่วมกันให้คะแนนแต่ละหัวข้อ (หากมีคน
และศักยภาพใน
ทีเ่ ป็ นจริงของหมูบ่ า้ น
จานวนมาก ให้แบ่งเป็ นหลายกลุ่ม และหาค่าเฉลีย่ ภายหลัง เพื่อเปิ ดโอกาสให้แลกเปลีย่ นข้อมูลและแสดงความ
มิตติ ่างๆ และ
และความยาก – ง่ายใน
คิดเห็นอย่างทัวถึ
่ ง) โดย checklist จะมีเกณฑ์สาหรับ 1 คะแนน 3 คะแนน และ 5 คะแนน เพื่อความยืดหยุ่นของผูใ้ ช้
สรุปผล
การแก้ไขปั ญหา แต่ละ
เพราะหากสภาพจริง อยูก่ ้ากึง่ ระหว่าง 1 คะแนน และ 3 คะแนน ก็สามารถประเมินที่ 2 คะแนนได้
มิตกิ ารพัฒนา
2. ร่วมกันให้คะแนนแต่ละมิติ ต้องทา 3 ขัน้ ตอน เนื่องจากแต่ละมิตจิ ะหลายมีประเด็นในการพิจารณา และในแต่ละ
ประเด็นพิจารณาจะมีหวั ข้อย่อยๆ ดังนัน้ ต้องคิดคะแนนตามขัน้ ตอน ดังนี้ (โปรดศึกษาตารางในหน้า 18 ประกอบ)
 รวมคะแนนแต่ละหัวข้อย่อย
 เมือ่ ได้คะแนนแต่ละรายหัวข้อย่อยแล้ว ให้นาคะแนนหัวข้อย่อย ภายใต้ประเด็นพิจารณาเดียวกันมารวมกัน
และหาค่าเฉลีย่ เพื่อให้ได้คะแนนระดับประเด็น ทาจนครบทุกประเด็น
 นาคะแนนแต่ละประเด็นมารวมกันแล้วหาค่าเฉลีย่ ซึง่ จะได้เป็ นคะแนนของมิตพิ ฒ
ั นานัน้ ๆ
3. สรุปคะแนนแต่ละมิตใิ นรูปกราฟใยแมงมุง โดยสรุปเป็ นมิตแิ ละประเด็น แต่ไม่ตอ้ งลงถึงหัวข้อ และแบ่งคะแนน
ออกเป็ น 5 ช่วง จากน้อยทีส่ ุด – มากทีส่ ุด เพื่อแสดงถึงความยาก – ง่ายในการแก้ไขปั ญหา
13
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ขัน้ ตอน

วัตถุประสงค์

วิ ธีการ
ตัวอย่างการ Plot กราฟใยแมงมุมสาหรับวิ เคราะห์มิติน้า
8 หน่วยงานรัฐ/
เอกชน

5

1 พืน้ ทีล่ มุ่ น้ า

4
3
7 การบริหาร
จัดการ

2 ต้นทุนน้าตาม
ธรรมชาติ

2
1

มิตนิ ้า
3 ฝาย

6 การใช้น้า

5 ระบบเก็บ

4 ระบบส่ง
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ขัน้ ตอนการใช้ Checklist
ขัน้ ตอน
9.ประเมิน
ศักยภาพภาพ
ของพืน้ ทีใ่ น
ภาพรวม

วัตถุประสงค์
วิ ธีการ
1. เพื่อให้ทราบ
1. รวมคะแนนแต่ละประเด็น เพื่อหาค่าเฉลีย่ แต่ละมิติ
สภาพการณ์ทเ่ี ป็ น
2. สรุปคะแนนแต่ละมิตใิ นรูปกราฟใยแมงมุง โดยสรุปเป็ นมิติ ให้ครบทุกมิตทิ ป่ี ระเมินศัยภาพของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ และ
จริงของหมูบ่ า้ น และ
แบ่งคะแนนออกเป็ น 5 ช่วง จากน้อยทีส่ ุด – มากทีส่ ุด เพื่อแสดงถึงความยาก – ง่ายในการแก้ไขปั ญหา
ความยาก – ง่ายใน ตัวอย่างการ Plot กราฟใยแมงมุมสาหรับวิ เคราะห์ศกั ยภาพพื้นที่
การแก้ไขปั ญหาใน
ภาพรวมทีแ่ สดงให้
เห็นทุกมิตกิ ารพัฒนา
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