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บทท่ี 1 : แนวคิดการด าเนินงานพฒันาในพื้นท่ี 

การพฒันาตามต าราแม่ฟ้าหลวงเน้นการพฒันาเป็นลุ่มน ้า โดยจะพฒันาตามภูมสิงัคมของพื้นที่
และชุมชนนัน้ๆ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชนประกอบด้วย 4 ฐาน คือ 1) ฐานอาชีพ 2) ฐานทุนทาง
ธรรมชาต ิ3) ฐานเงื่อนไขทางสงัคมหรอืกระแส และ 4) ฐานรากเหงา้ (รูปที่ 1) มูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ จะ
เขา้ไปด าเนินการพฒันา 2 ฐานด้านบน คอื ฐานอาชพีและฐานทุนทางธรรมชาต ิส่วนฐานเงื่อนไขทาง
สงัคมและฐานรากเหงา้เป็นองคป์ระกอบในการพจิารณาเพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจชุมชนดยีิง่ขึน้ และตระหนกัว่า
เงือ่นไขของชุมชนเป็นอยา่งไร  

 
รปูที ่1 ฐานภมูสิงัคมของชุมชน 

ชุมชนใดๆ ก็ตามยนือยู่บนฐาน 4 ชัน้ ฐานชัน้บนสุด ซึ่งอยู่ใกล้กับคนที่สุดและส่งผลต่อคน
โดยตรง คือ ฐานอาชีพ แบ่งเป็น 3 ด้านหลกัๆ ได้แก่ เกษตร ปศุสตัว์ (รวมถึงประมง) และงานมอื 
(รวมถงึหตัถกรรมและอาชพีรบัจา้งต่างๆ) โดยในแต่ละดา้น จะมรีายละเอยีดทีต่้องด าเนินการย่อยลงไป
อกี เช่น ในดา้นการเกษตร จะมทีัง้เรื่องการส่งเสรมิพชืระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว การเลอืกชนิดพชื 
เป็นตน้  

ฐานชัน้ถดัมา คอื ทุนทางธรรมชาต ิไดแ้ก่ น ้า ดนิ ป่า (รวมถงึธรรมชาติ) ซึง่ส่งผลต่อฐานอาชพี  
นัน่คอื การประกอบอาชพีด้านไหนจะดหีรอืไม่ ขึน้อยู่กบัทุนทางธรรมชาติของพื้นที่นัน้ๆ เช่น หากจะ
ส่งเสรมิอาชพีด้านการเกษตร ควรต้องมรีะบบน ้าที่ด ีดงันัน้ ถ้าจะยกระดบัอาชพีด้านการเกษตร ต้อง
ยกขึ้นจากการพฒันาระบบน ้า หรอืหากพื้นที่ไหนฝนตกน้อยและเป็นดนิทราย เช่น อ าเภอเยนันชอง 
ภาคมะกวย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ (ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการพฒันาของมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวงฯ) การด าเนินงานพฒันาจงึเน้นไปที่การส่งเสรมิด้านปศุสตัว์ เพราะ ต้นทุนน ้าไม่เอื้อต่อการท า
การเกษตร แต่มพีืน้ทีก่วา้งขวาง สามารถใหส้ตัวแ์ทะเลม็หญา้ได้ นอกจากนี้ ทุนทางธรรมชาตเิป็นเรื่องที่
กระทบคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน ้า เพราะเป็นประเดน็ร่วมกนัของคนในชุมชน เกี่ยวขอ้งกบัทุกคน และ
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เป็นประโยชน์รว่มกนัของชุมชน ดงันัน้ ในการขบัเคลื่อนการพฒันาในพืน้ที ่จงึควรเริม่จากการพฒันาทุน
ทางธรรมชาติ เช่น ระบบน ้า เพราะมกัจะเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนได้รบัผลกระทบ หรอื
เรยีกว่า “ประเดน็รว่ม” ดงันัน้ คนส่วนใหญ่ในชุมชน (70 – 80%) จงึลุกขึน้มามสี่วนรว่มในการพฒันา ซึง่
แสดงถงึพลงัของชุมชนในการขบัเคลื่อนการพฒันา และความรูส้กึเป็นเจา้ของการพฒันาตัง้แต่แรกเริม่ 
อนัเป็นหน่ึงในกระบวนการส าคญัของการพฒันาตามต าราแมฟ้่าหลวงทีจ่ะน าไปสู่ความยัง่ยนื  

ฐานชัน้ที ่3 คอื กระแสหรอืเงื่อนไขทางสงัคมทีส่่งผลต่อการยอมรบัหรอืต่อต้านการด าเนินงาน
พฒันาในพื้นที่ ซึ่งมปัีจจยัหลากหลาย ได้แก่ กระแสสงัคมโดยรวม ความขดัแย้งและปัญหาต่างๆ ใน
ชุมชน ผู้น า ผู้มอีทิธพิล นายทุน และระบบเครอืญาติ ทัง้นี้ กระแสแกว่งไปมาอยู่ตลอด บางครัง้ เพื่อ
ขบัเคลื่อนการพฒันา อาจตอ้งด าเนินการเพื่อท าให้กระแสนัน้เป็นกระแสทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการพฒันา หรอื
ทวนกระแสทีเ่ป็นอยู่ เช่น การใชเ้สยีงตามสาย การใชส้ื่อออนไลน์ การน าผูม้อีทิธพิลทางความคดิหรอืผู้
มอี านาจก าหนดนโยบายมาลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานการด าเนินงานของโครงการ เพื่อสรา้งการยอมรบัและสัง่
การต่อไป หรอืบอกเล่าเรือ่งราวของโครงการเพื่อสรา้งกระแสการยอมรบัจากสงัคม หรอืขยายผลต่อ  

ฐานชัน้ที ่4 หรอืฐานล่างสุด คอื ฐานรากเหงา้ ซึง่เป็นพืน้ฐานความคดิและการด าเนินชวีติของ
ชุมชนนัน้ๆ ซึง่รวมถงึวฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ อุปนิสยั เป็นต้น ดงันัน้ จงึเป็นเงื่อนไขในการบ่งชี้
เบื้องต้นว่าชุมชนมคีวามกระตอืรอืรน้ ขยนัขนัแขง็ มุ่งมัน่จรงิจงัในเรื่องใดและมากน้อยไหน และจะลุก
ขึน้มาพฒันาตนเองและท าจรงิหรอืไม่  

ในการด าเนินงานพฒันา แมว้่าการพฒันาจะเน้นไปทีฐ่านชัน้ที ่1 และ 2 นัน่คอื ทุนทางธรรมชาต ิ
และอาชพี แต่ตอ้งพจิารณาฐานทัง้ 4 ชัน้ จงึจะประเมนิไดว้่าการด าเนินงานพฒันาในพืน้ทีลุ่่มน ้านัน้ๆ จะ
ส าเรจ็หรอืไม่ เพราะถ้ากระแสด ีชุมชนกระตอืรอืรน้ ประกอบกบัมคีวามขยนัขนัแขง็ หนักเอาเบาสู้เป็น
พืน้ฐาน การพฒันากจ็ะเกดิขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็  

 
รปูที ่2 การเปรยีบเทยีบการพฒันาจากตน้ทุนของชุมชนและการสนบัสนุนเงนิระยะสัน้จากภายนอก 
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ชุมชนทีเ่ขม้แขง็ คอื ชุมชนทีฐ่านทัง้ 4 ชัน้เขม้แขง็ และสามารถยกระดบัคุณภาพชวีติของชุมชน
ดว้ยการพฒันาทุนทางธรรมชาตแิละทุนอาชพีใหด้ขีึน้ได ้นัน่คอื การพฒันาทีย่ ัง่ยนืตอ้งเกดิจาการพฒันา
สิง่ทีม่ใีนชุมชนจรงิๆ ไม่ใช่การอดัฉีดจากภายนอก เช่น การกู้ การสนับสนุนเงนิระยะสัน้ เป็นต้น เพราะ
การสนัสนุนในลกัษณะนี้เปรยีบไดก้บัการท าใหค้นยนือยู่บนลม ไม่มคีวามมัน่คง ชุมชนดูเหมอืนจะมเีงนิ
เพิม่ขึน้ แต่อนัทีจ่รงิแลว้ ถา้รฐับาลหรอืหน่วยงานใดๆ กต็ามเลกิให ้ลมกจ็ะฟีบ และชุมชนกจ็ะลม้ลง (รปู
ที ่2) เพราะฉะนัน้ การพฒันาทีย่ ัง่ยนืตอ้งพฒันาทีทุ่นทางธรรมชาต ินัน่คอื น ้า ดนิ ป่า และส่งเสรมิอาชพี 
ทัง้เกษตร ปศุสตัว ์และหตัถกรรม ทีเ่หมาะสมกบัภมูสิงัคมของพืน้ทีลุ่่มน ้านัน้ๆ 

 

บทท่ี 2: การประเมินปัญหาและศกัยภาพของพื้นท่ีลุ่มน ้า (How to Know) 

เนื่องจากแต่ละพื้นที่ลุ่มน ้ามภีูมสิงัคมที่แตกต่างกนั ปัญหาและศกัยภาพย่อมแตกต่างกนั การ
พฒันาจงึต้องเริม่จากการประเมนิปัญหาและศกัยภาพของพื้นที่ลุ่มน ้าก่อน เพื่อให้ “รู้” และ “เข้าใจ” 
บรบิทของชุมชนนัน้ๆ และสามารถร่วมกบัชุมชนหาปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิ แก้ไขปัญหาและ
พฒันาไดอ้ยา่งตรงจดุ 

มูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ แบ่งการประเมนิออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการประเมนิเมื่อเขา้
ชุมชนใดๆ ก็ตามเป็นครัง้แรก เพื่อให้ได้ขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัชุมชนนัน้ๆ และในระยะที่ 2 เป็นการ
ประเมนิอย่างรอบด้าน เพื่อให้รู ้“ขอ้มูลจรงิ” ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม ทัง้นี้ 
การประเมนิระยะที ่2 เป็นกระบวนการทีค่วรท าร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวขอ้ง เช่น เจา้หน้าทีป่่า
ไม ้อุทยาน ทหาร ตชด. เป็นตน้ เพื่อใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายเหน็ภาพเดยีวกนั เห็นปัญหาดว้ยตนเอง 
ตระหนกัถงึปัญหารว่มกนั ซึง่จะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหารว่มกนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

    

2.1 การประเมินระยะแรก (การประเมินเบือ้งต้น) 

การประเมนิระยะแรกเป็นการส ารวจพื้นที่และเข้าชุมชน เพื่อให้ทมีพฒันาเห็นสภาพพื้นที่ รู้
ขอ้มลูทัว่ไปในเบือ้งต้น และประเมนิความพรอ้มของชุมชนในการเขา้ร่วมโครงการพฒันา โดยทมีพฒันา
ควรสนใจขอ้มลู ดงันี้ 

 

ประเดน็ หวัข้อ ตวัอย่างรายละเอียดข้อมูล 
1) ภมูสิงัคม เศรษฐกจิ รายได ้รายจ่าย หนี้สนิ 

สงัคม ยาเสพตดิ การยา้ยถิน่ฐาน การลกัขโมย เยาวชนเกเร การทอ้งก่อนวยั
อนัควร 

สิง่แวดลอ้ม สภาพป่า การใชป้ระโยชน์พืน้ที ่กฎระเบยีบชุมชน มลพษิ การจดัการ
ขยะ โรงงานอุตสาหกรรม  
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ประเดน็ หวัข้อ ตวัอย่างรายละเอียดข้อมูล 
2) ปัญหา ความยากจน 

(จน) 
จนหนทาง จนความรู ้จนปัญญา 

สุขภาพ (เจบ็) สุขภาพ ความเจบ็ป่วย โรคระบาด สถานพยาบาล วธิกีารรกัษาโรค 
การศกึษา (ไม่รู)้ ระดบัการศกึษา สถานทีเ่รยีน อุปกรณ์และบุคลากร 

3) ทุนทาง
ธรรมชาต ิ

น ้า ตน้ทุนน ้า ระบบส่งน ้า ระบบกกัเกบ็น ้า ฝาย การบรหิารจดัการ 

 ดนิ ผลผลติ ธาตุอาหารในดนิ การเจรญิเตบิโตของพชื ความเหมาะสมของ
พชืทีป่ลกูกบัสภาพพืน้ที่ 

ป่า การใชก้บัการรกัษา ความหลากหลายทางชวีภาพ แหล่งอาหาร ความ
มัน่คงทางอาหาร 

4) อาชพี เกษตร ชนิดพชื การใชส้ารเคม ีการเพิม่ผลผลติและมลูค่า 
ปศุสตัว/์ประมง อตัราการตาย จ านวนสตัวต่์อพืน้ที ่การเคลื่อนยา้ยสตัวภ์ายนอกเขา้

มาในพืน้ที ่การเพิม่ผลผลติและมลูค่า 
งานมอื ภมูปัิญญา งานจกัสาน งานเยบ็ปักถกัรอ้ย การเพิม่มลูค่า 

5) ผูน้ า ส่วนกลาง นโยบาย การจดัล าดบัความส าคญั และความเขา้ใจของรฐับาล 
กระทรวง ทบวง กรม 

ส่วนภมูภิาค นโยบาย การจดัล าดบัความส าคญั และความเขา้ใจของผูว้่าราชการ
จงัหวดั นายอ าเภอ หน่วยงานภาครฐั 

ส่วนทอ้งถิน่ นโยบาย การจดัล าดบัความส าคญั และความเขา้ใจของอบต. ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ชุมชน 

6) องคก์รพฒันา ภาครฐั หน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่เช่น เกษตร ปศุสตัว ์ป่าไม ้ประมง 
ชลประทาน 

ภาคประชาชน NGO และองคก์รเอกชนในพืน้ที่ 
ชุมชน กลุ่มพฒันาต่างๆ ในชุมชน 

7) รากเหงา้ ประวตัศิาสตร/์
พืน้เพ 

ประวตัศิาสตรก์ารต่อสู ้ลกัษณะนิสยัพืน้ฐาน 

วฒันธรรม
ประเพณี 

ปฏทินิประเพณ ีขอ้หา้ม  

ความเชื่อ ผูน้ าไมเ่ป็นทางการ ผูน้ าทางความคดิ ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ วสิยัทศัน์ชุมชน 
8) ระดบัความ
ยากจน 

อยูร่อด มขีา้วพอกนิ มพีชืเกบ็กนิ มสีตัวเ์ลีย้ง รายไดม้ากกว่ารายจ่าย แต่ยงัมี
หนี้อยู่ 

พอเพยีง ชนิดพชืเศรษฐกจิ รายไดแ้น่นอน การแปรรปู เพิม่มลูค่า หนี้สนิลดลง 
ยัง่ยนื การรวมกลุ่ม การถ่ายทอดองคค์วามรู ้กฎระเบยีบ โรงงานขนาดเลก็ 
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ประเดน็ หวัข้อ ตวัอย่างรายละเอียดข้อมูล 
9) องคค์วามรู ้ ทางตรง องคค์วามรูท้างตรงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชพี เช่น การพาะ

ปลกู การเลีย้งสตัว ์ 
ประยกุตป์รบัใช้ ความรูใ้นการลดตน้ทุนดว้ยวตัถุดบิในพืน้ที ่การพฒันาต่อยอด

เทคโนโลย ีการน าความรูม้าปรบัใช้ 
ใหม่ ความรูท้ีไ่ม่มใีนพืน้ที ่ตอ้งหาใหม ่เช่น การหาพชืตวัใหมม่าทดแทน

พชืเดมิ 
10) เวลา เวลาของผูน้ า ความรว่มมอื ความสนใจ  

เวลาของชุมชน ฤดกูาล ปฏทินิประเพณ ีปฏทินิการเกษตร เวลาว่างของชุมชน 
เวลาของทมีงาน การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภาระงาน ความสมัพนัธเ์มือ่เทยีบกบั

เวลาผูน้ า 
11) ทมีพฒันาทีม่ ี
ในพืน้ทีเ่ดมิ 

กาย การประพฤตปิฏบิตั ิพฤตกิรรม ความนอบน้อม อ่อนน้อมถ่อมตน 
วาจา การพดูจา ความสุภาพ 
ใจ ความมุง่มัน่ ทุ่มเท ใจสู้ 

 

ทัง้นี้ ขอ้มลูต่างๆ ตามตารางขา้งต้นเป็นเพยีงแนวทาง (Guideline) เพื่อใหท้มีพฒันามปีระเดน็
ไว้ในใจเมื่อมอง ฟัง สมัผสั และพูดคุยเมื่อเข้าชุมชนเท่านัน้ ดงันัน้ ทีมพฒันาจงึไม่ควรมุ่งหาข้อมูล
ขา้งต้นให้ครบ แต่ควรมปีระเดน็เหล่านี้ไว้ในใจ และเปิดรบัทุกด้าน มองให้กว้าง รบัฟังอย่างอย่างเข้า 
และไม่มอีคติ จากนัน้ จงึมาแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะเสียงตอบรบัจากชุมชน และความคิดเห็น
ระหว่างคนในทมี และรว่มกนัประเมนิความพรอ้มของชุมชนและความยากง่ายของการพฒันาในเบือ้งตน้ 

 

2.2 การประเมินระยะท่ี 2  

เป็นการประเมนิอย่างรอบด้าน เพื่อให้รู ้“ขอ้มูลจรงิ” ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ
สิง่แวดล้อม เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลกึ สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประเมนิปัญหาและศกัยภาพของชุมชน วาง
แผนการพฒันาตามภมูสิงัคม และแกไ้ขปัญหาไดต้รงจดุ ตลอดจนต่อยอดศกัยภาพของชุมชนได้ 

การประเมนิระยะที่ 2 นี้ ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่ต้องรู้และเข้าใจ หรอื ต้อง “Know” 10 เรื่อง 
ดงันี้ 
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ล าดบั ชุดข้อมลูท่ีต้องรู้และเข้าใจ หรือ ต้อง “Know” เครื่องมือ ส่ิงท่ีได้ 

1 ระดบัคุณภาพชวีติ แบบส ารวจเศรษฐกจิสงัคม ขอ้มลูระดบัครวัเรอืนทุกครวัเรอืนในชุมชน โดยมขีอัมลูหลกั ดงันี้ 

- ขอ้มลูดา้นสงัคม 

 ข้อมูลประชากรในระดบับุคคล เช่น อายุ อาชพี และการศึกษา
ของทุกคนในครอบครวั 

 ข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของครวัเรอืน เช่น ลกัษณะที่อยู่อาศยั 
และสภาพความเป็นอยู ่

 ขอ้มลูสภาพเกีย่วกบัสุขอนามยั 

- ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ 

 การประกอบอาชพี แหล่งรายได ้ 
 รายได ้รายจา่ย หนี้สนิ เงนิออม สนิทรพัย ์
 ขอ้มลูการใชท้ีด่นิ (พืน้ทีท่ ากนิ) 
 การท าการเกษตร ไดแ้ก่ ชนิดพชื พืน้ที ่ผลผลติ 
 ชนิดและจ านวนปศุสตัว ์

2 ประเดน็ปัญหา Checklist มิติน ้ า ดิน ป่า เกษตร ปศุ
สตัว ์งานมอื 

ปัญหาและศักยภาพของชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่   
1.) ทุนทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยมิติน ้ า มิติดิน และมิติป่า  
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2.) ทุนทางอาชีพ ซึ่งประกอบด้วยมิติเกษตร มิติปศุสัตว์ และมิติ
หตัถกรรม 

โดยแต่ละมติจิะเหน็ไดช้ดัเจนว่าพืน้ทีลุ่่มน ้านัน้ๆ มปัีญหาเรื่องใด มาก-
น้อยแค่ไหน และสามารถแสดงให้เห็นภาพด้วยกราฟใยแมงมุงของ
พืน้ทีลุ่่มน ้า และกราฟใยแมงมมุของมติต่ิางๆ 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
1 พืน้ทีลุ่่มน ้า 

2 ตน้ทุน

น ้าตาม

ธรรมชาต ิ

3 ฝาย 

4 ระบบส่ง 5 ระบบเกบ็ 

6 การใช้

น ้า 

7 การ

บรหิาร

8 

หน่วยงาน

มตินิ ้า 
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3 ความยาก-งา่ยในการพฒันา ผลจากการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มลู
เศรษฐกิจสังคม และ Checklist มิติ
ต่างๆ 

ทุนทีม่อียู่ในพืน้ทีท่ ัง้ทุนทางธรรมชาต ิทุนทางอาชพี ทุนมนุษย์ ซึง่เป็น
หนึ่งในปัจจยัทีก่ าหนดความยาก-ง่ายของการพฒันา  

4 ความพรอ้มของชุมชน Checklist พลงัสงัคม ปัจจยัดา้นต่างๆ ทีส่่งผลต่อความพรอ้มของชุมชน เช่น ผูน้ า ความร่วม
แรงรว่มใจของชุมชน กฎระเบยีบ โครงสรา้งประชากร เป็นตน้  

5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ผลจากการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มลู
เศรษฐกิจสังคม และ Checklist มิติ
ต่างๆ 

จ านวนปีทีป่ระมาณการว่าจะใชใ้นการด าเนินงานพฒันาในพืน้ทีน่ัน้ๆ  

6 สภาพพืน้ทีร่อบชุมชน / ชุมชนทีม่ผีลกระทบ การเขา้พืน้ทีส่ ารวจเบือ้งตน้ การสงัเกต 
การหาขอ้มลูทุตยิภมู ิ

สภาพพืน้ทีแ่ละปัญหาเบือ้งตน้ของพืน้ทีข่า้งเคยีง 

7 องคป์ระกอบทมีพฒันา ผลจากการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มลู
เศรษฐกิจสังคม และ Checklist มิติ
ต่างๆ 

ทกัษะความช านาญและจ านวนคนทีท่มีพฒันาควรม ีเพื่อร่วมกบัชุมชน
แกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจดุ 

8 อาสาพฒันาชุมชน ผลจากการประมวลและวเิคราะห์ขอ้มลู
เศรษฐกิจสังคม และ Checklist มิติ
ต่างๆ 

ความรูแ้ละทกัษะทีค่วรอบรมอาสาพฒันาชุมชน การจดัทมี 

 

9 ความพรอ้มขององคก์รทีส่นบัสนุน การพดูคุย สอบถาม และสงัเกต กระแสภายนอก ความเห็นต่อโครงการ แนวทางการสนับสนุนและ
ด าเนินการรว่ม 

10 ความตอ้งการของชุมชน กระบวนการคนืขอ้มลูใหชุ้มชน ปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชน 
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บทท่ี 3: เคร่ืองมือในการประเมินปัญหาและศกัยภาพพื้นท่ีลุ่มน ้า (How to Know) 

จากตารางขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าเครือ่งมอืส าคญัในการประเมนิปัญหาและศกัยภาพของพื้นทีลุ่่มน ้า 
ไดแ้ก่ “Checklist” ซึง่ประกอบดว้ย Checklist เรือ่งน ้า ดนิ ป่า เกษตร ปศุสตัว ์หตัถกรรม และพลงัสมัคม 
ดงันัน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจการใชเ้ครือ่งมอื Checklist ตลอดจนสามารถประมวลและวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการ
ใชเ้ครือ่งมอืนี้ จงึขออธบิายเรือ่งการใชเ้ครือ่งมอืนี้โดยละเอยีด 

 

วตัถปุระสงค์
ของ Checklist 

เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยนักพฒันาในการประเมนิปัญหาและศกัยภาพ หรอื “ทุน” ในแต่ละพื้นที่ 
รวมถงึพลงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาของชุมชน โดยครอบคลุมมติกิารพฒันาดา้นน ้า ดนิ ป่า 
เกษตร ปศุสตัว์ หตัถกรรม และพลงัสงัคม โดย Checklist เปรยีบเหมอืน Guideline หรอืแนว
ปฏบิตั ิใหน้ักพฒันาทราบว่าในแต่ละมติคิวรพจิารณาประเดน็ใดบา้ง และในแต่ละประเดน็ ควร
พจิารณาหวัข้อย่อยใดบ้าง และมเีกณฑ์การให้คะแนนอย่างไร เพื่อให้นักพฒันาและชุมชนรู้
สภาพทีเ่ป็นจรงิ รูร้ะดบัความยาก – งา่ย ประมาณการณ์ความชา้ – เรว็ ของการขบัเคลื่อนการ
พัฒนา และมีข้อมูลครบและเพียงพอส าหรบัการวางแผนการพัฒนาที่ตรงกับปัญหาและ
ศกัยภาพของพืน้ที ่

 

 

คณุสมบติัของ
ผูใ้ช้ 

1. สามารถแยกปัญหาและความต้องการของตวัเองออกจากปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้านได้ นัน่คอื ไม่เอาตวัเองเป็นมาตรฐาน มฉิะนัน้แล้ว สิง่ที่เห็น รู้สกึ ตลอดจน
ความคิดต่างๆ จะน าไปสู่การพฒันาบนพื้นฐานความต้องการของตนเอง ไม่ใช่การ
พฒันาจากปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชน 

2. เขา้ใจการด ารงชวีติของคนทัว่ไป โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท 

3. เขา้ใจปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติ และมาตรฐานทีค่วรจะเป็นของแต่ละ
ปัจจยั เช่น สภาพทีพ่กัอาศยั สุขภาพ ระบบน ้าอุปโภค บรโิภค ทีค่วรมตีามสภาพพื้นที่
นัน้ๆ ตลอดจนมาตรฐานเชงิสถิติต่างๆ ของประเทศและของโลก เช่น อตัราการเกิด 
อตัราการตาย เป็นตน้ 

4. มคีวามรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัต้นไม้ เกษตร ปศุสตัว์ อาชพีต่างๆ เพื่อให้เข้าใจชุมชนและ
พืน้ที ่และสามารถถามลงรายละเอยีดเชงิลกึต่อได ้
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ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
1. เตรยีมความ

พรอ้มของ
ผูใ้ช ้

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน
เรื่องการพัฒนาก่อนใช้ 
checklist ในพืน้ทีจ่รงิ   

2. เพื่อให้ทราบข้อมูลและ
สถานการณ์เบื้องต้นของ
ชุมชน ไดแ้ก่ สถานการณ์
ทัว่ไป ปัญหา การเมือง
ทอ้งถิน่ และความขดัแยง้
ภายในพืน้ที ่ 

 

1. ศึกษาหลักการและกระบวนการพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ในหนังสือ “แนวทางการพัฒนาตามต ารา 
แมฟ้่าหลวง เรือ่ง การสรา้งทมีพฒันาในพืน้ทีเ่ป้าหมาย”   

2. ศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิ(ขอ้มลูมอืสอง) ของพืน้ที ่ไดแ้ก่ 
2.1. ขอ้มลูพืน้ฐานจากเวบไซตข์อง อบต. อ าเภอ ทหาร ต ารวจ หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที ่ 
2.2. ขอ้มลูจากการส ารวจขอ้มลูเศรษฐกจิและสงัคมทุกมติ ิ(กรณมีขีอ้มลูส ารวจแลว้) 
 ขอ้มลูดา้นสงัคม เช่น จ านวนครวัเรอืน จ านวนประชากร  
 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ เช่น พืน้ทีท่ ากนิ อาชพี รายได ้รายจา่ย หนี้สนิ  

2.3. แผนที่ 1 : 50,000 หรอื 1 : 4,000 และแผนที่ดาวเทยีม เพื่อให้ทราบความสูงของพื้นที่ ทศิ ทางน ้าไหล และ
แหล่งน ้าตามธรรมชาตใินเบือ้งตน้ 

3. ศกึษา checklist ใหเ้ขา้ใจ เพราะผูใ้ชต้อ้งไม่น าตาราง Checklist ไปเมือ่เดนิส ารวจจรงิ แต่ควรใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ 
เกบ็ขอ้มลูตามประเดน็ใน checklist และเทยีบตาราง checklist อกีครัง้ช่วงประมวลขอ้มลูและประเมนิพื้นที่หลงัจาก
ส ารวจแลว้    

2. เตรยีมความ
พรอ้มของทมี
รว่มกนัก่อน
เดนิส ารวจ 

1. เพื่ อ ให้เกิดการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
เวลาอย่างคุ้มค่า และลด
อุปสรรคทีป้่องกนัได ้เช่น 
ภาษาในการสื่อสาร 

 

1. แบ่งทมีและวางแผนการเดนิส ารวจ  
1.1. ใน 1 ทมี ควรมสีมาชกิทีม่คีวามเขา้ใจครบมติ ิไดแ้ก่ ชุมชน เกษตร ปศุสตัว ์น ้า ดนิ ป่า  
1.2. แต่ละทมี จะแบ่งเป็นทมียอ่ยเพื่อดปูระเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

1) ทมีดชูุมชน สงัเกตสภาพทัว่ไป และพดูคุยกบัชาวบา้น 
2) ทมีดพูืน้ทีท่ ากนิ อาชพี 
3) ทมีดพูืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ ป่าใชส้อย และป่าเศรษฐกจิ 
4) ทมีดูระบบน ้า 
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ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
1.3. ตอ้งมคีนทีพ่ดูภาษาเดยีวกบัชุมชนอยูใ่นทมีส ารวจ หากตอ้งใชล้่ามแปลภาษา เลอืกคนแปลทีห่วัว่างเปล่าจาก

ขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บัสารทีต่รงกบัสิง่ทีช่าวบา้นตอ้งการสื่อสารมากทีสุ่ด ไมเ่จอืปนดว้ยคตแิละการแปลตาม
ความเขา้ใจของผูแ้ปล 

2. เตรยีมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ 
2.1. วทิยสุื่อสาร 
2.2. เครือ่ง GPS 
2.3. กลอ้งถ่ายรปู 
2.4. สมดุ ปากกา ส าหรบัจดบนัทกึ 
2.5. เครือ่งอดัเสยีง (อาจใชห้รอืไมใ่ชก้ไ็ดข้ึน้อยูก่บัสถานการณ์) 

3. พบผูน้ า
ทางการ ผูน้ า
ธรรมชาต ิ
และเจา้หน้าที่
ในพืน้ที ่ 

1. เพื่อสรา้งความเขา้ใจกบั
ผูน้ าชุมชนและหน่วยงาน
ในพืน้ที ่

2. เพื่อใหเ้กยีรตเิจา้ของ
พืน้ที ่สรา้งสมัพนัธ ์และ
สรา้งความเป็นทมีตัง้แต่
เริม่ 

3. เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ด้
ประกอบการประเมนิ 

1. อธบิายจดุประสงคแ์ละวธิกีารเดนิส ารวจ 
2. จดัทมีชาวบา้นและเจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีเ่พื่อเดนิส ารวจรว่มกนั  
3. นดัพบผูท้ีท่ราบขอ้มลูในพืน้ที ่เพื่อขอใหเ้ล่าใหท้มีฟังก่อนเขา้พืน้ที ่โดยอาจเป็นต ารวจ ทหาร นายอ าเภอ ปลดั หรอื 

นายก อบต. 
4. รบัประทานอาหารรว่มกบัผูน้ าชุมชน ผูน้ าธรรมชาต ิผูน้ าศาสนา ชาวบา้น ผูแ้ทนหมู่บา้น เจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่ 
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ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
4. พบผูท้ีท่ราบ

ขอ้มลูในพืน้ที ่ 
1. เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของ

ชุมชนในเบือ้งตน้  
1. รบัฟังภาพรวมต่างๆ ของอ าเภอ ต าบล และหมูบ่า้น 

5. แลกเปลีย่น
ขอ้มลู
ระหว่างผูใ้ช ้

1. เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจขอ้มลู
พืน้ฐานของหมูบ่า้นก่อน
ลงพืน้ที ่

2. เพื่อลดการถามค าถาม
ขณะลงพืน้ที ่เช่น จ านวน
ครวัเรอืน ชาตพินัธุ ์ 

1. แลกเปลีย่นขอ้มลูพืน้ฐานในเรือ่งต่างๆ เช่น  
- จ านวนครวัเรอืน จ านวนประชากร 
- ชาตพินัธุ ์ศาสนา ภาษา 
- การศกึษา 
- พืน้ทีท่ ากนิ / อตัราส่วนครวัเรอืน : พืน้ทีป่่า 
- การท าปศุสตัว ์การท าหตัถกรรม 
- รายไดร้วมจากภาคเกษตรกรรมต่อปี รายไดร้วมจากการรบัจา้งต่อปี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนต่อปี 
- แหล่งน ้าอุปโภค บรโิภค 
- ฯลฯ 

6. ลงพืน้ที่
ส ารวจ 

1. เพื่อประเมนิทุนทาง
ธรรมชาต ิ(น ้า ดนิ ป่า) 
อาชพี (เกษตร ปศุสตัว ์
งานมอื) และความ
เขม้แขง็ทางสงัคม  

1. ขณะลงพื้นที่ ขอให้เปิดใจ เปิดสมอง ใช้ประสาทสมัผสัทุกด้าน ตาดู หูฟัง เท้าเดนิ และสงัเกตสิง่รอบตวั โดยไม่น า
ตาราง checklist ไปดใูนพืน้ที ่

2. ถ่ายรปูสภาพทัว่ไปโดยรอบ และประเดน็ทีส่นใจ ซึง่เป็นเรือ่งจ าเป็นมากส าหรบัการพูดคุยเพื่อประมวลรว่มกนั และยงั
ช่วยประหยดัเวลาในการส ารวจ อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืช่วยจ าดว้ย  

3. เตรยีมอาหารกลางวนัไปรบัประทานทานในหมูบ่า้นรว่มกบัชาวบา้น  
4. ตรวจสอบประเดน็ checklist กนัเองภายในทมี และเกบ็ตกประเดน็ทีย่งัขาดอยู่ 
5. รบัประทานอาหารร่วมเยน็กบัชาวบ้าน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ หมอผ ีผูน้ าศาสนา ผูน้ าทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไม่เป็นทางการ คร ู

เจา้หน้าทีใ่นพืน้ที ่เพื่อประกอบการประเมนิเรือ่งต่างๆ 
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ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
7. ประมวล

ขอ้มลูหมูบ่า้น
รว่มกนัทัง้ทมี 

1. เพื่ อ แลก เปลี่ ยนข้อมู ล
สภาพหมู่บ้าน และข้อมูลใน
มติต่ิางๆ  

 

 

1. ทมียอ่ยของแต่ละหมูบ่า้นสรุปขอ้มลูรว่มกนั เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของหมูบ่า้นในทุกมติิ 
2. ใหต้วัแทนแต่ละหมูบ่า้น (หากส ารวจหลายหมู่บา้น) ออกมาเล่าขอ้มลู ขอ้สงัเกต และสิง่ต่างๆ ทีพ่บขณะลงพืน้ที่

ส ารวจ โดยมปีระเดน็หลกัๆ ดงันี้ 
2.1. ขอ้มลูพืน้ฐานหมูบ่า้น ไดแ้ก่ จ านวนประชากร ครวัเรอืน ภาษา ศาสนา ชาตพินัธุ ์ฯลฯ 
2.2. ขอ้มสูภาพชวีติความเป็นอยู่ 
2.3. ขอ้มลูดา้นเกษตร ปศุสตัว ์งานหตัถกรรม 
2.4. ขอ้มลูดา้นน ้า ดนิ ป่า 

8. ประเมนิปัญหา
และศกัยภาพใน
มติต่ิางๆ และ
สรปุผล 

1. เพื่อใหท้ราบสภาพการณ์
ทีเ่ป็นจรงิของหมูบ่า้น 
และความยาก – งา่ยใน
การแกไ้ขปัญหา แต่ละ
มติกิารพฒันา 

 

1. รว่มกนัประเมนิ ผ่านการพดูคุย แสดงความคดิเหน็ในแต่ละหวัขอ้ และรว่มกนัใหค้ะแนนแต่ละหวัขอ้ (หากมคีน
จ านวนมาก ใหแ้บ่งเป็นหลายกลุ่ม และหาค่าเฉลีย่ภายหลงั เพื่อเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูและแสดงความ
คดิเหน็อยา่งทัว่ถงึ) โดย checklist จะมเีกณฑส์ าหรบั 1 คะแนน 3 คะแนน และ 5 คะแนน เพื่อความยดืหยุ่นของผูใ้ช ้
เพราะหากสภาพจรงิ อยูก่ ้ากึง่ระหว่าง 1 คะแนน และ 3 คะแนน กส็ามารถประเมนิที ่2 คะแนนได ้

2. รว่มกนัใหค้ะแนนแต่ละมติ ิตอ้งท า 3 ขัน้ตอน เนื่องจากแต่ละมติจิะหลายมปีระเดน็ในการพจิารณา และในแต่ละ
ประเดน็พจิารณาจะมหีวัขอ้ยอ่ยๆ ดงันัน้ตอ้งคดิคะแนนตามขัน้ตอน ดงันี้ (โปรดศกึษาตารางในหน้า 18 ประกอบ)  

 รวมคะแนนแต่ละหวัขอ้ยอ่ย 
 เมือ่ไดค้ะแนนแต่ละรายหวัขอ้ยอ่ยแลว้ ใหน้ าคะแนนหวัขอ้ยอ่ย ภายใตป้ระเดน็พจิารณาเดยีวกนัมารวมกนั

และหาค่าเฉลีย่ เพื่อใหไ้ดค้ะแนนระดบัประเดน็ ท าจนครบทุกประเดน็ 
 น าคะแนนแต่ละประเดน็มารวมกนัแลว้หาค่าเฉลีย่ ซึง่จะไดเ้ป็นคะแนนของมติพิฒันานัน้ๆ  

3. สรปุคะแนนแต่ละมติใินรปูกราฟใยแมงมงุ โดยสรปุเป็นมติแิละประเดน็ แต่ไมต่อ้งลงถงึหวัขอ้ และแบ่งคะแนน
ออกเป็น 5 ช่วง จากน้อยทีสุ่ด – มากทีสุ่ด เพื่อแสดงถงึความยาก – งา่ยในการแก้ไขปัญหา 
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มตินิ ้า 

ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
 
ตวัอย่างการ Plot กราฟใยแมงมุมส าหรบัวิเคราะหมิ์ติน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
1 พืน้ทีลุ่ม่น ้า 

2 ตน้ทุนน ้าตาม

ธรรมชาต ิ

3 ฝาย 

4 ระบบสง่ 5 ระบบเกบ็ 

6 การใชน้ ้า 

7 การบรหิาร

จดัการ 

8 หน่วยงานรฐั/

เอกชน 
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ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 
9.ประเมนิ
ศกัยภาพภาพ
ของพืน้ทีใ่น
ภาพรวม 

1. เพื่อใหท้ราบ
สภาพการณ์ทีเ่ป็น
จรงิของหมูบ่า้น และ
ความยาก – งา่ยใน
การแกไ้ขปัญหาใน
ภาพรวมทีแ่สดงให้
เหน็ทุกมติกิารพฒันา 

 

1. รวมคะแนนแต่ละประเดน็ เพื่อหาค่าเฉลีย่แต่ละมติ ิ 
2. สรปุคะแนนแต่ละมติใินรปูกราฟใยแมงมงุ โดยสรปุเป็นมติ ิใหค้รบทุกมติทิีป่ระเมนิศยัภาพของพืน้ทีน่ัน้ๆ   และ

แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วง จากน้อยทีสุ่ด – มากทีสุ่ด เพื่อแสดงถงึความยาก – งา่ยในการแกไ้ขปัญหา 
ตวัอย่างการ Plot กราฟใยแมงมุมส าหรบัวิเคราะหศ์กัยภาพพื้นท่ี 
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ขัน้ตอนการใช้ Checklist 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีการ 

 
 

 


