
เทคนิคและเครื่องมือการเขา้ชมุชน

ผศ.ดร.รชันี โพธิแท่น คณะวนศาสตร์

คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



กระบวนการเขา้ศึกษาชมุชน

ช่วงการเตรยีมตวั ช่วงลงพื้นที่ ช่วงหลงัลงพื้นที่



ช่วงการเตรยีมตวั

•เตรยีมทีมงาน คดัเลอืกทมีงาน

ก าหนดเป้าหมายร่วม คดัเลอืก

ชมุชน วางแผนการท างาน การ

เตรยีมประเดน็ เป้าหมาย และ

เทคนิค เครื่องมอืต่าง ๆ และแบง่

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 



ช่วงการเตรยีมตวั

•เตรยีมประเด็นในการลงชุมชน
•ทมีงานตอ้งพดูคุยหารอืวา่ลงชมุชนแต่ละคร ัง้มเีป้าหมายอย่างไรในการลงชมุชน ตอ้งการจะ
เรยีนรูเ้รื่องอะไร ตอ้งการไดข้อ้มลูอะไร

• ศึกษาขอ้มลูเบื้องตน้ของชมุชน เช่น ทีต่ ัง้ ประวตัชิมุชน ขอ้มลูเศรษฐกิจ สงัคม จาก
แหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ 

• เลอืกวธิกีารหรอืเครื่องมอืทีจ่ะใชใ้นการเก็บขอ้มลู หรอืไดเ้รยีนรูใ้นสิ่งทีต่อ้งการ เช่น การ
สมัภาษณแ์บบต่าง ๆ การสงัเกตการณ ์การท าแผนทีช่มุชน ปฏทินิกจิกรรม ฯลฯ

•การเตรยีมประเดน็ค าถาม หรอืแนวค าถาม เพือ่ใชใ้นการสมัภาษณ ์ดว้ยการก าหนดขอ้มลูที่
ตอ้งการ และแตกเป็นประเดน็ค าถามใหล้ะเอยีดมากขึ้น



ช่วงการเตรยีมตวั
•เตรยีมวสัด ุอปุกรณ์ การเดินทาง

•ช่วยกนั List วา่มอีปุกรณ ์หรอืวสัดุอะไรทีต่อ้งใช ้
ในการลงพื้นที ่เช่น แผนทีช่มุชนเบื้องตน้ ฯลฯ

•ตดิต่อประสานงานพื้นที ่เช่น ผูน้ าชมุชน 
เจา้หนา้ทีภ่าคสนาม หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

•วางแผนเรื่องการเดนิทาง จะไปอย่างไร กบัใคร
บา้ง ในช่วงเวลาใด ตอ้งตดิต่อประสานงาน

อย่างไร กบัใคร  



ช่วงการเตรยีมตวั

•เตรยีมตวัเอง

•ความพรอ้มดา้นขอ้มลู และภารกจิของ

ตนเองทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่

•เตรยีมความพรอ้มทางภาษา

•เตรยีมของใชท้ีส่  าคญัของตนเอง

•เตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกายและสุขภาพ

•เตรยีมเสื้อผา้ เครื่องแต่งกายใหเ้หมาะสม



ช่วงลงพื้นที่
• เขา้พบผูน้ าชมุชน หรอืเจา้หนา้ที่ที่ดูแลพื้นที่ 

• เพือ่แนะน าตวั และแจง้วตัถปุระสงคข์องการลงพื้นทีต่อ้งการ

มาท าอะไร อย่างไร กบัใคร ไปเพือ่อะไร ใชเ้วลาเท่าไร ผล

การศึกษาจะเอาไปท าอะไร ชมุชนจะไดอ้ะไรจากเรา

• ใหผู้น้ าชมุชน หรอืบคุคลทีช่มุชนนบัถอืหรอืเป็นทีรู่จ้กั แนะน า

ทมีงานกบัคนในชมุชน พรอ้มกบัชี้แจงวตัถปุระสงคข์องการ

ลงพื้นทีช่มุชน

• ใหผู้น้ าชมุชนหรอืกลุม่แกนน า คดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกั หรอื

คนทีจ่ะสามารถไปสมัภาษณใ์นประเดน็ต่าง ๆ ทีก่ลุ่มสนใจได ้



ช่วงลงพื้นที่
•การลงสมัภาษณ์คนในชมุชน

•แนะน าตวัเอง ว่าเป็นใครมาจากไหน มาท าอะไร ไปเพือ่อะไร ตอ้งการ
อะไรจากคนทีเ่ราสมัภาษณ ์และขอ้มลูทีเ่ขาใหม้าจะเป็นประโยชนต่์อตวั

เขาและชมุชนเขาอย่างไร

• เริ่มดว้ยดว้ยค าถามท ัว่ ๆ  หรอืสิง่ทีเ่ขาก าลงัท าอยู่ เพือ่สรา้ง
ความคุน้เคย เช่น ก าลงัท าอะไรอยู่คะ อยู่ทีน่ี่มานานหรอืยงัคะ ฯลฯ

•ถามค าถามทีต่อ้งการ (หากเตรยีมแนวค าถามมาดว้ยจะช่วยใหก้ารถาม
งา่ยมากขึ้น) เทคนิคคือ ถามต่อเนื่องจากสิง่ทีผู่ใ้หส้มัภาษณต์อบมา

• ในการสมัภาษณ์ถามอาจจะมหีลายคนช่วยกนัถาม และตอ้งมอีย่างนอ้ย 
1 คนในทมีเป็นผูจ้ดบนัทกึขอ้มลูการสมัภาษณ์



ช่วงลงพื้นที่
•การลงสมัภาษณ์คนในชมุชน

•อย่างเร่งรบี เพือ่ใหค้ าตอบในสิง่ทีเ่ราตอ้งการเท่านัน้ แต่ใชก้ารชวน

พูดคุย อย่างเป็นกนัเอง

•หากเริ่มออกนอกเรื่อง หรอืตอบไมต่รงประเดน็ ใหช้วนกลบัมาพูดคุย

ในประเดน็ใหม ่ท ัง้นี้ตอ้งดูสถานการณ ์และอารมณข์องผูใ้หส้มัภาษณ์

ดว้ย

•หลกีเลีย่งการพูดคุยหรอืถามค าถามทีท่  าใหผู้ถ้กูสมัภาษณอ์ดึอดั 

•ค าถามทีอ่่อนไหว หรอืมผีลกระทบมาก ๆ ไมค่วรถามตรง ๆ หาก

ตอ้งการขอ้มลูจรงิ อาจจะตอ้งเลอืกผูใ้หส้มัภาษณท์ีเ่หมาะสม 



ช่วงลงพื้นที่

•สง่ที่ควรท าในการลงพื้นที่ชมุชน

• การไหว ้และแนะน าตวัดว้ยความนอบนอ้ม

• มมีารยาทในการพดูการถาม การปฏบิตัติวั เช่น 

วางท่าทีท่ีเ่หมาะสม รูจ้กักาลเทศะ ไม่ท าตวัโดด

เด่นจนผดิสงัเกต

• สรา้งความเป็นมติรกบัทกุคน ยิ้มแยม้แจ่มใส

• แต่งตวัใหเ้หมาะสมกบัการลงพื้นที่

• เคารพในสทิธแิละความเป็นชมุชน

•สง่ที่ไม่ควรท าในการลงพื้นที่ชมุชน

• อย่านัง่สูงกวา่ผูใ้หญ่ หรอืนัง่ในท่าทางทีไ่ม่

เหมาะสม หรอืยนืค า้หวัผูใ้หญ่

• อย่าพดูคุยกนัเองในระหวา่งการสมัภาณ ์หากไม่

จ าเป็นจรงิ ๆ 

• หา้มนินทา หรอืวจิารณส์ิง่ทีพ่บเหน็เชงิลบใน

ระหว่างการลงพื้นที่



ช่วงหลงัลงพื้นที่
•การจดัการขอ้มูลเบื้องตน้

• ผูจ้ดับนัทกึ ทบทวนขอ้มลู บนัทกึสิง่ที่สงัเกตพบ 

บรบิทของการสมัภาษณ ์และสิง่ทีน่่าสนใจต่าง ๆ 

•การประชมุกลุม่

•ในช่วงเยน็ของทกุวนั ควรหาเวลาประชมุกลุม่เพือ่

สรุปการท างาน ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย หรอืมสีิง่ใดตดิขดั จะจดัการแกไ้ขอย่างไร 

และวางแผนการท างานในวนัถดัไป



เทคนิคและเครื่องมือ



แผนที่ชมุชน/การกระจายของทรพัยากร



ปฏทินิกจิกรรม



Timeline
• ประวัติหมู่บ้านและพัฒนาการของชุมชน
ยุคแรก 2448-2508 - ก่อตั้งชุมชน

-ประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน(หาอยู่หา
กินกับป่าภูเขยีว)

ยุคท่ีสอง 2509-2515 -บุกเบิกพ้ืนที่เพื่อท าการเกษตร

-สัมปทานท าไม้ของรัฐในพื้นที่ป่าภเูขียว

-ประกาศพื้นที่ป่าภูเขยีวเป็นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า

ยุคท่ีสาม 2516-2525 -คนบ้านฉนวนกับปา่ภูเขยีวถกูแยกออกจาก
ป่าโดยกฎหมาย

-จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าฉนวนในปี 2525



การสงัเกตการณ์



การสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง
ค ำถำม

ผู้ให้ข้อมูลหลัก

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

กลุ่มท่ี 1 กำรจัดกำรป่ำชุมชนเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ด้ำนของป่ำ

1. ชุมชนมีกำรใช้ประโยชน์จำกป่ำในด้ำนใดบ้ำง (ด้ำนกำรตัดไม้มำใช้สอย ด้ำน
กำรเก็บหำของป่ำ ด้ำนเป็นแหล่งต้นน ้ำ กำรรักษำส่ิงแวดล้อม ฯลฯ)

2. กำรใช้ประโยชน์จำกป่ำด้วยกำรเก็บหำของป่ำ
1) มีของป่ำชนิดใดบ้ำงท่ีชุมชนเข้ำไปเก็บหำมำใช้ประโยชน์ (เช่น เห็ด เก็บเห็ด

อะไรบ้ำง หน่อไม้ มีหน่อไม้ชนิดใดบ้ำง)
2) วัตถุประสงค์ของกำรเข้ำไปเก็บหำของป่ำเพ่ือใช้ประโยชน์ด้ำนใดบ้ำง ใช้สอย

ในครัวเรือน (ใช้ประโยชน์อะไร) ใช้ขำยเพื่อสร้ำงรำยได้ (ของป่ำชนิดใดที่เก็บ
ขำย ขำยให้ใคร รำคำเท่ำไร คนท่ีเก็บมีรำยได้ประมำณเท่ำไรในแต่ละปี)  

3) ส่วนใหญ่ของป่ำแต่ละชนิดไปเก็บในพืน้ที่บริเวณไหนของป่ำ 
4) มีวิธีกำรเก็บหำของป่ำแต่ละชนิดอย่ำงไร
5) คนท่ีเข้ำไปเก็บส่วนใหญ่เป็นใคร มีคนนอกชุมชนเข้ำมำเก็บหรือไม่
6) มีปริมำณของป่ำที่เก็บหำเพยีงพอหรือไม่ อย่ำงไร

1. กำรเก็บหำของป่ำมีกฎกติกำในกำรเก็บหำของป่ำมีหรือไม่ ถ้ำมี มีอะไรบ้ำง 
ชำวบ้ำนปฏิบัติตำมหรือไม่

2. มีกำรดูแล รักษำ หรือจัดกำรป่ำชุมชนอย่ำงไร เพ่ือให้มีของป่ำให้เก็บหำในทุก 
ๆ ปี

3. ปัญหำอุปสรรค ในกำรใช้ประโยชน์ของป่ำจำกป่ำชุมชนบ้ำนลำนคำ



Forest Walk and Talk



แผนผงัการผลติ 



แผนผงัการผลติ 

ProcessInput Output



ค าถามดี ๆ 







ที่ไหน (where)



เม่ือไร (when)



อย่างไร (How)



เพราะอะไร/ท าไม 
(why)



เท่าไร
(How much/ How many)



ไม้ติ้ว.....ถ่านขาว



Source: https://www.alibaba.com/product-detail/Laos-matiew-
tree-white-charcoal-japanese_60561253706.html Source: https://www.facebook.com/nakawhitecharcoal/photos_albums











Source: https://www.facebook.com/nakawhitecharcoal/photos_albums



การเตรยีมค าถามในการสมัภาษณ์โรงงานถ่านขาว

ข้อมูลที่ต้องการ ค าถาม หมายเหตุ

1. วัตถุดิบและการจัดการแหล่งวัตถุดิบ

2. การขนส่งวัตถุดิบสู่แรงงาน

3. ระบบการผลิตถ่านขาวจากไม้ติ้ว (กระบวนการแปรรูป, 
ประสิทธิภาพการผลิต, ฯลฯ)

4. ผลิตภัณฑ์และการบรรจุ

5. การตลาดของถ่านข่าว

6. ต้นทุนการผลิต/ แหล่งทุน

7. แรงงานในการผลิต

8. ปัญหาอุปสรรค



การเตรยีมค าถามในการสมัภาษณ์ครวัเรอืนผลติ/ตดัไมต้ิ้วสง่โรงงาน

ข้อมูลที่ต้องการ ค าถาม หมายเหตุ

1. ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต/ตัดไม้ติ้วในชุมชน 

2. พื้นที่ผลิต/ตัดไม้ติ้ว (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าผลิตของหมู่บ้าน ป่าหัว
ไร่ปลายนา) และระบบสิทธิ์ (พื้นท่ี และไม้ติ้ว)

3. การปลูกและการจัดการไม้ติ้ว (กฎกติกาในการใช้ประโยชน,์ 
รูปแบบการใช้ประโยชน์, การจัดการไม้ติ้ว ฯลฯ)

4. ตลาดการขายไม้ติ้ว (ขนาดไม้ติ้ว ราคาขาย แหล่งขาย ปริมาณที่
ขาย รายได้ ฯลฯ)

5. แนวโน้มในการผลิตถ่านขาวจากไม้ติ้วในอนาคต (โอกาสทาง
การตลาด ความต้องการของตลาด และการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์)

6. ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดต่าง ๆ 





ค าถามและการ

แลกเปลี่ยน
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