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การศกึษาและวิเคราะห์ชุมชน 

 
ค าน า 

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหาหลายประการ เช่น การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าจากคนหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งปัญหาด้านการบริหาร

จัดการองค์การภาคป่าไม้ แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุส าคัญของปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนมีต้นเหตุมาจาก “คน” ที่มีความสนใจ

และมุ่งหวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ที่แตกต่างกัน ท าให้ปัญหาด้านป่าไม้มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(stakeholders) หลายกลุ่ม รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างหลีกเลี่ยง 

ดังนั้นการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนจึงมีความส าคัญ เพราะจะท าให้เข้าใจวิถีชีวิตของคน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ปฏิสัมพันธ์ของคนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากชุมชนทุกชุมชนมีพลวัตไม่หยุดนิ่ง มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ชุมชนนอกจากจะท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน แล้วยังเป็นประโยชน์ในการท า

ความเข้าใจสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่ปัญหา หรือประเด็นในการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรป่าไม้ และความต้องการของชุมชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดในการศึกษาชุมชน 

แนวคิดในการศึกษาชุมชน มีอยู่หลายแนวทาง ตามแต่พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้ด าเนินการ อย่างไรกต็าม
แนวคิดในการศึกษาชุมชนที่น่าสนใจและสอดคล้องกับงานวนศาสตรชุ์มชนมีอยู่  2 แนวทาง ได้แก่ 
 

1. การศึกษาชุมชนตามแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนตามแนวคิดนี้เป็นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ในทางการผลิตที่มีต่อสังคม ชุมชน โดย
จะต้องค านึงถึง ความยุติธรรม ความเสมอภาคในสังคม บนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียม ไม่เหลื่อมล้ าในด้านการผลติ 
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจน และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  

2. การศึกษาชุมชนตามแนววัฒนธรรมชุมชน การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนตามแนวคิดนี้จะเริ่มต้นที่มีจิตส านึก ว่า
ชุมชนมีวิถีชีวิต และวงจรการผลิตซ้ าของตนเอง การศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมชุมชนจะช่วยให้เข้าใจ
โครงสร้าง ความเป็นอยู่ และสภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงและพลังของชุมชนในการพัฒนาต่อไป 
 

อย่างไรก็ตามการศึกษาชุมชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ควรผสานการศึกษาทั้งสองแนวคิดเข้า

ด้วยกันเนื่องจาก งานวนศาสตร์ชุมชนต้องเข้าใจโครงสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปฏิสัมพันธ์ในทางการผลติ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวคิด และกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชน แต่การศึกษา

ชุมชนตามแนววัฒนธรรมชุมชน จะช่วยให้เข้าใจสภาวะ ตัวตนที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

กระบวนการท างานกับชุมชน การสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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“การศึกษาชุมชน” มีนัยยะของความหมาย การให้ความส าคัญ และการยอมรับในประเด็นต่าง ๆ อยู่หลาย

ประการ มิใช่เป็นเพียงการศึกษาเพื่อให้รู้ข้อมูลของชุมชนเท่านั้น นัยยะที่ส าคัญ อาทิเช่น  

การท าความรู้จัก   การที่คนภายในหรือภายนอก ท าความรู้จักหรือท าความเข้าใจกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ใดก็ตาม หรือ ด้วยกลุ่มคนใดก็ตาม เช่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศึกษาชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาแนว

ทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน  

การยอมรับ   ในสิ่งที่ชุมชนเป็น และมีความแตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ เมื่อผู้เข้าไปศึกษาชุมชนท าความรู้จัก

ชุมชนที่ศึกษาแล้ว ต้องยอมรับว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง และปัญหาต่าง ๆ  เพื่อให้เข้าใจลักษณะของแต่ละชุมชนตามบริบทท่ีเป็นอยู่ จึงไม่ควรมีอคติ หรือพยายามศึกษาหรือ

เห็นภาพข้อมูลเฉพาะในสิ่งท่ีตนเองอยากจะเห็นหรือสนใจเท่าน้ัน 

การเรียนรู ้  เมื่อผู้ที่ศึกษาชุมชนยอมรับในสิ่งที่ชุมชนเป็นอยู่ การเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจก็ง่ายขึ้น การศึกษาชุมชนที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อยควรน ามาซึ่งความรู้เรื่องพื้นที่ สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  

การท าความเข้าใจ  การเรียนรู้ชุมชนในด้านต่าง ๆ จะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องราวของคนในชุมชนว่ามีแบบ

แผนในการด ารงชีวิต และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างไร เพื่อท าให้สามารถระบุปัญหา และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่อง

อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท ากิจกรรมชุมชนอย่างสอดคล้องและลงตัว 

การอธิบายอย่างเป็นระบบ  การศึกษาชุมชน คือการอธิบายถึงสภาพโดยรวมของชุมชนว่าเป็นอย่างไร อธิบาย

ระบบทั้งหลายของชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและเป็นบูรณาการ การอธิบายจากองค์ประกอบของชุมชน มาสู่ภาพรวมใน

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เง่ือนไขด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อรูปแบบการ

ผลิต หรือการท ามาหากิน รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การจัดระเบียบสังคม โครงสร้างอ านาจในชุมชน ที่มีผลต่อการ

จัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือปัจจัยและอิทธิพลจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ก าหนดทิศทางและรูปแบบความสัมพันธ์ 

ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยท าให้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

การตีความความหมายท่ีซ่อนอยู่ นอกจากการศึกษาชุมชนจะมองสภาพภายนอกท่ีเกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว แต่สิ่ง

ที่อยู่ภายในชุมชนไม่ใช่มีแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในชุมชนล้วนแล้วแต่มีนัยยะที่แอบแฝงอยู่แทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะในเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ  และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่ง

ข้อมูลที่ได้มาจึงจ าเป็นต้องมีการตีความหมายของความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ 

การวิเคราะห์  เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งของการศึกษาชุมชน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อธิบายถึง

ความสัมพันธ์ในภาพรวมรวมทั้งบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงปัจจัยและสาเหตุ ทั้งภายในและภายนอกท่ีท าให้ชุมชน เป็น

แบบนั้น อาจจะดูการปรับตัว ความเคลื่อนไหวของชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ชุมชนมีกระบวนการ

แก้ปัญหาของตนเองอย่างไรบ้าง และน่าจะมีทิศทางไปอย่างไร 

การประเมินผล  เมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะหใ์นภาพรวม รวมถึงการมองเห็นปัญหา ตลอดจนกระบวนการใช้

ภูมิปัญญาของชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  อย่างไร และกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นท าให้ชุมชนเป็นอย่างไร ประสบ

ผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร ท่ีผ่านมาชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องใดบ้าง  
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กระบวนการศึกษาชมุชน 

การศึกษาชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรืองานด้านวนศาสตร์ชุมชน ควรมีกระบวนการใน

การศึกษาดังต่อไปนี ้

 

1. การเตรียมทีมงาน (ผู้ท าการศึกษา) และการเตรียมความพร้อมของชุมชน   
การเตรียมทีมงานในการศึกษาชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะ จะท าให้สามารถเตรียมการที่ดีทีมงานมีความเข้าใจ

ในวัตถุประสงค์การศึกษา และมีทักษะเบื้องต้นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้การเตรียมทีมงาน แยกเป็น 2 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

การเตรียมทีมงานจากบุคคลภายนอกชุมชน บุคคลภายนอกที่จะศึกษาชุมชน ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ประสบการณ์พอสมควร โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นควรเข้าใจและมองปัญหา
อย่างรอบด้าน รวมทั้งการมีทักษะในการสัมภาษณ์ การใช้วิธีการ หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการศึกษาชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยทีมย่อยละประมาณ 3 คน ในกรณีที่บุคลากรยังไม่มีความช านาญ หรือทักษะเพียงพอ ควรมีการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน  ในการปฏิบัติงานจริงนักวนศาสตร์ชุมชนแต่ละคนต้องพยายามฝึกฝน และ
พัฒนาทักษะในการเก็บข้อมูลชุมชนหลาย ๆ ด้าน จากวิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลาย  เพื่อให้ตนเองสามารถศึกษาและ
วิเคราะห์ชุมชนในระดับเบื้องต้นด้วยตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการท างานกับชุมชนในโอกาสต่อไป 

การเตรียมทีมงานภายในชุมชน และความพร้อมของชุมชน ในกรณีที่นักวนศาสตร์ชุมชนต้องการให้เกิด
กระบวนการท างานร่วมกันกับชุมชน การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนร่วมกันจะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก เพราะชุมชนจะ
ทราบปัญหา ความต้องการ ข้อจ ากัดของตนเองได้ดีกว่าบุคคลภายนอก และจะน าไปสู่ความสนใจในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
มากขึ้น  ในการนี้เจ้าหน้าที่ต้องหากลุ่มสนใจ อาจจะเป็นผู้น าองค์กรชุมชน ผู้ที่สนใจและมีศักยภาพ เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็น
วิทยากรชุมชนต่อไปด้วย  ต้องร่วมกับกลุ่มแกนน าชุมชน คิดว่าชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ใครบ้างควรจะเข้ามาร่วม 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์การศึกษา  ซึ่งการเตรียมชุมชนอาจจะเริ่มจาก  

1) การเข้าพ้ืนท่ี เพื่อแนะน าวิธีการ สร้างความเข้าในถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาชุมชนร่วมกันเพื่อช่วยชุมชนใน
การเตรียมแผนการปฏบิัติงาน ปรับปรุงการบริการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และระดมความพยายามของ
ชุมชนในการด าเนินกิจกรรม   

2) ทบทวนในชุมชน ชุมชนควรมีการทบทวน โดยการควรทิ้งระยะเวลาให้ชุมชนกระจายข้อมูลข่ าวสาร และ
ร่วมกันทบทวนวัตถุประสงค์  ความส าคัญ ความจ าเป็นในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการที่จะใช้ใน
การศึกษา บุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ระยะเวลา ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยน สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชน   

3) ประชุมวางแผน หากชุมชนต้องการให้มีการศึกษาข้อมูลชุมชนร่วมกัน ทีมเก็บข้อมูล ผู้น า และคณะกรรมการ
ประสานงานควรจัดให้มีการประชุมวางแผนอย่างเป็นทางการ 
 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบการศึกษา 
ในการศึกษาชุมชน ก่อนการเก็บข้อมูลต้องมีความชัดเจนว่าจะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอะไร ไปเพื่ออะไร 

หลังจากนั้นจึงตั้งเป็นวัตถุประสงค์ และก าหนดกรอบในการศึกษาว่าจะเป็นอย่างไรมไีรบ้าง  ซึ่งการตั้งวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
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ควรเป็นวัตถุประสงค์ ที่กระชับ สามารถที่จะด าเนินการได้ เมื่อได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว ควรมาก าหนดกรอบในการศึกษา

ว่าจะท าอะไรมากน้อยแค่ไหน 

 

3. การวางแผนการเก็บข้อมูล ซ่ึงรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ เลือกวิธีการ เคร่ืองมือ และจัดท าแผนงาน
สนามเบื้องต้น 

ก่อนการเก็บข้อมูลต้องแน่ใจว่าผู้ศึกษาชุมชนรู้วัตถุประสงค์และกรอบของการศึกษาอย่างชัดเจน มีการรวบรวม

ข้อมูล ข่าวสารจากข้อมูลทุติยภูมิ รู้จักพื้นที่และมีแผนการเก็บข้อมูล ข้ันตอนท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือจดบันทึก
ไว้ แต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่สมบูรณ์ หรือถูกต้องทั้งหมด หรือบ้างครั้งถ้าเก็บมาจาก
หลายหน่วยงานข้อมูลในเรื่องเดียวกันอาจจะมีความขัดแย้งกันก็ได้ ซึ่งผู้ศึกษา ควรจดบันทึกไว้เพื่อ
ตรวจสอบต่อไป ก่อนการเก็บข้อมูลทุติยภูมิควรมีการก าหนดประเดน็ หรือเรื่องที่ต้องการทราบไว้เป็นกรอบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ควรน ามาปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยน ประเด็นท่ี
ก าหนดไว้มีหัวข้อใดบ้างที่มีข้อมูล หรือไม่มีข้อมูล มีความขัดแย้งหรือไม่ มีข้อมูลอยู่ในระดับมากน้อย 
น่าเชื่อถือเพียงใด 

2) การเลือกวิธีการและเครื่องมือ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ผู้ศึกษาต้องชัดเจนวัตถุประสงค์และกรอบการศึกษา 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิแล้วจะท าให้เห็นชัดเจนว่ายังมีประเด็น หรือข้อมูลอะไรอีกบ้างที่ต้องการเก็บ
รวบรวม และที่ส าคัญต้องชัดเจนว่าข้อมูลที่ต้องการจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร เพราะจะเป็น
ตัวช้ีน าถึงการคัดเลือกวิธีการ และเครื่องมือในการศึกษาชุมชน เพราะการศึกษาชุมชนมีเทคนิค วิธีการ 
หลากหลาย ท้ังเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ  

3) การจัดท าแผนการเก็บข้อมูล  คณะผู้ศึกษาควรร่วมจัดท าแผนการเก็บข้อมูล ว่าจะเก็บอะไร ช่วงไหน กับ
ใครบ้าง  แผนงานเบื้องต้นควรประกอบด้วย ตารางกิจกรรมประจ าวัน ภารกิจของแต่ละคน กลุ่มเป้าหมาย 
หรือการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่นพาหนะ ท่ีพัก อาหาร ฯลฯ   
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่จริง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลถ้ามีแผนที่ตั้งชุมชนชัดเจนจะสะดวกในการด าเนินการเพราะทราบว่าจะเก็บข้อมูลอะไร 

จากใคร ด้วยวิธีการอย่างไรแผนที่ตั้งชุมชนจะท าให้การเข้าถึงบุคคลเป้าหมายกระท าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้การ

จ าแนกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ส าคัญในแต่ละประเด็นด้วย ซึ่งการเก็บรวบรวมควรด าเนินการตามแผนที่ได้

ก าหนดไว้ หลังจากการเก็บข้อมูลในทุกวัน ควรมีการตรวจเช็คข้อมูล บันทึกในสิ่งท่ีน่าสนใจ แลกเปลี่ยนในประเด็นของข้อมูลที่

มีความขัดแย้งกนั และอุปสรรค ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการชี้แจงแผนงานในวันต่อไป หรือการปรับแผนเพื่อให้

สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ของชุมชน 

 

5. การประมวลผล ตรวจสอบ และวิเคราะห์เบื้องต้น 
ในการเก็บข้อมูลควรมีการทบทวนกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นรายวัน เพื่อทบทวนความเหมาะสมของวิธีการ 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บมาตรงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ หรือได้มาเพียงพอไหม 

ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตรงกันหรือขัดแย้งกัน 
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การตรวจสอบข้อมูล ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระหว่างการเก็บข้อมูล และหลังการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้องต้น เพราะจะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นจรงิ ทันต่อสถานการณ์ การตรวจสอบข้อมูลสามารถท าได้หลายทาง เช่น การ

สังเกตการณ์โดยตรง เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ถ้ามีประเด็นท่ีขัดแย้ง ควรมีการติดตามตรวจสอบต่อไป หรือใน

การให้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกันของผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคนอาจจะตรวจสอบโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างน้อย 

3 คน (Triangulation) หรือใช้การประชุมกลุ่มเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล หรือข้อมูลบางประเด็นท่ีขัดแย้งกัน หรือไม่

ชัดเจนอาจจะใช้เครื่องมือ หรือวิธีการหลายอย่างช่วยในการเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์เบื้องต้น ควรท าหลังจากภาคสนามสิ้นสุดลง ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งใช้ในการ

ก าหนดรูปแบบการใช้ที่ดิน ยุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ความคิดเห็นของ

ชุมชน ครัวเรือน ภูมิหลังต่าง ๆ  หลังจากน้ันควรจัดท ารายการปัญหา และข้อจ ากัดต่าง ๆ  

 

6. การจัดล าดับความส าคัญ 
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและได้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้ว ควรจัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษา

ชุมชน โดยการน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน หรือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ว่าจะจัดความส าคัญอย่างไร การเรียงล าดับความส าคัญจะช่วยให้ชุมชนตระหนักถึงความจ าเป็น ปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาด้านวนศาสตร์ชุมชน พิจาณาตามเงินทุน แรงงาน และอุปกรณ์

อื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนได้ การเรียงล าดับปัญหาอุปสรรค ควรยึดถือตามเกณฑ์ที่ท้องถิ่นยอมรับ หรือเกณฑ์ของ

บุคคลภายนอก เช่นความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

 

7. วิเคราะห์เพ่ือการแก้ไขปัญหา สร้างทางเลือก และท าแผนปฏิบัติการร่วม 
ในการจัดประชุมเพื่อจัดล าดับความส าคัญ เมื่อ รู้ชัดถึงปัญหา ข้อจ ากัด อุปสรรค และจัดล าดับความส าคัญแล้ว 

ล าดับต่อไปคือการก าหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งควรด าเนินการร่วมกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้า ในการสร้างทางเลือก 

เพื่อแก้ไขปัญหา และการสร้างแผนปฏิบัติการร่วม รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม 

รายละเอียด ข้ันตอนและกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมดังแสดงไว้ในภาพท่ี 1 
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      : RECOFTC, 2541 

เตรยีมทีมงาน 

ก าหนดวตัถปุระสงค ์

และกรอบการศกึษา 

      วางแผนเก็บขอ้มลู 

 รวบรวมขอ้มลูมือสอง 

 เลือกวิธีการ/เครือ่งมือ 

 ท าแผนงานเก็บขอ้มลู 

  วิเคราะหเ์บือ้งตน้/ตรวจสอบขอ้มลู 

 ประชมุทีมเก็บขอ้มลู 

 ประชมุรว่มกบัชมุชน 

จดัล  าดบัความส าคญั 

วิเคราะหเ์พ่ือแกปั้ญหา สรา้งทางเลือก 

และจดัท าแผนปฏิบตัิงาน 

เก็บขอ้มลูรายวนั 

        ทบทวนขอ้มลูรายวนั 

 ประชมุกลุม่ยอ่ย 

 ตรวจสอบขอ้มลูรายวนั 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วม 
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เทคนิคและวิธีการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนมีเทคนิคและเครื่องมือหลากหลายชนิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของการศึกษาชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นผู้ศึกษาชุมชนต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการข้อมูลชุมชน

ไปเพื่อใช้ประโยชน์อะไร ต้องการข้อมูลชนิดใดบ้าง ระดับความละเอียดของข้อมูลต้องการมากน้อยแค่ไหน จากนั้นจึงวางแผน

คัดเลือกเทคนิคและวิธีการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งในการศึกษาชุมชน สามารถที่จะใช้เทคนิคและวิธีการหลายอย่างร่วมกันในการ

เก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน ตรงกับความเป็นจริง เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในงานที่ต้องการ เทคนิค วิธีการ ท่ี

นิยมใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ 

 

1.  เทคนิค วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
กระบวนการส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การประเมินชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural 

Appraisal: RRA) และการประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) ซึ่งเทคนิค วิธีการที่สามารถ
ประยุกต์มาใช้ในการศึกษาชุมชน หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการบวนการท างานด้านวนศาสตร์ชุมชนอื่น ๆ เช่น การวางแผนการ
จัดการป่าชุมชน  อย่างไรก็ตามเทคนิคและวิธีการในกระบวนการ RRA และ PRA จะมีความคล้ายคลึงกัน แตกต่างเฉพาะ
กระบวนการด าเนินการเท่านั้น ถ้าเก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้น ด้วยทีมจากบุคคลภายนอก ชาวบ้าน หรือชุมชนมีส่วนร่วมเฉพาะ
การให้ข้อมูล และข้อมูลถูกใช้ประโยชน์เฉพาะจากทีมผู้ศึกษา  กระบวนการที่ใช้เรียกว่า RRA แต่ PRA ชาวบ้านจะเข้ามาร่วมใน
การศึกษาชุมชน และข้อมูลถูกน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการแก้ปัญหาของตนเอง เจ้าหน้าที่ หรือ
บุคคลภายนอกเป็นเพียงพี่เลี้ยง หรือ ผู้จัดกระบวนการ หรือวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เท่านั้น  ดังนั้นในการศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลชุมชน ผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการหลากหลายในการเก็บข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ ไม่สามารถอ้างอิงสู่กลุ่มประชากร แต่จะท าให้เห็นภาพรวมของชุมชนได้เป็นอย่างดี อธิบายสถานการณ์ และ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นได้  

 
2.  เทคนิควิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  

การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ หรือ แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการศึกษาศึกษาชุมชน ที่ต้องการ
ข้อมูลในเชิงตัวเลข เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ หรือการแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณ ในงานวนศาสตร์ชุมชนสามารถ
ประยุกต์ใช้แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการแสดงให้เห็นมูลค่า หรือมีตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลที่ท าให้การวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ชนิดของป่าที่มีการเก็บหา ปริมาณ
การเก็บหาของป่า มูลค่าการเก็บหาของป่า จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จากป่า พื้นที่ท่ีเข้าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ  

นอกจากน้ันยังมีเทคนิคและวิธีการอีกหลายอย่างที่สามารถน ามาใช้ประกอบในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เช่น 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis)) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder Analysis) การ

วิเคราะห์ต้นไม้ปัญหา (Problem Tree)  โมเดลว่าว (Kite Model เป็นต้น  
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ตัวอย่างเทคนิค และเคร่ืองมือในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 

ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนมีเทคนิค เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณอยู่หลาย

อย่าง ดังนั้นจึงต้องเลือก เทคนิค เครื่องมือท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการน ามาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้มีเทคนิค เครื่องมือ

ที่นิยมใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในงานด้านวนศาสตร์ชุมชนมีดังต่ออย่างต่อไปนี้ 

 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่เป็น

ตัวแทนของชุมชน หรือมีความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการที่จะเก็บข้อมูล เช่น ต้องการทราบถึงชนิดของป่าและฤดูกาลที่

เก็บหาของป่า ผู้ให้ข้อมูลหลักควรจะเป็นผู้ที่มีความช านาญในการเก็บหาของป่า ถ้าต้องการทราบถึงการล่าสัตว์ป่า ผู้ให้ข้อมูล

หลักควรจะเป็นพรานที่ล่าสัตว์ เป็นต้น วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล คือ จดบันทึก ผู้ให้ข้อมูลหลักที่คาดว่ามีศักยภาพในการให้

ข้อมูลแต่ละด้าน ซึ่งอาจจะได้จากการประชุมชาวบ้าน การประชุมกลุ่ม หรือการถามจากชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ี หรืออีกวิธีหนึ่งคือ

การเริ่มถามผู้รู้คนแรกจากน้ันถามถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หรือสามารถให้ข้อมูลได้ เมื่อได้รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ด าเนินการ

เก็บข้อมูล และถามผู้ให้ข้อมูลหลักเหล่านั้นว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่บ้าง เรียกเทคนิคนี้ว่า 

“Snow Ball Technique”  วิธีการนี้จะท าให้นักวิจัยสามารถหาผู้ให้ข้อมูลหลักได้มากขึ้น ง่ายขึ้น และประหยัดเวลา ซึ่งในการ

ถามรายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักควรจัดท าเป็นตาราง เพื่อความง่าย และสะดวกในการตรวจเช็ค หลังจากที่ได้ช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว

ควรน าไปลงไว้ในแผนที่ชุมชน ซึ่งจะท าให้สะดวกต่อการติดต่อยิ่งขึ้น ข้อควรระวังในการใช้เทคนิคนี้ คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักอาจจะ

เป็นกลุ่มคนในเครือข่าย หรือคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลหลักเริ่มต้น ซึ่งอาจจะจะท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือข้อมูล เพียงชุดเดียว

หรือมุมมองเดียว ดังนั้น ควรเริ่มต้นที่ผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มที่แตกต่างกันหรือการทวนสอบรายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อให้มีการ

กระจายตัวไปยังกลุ่มต่าง ๆ  

 

2. การตรวจสอบข้อมูล (Cross-checking) 

นอกจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องความน่าเช่ือถือของ

ข้อมูลที่เก็บมาด้วย ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถตรวจสอบ (cross check) ความถูกต้องได้ทั้งจากจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก และข้อมูลที่

ได้จากเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้เก็บข้อมูล วิธีการง่าย ๆ ที่สามารถท าได้คือ การสร้าง Checklist ของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บใน

ประเด็นต่าง ๆ จากนั้นในช่วงที่เก็บข้อมูลให้ใช้ Checklist เป็นเครื่องช่วยเตือนความจ า ข้อมูลที่ได้ต้องจดบันทึกที่มา และความ

น่าเช่ือถือของข้อมูลด้วย ผู้เก็บข้อมูลควรจะใช้เทคนิค เครื่องมือ ที่หลากหลายในการเก็บข้อมูลแต่ละอย่าง ไม่จ าเป็นที่จะต้อง

จัดเก็บจากแหล่งข้อมูลจ านวนมาก แต่ควรจะจัดเก็บจากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยปกตินิยมใช้การตรวจสอบ

แบบสามเส้า (Triangulation)  ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล และการ

ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดย

ตรวจสอบจากแหล่งของข้อมูล ได้แก่ 1) เวลา ถ้าข้อมูลต่างเวลากันเหมือนกันหรือไม่ 2) สถานที่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กัน

เหมือนกันหรือไม่ 3) บุคคล ถ้าบุคคลที่ให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลเหมือนเดิมหรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้การ
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ตรวจสอบสามเส้าข้อมูลช่วยในการพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีความน่าเช่ือถือ หรือยังต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหรือ

ตรวจสอบข้อมูลต่อไป วิธีการดังกล่าวจะท าให้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบบน้ีมีความน่าเช่ือถือ สามารถอธิบายถึงสิ่งที่ต้องการ

ศึกษาได้ชัดเจนครอบคลุมยิ่งข้ึน 

การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วข้อมูลมีความ

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เช่น การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างได้รับ

ข้อมูลว่าไม่มีการตัดไม้มาใช้ประโยชน์ แต่การสังเกตการณ์โดยตรงในพ้ืนที่ชุมชนกลับพบว่ามีการสร้างบ้านใหม่จากไม้ชนิดต่าง 

ๆ หรือจากการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ หรือ Forest walk and talk พบว่ามีร่องรอยการตัดไม้มาใช้ประโยชน์อยู่ ดังนั้นผู้วิจัย

ควรมีการเก็บรวบรวมเพิ่ม หรือค้นหาว่าเป็นเพราะอะไรต่อไป 

 

3. การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) 

การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นวิธีการสัมภาษณ์หลักที่นิยมใช้ในศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน โดยเน้นการพูดคุย

กับชาวบ้านในสถานการณ์ที่พวกเขาเป็นอยู่และ ในสิ่งที่พวกเขาสนใจ โดยมีแนวค าถามที่พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการพูดคุย 

ซึ่ง สามารถใช้ได้ทั้งกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม ก็ได้ ซึ่งมีวิธีการโดยสังเขปดังนี้ 

การเตรียมแนวค าถาม (Guideline questions) จากวัตถุประสงค์ จะสามารถก าหนดว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่
จะต้องใช้เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์นั้นได้ เมื่อได้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ต้องการแล้วผู้เก็บข้อมูลต้องมาแตกประเด็นว่าใน
ข้อมูลแต่ละอย่างนั้นควรจะมีประเด็นค าถามอะไรบ้าง ให้เขียนล าดับประเด็นค าถามเหล่านั้นไว้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นเพียง
ประเด็นสั้น ๆ เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นในการพูดคุย แต่ถ้าในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์ยังไม่มีความช านาญ 
อาจจะตั้งเป็นค าถามที่ละเอียดเลยก็ได้ ตัวอย่างแนวค าถามดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 

การสัมภาษณ์ ควรเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีสามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ต้องการจัดเก็บ  ควรเลือกเวลา และ
สถานท่ีที่เหมาะสม ไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้แนวค าถามที่จัดเตรียมไว้เป็นแนวทางในการพูดคุย แต่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ที่จะพูดคุยในประเด็นอ่ืนท่ีทั้งสองฝ่ายสนใจได้ ควรใช้ค าถามปลายเปิด ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น อธิบาย
ความเพิ่มเติมได้ จดบันทึกข้อมูลโดยละเอียด พร้อมบอกแหล่งที่มาของข้อมูล วันเวลา สถานที่ที่สัมภาษณ์ สถานการณ์ หรือ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้ ผู้เก็บข้อมูลไม่ควรใช้ค าถามน า หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองมากเกินไป เพราะจะท าให้ผู้ให้
ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะมีความคิด หรือเห็นด้วยกับผู้เก็บข้อมูล นอกจากนั้นไม่ควรถามค าถามที่อ่อนไหวง่าย  ถ้ายังไม่คุ้นเคยกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างแนวค าถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

 

กรอบข้อมลู แนวค าถาม ตัวอย่างค าถาม 

การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ - รูปแบบ/ลักษณะการพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ไม้ 

- ชนิด/ประเภททรัพยากรจากป่าที่มีการ
พึ่งพิง 

- ชุมชนมีการพึ่งพิงป่าหรือไม่  
- ถ้ามีการพึ่งพิง มีรูปแบบหรือลักษณะ

การพึ่งพิงอย่างไร 
- มีชนิดหรือประเภทของทรัพยากรจาก

ป่าไม้อะไรบ้าง 
- ฯลฯ 
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กรอบข้อมลู แนวค าถาม ตัวอย่างค าถาม 

การใช้ไม้ฟืน และถ่าน - ลักษณะการใช้ไม้ฟืนและถ่านของ
ชุมชนในปัจจุบัน 

- แหล่งเก็บหา 

- ปริมาณความต้องการและการใช้ใน
ปัจจุบัน 

- สภาพการณ์เก็บหา และปริมาณไม้ฟืน 
ถ่านในปัจจุบัน 

- มีการใช้ไม้ฟืน/ถ่านหรือไม่ 
- ถ้าใช้ไปเก็บหามาจากที่ไหน 
- ในปริมาณเท่าไร 
- สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

(เช่นปริมาณ ความมาก-น้อย ความ
ใกล้-ไกล) 

- ฯลฯ 

การเก็บหาของป่า - ชนิดและปรมิาณของป่าท่ีมีการเกบ็หา
ภายในชุมชน 

- วัตถุประสงค์ในการเก็บหาของป่าแต่
ละชนิดเช่น เพื่อบรโิภคภายใน
ครัวเรือน หรือ ขาย 

- ช่วงเวลาที่มีการเก็บหา 

- บริเวณ หรือแหล่งที่เก็บหา 

- คนท่ีเก็บหา 

- สภาพการณ์ของแหล่งเก็บหาใน
ปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทางในการ
เก็บหา 

- ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

- มีของป่าชนิดใดบ้างที่ชุมชนมีการเก็บ
หามาใช้ประโยชน์ (เช่น เห็ด หน่อไม้ 
ผักป่า สมุนไพร ผลไม้ป่า แมลงและ
ผลิตภัณฑ์ของแมลง ฯลฯ) 

- ของป่าแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์การ
เก็บหาไปเพื่อใช้ประโยชน์อะไร (บริโภค
ภายในครัวเรือน ขายเป็นรายได้ หรือ
ทั้งสองอย่าง) 

- ของป่าแต่ละชนิดเก็บหาจากที่ ไหน 
ในช่วงเวลาใด ใครเป็นคนเข้าไปเก็บหา  

- ปัจจุบันแหล่งเก็บหาของป่า (พื้นที่ป่า
ไม้) มีสถานการณ์/สภาพเป็นอย่างไร 

- ปัญหาอุปสรรคในการเก็บหาของป่า
ต่าง ๆ มีหรือไม่ อย่างไร 

- ฯลฯ 
การใช้ไม้เพื่อการก่อสร้าง 
(ถ้าไม่แน่ใจสถานการณ์ 

ไม่ควรสัมภาษณ์ประเด็น

นี้) 

- ความต้องการใช้ไมเ้พื่อการก่อสร้าง 
(ขาย/ใช้เอง) 

- ปริมาณความต้องการ 

- สภาพการใช้ และการหาไมม้าใช้
ประโยชน ์

- ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

- ชุมชนใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้างที่อยู่
อาศัย 

- ในกรณีไม้ เพื่อการก่อสร้างมีความ
ต้องการใช้หรือไม่  

- ถ้ามีความต้องการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อะไรบ้าง (ขาย/ใช้เอง) 

- ปัญหาอุปสรรคในการใ ช้ เพื่ อการ
ก่อสร้าง 

- ฯลฯ 
การล่าสัตว ์
(ถ้าไม่แน่ใจสถานการณ์ 

ไม่ควรสัมภาษณ์ประเด็น

นี้) 

- สัตว์ป่าที่ชาวบ้านนิยมรับประทาน 

- ปริมาณสตัว์ที่ล่าได ้

- ค่านิยมในการรับประทานสัตว์ป่า 

- ความยาก ง่ายในการได้สตัว์ป่าใน
ปัจจุบัน 

- ปัจจุบันมีสัตว์ป่าอะไรบ้างที่พบอยู่ใน
พื้นที่ป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน 

- สัตว์ป่าเหล่านี้มีจ านวนมากน้อยเพียงใด  
- ชุมชน/ชาวบ้านนิยมรับประทานสัตว์

ป่าชนิดใด 
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กรอบข้อมลู แนวค าถาม ตัวอย่างค าถาม 

- ปัญหาอุปสรรค - ท าไมถึงชอบรับประทานเนื้อสัตว์ป่า
ชนิดนั้น ๆ  

- ในการรับประทานได้เนื้อ/ผลิตภัณฑ์
สัตว์ป่านั้น ๆ มาอย่างไร 

- ฯลฯ 
การพึ่งพิงทรัพยากรป่า

ด้านอื่น ๆ 

- การเป็นแหล่งต้นน้ า 

- การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

- ความเชื่อและวัฒนธรรม 

- มีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในด้านอ่ืน ๆ 
อีกหรือไม่ 

- ฯลฯ 

 

 

4. การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct observation)   
เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา โดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ก าลังด าเนินอยู่ในชุมชน ซึ่งควรมี

ประเด็นในการสังเกตการณ์ และมีการจดบันทึกไว้ เพื่อท าให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยการจดบันทึกจะต้องบอกสิ่งที่พบเห็น 
สภาพการณ์ในขณะนั้น  วันเวลาที่สังเกต และสถานท่ี ไม่ควรสังเกตจนท าให้ผู้ถูกสังเกตเกิดความอึดอัด ควรจะปฏิบัติตัวเหมอืน
การพูดคุยปกติ แต่ให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น การสังเกตการณ์โดยตรงนี้สามารถใช้ได้ดีในการสังเกตสิ่งที่เป็นอยู่ในชุมชน เช่น สภาพ
บ้านเรือน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ 

 

5. การท าแผนที่สังเขป (Sketch Mapping) และการท าแผนที่อย่างมีส่วนร่วม (Participatory mapping) 

การท าแผนที่สังเขปเป็นสิ่งท่ีสามารถด าเนินการได ้ด้วยการเดินส ารวจ หรือป่ันจักรยาน ขับมอเตอร์ไซด์ ไปรอบ 

ๆ หมู่บ้าน เพื่อร่างแผนที่คร่าว ๆ จากสิ่งท่ีสังเกตเห็น เช่น แนวถนน แหล่งน้ า สถานท่ีส าคัญ ภูเขา พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม 

เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ประกอบกับแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50000 ก็ได้ในกรณีที่ต้องการท าแผนที่สังเขปของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ในระหว่างที่ส ารวจควรหยุดทักทาย หรือสนทนากับชาวบ้านท่ีพบเห็น เพื่อแนะน าตัว หรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งการ

ท าแผนท่ีสังเขปจะมีประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการน าสู่กระบวนการท าแผนที่อย่างมีส่วนร่วม  

การท าแผนที่อย่างมีส่วนร่วม เป็นการท าแผนที่ท่ีชาวบ้าน หรือผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้แสดงบทบาทหลัก ซึ่งแผนท่ี

ที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นแผนท่ีสังเขปท่ีรวบรวมข้อมูลที่สนใจไว้ เช่น แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การกระจายของแหล่งทรัพยากรป่า

ไม้  การถือครองที่ดิน สาธารณูปโภค การตั้งถิ่นฐาน หรือแผนที่ชุมชน ซึ่งจะท าแผนที่ชนิดใดย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ

ข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งมีวิธีการโดยสังเขปต่อไปนี้  

ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงมองเห็นพื้นที่ได้อย่างชัดเจน หรือสถานที่ที่ถูกรบกวนได้น้อย จัดกลุ่ม

ชาวบ้านที่สนใจ ควรมีความรู้แตกต่างกัน มีกลุ่มที่แตกต่างกัน และมีข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนข้อมูล และท าให้ได้ข้อมูลหรือแผนท่ีมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่นกลุ่มควรประกอบด้วย ผู้ชาย และผู้หญิง  

อธิบายวัตถุประสงค์ในการท าแผนที่ร่วมกัน ถามช่ือของพื้นที่ แหล่งน้ า สันเขา ทิศ ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้ถามค าถาม

เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านแต่ละคนสามารถท าแผนท่ีได้ดว้ยตัวของตัวเอง เช่น ต าแหน่งครัวเรือน พื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์ ซึ่ง

ในระหว่างการท าแผนที่นี้สามารถที่จะสอบถาม ตรวจทานความถูกต้อง หรือพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ที่
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ก าลังท าอยู่ก็ได้ จัดท าแผนที่กับกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจสอบความถูกต้องกับกลุ่มอื่น ๆ ปรับแก้ให้เหมาะสม ตัดข้อมูล

ที่ไม่ถูกต้อง หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จัดท าแผนที่อีกชุดเพื่อให้ชาวบ้าน 

ผู้เก็บข้อมูลสามารถน าแผนที่ท่ีได้นี้ไปประกอบกับการเก็บข้อมูลโดยวิธีอื่น ๆ ได้อีก ซึ่งสามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องของแผนที่ และท าให้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการอื่น ๆ มีความน่าสนใจ และได้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ตัวอย่างแผนที่

สังเขปดังแสดงไว้ ภาพที่ 2 - 6  

 

       

ภาพที่  2  ตัวอย่างแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแผนท่ีป่าชุมชน 

ทีมา: การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสาขาวนศาสตร์ชุมชน ปี 2548 
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ภาพที่  3  ตัวอย่างแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินของบ้านบางโรง 

ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 23 (ภูเก็ต). มปป. 
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ภาพที่  4 ตัวอย่างแผนที่การกระจายและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 27 (ท่าแดง กระบี่). มปป. 

 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างแผนทีชุ่มชนแสดงกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมลู 

ที่มา: จิระชัย, 2547. 
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 หมายเหตุ                หวัหนา้ครวัเรือนหรือตวัแทนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นฉนวนนอ้ยกว่า  32  ปี 

       หวัหนา้ครวัเรือนหรือตวัแทนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นฉนวนมากกว่าหรือเทา่กบั  32 ปี 
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ภาพที่ 6  แผนที่ชุมชนแสดงสถานท่ีส าคัญและกลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลักในชุมชน 

ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 17 (นางย่อน พังงา), มปป. 

 

6. การท าภาพตัดขวาง (Transect) 

ภาพตัดขวางคือเส้นตรงที่ตัดขวางกันครอบคลุมพื้นที่ของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลความแตกต่างที่สุดของระบบ
นิเวศ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ เป็นการจัดระเบียบข้อมูลที่ก าหนดระยะห่างระหว่างกันได้ไว้อย่างแน่นอน ด้วย
วิธีการสังเกตการณ์โดยตรง และเก็บข้อมูลสรุปสภาพของท้องที่ บางครั้งสามารถให้ข้อมูลได้มากกว่าแผนท่ีสังเขป นอกจากนั้น
ยังสามารถเพิ่มรายละเอียดทางลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ได้ เช่น ความลาดชัน การระบายน้ า พรรณไม้ที่มีอยู่ ลั กษณะดิน ฯลฯ 
ตัวอย่างดังภาพที่ 7 ภาพตัดขวาง ควรครอบคลุมทั้งภาคนิเวศวิทยา และภาคการผลิตหลัก ๆ รวมทั้งความหลากหลายของ
สัณฐานภูมิประเทศ ซึ่งอาจจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางสารสนเทศมาช่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นย าชัดเจนมากขึ้นก็ได้ 
เช่นการใช้ เครื่องจับพิกัด GPS ช่วยในการระบุต าแหน่ง เป็นต้น วิธีการโดยสังเขป มีดังต่อไปนี ้

เลือกจุดเริ่มต้นท่ีเหมาะสม เพื่อเดินตามแนวขวาง จุดที่เลือกอาจจะเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดในพื้นที่ศึกษา หรืออาจ
เป็นเส้นที่เขตแดนหนึ่งของชุมชน ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เราเลือก แนวเส้นของภาพตัดขวาง ควรเป็นเส้นที่ลากผ่านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน หรือลักษณะภูมิประเทศ ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ในการลากแนวเส้นที่จะท าภาพตัดขวางควรพิจารณาจาก
แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีได้ด าเนินการไปด้วยการท าแผนที่อย่างมีส่วนร่วม 

ก าหนดความรับผิดชอบในการสังเกต และการจดบันทึกให้แก่สมาชิกในคณะ เช่น ผู้อ่านพิกัด GPS ผู้จดบันทึก
พิกัด ซึ่งอาจจะท าหน้าที่สังเกต และจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไปด้วย หรือในบางกรณี อาจมีการเก็บตัวอย่างดิน น้ า พืชพันธุ์ ที่พบใน
แนว transect ด้วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ควรจะมีผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือผู้น าทางที่มีความช านาญพื้นที่ร่วม
ในการท างานด้วย เพราะจะท าให้สามารถซักถาม ตรวจสอบข้อมูล หรือพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการด าเนินงาน
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ได้ท างานไปตามเส้นท่ีก าหนด ใช้เวลาสั้น ๆ เพื่อพูดคุยกับผู้อยู่ในแต่ละระบบนิเวศที่เดินส ารวจผ่าน กะเวลาให้เหมาะกับการท า
ภาพตัดขวาง อาจจะต้องใช้เวลาเกือบท้ังวัน ให้เปรียบเทียบข้อมูลที่บันทึกได้ แล้วท าแผนภูมิภาพตัดขวาง 

ภาพตัดขวางนอกจากจะแสดงการ Cross Section พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน ยังสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตได้ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า Historical Transect โดยการน าภาพตัดขวางใน
ปัจจุบัน ไปจัดประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือผู้ที่รู้ลักษณะพื้นที่ในอดีต หรือใช้ร่วมกับการท าแผ่นล าดับเหตุการณ์ (Time 
Chat) ก็ได้ โดยการใช้โครงร่างของภาพตัดขวางในปัจจุบันเป็นต้นแบบ แล้วย้อนถามกลับไปในอดีตว่าพื้นท่ีดังที่เห็นในปัจจุบัน
ในอดีตย้อนหลังไป 5 ปี 10 ปี หรือตามที่ต้องการ มีสภาพเป็นอย่างไร หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงใด เปลี่ยนแปลงแล้ว
เป็นอย่างไร วิธีการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงเวลาต่าง ๆ  

 

 
ภาพที่  7    ตัวอย่างภาพตัดขวาง  

ที่มา: จิระชัย, 2547. 

 

7. แผนภาพความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กร (Venn diagram)  

Venn diagram น ามาใช้เพื่อแสดงว่า บุคคล หมู่คณะ และหน่วยงานหรือองค์กรใดเป็นผู้มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจ และแสดงความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในและภายนอกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน 

องค์กร กลุ่ม และบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องอยู่กับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีวิธีการโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

การท า Venn diagram นั้นสามารถจัดท าได้โดยการสังเกตของผู้สัมภาษณ์เอง และจากการสอบถามผู้ให้ข้อมูล

หลักก็ได้ โดยใช้กระดาษแผ่นใหญ่ ๆ ในการวาดไดอะแกรม ตัดกระดาษรูปร่าง และขนาดต่าง ๆ เพื่อใช้แทนสถาบัน บุคคลต่าง 

ๆ  ขนาดของกระดาษจะแทนความเล็กใหญ่ของกลุ่มองค์กร ควรจัดวางกระดาษที่ใช้แทนสถาบัน หมู่คณะ และบุคคลของ

ชุมชนเอง ไว้ภายในวงกลมขนาดใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนชุมชน ระยะความใกล้ ไกล ของกระดาษที่เป็นตัวแทนของกลุ่มองค์กรจะ

แทนลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กรนั้น ๆ กล่าวคือถ้าวางสัมผัสกันแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องสนองตอบต่อกันระหว่าง

สมาชิกใน 2 กลุ่มนั้น หรืออาจจะใช้ระยะห่างของลูกศรเป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์ก็ได้ กล่าวคือถ้าลูกศรสั้น (อยู่ใกล้

ชุมชน) แสดงว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชุมชนมาก หรือถ้าลูกศรยาว ก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชุมชนน้อย 
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กระดาษช้ินต่าง ๆ ที่ใช้แทนสถาบัน จากภายนอกชุมชนก็ให้วางไว้นอกวงกลมท าลูกศรช้ีให้เห็นว่าสถาบันจากภายนอกชุมชน

เกี่ยวข้องกับสถาบันภายในชุมชนอย่างไร ตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กรดังแสดงในภาพท่ี 8 

 

 

ภาพที่  8  ตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กร (Venn diagram) 

ทีมา: การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสาขาวนศาสตร์ชุมชน ปี 2548 

 

8. ปฏิทินกิจกรรมพื้นบ้าน (Seasonal Calendar) 

ปฏิทินกิจกรรมพื้นบ้านจะเป็นวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมในช่วงเวลาตา่ง ๆ ที่มีในหมู่บ้าน จะท าได้
โดยการ แบ่งตารางเป็นสองส่วน คือ การระบุเวลา นิยมเป็นเดือนต่าง ๆ ในรอบปี และกิจกรรม หรือสิ่งที่ต้องการรู้ 

เตรียมกระดาษแผ่นใหญ่ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เขียนปฏิทินท้องถิ่นลงไป โดยใช้เดือนเป็น
แกนตั้ง และช่ือเดือนควรจะเขียนตามคตินิยมของชาวบ้าน และอย่าลืมถามว่าตรงกับเดือนทางสุริยะคติอย่างไร ควรจะเลือก
เวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่จะไปท าปฏิทินร่วม และควรเลือกคนท่ีสามารถให้ข้อมูล รู้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราสนใจ ได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง 

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ และควรให้ชาวบ้านทราบถึงกิจกรรมที่จะท าต่อไปหัวข้อที่จะท าปฏิทิน 
มีได้หลากหลายจึงข้ึนอยู่กับความสนใจ เช่น กิจกรรมการเพาะปลูกในรอบปี, ประเพณี หรือกิจกรรมทางสังคมที่ในชุมชน, การ
เก็บหาของป่าชนิดต่าง ๆ ในรอบปี ก าหนดกิจกรรมที่ต้องการรู้ให้ชัดเจน จากนั้นถามถึงกิจกรรมต่าง ว่ามีการท าอะไรบ้าง ท า
ในช่วงไหน อาจจะประยุกต์ประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างมาใช้ได้จดบันทึกรายละเอียดต่าง ที่น่าสนใจ และ
ควรมีการเช็คความถูกต้องของข้อมูลด้วย ตัวอย่างปฏิทินกิจกรรม เช่น การเก็บหาของป่าในรอบปี ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ตัวอย่างปฏิทินการเก็บหาของป่า 

 

ชนิดของป่า 
ส่วนท่ีใช้
ประโยชน ์

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

1. เห็ด              
เห็ดเผาะ ดอกเห็ด             
เห็ดลม ดอกเห็ด             
เห็ดแดง ดอกเห็ด             
เห็ดไข่ห่าน ดอกเห็ด             
เห็ดโคน ดอกเห็ด             
2. ผักป่า              
ผักหวานป่า ใบ ยอด             
ผักชะอม ยอด             
3. ไม้ไผ่              
ไผ่บง หน่อ ล า             
ไผ่รวก หน่อ ล า             
ไผ่ไร่ หน่อ ล า             
ไผ่ข้าวหลาม ล า             
4. สมุนไพร              
ฮ่อสะพายควาย ล าต้น             
ก าลังเสือโคร่ง ล าต้น             

หมายเหตุ    ช่วงเวลาการเก็บหาหน่อไม้ 

 

9. การจัดล าดับ (Ranking) 

การจัดล าดับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้ทราบถึงความชอบ ความสนใจ หรือความต้องการของ

ชาวบ้านในระดับมากน้อย ควรด าเนินการกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คน โดยเลือกบุคคลที่รู้เรื่องดี และมีความสนใจ ทั้งชาย

และหญิงถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้ แต่บางสังคมผู้หญิงอาจจะไม่อยากร่วมกับกลุ่มผู้ชายก็ควรจะแยกกลุ่มออกไป หาบริเวณที่

กว้างพอที่จะท าตารางเมตริก (ถ้าต้องการเขียนบนพื้นดิน) หรือหากระดาษแผ่นใหญ่ ที่สามารถมองเห็นกันได้อย่างทั่วถึง และ

ก าหนดประเด็นท่ีจะจัดล าดับ ซึ่งการจัดล าดับมีอยู่ 2 วิธี ได้แก ่

Pair-wise Ranking  ซึ่งเป็นการจัดล าดับที่ง่าย ๆ  เมื่อมีประเด็นท่ีจะจัดล าดับแล้ว ให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดมสิ่ง

ที่พวกเขาชอบ (ไม่ชอบ) สิ่งที่มี หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นออกมาให้ได้มากที่สุด หรือในบางกรณีเพื่อความสะดวกในการ

ด าเนินการจะก าหนดให้มีประมาณ 10 อย่าง ซึ่งจะมีอะไรบางใน 10 อย่างนั้นจะต้องเป็นมติของกลุ่มเป็นส าคัญ  เช่น ถ้า

ต้องการจัดล าดับ ชนิดของต้นไม้ที่ชาวบ้านสนใจจะปลูก ผู้เก็บข้อมูลควรกระตุ้นให้กลุ่มช่วยกันคิดว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้างที่

น่าสนใจ เมื่อได้ชนิดต้นไม้แล้วจะน ามาจัดอันดับ โดยการเขียนตาราง สองแนว (ด้านตั้งและด้านนอน) แล้วใส่ชนิดของต้นไม้ใน
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ตารางทั้งด้านตั้งและด้านนอน จากนั้นให้ถามเปรียบเทียบต้นไม้ที่ละคู่ ถ้าชนิดใดมีคะแนนมากกว่าให้เขียนลงในช่องตาราง ท า

ไปจนครอบทุกชนิด จากนั้นนับคะแนนชนิดต้นไม้ที่ได้รับการเลือก แล้วจัดล าดับ จะท าให้ทราบว่าไม้ชนิดใดที่ชาวบ้านนิยมมาก

น้อย ตัวอย่างดังแสดงใน ตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่าง การจัดล าดับไม้ที่ชาวบ้านสนใจปลูก 

ชนิดต้นไม ้ สัก ประดู ่ ยูคาลิปตัส ไผ่ กฤษณา รวมคะแนน 

สัก  สัก สัก สัก สัก 4 

ประดู ่   ประดู ่ ไผ ่ กฤษณา 1 

ยูคาลิปตัส    ไผ ่ กฤษณา 0 

ไผ่     กฤษณา 2 

กฤษณา      3 

 จากตารางชนิดไม้ที่ชาวบ้านต้องการปลูกได้แก่ อันดับ 1 สัก  อันดับ 2 กฤษณา  อันดับ 3 ไม้ไผ่  

 

Matrix Ranking เป็นวิธีการจัดล าดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้น วิธีการเริ่มต้นจะท าเช่นเดียวกับ Pair-wise 

Ranking คือการระดมชนิดต้นไม้ที่ต้องการปลูก นอกจากนั้นจะต้องช่วยกันก าหนดเกณฑ์ในการจัดล าดับด้วย เช่น เมื่อได้ชนิด

ไม้ที่ต้องการปลูกแล้ว ช่วยกันระดมสมองเพิ่มเติมว่าไม้ที่จะน ามาปลกูควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ควรจะได้มาจาก

การตกลงร่วมกันของกลุ่ม หรือถ้าผู้เก็บข้อมูลมีเกณฑ์อยู่แลว้ก็สามารถท่ีจะใช้ไดเ้ช่นเดียวกัน จากนั้นเขียนตาราง 2 แนว โดยให้

แนวใดแนวหนึ่งเป็นชนิดต้นไม้ และอีกแนวหนึ่งเป็นเกณฑ์  การลงคะแนนอาจจะใช้วัสดุที่หาไดง่้าย เช่น ก้อนหิน เมล็ดพืช ฯลฯ 

จากนั้นก าหนดข้อตกลงในการลงคะแนนในกลุ่ม (ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ตามวิธีการที่เหมาะสม หรือกลุ่มยอมรับ) เช่น 

 ก าหนดว่า ก้อนหิน 1 ก้อน แทน ค่าน้อย ก้อนหิน 2 ก้อน แทนค่าปานกลาง ก้อนหิน 3 ก่อนแทนค่ามาก จากนั้นอธิบายวิธีการ

ให้คะแนนแก่กลุ่ม และปล่อยให้แต่ละคนในกลุ่มหยิบก้อนหิน หรือวัสดุอื่น ๆ ตามจ านวนที่พวกเขาพึงพอใจใส่ลงในแต่ละช่อง

ของตาราง เมื่อทุกคนลงจนครบจึงนับคะแนน ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่  

 การอธิบายค่าคะแนนของ Matrix Ranking สามารถท าได้ 2 แนวทาง คือสามารถสามารถบอกได้ว่าไม้ชนิดใดที่

ชาวบ้านมีความสนใจที่จะปลูก และคุณสมบัติข้อใดของไม้แต่ชนิดที่ชาวบ้านสนใจ  

 

ตารางที ่4   ตัวอย่างการจัดล าดับชนิดต้นไม้ที่ชาวบ้านนิยมใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

การใช้ประโยชน์ สนสองใบ สนสามใบ เต็ง ตึง ก่อ รวมคะแนน 

ไม้สร้างบ้าน 25 25 25 25 0 100 

ไม้ฟืน 10 10 20 20 25 85 

ไม้เกี๊ยะ 20 15 0 0 0 35 

สร้างรายได้ 5 0 0 0 10 15 

รวมคะแนน 60 50 45 45 35  
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จากตารางที่ 4  สามารถอธิบายได้ว่าต้นไม้ที่ชาวบ้านเห็นว่าส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ไม้สัก (100 คะแนน) ยูคา

ลิปตัส (50 คะแนน) ประดู่ (38 คะแนน) กฤษณา ( 25 คะแนน) และ ไผ่ (20 คะแนน) ตามล าดับ  ในกรณีการพิจารณาตาม

การใช้ประโยชน์ไม้แต่ละชนิด พบว่า การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างบ้าน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ไผ่ จะได้รับความนิยม

ตามล าดับ แต่ในกรณีการสร้างรายได ้ไม้สกัเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ไม้กฤษณา ไม้ยูคาลิปตัส และกรณีพิจารณาไม้เป็นราย

ชนิด สามารถบอกได้ว่าไม้แต่ละชนิด ชาวบ้านคาดหวัง หรือ คิดว่าจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์อะไร เช่น ไม้กฤษณา ชาวบ้านคิด

ว่าเป็นไม้ที่ได้ราคาดี สามารถสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ในขณะที่ไม้สักสามารถ

ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายกว่า 

 

10. แผ่นล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา (Time Chart) 
เป็นการถามประวัติ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วมาจัดล าดับตามช่วงเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก

ในการวิเคราะห์พัฒนาการของชุมชนกับทรัพยากร และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อให้ได้เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่มี

ความส าคัญต่อประวัติของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงในอดีตถึงปัจจุบันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ าป่า การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชน เช่น ปีท่ีการตั้งชุมชน ปีท่ีมี

ไฟฟ้า ถนน หรือสาธารณูปโภคที่ส าคัญ ปีที่มีการสัมปทานป่าไม้ เกิดการรวมตัวจัดการป่า ปีที่มีน้ าท่วม ฝนแล้ง หรือมีภัยพิบัติ

เกี่ยวกับป่า เช่น ไฟป่าท่ีรุนแรง ฯลฯ 

 

ตารางที่ 5    ตัวอย่างประวัติและพัฒนาการของชุมชน 

ช่วงเวลา เหตุการณ์ 
ยุคแรก 2448-2508  - ก่อตั้งชุมชน 

- ประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน 
ยุคท่ีสอง 2509-2515 

 

-บุกเบิกพ้ืนท่ีเพื่อท าการเกษตร 
-สัมปทานท าไม้ของรัฐในพ้ืนท่ีป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน 
-ประกาศพ้ืนท่ีป่ารอบ ๆ หมู่บ้านเป็นเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

ยุคท่ีสาม 2516-2525 -คนในชุมชนกับป่ารอบ ๆ หมู่บ้านถูกแยกออกจากป่าโดยกฎหมาย 
-จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าใกล้ชุมชนในปี 2525 

ยุคท่ีสี่ 2526-2535 

 

- เริ่มต้นท างานร่วมกับคนในรอบพื้นที่โดยจัดอบรมและพัฒนาอาชีพตามโครงการหมู่บา้น
รักษ์ป่าประชารักษ์สัตว ์
-ชาวบ้านอพยพเป็นแรงงานรับจ้างและท าการเกษตรเพื่อขายแทนอาชีพเก็บหาของป่ามาก
ขึ้น 

ยุคปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 

 

- เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับคนในชุมชน (แนวคิด วัตถุประสงค์และ
พฤติกรรมที่ปรากฏ) 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป้าหมายรอบพื้นที่ป่าเพื่อพัฒนา
อาชีพท่ีสอดคล้องกับการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้



22 
 

 

11. แผนผังระบบผลิต  

การศึกษาระบบการผลิตต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมีความส าคัญในการช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึง สภาพทั่วไปของ

ระบบการผลิตที่มีอยู่ ปัจจัยน าเข้าที่มาจากแหล่งต่าง ๆ กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลผลิตที่ได้ว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร ส่งไปไปยังใครบ้าง วิธีการเริ่มต้นจากก าหนดว่าต้องการศึกษาระบบการผลิตอะไร เมื่อได้ระบบท่ีต้องการศึกษาแล้ว ให้

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า ว่ามีอะไรที่ต้องใช้ในการผลิตสิ่งที่ก าลังสนใจศึกษา ปัจจัย

ต่าง ๆ เหล่านั้นมาจากที่ไหน หรือใครบ้าง ในสัดส่วนเท่าใด เช่น แรงงาน ทุน ที่ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 2) กระบวนการผลิต 

เมื่อมีปัจจัยน าเข้าแล้วระบบมีการผลิตอย่างไร เช่น การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว เป็นต้น 3) ผลผลิตจากระบบผลิต ต้อวง

แสดงให้เห็นว่า เพื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วเกิดผลผลิตอะไรบ้าง และผลผลิตนั้นส่งต่อไปยังใครบ้าง ในสัดส่วนที่เท่าใด 

การศึกษาระบบผลิตดังกล่าวจะท าให้เห็นความเช่ือมโยง กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ระบบการตลาดต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่าง

แผนผังระบบการผลิต ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างระบบการผลิตประมงชายฝั่ง 

ที่มา: สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 17 (นางย่อน พังงา), (มปป.) 
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12. Forest Walk and Talk 

Forest Walk and Talk เป็นวิธีการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่ป่าหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีชุมชน

มีการใช้ประโยชน์อยู่ โดยการร่วมเดินไปกับผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนท่ีป่าหรือที่ดินท่ีต้องการศึกษา พร้อมท้ังการพูดคุย ซักถาม สิ่ง

ที่พบเห็น หรือข้อสังเกตต่าง ๆ ท่ีพบระหว่างการเดิน ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น 

การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสังเกตการณ์โดยตรง หรือการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

เป็นต้น วิธีการท า เริ่มจากการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ บางประเด็นการเดินเข้าไปส ารวจพื้นท่ี หรือดูพื้นที่จริงอาจจะท าให้

เข้าใจข้อมูลมากยิ่งขึ้น นัดหมายผู้ให้ข้อมูลหลักที่จะน าเดินส ารวจ เตรียมประเด็นค าถาม หรือแบบสังเกตการณ์ เมื่อเดินเข้าไป

ในพื้นที่ให้ ชักชวนผู้ให้ข้อมูลหลักพูดคุย แลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ที่พบเห็น หรือน่าสนใจ 

 

13. การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 

การศึกษาชุมชนโดยการส ารวจด้วยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการศึกษา
ชุมชนในเชิงปริมาณ ที่มีวิธีการใช้ค่อนข้างง่าย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลที่ต้องการตัวเลขท่ี
ชัดเจน เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร   แต่อย่างไรก็ตามการสร้างแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการศึกษาย่อมจะเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่มีคุณค่า และได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถน าไปสู่การ
ใช้งานได้จริง ๆ ไม่เป็นข้อมูลขยะที่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการสัมภาษณ์ แต่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ในการท างานด้านวนศาสตร์ชุมชนบางครั้งต้องการข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจ และการแสดงผล
ที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  

การศึกษาชุมชนด้วยแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามนี้ ควรเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์

ชุมชนด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้ข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลเฉพาะที่ต้องการศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว และถ้าพบว่ามีข้อมลู

บางอย่างที่ต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงปริมาณ จึงควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามนี้ โดยแบบ

สัมภาษณ์หรือแบบสอบถามจะพัฒนาจากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนการศึกษาชุมชนช่วงแรก ซึ่งจะท าให้ได้แบบสัมภาษณ์ หรือ

แบบสอบถามที่มีความชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ง่าย สั้น และกระชับ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจ

หลักการ วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามที่ดี  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์และ

ประมวลผลต่าง ๆ   

 

การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้ามาจัดกระท าให้เป็นระบบและหาความหมาย 

แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้สามารถน าไปสู่ความเข้าใจต่อการด ารงอยู่และ

เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะจะเป็นการจัดกลุ่มหมวดหมู่ ของข้อมูล 

เช่ือมโยงข้อมูล หรือแปรผล แปรความหมายจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ถึงแม้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลมาหลายประเด็น 

หลากหลายวิธี แต่ถ้าไม่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายผล เพื่อน าไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ การ

เก็บรวบรวมข้อมูลมากมายเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ หรือคุ้มค่ากับเวลา และงบประมาณ งานวนศาสตร์ชุมชน ต้องการการ
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วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ ท่ีแปรผลออกมาในเชิงตัวเลข แยกแยะเป็นหน่วยที่ชัดเจน ในขณะที่ก็มีความต้องการวิเคราะห์

ในเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องด าเนินไปตลอดกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การจัดการข้อมูล ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ทวนสอบข้อมูล ความน่าเช่ือถือ น าข้อมูลมาจัดเรียง เพื่อ

ตีความ วิเคราะห์เช่ือมโยงความสัมพันธ์ หรือวิเคราะห์แบบอื่น ๆ ตามเทคนิควิธีการแต่ละอย่างที่นิสิตเลือกใช้ในการเก็บข้อมูล 

ดังเช่น การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ควรจะมีการจัดการข้อมูลโดยการน า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละประเด็นมาจัดเรียง จากนั้นอ่านทบทวน แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น ดัง

รูปแบบตารางในตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ตัวอย่างการจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

สรุป ข้อสังเกต 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านสังคม ประวัติชุมชน ให้เขียนข้อความที่

ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก คนที่ 1 

 

ให้เขียนข้อความที่

ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก คนที่ 2 

 

ให้เขียนข้อความที่

ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก คนที่ 3 

 

สรุปข้อมูลในประเด็น

นั้น ในกรณีที่ข้อมูลไม่

ชัดเจน หรือมีความ

แตกต่างกัน ต้อง

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลักเพิ่มเติมจนกวา่

ประเด็นนั้น ๆ จะมี

ความชัดเจน 

ให้บันทึกสิ่งที่ผู้ให้

สัมภาษณ์สังเกตพบ 

หรือปฏิกิรยิา ความ

น่าเช่ือถือของผู้ให้

สัมภาษณ ์

 การตั้งถิ่นฐาน ให้เขียนข้อความที่

ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก คนที่ 1 

 

ให้เขียนข้อความที่

ไดจ้ากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก คนที่ 2 

 

ให้เขียนข้อความที่

ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก คนที่ 3 

 

ในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูล

หลักไม่ได้ให้สัมภาษณ์

ในประเด็นนั้นให้ข้าม

ไป 

ข้อมูลในบางประเด็น

อาจจะได้จากการ

สังเกตการณ์ของ

สมาชิกในกลุ่ม ซ่ึง

ควรมีการบันทึกไว้ให้

เป็นระบบ 

 

 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ชุมชนในงานวนศาสตร์ชุมชน เป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อดูถึงความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของชุมชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ป่า) และศึกษาว่ามีปัจจัยอะไร เป็นตัว

ก าหนดการเปลี่ยนแปลง และแยกแยะ ท าความเข้าใจกับปัญหาการพัฒนาที่มีความสลับซับซ้อน และต้องการการผลักดันให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยชาวบ้าน นอกจากน้ี ยังเป็นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล ความสัมพันธ์

ของคนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางสังคมชนช้ัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกที่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมของชุมชน การใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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 บทสรุป 

 การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเป็นกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลในมิติต่าง ๆ ของชุมชน ที่เกี่ยวข้อง กับวิถีชีวิต การใช้

ประโยชน์ และการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เทคนิควิธีการในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนมีอยู่หลายวิธี เพื่อให้

ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลในเชิงปริมาณ ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจสภาพเศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 

ปัญหา ข้อจ ากัด หรือศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การท าโครงการ หรือแนวทางการท า งานร่วมกับชุมชน รวมไปถึงการวาง

แผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างอย่างมีส่วนร่วมต่อไป 
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ภาคผนวกที่ 1 ตัวอย่างแนวค าถามในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

แนวค าถามในการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 

ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นข้อมูลย่อย แนวค าถาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

การพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ไม ้

- รู ป แ บ บ / ลั ก ษ ณ ะ ก า ร พึ่ ง พิ ง
ทรัพยากรป่าไม ้

- ชนิด/ประเภททรัพยากรจากป่าท่ีมี
การพึ่งพิง 

- ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

 ชุมชนมีการพึ่งพิงป่าหรือไม่  

 ถ้ามีการพึ่งพิง มีรูปแบบหรือลักษณะ
การพึ่งพิงอย่างไร  

 มีชนิดหรือประเภทของทรัพยากรจาก
ป่าไม้อะไรบ้าง 

 มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 ฯลฯ 

   

การเก็บหาของป่า  - ชนิดและปริมาณของป่าท่ีมีการ
เก็บหาภายในชุมชน 

- วัตถุประสงค์ในการเก็บหาของป่า
แต่ละชนิดเช่น เพื่อบริโภคภายใน
ครัวเรือน หรือ ขาย 

- ช่วงเวลาท่ีมีการเก็บหา 

- บริเวณ หรือแหล่งท่ีเก็บหา 

- คนท่ีเก็บหา 

- สภาพการณ์ของแหล่งเก็บหาใน
ปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง
ในการเก็บหา 

- ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

- ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดท่ีพบ 

 มีของป่าชนิดใดบ้างท่ีชุมชนมีการเก็บ
หามาใช้ประโยชน์ (เช่น เห็ด หน่อไม้ 
ผักป่า สมุนไพร ผลไม้ป่า แมลงและ
ผลิตภัณฑ์ของแมลง ฯลฯ) 

 ของป่าแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์การ
เก็บหาไปเพื่ อ ใช้ ประ โยช น์อะ ไร 
(บริโภคภายในครัวเรือน ขายเป็น
รายได้ หรือทั้งสองอย่าง) 

 ของป่าแต่ละชนิดเก็บหาจากท่ีไหน 
ในช่วงเวลาใด สมาชิกในครัวเรือนใคร
เป็นคนเข้าไปเก็บหา (ในภาพรวมถาม
ว่าส่วนใหญ่ใครเข้าไปเก็บหา แต่ใน
กรณีครัวเรือนถามว่าส่วนใหญ่สมาชิก
คนใดเข้าไปเก็บหา และส่วนใหญ่เก็บ
อะไร) 

 ปัจจุบันแหล่งเก็บหาของป่า (พื้นท่ีป่า
ไม้) มีสถานการณ์/สภาพเป็นอย่างไร 

 มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการ
เก็บหาของป่าต่าง ๆ มีหรือไม่ อย่างไร 

 ฯลฯ 
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ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นข้อมูลย่อย แนวค าถาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

การใช้ไม้ฟืน ถ่าน และ
ไม้เกี๊ยะ 

- ลักษณะการใช้ไม้ฟืน ถ่าน และไม้
เกี๊ยะของชุมชนในปัจจุบัน 

- ชนิดไม้ท่ีมีการน ามาใช้ท าไม้ฟืน/
ถ่าน 

- ขั้นตอน/วิธีการ/กระบวนการใน
การเก็บหา การส ารองไว้ใช้
ประโยชน์ 

- แหล่งเก็บหาไม้ฟืน  

- ปริมาณความต้องการและการใช้
ในปัจจุบัน 

- สภาพการณ์เก็บหา และปริมาณ
ไม้ฟืน ถ่านในปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต 

- ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

- ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดใน
การใช้ประโยชน์ 

 มีการใช้ ไม้ฟืน ถ่ าน และไม้ เกี๊ยะ
หรือไม ่ 

 ท าไมนิยมใช้ไม้ฟืน ถ่าน และไม้เกี๊ยะ 

 ถ้าใช้ไปเก็บหามาจากท่ีไหน (เช่นพื้นท่ี
ป่า ระบุสถานท่ี หรือจากสวน หรือ
พื้นท่ีอื่น ๆ  

 ชนิดไม้อะไรที่นิยมน ามาท าเป็นไม้ฟืน/
ถ่าน หรือไม้เกี๊ยะ 

 มีขั้นตอน/กระบวนการในการเก็บหา
ไม้ฟืน/ไม้เกี๊ยะอย่างไร เก็บหาในช่วง
ไหน โดยใคร ต้องจ้างหรือไม ถ้าจ้างมี
ค่าใช้จ่ายอย่างไร 

 ถ้าเก็บหาได้แล้วมีการเก็บส ารองไม้ฟืน
อย่างไร (เก็บมาใช้ท้ังปี หรือเก็บมาใช้
เป็นบ้างช่วงเมื่อหมดก็ไปเก็บใหม่เป็น
ต้น 

 ในปริมาณเท่าไร (เทียบปริมาณท่ีมี
การใช้ประโยชน์ ระบุหน่วยต่อปี) 

 สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
(เช่นปริมาณ ความมาก-น้อย ความ
ใกล้-ไกล) และแนวโน้มในอนาคตเป็น
อย่างไร 

 มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 มี ปัญหาหรื อ ข้ อ จ า กั ด ใ นก า ร ใ ช้
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร (อธิบาย)
ฯลฯ 

   

การใช้ชัน หรือยางสน - ความเป็นมาหรือประวัติในการท า
ยางสน/ ชันสนในพื้นท่ีป่าสนวัด
จันทร์ (การใช้ของคนในชุมชน 
การเจาะเพื่อขายของคนในชุมชน 
การเจาะยางสนโดยสัมปทานของ
กรมป่าไม้) 

- วิธีการ/ขั้นตอนในการเจาะ 

- การใช้ประโยชน์ 

 ชุมชนใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัย 

 ในกรณีไม้เพื่อการก่อสร้างมีความ
ต้องการใช้หรือไม่  

 ถ้ามีความต้องการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อะไรบ้าง (ขาย/ใช้เอง) 

 มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
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ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นข้อมูลย่อย แนวค าถาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

- ความต้องการใช้ชัน/ ยางสนใน
ปัจจุบัน(ขาย/ใช้เอง) 

- ปริมาณความต้องการ 

- สภาพการใช้ และการหาไม้มาใช้
ประโยชน์ 

- ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดท่ี
พบ 

 ปัญหาอุปสรรคในการใช้ เพื่อการ
ก่อสร้าง 

 ฯลฯ 

การใช้ไม้เพื่อการ
ก่อสร้าง 
 

- ความต้องการใช้ไม้เพ่ือการ
ก่อสร้าง (ขาย/ใช้เอง) 

- ชนิดไม้ท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ 

- ขันตอน/ วิธีการในการได้มาของ
ไม้เพ่ือการก่อสร้าง 

- ปริมาณความต้องการ (สร้างบ้าน 
หรือใช้สอยอื่น ๆ  

- สภาพการใช้ และการหาไม้มาใช้
ประโยชน์ 

- กฎกติกาในการใช้ประโยชน์ 

- ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

- ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดท่ีพบ 

 ชุมชนใช้วัสดุอะไรในการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัย 

 ในกรณีไม้เพื่อการก่อสร้างมีความ
ต้องการใช้หรือไม่  

 ถ้ามีความต้องการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อะไรบ้าง (ขาย/ใช้เอง) 

 ใช้ไม้ชนิดใดในการก่อสร้าง และไม้แต่
ละชนิดใช้ท าส่วนใดของบ้าน 

 วิธีการ/ ขั้นตอนในการตัดไม้มาใช้
ประโยชน์ 

 มีกฎกติกาในการใช้ประโยชน์อย่างไร
บ้าง 

 มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 ปัญหาอุปสรรคในการใช้ เพื่อการ
ก่อสร้าง 

 ฯลฯ 

   

การล่าสัตว์ 
 

- สัตว์ป่าท่ีชาวบ้านนิยม
รับประทาน 

- ปริมาณสัตว์ท่ีล่าได้ 

- ค่านิยมในการรับประทานสัตว์ป่า 

- ความยาก ง่ายในการได้สัตว์ป่าใน
ปัจจุบัน 

- ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

- ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

 ปัจจุบันมีสัตว์ป่าอะไรบ้างท่ีพบอยู่ใน
พื้นท่ีป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน 

 สัตว์ป่ า เหล่ า น้ีมี จ านวนมากน้อย
เพียงใด  

 ชุมชน/ชาวบ้านนิยมรับประทานสัตว์
ป่าชนิดใด 

 ท าไมถึงชอบรับประทานเน้ือสัตว์ป่า
ชนิดน้ัน ๆ  

 ในการรับประทานได้เน้ือ/ผลิตภัณฑ์
สัตว์ป่าน้ัน ๆ มาอย่างไร 
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ข้อมูลที่ต้องการ ประเด็นข้อมูลย่อย แนวค าถาม ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

 มีความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ในการใช้
ประโยชน์ 

 ฯลฯ 
การพึ่งพิงทรัพยากรป่า
ด้านอื่น ๆ 

- การเป็นแหล่งต้นน้ า 

- การเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

- ความเชื่อและวัฒนธรรม 

 มีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในด้านอื่น 
ๆ อีกหรือไม ่อย่างไร 

 ฯลฯ 

   

 

 

 

 

  

 


