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ค�ำนิยม
เมือ่ ได้อา่ นเอกสารคูม่ อื การวิจยั ชุมชนฉบับนีแ้ ล้ว ไม่ใช่งานวิจยั ทีร่ ำ�่ เรียนกันมาแต่หากเป็นมิตงิ านวิจยั
แนวใหม่ อยากจะเรียกว่า “เป็นงานวิจยั (เพือ่ ชีวติ ) ชุมชน” เพราะเหตุทก่ี ระบวนการงานวิจยั เริม่ จากคนภายใน
ชุมชนสวมบทบาทนักวิจยั ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนงานวิจยั แล้วม้วนตัวกลับมาเอาผลวิจยั ของตนไปปฏิบตั โิ ดยอาศัย
ทุนทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนนัน้ เอง จนเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้าน ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม
และสิง่ แวดล้อมอันเกิดผลดีตอ่ คุณภาพชีวติ แล้วกลับมาเริม่ ต้นทบทวน กระบวนการวิจยั กันใหม่...ไม่มที ส่ี น้ิ
สุด งานวิจยั (เพือ่ ชีวติ ) ชุมชน จึงดำ�เนินต่อไปอย่างยัง่ ยืน ไม่มวี นั จบสิน้
งานวิจัย (เพื่อชีวิต) ชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็งและชุมชนเข้มแข็งสร้างงานวิจัย (เพื่อชีวิต) ชุมชน
ให้เข้มแข็ง เกิดนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สังคมและชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ถึงขั้นชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้ เกิดศูนย์เรียนรู้มากกว่า ๒๐๐ แห่ง ในชุมชน พื้นที่ตำ�บลประมาณ ๒,๐๐๐ แห่ง ที่ทำ�งาน
วิจัย (เพื่อชีวิต) ชุมชนในขณะนี้
หัวใจของงานวิจยั (เพือ่ ชีวติ ) ชุมชนตามแนวทางการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณาแบบเร่งด่วน (Rapid
Ethnographic Community Assessment: RECAP) คือการนำ�ศาสตร์ของพระราชามาใช้เป็น แนวทาง
เริ่มจากเข้าใจ (ตนเอง) โดยคนในชุมชนค้นหาความจริงในชุมชน ทุน ทรัพยากร ศักยภาพของชุมชนตน
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขทีท่ ำ�กันมา นำ�ไปสูก่ ารเข้าถึง (ตนเอง) ด้วยการเอาความจริงทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ใช้หลักเหตุผลทัง้ ด้านประสบการณ์และวิชาการ จนค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ร่วมกันค้นหา (ตนเอง) โดยใช้ทนุ และศักยภาพทีม่ ี (จัดการตนเอง) เพือ่ ให้บรรเทาและหลุดพ้นจากปัญหา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ปี ความเปลี่ยนแปลงได้เกิด
ขึ้นในชุมชนมากมายในขณะนี้
ความสำ�เร็จของงานวิจยั (เพือ่ ชีวติ ) ชุมชนวัดได้จากคุณภาพชีวติ และสุขภาวะของประชาชน เปลีย่ น
ไปในทางทีด่ ขี นึ้ งานวิจยั (เพือ่ ชีวติ ) ชุมชนจึงเป็นวิธกี ารเพือ่ ปฏิรปู ระบบการเสริมสร้างสุขภาพ ให้ประชาชน
สามารถเรียนรูแ้ ละแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ครอบครั วชุมชน สังคมและสภาพแวดล้อม อันเป็นการแบ่ง
เบาภาระของสังคม ทำ�ให้ชมุ ชนในสังคมเป็นชุมชนช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผูอ้ นื่ สร้างทัศนคติ พฤติกรรม
จิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูล มุ่งประโยชน์ส่วนรวม เป็นชุมชนสันติสุขภาวะยั่งยืน
มั่นใจว่าเอกสารคู่มืองานวิจัยชุมชนฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำ�หนด
ไว้ ซึ่งได้มีการนำ�ใช้แล้วเกิดผลดี และหวังว่าชุมชนที่เข้มแข็งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจะทำ�ให้สังคมและประเทศ
ของเรามีความเข้มแข็งควบคู่กันไป
ธวัชชัย ฟักอังกูร
ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กันยายน ๒๕๖๑

ค�ำนิยม
ผมเริ่มเรียนรู้วิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community
Assessment Process: RECAP) โดยอาจารย์ขนิษฐา (รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร) และคณะเมื่อผมเข้ามา
เป็นกรรมการบริหารแผน คณะที่๓ แผนสุขภาวะชุมชน พร้อมทั้งมีโอกาสได้เห็นการนำ�เสนอผลการเรียน
รูข้ องนักวิจยั ชุมชนจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่ น่าอยูท่ ีผ่ า่ นการใช้ “วิธกี ารเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา
แบบเร่งด่วน” เป็นเวลา ๔ คืน ๕ วัน (อันที่จริงมีการเตรียมตัวทีมพี่เลี้ยงล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน) ได้เห็น
การเรียนรู้ร่วมกันโดยทำ�งานเป็นกลุ่มของผู้เรียนที่มาจากหลายสาขาและพื้นฐาน ตื่นตัวในการนำ�เสนอ
ข้อมูลทุนและศักยภาพของชุมชนที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทุนทาง
สังคมเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชน มีการระบุปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน มีการระบุปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน จำ�แนกกลุ่มเป้าหมาย
และระบุความต้องการ นำ�เสนอข้อมูลด้วยการ infographic เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย กล่าวได้ว่าปฏิบัติการ ๔
คืน ๕ วัน เป็นกระบวนการที่เข้มข้น ถึงแม้จำ�นวนตัวอย่างมีไม่มากเนื่องด้วยถูกจำ�กัดด้วยเวลา แต่มีการ
ยืนยันความน่าเชือ่ ถือของข้อค้นพบด้วยการทำ�งานกลุม่ ทีผ่ เู้ รียนมาจากหลายสาขา หลายความเห็น ถกกัน
จนเป็นทีย่ อมรับข้อสรุปร่วมกัน และมีการเทียบเคียงผลกับผูร้ ใู้ นพืน้ ที่ กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ หมด
เป็นการเรียนรู้เชิงระบบ (โดยไม่จำ�เป็นต้องตอกย้ำ�ความเป็นระบบ) ผู้เรียนได้แยกแยะองค์ประกอบ (ทุน
ทางสังคม) ต่างๆ และเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ภายในระบบ (ขอบเขตการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ (อปท.) ) เป็นการเรียนรูจ้ ากการสืบค้นข้อมูลในพืน้ ทีม่ กี ารปฏิบตั ใิ นการจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ และ
รายงานผล ซึง่ เอกสารชุดนีเ้ สริมด้วยปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะเสริมสร้างศักยภาพและทักษะวิจยั ชุมชนให้กบั ผูเ้ รียน
พร้อมทัง้ ตัวอย่างของการรายงานผล ซึง่ จะช่วยลดจุดอ่อนเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ กล่าว
ได้ว่าเป็นเอกสารคู่มือวิจัยชุมชนสำ�หรับทุกสาขาที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง
เอกสาร “การวิจยั ชุมชนด้วยวิธวี จิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาแบบเร่งด่วน”ชุดนีไ้ ด้ผา่ นการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง ผมเห็นว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์สำ�หรับคนหลายกลุ่มที่จะน้อมนำ�ศาสตร์ของพระราชา
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง จำ�เป็นต้องอาศัยข้อมูลในการ กำ�กับ
ทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่ การใช้ขอ้ มูลอย่างเปิดเผยพร้อมทัง้ สนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม จะเกิดการ
รวมพลังในการขับเคลือ่ นงานและกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชนอย่างทัว่ ถึง นอกจากนีย้ งั สามารถตรวจ
สอบความสามารถในการนำ�นโยบายรัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
๒. นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน นักปกครองจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะระดับจังหวัดและ อำ�เภอ
จะเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจกับหลักคิดและสร้างความคุน้ เคยกับวิธกี าร และควรหา
โอกาสสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกัน นอกจากสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชนและความเชือ่ มัน่ ให้กบั ตนเองแล้วนัน้
ยังสามารถหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสะท้อนความต้องการของชุมชนสู่ นโยบาย
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๓. นักวิชาการเกษตร เป็นโอกาสที่เปิดกว้างมุมมองการทำ�งานที่เชื่อมโยงเกษตรและอาหารกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรและสุขภาพ การพัฒนาระบบเกษตรและอาหาร
ที่ เหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งในมิติด้านคน ภูมินิเวศ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม จะช่วยให้นักวิชาการเกษตรออกแบบระบบเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
๔. นักศึกษา เอกสารชุดนี้สามารถใช้กับทุกศาสตร์ที่เอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นักศึกษา
ที่มีความสนใจและตั้งใจจะทำ�งานด้านชุมชน ควรเสริมสร้างศักยภาพตนเอง ทำ�ความเข้าใจและอธิบาย
บริบทของชุมชน ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ปัญหาและศักยภาพของชุมชน พัฒนาทักษะการวิเคราะห์
และการนำ�ใช้ข้อมูล ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานซึ่งเป็นทักษะที่สำ�คัญยิ่ง ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ตนเองในการทำ�งานร่วมกันระดับกลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายที่มีปัญหาและความต้องการกัน
อาจารย์ขนิษฐาและคณะ ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในแวดวงวิชาการด้านการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง โดยการนำ�ใช้เครือ่ งมือวิจยั ทางมานุษยวิทยามาปรับให้เหมาะสมกับแผนสุขภาวะชุมชน ซึง่ ดำ�เนิน
การภายใต้สองหลักการสำ�คัญ คือ การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนาและการคำ�นึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย
เครื่องมือดังกล่าวนี้พร้อมด้วยการออกแบบกลไกประสานงานและกระบวนการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
ได้สร้างฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำ�คัญคือได้ยกระดับการทำ�งานเชิงวิชาการของชุมชนท้องถิ่นให้มีระบบการจัดการ
ข้อมูลและการใช้ข้อมูลในการวางแผน ปัจจุบันภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วนหรือเป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นว่า RECAP นี้ได้ขยาย
การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ อปท.
ถึงแม้ผมจะคุ้นเคยกับวิธีการประเมินชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) และ
การประเมินชนบทอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: PRA) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๒๕ - ๒๕๓๐ ซึ่งช่วงที่แนวทางวิจัยระบบฟาร์ม (Farming Systems Research: FSR) ได้มีการส่ง
เสริมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับสถาบันวิจัยนานาชาติทางเกษตรและในประเทศ แนวคิดการประเมิน
ชนบทแบบเร่งด่วนและอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นที่จะปรับวิธีคิดและวิธีการทำ�งานของนักวิจัยและนักส่ง
เสริมทางเกษตร มากกว่าที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งตนเอง เมื่อได้รับรู้และเรียนรู้งาน
วิชาการของอาจารย์ขนิษฐาและคณะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมถือว่าโชคดีทไี่ ด้
มีโอกาสนำ�เสนอแนวคิดและวิธีการดังกล่าวให้กับนักวิชาการเกษตรรุ่นใหม่ สำ�หรับนักวิชาการชุมชนท้อง
ถิ่น เมื่อมีโอกาสได้เข้าสู่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ๔ คืน ๕ วัน ขอให้มีความตั้งใจ ทำ�ความเข้าใจกับหลัก
การและวิธีการ RECAP นี้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นสืบไป และที่สำ�คัญตัวท่านเองจะเป็นที่ต้องการ
ของหน่วยงานอย่างแน่นอน
ด้วยจิตคารวะ
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
กรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กันยายน ๒๕๖๑
5

สารบัญ
ค�ำนิยม			
สารบัญ			
สารบัญปฏิบัติการ		
สารบัญภาพ			

บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บทที่ ๕
บทที่ ๖
บทที่ ๗
บทที่ ๘

แนวคิดและหลักการวิจัยชุมชน
ขั้นตอนที่ ๑ การเปิดสถานการณ์ชุมชน
ขั้นตอนที่ ๒ การก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างแนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๖ การน�ำเสนอข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๗ การเขียนรายงาน

๔
๖
๗
๑๒
๑๕
๒๗
๘๑
๘๙
๑๑๓
๒๕๑
๓๑๗
๓๓๕

บรรณานุกรม		

๒๙๑

ภาคผนวก		

๓๙๓
๓๙๕
๓๙๘
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๖
๔๐๘
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๔

ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ
ภาคผนวก ฎ

ค�ำนิยามเชิงปฏิบัติการ
๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอ
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมายและประชากรกลุ่มอื่นๆ
ภารกิจหลัก ๗ ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจหลัก ๔ ด้านของท้องที่ (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ภารกิจหลัก ๒ ด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
๘ คุณลักษณะความเป็นพลเมือง
การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ S-I-I

สารบัญปฏิบัติการ
ปฏิบัติการที่ ๒.๑
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่

ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่
ปฏิบัติการที่

แบบสรุปข้อมูลมือสองและวางแผนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด ๓๑
พร้อมแหล่งข้อมูลที่ต้องเก็บ
๒.๒
แบบตรวจสอบข้อมูลมือสองตามฐานข้อมูลและลักษณะข้อมูล
๔๖
๒.๓
กรอบแนวทางการสอบทานทุนทางสังคม ๖ ระดับ ได้แก่
๕๑
ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ระดับหมู่บ้าน ระดับต�ำบล
และระดับเครือข่าย
๒.๔
กรอบการน�ำเสนอของตัวแทนจาก ๔ องค์กรหลัก
๖๔
๒.๕
แนวค�ำถามเพื่อการรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน ๔ องค์กรหลัก
๖๙
๒.๖
แนวทางการสรุปข้อมูลจากการน�ำเสนอของ ๔ องค์หลัก
๗๗
๒.๗
แนวทางการลงพื้นที่ส�ำรวจและเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Grand tour)
๗๘
๓.๑
แบบสอบทานข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ แยกรายหมู่บ้าน
๘๔
เพื่อก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละประเด็น
๓.๒
แนวทางการมอบหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
๘๖
๔.๑
การสร้างแนวค�ำถามตามประเภทของค�ำถาม
๙๑
๔.๒
การสร้างแนวค�ำถามตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
๙๒
๔.๓
แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับบุคคล
๑๐๐
และครอบครัว
๔.๔
การเรียนรู้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม
๑๐๓
ระดับกลุ่มทางสัมคมและ องค์กรชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ระดับต�ำบล ระดับเครือข่าย
๔.๕
การเรียนรู้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม
๑๐๗
ระดับหน่วยงาน
๔.๖
การเรียนรู้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม
๑๑๐
ระดับแหล่งประโยชน์
๕.๑ (๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับบุคคล
๑๒๖
และครอบครัว
๕.๑ (๒) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคม
๑๒๗
ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๓) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับหน่วยงาน
๑๒๙
ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๔) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับแหล่งประโยชน์ ๑๓๐
ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับชุมชน
๑๓๑
ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๖)
ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๗)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๑)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๒)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๓)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๔)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๕)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๖)
ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๗)
ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๑)
ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๒)
ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๓)
ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๔)
ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๕)
ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๖)
ปฏิบัติการที่ ๖.๑

หรือหมู่บ้าน
แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับต�ำบล
แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับเครือข่าย
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนรายหมู่บ้าน
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านสังคม
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านสภาวะแวดล้อม
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านสุขภาพ
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านการเมืองการปกครอง
แสดงรายละเอียดข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง
ตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวม
ที่แสดงสถานะของต�ำบลด้านสังคม
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านสังคม
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านสภาวะแวดล้อม
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านสุขภาพ
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
ตามโครงสร้างของชุมชนด้านการเมืองการปกครอง
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงสถานะของต�ำบล
ด้านการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ที่มาและเส้นทางการพัฒนาของต�ำบลและของแต่ละทุนทางสังคม

๑๓๓
๑๓๖
๑๓๙
๑๔๖
๑๕๗
๑๖๕
๑๗๗
๑๘๘
๒๐๑
๒๐๗
๒๑๓
๒๑๙
๒๒๕
๒๓๖
๒๔๑
๒๕๕

ปฏิบัติการที่ ๖.๒
ปฏิบัติการที่ ๖.๓
ปฏิบัติการที่ ๖.๔

ปฏิบัติการที่ ๖.๕
ปฏิบัติการที่ ๖.๖
ปฏิบัติการที่ ๖.๗
ปฏิบัติการที่ ๖.๘
ปฏิบัติการที่ ๖.๙
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๐
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๑

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๒
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๓
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๔
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๕
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๖

จัดดระเบียบทุนทางสังคม ๖ ระดับและศักยภาพของชุมชน
โดยการน�ำใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
แบบเร่งด่วน (RECAP) รายหมู่บ้าน
สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
กับศักยภาพในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ
และด้านการเมืองการปกครอง)
สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน
ด้านสังคม
สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน
ด้านสภาวะแวดล้อม
สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน
ด้านสุขภาพ
สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน
ด้านการเมือง การปกครอง
สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคมที่สะท้อนศักยภาพชุมชน
(งานและกิจกรรม) ในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
การเทียบเคียงทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนของ อปท.
เครือข่ายรายหมู่บ้านโดยน�ำข้อมูลจากการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
แบบเร่งด่วน (RECAP) เทียบเคียงกับ ๗+๑
ประเด็นนโยบายสาธารณะ
การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมู่บ้าน
กับผลกระทบต่อ ๑๐ ปัญหาที่พบในชุมชนท้องถิ่น
การเทียบเคียงงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
รายหมู่บ้าน กับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมู่บ้าน
การจัดท�ำแผนภาพสรุปการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมู่บ้าน
การจัดท�ำแผนภาพสรุปทุนทางสังคมภาพรวมต�ำบล

๒๕๘

๒๖๐
๒๖๑

๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

๒๗๘
๒๘๔

๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๗
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๘
ปฏิบัติการที่ ๖.๑๙
ปฏิบัติการที่ ๖.๒๐
ปฏิบัติการที่ ๖.๒๑
ปฏิบัติการที่ ๖.๒๒
ปฏิบัติการที่ ๖.๒๓
ปฏิบัติการที่ ๖.๒๔
ปฏิบัติการที่ ๖.๒๕

ปฏิบัติการที่ ๗.๑
ปฏิบัติการที่ ๗.๒
ปฏิบัติการที่ ๗.๓
ปฏิบัติการที่ ๗.๔
ปฏิบัติการที่ ๗.๕
ปฏิบัติการที่ ๗.๖
ปฏิบัติการที่ ๗.๗
ปฏิบัติการที่ ๗.๘
ปฏิบัติการที่ ๘.๑

การจัดการรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการเงิน กองทุน
กลุ่มอาชีพของต�ำบล
การวิเคราะห์กิจกรรมของทุนทางสังคมและการขับเคลื่อนงาน
เพื่อพัฒนาต่อเนื่องและขยายผล
การวิเคราะห์ศักยภาพของทุนทางสังคมในการพัฒนางานต่อเนื่อง
และขยายผล
การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคม
ในการสร้างการเรียนรู้ต่อประชากรเป้าหมาย
การจัดกลุ่มศักยภาพและความพร้อมส�ำหรับการพัฒนากลุ่ม
และแหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์ที่มาและการด�ำเนินงานของนวัตกรรมชุมชน
การสังเคราะห์วิธีการด�ำเนินงานของนวัตกรรมชุมชน
กับทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม
การสังเคราะห์ระดับของนวัตกรรมของชุมชน
จากคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม
และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่
กับผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม ผลกระทบ
ต่อการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรเป้าหมาย
การสร้างผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ๗+๑ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
การก�ำหนดขอบเขตการน�ำเสนอข้อมูลและการคัดเลือกข้อมูล
ในการน�ำเสนอ
แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการน�ำเสนอข้อมูล
การจัดเตรียมข้อมูลส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูล
แนวทางการก�ำหนดข้อตกลงในการเตรียมน�ำเสนอข้อมูล
การคัดเลือกผู้น�ำเสนอข้อมูล
แนวทางการเตรียมสคริปสรุปเนื้อหา
เพื่อใช้ประกอบการน�ำเสนอข้อมูล
แนวทางการจัดล�ำดับหัวข้อการน�ำเสนอ
แนวทางการสรุปข้อมูลข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การก�ำหนดกรอบโครงร่างการเขียนรายงาน

๒๙๑
๒๙๔
๒๙๖
๒๙๘
๓๐๐
๓๐๕
๓๐๙
๓๑๑

๓๑๓

๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๓๒
๓๓๒
๓๓๗

ปฏิบัติการที่ ๘.๒
ปฏิบัติการที่ ๘.๓
ปฏิบัติการที่ ๘.๔
ปฏิบัติการที่ ๘.๕
ปฏิบัติการที่ ๘.๖
ปฏิบัติการที่ ๘.๗
ปฏิบัติการที่ ๘.๘
ปฏิบัติการที่ ๘.๙
ปฏิบัติการที่ ๘.๑๐

สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคมที่สะท้อนศักยภาพชุมชน
(งานและกิจกรรม) ในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
และการจัดการอาหารชุมชน จ�ำแนกเป็นรายหมู่บ้าน
สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับสะท้อนศักยภาพชุมชน
ในการจัดการตนเองต�ำบลเกาะขันธ์ อ�ำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำแนกเป็นรายหมู่บ้าน
สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการทางสังคม
สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม
สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการสุขภาพ
สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน
ด้านการเมืองการปกครอง
งานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคม
ที่แสดงการจัดการตนเองระดับหมู่บ้าน
ภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
จ�ำแนกเป็นรายหมู่บ้านในต�ำบลเกาะขันธ์ อ�ำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๔๙

๓๕๐

๓๕๒
๓๕๔
๓๕๖
๓๕๘
๓๖๐
๓๖๓
๓๖๔

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๕.๒ (๑)
แผนภาพที่ ๕.๒ (๒)
แผนภาพที่ ๕.๒ (๓)
แผนภาพที่ ๕.๒ (๔)
แผนภาพที่ ๕.๒ (๕)
แผนภาพที่ ๕.๒ (๖)
แผนภาพที่ ๕.๓ (๑)
แผนภาพที่ ๕.๓ (๒)
แผนภาพที่ ๕.๓ (๓)
แผนภาพที่ ๕.๓ (๔)
แผนภาพที่ ๕.๓ (๕)
แผนภาพที่ ๕.๓ (๖)
แผนภาพที่ ๖.๑
แผนภาพที่ ๖.๒
แผนภาพที่ ๖.๓
แผนภาพที่ ๖.๔
แผนภาพที่ ๖.๕
แผนภาพที่ ๖.๖
แผนภาพที่ ๖.๗
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ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสังคม
๑๔๕
ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ
๑๕๖
ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม
๑๖๔
ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ
๑๗๖
ภาพศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านการเมืองการปกครอง
๑๘๗
ภาพศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง
๒๐๐
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
๒๐๖
ด้านสังคม
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
๒๑๒
ด้านเศรษฐกิจ
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
๒๑๘
ด้านสภาวะแวดล้อม
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
๒๒๔
ด้านสุขภาพ
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
๒๓๕
ด้านการเมือง การปกครอง
การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
๒๔๐
ด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
สรุปที่มาและเส้นทางการพัฒนาทุนทางสังคมในหมู่บ้าน และต�ำบล ๒๕๖
ตัวอย่างการสรุปที่มาและเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้านและต�ำบล
๒๕๗
ตัวอย่างสรุปการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
๒๘๙
รายหมู่บ้าน
ตัวอย่างการจัดท�ำแผนภาพสรุปทุนทางสังคมภาพรวมต�ำบล
๒๙๐
ต�ำบลจ�ำป่าหวาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รูปแบบการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน
๓๐๒
โดยการเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคม กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่างการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน
๓๐๓
ตัวอย่างการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชนที่ ๒ ๓๐๔

แผนภาพที่ ๘.๑
แผนภาพที่ ๘.๒
แผนภาพที่ ๘.๓
แผนภาพที่ ๘.๔
แผนภาพที่ ๘.๕
แผนภาพที่ ๘.๖
แผนภาพที่ ๘.๗
แผนภาพที่ ๘.๘
แผนภาพที่ ๘.๙

การเขียนรายงานเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล
กรณีเส้นทางพัฒนาต�ำบลเหล่าใหญ่
การเขียนรายงานเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล
กรณีเส้นทางพัฒนาต�ำบลแม่สะเรียง
การเขียนรายงานระบบการจัดการตนเอง
เส้นทางชีวิตทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัว
ของนายเลิศ อาจหาญ หมู่ที่ ๑ บ้านป่างาม
ภาพรวมการสร้างจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว
ภาพรวมกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสา
ภาพรวมจ�ำนวนจิตอาสาที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัยจิตอาสา
จ�ำนวนอาสาสมัครในต�ำบลดอนแก้ว
จ�ำแนกตามลักษณะการอาสาและกลุ่มวัย
แสดงจ�ำนวน และลักษณะของคนที่ประสบปัญหาทางสังคม

๓๔๒
๓๔๕
๓๖๘
๓๗๔
๓๗๘
๓๘๐
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
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บทที่ ๑

แนวคิด และหลักการการวิจัยชุมชน
“มุง่ ศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา จากผูเ้ กีย่ วข้องกับประสบการณ์
นัน้ ผ่าน ความรูส้ กึ นึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของผูเ้ กีย่ วข้องในแต่ละเหตุการณ์ โดยศึกษา
ในบริบทปัญหา งาน กิจกรรม สภาพแวดล้อมและบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องต่างๆ ทีเ่ ป็นจริง ด้วยวิธกี ารวิจยั
ทีส่ ามารถท�ำให้นกั วิจยั เข้าถึงข้อมูลความรูส้ กึ นึกคิด ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ผูม้ ปี ระสบการณ์ตามบริบทของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทศี่ กึ ษาได้ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี าร
สังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุม่ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา
นักวิจัยชุมชน RECAP จึงต้องพัฒนาทักษะส�ำคัญ ได้แก่ ทักษะการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทักษะ
การสัมภาษณ์เจาะลึก ทักษะการสนทนากลุ่ม ทักษะการจัดระเบียบข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
หลายวิธี และทักษะการเขียนรายงาน ด้วย”

บทน�ำ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด�ำเนินการภายใต้ ๒ หลักการคือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นฐานใน
การพัฒนา (Area-Based Development: ABD) และ ๒) การค�ำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบาย (Health in
All Policies: HiAPs) โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม และความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทุน
ทางสังคมของพื้นที่เป็นองค์ประกอบของ “การรู้จักตนเอง และการเห็นศักยภาพของตนเอง” การวิจัย
ชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment
Process: RECAP) จึงเป็นเครื่องมือในการศึกษาศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชน ที่สามารถแสดง
ข้อมูลได้ ๓ ส่วน คือ
๑. ทุนทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา และการแก้ปัญหา โดยเน้น
วิธีการท�ำงานและกระบวนการจัดการของแต่ละทุนทางสังคม
๒. ระบบของชุมชน เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการตนเอง โดยแสดงในรูปของความ
สัมพันธ์ของทุนทางสังคม คนส�ำคัญ งานและกิจกรรม รวมทั้งผลกระทบต่อคนในชุมชนและต่อศักยภาพ
ของชุมชน อันประกอบส่วนเป็น “ระบบการจัดการสุขภาวะของชุมชน”
๓. ศักยภาพของชุมชน เป็นสิง่ ทีแ่ สดงความสามารถในการสร้างการเปลีย่ นแปลง ด้วยการวิเคราะห์
แนวทาง การค้นหา น�ำใช้และเพิ่มศักยภาพของทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับ๑ รวมทั้งการพัฒนางานใหม่
ทุนทางสังคม ๖ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ๒) ระดับกลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน
๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน ๕) ระดับต�ำบล และ ๖) ระดับเครือข่าย

๑
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กิจกรรมใหม่ (นวัตกรรม) ความร่วมมือใหม่ อันแสดงให้เห็นวงจรการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่งส่งผลต่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (ในที่นี้ขอใช้ค�ำว่า การวิจัยชุมชน
RECAP) เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรูท้ นุ ทางสังคมและศักยภาพของชุมชน และชีใ้ ห้เห็นความสามารถ
ของชุมชนใน ๖ ด้าน คือ ๑) การแก้ปัญหาของพื้นที่ ๒) การจัดการตนเอง ๓) การพัฒนางานและกิจกรรม
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายสาธารณะ การจัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัย
เสริมสุขภาวะ รวมทัง้ ปัจจัยด้านสังคมทีก่ ำ� หนดภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน ๔) การสร้างการเรียน
รู้ให้กับสมาชิกในชุมชน หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ ๕) การพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดงาน และ
๖) การพัฒนาเข้าสู่งานประจ�ำของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มทางสังคมในพื้นที่
หลักการของการวิจัยชุมชน RECAP เน้นให้ชุมชนด�ำเนินการเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ได้
ท�ำความรู้จักทุนทางสังคมในทุกระดับ ได้สร้างความเข้าใจในงานและกิจกรรมของชุมชนและรู้ถึงความ
สัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับงานและกิจกรรมที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รวม
ถึงได้สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน จนเกิดความเข้าใจระบบการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างครอบคลุมได้
การพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน RECAP ให้กับบุคลากร แกนน�ำขององค์กรหลัก๒ ในชุมชน ให้
สามารถด�ำเนินการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ของทุนทางสังคมทุกระดับ จะท�ำให้มชี ดุ ข้อมูลและความ
รู้เกี่ยวกับทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนที่ครอบคลุมและน�ำใช้ในกระบวนการเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น การจัดท�ำหลักสูตรการจัดการตนเองของชุมชน เพือ่ สร้างการเรียนรูภ้ ายใน
พืน้ ทีแ่ ละให้กบั เครือข่าย การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพือ่ แก้ปญ
ั หาของพืน้ ที่ หรือพัฒนานวัตกรรมเฉพาะ
ประเด็นในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหรือหน่วยงานภายนอกพื้นที่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ต�ำบลสุขภาวะ จัดท�ำรายงานสถานะต�ำบล การจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองของทองถิ่น เป็นต้น

๑. แนวคิดและหลักการ

ศักยภาพของชุมชน เป็นความพร้อมและความสามารถในการเรียนรูแ้ ละจัดการกับความหลากหลาย
ของสถานการณ์ชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการพัฒนางานหรือกิจกรรม การ
จัดการกับปัญหา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวติ อันเป็นผลกระทบจากโครงสร้างทางกายภาพ สังคม
เศรษฐกิจสภาวะแวดล้อม สุขภาพและการเมืองการปกครอง โดยองค์ประกอบที่ส�ำคัญของศักยภาพ
ของชุมชนที่พบในพื้นที่ ได้แก่ ๑) ข้อมูล ๒) เงินหรือกองทุน ๓) ทรัพยากรและสภาวะแวดล้อม และ
๔) คนส�ำคัญและเครือข่ายความสัมพันธ์ ที่ประกอบส่วนเป็นทุนทางสังคมแต่ละทุน
การน�ำทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนมาใช้อย่างต่อเนือ่ ง เป็นแนวทางในการเสริมและเพิม่ พูน
ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงเสริมศักยภาพให้กับทุนทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย เหล่านี้น�ำไปสู่การ
จัดการตนเองของพื้นที่ ลดการพึ่งพิงจากภายนอกได้ ซึ่งการน�ำใช้ทุนทางสังคมต้องอาศัยกระบวนการ
อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ
๒

องค์กรหลัก หมายถึง ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่
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๑) การรับรู้ สถานการณ์ ปัญหา ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
๒) การเรียนรู้ เพื่อท�ำความเข้าใจแนวทางหรือวิธีการที่จะจัดการกับสถานการณ์ปัญหา ด้วย
ศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่ของชุมชน อันอาจประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การแก้ปัญหาของ
พืน้ ที่ ๒) การจัดการตนเองในพืน้ ที่ ๓) การพัฒนางานและกิจกรรมในชุมชนทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ นโยบาย
สาธารณะ จัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยเสริมสุขภาวะ รวมทั้งปัจจัยสังคมที่ก�ำหนดภาวะ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ๔) การสร้างการเรียนรู้ให้กับสมาชิกชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่
๕) การพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดงาน และ ๖) การพัฒนาเข้าสู่งานประจ�ำของหน่วยงาน องค์กร
กลุ่มทางสังคมในพื้นที่
๓) การจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง น�ำเอาทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนมาใช้ด้วยการ
สร้างรูปธรรมการพัฒนางาน กิจกรรม หรือ นวัตกรรม น�ำไปสู่การจัดการปัญหาและสร้างผลกระทบที่
เกิดจากโครงสร้างทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพและการเมืองการปกครอง ตาม
บทบาทของหน่วยงาน องค์กรในพืน้ ที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น กลุม่ ทางสังคม
องค์กรชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นต้น

๒. เป้าหมาย

วิจัยชุมชน RECAP ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญเพื่อการเรียนรู้สถานการณ์และการจัดการของชุมชน
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน และ ๒) ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ซึ่งข้อมูลชุมชน ทั้ง ๒ ส่วนนี้ อาจจะได้ข้อมูลมาจากระบบข้อมูลต�ำบล Thailand Community
Network Appraisal Program: TCNAP ทีไ่ ด้พฒ
ั นาควบคูก่ นั มากับการวิจยั ชุมชน โดยข้อมูลจาก TCNAP
แสดงข้อมูลเชิงปริมาณที่บอกจ�ำนวนและขนาดของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่มีข้อมูลเชิงลึกในการอธิบาย
บริบทของการเกิดและการจัดการกับสถานการณ์นนั้ ของชุมชนตลอดจน ผูค้ นหรือกลุม่ ทางสังคม องค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อต้องการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนอย่าง
ครอบคลุม จึงจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งจาก TCNAP และ RECAP ควบคู่กัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการ
จัดการกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น มีโอกาสในการน�ำใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนได้
มากขึ้นด้วย
วิจัยชุมชน RECAP เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ของชุมชน โดยกิจกรรมการวิจัยชุมชนสามารถ
สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ของชุมชน การมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ของคนในชุมชน คนส�ำคัญ
ในการจัดการให้สถานการณ์ดงั กล่าวเอือ้ ประโยชน์ตอ่ คนในชุมชน ท�ำให้เกิดการเรียนรูแ้ นวทางการจัดการ
สถานการณ์ตา่ งๆ จนน�ำสูก่ ารหาทางออกหรือเพิม่ แนวทางใหม่ๆ เพือ่ จัดการกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ต่อเนื่องได้
วิจยั ชุมชน RECAP แสดงถึงการให้ความหมายและการตีความสถานการณ์จากผูท้ อี่ ยูร่ ว่ มทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อมในสถานการณ์ ตามบริบทของชุมชนดังกล่าว ท�ำให้เห็นภาพรวมของผูเ้ กีย่ วข้องต่อสถานการณ์
นั้นๆ เมื่อสรุปการวิจัยชุมชนก็จะท�ำให้เห็นมุมมองของคนในชุมชนชัดเจน หากต้องการข้อมูลที่แสดงทุน
ทางสังคมและศักยภาพของชุมชนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของประชาชนและการจัดการตนเองของชุมชน
แล้ว การเปิดโอกาสให้คนในชุมชน ทัง้ ทีอ่ าจเป็นทุนทางสังคมและองค์ประกอบอืน่ ของศักยภาพของชุมชน
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ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการวิจยั ชุมชนด้วย จะท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลมีมากขึน้ และในทางกลับกันยังสามารถ
ให้กระบวนการวิจัยชุมชนนี้สร้างกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลให้คนที่เป็นทุนทางสังคมของชุมชนได้ด้วย

๓. วิธีการ

วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment
Process: RECAP) เป็นหนึ่งในวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยาที่ท�ำให้คนในชุมชน หรือนักวิจัย สามารถเข้า
ถึงข้อมูลทีเ่ ป็นการสรุปและตีความประสบการณ์ของคน จากสถานการณ์ทเี่ ป็นบริบททางสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสุขภาวะของชุมชนได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด
การวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnographic Studies) เป็นวิธกี ารศึกษาโดยใช้กระบวนการสังเกต
พฤติกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุ่มทางสังคมและชุมชน แล้วรายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรม
ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และค่านิยมอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุ่มและ
สังคมนัน้ ๆ เพือ่ อธิบายและตีความข้อมูลทางสังคม เจตคติ ความเชือ่ ความรูส้ กึ วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ของคน ซึง่ มีวธิ กี ารเก็บข้อมูลหลายวิธใี นทุกเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีศ่ กึ ษา โดยนักวิจยั ต้องคลุกคลี
อยูก่ บั คนในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการศึกษา เพือ่ ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการกระท�ำของคนและรูปแบบของความ
สัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าผู้มีประสบการณ์ในเหตุการณ์นั้นๆ สามารถแปลความหรืออธิบายพฤติกรรม
หรือสิ่งที่แสดงออกมาได้อย่างครอบคลุม จนนักวิจัยสรุปเป็นค�ำอธิบายหรือความหมายของแต่ละ
เหตุการณ์ได้ ซึง่ หากได้คำ� อธิบายจากผูร้ ว่ มเหตุการณ์ครอบคลุมทุกคนจะท�ำให้คำ� อธิบายหรือความหมาย
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประสบการณ์ของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน การตีความมีความ
แตกต่างกัน ภาพรวมค�ำอธิบายจึงครอบคลุมทุกความแตกต่างด้วย
วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา มีลักษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการค้นคว้า
หาข้อเท็จจริง ที่ใช้ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่เคร่งครัด
เพื่อหลีกเลี่ยงอคติและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลต่อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เช่น เหตุการณ์การจัดการงานและกิจกรรม รวมทั้งผลกระทบของ
ทุนทางสังคมแต่ละระดับ เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งเด่นของชุมชนซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับคนหลายกลุม่ เป็นต้น
ใช้วิธีด�ำเนินการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive Process) เป็นการสร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ขึ้นมาจาก
พืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษา เช่น ทฤษฎีการจัดการน�ำ้ ของชุมชนท้องถิน่ การจัดการดิน การท�ำเกษตรเพือ่ อาหารปลอดภัย
การช่วยเหลือคนทุกข์คนยาก เป็นต้น เพือ่ ท�ำการทดสอบและปรับใช้ภายในท้องถิน่ และใช้รว่ มกับทีอ่ นื่ ภาย
ใต้ความเชือ่ ทีว่ า่ ความรูค้ วามจริงมีได้หลากหลาย สามารถเปลีย่ นแปลงไปตามเวลา และบริบทเหตุการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นไป ชุดความรูท้ เี่ กิดขึน้ หรือการกระท�ำทีเ่ ป็นผลส�ำเร็จในชุมชนหนึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตาม
สถานการณ์บริบทสังคม เปลีย่ นแปลงตามช่วงเวลา ไม่มชี ดุ ความรูส้ ากลทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้กบั ทุกสังคม
หรื อ ชุ ม ชน เนื่ องจากผู ้ ที่ อาศั ย อยู ่ ใ นแต่ ล ะสังคมหรือ ชุม ชนมีค วามหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ ดังนั้นการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกระบวนการดูแลแต่ละกลุ่มประชากร ย่อมมี
กระบวนการหรือวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ดี ความรู้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหนึ่งอาจถูกน�ำ
ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อื่นได้ เพื่อให้การจัดการปัญหาบรรลุผลส�ำเร็จได้เร็วขึ้น
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๔. คน (บุคลากร) ที่ร่วมในการวิจัยชุมชน RECAP

การวิจัยชุมชน RECAP เป็นกระบวนการเรียนรู้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ผ่าน
กระบวนการสอบทานประสบการณ์และสรุปบทเรียนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ของคนในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างข้อสรุป ๒ ส่วนคือ ทุนทางสังคม ๖ ระดับ และศักยภาพของชุมชน
ที่แสดงให้เห็น ๑) คนส�ำคัญและกลุ่มทางสังคมที่ชี้น�ำสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ที่มี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาชุมชน หมู่บ้านเข้มแข็ง เครือข่ายทั้งภายในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ และ
ทรัพยากรและโครงสร้างด้านต่างๆ ของชุมชน ๒) ความสามารถของทุนทางสังคมในการแก้ปัญหาของ
พืน้ ที่ การจัดการตนเอง การพัฒนางานและกิจกรรมในชุมชนทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ การขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะในพื้นที่และการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปัจจัยเสริมสุขภาวะ ปัจจัยสังคมที่ก�ำหนด
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน การสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั สมาชิกชุมชนและ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ใน
พืน้ ที่ เพือ่ การพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดงาน รวมทัง้ การพัฒนาเข้าสูง่ านประจ�ำของหน่วยงาน องค์กร
กลุ่มทางสังคมในพื้นที่ ๓) ความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า ต�ำบลเป็นอาณาเขตที่ ประกอบ
ด้วยหน่วยชุมชนและโครงสร้างของระบบการจัดการครบถ้วน๓ มีศกั ยภาพในการจัดการปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ที่ครอบคลุม ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาวะแวดล้อม
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง รวมทั้งยังหมายถึงเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย กระบวนการวิจัยชุมชน RECAP จึงใช้พื้นที่เขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยของการศึกษา โดยสามารถสรุปองค์กรหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่
ได้ เป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑) กลุ่มองค์กรในชุมชนที่เป็นภาคประชาชน ทั้งคนส�ำคัญที่เป็นคนเก่ง แกนน�ำ ผู้น�ำกลุ่มทาง
สังคมหรือองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กองทุน สถาบันการเงินหรือกลุ่มออมทรัพย์ วัด
หมู่บ้าน และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�ำเนินงานของทุนทางสังคมซึ่งเป็นคนในชุมชน
๒) กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่หนุนเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน ที่น�ำและท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มกันสร้างงานและกิจกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตและวิถีการด�ำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน (คณะกรรมการหมูบ่ า้ นและคณะกรรมการพัฒนาต�ำบล) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพต�ำบล) และอาจได้แก่
หน่วยงานภายนอกทีม่ ปี ฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่ เช่น พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด โรงพยาบาล
อ�ำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น ซึง่ สามารถเข้าร่วมในกระบวนการวิจยั ชุมชน
ทัง้ ในฐานะผูว้ จิ ยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ ถือเป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การจัดการตนเองของชุมชน ทัง้ นี้
ในส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการสถานการณ์ในชุมชนของกลุ่มนี้ต้องเข้าร่วมในบทบาท
ของผู้ให้ข้อมูลด้วย
โครงสร้างระบบการจัดการภายในต�ำบล ประกอบด้วย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและต�ำบล หน่วยงานรัฐ เช่น รพ.สต. โรงเรียน และ องค์กรชุมชน

๓
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ผู้เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยชุมชน RECAP เมื่อสิ้นสุดการวิจัยจะสามารถก�ำหนดบทบาทตนเองใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ต่อไปได้ ในฐานะของทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนด้วย ดังนัน้ กระบวนการ
วิจัยนี้ จึงเป็นทั้งการค้นหาทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วม และเพิ่มศักยภาพทุนทางสังคมไปพร้อมๆ กัน

๕. ข้อมูลที่ต้องการจากการวิจัยชุมชน RECAP

ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการวิจัยชุมชน RECAP นี้จ�ำแนกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลทุนทางสังคม
และศักยภาพของชุมชน ๒) ข้อมูลการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา กลุ่ม
ประชากรที่ได้รับผลกระทบและ การแก้ปัญหาของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมในการแก้
ปัญหาของพื้นที่ การจัดการตนเอง การพัฒนางานและกิจกรรมในชุมชนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบาย
สาธารณะ และจัดการกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปัจจัยเสริมสุขภาวะ รวมทั้งปัจจัยสังคมที่ก�ำหนดภาวะ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน การสร้างการเรียนรู้ให้กับสมาชิกชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่การ
พัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดงาน รวมทั้งการพัฒนาเข้าสู่งานประจ�ำของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มทาง
สังคมในพื้นที่ ตลอดจนผลกระทบอันเกิดจากการจัดการของทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน และ
๓) ข้อมูลความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของทุนทางสังคม ให้สามารถวิเคราะห์การจัดระบบการจัดการ
ตนเองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะบริบทของแต่ละพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้
๑) ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
๑.๑) ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ โดยทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง การแลก
เปลี่ยนของคนในชุมชนทั้ง งาน เงิน และข้อมูลที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อการแก้ปัญหา การจัดการร่วม
กันเพื่อสมาชิกชุมชน การร่วมมือกัน ซึ่งแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นและการยอมรับซึ่งกันและกัน อันเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองให้สมาชิกชุมชนด้วย สามารถจัดกลุม่ ทุนทางสังคมได้เป็น
๖ ระดับ ได้แก่
(๑) ระดับบุคคลและครอบครัว
(๒) ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
(๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์
(๔) ระดับชุมชน๔ หรือหมู่บ้าน
(๕) ระดับต�ำบล
(๖) ระดับเครือข่าย
๑.๒) ข้อมูลทีแ่ สดงโครงสร้างหลักของต�ำบล ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) สังคม (๒) เศรษฐกิจ (๓) สภาวะ
แวดล้อม (๔) สุขภาพ และ (๕) การเมืองการปกครอง
๑.๓) ข้อมูลเกีย่ วกับการวิเคราะห์ปญ
ั หาและเหตุทมี่ าของปัญหาในชุมชน อันอาจเป็นผลกระทบ
จากโครงสร้างด้านต่างๆ ของชุมชน (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
โครงสร้างระบบการจัดการภายในต�ำบล ประกอบด้วย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและต�ำบล หน่วยงานรัฐ เช่น รพ.สต. โรงเรียน และ องค์กรชุมชน
๔
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๑.๔) ข้อมูลเกีย่ วกับศักยภาพการจัดการปัญหาและความต้องการหรือผลกระทบจากโครงสร้าง
ด้านต่างๆ ของชุมชน อันอาจเกีย่ วกับกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการของชุมชนทีผ่ า่ น
มา ได้แก่ องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปฏิบัติการต่างๆ ในชุมชน บทบาทหน้าที่
วิธีการ แนวทาง ตลอดจนปัจจัยเงื่อนไขของการจัดการทั้งหลาย ประกอบด้วยการจัดการคน การจัดการ
ข้อมูล การจัดการงาน และการจัดการทรัพยากรอื่น
๑.๕) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมและศักยภาพของชุมชน เป็นข้อมูลทีแ่ สดงสถานะความเข้มแข็งของทุนทางสังคมและศักยภาพของ
ชุมชน ณ ขณะใดขณะหนึง่ ข้อมูลส่วนนีอ้ าจแบ่งเป็น ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง เช่น การเกิดใหม่ของกลุ่มทางสังคมและหมู่บ้านเข้มแข็งที่สามารถจัดการปัญหาตนเองได้ แกน
น�ำมีศักยภาพสูงขึ้น มีทักษะการชี้น�ำสูงขึ้น เป็นต้น และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ เช่น ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
สวัสดิการหลายรูปแบบ มีบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามความจ�ำเป็นและความเดือดร้อน มีช่องทางการ
พูดคุยปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ หรือเพื่อริเริ่มงานใหม่ เป็นต้น
๒) ข้อมูลการจัดการตนเองของชุมชน
๒.๑) ข้อมูลการสรุปประสบการณ์และบทเรียนทุนทางสังคม คนส�ำคัญ กลุม่ ทางสังคม องค์กร
ชุมชน หมูบ่ า้ นจัดการตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรรัฐ และอืน่ ๆ ประกอบด้วย ทีม่ าและเส้นทางการพัฒนา
ทุนทางสังคมอื่นที่ท�ำงานร่วมกัน โครงสร้างด้านต่างๆ (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพและ
การเมืองการปกครอง) ทีส่ นับสนุนการพัฒนางาน กิจกรรมเป้าหมาย การจัดการทรัพยากรคน ทรัพยากร
เงินและกองทุน งานและกิจกรรม รูปธรรมบทบาทหน้าที่ของแกนน�ำและสมาชิกพร้อมทั้งองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ผลผลิตและผลลัพธ์ พร้อมทั้ง
ปัจจัยเงื่อนไขของความส�ำเร็จจากการจัดการของทุนทางสังคม
๒.๒) ข้อมูลสถานะของการพัฒนางานของทุนทางสังคม ประกอบด้วย (๑) การวิเคราะห์สถานะ
ของทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน พร้อมทั้งการพัฒนางานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง (๒) การ
วิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมและวิธีการด�ำเนินการ และ (๓) การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของทุน
ทางสังคม ประกอบด้วย ๓ มิติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้าง
ประโยชน์ และการจัดการตนเอง
๒.๓) ข้อมูลสรุปภาพรวมของทุนทางสังคม คือ การทบทวนข้อมูลจากการสรุปบทเรียนแต่ละ
ทุนทางสังคม สรุปเป็นภาพรวมข้อมูลศักยภาพของชุมชน วิธีท�ำงาน การจัดการ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้น และการวางแผนการพัฒนางานเพื่อขยายงานหรือต่อยอดงาน ของแต่ละทุนทางสังคม
๒.๔) ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการกับสถานการณ์ของชุมชนด้วยการน�ำใช้ทุนทาง
สังคมและศักยภาพของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
๓) ข้อมูลความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของทุนทางสังคม
การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากงานและกิจกรรม และ/หรือกลไกหนุนเสริมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนประเด็นต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยการน�ำข้อมูลจากข้อ ๒) ข้อมูลการจัดการของทุนทาง
สังคมและศักยภาพของชุมชน มาหาความสัมพันธ์ของคน งานและกิจกรรม ผลกระทบหรืประโยชน์ที่เกิด
ขึน้ จากการด�ำเนินงานของทุนทางสังคมต่อโครงสร้างหลัก ๕ ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม
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สุขภาพ และการเมืองการปกครอง รวมทั้งความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปัจจัยเสริมสุขภาวะ
และ ๑๓ กลุ่มประชากรในชุมชน การจัดระบบการจัดการตนเองเป็นการจัดระบบเด่นเพื่อแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญของทุนทางสังคมในการจัดการปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากเดิมที่
แต่ละทุนทางสังคมต่างคนต่างท�ำงาน แต่เมื่อมีการจัดระบบการจัดการตนเอง จะมีการหาจุดร่วม มีการ
ประสานงานและความร่วมมือ มีรูปธรรมการแบ่งบทบาทในการท�ำงานร่วมกัน (ท�ำเอง ท�ำร่วม และ
สนับสนุนคนอืน่ ท�ำ) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามเหมือนและความต่างของการท�ำงาน ทัง้ ทางด้านเทคนิค
วิธีการท�ำงาน คู่มือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ข้อมูลและงบประมาณ ท�ำให้มีการเชื่อมโยงเป็นระบบของชุมชน
โดยแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างกันไปตามความโดดเด่นของการท�ำงานร่วมกันของทุนทางสังคม

๖. ขั้นตอนการวิจัยชุมชน RECAP

การออกแบบกระบวนการวิจัยชุมชน RECAP และการเลือกใช้วิธีการวิจัย นอกจากการค้นหาทุน
ทางสังคมและศักยภาพชุมชนแล้ว ยังควรสัมพันธ์กับกระบวนการน�ำใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของ
ชุมชนด้วย ซึง่ เป็นวงจรของการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ที่ ประกอบด้วย ๓ ขัน้ ตอนส�ำคัญ ดังนี้
๑) การรับรู้ เป็นกระบวนการผลักดันให้เกิดการรับรู้ร่วมกันขององค์กรหลักในชุมชน เน้นที่การรับ
รู้สถานการณ์ของปัญหาและความจ�ำเป็นในการพัฒนางาน และศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชน (ทุนทางสังคม ๖ ระดับ) ทั้งนี้อาศัยการสร้างและพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อความรูแ้ ละข่าวสาร ในพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือ ตัง้ แต่การค้นหาเนือ้ หา
ที่มีความไวต่อการรับรู้ของคนต่างกลุ่มกัน (การวิจัยชุมชน RECAP การเก็บข้อมูลต่างๆ) การสร้างสื่อที่
เหมาะสมและวิธีการหรือช่องทางในการสื่อสารทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ (การประชุมผู้น�ำ การจัดเวที
ประชาคม การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมหัวหน้าครอบครัว การประชุมกลุ่มต่างๆ เครือข่าย การบอก
ผ่านปากต่อปาก สภากาแฟ สภาพลเมือง รายการวิทยุชมุ ชน จดหมายข่าว เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์) เป็นต้น
๒) การเรียนรู้ เป็นการสร้างบทเรียนหรือประสบการณ์เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูข้ องทุนทางสังคมและ
ประชาชนในพื้นที่ใน ๒ ทิศทาง คือ ๑) การเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ชุมชนต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่ (ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี โครงสร้างทาง
กายภาพ บริการของระบบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยก�ำหนดสถานะสุขภาพของคน เป็นต้น) และ ๒) การเรียนรู้
ทางออกและแนวทางการจัดการกับสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ การเรียนรู้วิถีการท�ำงานของคนในแต่ละ
องค์กรทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละองค์กรสนับสนุนจากนอกพืน้ ที่ โดยวิธกี ารทีเ่ ลือกใช้อาจเป็นการจัดประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง (การท�ำงานร่วม การศึกษาดูงาน) การเสริมพลังในการสรุปบทเรียน ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ และการจัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์และเรียนรูบ้ ทเรียน (สภากาแฟ เวทีประชาคม เวที
สภาผู้น�ำการประชุมกลุ่ม เวทีประชุมวิชาการ เป็นต้น)
๓) การจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดการทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนมาใช้
ด้วยการสร้างรูปธรรมการพัฒนางานหรือกิจกรรมที่น�ำไปสู่การจัดการปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
โครงสร้างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาวะแวดล้อม และการเมืองการปกครอง เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย ๓ ทิศทาง ได้แก่ ๑) การเปลี่ยนวิธีการท�ำงานขององค์กร ให้เน้นการท�ำงาน
เชิงระบบ สร้างงานให้เป็นระบบที่เชื่อมต่อการท�ำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ในแนวทางที่เป็นการ
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สานงานกันมากกว่าการท�ำงานซ้อนทับกัน และพัฒนาต่อยอดงานได้ ๒) การใช้ข้อมูล ประกอบการปรับ
วิถีการด�ำเนินชีวิตและวิธีการท�ำงาน และ ๓) การเสริมความเข้มแข็ง ให้ความสัมพันธ์ของตนกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับบทบาทการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนของตน และการร่วมมือกันของ
ทุนทางสังคม และการใช้ศักยภาพของชุมชนในการยกระดับการแก้ปัญหา หรือต่อยอดงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้
ดังนัน้ กระบวนการวิจยั ชุมชนหากออกแบบกิจกรรมให้ตอบสนองทัง้ ๓ ขัน้ ตอนดังกล่าว ของการน�ำ
ใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนนี้ด้วย จะท�ำให้สามารถค้นหาและเสริมแรงทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชนได้พร้อมๆ กัน

๗. วิธีการเก็บข้อมูล

ด�ำเนินการเก็บข้อมูลที่คนในชุมชนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี ๓ วิธี ประกอบด้วย สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และสนทนากลุ่ม
๑) วิธีการสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดในสถานการณ์การจัดการตนเองของทุนทางสังคม
และศักยภาพของชุมชน ซึ่งใช้ทักษะที่มีและใช้เป็นประจ�ำคือการสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชน
เดียวกันที่มีความใกล้ชิดและมีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้เห็นทั้งพฤติกรรม การกระท�ำที่เชื่อมโยงกับ
ความคิดได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยนักวิจัยชุมชนท�ำการสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการอยู่
ร่วมกันในชุมชนหรือการท�ำงานร่วมกัน ตลอดจนการจัดการงานและกิจกรรม ของทุนทางสังคมต่างๆ ที่
แสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือปฏิสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างอื่นๆ ของชุมชน
๒) วิธีการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเผชิญหน้า โดย
ผูส้ มั ภาษณ์สอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามแนวค�ำถามทีว่ างไว้ แนวค�ำถามนีเ้ ป็นค�ำถามปลายเปิดทีม่ ลี กั ษณะต่าง
กันไป เช่น ค�ำถามเปิดสถานการณ์ ค�ำถามแจกแจงรายละเอียด ค�ำถามเทียบเคียง เป็นต้น ที่ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ทีต่ อ้ งการถาม โดยใช้ทกั ษะการพูดคุยให้อธิบายสถานการณ์ เหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องหรือทีก่ อ่
ตัวสถานการณ์นั้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงและอ้อมและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์หรือผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วเก็บข้อมูลที่เป็นการอธิบายการเกิดและด�ำเนินไปของเหตุการณ์ รวมทั้ง
พฤติกรรมการกระท�ำของคนในแต่ละเหตุการณ์ หลายเหตุการณ์ก่อตัวเป็นสถานการณ์ อธิบายความคิด
เห็น และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ เป็นการซักถามเพื่อให้เข้าใจความคิดที่อธิบาย
การกระท�ำหรือพฤติกรรม ด้วยการบอกเล่าให้ละเอียดและครอบคลุมทุกแง่มุม ท�ำให้ได้ข้อมูลทั้งที่มา
ที่ไปของเรื่องและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นภาพรวมด้วย
๓) วิธีการสนทนากลุ่ม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มคนมาร่วมสนทนากัน โดยมี
นักวิจยั ชุมชนเป็นผูด้ ำ� เนินการสนทนาและอ�ำนวยการให้การสนทนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้หรือที่
ต้องการหาข้อสรุป ที่วิเคราะห์มาจากการน�ำใช้ข้อมูลการสังเกต และการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยที่น�ำคนใน
เหตุการณ์มาทบทวนความเข้าใจต่อเหตุการณ์และหาค�ำอธิบายร่วมกัน ท�ำให้ได้รายละเอียดของข้อมูลส่วน
ที่อาจตกหล่นจากการสังเกต หรือสัมภาษณ์พูดคุยเป็นรายคน และความคิดหรือค�ำอธิบายร่วมที่เป็นข้อ
สรุปทีย่ อมรับได้ของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หลาย นักวิจยั ชุมชนอาจจัดเวทีให้ผมู้ ปี ระสบการณ์ตรง แกนน�ำทุนทาง
สังคมและผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์เดียวกัน และสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้ง
หาข้อสรุปหรือข้อตกลงจากการเสวนา
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สรุป
การท�ำวิจัยชุมชน (RECAP) ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเปิดสถานการณ์ชุมชน ทั้งในระดับต�ำบลและหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้
สถานการณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน รวมถึงความเข้มแข็ง
ในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่างๆ โดยเรียนรูข้ อ้ มูลจากมุมมองและประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจาก ๔
องค์กรหลักทีอ่ ธิบายสถานการณ์เด่นและส�ำคัญของชุมชนโดยรวม ได้แก่ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒) ท้องที่ ๓) ภาคประชาชน และ ๔) หน่วยงานภาครัฐ
ขั้นตอนที่ ๒ การก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล เป็นการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และ
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา แบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างแนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น ๕ แนวค�ำถาม ได้แก่
๑) แบบเกริ่นน�ำหรือเปิดประเด็น ๒) แบบการอธิบาย ๓) แบบเจาะจง ๔) แบบเปรียบเทียบความเหมือน
ความต่าง และ ๕) แบบอธิบายเหตุผล โดยแนวค�ำถามดังกล่าวเป็นเครื่องมือของวิธีการเก็บข้อมูลทั้ง
๓ วิธี คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลทั้ง ๓ วิธีการแล้วก็น�ำมา
บันทึก ๔ วิธี ได้แก่ ๑) บันทึกจากสิ่งที่ได้จาการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการ
สนทนากลุ่ม ๒) บันทึกแยกความเห็นส่วนตัวของนักวิจัย ให้เห็นความต่างจากผู้ให้ข้อมูล และ ๓) บันทึก
ตามแนวค�ำถามหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการจัดระเบียบข้อมูลและการให้รหัสข้อมูลเพื่อให้เห็นการ
จัดกลุ่มประเด็นหลัก ประเด็นย่อย น�ำสู่การให้ความหมาย ตีความ และสร้างข้อสรุปร่วมกับทุนทางสังคม
ขั้นตอนที่ ๖ การน�ำเสนอข้อมูล แสดงให้เห็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อสรุปเป็นโครงสร้าง
ของทุนทางสังคมต่างๆ ศักยภาพการแก้ปัญหาและการจัดการตนเอง และ ระบบของการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม สามารถน�ำเสนอได้หลายวิธี เช่น ตารางวิเคราะห์ แผนภาพสรุปความคิด แผนผัง
กระบวนการ เส้นทางการพัฒนา เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๗ การเขียนรายงาน เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อให้เห็น ๓ ส่วน ได้แก่ ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและการจัดการตนเอง และ ระบบการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคม ผ่านเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเขียนบรรยาย อธิบาย เล่าเรื่อง เปรียบเทียบ เป็นต้น
โดยรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ได้น�ำเสนอไว้ในบทที่ ๒ ถึง บทที่ ๘
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การวิ จั ย ชุ ม ชนด้ ว ยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ว รรณนาแบบเร่ ง ด่ ว น (Rapid Ethnographic
Community Assessment Process: RECAP) ฉบับนี้ออกแบบเพื่อให้นักวิจัยชุมชนสามารถน�ำใช้
วิธีการเก็บข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลไปในคราวเดียวกันได้ โดยใช้รูปแบบของปฏิบัติการ
ประกอบด้วย
๑. โจทย์การวิจัย
๒. แนวทางในการเก็บข้อมูลและแนวทางการบันทึกภาคสนาม
๓. ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลได้
๔. วิธีการเข้าถึงข้อมูล
๕. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การวิจัย
โดยล�ำดับการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นไปอย่างสัมพันธ์กนั จนสามารถหาข้อสรุป
ทีแ่ สดงทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนได้อย่างละเอียด ครอบคลุมทุกมิตขิ องการจัดการปัญหา
และความต้องการของชุมชน
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บทที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๑ การเปิดสถานการณ์ชุมชน

๑. หลักการ

การเปิดสถานการณ์ชุมชน เป็นการเรียนรู้และท�ำความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมของชุมชน
โดยเรียนรูแ้ ละเก็บรวบรวมข้อมูลจากมุมมองและประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจาก ๔ องค์กรหลักทีอ่ ธิบาย
สถานการณ์เด่นและส�ำคัญของชุมชนโดยรวม ซึ่งชี้ให้เห็น ๑) สภาพเหตุการณ์ส�ำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันของชุมชน โดยมุ่งเน้นและท�ำความเข้าใจข้อมูล ที่มา สาเหตุ และผลกระทบของปัญหา ของการ
ด�ำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ และการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อให้การดูแล
ช่วยเหลือหรือจัดบริการส�ำหรับกลุม่ ประชากรเป้าหมาย หรือผูท้ ตี่ อ้ งการได้รบั การดูแลช่วยเหลือในชุมชน
ภายใต้บทบาทและการจัดการของทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับ๑ และศักยภาพของชุมชน และ ๒) คนส�ำคัญ
ทีเ่ ป็นผูอ้ ยูร่ ว่ มในเหตุการณ์นนั้ ๆ ซึง่ จะกลายเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของการวิจยั ชุมชน RECAP เช่น คนทีด่ ำ� เนิน
การหลัก คนร่วม คนสนับสนุน คนที่ได้รับประโยชน์ และคนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งค�ำอธิบายหรือ
ความหมายของแต่ละเหตุการณ์จากผูร้ ว่ มเหตุการณ์แต่ละคนทีม่ ปี ระสบการณ์ตา่ งกันดังกล่าวจะมีจดุ ร่วม
และจุดต่างที่เติมเต็มกันด้วย
เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น และการเติมเต็มข้อมูลให้มีรายละเอียดและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การเปิด
สถานการณ์ชุมชน ควรด�ำเนินการใน ๓ ระดับ คือ ระดับต�ำบล ระดับหมู่บ้าน และระดับผู้น�ำหรือแกนน�ำ
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้
๑) การเปิดสถานการณ์ชมุ ชนในระดับต�ำบล๒ เป็นการท�ำความเข้าใจกับสถานการณ์ภาพรวมต�ำบล
ที่สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ส�ำคัญ เรื่องเด่น ในมิติของที่มา ความส�ำคัญ ปัญหาที่เกี่ยวข้องและคนที่ได้รับ
ผลกระทบ การแก้ปัญหาและทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของชุมชน การจัดการของทุนทาง
สังคมและปัจจัยสนับสนุน รวมทัง้ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ในภาพรวมของต�ำบล ซึง่ กิจกรรมการเปิดสถานการณ์
ต�ำบลนี้ อาจใช้การจัดเวทีเสวนาว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาและศักยภาพการจัดการของชุมชน ซึ่ง
เป็นการน�ำเสนอภาพรวมของต�ำบลที่เกิดจากการตอบสนองปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ์นนั้ ๆ ของทุนทางสังคม ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ และประสบการณ์ ด้วยการจัดการงานและ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในลักษณะการท�ำเดี่ยว ท�ำร่วม และสนับสนุนให้คนอื่นท�ำ ซึ่งเป็นตัวแทนของ ๔ องค์กร
หลักในต�ำบล ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท้องที่ (ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น) องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ
ทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ระดับบุคคล และครอบครัว ๒) ระดับกลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน
๓) ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ๔) ระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน ๕) ระดับต�ำบล และ ๖) ระดับเครือข่าย
๒
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ในต�ำบล (เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน เป็นต้น) เป็นผูเ้ ข้าร่วมเสวนา โดยถือว่าตัวแทน
จาก ๔ องค์กรหลักในต�ำบลเป็น “ผู้รู้” ที่เป็นคนต้นเรื่องและมีประสบการณ์ตรงในการจัดการขององค์กร
ตนและมีการขับเคลื่อนงานในระดับต�ำบลมากที่สุด ซึ่งข้อมูลภาพรวมของต�ำบลจากทุกฝ่ายรวมกัน จะ
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและประสบการณ์ขององค์กรที่ร่วมเสวนา ต่อวิธีการท�ำงาน การปฏิบัติการ การ
จัดการปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตกับกลุ่มประชากร
เป้าหมาย การมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากคนส�ำคัญ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ
และแหล่งประโยชน์ต่างๆ ซึ่งท�ำให้สามารถสรุปเหตุการณ์ส�ำคัญ งานเด่น ทุนทางสังคม คนที่มีอิทธิพล
และคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ในระดับต�ำบลได้
๒) การเปิดสถานการณ์ชมุ ชนในระดับหมูบ่ า้ น๓/ชุมชน๔ เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลทีต่ อ่ เนือ่ งจาก
การเปิดสถานการณ์ชุมชนในระดับต�ำบล ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องของทุนทาง
สังคมในหมู่บ้าน ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ผลที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
ชุมชน และความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้าน วิธีการที่ใช้คือ
การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้น�ำหรือผู้แทนของทุนทางสังคม การสนทนากลุ่มกับตัวแทนคณะกรรมการ
หมู่บ้านและผู้น�ำหรือผู้แทนของทุนทางสังคม ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการด�ำเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ผลดีหรือบรรลุผลส�ำเร็จแล้ว ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แกนน�ำกลุ่ม
ทางสังคม องค์กรชุมชนต่างๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือสมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น
๓) การเปิดสถานการณ์ชุมชนในระดับผู้น�ำหรือแกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน แหล่ง
ประโยชน์ในหมูบ่ า้ น เป็นกระบวนการเก็บข้อมูลทีต่ อ่ เนือ่ งจากการเปิดสถานการณ์ชมุ ชนในระดับหมูบ่ า้ น
ซึ่งแสดงรายละเอียดเชิงลึกของการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน และ
แหล่งประโยชน์ตา่ งๆ ทีม่ ใี นหมูบ่ า้ น ทีแ่ สดงถึงผลลัพธ์และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ด้วย โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
เจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้น�ำ แกนน�ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงแนวคิด หลักการด�ำเนินงาน
รูปธรรมและวิธกี ารในการด�ำเนินงานและการจัดการปัญหาต่างๆ กลไกและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นและผู้ได้รับประโยชน์ และปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ดังนั้นการเปิดสถานการณ์ชุมชนทั้งในระดับต�ำบล หมู่บ้าน และระดับผู้น�ำ แกนน�ำกลุ่มทางสังคม
และองค์กรชุมชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหา เหตุการณ์ส�ำคัญ งานเด่น ทุนทางสังคมเด่น และกลุ่ม
คนส�ำคัญ เพื่อน�ำไปสู่การค้นหาและก�ำหนด ประเด็นส�ำคัญของการจัดการตนเองและผู้ให้ข้อมูลส�ำหรับ
การวิจัยชุมชนขั้นตอนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้นกั วิจยั ชุมชนได้เรียนรูแ้ ละเก็บข้อมูลสถานการณ์และเหตุการณ์สำ� คัญของชุมชน ทัง้ งานเด่น
ทุนทางสังคมเด่น กลุ่มคนส�ำคัญ การด�ำเนินงานในการจัดการกับปัญหา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ต�ำบล หมู่บ้าน กลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน
๓
๔
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๓. วิธีการ

๓.๑ การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเปิดสถานการณ์ชุมชน
๑) ทบทวนข้อมูลและศึกษาข้อมูลมือสอง เพือ่ น�ำมาประกอบการท�ำวิจยั ชุมชน RECAP และเป็น
ข้อมูลเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ เช่น ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.๒ค) ข้อมูล
ความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แผนที่หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจ�ำปี ทะเบียนราษฎร์ บันทึก
การประชุมประจ�ำเดือน บันทึกข้อมูลครัวเรือนที่ อสม. ดูแล รายงานจากระบบข้อมูลต�ำบล (TCNAP)
ข้อมูลบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น ข้อมูลรับเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ข้อมูลการรับเงิน
อุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด เบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์ เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี รายงานประจ�ำ
ปี ข้อมูลรายงานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) เป็นต้น) การจัดเตรียมข้อมูลมือสองเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุมและน�ำใช้ประกอบการสรุป รวมถึงการวางแผนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม
รายละเอียดในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ และ ในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๒
๒) สอบทานทุนทางสังคม ๖ ระดับ ได้แก่ บุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ หมู่บ้านหรือชุมชน ต�ำบล และเครือข่าย โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน รายละเอียด
ในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ (๑) - (๔)
๓) เลือกข้อมูลที่ส�ำคัญที่แสดงสถานะของชุมชน ใน ๒ ระดับ คือ ต�ำบลและหมู่บ้าน ดังนี้
(๑) ข้อมูลทั่วไปที่แสดงภาพรวมหมู่บ้าน เช่น ลักษณะประชากร ทุนทางสังคม เรื่องเด่น เป็นต้น
(๒) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องแสดงสถานะและศักยภาพ ๕ ด้าน และสถานการณ์ของ ๑๐ ปัญหาส�ำคัญ๕ ในหมูบ่ า้ น
ทีป่ รากฏในเอกสาร รายงาน แหล่งข้อมูลมือสองในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นเอกสารประกอบการอธิบายสถานการณ์
ปัญหา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง ผลจากการด�ำเนินงานและผู้ได้รับประโยชน์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
๓.๒ การเตรียมเปิดสถานการณ์ชุมชน
๑) คัดเลือกตัวแทนจาก ๔ องค์กรหลัก ได้แก่ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (๒) ผูน้ ำ� ท้องที่
ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน (๓) องค์กรชุมชน (ภาคประชาชน) เช่น แกนน�ำหรือประธาน
กลุ่มและองค์กรส�ำคัญในระดับต�ำบล ที่สามารถอธิบายถึงการขับเคลื่อนงาน และการท�ำงานร่วมกัน
ของภาคีเครือข่ายในต�ำบล ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ ที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
(๔) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน เป็นต้น
๒) ก�ำหนดประเด็นและจัดท�ำแนวทางการน�ำเสนอ ส�ำหรับตัวแทน ๔ องค์กรหลัก รายละเอียด
ในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๔ และแนวค�ำถามเพื่อการรวบรวมข้อมูลในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๕

ปัญหาส�ำคัญ ๑๐ ประเด็น เป็นปัญหาที่พบจากผลการท�ำวิจัยชุมชนในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย ๑) ปัญหาจากการ
บริโภคยาสูบและการใช้สารเสพติด ๒) ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ ๓) ปัญหาจากขยะ
๔) ปัญหาจากความครอบคลุมของการดูแลสุขภาพในชุมชน ๕) ปัญหาจากภัยพิบัติ ๖) ปัญหาอาหารปลอดภัย
๗) ปัญหาหนีส้ นิ ครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน ๘) ปัญหาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ๙) ปัญหาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
และ ๑๐) ปัญหาครอบครัว

๕
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๓) สรุปเนื้อหาการน�ำเสนอ ตามแนวทางการสรุปข้อมูล รายละเอียดในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๖
๔) นัดหมายผู้น�ำชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ คน ประกอบด้วย ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
ท้องถิ่น แกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เพื่อร่วมรับฟังการน�ำเสนอ สอบทานข้อมูล และให้ข้อมูล
เพิ่มเติม พร้อมทั้งนัดหมายเพื่อเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน
๓.๓ การด�ำเนินการเปิดสถานการณ์ชุมชน
๓.๓.๑ การเปิดสถานการณ์ชุมชนระดับต�ำบล
๑) นักวิจัยชุมชนร่วมกับแกนน�ำชุมชน ร่วมรับฟังการน�ำเสนอจากผู้แทนของ ๔ องค์กร
หลัก โดยมีสาระส�ำคัญ คือ ข้อมูลภาพรวมต�ำบลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ ๔ องค์กรหลัก ได้แก่
เส้นทางการพัฒนาต�ำบล สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการท�ำงานของ ๔ องค์กรหลัก รูปธรรม
งาน เรือ่ งเด่น งานและกิจกรรมทีส่ ร้างผลกระทบ ผลกระทบ ๕ ด้าน (สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สุขภาพ
การเมืองการปกครอง) และ ผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นการขับเคลื่อนในชุมชนอย่าง
น้อย ๑๐ เรื่อง (การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน การเฝ้าระวังความรุนแรง
ในครอบครัว การจัดการขยะ การจัดการภัยพิบัติ การดูแลสุขภาพในชุมชน การจัดการอาหารในชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน การควบคุมยาสูบและสารเสพติด และการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุ
จราจร) งานพัฒนานวัตกรรม (เชิงระบบ หรือ เชิงกระบวนการ หรือเชิงเทคนิค) ที่ส่งผลกระทบต่อคน
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน
๒) นักวิจยั ชุมชน ตัง้ ค�ำถามและพูดคุยขอค�ำอธิบายประสบการณ์และทบทวนการจัดการ
ตนเองที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเหตุการณ์หรือสถานการณ์กับทุนทางสังคม ประเด็นปัญหาของพื้นที่ ปัจจัย
หรือสาเหตุของการเกิดปัญหา แนวทางการแก้ปญ
ั หา ประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบและผลทีเ่ กิดขึน้ จากการ
แก้ปัญหา โดยใช้แนวค�ำถามเพื่อเก็บข้อมูล
๓) นักวิจัยชุมชน บันทึกรายละเอียดทั้งหมด และสรุปเนื้อหาจากการน�ำเสนอ ตาม
แนวทางการรวบรวมข้อมูลจากการน�ำเสนอของ ๔ องค์หลัก รายละเอียดในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๖
๓.๓.๒ การเปิดสถานการณ์ชุมชนระดับหมู่บ้าน
๑) เยีย่ มชมหมูบ่ า้ น (Grand tour) เพือ่ ให้เห็นขอบเขตทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ น สภาพชีวติ ความ
เป็นอยู่ สภาพแวดล้อม และสถานที่ส�ำคัญหรือแหล่งประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมประสานกับหมู่บ้าน
อืน่ ในต�ำบล พร้อมทัง้ นัดหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นตัวแทนทุนทางสังคมแต่ละระดับ โดยใช้กรอบแนวทางการ
เยี่ยมชมชุมชน รายละเอียดในตารางปฏิบัติการที่ ๒.๗ และนัดหมายตัวแทนผู้น�ำ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓
คน (เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น แกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน เป็นต้น) เพื่อเป็น
ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) สัมภาษณ์เจาะลึกผู้น�ำและตัวแทนหมู่บ้านตามที่ได้นัดหมายไว้ เกี่ยวกับ (๑) ข้อมูล
ภาพรวมของหมู่บ้าน (๒) ข้อมูลของผู้น�ำ ทั้งคนส�ำคัญและคนเก่ง กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
(๓) เรื่องเด่นในหมู่บ้าน ที่ส่งผลกระทบต่อคนในหมู่บ้าน (๔) กระบวนการท�ำงานที่แสดงให้เห็นว่าหมู่บ้าน
สามารถจัดการตนเองได้ แก้ปญ
ั หาตนเองได้ พึง่ พาตนเองได้ (๕) หน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ทีส่ นับสนุน
การแก้ปัญหา การเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของประชาชน
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๓.๓.๓ การเปิดสถานการณ์ชุมชนระดับผู้น�ำหรือแกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน แหล่ง
ประโยชน์ในหมู่บ้าน
๑) สัมภาษณ์เจาะลึกผู้น�ำหรือแกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ใน
หมู ่ บ ้ า น ในประเด็ นเกี่ ย วกั บ (๑) ที่ มาหรือ ฐานคิด การด�ำเนิน กิจกรรมและแนวคิด การพัฒนางาน
(๒) วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน (๓) กลุ่มประชากรเป้าหมายและผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น (๔) ข้อมูลและ
เครื่องมือในการด�ำเนินงาน (๕) รูปธรรมงาน (๖) วิธีการท�ำงาน (กระบวนการ งานและกิจกรรมและ
ผู้เกี่ยวข้อง) (๗) ผลผลิตและผลลัพธ์ และ (๘) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
๒) อ่านทวนข้อมูลทีบ่ นั ทึกได้อย่างละเอียดเพือ่ ให้สามารถบอกได้วา่ ยังมีขอ้ มูลใดทีไ่ ม่ครบ
ถ้วน หรือขาดเหลือ หรือสมบูรณ์แล้ว อันจะน�ำไปสู่การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือการสนทนากลุม่ ทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ สอบทานกับทีมวิจยั ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
๓) เก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งสอบทานข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน

๔. ผลผลิตและผลลัพธ์

๔.๑ ภาพรวมของชุมชน ที่แสดงถึง ๑) สถานการณ์และเหตุการณ์ส�ำคัญของต�ำบลและหมู่บ้าน
๒) ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนที่ตอบสนองสถานการณ์และเหตุการณ์ส�ำคัญเป็นรายหมู่บ้าน
๓) ปัญหาและความต้องการของชุมชนภาพรวม ๔) การจัดการและการพัฒนางานและกิจกรรมเด่น
ของทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ๕) การพัฒนานวัตกรรมและการต่อยอดงานของทุนทางสังคม และ
๖) การพัฒนาเข้าสู่งานประจ�ำของหน่วยงาน องค์กร กลุ่มทางสังคมในพื้นที่
๔.๒ คนส�ำคัญ กลุ่มทางสังคมเด่น องค์กรเด่น พร้อมทั้งผลงานเด่น

๕. ปฏิบัติการเพื่อการเตรียมข้อมูลประกอบการเปิดสถานการณ์ชุมชน
ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ แบบสรุปข้อมูลมือสองและวางแผนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด พร้อม
แหล่งข้อมูลที่ต้องเก็บ
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนตรวจสอบสถานะเอกสาร รายงาน แหล่งข้อมูลมือสองและข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่
ครบถ้วน และให้วางแผนเก็บข้อมูลมือสองเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ข้อมูลที่ต้องการ

สถานะข้อมูล
มี
ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่ม

แหล่งข้อมูล

ด้านสังคม
๑. จำ�นวนประชากรทั้งหมด เพศชาย
เพศชาย จำ�นวนครัวเรือน
๒. จำ�นวนการเกิด
๓. จำ�นวนการตาย
๔. จำ�นวนพื้นที่ทั้งหมด
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๕. สถานภาพการสมรส
๖. จำ�นวนเด็กปฐมวัยที่เข้าเรียน
ศพด.
๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ
๘. จำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด
๙. จำ�นวนประชากรที่มีรายได้ต่ำ�กว่า
เส้นความยากจน
๑๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ�กว่า
เส้นความยากจน (รายได้เฉลี่ยต่ำ�
กว่า ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี)
๑๑. จำ�นวนประชากรที่ติดสารเสพติด
๑๒. จำ�นวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับ
การบำ�บัดรักษาและหยุดเสพต่อ
เนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือนหลัง
จำ�หน่ายจากการบำ�บัดรักษา
๑๓. จำ�นวนประชากรที่นับถือแต่ละ
ศาสนา
๑๔. จำ�นวนคนอายุตั้งแต่ ๖ ปี ขึ้น
ไปทุกคนไปปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา
๑๕. จำ�นวนผู้ยากไร้
๑๖. จำ�นวนผู้พ้นโทษ
๑๗. จำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วย
เอดส์ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากเอดส์
๑๘. จำ�นวนผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร์
๑๙. จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัย
๒๐. จำ�นวนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

32

สถานะข้อมูล
มี
ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่ม

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องการ

สถานะข้อมูล
มี
ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่ม

แหล่งข้อมูล

๒๑. จำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
๒๒. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด
ด้านเศรษฐกิจ
๑. รายได้รวมทั้งหมดของครัวเรือน
๒. จำ�นวนคนที่มีรายได้น้อยกว่า
๓๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๓. รายจ่ายรวมทั้งหมดของครัวเรือน
๔. จำ�นวนคนอายุ ๑๕-๕๙ ปีเต็ม มี
การประกอบอาชีพและมีรายได้
๕. จำ�นวนคนอายุ ๖๐ปีขึ้นไป ที่มีการ
ประกอบอาชีพและมีรายได้
๖. จำ�นวนประชากรที่ทำ�เกษตรกรรม
(ทำ�นา)
๗. จำ�นวนประชากรที่ทำ�เกษตรกรรม
(ทำ�ไร่)
๘. จำ�นวนประชากรที่ทำ�เกษตรกรรม
(ทำ�สวน)
๙. จำ�นวนประชากรที่ทำ�เกษตรกรรม
(ปศุสัตว์)
๑๐. จำ�นวนประชากรที่ทำ�รับราชการ
๑๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง
๑๒. จำ�นวนครัวเรือนที่เช่าที่อยู่อาศัย
๑๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีที่ดินทำ�กิน
เป็นของตนเอง
๑๔. จำ�นวนครัวเรือนที่เช่าที่ดินทำ�กิน
๑๕. จำ�นวนครัวเรือนทุกครัวเรือนที่มี
หนี้สิน
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๑๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพานิชย์
๑๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
๑๙. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจาก
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
๒๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจาก
เงินกู้นอกระบบ
๒๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการเก็บออม
๒๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออมใน
กลุ่มออมทรัพย์
๒๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออมใน
สหกรณ์
๒๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออมใน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
๒๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออมใน
ธกส.
๒๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออมใน
ธนาคารออมสิน
๒๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออม
สลากออมสิน/สลาก ธกส.
๒๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการออม
พันธบัตรรัฐบาล
๒๙. จำ�นวนครัวเรือนที่มีประกันชีวิต
แบบออม
๓๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีทองคำ� เพชร
เครื่องประดับ
๓๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีปัญหาด้าน
การประกอบอาชีพ

34

สถานะข้อมูล
มี
ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่ม

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องการ

สถานะข้อมูล
มี
ไม่มี

ข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่ม

แหล่งข้อมูล

๓๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีปัญหาการ
ดำ�รงชีพ
ด้านสภาวะแวดล้อม
๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดการ
ขยะในครัวเรือน
๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการดูแลรักษา
บริเวณภายนอกบ้าน
๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดการ
ขยะในครัวเรือน
๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดการน้ำ�
สำ�หรับการอุปโภคบริโภค
๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดการ
พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดบ้านให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น
ไม่อบอ้าว
๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีแสงสว่างส่อง
ถึงภายในบ้านได้อย่างเพียงพอ
๙. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการทำ�ความ
สะอาดภายในบ้าน จัดให้เป็น
สัดส่วนเป็นระเบียบอย่างสม่ำ�เสมอ
๑๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกรณีที่มีการ
เลี้ยงสัตว์ในบ้านมีการแยกเป็น
สัดส่วน และมีการทำ�ความสะอาด
อย่างสม่ำ�เสมอ
๑๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการดูแลและ
ซ่อมแซมตัวบ้านให้อยู่ในสภาพดี
มั่นคง แข็งแรง
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๑๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดเก็บ
บำ�รุงรักษา และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้อยู่ใน
สภาพดี ปลอดภัย
๑๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดทำ�ทาง
ลาดเอียงเพื่อใช้แทนการเดินขึ้น
ลงบันได
๑๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะ
๑๕. จำ�นวนครัวเรือนที่การใช้บริการ
เก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน
หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)
๑๖. จำ�นวนครัวเรือนที่นำ�ขยะไปทิ้งที่
อื่น (ที่ทำ�งาน นอกพื้น ที่บ้าน ที่
ทิ้งขยะในชุมชน
๑๗. จำ�นวนครัวเรือนที่การฝังขยะ
๑๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการเผาขยะ
๑๙. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการทำ�ปุ๋ย
หมัก
๒๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการคัดแยก
ขยะ
๒๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการงดใช้ถุง
พลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำ�เกิด
ขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า
ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)
๒๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการลดการใช้
ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำ�
เกิดขยะ
๒๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการใช้ซ้ำ�
๒๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการแปรรูป
ใช้ใหม่
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๒๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการทำ�ความ
สะอาดบริเวณรอบบ้านให้สะอาด
๒๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการปรับ
สภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้าน
๒๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกรณีบ้านอยู่
ใกล้แหล่งน้ำ�หรือมีท่อระบายน้ำ�
เชื่อมกับรางระบายน้ำ�สาธารณะ
มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร
ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำ�
สาธารณะ
๒๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีกรณีอยู่
ห่างจากแหล่งน้ำ�และไม่มีท่อ
ระบายน้ำ�เชื่อมกับรางระบายน้ำ�
สาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษ
อาหาร ก่อนปล่อยน้ำ�ซึมลงผิวดิน
และไม่มนี ำ�้ ขัง
๒๙. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการใช้วัสดุ
หรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควัน
หรือฝุ่นละออง
๓๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการใช้วัสดุ
หรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียง
ดังรบกวน
๓๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมี
๓๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดเก็บ
สารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด
แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก
๓๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการทำ�เกษตร
อินทรีย์และลดปริมาณการใช้สาร
เคมี
๓๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีน้ำ�อุปโภค
บริโภคที่สะอาด เพียงพอตลอดปี
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๓๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีมีภาชนะเก็บ
กักน้ำ�อุปโภค บริโภค สะอาดมีฝา
ปิด และรักษาความสะอาดอย่าง
สม่ำ�เสมอ
๓๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดบริเวณ
ให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำ�
สะอาดในการบริโภค
๓๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีภาชนะเก็บ
กักน้ำ�อุปโภค สะอาดมีฝาปิด และ
รักษาความสะอาดอย่างสม่ำ�เสมอ
๓๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนร่วมการเก็บขยะในที่
สาธารณะ เช่น แม่น้ำ� ลำ�คลอง
ชายฝั่งทะเล
๓๙. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัว
เรือนร่วมการขุดลอกคูคลอง
๔๐. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนร่วมการปล่อยสัตว์ป่า/
สัตว์น้ำ�คืนสู่ธรรมชาติ
๔๑. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนร่วมการเก็บกวาด
บริเวณบ้านให้สะอาด
๔๒. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการเข้าร่วม
กิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๔๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัว
เรือนร่วม. การหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติก และกล่องโฟม
๔๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัว
เรือนร่วมการปลูกป่าไม้ / ป่าชายเลน
๔๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัว
เรือนร่วมการทำ�แนวป้องกันไฟป่า
/ การลาดตระเวนตรวจป่า
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๔๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนร่วมการอนุรักษ์ดิน/น้ำ�
เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ�
การปลูกหญ้าแฝก
๔๗. จำ�นวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน
๔๘. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการอนุรักษ์
พลังงาน
๔๙. จำ�นวนครัวเรือนทีใ่ ช้ไฟฟ้าผลิตเอง
๕๐. จำ�นวนครัวเรือนที่ลดการใช้ไฟฟ้า
ในบางช่วงเวลา
๕๑. จำ�นวนครัวเรือนที่ลดการใช้
พลังงานทดแทน เช่น ก๊าซชีวภาพ
ถ่านอัดแท่ง พลังงานแสงอาทิตย์
๕๒. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ ๕ หลอด
ผอมประหยัดไฟ
๕๓. จำ�นวนครัวเรือนที่เลือกใช้
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ
เพลิง เช่น เตาถ่าน
๕๔. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้จักรยานแทน
การใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
๕๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีปัญหาภัย
พิบัติที่กระทบครัวเรือน
๕๖. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำ�ท่วม
๕๗. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากดินถล่ม
๕๘. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากไฟป่า
๕๙. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง

39

ข้อมูลที่ต้องการ
๖๐. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากพายุ
๖๑. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว
๖๒. จำ�นวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จากน้ำ�กัดเซาะชายฝั่งทะเล
๖๓. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการจัดการ
ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับ
ครัวเรือน
๖๔. จำ�นวนครัวเรือนที่มีการเตรียม
อุปกรณ์ หรือของใช้จำ�เป็นเมื่อ
เกิดภัยพิบัติ
๖๕. จำ�นวนครัวเรือนที่อพยพไปอยู่ใน
ที่ปลอดภัย
๖๖. จำ�นวนครัวเรือนที่ซ่อมแซม หรือ
ปรับปรุงบ้านเรือน
๖๗. จำ�นวนครัวเรือนที่ร่วมประชุม
วางแผนป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
๖๘. จำ�นวนครัวเรือนที่ร่วมเป็นอาสา
สมัครช่วยเหลือ
๖๙. จำ�นวนครัวเรือนที่ร่วมเฝ้าระวัง
และเตือนภัย
๗๐. จำ�นวนครัวเรือนที่ร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนภัยพิบัติ
ด้านสุขภาพ
๑. จำ�นวนประชากรแต่ละกลุ่ม
๒. จำ�นวนประชากรที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงแต่ละรายการ
๓. จำ�นวนประชากรอายุ ๑๕-๑๙ ปี
ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔. จำ�นวนประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ที่สูบบุหรี่
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๕. ผู้ที่สูบบุหรี่อายุน้อยที่สุด
๖. ผูท้ ี่สูบบุหรี่อายุมากที่สุด
๗. จำ�นวนผู้สูบบุหรี่อายุ ๑๕-๑๘ ปี
ในพื้นที่
๘. จำ�นวนผู้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
(อายุ ๑๕ ปีขน้ึ ไป) จำ�แนกตามเพศ
๙. จำ�นวนผู้มีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อายุ ๑๕
ปีขึ้นไป) จำ�แนกตามอายุ
๑๐. จำ�นวนประชากรที่มีภาวะเสี่ยง
จากการประกอบอาชีพแต่ละ
รายการ
๑๑. จำ�นวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน (อผส)
๑๒. จำ�นวนอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ทั้งหมด
๑๓. จำ�นวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ทั้งหมด
๑๔. จำ�นวนมารดาตาย (รวมขณะ
ตั้งครรภ์ คลอด ภายใน ๔๒ วัน
หลังคลอด)
๑๕. จำ�นวนการคลอดมีชีพโดยมารดา
อายุ ๑๕-๑๙ปีในรอบปี
๑๖. จำ�นวนหญิงตั้งครรภ์ที่รับการฝาก
ครรภ์ครัง้ แรกเมือ่ อายุครรภ์ ≤ ๑๒
๑๗. จำ�นวนหญิงคลอดที่ฝากครรภ์
คุณภาพ (ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์
หรือฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ
เท่ากับ ๑๒ สัปดาห์)
๑๘. จำ�นวนคนเกิดจากสตรีอายุ
๑๕-๔๙ ปี
๑๙. จำ�นวนทารกแรกเกิดตาย
๒๐. จำ�นวนเด็กอายุต่ำ�กว่า ๕ ปีตาย
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๒๑. จำ�นวนเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปีที่มี
น้ำ�หนักต่ำ�กว่าเกณฑ์
๒๒. จำ�นวนเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปีที่มี
พัฒนาสมวัย
๒๓. จำ�นวนเด็กที่ได้รับวัคซีนโปลิโอ
ตามระบบปกติครบ ๓ ครั้ง
๒๔. จำ�นวนเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปีที่มี
น้ำ�หนักเกินเกณฑ์
๒๕. จำ�นวนเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปีที่ได้รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
๒๖. จำ�นวนเด็ก ๐-๕ ปีที่ได้รับการ
วินิจฉัยเป็นโรคมือเท้าปาก
๒๗. จำ�นวนทารกแรกเกิดจนถึง ๖ เดือน
ในเขตรับผิดชอบที่กินนมแม่อย่าง
เดียวโดยไม่มีน้ำ� และอาหารเสริม
๒๘. จำ�นวนเด็ก ๐-๕ ปี ที่มีปัญหา
สุขภาพช่องปากและฟัน
๒๙. จำ�นวนเด็กวัยเรียน (๖-๑๕ ปี)
ที่มีภาวะโภชนาการปกติ
๓๐. จำ�นวนเด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปีที่
ปราศจากฟันผุ (Caries free)
๓๑. จำ�นวนเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี
ที่จมน้ำ�เสยชีวิต
๓๒. จำ�นวนประชากรที่มีภาวะอ้วน
(BMI มากกว่า
๓๓. หรือเท่ากับ ๓๐)
๓๔. จำ�นวนหญิงวัยเจริญพันธ์
(๑๕-๔๙ ปี) ที่อยู่กินกับสามีมีการ
คุมกำ�เนิด
๓๕. จำ�นวนคนวัยแรงงาน (๒๕-๕๙ ปี)
ป่วยเรื้อรังแยกรายโรค
๓๖. จำ�นวนผู้สูงอายุที่ติดสุราหรือดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ�
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๓๗. จำ�นวนผู้สูงอายุที่ติดบุหรี่
๓๘. จำ�นวนประชากรที่มีสิทธิการ
รักษาพยาบาลในระบบ
๓๙. จำ�นวนบุคลากรสาธารณสุขแต่ละ
ประเภท (แพทย์ พยาบาล เภสัช
นักกายภาพบำ�บัด ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน)
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
๔๐. จำ�นวนประชากรทั้งหมดตามพื้นที่
รับผิดชอบของแพทย์
๔๑. จำ�นวนประชากรทั้งหมดตามพื้นที่
รับผิดชอบของพยาบาล
๔๒. จำ�นวนประชากรทั้งหมดตามพื้นที่
รับผิดชอบของทันตแพทย์
๔๓. จำ�นวนประชากรทั้งหมดตามพื้นที่
รับผิดชอบของเภสัชกร
๔๔. จำ�นวนประชากรทั้งหมดตาม
พื้นที่รับผิดชอบของเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
๔๕. จำ�นวนประชากรทั้งหมดตาม
พื้นที่รับผิดชอบของนักวิชาการ
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
๔๖. จำ�นวนผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังใน
รอบปีจำ�แนกรายโรค
๔๗. จำ�นวนผู้ให้การดูแลในชุมชนเมื่อมี
ภาวะเจ็บป่วยจำ�แนกตามประเภท
ของผู้ให้การดูแล ในรอบปี
๔๘. จำ�นวนผู้ที่มีสภาวะการเจ็บป่วย
เรื้อรัง จำ�แนกตามความสามารถ
ไปมาได้
๔๙. จำ�นวนผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินและ
เข้ารับการรักษาในสถานบริการ
จำ�แนกตามอาการฉุกเฉิน
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ข้อมูลที่ต้องการ
๕๐. จำ�นวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่นำ�ส่งโดย
บริการหน่วยกู้ชีพในพื้นที่
ด้านการเมืองการปกครอง
๑. จำ�นวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศชายได้
ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในระดับ
ท้องถิน่ ครั้งที่ผ่านมา (ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น)
๒. จำ�นวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศหญิง
ได้ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่
ครัง้ ทีผ่ า่ นมา (ผูใ้ หญ่บา้ น ผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น)
๓. จำ�นวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศชายได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติครั้ง
ที่ผ่านมา (ส.ส. ส.ว.)
๔. จำ�นวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศหญิง
ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติ
ครั้งที่ผ่านมา (ส.ส. ส.ว.)
๕. จำ�นวนครัวเรือนที่ร่วมเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
๖. จำ�นวนครัวเรือนร่วมเสนอ
กฎหมายระดับชาติ (พรบ.)
๗. จำ�นวนครัวเรือนร่วมรณรงค์การ
เลือกตั้ง
๘. จำ�นวนครัวเรือนร่วมเป็น
กรรมการการเลือกตั้ง
๙. จำ�นวนครัวเรือนร่วมทำ�ประชา
พิจารณ์/ร่วมประชามติ
๑๐. จำ�นวนครัวเรือนร่วมเวที
ประชาคม/ร่วมประชุมหมู่บ้าน
๑๑. จำ�นวนครัวเรือนร่วมทำ�แผน
ชุมชน/ตำ�บล
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๑๒. จำ�นวนครัวเรือนร่วมพัฒนา
นโยบายสาธารณะ
๑๓. จำ�นวนครัวเรือนร่วมกิจกรรม
บำ�เพ็ญสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน
๑๔. จำ�นวนครัวเรือนที่เกิดกรณีพิพาท
๑๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีความขัดแย้ง
ในครัวเรือน
๑๖. จำ�นวนครัวเรือนทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือ
๑๗. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์บ้าน
๑๘. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์
สาธารณะ
๑๙. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๒๐. จำ�นวนครัวเรือนการใช้งาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
๒๑. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook)
๒๒. จำ�นวนครัวเรือนที่ส่งหนังสือแจ้ง/
การส่งจดหมาย
๒๓. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้ป้ายประกาศ/
ป้ายประชาสัมพันธ์
๒๔. จำ�นวนครัวเรือนที่ใช้เสียงตาม
สาย/หอกระจายข่าว
๒๕. จำ�นวนครัวเรือนที่มีวิทยุชุมชน
๒๖. จำ�นวนครัวเรือนที่มีเวทีประชุม/
ประชาคม
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๑) ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลเด็กแรกเกิด ข้อมูลเด็กปฐมวัย สุขาภิบาล
อาหาร การตรวจสุขภาพ การออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
๒) ข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย น้ำ�ดื่ม น้ำ�ใช้ มลพิษ เป็นต้น
๓) ข้อมูลการศึกษา เช่น การเข้าเรียน การจบการศึกษาภาคบังคับ การเขียน
ภาษาไทย คิดเลขอย่างง่าย เป็นต้น
๔) การมีงานทำ�และรายได้ เช่น การมีอาชีพ การมีรายได้ การออม เป็นต้น
๕) ค่านิยม เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การประกอบกิจกรรมทางศาสนา
การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ โรคเรื้อรัง เป็นต้น
๖) อื่น ๆ .......
๑) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
๒) โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูลประชากร แหล่งน้ำ� บริการสาธารณะ
ไฟฟ้า คมนาคม การติดต่อสื่อสารร้านค้า สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น
โครงสร้างพื้นฐานหมู๋บ้าน ตำ�บล การประกอบอาชีพ (ทำ�ไร่ นา สวน
เลี้ยงสัตว์ สถานประกอบการ
๓) ข้อมูลสุขภาวะและอนามัย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ศพด.มาตรฐาน ร้านขาย
ของชำ� ร้านอาหาร สถานประกอบการ สถานบันเทิง คนพิการ เด็กน้อยกว่าปี
ตาย ป่วยเรื้อรังตาย ความปลอดภัย เป็นต้น
๔) ความรู้และการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา กิจกรรมสถานศึกษา
๕) การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็ง เช่น การรวมกลุ่ม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
การเรียนรู้โดยชุมชน ข้อมูลเด็กกำ�พร้า ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย เป็นต้น
๖) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สัดส่วนที่ดิน ปัญหาคุณภาพน้ำ�
มลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ� ป่า เป็นต้น
๗) ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ เช่น ความปลอดภัยจากยาเสพติด
ภัยพิบัติ ความปลอดภัยจากความเสี่ยง เป็นต้น
๘) อื่น ๆ ........

๑. ฐานข้อมูล จปฐ.

๒. ฐานข้อมูล
กชช.๒ค

ลักษณะข้อมูล

ฐานข้อมูลมือสอง

พัฒนาชุมชน
องค์กรท้องที่

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แหล่งที่มาข้อมูล

สถานะความพร้อมนำ�ใช้
เอกสาร
อยู่ในฐาน
ระหว่างประสาน
print out
ข้อมูล

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๒ แบบตรวจสอบข้อมูลมือสองตามฐานข้อมูลและลักษณะข้อมูล
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนตรวจสอบสถานะเอกสาร รายงาน แหล่งข้อมูลมือสอง และข้อมูลอื่นๆ ประกอบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
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๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
๒) ข้อบัญญัติของอปท.
๓) ระบบข้อมูลตำ�บล TCNAP และการวิจัยชุมชน RECAP ประกอบด้วย สถานะ
ทุนและศักยภาพ
๔) ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment: LPA)
๕) ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
๖) ข้อมูลกลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือ (กลุ่มยากจน กลุ่มไร้สิทธิ์
กลุ่มถูกทอดทิ้ง คนเร่ร่อน กลุ่มถูกทารุณกรรม กลุ่มคนพิการ กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มประชากรแฝง)
๗) ข้อมูลการศึกษาในระบบ เช่น การศึกษาภาคบังคับโดยแยกเป็นระดับประถม
ระดับมัธยม ป.ตรี ป.โท ป.เอก เป็นต้น
๘) ข้อมูลการศึกษานอกระบบของคนในชุมชน เช่น การศึกษานอกโรงเรียน
การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่มการเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง การทำ�ขนม การออกแบบลายผ้า
๙) ข้อมูลระบบการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนคนพิการ โรงเรียนคนตาบอด
โรงเรียนกีฬา โรงเรียนเด็กออทิสติก
๑๐) อื่น ๆ .........
๔. ฐานข้อมูลทะเบียน ๑) ข้อมูลครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน
ราษฎร์
๒) ข้อมูลประชากรแบ่งตามกลุ่มอายุ

๓. ฐานข้อมูล อปท.

ฐานข้อมูลมือสอง

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แหล่งที่มาข้อมูล

สถานะความพร้อมนำ�ใช้
เอกสาร
อยู่ในฐาน
ระหว่างประสาน
print out
ข้อมูล
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๑) ข้อมูลบริการตรวจรักษาตามอันดับกลุ่มโรค
๒) ข้อมูลบริการรักษาพยาบาลโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ข้อเสื่อม เป็นต้น)
๓) ข้อมูลบริการสุขภาพจิต
๔) ข้อมูลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายสำ�เร็จ
๕) การคัดกรองซึมเศร้าในผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
๖) บริการดูแล รักษา กลุ่มโรคทางจิต เช่น โรคจิต ปัญญาอ่อน ซึมเศร้า วิตก
กังวล ลมชัก และอื่น ๆ เป็นต้น
๗) บริการงานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่
๘) ข้อมูลบริการเด็ก ๐-๗๒ เดือน ชั่งน้าหนัก วัคซีน ตรวจพัฒนาการ ตรวจ
สภาพช่องปาก
๙) จำ�นวนและร้อยละการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๖ ปี
หรือ ๐-๗๒ เดือน
๑๐) ข้อมูลบริการตรวจครรภ์
๑๑) ข้อมูลบริการผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น หกล้ม ตกจากที่สูง สุนัขกัด อุบัติเหตุ
จราจร เป็นต้น
๑๒) การให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย
๑๓) ผู้ติดสารเสพติด ประเภทของสารเสพติด ผู้ที่ได้รับการบำ�บัดฟื้นฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ แนวทางเฝ้าระวังการติดสารซ้ำ� หรือเพื่อลดจำ�นวนผู้เสพ
หน้าใหม่ เช่น การรณรงค์การออกกำ�ลังกายปั่นยกครัว การป้องกันนักเสพ
หน้าใหม่ด้วยการเข้าค่ายเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน การฝึกอาชีพแก่เยาวชน
๑๔) ข้อมูลบริการผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อทางอาหาร เช่น อุจาระร่วง
อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค เป็นต้น
๑๕) ข้อมูลจำ�นวน และร้อยละบริการทันตะกรรมกลุ่มเด็ก ๖-๑๒ ปี ได้แก่
การถอนฟัน อุดฟันน้ำ�นม ขูดหินปูน เป็นต้น
๑๖) อื่น ๆ ........

ฐานข้อมูลมือสอง

๕. ฐานข้อมูลบริการ
ในระบบ JHCIS
หรือ Hos-XP
ของหน่วยบริการ
สุขภาพในพื้นที่
รพ.สต.

แหล่งที่มาข้อมูล

สถานะความพร้อมนำ�ใช้
เอกสาร
อยู่ในฐาน
ระหว่างประสาน
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แหล่งที่มาข้อมูล

๖. ทะเบียนสัปบุรุษ ข้อมูลส่วนบุคคลของมุสลิมและมุสลิมะห์ทุกคน ทีมีชื่ออยู่ในทะเบียนสับบุรุษมัสยิด
มัสยิด
มัสยิด
ของหมู่บ้านนั้นๆ
๗. เอกสาร อสม.
๑) ข้อมูลด้านสุขภาพของสมาชิกในชุมชน
อสม.
๒) จำ�นวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่
๓) ข้อมูลการย้ายเข้า-ออกจากครัวเรือนที่ อสม. รับผิดชอบ
๘. เอกสารบันทึก ๑) เหตุการณ์ที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ผู้นำ�ชุมชน
ผู้นำ�ชุมชน
๒) เหตุการณ์ที่ได้รับการไกล่เกลี่ย
๓) ประเด็นความขัดแย้งเช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน น้ำ� ลักทรัพย์ ชู้สาวทำ�ร้ายร่างกาย
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
๔) ผู้ที่มีบทบาทด้านการไกล่เกลี่ย
๙. ข้อมูลการ
ข้อมูลการประกอบอาชีพของครัวเรือน ประกอบด้วย จำ�นวนคนที่ประกอบอาชีพ ข้อบัญญัติตำ�บล
ประกอบอาชีพ ลักษณะงาน เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง การแปรรูป
แผนพัฒนาตำ�บล
ของครัวเรือน
อาหาร การทอผ้า การทอเสื่อ เป็นต้น เป็นต้น
๓ ปี ข้อมูลของ
พม.
ข้อมูล GIS
๑๐. ข้อมูลการจัดการ ๑) อาณาเขต พื้นที่
ข้อมูลกรม
สภาวะแวดล้อม ๒) ภูมิประเทศ
พัฒนาที่ดิน
๓) ลักษณะดินเสื่อมในชุมชน เป็นต้น
๔) จำ�นวนกลุ่มทางสังคมร่วมอนุรักษ์ ดิน น้ำ� ป่า
๕) แนวทางการอนุรักษ์ดินของชุมชน
๖) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดินเสื่อม
๗) อื่นๆ (ระบุ)

ฐานข้อมูลมือสอง

สถานะความพร้อมนำ�ใช้
เอกสาร
อยู่ในฐาน
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๑) แผนหมู่บ้าน
๒) ข้อมูลทั่วไปของแต่ละหมู่บ้าน
๓) ข้อมูลที่แสดงถึงสถานะของพื้นที่
๔) ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่
๕) ข้อมูลแหล่งประโยชน์ที่สำ�คัญของหมู่บ้าน
๖) ข้อมูลกิจกรรมโครงการการพัฒนาของหมู่บ้าน
๑๒. ข้อมูลกลุ่มชุมชน ๑) กติกา ข้อตกลง การดำ�เนินกิจกรรมในกลุ่ม
๒) บันทึกการประชุม
๓) ข้อมูลรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
๔) รายละเอียดการดำ�เนินงานและกิจกรรภายในกลุ่ม
๕) สรุปผลการดำ�เนินงานของกลุ่ม
๖) แผนการดำ�เนินงานกลุ่ม
๑๓. แผนกองทุน
๑) แผนกองทุนสุขภาพประจำ�ปีงบประมาณ
สุขภาพ
๒) งานและกิจกรรมตามโครงการการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน
๓) ข้อมูลอาสาสมัครและกลุ่มด้านการดูแลสุขภาพ
๔) ผลการดำ�เนินงาน
๑๔. ธรรมนูญสุขภาพ ประเด็นการจัดการสุขภาพ ในธรรมนูญสุขภาพ
๑๕. อื่น ๆ ............

๑๑. ข้อมูลองค์กร
ท้องที่

ฐานข้อมูลมือสอง

กองทุนสุขภาพ
ระดับตำ�บล

กลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชน

ผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน

แหล่งที่มาข้อมูล

สถานะความพร้อมนำ�ใช้
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..........

๒) มีหลักการ หรือแนวคิดในการทำ�งานอย่างไร เช่น ทำ�แบบ
อาสา ทำ�เพื่อช่วยเหลือคน มีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น

๓) มีวิธีการทำ�งาน ตามบทบาทอย่างไร ใครบ้างช่วยเหลือ
สนับสนุน

๔) ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรบ้าง (เช่น ปราชญ์ ช่าง
แกะสลักไม้ ปลูกผักไร้สารเคมี ผสมพันธุ์สัตว์ วิเคราะห์ข้าว
ดิน การทำ�บัญชี เป็นต้น)

๕) เรื่องที่เชี่ยวชาญส่งผลต่อท่านอย่างไร หรือทำ�ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน อย่างไร (เช่น เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
ชุมชนปลอดภัย สุขภาพดีขึ้น เป็นต้น

๑) ในชุมชน ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง เช่น ประธานกลุ่ม เลขา ……………………………………………………………………………………………
กลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน สมาชิกสภา อปท. คณะกรรมการ
……………………………………………………………………………………………
หมู่บ้าน นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น
……………………………………………………………………………………...........

๑. ที่มาหรือฐานคิดการดำ�เนินกิจกรรม

ทุนทางสังคมชื่อ............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...........................................

ประเด็น

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ (๑) แนวทางการสอบทานทุนทางสังคม ระดับบุคคลและครอบครัว

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ กรอบแนวทางการสอบทานทุนทางสังคม ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ระดับ
หน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ระดับหมู่บ้าน ระดับต�ำบล และระดับเครือข่าย
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนใช้เป็นแนวทางในการสรุปข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ โดยแยกเป็นข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑) งานและกิจกรรมที่ท่านดำ�เนินการ มีอะไรบ้าง และมีความ
โดดเด่น อย่างไร

๕. รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๓) มีขั้นตอน กระบวนการในการทำ�งาน อย่างไร งานอะไรที่
……………………………………………………………………………………………
ทำ�ได้ดีราบรื่น งานใดที่มีปัญหา หรือติดขัด ทำ�ยาก หรือทำ� ……………………………………………………………………………………………
แล้วไม่ค่อยได้ผลดี
……………………………………………………………………………………………

๒) ลักษณะการทำ�งานอย่างไร เช่น รวมกลุ่มกันทำ� ทำ�เฉพาะมี ……………………………………………………………………………………………
กิจกรรมหรือรวมตัว แบบเดี่ยว หรือรวมเป็นกลุ่ม ทำ�เดี่ยว ……………………………………………………………………………………………
เฉพาะตัวเองแต่ได้ผลดี เป็นต้น
……………………………………………………………………………………………

๑) ท่านเริ่มทำ�งานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………………………………………………
หรือไม่ อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๔. วิธีการทำ�งาน (กระบวนการ งานและกิจกรรม)

งานที่ทำ�ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง จำ�นวนเท่าใด เช่น เด็ก ๐-๓
ปี เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒ ปี เด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มวัย
ทำ�งาน ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ต้องการความช่วยเหลือ คนพิการ ผู้ป่วยระยะท้าย บุคลากร
คนทำ�งานในพื้นที่ จำ�นวนคน เป็นต้น ให้ระบุเป็นจำ�นวนคน

๓. กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงานของทุนทางสังคม

๑) มีเป้าหมายในการดำ�เนินการอย่างไร ทำ�เพื่อใครบ้าง เมื่อทำ� ……………………………………………………………………………………………
แล้วเกิดอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๒. วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน

ประเด็น
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๒) ใครเป็นผู้ดำ�เนินการหลัก ผู้ดำ�เนินการร่วม และผู้สนับสนุน
การดำ�เนินงาน ลักษณะงานที่ดำ�เนินแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร

๓) ในการดำ�เนินงาน ท่านมีเงิน งบประมาณ ทรัพยากร
อุปกรณ์ สิ่งของ อะไรบ้างที่มาสนับสนุน ได้มาอย่างไร และ
ใช้อย่างไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๒) มีใครบ้างที่ร่วมทำ�กับท่าน มาจากกลุ่ม องค์กร หน่วยงานใด ……………………………………………………………………………………………
ทำ�อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………

๑) งานที่ท่านดำ�เนินการมีลักษณะการดำ�เนินการอย่างไร เช่น
ทำ�เดี่ยว ทำ�ร่วมกับกลุ่ม หรือกลุ่ม อื่น หรือต้องทำ�ไปพร้อม
กับกลุ่ม ชุมชน

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๒) มีงานอะไรบ้างในการพัฒนา และทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ส่งผลต่อใครบ้าง

๗. การจัดการ (คน งาน เงิน ข้อมูล )

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑) จากการทำ�งานมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง มีที่มาอย่างไร
บ้าง

๖. รูปธรรมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

๓) ใครบ้างได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็ก ……………………………………………………………………………………………
และเยาวชน ผู้สูงอายุ วัยทำ�งาน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ……………………………………………………………………………………………
เด็ก เป็นต้น และ จำ�นวนเท่าไร
……………………………………………………………………………………………

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด
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๓) ผลทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงแก้ไขปัญหาชุมชน
๑๐ ประเด็น ได้แก่ (๑) คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ (๒) เด็กด้อย
……………………………………………………………………………………………
พัฒนาการ (๓) ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง (๔) ขยะ
……………………………………………………………………………………………
ล้น (๕) ภัยพิบตั ิ (๖) การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม (๗)
……………………………………………………………………………………………
อาหารปลอดภัย (๘) วิกฤตเศรษฐกิจ (๙) บุหรีแ่ ละสารเสพติด
(๑๐) อุบตั เิ หตุจราจรและแอลกอฮอล์อย่างไรบ้าง

๒) ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนด้านใดบ้าง ……………………………………………………………………………………………
เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมือง ……………………………………………………………………………………………
การปกครอง
……………………………………………………………………………………………

๑) ผลจากการดำ�เนินงาน ส่งผลต่อใครบ้าง (กลุ่มเป้าหมาย คน ……………………………………………………………………………………………
ทำ� ครัวเรือน) เป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑๐. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์)

ในการทำ�งาน มีอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนให้งานสำ�เร็จ ลุล่วง ราบ ……………………………………………………………………………………………
รื่น เช่น คณะกรรมการตำ�บล ผู้บริหารอปท. กฎ กติกา ข้อตกลงต่าง ……………………………………………………………………………………………
ๆ การมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นต้น
……………………………………………………………………………………………

๙. กลไกหนุนเสริมการดำ�เนินงาน

มีการนำ�ใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ อะไร ……………………………………………………………………………………………
บ้าง ได้มาอย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………

๘. เครื่องมือ

ประเด็น
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๒) เริ่มก่อตั้งเมื่อไร มีที่มาอย่างไรบ้าง ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง

๓) ให้ระบุช่วงเวลาที่กลุ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้าง
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น

๔) กลุ่มมีวิธีการท�ำงานอย่างไร ใครบ้างช่วยเหลือ สนับสนุน
อย่างไร

๕) ตั้งแต่ด�ำเนินการมา แต่ละช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับใคร เกิดนโยบาย ข้อตกลงกลุ่ม
หรือไม่

กลุ่มมีเป้าหมายในการด�ำเนินการอย่างไร ท�ำเพื่อใครบ้าง เมื่อท�ำ ……………………………………………………………………………………………
แล้วเกิดอะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับใครบ้าง งานที่ด�ำเนินการอยู่ ส่ง ……………………………………………………………………………………………
ผลกระทบตามที่คาดหวังไว้อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………

๒. วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑) ในชุมชน การด�ำเนินงานกลุ่มนี้มีลักษณะงานอย่างไรบ้าง
เช่น เป็นกองทุนให้ก็ยืม รวมกลุ่มท�ำกิจกรรม อาสาสมัคร
กลุ่มครัวเรือนช่วยเหลือกัน ท�ำอาชีพ เป็นต้น

๑. ที่มาหรือฐานคิดการด�ำเนินกิจกรรม

ทุนทางสังคมชื่อ............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน............................................

ประเด็น

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ (๒) แนวทางการสรุปข้อมูลทุนทางสังคมที่เป็นกลุ่ม และชุมชน พร้อมทั้งจัดระดับทุนทางสังคม ได้แก่ ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ระดับต�ำบล ระดับเครือข่าย
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑) งานและกิจกรรมที่กลุ่มด�ำเนินการ มีอะไรบ้าง และมีความ
โดดเด่น อย่างไร

๒) ใครเป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วม และผู้สนับสนุน
การด�ำเนินงาน ลักษณะงานที่ด�ำเนินแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร

๕. รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น

๓) มีขั้นตอน กระบวนการในการท�ำงาน อย่างไร งานอะไรที่
……………………………………………………………………………………………
ท�ำได้ดีราบรื่น งานใดที่มีปัญหา หรือติดขัด ท�ำยาก หรือท�ำ ……………………………………………………………………………………………
แล้วไม่ค่อยได้ผลดี แก้ไขอย่างไร ใครบ้างเกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………

๒) ลักษณะการท�ำงานของกลุ่มเป็นอย่างไร เช่น รวมกลุ่มกันท�ำ ……………………………………………………………………………………………
ท�ำเฉพาะมีกิจกรรมหรือรวมตัว แบบเดี่ยว หรือรวมเป็นก ……………………………………………………………………………………………
ลุ่ม ท�ำเดี่ยวเฉพาะตัวเองแต่ได้ผลดี เป็นต้น
……………………………………………………………………………………………

๑) กลุ่มเริ่มท�ำงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………………………………………………
หรือไม่ อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๔. วิธีการท�ำงาน (กระบวนการ งานและกิจกรรม)

งานของกลุ่มที่ท�ำส่งผลกระทบต่อใครบ้าง จ�ำนวนเท่าใด
เช่น เด็ก ๐-๓ ปี เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒ ปี เด็กและเยาวชน
หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มวัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ต้องการความช่วยเหลือ คนพิการ
ผู้ป่วยระยะท้าย บุคลากรคนท�ำงานในพื้นที่ จ�ำนวนคน เป็นต้น
ให้ระบุเป็นจ�ำนวนคน

๓. กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงานของทุนทางสังคม

ประเด็น
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๓) ใครบ้างได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ วัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ผู้
ดูแลเด็ก เป็นต้น และ จ�ำนวนเท่าไร

๔) เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม มีหรือไม่ จ�ำนวนเท่าใด จัดการ
อย่างไร

๓) ในการด�ำเนินงาน ท่านมีเงิน งบประมาณ ทรัพยากร
……………………………………………………………………………………………
อุปกรณ์ สิ่งของ อะไรบ้างที่มาสนับสนุน ได้มาอย่างไร และ ……………………………………………………………………………………………
ใช้อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………

๒) มีใครบ้างที่ร่วมท�ำ หรือสนับสนุน ได้มาอย่างไร พัฒนาคนที่ ……………………………………………………………………………………………
เกี่ยวข้องอย่างไร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑) งานที่กลุ่มด�ำเนินการมีลักษณะการด�ำเนินการอย่างไร เช่น ……………………………………………………………………………………………
ท�ำเดี่ยว ท�ำร่วมกับกลุ่ม หรือกลุ่ม อื่น หรือต้องท�ำไปพร้อม ……………………………………………………………………………………………
กับกลุ่ม ชุมชน

๗. การจัดการ (คน งาน เงิน ข้อมูล)

๒) มีงานอะไรบ้างในการพัฒนา และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ……………………………………………………………………………………………
อย่างไร ส่งผลต่อใครบ้าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

๑) จากการท�ำงานมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง มีที่มาอย่างไร ……………………………………………………………………………………………
บ้าง ใครบ้างเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อใครบ้าง หรือใครบ้างที่ได้ ……………………………………………………………………………………………
ประโยชน์
……………………………………………………………………………………………

๖. รูปธรรมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด

ประเด็น
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด

๓) ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาชุมชน ……………………………………………………………………………………………
๑๐ ประเด็น ได้แก่ (๑) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) เด็กด้อย ……………………………………………………………………………………………
พัฒนาการ (๓) ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง (๔) ขยะ ……………………………………………………………………………………………
ล้น (๕) ภัยพิบัติ (๖) การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม
(๗) อาหารปลอดภัย (๘) วิกฤตเศรษฐกิจ (๙) บุหรี่และสาร
เสพติด (๑๐) อุบัติเหตุจราจรและแอลกอฮอล์อย่างไรบ้าง

๒) ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนด้านใดบ้าง ……………………………………………………………………………………………
เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และ
……………………………………………………………………………………………
การเมืองการปกครอง
……………………………………………………………………………………………

๑) ผลจากการด�ำเนินงาน ส่งผลต่อใครบ้าง (กลุ่มเป้าหมาย
คนท�ำ ครัวเรือน) เป็นอย่างไร

๑๐. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์)

ในการท�ำงาน มีอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนให้งานส�ำเร็จ ลุล่วง
ราบรื่น เช่น คณะกรรมการต�ำบล ผู้บริหารอปท. กฎ กติกา
ข้อตกลงต่างๆ การมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นต้น

๙. กลไกหนุนเสริมการด�ำเนินงาน

มีการน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้
อะไรบ้าง ได้มาอย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง

๘. เครื่องมือ

ประเด็น
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ประเด็น
ข้อมูลสรุปโดยละเอียด
ชื่อหน่วยงาน............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...............................................
๑. ที่มาหรือฐานคิดการดำ�เนินกิจกรรม
๑) เป็นหน่วยงานที่มีงานในลักษณะอะไร เป็นหน่วยงานภาครัฐ ………………………………………………………………………………………………
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร ………………………………………………………………………………………………
๒) มีภารกิจอะไรบ้าง ที่ทำ�กับชุมชน รับผิดชอบในส่วนใดบ้าง
………………………………………………………………………………………..........
ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำ�งาน
๓) เริ่มก่อตั้งเมื่อไร มีที่มาอย่างไรบ้าง ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........
๔) ให้ระบุช่วงเวลาที่หน่วยงาน เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้าง
………………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........
๕) มีวิธีการทำ�งานอย่างไร ใครบ้างช่วยเหลือ สนับสนุน อย่างไร ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........
๖) ตั้งแต่ดำ�เนินการมา แต่ละช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ………………………………………………………………………………………………
บ้าง ส่งผลกระทบกับใคร เกิดนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบ
………………………………………………………………………………………………
ข้อบังคับ หรือไม่
………………………………………………………………………………………..........
๒. วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
๑) มีเป้าหมายในการดำ�เนินการอย่างไร ทำ�เพื่อใครบ้าง เมื่อทำ� ………………………………………………………………………………………………
แล้วเกิดอะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับใครบ้าง
………………………………………………………………………………………………
๒) งานที่ดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบตามที่คาดหวังไว้อย่างไร ………………………………………………………………………………………..........
บ้าง

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ (๔) แนวทางการสรุปข้อมูลทุนทางสังคม ระดับหน่วยงาน
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๒) ใครเป็นผู้ดำ�เนินการหลัก ผู้ดำ�เนินการร่วม และผู้สนับสนุน
การดำ�เนินงาน ลักษณะงานที่ดำ�เนินการเป็นอย่างไร

ประเด็น
๓. กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงานของทุนทางสังคม
งานของกลุม่ ทีท่ ำ�ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง จำ�นวนเท่าใด เช่น
เด็ก ๐-๓ ปี เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒ ปี เด็กและเยาวชน หญิงตัง้ ครรภ์
กลุม่ วัยทำ�งาน ผูส้ งู อายุ (๖๐ ปีขน้ึ ไป) ผูป้ ว่ ยเอดส์ ผูป้ ว่ ยจิตเวช
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ คนพิการ ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย บุคลากรคนทำ�งานในพื้นที่ จำ�นวนคน เป็นต้น ให้ระบุเป็น
จำ�นวนคน
๕. วิธีการทำ�งาน (กระบวนการ งานและกิจกรรม)
๑) เริ่มทำ�งานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามบทบาท หน้าที่
ภารกิจหรือไม่ อย่างไร
๒) ลักษณะการทำ�งานของหน่วยงาน เป็นอย่างไร เช่น งาน
บริการสุขภาพ บริการสาธารณะ สนับสนุนกลุ่ม องค์กร
ชุมชน เป็นต้น
๓) มีขั้นตอน กระบวนการในการทำ�งาน อย่างไร งานอะไรที่
ทำ�ได้ดีราบรื่น งานใดที่มีปัญหา หรือติดขัด ทำ�ยาก หรือทำ�
แล้วไม่ค่อยได้ผลดี แก้ไขอย่างไร ใครบ้างเกี่ยวข้อง
๖. รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น
๑) งานและกิจกรรมที่กลุ่มดำ�เนินการ มีอะไรบ้าง และมีความ
โดดเด่น อย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด
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๓) ในการดำ�เนินงาน ท่านมีเงิน งบประมาณ ทรัพยากร
อุปกรณ์ สิ่งของ อะไรบ้างที่มาสนับสนุน ได้มาอย่างไร และ
ใช้อย่างไรบ้าง
๑๐. เครื่องมือ
มีการนำ�ใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้
อะไรบ้าง ได้มาอย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง

๙. การจัดการ (คน งาน เงิน ข้อมูล)
๑) งานที่กลุ่มดำ�เนินการมีลักษณะการดำ�เนินการอย่างไร เช่น
ทำ�เดี่ยว ทำ�ร่วมกับกลุ่ม หรือกลุ่มอื่น หรือต้องทำ�ไปพร้อม
กับชุมชน
๒) มีใครบ้างที่ร่วมทำ� หรือสนับสนุน ได้มาอย่างไร
มีกระบวนการพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ประเด็น
๓) ใครบ้างได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ วัยทำ�งาน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก เป็นต้น และ จำ�นวนเท่าไร
๘. รูปธรรมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
๑) จากการทำ�งานมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง มีที่มาอย่างไร
บ้าง ใครบ้างเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อใครบ้าง หรือใครบ้างที่ได้
ประโยชน์
๒) มีงานอะไรบ้างในการพัฒนา และทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ส่งผลต่อใครบ้าง

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

ข้อมูลสรุปโดยละเอียด

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
๒) ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนด้านใดบ้าง ………………………………………………………………………………………………
เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมือง ………………………………………………………………………………………………
การปกครอง
………………………………………………………………………………………...........
๓) ผลทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงแก้ไขปัญหาชุมชน
………………………………………………………………………………………………
๑๐ ประเด็น ได้แก่ (๑) คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ (๒) เด็กด้อย
………………………………………………………………………………………………
พัฒนาการ (๓) ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง (๔) ขยะล้น
………………………………………………………………………………………...........
(๕) ภัยพิบตั ิ (๖) การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม (๗) อาหาร
ปลอดภัย (๘) วิกฤตเศรษฐกิจ (๙) บุหรี่ และสารเสพติด
(๑๐) อุบตั เิ หตุจราจรและแอลกอฮอล์อย่างไรบ้าง

ประเด็น
๑๑. กลไกหนุนเสริมการดำ�เนินงาน
ในการทำ�งาน มีอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนให้งานสำ�เร็จ ลุล่วง
ราบรื่น เช่น คณะกรรมการตำ�บล ผู้บริหารอปท. กฎ กติกา
ข้อตกลงต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นต้น
๑๒. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์)
๑) ผลจากการดำ�เนินงาน ส่งผลต่อใครบ้าง (กลุ่มเป้าหมาย
คนทำ� ครัวเรือน) เป็นอย่างไร
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ประเด็น
ข้อมูลสรุปโดยละเอียด
ชื่อหน่วยงาน............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน.......................................
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑) ที่นี้ก่อประโยชน์อะไรสำ�หรับหมู่บ้าน และชุมชนอื่น
…………………………………………………………………………………………
๒) มีที่มาอย่างไร สร้างขึ้น หรือเกิดเองตามธรรมชาติ ใคร
…………………………………………………………………………………………
สนับสนุน หรือช่วยก่อตั้ง
…………………………………………………………………………………………
๓) ให้ระบุช่วงเวลาที่แหล่งประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้าง …………………………………………………………………………………………
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น
…………………………………………………………………………………………
๔) ตั้งแต่มีแหล่งประโยชน์นี้มา แต่ละช่วงเวลาเกิดการ
…………………………………………………………………………………………
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับใครทั้งระดับกลุ่ม
…………………………………………………………………………………………
องค์กร ชุมชน ตำ�บล
…………………………………………………………………………………………
๒. วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
มีเป้าหมายในการใช้ และเข้าถึงแหล่งประโยชน์นี้อย่างไร เพื่อคน
…………………………………………………………………………………………
กลุ่มใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………
๓. การนำ�ใช้แหล่งประโยชน์
๑) ใครบ้าง มาใช้แหล่งประโยชน์นี้บ้าง ใช้ทำ�อะไร รักษา ฟื้นฟู
…………………………………………………………………………………………
อย่างไร ชุมชนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………
๒) มีการกำ�หนดข้อตกลง กติกาอะไรบ้างในการใช้ประโยชน์จาก …………………………………………………………………………………………
แหล่งประโยชน์นี้ มีแนวทางการกำ�กับอย่างไร
๔. กลไกหนุนเสริมการดำ�เนินงาน
มีหน่วยงาน องค์กร ใดบ้างที่มีส่วนในการสร้าง สนับสนุนดูแล
…………………………………………………………………………………………
ปรับปรุง พัฒนารักษา หรืออนุรักษ์ แหล่งประโยชน์นี้หรือไม่ อย่างไร …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
๕. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
การใช้งานแหล่งประโยชน์นี้ สามารถช่วยเอื้อให้ทุนทางสังคม กลุ่ม …………………………………………………………………………………………
ไหนสร้างงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ (๔) แนวทางการสรุปข้อมูลทุนทางสังคม ระดับแหล่งประโยชน์
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ตัวแทนองค์กรหลัก
รายละเอียดข้อมูลในการน�ำเสนอ
๑. องค์กรท้องที่
๑. ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชน มีลักษณะข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่
(ก�ำนันผู้ใหญ่
๑.๑ สถานการณ์ภาพรวมของหมู่บ้าน ต�ำบล เช่น ข้อมูลที่เป็นสถิติ ตัวเลขที่แสดงลักษณะข้อมูลที่เป็นปัญหา
บ้าน)
และความต้องการ ขนาดพื้นที่ สัดส่วนหรือจ�ำนวนประชากร หมู่บ้าน อาณาเขตการปกครองลักษณะการประกอบ
อาชีพ ความเป็นอยู่ โครงสร้างทางกายภาพ สถานการณ์ความเสี่ยง การจัดการให้เกิดความปลอดภัย ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ (คนยากไร้ คนไร้บ้าน คนที่ถูกกระท�ำรุนแรง เป็นต้น)
๑.๒ ศักยภาพที่สนับสนุน ให้มีการจัดการสถานการณ์ ได้แก่ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีงานเด่น โครงการ
ที่ด�ำเนินงานในภาพรวมและสร้างผลกระทบวงกว้างในชุมชน
๒. รูปธรรมงานและกิจกรรมที่ด�ำเนินการเด่น สร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๒.๑ รูปธรรมงานที่สร้างผลกระทบกับสุขภาวะ ๕ ด้าน ได้แก่
๑) สร้างผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การจัดสวัสดิการเกิด ป่วย ตาย ของชุมชน การดูแลเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การระดมแรงระดมทรัพยากรเพือ่ สร้างงานทีก่ ระทบต่อความเป็นอยูข่ อง
คนในชุมชน เป็นต้น
๒) สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
เช่น การปลูกผักกินเอง บัญชีครัวเรือน ตลาดขายสินค้าของชุมชน เป็นต้น
๓) สร้างผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า การจัดการมลพิษ
ในชุมชน เช่น น�้ำเสีย ขยะ หมอกควัน เป็นต้น และการจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย เช่น พายุ ไฟ
ไหม้บ้าน ไฟป่า น�้ำท่วม เป็นต้น
๔) สร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพ เช่น สนับสนุนให้มีบริการสุขภาพ และพัฒนาทักษะกลุ่มผู้ให้บริการ
สุขภาพการลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น หมู่บ้านปลอดเหล้า บุหรี่ เป็นต้น
๕) สร้างผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ กฎ กติกาข้อตกลง ระดับหมู่บ้าน ต�ำบล เป็นต้น

แหล่งข้อมูลสนับสนุน
๑. ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.
๒ค.)
๒. ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้น
ฐาน (จปฐ)
๓. แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น แผน
พัฒนาท้องถิน่
๔. รายงานประจ�ำปี
๕. ทะเบียนราษฎร์
๖. บันทึกการประชุมประจ�ำ
เดือน
๗. บันทึกข้อมูลครัวเรือนที่
อสม. ดูแล
๘. ข้อมูลจากงานวิจัยกรณี
ศึกษาในพื้นที่

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๔ กรอบการน�ำเสนอของตัวแทนจาก ๔ องค์กรหลัก
ค�ำชี้แจง ขอให้ตัวแทนจากองค์กรท้องที่ (ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล น�ำใช้กรอบ
แนวทางนี้ในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอภาพรวมการด�ำเนินงานของ หน่วยงาน องค์กร ของท่าน และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านสมา
รถน�ำใช้สนับสนุนการน�ำเสนอ
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๒. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตัวแทนองค์กรหลัก

รายละเอียดข้อมูลในการน�ำเสนอ
๒.๒ งานทีแ่ ก้ไขสถานการณ์ปญ
ั หาของชุมชน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ ๒) การ
ควบคุมบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓) การป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรและการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ๔) การดูแลเด็กปฐมวัย ๕) การป้องกันความรุนแรงนครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุน่
๖) การจัดการขยะ ๗) การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ๘) การจัดการอาหารชุมชน ๙) การจัดการภัยพิบตั แิ ละ
๑๐) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเป็นต้น
๓. การพัฒนานวัตกรรม แสดงลักษณะงานเชิงระบบ หรือเชิงเทคนิค ที่สร้างผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย
ได้แก่ เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอน กระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ท�ำให้นวัตกรรมขับเคลื่อนได้ และ
ผลที่เกิดขึ้น
๔. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วมและผู้สนับสนุนการด�ำเนินงาน เช่น
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ผู้สูงอายุ ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๕. ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน เช่น ๑) ประชากรในพืน้ ที่ ได้แก่ กลุม่ ประชากรเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน วัย
ท�ำงาน
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น ๒) โครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง ๓) ผลกระทบต่อนโยบาย แผนและข้อตกลงของชุมชน
๑. ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชน มีลักษณะข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่
๑.๑ สถานการณ์ภาพรวมของหมู่บ้าน ต�ำบล เช่น ข้อมูลที่เป็นสถิติ ตัวเลขที่แสดงลักษณะข้อมูลที่เป็นปัญหา
และความต้องการ ขนาดพื้นที่ สัดส่วนหรือจ�ำนวนประชากร หมู่บ้าน อาณาเขตการปกครองลักษณะการประกอบ
อาชีพ ความเป็นอยู่ โครงสร้างทางกายภาพ สถานการณ์ความเสี่ยง การจัดการให้เกิดความปลอดภัย ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ (คนยากไร้ คนไร้บ้าน คนที่ถูกกระท�ำรุนแรง เป็นต้น) คนที่ได้รับสวัสดิการ เช่น ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
คนพิการ ข้อมูลการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
๑.๒ ศักยภาพที่สนับสนุน ให้มีการจัดการสถานการณ์ ได้แก่ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีงานเด่น
โครงการที่ด�ำเนินงานในภาพรวมและสร้างผลกระทบวงกว้างในชุมชน
๒. รูปธรรมงานและกิจกรรมที่ด�ำเนินการเด่น สร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๒.๑ รูปธรรมงานที่สร้างผลกระทบกับสุขภาวะ ๕ ด้าน ได้แก่
๑) สร้างผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การจัดสวัสดิการเกิด ป่วย ตาย ของชุมชน การดูแลช่วยเหลือ
ยามปกติ ยามภัยพิบัติ และการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน การระดมแรงระดมทรัพยากรเพื่อสร้างงานที่
กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็นต้น
๑. ระบบข้อมูลต�ำบล
(TCNAP)
๒. วิจัยชุมชน (RECAP)
๓. ข้อมูลบริการของอปท.
เช่น ข้อมูลรับเบี้ยผู้สูง
อายุและคนพิการ
ข้อมูลการรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส์เป็นต้น
๔. แผนพัฒนาท้องถิน่ ๔ ปี
๕. รายงานประจ�ำปี

แหล่งข้อมูลสนับสนุน
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๒) สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
เช่น การปลูกผักกินเอง บัญชีครัวเรือน ตลาดขายสินค้าของชุมชน เป็นต้น
๓) สร้างผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า การจัดการ
มลพิษในชุมชน เช่น น�้ำเสีย ขยะ หมอกควัน เป็นต้น การจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย เช่น พายุ
ไฟไหม้บ้าน ไฟป่า น�้ำท่วม เป็นต้น
๔) สร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพ เช่น สนับสนุนให้มีบริการสุขภาพ และพัฒนาทักษะกลุ่มผู้ให้บริการ
สุขภาพการลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น หมู่บ้านปลอดเหล้า บุหรี่ เป็นต้น
๕) สร้างผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ กฎ กติกาข้อตกลง ระดับหมู่บ้าน ต�ำบล แผน
นโยบาย ข้อบังคับ ธรรมนูญสุขภาพ เป็นต้น
๒.๒ งานที่แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒)
การควบคุมบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด๓) การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๔) การดูแลเด็กปฐมวัย ๕) การป้องกันความรุนแรงครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ๖)
การจัดการขยะ ๗) การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ๘) การจัดการอาหารชุมชน ๙) การจัดการภัยพิบัติและ ๑๐) การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
๑. ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชน มีลักษณะข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ สถานการณ์ภาพรวมของหมู่บ้าน ต�ำบลเช่น
ข้อมูลที่เป็นสถิติ ตัวเลขที่แสดงลักษณะข้อมูลที่เป็นปัญหา และความต้องการของกลุ่ม องค์กรชุมชน เงิน
ทุนหมุนเวียน เป็นต้น
๒. รูปธรรมงานและกิจกรรมที่ด�ำเนินการเด่น สร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
๒.๑ รูปธรรมงานที่สร้างผลกระทบกับสุขภาวะ ๕ ด้าน ได้แก่
๑) สร้างผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การจัดสวัสดิการเกิด ป่วย ตาย ของชุมชนการดูแลเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การระดมแรงระดมทรัพยากรเพือ่ สร้างงานทีก่ ระทบต่อความเป็นอยูข่ อง
คนในชุมชน เป็นต้น
๒) สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
เช่น การปลูกผักกินเอง บัญชีครัวเรือน ตลาดขายสินค้าชุมชน เป็นต้น
๓) สร้างผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า การจัดการมลพิษ
ในชุมชน เช่น น�้ำเสีย ขยะ หมอกควัน เป็นต้น และการจัดการภัยพิบัติ และสาธารณภัย เช่น พายุ
ไฟไหม้บ้าน ไฟป่า น�้ำท่วม เป็นต้น

แหล่งข้อมูลสนับสนุน
๖. ข้อมูลรายงานจากศูนย์
พึ่งได้ (OSCC)
๗. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
๘. ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(กชช.๒ค.)
๙. ข้อมูลความจ�ำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ)
๑๐. ข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local
Performance
Assessment: LPA)
๑. แผนระดับกลุ่ม องค์กร
๒. ทะเบียนสมาชิกกลุ่ม
๓. บันทึกการประชุม
๔. ระเบียบ ข้อตกลง กลุ่ม
องค์กร
๕. ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(กชช.๒ค.)
๖. ข้อมูลความจ�ำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ)
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๔. หน่วยงานรัฐ
(โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล)
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แหล่งข้อมูลสนับสนุน
๔) สร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพ เช่น สนับสนุนให้มีบริการสุขภาพ และพัฒนาทักษะกลุ่มผู้ให้บริการ
สุขภาพการลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น หมู่บ้านปลอดเหล้า บุหรี่ เป็นต้น
๕) สร้างผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ กฎ กติกาข้อตกลง ระดับกลุ่ม องค์กร เป็นต้น
๒.๒ งานที่แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒) การควบคุมบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด๓) การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๔) การดูแลเด็กปฐมวัย ๕) การป้องกันความรุนแรงนครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
๖) การจัดการขยะ ๗) การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ๘) การจัดการอาหารชุมชน ๙) การจัดการภัยพิบัติและ
๑๐) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเป็นต้น
๓. การพัฒนานวัตกรรม แสดงลักษณะงานเชิงระบบ หรือเชิงเทคนิค ที่สร้างผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย
ได้แก่ เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอน กระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ท�ำให้นวัตกรรมขับเคลื่อนได้ และ
ผลที่เกิดขึ้น
๔. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วมและผู้สนับสนุนการด�ำเนินงาน เช่น
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ผู้สูงอายุ ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๕. ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน เช่น ๑) ประชากรในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน
วัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น ๒) โครงสร้างชุมชน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง ๓) ผลกระทบต่อนโยบาย แผนและข้อตกลง
ของชุมชน
๑. ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนมีลักษณะข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่
๑. โปรแกรมระบบฐาน
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลที่เป็นสถิติ ตัวเลขที่แสดงลักษณะข้อมูลที่เป็นปัญหา และความต้องการ ตาม
ข้อมูลสถานีอนามัย
กลุ่มประชากรเป้าหมาย เช่น ข้อมูลบริการฝากครรภ์ การรับวัคซีน โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย โรคระบาด กลุ่มป่วย
(JHCIS) (HOSxP)
ติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุสัดส่วนบุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น
๒. เอกสารงานพัฒนา
๑.๒ ศักยภาพที่สนับสนุน ให้มีการจัดการสถานการณ์ ได้แก่ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีงานเด่น
สุขภาพภาคประชาชน
โครงการที่ด�ำเนินงานในภาพรวมและสร้างผลกระทบวงกว้างในชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริม
๒. รูปธรรมงานและกิจกรรมที่ด�ำเนินการเด่น สร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
สุขภาพต�ำบล
๒.๑ รูปธรรมงานที่สร้างผลกระทบกับสุขภาวะ ๕ ด้าน ได้แก่
๓. ฐานข้อมูลแม่และเด็ก
๑) สร้างผลกระทบทางด้านสังคม เช่น การจัดกลุ่ม อสม. การจัดตั้งกองทุนให้อาสาสมัคร การดูแลช่วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
เหลือกันใน อสม. การเฝ้าระวังความรุนแรง
ภาพต�ำบล
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๒) สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชากรเป้าหมาย เช่นกลุ่มผู้ติดเชื้อ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
๓) สร้างผลกระทบทางด้านสภาวะแวดล้อม เช่น การจัดการสภาวะแวดล้อมในชุมชน เช่น การก�ำจัดลูกน�้ำ
ยุงลาย การจัดพื้นที่ส�ำหรับการออกก�ำลังกาย การปรับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เป็นต้น
๔) สร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพ เช่น สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ และการพัฒนาทักษะกลุ่มผู้ให้
บริการ การอบรมอาสาสมัครและ เป็นต้น
๕) สร้างผลกระทบทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ การเข้าร่วมข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพชุมชน การ
ให้ข้อมูลประชาคม เป็นต้น
๒.๒ งานที่แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒) การ
ควบคุมบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหายาเสพติด๓) การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๔) การดูแลเด็กปฐมวัย ๕) การป้องกันความรุนแรงนครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ๖)
การจัดการขยะ ๗) การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ๘) การจัดการอาหารชุมชน ๙) การจัดการภัยพิบัติและ ๑๐) การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเป็นต้น
๓. การพัฒนานวัตกรรม แสดงลักษณะงานเชิงระบบ หรือเชิงเทคนิค ที่สร้างผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย
ได้แก่ เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอน กระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ท�ำให้นวัตกรรมขับเคลื่อนได้ และ
ผลที่เกิดขึ้น
๔. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วมและผู้สนับสนุนการด�ำเนินงาน เช่น
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ผู้สูงอายุ ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๕. ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน เช่น ๑) ประชากรในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน
วัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น ๒) โครงสร้างชุมชน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง ๓) ผลกระทบต่อนโยบาย แผนและข้อตกลง
ของชุมชน

แหล่งข้อมูลสนับสนุน
๔. ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพของหน่วย
บริการ (PCA) ของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล
๕. ข้อมูลทะเบียนผูร้ บั ผิดชอบ
สุขภาพจิต โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
๖. ฐานข้อมูล HDC
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล
๗. ข้อมูลจากรพ.สต. ผู้รับ
ผิดชอบงานบ�ำบัดรักษา
ยาเสพติด (Matrix)
๘. ข้อมูลความครอบคลุม
บริการรายประเด็น
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ปัญหาชุมชนและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรในชุมชน ที่ทำ�ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
– เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา
– เมื่อเกิดปัญหาชุมชนมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ใครเข้ามาช่วยแก้ไขหรือจัดการบ้าง (บุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
หน่วยงาน หมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง) แต่ละภาคส่วนมีบทบาทอย่างไร
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการหนุนเสริมทุนทางสังคมในพื้นที่ในการจัดการปัญหาของชุมชนอย่างไร
– ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหา
สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของชุมชน เหตุของปัญหา ผลกระทบ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาและความต้องการด้านใดบ้าง (สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง)
– อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาชุมชนแต่ละด้าน
– ปัญหาชุมชนส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใดบ้าง (กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบ) และ
กระทบอย่างไร (สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
การแก้ปัญหาของชุมชนกับความสอดคล้องกับนโยบาย ทุนทางสังคมและความเชี่ยวชาญของพื้นที่
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนมีความสอดคล้องกับนโยบาย (นโยบายรัฐ นโยบายท้องถิ่น ความต้องการ
ของประชาชน การแก้ปัญหาชุมชน) อย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชน มีการใช้ศักยภาพทุนทางสังคมทั้งหมดในชุมชนและความเชี่ยวชาญของ
พื้นที่อย่างไร

๑. การน�ำเสนอโดยคนส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๕ แนวค�ำถามเพื่อการรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน ๔ องค์กรหลัก
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการน�ำเสนอของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่ ลงในช่องรายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
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ข้อมูลที่ต้องการ
การสนับสนุนการแก้ปัญหาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เมื่อเกิดปัญหาในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร
– การเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ อย่างไร
ผลของการแก้ปัญหาชุมชนต่อกลุ่มประชากรและชุมชน
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง อย่างไร และช่วย
ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมายการดูแล
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม
สุขภาพ และการเมืองการปกครองอย่างไร
การแก้ปัญหาชุมชนกับความสอดคล้องกับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การทำ�งานของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัง้ ระดับหมูบ่ า้ น กลุม่ ของหมูบ่ า้ น และตำ�บล ในการพัฒนางานด้านต่างๆ เพือ่ เสริมศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู้ การปรับ
ตัว และการจัดการปัญหาของตนเอง โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมการจัดการตนเองเป็นฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ดังนั้นการแก้ปัญหาชุมชนที่ดำ�เนินการอยู่ มีความสอดคล้องกับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างไร
๑. การสร้างการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการแก้ไขและจัดการ
- ที่มาของปัญหา และเหตุปัจจัย (จากข้อมูล จากโครงสร้างอำ�นาจ)
- ความต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิต (จากเป้าหมายร่วม)
- ศักยภาพ (พลัง) บทบาทหน้าที่ แนวทางแก้ วิธีพัฒนา (จากทุนทางสังคม)
- วิธีการทำ�งานร่วมกับเครือข่าย วิธีการพัฒนาข้อตกลง นโยบาย

รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล
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๒. การสร้างและพัฒนากลไกผลักดันการขับเคลื่อนการจัดการตนเองทุกระดับ
- การร่วมแก้ปัญหาจากผู้แทนกลุ่มองค์กรหรือเครือข่าย (ชุมชนท้องถิ่น องค์กร รัฐ วิชาการ NGO พื้นที่ ชาติ)
- มีกรรมการร่วมหลายกลุ่มองค์กรหลายภาคส่วน
- การร่วมแก้ปัญหาจากองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กรการเงินชุมชน องค์กรของประชาชนเป็นต้น
๓. การสร้างคนให้จัดการตนเองได้ (ทำ�เป็นและเป็นเจ้าของ)
- สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการตนเอง
- ความสมัครใจในการแก้ปัญหาการหาทางออก
- การหาแนวร่วมเพิ่มจำ�นวนคนทำ�ให้มากขึ้น
- ความสามารถในการจัดการพลังที่มีอยู่
๔. การสร้างการมีส่วนร่วม
- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ (คิด ทำ� รับประโยชน์ ปรับ) (เวที กิจกรรม ผลักดัน)
- เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทำ�บทบาท หน้าที่ รับประโยชน์และผลที่ดี (คนทำ� คนช่วย คนรับผล)
- สร้างโอกาสพัฒนา (กำ�หนดเป้าหมายต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)
- ทำ�แผน กติกา นโยบาย
๕. การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น (พึ่งตนเองและมีความต่อเนื่อง)
- ใช้งบประมาณ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
- การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำ�บล จังหวัด
๖. การมีข้อตกลงเพื่อการอยู่ร่วมกัน (สร้างความยั่งยืน ความสัมพันธ์แนวราบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน)
- การมีกติกา ข้อตกลง โอกาสธรรมนูญนโยบายเป้าหมายและแผน
๗. การจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ
- ในพื้นที่ (ชุมชนท้องถิ่น) ระหว่างรัฐ เอกชน NGO
- ทำ�งานหรือกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เป้าหมายเดียวกัน
- การแบ่งบทบาท หน้าที่ โอกาส
- เลือกใช้ปัญญา ความรู้ เครื่องมือ รูปแบบ
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ปัญหาชุมชนและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรในชุมชน ที่ทำ�ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
– เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา
– เมื่อเกิดปัญหาชุมชนมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ใครเข้ามาช่วยแก้ไขหรือจัดการบ้าง (บุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
หน่วยงาน หมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง) แต่ละภาคส่วนมีบทบาทอย่างไร
– ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหา
สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของชุมชน เหตุของปัญหา ผลกระทบ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาและความต้องการด้านใดบ้าง
– อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาชุมชน
– ปัญหาชุมชนส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใดบ้าง (กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ)
– จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบและกระทบอย่างไร (สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการ
ปกครอง)

๒. การน�ำเสนอโดยคนส�ำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุนทางสังคม
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เป้าหมายที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง คืออะไร
– ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ชุมชนจะมีวิธีดำ�เนินการอย่างไร ใครควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน ใครควร
จะเป็นคนดำ�เนินการหลัก และลักษณะการทำ�งานร่วมควรเป็นอย่างไร
– ทุนทางสังคมทั้งหมดที่มีในพื้นที่ สามารถทำ�งานเหล่านี้ได้หรือไม่ ต้องหนุนเสริมหรือพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้างจึงจะ
สามารถทำ�งานเหล่านี้ให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น
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ข้อมูลที่ต้องการ
การแก้ปัญหาของชุมชนกับความสอดคล้องกับนโยบาย ทุนทางสังคมและความเชี่ยวชาญของพื้นที่
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร หน่วยงานหรือองค์กรท่านดำ�เนินการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรท่านมีความสอดคล้องกับนโยบาย (นโยบายรัฐ
นโยบายท้องถิ่น ความต้องการของประชาชน การแก้ปัญหาชุมชน) อย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรท่าน มีการใช้ศักยภาพทุนทางสังคมทั้งหมดใน
ชุมชนและความเชี่ยวชาญของพื้นที่อย่างไร
การสนับสนุนการแก้ปัญหาชุมชนจากภาครัฐ
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เมื่อเกิดปัญหาในชุมชน ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนในครั้งที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีส่วนสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง
ผลของการแก้ปัญหาชุมชนต่อกลุ่มประชากรและชุมชน
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– การแก้ปัญหาชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรท่านที่ดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้า
หมายใดบ้าง อย่างไร และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมายการดูแล
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ดำ�เนินการอยู่และหน่วยงานหรือองค์กรท่าน ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ
การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครองอย่างไร
ข้อเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุนทางสังคม
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เป้าหมายที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคืออะไร
– ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ชุมชนจะมีวิธีดำ�เนินการอย่างไร และหน่วยงานหรือองค์กรท่านหรือใครควรจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน ใครควรจะเป็นคนดำ�เนินการหลัก และลักษณะการทำ�งานร่วมควรเป็นอย่างไร
– ทุนทางสังคมทั้งหมดที่มีในพื้นที่ สามารถทำ�งานเหล่านี้ได้หรือไม่ ต้องหนุนเสริมหรือพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้างจึงจะ
สามารถทำ�งานเหล่านี้ให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น
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ข้อมูลที่ต้องการ
ปัญหาชุมชนและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง ตามภารกิจของท้องที่
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรในชุมชน ที่ทำ�ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
– เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา
– เมื่อเกิดปัญหาชุมชนมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ใครเข้ามาช่วยแก้ไขหรือจัดการบ้าง (บุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วย
งาน หมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง) แต่ละภาคส่วนมีบทบาทอย่างไร
– ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหา
สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของชุมชน เหตุของปัญหา ผลกระทบ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาและความต้องการด้านใดบ้าง
– อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาชุมชน
– ปัญหาชุมชนส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใดบ้าง (กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ)
– จำ�นวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและกระทบอย่างไร (สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
การแก้ปัญหาของชุมชนกับความสอดคล้องกับนโยบาย ทุนทางสังคมและความเชี่ยวชาญของพื้นที่
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร ท่านมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนและของท่านมีความสอดคล้องกับนโยบาย (นโยบายรัฐ นโยบายท้องถิ่น ความ
ต้องการของประชาชน การแก้ปัญหาชุมชน) อย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนและของท่าน มีการใช้ศักยภาพทุนทางสังคมทั้งหมดในชุมชนและความเชี่ยวชาญของ
พื้นที่อย่างไร
การสนับสนุนการแก้ปัญหาชุมชนของภาคท้องที่
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เมื่อเกิดปัญหาในชุมชน ภาคท้องที่เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร
– การเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนของภาคท้องที่สอดคล้องกับภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือไม่ อย่างไร

๓. การน�ำเสนอโดยคนส�ำคัญขององค์กรท้องที่ (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
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ข้อมูลที่ต้องการ
ปัญหาชุมชนและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านมาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรในชุมชน ที่ทำ�ให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
– เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา
– เมื่อเกิดปัญหาชุมชนมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ใครเข้ามาช่วยแก้ไขหรือจัดการบ้าง (บุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
หน่วยงาน หมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง) แต่ละภาคส่วนมีบทบาทอย่างไร
– ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับปัญหา

๔. การน�ำเสนอโดยคนส�ำคัญขององค์กรภาคประชาชน (กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน)

ผลของการแก้ปัญหาชุมชนต่อกลุ่มประชากรและชุมชน
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ท่านหรือหน่วยงานองค์กรอื่นดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายใด
บ้าง อย่างไร และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมายการดูแล
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ท่านหรือหน่วยงานองค์กรอื่นดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การ
จัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครองอย่างไร
ข้อเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุนทางสังคม
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เป้าหมายที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคืออะไร
– ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ชุมชนจะมีวิธีดำ�เนินการอย่างไร ท่านหรือหน่วยงานองค์กรอื่นหรือใครควรจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินงาน ใครควรจะเป็นคนดำ�เนินการหลัก และลักษณะการทำ�งานร่วมควรเป็นอย่างไร
– ทุนทางสังคมทั้งหมดที่มีในพื้นที่ สามารถทำ�งานเหล่านี้ได้หรือไม่ ต้องหนุนเสริมหรือพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้างจึงจะสามารถ
ทำ�งานเหล่านี้ให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ข้อมูลที่ต้องการ
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ข้อมูลที่ต้องการ
สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของชุมชน เหตุของปัญหา ผลกระทบ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาและความต้องการด้านใดบ้าง
– อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาชุมชน
– ปัญหาชุมชนส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มใดบ้าง (กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ)
– จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบและกระทบอย่างไร (สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการ
ปกครอง)
การแก้ปัญหาของชุมชนกับความสอดคล้องกับนโยบาย ทุนทางสังคมและความเชี่ยวชาญของพื้นที่
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– ท่านและชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชนและของท่านมีความสอดคล้องกับนโยบาย (นโยบายรัฐ นโยบายท้องถิ่น
ความต้องการของประชาชน การแก้ปัญหาชุมชน) อย่างไร
– วิธีแก้ปัญหาหรือจัดการกับปัญหาของชุมชน ท่านหรือหน่วยงานองค์กรอื่นมีการใช้ศักยภาพทุนทางสังคมทั้งหมดใน
ชุมชนและความเชี่ยวชาญของพื้นที่อย่างไร
การสนับสนุนการแก้ปัญหาชุมชนของภาคประชาชน
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เมือ่ เกิดปัญหาในชุมชน ภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างไร
– การเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนของภาคประชาชนสอดคล้องกับภารกิจของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือไม่ อย่างไร
ผลของการแก้ปัญหาชุมชนต่อกลุ่มประชากรและชุมชน
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ท่านดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบหรือก่อประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง อย่างไร และ
ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมายการดูแล
– การแก้ปัญหาชุมชนที่ท่านดำ�เนินการอยู่ช่วยเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างไร
๑) สร้างการเรียนรู้: สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้สร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
๒) สร้างความเป็นพลเมือง: สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นเจ้าของสร้างศักยภาพ
๓) สร้างผลกระทบสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล

77

รายละเอียดจากผู้ให้ข้อมูล

ชื่อองค์กรหลัก
องค์กรท้องที่
(กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน)

แนวทางการสรุป
๑. ชื่อผู้นำ�เสนอ.................................................................................. ตำ�แหน่ง..............................................................
๒. ข้อมูลสถานการณ์......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. รูปธรรมงาน กิจกรรม (ตามลักษณะงานที่สร้างผลกระทบ ๕ ด้าน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหา ๑๐ ประเด็น) ...............................
..............................................................................................................................................................................
๔. การพัฒนานวัตกรรม (ลักษณะนวัตกรรมเชิงเทคนิค เชิงกระบวนการ) ..................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๕. ผู้ที่เกี่ยวข้อง (คนทำ�หลัก คนร่วม คนสนับสนุน) ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖. ความเชื่อมโยง (บุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน แหล่งประโยชน์) ........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๗. ปัจจัยเงื่อนไข ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานของกลุ่มขับเคลื่อนได้ (เช่น การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มีตลาดชุมชนจำ�หน่ายสินค้า
ศักยภาพของผู้นำ� ภาวะผู้นำ� เป็นต้น) ……………………………………………………………………………………………
……………….........................................................................................................................................................
๘. ผลที่เกิดขึ้น
o ต่อประชากรเป้าหมาย (เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ) ………………………………………………………….......................
o ต่อโครงสร้าง ๕ ด้าน (สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม การเมืองการปกครอง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๖ แนวทางการสรุปข้อมูลจากการน�ำเสนอของ ๔ องค์หลัก
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนสรุปข้อมูลที่ได้จากการรับฟังการน�ำเสนอของคนส�ำคัญของ ๔ องค์กรหลัก ตามแนวทางที่ก�ำหนดให้

ข้อมูลที่ต้องการ
ข้อเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทุนทางสังคม
แนวคำ�ถามเพื่อการเรียนรู้
– เป้าหมายที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคืออะไร
– ถ้าจะให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ท่านหรือหน่วยงานองค์กรอื่นในชุมชนจะมีวิธีดำ�เนินการอย่างไร ใครควรจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำ�เนินงาน ใครควรจะเป็นคนดำ�เนินการหลัก และลักษณะการทำ�งานร่วมควรเป็นอย่างไร
– ทุนทางสังคมทั้งหมดที่มีในพื้นที่ สามารถทำ�งานเหล่านี้ได้หรือไม่ ต้องหนุนเสริมหรือพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้างจึงจะ
สามารถทำ�งานเหล่านี้ให้สำ�เร็จตามเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น
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รายละเอียด
ผู้ร่วมเรียนรู้สำ�รวจ วาดผังและวางแผนการลงพื้นที่ ประกอบด้วย
- รายละเอียดเส้นทางการเดินทาง ตารางการเดินทาง
- ที่ตั้งของกลุ่มทางสังคม/องค์กรชุมชน ที่ตั้งของหน่วยงานแหล่งประโยชน์ และบ้านผู้นำ�แกนนำ�ของกลุ่มและ
องค์กร
๒) ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของหมู่บ้าน ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ ประกอบด้วย
๑) ระดับบุคคลและครอบครัว
๒) ระดับกลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน
๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์
๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
๕) ระดับตำ�บล
๖) ระดับเครือข่าย
- รายชื่อผู้ให้ข้อมูลทุนทางสังคม พร้อมทั้งเบอร์โทร
- รายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ พร้อมทั้งเบอร์โทร
- รายละเอียดการนัดหมาย ชื่อผู้ประสานงาน ชื่อผู้ให้ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ช่วงเวลาที่นัดหมาย สถานที่นัด
หมาย
๓) ผังที่แสดงถึงการจัดสถานที่ทำ�งานสำ�นักงานใน ที่ตั้งของจุดรวมพล และ ผังที่แสดงถึงการจัดสถานที่ทำ�งานหรือสำ�นักงานในหมู่บ้าน สำ�หรับผู้เข้าร่วมเรียนรู้และ
หมู่บ้าน
สำ�หรับนัดหมายแกนนำ� ประกอบด้วย
- การเตรียมโต๊ะ เก้าอี้
- จุดวางอุปกรณ์ กระดาษชาร์ท ปากกา สี
- จุดวางอาหารว่าง และน้ำ�ดื่ม
- ห้องน้ำ�

เป้าหมาย
๑) ผังพื้นที่ที่แสดงถึงที่ตั้งของทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของหมู่บ้าน

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๗ แนวทางการลงพื้นที่ส�ำรวจและเยี่ยมชมหมู่บ้าน (Grand tour)
ค�ำชีแ้ จง ให้นกั วิจยั ชุมชนลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจอาณาเขต ลักษณะภูมปิ ระเทศ แหล่งประโยชน์ แหล่งทีต่ งั้ ทุนทางสังคม สถานทีส่ ำ� คัญของหมูบ่ า้ น ตามแนวทางนี้

๖. ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

๖.๑ การคัดเลือกคนส�ำคัญจาก ๔ องค์กรหลัก ควรเป็นสุดยอดผู้น�ำชุมชนท้องถิ่น ที่มีความสามารถ
ในการชี้น�ำจัดการปัญหาและความต้องการของพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ท�ำให้พื้นที่มีปฏิบัติการได้ผลดีจริง
เกิดองค์ความรู้ เกิดนวัตกรรมการต่อยอด ขยายงาน มีศักยภาพในการจัดการแก้ปัญหา และเป็นผู้ที่ร่วม
ขับเคลื่อนในแต่ละงานท�ำให้เห็นกระบวนการที่น�ำไปสู่การสร้างการเรียนรู้ของพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมและก่อ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถชี้ตัวคนส�ำคัญหรือคนเด่นของต�ำบล หมู่บ้าน และ กลุ่มทาง
สังคมและองค์กรชุมชน ได้
๖.๒ นักวิจัยชุมชนควรตั้งค�ำถามเพิ่มเติมจากที่ได้รับค�ำอธิบายจากตัวแทนทั้งระดับต�ำบล หมู่บ้าน
กลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน เพื่อเจาะลึกรายละเอียด จดบันทึกรายละเอียด และจับประเด็น พร้อม
ทั้งสรุปให้เห็นประเด็นส�ำคัญตามแนวทางต่างๆ เพื่อน�ำไปเจาะลึกต่อไป
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บทที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๒ การก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล
๑. หลักการ
การท�ำวิจยั ชุมชน RECAP เป็นกระบวนการเรียนรูท้ นุ ทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ซีง่ กระบวน
การนีจ้ ำ� เป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตรง
ในสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง คนร่วม คนสนับสนุน คนที่เกี่ยวข้อง คนที่ได้รับประโยชน์ และ
คนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกับการสอบทานจากข้อมูลมือสอง เช่น แผนการด�ำเนินงาน โครงการ สรุป
รายงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงลึก และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาให้มาก
ที่สุด และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการกับประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งข้อมูลจากหลาย
แหล่งจะเป็นการตรวจสอบยืนยัน และสนับสนุนการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อันจะท�ำให้เข้าใจ
สถานการณ์ ความเป็นมา การด�ำเนินงานและกิจกรรม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ของสถานการณ์ต่างๆ ที่
สนใจได้อย่างรอบด้าน และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
กระบวนการค้นหาและก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล ท�ำได้ในทุกระยะของการวิจัยชุมชน
๑) ระยะเตรียมพื้นที่ นักวิจัยต้องประสานข้อมูลกับผู้แทนหรือผู้รับผิดชอบของกลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ส�ำคัญของชุมชน รวมถึง งานเด่นและทุนทาง
สังคมเด่น เช่น แกนน�ำกลุ่มอาชีพ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) เป็นต้น เพื่อก�ำหนดหรือระบุตัวเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
๒) ระยะเปิดสถานการณ์ชุมชน ทั้ง ๓ ระดับ ผลการเปิดสถานการณ์ท�ำให้เห็นภาพรวมเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ส�ำคัญที่มีผู้เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ซึ่งจะถูกก�ำหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการด�ำเนินการวิจัยด้วย
๓) ระยะเก็บข้อมูล จะต้องมีการก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังที่นักวิจัยชุมชนได้เข้าไปเรียนรู้
และเก็บข้อมูลในกระบวนการท�ำวิจัยชุมชน RECAP ซึ่งจะท�ำให้เห็นผู้ที่มีบทบาทหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินงานในประเด็นต่างๆ ของชุมชนชัดเจนมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจากการที่
นักวิจัยชุมชนท�ำการเก็บข้อมูลไปแล้วพบว่า มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีรายละเอียด ครอบคลุมและสร้างความชัดเจนมากขึ้น
ผู้ให้ข้อมูล (Informants) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
๑) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) เป็นผูด้ ำ� เนินการหลักและด�ำเนินการร่วมในงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของแต่ละประเด็นในชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก อาจจะเป็นผู้คิดริเริ่มหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เป็นต้น
แบบของการด�ำเนินงาน หรืออาจจะเป็นผู้น�ำหรือแกนน�ำที่เป็นผู้ชี้น�ำทางความคิด และผลักดันให้สมาชิก
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กลุ่ม องค์กร ชุมชนได้เกิดความเข้าใจและร่วมกันด�ำเนินงาน รวมถึงผู้ที่เป็นกรรมการหรือสมาชิกกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ โดยตรง เช่น ผู้น�ำกลุ่ม ผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำ
ท้องถิ่น แกนน�ำแหล่งเรียนรู้ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
๒) ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งได้รับผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละประเด็นในชุมชน โดยสามารถให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับผลลัพธ์จากการได้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มทางสังคม องค์กร และชุมชน เช่น สมาชิกในครัวเรือน สมาชิกกลุ่ม
สมาชิกหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มประชากรเป้าหมายต่างๆ (เด็ก วัยรุ่น เยาวชน คนท�ำงาน ผู้สูงอายุ) เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

เพือ่ ก�ำหนดและคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�ำเนินงานกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ ผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วม ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ได้รับผลกระทบ

๓. วิธีการ

กระบวนการเตรียมพื้นที่ และในขั้นตอนการเปิดสถานการณ์ชุมชนในระดับต�ำบลและหมู่บ้าน ท�ำให้
นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานและกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ของชุมชน รวมทั้งเห็น
ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานและกิจกรรมดังกล่าว โดยครอบคลุมทั้งผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนิน
การร่วม ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ได้รับประโยชน์ และผู้ได้รับผลกระทบ รายละเอียดและวิธีการก�ำหนดผู้ให้
ข้อมูล มีดังนี้
๓.๑ การค้นหาผู้ให้ข้อมูล ในระยะของการเตรียมพื้นที่ สามารถก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลจากการทบทวน
ข้อมูลมือสอง ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน นอกจากนีใ้ นระยะของการท�ำวิจยั ชุมชน RECAP
ยังสามารถก�ำหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากขัน้ ตอนการเปิดสถานการณ์ชมุ ชนในระดับต�ำบล หมูบ่ า้ น กลุม่ ทางสังคม
และองค์กรชุมชนและการเก็บข้อมูลด้วย ที่ท�ำให้เห็นภาพรวมชุมชน ทั้งคนส�ำคัญ คนเก่ง กลุ่มทางสังคม
และองค์กรชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้ด�ำเนินการหลัก และ ผู้ด�ำเนินการร่วม มีคุณสมบัติดังนี้
๑) ผู้ด�ำเนินการหลัก
(๑) เป็นผู้ปฏิบัติจริง ที่มีประสบการณ์ตรง สามารถจัดการงานและบอกเล่าถึงวิธีการท�ำงาน การ
ส่งผลกระทบ ผู้ได้รับประโยชน์ และสามารถให้ข้อมูลภาพรวมได้
(๒) เป็นผู้สามารถสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นได้
(๓) เป็นผู้ที่สามารถชี้น�ำต่อได้ว่าผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลแหล่งอื่นๆ คือใคร
(๔) เป็นแกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
๒) ผู้ด�ำเนินการร่วม มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้ปฏิบัติจริง ผ่านประสบการณ์การท�ำงาน
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(๒) เป็นผู้สามารถให้ข้อมูลละเอียด ถึงวิธีการท�ำงานได้
(๓) เป็นผูท้ ใี่ ห้การสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) อาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) เกษตรต�ำบล เป็นต้น
กลุ่มที่ ๒ ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ผู้สนับสนุน และผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบ
๑) ผูท้ สี่ นับสนุน ตัวแทนหน่วยงานหรือองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการสนับสนุนการขับเคลือ่ นการท�ำงาน
ในชุมชน ทั้งการสนับสนุนในด้านแนวคิด นโยบาย งบประมาณ แรงงาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น
๒) ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ หรือผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การได้การดูแลช่วยเหลือ หรือได้รับบริการพิเศษ หรือได้รับสิ่งของ
เครื่องใช้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือผลกระทบจากการจัดการน�้ำดื่ม การจัดการขยะอินทรีย์ เป็นต้น
๓.๒ การเตรียมผู้ให้ข้อมูล
๑) รวบรวมรายชือ่ จัดท�ำทะเบียนรายชือ่ ก�ำหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก�ำหนดเวลานัดหมาย ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การ
ติดต่อประสานงาน ในปฏิบัติการที่ ๓.๑ และแนวทางการมอบหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในปฏิบัติการที่
๓.๒ โดยสามารถเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนได้ทุกระยะของการวิจัย
๒) ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยชุมชน RECAP ให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ
๓) ชี้แจงความส�ำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
๔) การรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธกี ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วมในระหว่างปฏิบตั กิ ารจริง การสัมภาษณ์
เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นภาพรวมการด�ำเนินงานและกิจกรรมทั้งหมด
เช่น วิถีการด�ำเนินการ ผู้ที่เข้าร่วม บทบาทหน้าที่ เส้นทางการพัฒนา ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กลุ่ม
ผู้ได้รับประโยชน์ เป็นต้น
๕) เตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติม เช่น รายชือ่ สมาชิกกลุม่
ข้อมูลการบันทึกการประชุม กฎและกติกาของกลุ่ม บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม เป็นต้น
๖) นัดหมายและเตรียมการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

๔. ผลผลิตและผลลัพธ์

ผู้ให้ข้อมูล ทั้งผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วม ผู้สนับสนุน ผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบ
ได้รับการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูล มีการจัดท�ำเป็นบัญชีรายชื่อแยกรายหมู่บ้าน ข้อมูลบทบาท
หน้าที่ ความเชี่ยวชาญและช่องทางการติดต่อประสานงาน
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จำ�นวนสมาชิก

หมู่ที่..............บ้าน......................................................
ระดับบุคคลและครอบครัว
๑. ….
๒. ….
๓. ….
๔. ….
๕. ….
ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๑. ….
๒. ….
๓. ….
๔. ….
๕. ….
ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน์
๑. หน่วยงาน
๑.๑ ......

ชื่อทุนทางสังคม
ชื่อ-สกุล

ผู้ให้ข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์

ตำ�แหน่ง

ปฏิบัติการที่ ๓.๑ แบบสอบทานข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ แยกรายหมู่บ้านเพื่อก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละประเด็น
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนสอบทานทุนทางสังคม ๖ ระดับ (ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์ ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ระดับต�ำบล และระดับเครือข่าย) แยกเป็นรายหมู่บ้านเพื่อก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล

๕. ปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล
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๑.๒......
๑.๓......
๒. แหล่งประโยชน์
๒.๑ ......
๒.๒......
๒.๓......
ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน
๑. .......
๒. .......
๓. .......
๔. .......
ระดับตำ�บล
๑. .......
๒. .......
๓. .......
๔. .......
ระดับเครือข่าย
๑. .......
๒. .......
๓. .......
๔. .......

ชื่อทุนทางสังคม

จำ�นวนสมาชิก
ชื่อ-สกุล

ผู้ให้ข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์
ตำ�แหน่ง
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ชื่อผู้รับผิดชอบ
๑. ...............................
๒. ...............................

๑. ...............................
๒. ...............................

ทีมที่
๑.

๒.

ข้อมูลที่ต้องเก็บ๑

สถานที่นัดหมายเก็บข้อมูล

ชื่อผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
๑. …………………..
๒. …………………..
๓. …………………..
ผู้ได้รับประโยชน์
๑. …………………..
๒. …………………..
๓. …………………..
ผู้ได้รับผลกระทบ
๑. …………………
๒. …………………
๓. …………………
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
๑. …………………..
๒. …………………..
๓. …………………..
ผู้ได้รับประโยชน์
๑. …………………..
๒. …………………..
๓. …………………..
ผู้ได้รับผลกระทบ
๑. …………………
๒. …………………
๓. …………………

ปฏิบัติการที่ ๓.๒ แนวทางการมอบหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนเตรียมวางแผนและมอบหมายการฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล ตามแนวทางที่ก�ำหนดให้
กลุ่มที่.................บ้าน......................................
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๑

ชื่อผู้รับผิดชอบ
๑. ...............................
๒. ...............................

ข้อมูลที่ต้องเก็บ๑

สถานที่นัดหมายเก็บข้อมูล

ดูรายละเอียดเพื่อระบุข้อมูลที่ต้องเก็บจากบทที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างแนวค�ำถามเพื่อเก็บข้อมูล

ทีมที่
๓.

ชื่อผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
๑. …………………..
๒. …………………..
๓. …………………..
ผู้ได้รับประโยชน์
๑. …………………..
๒. …………………..
๓. …………………..
ผู้ได้รับผลกระทบ
๑. …………………
๒. …………………
๓. …………………

๖. ข้อพึงระวัง

๖.๑ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุอย่างเคร่งครัด
๖.๒ ควรมีการก�ำหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มากกว่า ๑ คน เพือ่ ทีจ่ ะได้ขอ้ มูลจากหลายแหล่งและท�ำให้ขอ้ มูล
มีรายละเอียดและครอบคลุมหลายมุมมองมากขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถน�ำใช้ขอ้ มูลจากแต่ละคนในการยืนยัน
และตรวจสอบข้อมูลด้วย
๖.๓ การนัดหมายควรมีการประสานงานที่ชัดเจน และใช้รูปแบบการนัดหมายในหลายช่องทาง เช่น
การนัดหมายโดยการเจรจาพูดคุย การโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง การนัดหมายผ่าน Line กลุ่ม การประกาศ
ผ่านหอกระจายข่ายหรือเสียงตามสาย และการท�ำหนังสือเชิญ เป็นต้น
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บทที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างแนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูล
๑. หลักการ

การวิจยั ชุมชน RECAP เป็นวิธกี ารหนึง่ ของการวิจยั เชิงคุณภาพ๑ ดังกล่าวไว้ในบทที่ ๑ วิธกี ารการเก็บ
ข้อมูลทั้ง ๓ วิธี ของการวิจัยชุมชน RECAP ประกอบด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม จึงต้องออกแบบให้มีแนวค�ำถามหรือแนวทางที่สามารถเจาะเข้าถึงข้อมูล
จากการเปิดสถานการณ์ชุมชนและการก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแนวค�ำถามเพื่อการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนแรก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ต้องมีการออกแบบให้สามารถใช้ในกระบวนการเปิดสถานการณ์
ชุมชนตัง้ แต่ระดับต�ำบล ระดับหมูบ่ า้ น และระดับกลุม่ ทางสังคมและองค์กรชุมชน ซึง่ ส่วนนีเ้ ป็นแนวค�ำถาม
แบบกว้างหรือเปิดให้ค้นหาสถานการณ์ส�ำคัญ เหตุการณ์ส�ำคัญ เรื่องเด่น และพฤติกรรมการกระท�ำหรือ
งานและกิจกรรม (การแสดงออก การมีสว่ นร่วม การชีน้ ำ� การตัดสินใจ บทบาท หน้าที่ ความสัมพันธ์ของ
คน) ของคนที่เกี่ยวข้องหรือคนส�ำคัญ กลุ่มทางสังคมเด่น องค์กรชุมชนเด่น อันท�ำให้ก�ำหนดผู้ให้ข้อมูล
ได้ดว้ ย ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตนีใ้ ช้เป็นข้อมูลเริม่ ต้นในการตัง้ ค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์เจาะลึกและ
การสนทนากลุม่ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ รี ายละเอียดและสร้างความเข้าใจในแต่ละประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญด้วย
ส่วนทีส่ อง การสัมภาษณ์เจาะลึก แนวค�ำถามต้องการการวางแผนและตัง้ แนวค�ำถามทีม่ คี วามเฉพาะ
และแตกต่างกันไปตามลักษณะข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและเป็นแนวค�ำถามทีเ่ หมาะสมกับ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นแนวค�ำถามแบบเกริ่นน�ำหรือเปิดประเด็น แนวค�ำถามแบบขอค�ำอธิบาย
ตามช่วงเวลา แนวค�ำถามแบบเจาะจง แนวค�ำถามแบบเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง แนวค�ำถาม
แบบอธิบายความเป็นเหตุเป็นผล แนวค�ำถามแบบอธิบายองค์ประกอบ กระบวนการ ขั้นตอน และความ
สัมพันธ์พร้อมทั้งผลกระทบ เป็นต้น

คนหรือนักวิจัยเป็นเครื่องมือของการวิจัยทั้งการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยชุมชนจึงต้องออกแบบ
การเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการเพื่อให้สามารถตอบค�ำถามการวิจัยได้ ซึ่งการวิจัยชุมชน
RECAP นีต้ อ้ งการข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์สำ� คัญ เหตุการณ์สำ� คัญ หรือเรือ่ งเด่น และ พฤติกรรมการกระท�ำหรือ
งานและกิจกรรมของคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหา การพัฒนาเพื่อการ
ด�ำเนินชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน รวมทั้งคนส�ำคัญ กลุ่มทางสังคมที่ส�ำคัญ องค์กร หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ที่ส�ำคัญใน
พื้นที่ด้วย อันจะท�ำให้การอธิบายเรื่องดังกล่าวมีความสมบูรณ์และใกล้เคียงความจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด

๑
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ส่วนที่สาม การสนทนากลุ่ม คือการสร้างแนวค�ำถามเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลที่เก็บจากผู้ให้
ข้อมูลหลายคนเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เดียวกันหรือข้อมูลจากนักวิจัยหลายคน เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องเด่น คนเด่น กลุ่มทางสังคมเด่น เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมาก
ที่สุดด้วย
เพือ่ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การวิจยั ชุมชน RECAP ให้กบั นักวิจยั หน้าใหม่ ตัวอย่างแนวค�ำถาม
ในหนังสือเล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้และสามารถปรับและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้ข้อมูล วิธี
การเก็บข้อมูล และบริบทประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนและแต่ละกลุ่มด้วย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวค�ำถามก่อนการด�ำเนินการเก็บข้อมูล

๓. วิธีการ

๓.๑ นักวิจัยชุมชนเรียนรู้และท�ำความเข้าใจการสร้างแนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูล รายละเอียดใน
ปฏิบัติการ ที่ ๔.๑ ถึง ๔.๒
๓.๒ นักวิจยั ชุมชนฝึกทักษะการสร้างแนวค�ำถาม โดยการแบ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ ๓-๔ คน เพือ่ การเรียน
รู้การสร้างแนวค�ำถาม โดยการฝึกปฏิบัติด้วยเทคนิควิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก การจดบันทึก และการตั้ง
ค�ำถามเพิ่มเติม รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๔.๓ ถึง ๔.๖

๔. ผลผลิต

นักวิจัยชุมชนมีความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างแนวค�ำถามและเลือกใช้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บ
ข้อมูล
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๖. คำ�ถามแบบอธิบายตามช่วงเวลา เป็นการสร้างแนวคำ�ถามที่เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับเวลา การเปลี่ยนแปลง ผู้คนที่เกี่ยวข้อง

๔. คำ�ถามแบบเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง เป็นการสร้างแนวคำ�ถามที่
มีการเปรียบเทียบในความเหมือนและความต่างในเหตุการณ์ วิธีการ บทบาท
หน้าที่ หรือรายละเอียดที่อาจไม่เหมือนกันของประเด็นนั้นๆ และเพื่อให้เข้าใจ
ความหลากหลายของการให้ความหมายของผู้คนที่มีประสบการณ์ และความ
คิด รวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
๕. คำ�ถามแบบอธิบายเหตุผล เป็นการสร้างแนวคำ�ถามเพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่มา และ ความเกี่ยวข้องและสร้างผลกระทบต่อกัน

ประเภทของคำ�ถาม
๑. คำ�ถามแบบเกริ่นนำ�หรือเปิดประเด็น เป็นการออกแบบ แนวคำ�ถามกว้างๆ
เป็นการถามเพื่อให้เห็นจุดสังเกตที่สำ�คัญเป็นการสะท้อนความคิดที่ได้จากการ
ตอบในครั้งแรกของผู้ให้ข้อมูล สามารถใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อนำ�เข้าสู่การ
สัมภาษณ์เจาะลึกได้
๒. คำ�ถามแบบการอธิบาย เป็นการสร้างคำ�ถามที่อธิบายรายละเอียดเพื่อให้
เข้าใจในเรื่องราว งานและกิจกรรมนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น องค์ประกอบ ขั้นตอน
วิธีการ ผลลัพธ์ ปัจจัยเงื่อนไขและข้อจำ�กัดเรื่องราวต่างๆ
๓. คำ�ถามแบบเจาะจง เป็นการถามเจาะจงในประเด็นนั้นๆ

ปฏิบัติการที่ ๔.๑ การสร้างแนวค�ำถามตามประเภทของค�ำถาม
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนท�ำความเข้าใจการสร้างแนวค�ำถาม

๕. ปฏิบัติการเพื่อการสร้างแนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูล

๑. ทำ�ไมชุมชนหมู่ ๗ จึงสามารถจัดการแบ่งเขตที่ดินโดยใช้ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนโลก
(Global Positioning System : GPS) ได้แล้วเสร็จก่อนพื้นที่อื่น
๒. อะไรที่ทำ�ให้หน่วยงานของท่านเลือกนโยบายไม่สูบบุหรี่ในที่ทำ�งาน
๓. ทำ�ไมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลของท่านจึงเลือกทำ�งานกับร้านเสริมสวยเพื่อ
เปิด ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาเด็กและเยาวชน
๑. เรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่ ใครเป็นคนริเริ่ม แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
๒. การเปลีย่ นแปลงในช่วงเวลานัน้ มีอะไรบ้าง ทำ�ให้เกิดผลกับใคร และทำ�ให้เกิดอะไรขึน้ บ้าง

๑. มีขั้นตอนการทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพอย่างไร
๒. มีวิธีการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุอย่างไร
๓. เล่าให้ฟังด้วยว่าเรื่องขยะที่บอกว่าเป็นเรื่องเด่น เป็นอย่างไร
๑. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเรื่องการจัดการอาหารทำ�อย่างไรบ้าง
๒. กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำ�มีการจัดการกับป่าอย่างไร
๓. คนปกาเกอะญอมีวิธีการเพาะปลูกข้าวอย่างไร
๑. การรณรงค์การลดการบริโภคแอลกอฮอล์ในงานศพทำ�อย่างไรต่างจากงานปกติ
อย่างไร
๒. การทำ�ธนาคารความดีกับการทำ�งานของกลุ่มอาสาทำ�ดีมีความเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
๑. ช่วยเล่าให้ฟังด้วยว่าการทำ�งานของกลุ่มเป็นอย่างไรบ้าง
๒. การประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้าง
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ข้อมูลที่ต้องการ
๑. ข้อมูลทุนทางสังคม
ระดับบุคคลและ
ครอบครัว

-

-

-

-

-

-

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนสำ�คัญ ผู้นำ� คนเก่ง อาสาสมัครในการ
พัฒนาชุมชน
ผู้นำ�ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือ เชื่อฟังในชุมชน แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญหรือ เก่งเรื่องอะไร
เมื่อมีการจัดทำ�แผนชุมชน
ใครมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมอย่างไร
ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านใด กิจกรรม งานที่ทำ�ส่งผลต่อใครใน
ชุมชน
ท่านมีแนวคิดและหลักการทำ�งานอย่างไร มีพัฒนาการมาอย่างไร
กิจกรรมที่ทำ�เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นใน
ชุมชนอย่างไร
กิจกรรมหรืองานทีท่ ำ�เป็นอย่างไร เกีย่ วข้องกับใครบ้าง ใครทีช่ ว่ ยเหลือ
ให้การสนับสนุน
นอกจากงานที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ ท่านมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม
กลุ่มใดบ้าง มีส่วนร่วมอย่างไร

-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลการสร้างแนวคำ�ถามตามข้อมูลที่ต้องการ
คนในชุมชนท้องถิ่นมีความแตกต่าง หลากหลาย อีกทั้งมีศักยภาพ ความ
สามารถในตัวเอง งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงต่อชุมชนได้
ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานของทุนทางสังคมจะทำ�ให้เรียนรู้ถึงแนวคิด
วิธีการทำ�งาน ของกลุ่มที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานและ
กิจกรรมของทุนทางสังคม
การตีความพฤติกรรม วิถีชีวิต บทบาท กิจกรรมและวิธีการทำ�งาน จาก
ประสบการณ์ของคนสำ�คัญหลายคนแสดงให้เห็นวิธีคิดและวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอันเป็นองค์ประกอบของศักยภาพชุมชน
การค้นหาศักยภาพของทุนทางสังคมเป็นการเปิดศักยภาพของชุมชน
เพราะมีความเชื่อว่างานและกิจกรรมของทุนทางสังคมจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนและส่งเสริมโอกาสในการจัดการตนเองของชุมชน
การเรียนรู้ถึงผลของงานที่สร้างผลกระทบทางบวกต่อคนในชุมชนจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของทุนทางสังคมในการทำ�งานและ
กิจกรรมนั้น ๆ
คนในชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการและสรุปการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมจะสามารถ
สร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนไม่ว่าทางตรง หรือ
ทางอ้อม ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของทุนทางสังคมและการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
การมีเครือข่ายเชื่อมโยงในการทำ�งานแสดงให้เห็นศักยภาพของการ
จัดการงานและกิจกรรม การมีส่วนร่วมกับกลุ่มทางสังคมอื่นๆ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทั้งงาน ข้อมูล เทคนิค
วิธีการ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล และเกาะเกี่ยวกัน ซึ่งหากมีความเกี่ยว
โยงกันมากเท่าใดก็มีความเข้มแข็งในการจัดการตนเองได้มากเท่านั้น

ปฏิบัติการที่ ๔.๒ การสร้างแนวค�ำถามตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนท�ำความเข้าใจการสร้างแนวค�ำถามตามประเภทของข้อมูลที่ต้องการ
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ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
เหตุผลการสร้างแนวคำ�ถามตามข้อมูลที่ต้องการ
๒. ข้อมูลกลุ่มทางสังคม - ความเป็นมาในการรวมกลุ่มของท่านเป็นอย่างไร แนวคิดในการรวม - จากแนวคิดการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่คนหรือกลุ่มเลือกที่จะ
และองค์กรชุมชน
กลุ่มคืออะไร
แสดงออกหรือ มีพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน ย่อมมีเป้าหมายที่
- ใครมีส่วนร่วม แกนนำ�กลุ่มและสมาชิกมีวิธีการทำ�งานอย่างไร และผู้ที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งจากประสบการณ์การทำ�งานพบว่าไม่ว่าคนหรือกลุ่ม
เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร
ล้วนต้องการพัฒนาให้เป็นไปในทางที่ก่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อกลุ่มทาง
- กิจกรรม การดำ�เนินที่ทำ�เป็นอย่างไร มีการจัดการกลุ่มในด้านต่างๆ
สังคมและส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างไร
- การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาจะทำ�ให้เห็นที่มาและการ
- การทำ�งานกลุ่มส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
เปลี่ยนแปลงของแนวคิดและวิธีการจัดการปัญหาของกลุ่มทางสังคมนั้น
- กลุ่มต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการทำ�งานกับกลุ่มของท่าน - การวิเคราะห์ข้อมูลและตีแผ่การเกาะเกี่ยว เชื่อมร้อยหรือความสัมพันธ์
อย่างไร
ของทุนทางสังคม องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการ
- กลุ่ม มีองค์กรชุมชน แกนนำ� หน่วยงานในชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุน
ทำ�งาน จะทำ�ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ การหนุนเสริม ความหลากหลาย
การทำ�งานของกลุ่ม
ของผู้มีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์กันในหลายระดับที่ก่อให้เกิดงานและ
กิจกรรมรวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์สำ�คัญ
- ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของการจัดการงานในแต่ละ
ส่วนทำ�ให้เข้าใจถึงการหนุนเสริมจากภาคีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน การทำ�ความเข้าใจถึงงานและกิจกรรมของหน่วยงานที่เข้ามา
สนับสนุน จะทำ�ให้เห็นถึงแหล่งประโยชน์ที่ทุนทางสังคมสามารถนำ�ใช้
เช่น การพัฒนาทางเทคนิค วิธีการทำ�งานงบประมาณหรือโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
- มีหน่วยงานใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานชุมชน เช่น องค์กร - การวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการ
๓. ข้อมูลหน่วยงานที่
สนับสนุนการทำ�งาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ทำ�งาน จะทำ�ให้เข้าใจถึง การมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ ทั้งการทำ�เอง
ของทุนทางสังคม
จังหวัด สถาบันการศึกษา สปสช. สสส. โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
การทำ�งานร่วม และการหนุนเสริม ของผู้มีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล กศน. สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ เป็นต้น
กันที่ก่อให้เกิดงานและกิจกรรมพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะ
- หน่วยงานเหล่านี้ให้การสนับสนุนชุมชนในด้านใด อย่างไร เช่น การ
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของการจัดการงานในแต่ละส่วนทำ�ให้เข้าใจ
เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินการ เป็นต้น
ถึงบทบาทต่างๆ และแนวทางการทำ�งานร่วมกัน ของภาคีต่างๆ ทั้งภายใน
- กิจกรรมการดำ�เนินงานมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนกลุ่มใด
และภายนอกชุมชน
- การดำ�เนินงานมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร
- การทำ�ความเข้าใจถึงงานและกิจกรรมของหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน
- หน่วยงานใด มาช่วยเหลือในการทำ�งานร่วมกัน หน่วยงานเหล่านี้
จะทำ�ให้เห็นแหล่งประโยชน์ที่ทุนทางสังคมสามารถนำ�ใช้
มีความเชื่อมโยงกับคนสำ�คัญ แกนนำ� กลุ่มองค์กรในชุมชนอย่างไร
กิจกรรมที่ทำ�ร่วมกันเป็นอย่างไร ผลของการเชื่อมโยงช่วยเหลือสร้าง
ผลกระทบกับประชากรกลุ่มใดบ้าง
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ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑๖ ประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงสร้างปัจจัยเสริม ประกอบด้วย ๑) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ๒) ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ๓) การดูแล
ผู้พิการและผู้ยากไร้ (อาสาท�ำดี) ๔) ครอบครัวอบอุ่น ๕) การจัดการปัญหาท้องวัยรุ่น ๖) ศาสนสถาน (วัด มัสยิด โบสถ์) ๗) ท้องถิ่นคุณธรรม (การมีส่วนร่วมและการสร้างความเป็น
พลเมือง) ๘) โรงเรียนคุณธรรม (รวมเรือ่ งสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม) ๙) การพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ๑๐) การควบคุมการบริโภคยาสูบ ๑๑) การควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และลดอุบัติเหตุจราจร ๑๒) การจัดการพิบัติภัย ๑๓) การจัดการขยะและมลพิษ ๑๔) เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ ๑๕) สถาบันการเงินชุมชน (สวัสดิการสังคมโดยชุมชน)
๑๖) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพัฒนาระบบพลังงานชุมชน

๒

ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
เหตุผลการสร้างแนวคำ�ถามตามข้อมูลที่ต้องการ
๔. ข้อมูลแหล่งประโยชน์ - มีสถานที่ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานในพื้นที่ - การอธิบายแหล่งประโยชน์ทม่ี ใี นชุมชน จะช่วยให้เห็นโอกาสในการนำ�ใช้เพือ่
- ชุมชนใช้พื้นที่นั้นในการดำ�เนินกิจกรรมอย่างไร เช่น พื้นที่สำ�หรับออก
พัฒนางานและกิจกรรมของทุนทางสังคม หากพืน้ ทีใ่ ดมีแหล่งประโยชน์
กำ�ลังกายศาลากลางบ้าน ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ บ่อน้ำ�
มาก หรือสะดวกในการเข้าถึงจะเอือ้ ให้การดำ�เนินงานของทุนทางสังคม
สาธารณะ แหล่งน้ำ� เป็นต้น สถานทีห่ รือแหล่งประโยชน์นน้ั อยูท่ ห่ี มูใ่ ด
มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลกระทบทางบวกมากขึน้ หากแหล่ง
- แหล่งประโยชน์เหล่านั้นได้มาอย่างไร เช่น เป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน เช่นทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ าธารณะหรือพืน้ ทีท่ ก่ี ารได้รบั การบริจาค
เป็นพื้นที่ที่ได้จากการบริจาคของบุคคลหรือหน่วยงาน
เป็นต้น อาจสะท้อนถึงความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือ สร้างข้อตลง
และการจัดการทีเ่ ปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
๕. ข้อมูลผู้รับผิดชอบ
- ในชุมชน หมู่บ้านของท่าน มีผู้รับผิดชอบในการจัดการด้านต่างๆ
- โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของแกนนำ�ชุมชน แสดงให้เห็นศักยภาพการ
ในการจัดการระดับ
หรือไม่ แกนนำ� ต่างๆ ได้มาอย่างไร แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
จัดการ และ กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เห็นทิศทางในการ
หมู่บ้าน/ชุมชน
บุคคลเหล่านั้น อยู่หมู่ใดบ้าง
จัดการงานและกิจกรรมรวมถึงการจัดการปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน เห็นผู้นำ�แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได้ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นทุนทางสังคมของชุมชน
๖. ข้อมูลกิจกรรมของทุน - ในพื้นที่ของท่าน มีงานและกิจกรรมอะไรบ้าง ที่ทำ�ให้คนในชุมชนทุก - งานและกิจกรรมของทุนทางสังคม สามารถสร้างประโยชน์แก่คนในชุมชน
ทางสังคมในพื้นที่กับ
ช่วงวัย มีภาวะสุขภาพ หรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อีกทั้งสามารถส่งผลต่อการลดปัจจัยเสี่ยง
ประชากรเป้าหมาย
ทางด้านสุขภาพด้วย
๑๓ กลุ่ม
- งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมยังสามารถนำ�มาเชือ่ มร้อยให้ครอบคลุม
การจัดการปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทุกมิติ
และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเชิงพืน้ ทีห่ รือเชิง
ประเด็นทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพและควมอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชนให้เพิม่ มากขึน้ ได้
๗. ข้อมูลการวิเคราะห์ชุด - ในพื้นที่ของท่าน มีงานและกิจกรรมการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน - งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สภาวะแวดล้อม และการเมืองการปกครองไม่วา่
กิจกรรมในพื้นที่ความ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การจัดการสภาวะแวดล้อม และ
การเมืองการปกครอง เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทางตรงหรือทางอ้อม จะสามารถช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีขน้ึ
สอดคล้องกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อม งานหรือกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ส่งผลกระทบต่อ
- งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการการกลั่น
เสี่ยงทางสุขภาพ ๑๖
ประชากรวัยใดบ้าง กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม และกระทบอย่างไร
กรอง และสรุปการเรียนรู้จากเจ้าของประสบการณ์ และหากงานสามารถ
ประเด็น๒
- กิจกรรมเหล่านั้นช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคล หรือหน่วยงานใด
สร้างผลกระทบให้เกิดแก่คนในชุมชน จะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่
อย่างไร
เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการดำ�เนินงาน
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๘. ข้อมูลความเป็นมา
ของการดำ�เนินงาน
ของทุนทางสังคม

ข้อมูลที่ต้องการ

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
เหตุผลการสร้างแนวคำ�ถามตามข้อมูลที่ต้องการ
- กิจกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริการ - การทำ�ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากงานและกิจกรรมของทุนทาง
การตั้งกองทุนหรือสวัสดิการ หรือการพัฒนาข้อมูลและนำ�ใช้ข้อมูล
สังคมและการเข้าใจช่องทางในการนำ�ใช้ข้อมูลของทุนทางสังคมจะช่วย
ด้านใดบ้าง อย่างไร
ทำ�ให้เห็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพ การต่อยอด ขยายงานเพื่อให้
เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประชากรในวงกว้าง
- มีแรงจูงใจหรือแนวคิดในการจัดตั้งอย่างไรบ้าง มีสถานการณ์ สาเหตุ - จากประสบการณ์ในการดำ�เนินงานของทุนทางสังคมผ่านการปรับเปลี่ยน
อะไรที่ทำ�ให้ทำ�งานช่วยเหลือชุมชน หรือมีการการจัดตั้งกลุ่ม รวมกลุ่ม
และพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตนเองหรือกลุ่มทาง
ในชุมชน ใครมีส่วนร่วมบ้าง และมีส่วนร่วมอย่างไร
สังคม ซึ่งแนวทางในการจัดการงานจะทำ�ให้เรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการ
- ในแต่ช่วงละเวลา (ปี พ.ศ.) มีสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สำ�คัญเกิด
ทำ�งาน และกลุ่มที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานและกิจกรรม
ขึ้นที่มีผลต่อการทำ�งานของท่าน เช่น มีปัญหาสุขภาพมีนโยบายจาก
ของทุนทางสังคม
ภาครัฐ มีงบประมาณหรือกองทุนสนับสนุน เป็นต้น
- ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานของทุนทางสังคมจากการปรับเปลี่ยนและ
- รายชื่อการรวมกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มทางสังคม
พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการตนเองหรือกลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ กลุ่มทำ�กิจกรรมตาม
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา จะทำ�ให้เห็นสถานการณ์ปัญหา
โครงการต่างๆ เป็นต้น
วิธีการจัดการและคนที่เข้าร่วมจัดการ การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
- กิจกรรมที่ทำ�มีอะไรบ้าง ใครเป็นคนทำ�และทำ�อย่างไร เมื่อจัดกิจกรรม
ทำ�งานของคน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถสรุปเป็นบทเรียน
นี้แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง กลุ่ม ครอบครัว ชุมชนมีการ
เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างการเรียนรู้ให้แก่คนอื่นๆ อีกทั้งสามารถสนับสนุนให้
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
มีการขยายเครือข่ายเพื่อการขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอนๆ ต่อไป
- มีกิจกรรมหรือการทำ�งานร่วมกันอย่างไร
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของ
- มีใครเก่งเรื่องอะไรบ้างในงานที่ทำ� และเก่งอย่างไร ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จ
ชุมชนท้องถิ่น
ในงานอะไรบ้าง อย่างไร
- การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความ
- กลุ่มมีการจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
เข้าใจของสมาชิกภายในกลุ่ม และภายนอกกลุ่มทำ�ให้เกิดการแบ่งบทบาท
- มีวิธีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร
หน้าที่ความรับผิดชอบและการเปิดโอกาสให้มีการหนุนเสริมจากกลุ่มคน
- ทั้งเรื่องที่ต้องการสื่อสาร วิธีการช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ จึงจำ�เป็นที่จะต้องเข้าใจสื่อและช่องทางการสื่อสาร
- แหล่งเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งอื่นหรือไม่ ถ้ามี มีการเชื่อมโยง
- หากแหล่งเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นมากเท่าใด โอกาส
อย่างไรบ้าง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือและหนุนเสริมกัน ก็เพิ่มทวีคูณ
- แกนนำ�หรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องในการทำ�งานมีใครบ้าง และมีบทบาท
สามารถสะท้อนได้จากการเชื่อมโยง คน งาน ข้อมูล ระหว่างทุนทาง
อย่างไร
สังคม หากมีจำ�นวนมาก สามารถพัฒนาจนเป็นระบบย่อยที่สามารถ
- มีเทคนิควิธีในการบริหารงาน ปัจจัยที่สนับสนุนที่ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จ
จัดการกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนได้
ในการดำ�เนินงานของกลุ่มมีอะไรบ้าง
- การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับงานและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มทาง
สังคมจะช่วยให้เห็นเทคนิควิธีการในการทำ�งาน ซึ่งสามารถนำ�มาต่อยอด
ขยายผล และนำ�ใช้ ส่วนปัจจัยสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความสำ�เร็จจะสามารถ
นำ�มาเป็นบทเรียนหรือข้อเสนอต่อการดำ�เนินงานที่มีความใกล้เคียงกันได้
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- การหนุนเสริมขององค์กรภาคีเครือข่าย และการเชื่อมประสานเครือข่ายใน
ชุมชนจะทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้ควาคิดและวิธีการทำ�งาน
ของคนและลักษณะงาน เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
- การพัฒนาต่อยอดงานของทุนทางสังคมสามารถทำ�ได้ หากมีการเชื่อม
ประสานหรือสร้างเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เทคนิค วิธีการ
ข้อมูลและเปิดโอกาสให้มีการหนุนเสริมในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร
งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ล้วนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน
หากบุคคลได้รับการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะสามารถทำ�ให้บุคคล
เหล่านั้นได้มีความรู้ เทคนิค วิธีการ ได้สอบทานความคิด จะช่วยให้มีการ
ทำ�งานที่สำ�เร็จลุล่วงได้เป็นการสร้างศักยภาพในการดำ�เนินงาน

เหตุผลการสร้างแนวคำ�ถามตามข้อมูลที่ต้องการ
- การทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเด่นที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในวงกว้าง จะช่วยให้ชุมชนเห็นถึงศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการตนเอง การพัฒนาและต่อยอดไปจากงานหรือกิจกรรมเด่นที่มี
อยู่
- ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนของพื้นที่ในการจัดการตนเองที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย การเสริมพลังอำ�นาจของชุมชนท้องถิ่น คือ
การกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยเฉพาะจากงานเด่น เรื่องเด่น
เพื่อสร้างงานที่สำ�คัญต่อไป

นโยบายสาธารณะ หมายถึง การประมวลองค์ความรู้และวิเคราะห์กิจกรรมจากปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่โดยชุมชนท้องถิ่น จนเกิดเป็นปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และมีข้อตกลงร่วมของเครือข่ายในภาพรวม ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ได้ใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่ทั้งระดับต�ำบล เครือข่าย และจังหวัด
๔
การลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพ หมายถึง การประเมินและถอดบทเรียนปฏิบตั กิ ารของชุมชนท้องถิน่ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงผลจากปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของคนในชุมชนดีขึ้น โดยในเบื้องต้นประกอบด้วย ๕ ประเด็น ดังนี้ (๑) ควบคุมยาสูบ (๒) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร (๓) เกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัย
(๔) การจัดการสิ่งแวดล้อม และ (๕) การจัดการภัยพิบัติ

๓

ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
๙. ข้อมูลการดำ�เนินงาน - งานหรือกิจกรรมเป็นเรื่องเด่น เรื่องดีที่เกิดขึ้นคือเรื่องใด กิจกรรมที่
ดำ�เนินงานเป็นอย่างไร ผลที่ดำ�เนินงาน หรือกิจกรรมสร้างผลกระทบ
และกิจกรรม
ต่อการลดปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง หรือสร้างผลกระทบต่อใครในชุมชน
(เทียบเคียงกับ
และกระทบอย่างไร
นโยบายสาธารณะ๓
- เรื่องทีเ่ ป็นเรื่องเด่น เรื่องเชี่ยวชาญเรื่องที่ใหม่ หรือเรื่องที่ได้รับรางวัล
และปัจจัยเสี่ยง
มีหรือไม่ จากแหล่งใด
ทางสุขภาพ๔)
- งานหรือกิจกรรมทีท่ า่ นทำ�ในชุมชนมีอะไร บ้าง แต่ละช่วงของการดำ�เนิน
งานในแต่ละช่วงมีเหตุการณ์ทท่ี ำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไร การ
เนินเพือ่ จัดการกับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ทำ�อย่างไร เช่น การเป็นแกนนำ�
ออกกำ�ลังกาย การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น เป็นต้น
๑๐. ข้อมูลการเชื่อม
- งานที่ท่านดำ�เนินการต้องทำ�ร่วมกับใครบ้าง มีหน่วยงาน หรือองค์กร
อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล
ประสานงานและ
กิจกรรม คนสำ�คัญ
ตำ�บล ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน แกนนำ�ภาค ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ
และแหล่งประโยชน์
หน่วยงานภายนอก (สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน กระทรวง
ต่างๆ เกี่ยวข้องอย่างไร)
- การพัฒนางานใหม่ หรือต่อยอดงานเดิมให้ดีขึ้น ต้องเชื่อมประสาน
การทำ�งานกับใครบ้าง (เช่น กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน การจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน หน่วยงานทั้งในและนอก
พื้นที่ เป็นต้น) และเชื่อมประสานกันอย่างไร
- แกนนำ� กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ มีการทำ�งานร่วมกันอย่างไร มีใครเก่งเรื่อง
อะไรบ้าง ในงานที่ทำ� และ เก่งอย่างไร ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จในงานอะไร
บ้าง อย่างไร
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๑๑. ข้อมูลกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อจัดการ
งานและกิจกรรม
คนสำ�คัญ สมาชิก
ผู้รับประโยชน์
การเชื่อมประสาน
งาน และปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการ
จัดการทุกด้าน

ข้อมูลที่ต้องการ

-

-

-

-

-

-

-

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
มีการจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
มีวิธีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร ทั้งเรื่องที่ต้องการสื่อสาร วิธี
การ ช่องทางการสื่อสารแต่ละคนมีบทบาทอย่างไร มีเทคนิควิธีในการ
บริการงาน ปัจจัยที่สนับสนุนที่ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มมีอะไรบ้าง
แกนนำ� กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงกับแหล่งอื่น กลุ่มอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นหรือไม่ ถ้ามี มีการเชื่อมโยงอย่างไรบ้าง
กิจกรรมการดำ�เนินงานของแกนนำ�กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
หน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้านทำ�ให้เกิด กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการ
งานอย่างไร งานที่ทำ�มีการดำ�เนินงานอย่างไร การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคทำ�อย่างไร ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานอย่างไร จะมี
วิธีดำ�เนินการปรับปรุงวิธีการทำ�งานให้ดีขึ้นอย่างไรสิ่งที่ช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการงานและกิจกรรมนั้นเป็นแบบไหน
(๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ๒. การเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา หาทางออก
และ ๓. การเรียนรู้และจัดการกับความเปลี่ยนแปลง)
ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้วิธีการทำ�งานอย่างไร เช่น การ
ส่งไปรับการอบรม การฝึกปฏิบัติในพื้นที่ เป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้
เป็นต้น การนำ�มาใช้ในการพัฒนาการทำ�งานเป็นอย่างไร เช่น การทำ�
บัญชีครัวเรือน การปรับปรุงพื้นที่การเกษตร การปรับวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ เป็นต้น
มีข้อมูลใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการทำ�งาน เช่น ข้อมูลลักษณะประชากร
ในพื้นที่ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น
มีแหล่งทรัพยากรใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการทำ�งานของท่าน เช่น
แหล่งน้ำ� ป่าชุมชน เป็นต้นสนับสนุนในลักษณะใด ในการพัฒนางาน
ใหม่หรือต่อยอดงานเดิม ต้องใช้ทรัพยากรใดที่ช่วยสนับสนุนการ
ดำ�เนินงาน (เช่น สถานที่ แหล่งประโยชน์) และสนับสนุนอย่างไร
- แกนนำ� กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชนหน่วยงาน ในชุมชนมี
ประสบการณ์ตรงในการจัดการงานและกิจกรรมสามารถที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการเรียนรู้จริงและปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้
- การสร้างความเข้าใจร่วมกันในชุมชน ทำ�ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
จัดการงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ของพื้นที่
- แกนนำ� กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้านมี
กระบวนการ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำ�
กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
- หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและชุมชนไม่ว่าเล็ก
หรือใหญ่ล้วนมีศักยภาพในการจัดการตนเอง หากมีการสร้างการมีส่วน
ร่วม การเรียนรู้ และการร่วมมือกันแก้ปัญหา
- ทุนทางสังคมระดับบุคคลมีศักยภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ และ
ต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้
- การเพิม่ ศักยภาพให้กบั กลุม่ องค์กรในชุมชน ให้สามารถพัฒนาต่อยอดงาน
และขยายกิจกรรม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการทำ�งานมีหลากหลายลักษณะมีที่มาหลายแหล่ง
จึงต้องนำ�ใช้ข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการทำ�งาน และการนำ�
ใช้ข้อมูลของพื้นที่เพื่อออกแบบการจัดการปัญหาและความต้องการได้
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มากที่สุด
- การจัดการงานหรือกิจกรรมของทุนทางสังคม ควรมีการนำ�ใช้ทรัพยากร
ในชุมชน และเข้าใจถึงการหาแนวทางการพัฒนางาน ต่อยอดงานมีความ
สัมพันธ์กับแหล่งทรัพยากรที่ช่วยสนับสนุน เนื่องจากชุมชนเป็นระบบที่มี
ความเชื่อมโยงและมีความการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาที่ต่างกัน
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ข้อมูลที่ต้องการ
ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
๑๒. ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผล - ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการทำ�งาน และส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อการจัดการ
- มีสถานที่หรือแหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ใช้พื้นที่นั้นในการดำ�เนินกิจกรรมอย่างไร เช่น พื้นที่ภายใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน
วิทยุชุมชน เวทีประชาคม เป็นต้น
- ในชุมชนมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีใดบ้าง ใครเป็นผู้แจ้ง
แจ้งเรือ่ งอะไรบ้าง ช่องทางการสือ่ สารในชุมชนมีชอ่ งทางใดบ้าง อยูท่ ใ่ี ดบ้าง
- แหล่งบริการสุขภาพในชุมชนที่ชาวบ้านใช้บริการมีอะไรบ้าง ปัญหาที่
เกีย่ วกับสุขภาพในชุมชนมีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรือ่ งใด กลุ่มทาง
สังคมและองค์กรชุมชนหลักที่ให้บริการหรือช่วยเหลือดูแลมีใครบ้าง
เรื่องใดบ้าง และให้การดูแลอย่างไร ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอะไร
- มีการสำ�รวจปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างไร ผลจาก
การดูแล และจัดการกับปัญหาในชุมชนเป็นอย่างไร
- มีเงินทุน หรืองบประมาณจากแหล่งใดที่ช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงาน
เช่น งบประมาณจากกองทุน เงินบริจาคจากชุมชน เงินงบประมาณ
จากหน่วยงาน ภาครัฐ หรือ เอกชน เป็นต้น
- งานและกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำ�เนินการอยู่ตอนนี้
มีการดำ�เนินงานสอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำ�เนินการของผู้นำ� แกนนำ�
กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชนที่ทำ�ในชุมชนอย่างไร แต่ละกิจกรรมที่
ทำ�สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะ ประเด็นใดบ้าง และสอดคล้องกับ
ข้อย่อยในแต่ละประเด็นอย่างไร และ แต่ละกิจกรรมที่ทำ�สอดคล้อง
กับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพข้อใดบ้าง อย่างไร
- ในการจัดการงานและกิจกรรม ของแกนนำ� กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน
หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละครั้งหรือ แต่ละเรื่อง ก่อให้
เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง (๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ๒. การเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหา หาทางออก ๓. การเรียนรู้และจัดการเปลี่ยนแปลง) ผลการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มใด เปลี่ยนแปลงอย่างไร
- กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการงานและกิจกรรมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละกิจกรรมนั้นเป็นแบบไหน (๑. การแลก
เปลี่ยนข้อมูล ๒. การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา หาทางออก ๓. การเรียนรู้
และจัดการเปลี่ยนแปลง)
-

-

-

-

-

-

-

-
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การทำ�งานของทุนทางสังคมประสบความสำ�เร็จเกิดได้จากปัจจัยหลาย
อย่าง ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น
แหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจกรรม
ของชุมชนท้องถิ่น ลักษณะการส่งผลกระทบนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นกับ
บริบทสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ
ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้บริการและมีปฏิสัมพันธ์กับ
แหล่งบริการสุขภาพ สามารถที่จะระบุข้อมูลการใช้บริการ ระบุปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพกลุ่มคนหรือองค์กรหลักที่ให้บริการหรือช่วยเหลือ
ดูแล ลักษณะการดูแล และผลที่ได้รับจากการดูแล
ทุนทางสังคมหลายระดับและหลากหลายแหล่ง ทัง้ จากภายในและภายนอก
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินงานของชุมชนท้องถิน่ และมีเครือข่าย
ประสานการทำ�งานร่วมกันเพือ่ หนุนเสริมการทำ�งานของชุมชนท้องถิน่
การทำ�งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่ดำ�เนินการของผู้นำ� แกนนำ� กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชนที่ทำ�ใน
ชุมชน นโยบายสาธารณะ และการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
แกนนำ� กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการงานและกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งผลการจัดการ
งานสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มประชากร
ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเอง หากมีการสร้างการมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ และการร่วมมือกันแก้ปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และมีความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำ� กลุ่ม องค์กร หน่วย
งาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้
ปัญหาร่วมกันกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินการก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลกระทบกับคนในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
มีการเชื่อมประสานการทำ�งานกับทุนทางสังคม แหล่งประโยชน์ แสดง
ให้เห็นถึงการมีความสัมพันธ์กัน (หลายกลุ่มทำ�งานที่ส่งผลกระทบเรื่อง
เดียวกันได้หรือหลายเรื่องได้ เป็นการสร้าง ๑๐ กระทบ ๑๐๐ หรือ ร่วม
ด้วยช่วยกันทำ�ให้สมบูรณ์ครอบคลุมมากขึ้น)
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-

๑๔. ข้อมูลประชากรที่
ได้รับประโยชน์และ
ผลกระทบ

-

-

-

-

๑๓. ข้อมูลผลผลิตและ ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การดำ�เนินงาน
(ระบุผไู้ ด้รบั ประโยชน์
จากการดำ�เนินงาน
และกิจกรรม เช่น
คน แกนนำ� กลุ่ม
สมาชิก)
-
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ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
แต่ละกิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำ�เนินการอยู่มีใครได้
รับประโยชน์บ้าง คนเหล่านั้นเป็น แกนนำ� หรือสมาชิกของกลุ่ม มีการ
เชื่อมประสานงานกับใครบ้าง และแหล่งประโยชน์อะไรบ้าง เช่น วัด
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เป็นต้น ปัจจัยที่มีผลต่อ
การจัดการแต่ละกิจกรรมอย่างไรบ้าง
เป้าหมายหลักในการทำ�งานคืออะไร (เช่น การมีหลักความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสวัสดิการที่เกิดจากการกำ�หนด
ร่วมกันของชุมชน การสร้างรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน การมีสุขภาพ
ดี การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การอนุรักษ์
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น)
การเข้าถึงเป้าหมายการทำ�งานที่ต้องการต้องทำ�อย่างไรบ้าง มีวิธีการ
ทำ�งาน กระบวนการ และขั้นตอนอย่างไร
งานที่ดำ�เนินการเกิดประโยชน์ต่อใครและอย่างไร แกนนำ� หรือสมาชิก
กลุ่มมีความสุขในการมีส่วนร่วมหรือไม่ ชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ดำ�เนินอย่างไร
ผลของการดำ�เนินงานส่งผลกระทบต่อคนอืน่ ๆ กลุม่ ใดบ้าง และในชุมชน
ในเรือ่ งใดบ้าง เช่น ภาวะสุขภาพของประชากร แต่ละกลุม่ สภาพสังคม
เศรษฐกิจ และ ทรัพยากรหรือ สิง่ แวดล้อมอย่างไร เช่น ทำ�ให้ผสู้ งู อายุได้
มาออกกำ�ลังกายมีสขุ ภาพดีขน้ึ ชุมชนมีสง่ิ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ สร้างงานให้
กับวัยทำ�งานในชุมชน หรือ ช่วยลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพ เป็นต้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ ทำ�มีผลต่อความเชื่อมั่นในกลุ่ม องค์กร ชุมชน แกน
นำ�อย่างไรบ้างสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก และผู้ได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้าง มีผลกับความสัมพันธ์กันของแกนนำ� และสมาชิกอย่างไร
กิจกรรมที่ทำ�มีประโยชน์และส่งผลกระทบต่อใคร กลุ่มใด อย่างไร และ
ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพด้านใดบ้าง
การดำ�เนินงานแต่ละกิจกรรมสร้างความเป็นเจ้าของงาน กิจกรรม
และผลประโยชน์ของผู้ร่วมกิจกรรมอย่างไรบ้าง สร้างความเชื่อมั่นใน
กลุ่ม องค์กรชุมชน แกนนำ�อย่างไรบ้าง หรือสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก แกนนำ� และผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง
- กิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นดำ�เนินการก่อให้เกิดประโยชน์ ผลกระทบกับ
คน กลุ่มในพื้นที่จากการที่มีปฏิสัมพันธ์กันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้
หลากหลายมิติ และกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
- หากชุมชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของชุนชนตนเอง
จะสร้างความเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นสร้างการมีส่วนร่วมในการนำ�
ใช้ทนุ ทางสังคมและศักยภาพก่อให้เกิดการเสริมสร้างชุมชนท้องถิน่ เข้มแข็ง

- ชุมชนมีการสร้างการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการ มีเป้าหมายร่วม
และผลกระทบของชุมชน มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา กำ�หนดวิธีการ
กระบวนการและขั้นตอนการทำ�งาน
- งานที่ดำ�เนินการส่งผลกระทบต่อชุมชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นพบได้
หลากหลายมิติ การมีส่วนร่วมกันในการดำ�เนินงานสมาชิกกลุ่มจะก่อให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความสุข
- การให้คุณค่ากับ กระบวนการสร้างงานและกิจกรรมต่างๆ มีผลต่อความ
เชื่อมั่นของกลุ่มองค์กร ชุมชน แกนนำ�
- การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกและผู้ได้รับผลประโยชน์มีผลกับความ
สัมพันธ์กันของแกนนำ�และสมาชิกในลักษณะต่างๆ
- การทำ�งานของกลุ่ม แหล่งเรียนรู้จากการนำ�ใช้ศักยภาพในการทำ�งาน
สามารถที่จะพัฒนา ต่อยอดการทำ�งาน และการจัดการของกลุ่ม แหล่ง
เรียนรู้โดยการกำ�หนดกติกาข้อตกลง

เหตุผลการสร้างแนวคำ�ถามตามข้อมูลที่ต้องการ

100

- งานที่ท�ำส่งผลกระทบต่อใครบ้าง จ�ำนวนเท่าใด เช่น เด็ก ๐-๓ ปี เด็ก ๓-๕ ปี
เด็ก ๖-๑๒ ปี เด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มวัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ (๖๐ ปี
ขึน้ ไป) ผูป้ ว่ ยเอดส์ ผูป้ ว่ ยจิตเวช ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ
คนพิการ ผู้ป่วยระยะท้าย บุคลากรคนท�ำงานในพื้นที่ จ�ำนวนคน เป็นต้น
ให้ระบุเป็นจ�ำนวนคน

๓. กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงานของทุนทางสังคม

- มีเป้าหมายในการด�ำเนินการอย่างไร ท�ำเพื่อใครบ้าง เมื่อท�ำแล้วเกิดอะไรบ้าง

๒. วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน

- เรื่องที่เชี่ยวชาญส่งผลต่อท่านอย่างไร หรือท�ำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
อย่างไร (เช่น เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชนปลอดภัย สุขภาพดีขั้น เป็นต้น

- ท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรบ้าง (เช่น ปราชญ์ ช่างแกะสลักไม้ ปลูกผัก
ไร้สารเคมี ผสมพันธุ์สัตว์ วิเคราะห์ข้าว ดิน การท�ำบัญชี เป็นต้น)

- มีวิธีการท�ำงาน ตามบทบาทอย่างไร ใครบ้างช่วยเหลือ สนับสนุน

- มีหลักการ หรือแนวคิดในการท�ำงานอย่างไร เช่น ท�ำแบบอาสา ท�ำเพื่อ
ช่วยเหลือคน มีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นต้น

- ในชุมชน ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้าง เช่น ประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนัน สมาชิกสภาอบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น

๑. ที่มาหรือฐานคิดการด�ำเนินกิจกรรม

ทุนทางสังคมชื่อ............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน............................................

ตัวอย่างแนวค�ำถาม

ปรับแก้เพิ่มเติมแนวค�ำถาม

ปฏิบัติการที่ ๔.๓ แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับบุคคลและครอบครัว
ค�ำชีแ้ จง ให้นกั วิจยั ชุมชนฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างแนวค�ำถาม โดยให้แบ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ ๓-๔ คน เพือ่ สลับกันสัมภาษณ์ จดบันทึก และฝึกการสร้างแนวค�ำถาม
เพิ่มเติม โดยใช้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับบุคคล ครอบครัว
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- ในการด�ำเนินงาน ท่านมีเงิน งบประมาณ ทรัพยากร อุปกรณ์ สิ่งของ อะไร
บ้างที่มาสนับสนุน ได้มาอย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง

- มีใครบ้างที่ร่วมท�ำกับท่าน ท�ำอย่างไรบ้าง

- งานที่ท่านด�ำเนินการมีลักษณะการด�ำเนินการอย่างไร เช่น ท�ำเดี่ยว ท�ำร่วมกับ
กลุ่ม หรือกลุ่มอื่น หรือต้องท�ำไปพร้อมกับกลุ่ม ชุมชน

๗. การจัดการ (คน งาน เงิน ข้อมูล)

- มีงานอะไรบ้างในการพัฒนา และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่งผลต่อ
ใครบ้าง

- จากการท�ำงานมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง มีที่มาอย่างไรบ้าง

๖. รูปธรรมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

- ใครบ้างได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ วัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น และจ�ำนวนเท่าไร

- ใครเป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วม และผู้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ลักษณะงานที่ด�ำเนินแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร

- งานและกิจกรรมที่ท่านด�ำเนินการ มีอะไรบ้าง และมีความโดดเด่น อย่างไร

๕. รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น

- มีขั้นตอน กระบวนการในการท�ำงาน อย่างไร งานอะไรที่ท�ำได้ดีราบรื่น งานใด
ที่มีปัญหา หรือติดขัด ท�ำยาก หรือท�ำแล้วไม่ค่อยได้ผลดี

- ลักษณะการท�ำงานอย่างไร เช่น รวมกลุ่มกันท�ำ ท�ำเฉพาะมีกิจกรรมหรือ
รวมตัว แบบเดี่ยว หรือรวมเป็นกลุ่ม ท�ำเดี่ยวเฉพาะตัวเองแต่ได้ผลดี เป็นต้น

- ท่านเริ่มท�ำงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลง

๔. วิธีการท�ำงาน (กระบวนการ งานและกิจกรรม)

ตัวอย่างแนวค�ำถาม

ปรับแก้เพิ่มเติมแนวค�ำถาม

102

- ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาชุมชน ๑๐ ประเด็น ได้แก่
๑) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒) เด็กด้อยพัฒนาการ
๓) ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง
๔) ขยะล้น
๕) ภัยพิบัติ
๖) การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม
๗) อาหารปลอดภัย
๘) วิกฤตเศรษฐกิจ
๙) บุหรี่และสารเสพติด
๑๐) อุบัติเหตุจราจรและแอลกอฮอล์
อย่างไรบ้าง

- ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนด้านใดบ้าง เช่น สังคม
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง

- ผลจากการด�ำเนินงาน ส่งผลต่อใครบ้าง (กลุ่มเป้าหมาย คนท�ำ ครัวเรือน)
เป็นอย่างไร

๑๐. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิตและผลลัพธ์)

- ในการท�ำงาน มีอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนให้งานส�ำเร็จ ลุล่วง ราบรื่น เช่น
คณะกรรมการต�ำบล ผู้บริหารอปท. กฎ กติกา ข้อตกลงต่างๆ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก เป็นต้น

๙. กลไกหนุนเสริมการด�ำเนินงาน

- มีการน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ อะไรบ้าง ได้มา
อย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง

๘. เครื่องมือ

ตัวอย่างแนวค�ำถาม

ปรับแก้เพิ่มเติมแนวค�ำถาม
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ปรับแก้เพิ่มเติมแนวคำ�ถาม

- กลุ่มมีเป้าหมายในการดำ�เนินการอย่างไร ทำ�เพื่อใครบ้าง เมื่อทำ�แล้วเกิด
อะไรบ้าง ส่งผลกระทบกับใครบ้าง
- งานที่ดำ�เนินการอยู่ ส่งผลกระทบตามที่คาดหวังไว้อย่างไรบ้าง

๒. วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน

- ตั้งแต่ดำ�เนินการมา แต่ละช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ส่งผล
กระทบกับใคร เกิดนโยบาย ข้อตกลงกลุ่ม หรือไม่

- กลุ่มมีวิธีการทำ�งานอย่างไร ใครบ้างช่วยเหลือ สนับสนุน อย่างไร

- ให้ระบุช่วงเวลาที่กลุ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดสร้างผลกระทบทางสังคม
เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น

- เริ่มก่อตั้งเมื่อไร มีที่มาอย่างไรบ้าง ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง

- ในชุมชน การดำ�เนินงานกลุ่มนี้มีลักษณะงานอย่างไรบ้าง เช่น เป็นกองทุนให้
กู้ยืม รวมกลุ่มทำ�กิจกรรม อาสาสมัคร กลุ่มครัวเรือนช่วยเหลือกัน ทำ�อาชีพ
เป็นต้น

๑. ที่มาหรือฐานคิดการดำ�เนินกิจกรรม

ทุนทางสังคมชื่อ............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน.................................................

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม

ปฏิบตั กิ ารที่ ๔.๔ การเรียนรูแ้ นวค�ำถามเพือ่ การเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับกลุม่ ทางสัมคมและ องค์กรชุมชน ระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ระดับต�ำบล ระดับ
เครือข่าย
ค�ำชีแ้ จง ให้นกั วิจยั ชุมชนฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างแนวค�ำถาม โดยให้แบ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ ๓-๔ คน เพือ่ สลับกันสัมภาษณ์ จดบันทึก และฝึกการสร้างแนวค�ำถาม
เพิ่มเติม โดยใช้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ระดับต�ำบล ระดับเครือข่าย
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- ใครบ้างได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มประชากรเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ วัยทำ�งาน ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น และ จำ�นวน
เท่าไร

- ใครเป็นผู้ดำ�เนินการหลัก ผู้ดำ�เนินการร่วม และผู้สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ลักษณะงานที่ดำ�เนินแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร

- งานและกิจกรรมทีก่ ลุม่ ดำ�เนินการ มีอะไรบ้าง และมีความโดดเด่น อย่างไร

๕. รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น

- มีขั้นตอน กระบวนการในการทำ�งาน อย่างไร งานอะไรที่ทำ�ได้ดีราบรื่น
งานใดที่มีปัญหา หรือติดขัด ทำ�ยาก หรือทำ�แล้วไม่ค่อยได้ผลดี แก้ไขอย่างไร
ใครบ้างเกี่ยวข้อง

- ลักษณะการทำ�งานของกลุ่มเป็นอย่างไร เช่น รวมกลุ่มกันทำ� ทำ�เฉพาะมี
กิจกรรมหรือรวมตัว แบบเดี่ยว หรือรวมเป็นกลุ่ม ทำ�เดี่ยวเฉพาะตัวเองแต่
ได้ผลดี เป็นต้น

- กลุ่มเริ่มทำ�งานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อะไรบ้าง
ที่เปลี่ยนแปลง

๔. วิธีการทำ�งาน (กระบวนการ งานและกิจกรรม)

- งานของกลุ่มที่ทำ�ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง จำ�นวนเท่าใด เช่น เด็ก ๐-๓ ปี
เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒ ปี เด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มวัยทำ�งาน
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือ คนพิการ ผู้ป่วยระยะท้าย บุคลากรคนทำ�งานในพื้นที่
จำ�นวนคน เป็นต้น ให้ระบุเป็นจำ�นวนคน

๓. กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงานของทุนทางสังคม

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
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- ในการทำ�งาน มีอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนให้งานสำ�เร็จ ลุล่วง ราบรื่น เช่น
คณะกรรมการพัฒนาตำ�บล ผูบ้ ริหารอปท. กฎ กติกา ข้อตกลงต่างๆ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิก เป็นต้น

๙. กลไกหนุนเสริมการดำ�เนินงาน

- มีการนำ�ใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ อะไรบ้าง ได้มา
อย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง

๘. เครื่องมือ

- เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม มีหรือไม่ จำ�นวนเท่าใด จัดการอย่างไร

- ในการดำ�เนินงาน ท่านมีเงิน งบประมาณ ทรัพยากร อุปกรณ์ สิ่งของ อะไร
บ้างที่มาสนับสนุน ได้มาอย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง

- มีใครบ้างที่ร่วมทำ� หรือสนับสนุน ได้มาอย่างไร พัฒนาคนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร

- งานที่กลุ่มดำ�เนินการมีลักษณะการดำ�เนินการอย่างไร เช่น ทำ�เดี่ยว ทำ�ร่วม
กับกลุ่ม หรือกลุ่ม อื่น หรือต้องทำ�ไปพร้อมกับกลุ่ม ชุมชน

๗. การจัดการ (คน งาน เงิน ข้อมูล )

- มีงานอะไรบ้างในการพัฒนา และทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ส่งผลต่อใครบ้าง

- จากการทำ�งานมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง มีที่มาอย่างไรบ้าง ใครบ้าง
เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อใครบ้าง หรือใครบ้างที่ได้ประโยชน์

๖. รูปธรรมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
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- ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาชุมชน ๑๐ ประเด็น ได้แก่
๑) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒) เด็กด้อยพัฒนาการ
๓) ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง
๔) ขยะล้น
๕) ภัยพิบัติ
๖) การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม ๗) อาหารปลอดภัย
๘) วิกฤตเศรษฐกิจ
๙) บุหรี่และสารเสพติด
๑๐) อุบัติเหตุจราจรและแอลกอฮอล์
อย่างไรบ้าง

- ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนด้านใดบ้าง เช่น สังคม
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง

- ผลจากการดำ�เนินงาน ส่งผลต่อใครบ้าง (กลุ่มเป้าหมาย คนทำ� ครัวเรือน)
เป็นอย่างไร

๑๐. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์)

ตัวอย่างแนวคำ�ถาม
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ตัวอย่างแนวค�ำถาม
ปรับแก้เพิ่มเติมแนวค�ำถาม
ชื่อหน่วยงาน............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน.................................................
๑. ที่มาหรือฐานคิดการด�ำเนินกิจกรรม
- เป็นหน่วยงานที่มีงานในลักษณะอะไร เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
- มีภารกิจอะไรบ้าง ที่ท�ำกับชุมชน รับผิดชอบในส่วนใดบ้าง ใครเป็นกลุ่ม
เป้าหมายในการท�ำงาน
- เริ่มก่อตั้งเมื่อไร มีที่มาอย่างไรบ้าง ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
- ให้ระบุช่วงเวลาที่หน่วยงาน เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างผลกระทบทาง
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น
- มีวิธีการท�ำงานอย่างไร ใครบ้างช่วยเหลือ สนับสนุน อย่างไร
- ตั้งแต่ด�ำเนินการมา แต่ละช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ส่งผลกระทบกับใคร เกิดนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ หรือไม่
๒. วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
- มีเป้าหมายในการด�ำเนินการอย่างไร ท�ำเพื่อใครบ้าง เมื่อท�ำแล้วเกิดอะไรบ้าง
ส่งผลกระทบกับใครบ้าง
- งานที่ด�ำเนินการอยู่ ส่งผลกระทบตามที่คาดหวังไว้อย่างไรบ้าง
๓. กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงานของทุนทางสังคม
- งานของกลุ่มที่ท�ำส่งผลกระทบต่อใครบ้าง จ�ำนวนเท่าใด เช่น เด็ก ๐-๓ ปี
เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒ ปี เด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มวัยท�ำงาน
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือ คนพิการ ผู้ป่วยระยะท้าย บุคลากรคนท�ำงานในพื้นที่
จ�ำนวนคน เป็นต้น ให้ระบุเป็นจ�ำนวนคน

ปฏิบัติการที่ ๔.๕ การเรียนรู้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูล ทุนทางสังคม ระดับหน่วยงาน
ค�ำชีแ้ จง ให้นกั วิจยั ชุมชนฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างแนวค�ำถาม โดยให้แบ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ ๓-๔ คน เพือ่ สลับกันสัมภาษณ์ จดบันทึก และฝึกการสร้างแนวค�ำถาม
เพิ่มเติม โดยใช้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับหน่วยงาน
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ตัวอย่างแนวค�ำถาม
๔. วิธีการท�ำงาน (กระบวนการ งานและกิจกรรม)
- เริ่มท�ำงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อะไรบ้างที่
เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามบทบาท หน้าที่ ภารกิจหรือไม่ อย่างไร
- ลักษณะการท�ำงานของหน่วยงาน เป็นอย่างไร เช่น งานบริการสุขภาพ
บริการสาธารณะ สนับสนุนกลุ่ม องค์กรชุมชน เป็นต้น
- มีขั้นตอน กระบวนการในการท�ำงาน อย่างไร งานอะไรที่ท�ำได้ดีราบรื่น
งานใดที่มีปัญหา หรือติดขัด ท�ำยาก หรือท�ำแล้วไม่ค่อยได้ผลดี แก้ไขอย่างไร
ใครบ้างเกี่ยวข้อง
๕. รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น
- งานและกิจกรรมทีก่ ลุม่ ด�ำเนินการ มีอะไรบ้าง และมีความโดดเด่น อย่างไร
- ใครเป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ผู้ด�ำเนินการร่วม และผู้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ลักษณะงานที่ด�ำเนินการเป็นอย่างไร
- ใครบ้างได้รบั ประโยชน์ เช่น กลุม่ ประชากรเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ผูส้ งู อายุ
วัยท�ำงาน ผูส้ งู อายุ ผูป้ กครอง ผูด้ แู ลเด็ก เป็นต้น และ จ�ำนวนเท่าไร
๖. รูปธรรมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
- จากการท�ำงานมีนวัตกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง มีที่มาอย่างไรบ้าง ใครบ้าง
เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อใครบ้าง หรือใครบ้างที่ได้ประโยชน์
- มีงานอะไรบ้างในการพัฒนา และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่งผล
ต่อใครบ้าง
๗. การจัดการ (คน งาน เงิน ข้อมูล )
- งานที่กลุ่มด�ำเนินการมีลักษณะการด�ำเนินการอย่างไร เช่น ท�ำเดี่ยว ท�ำร่วม
กับกลุ่ม หรือกลุ่ม อื่น หรือต้องท�ำไปพร้อมกับกลุ่ม ชุมชน
- มีใครบ้างที่ร่วมท�ำ หรือสนับสนุน ได้มาอย่างไร พัฒนาคนที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร

ปรับแก้เพิ่มเติมแนวค�ำถาม
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๙. กลไกหนุนเสริมการด�ำเนินงาน
- ในการท�ำงาน มีอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนให้งานส�ำเร็จ ลุล่วง ราบรื่น เช่น
คณะกรรมการต�ำบล ผู้บริหารอปท. กฎ กติกา ข้อตกลงต่างๆ การมีส่วน
ร่วมของสมาชิก เป็นต้น
๑๐. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์)
- ผลจากการด�ำเนินงาน ส่งผลต่อใครบ้าง (กลุ่มเป้าหมาย คนท�ำ ครัวเรือน)
เป็นอย่างไร
- ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนด้านใดบ้าง เช่น สังคม
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง
- ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาชุมชน ๑๐ ประเด็น
ได้แก่
๑) คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒) เด็กด้อยพัฒนาการ
๓) ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง
๔) ขยะล้น
๕) ภัยพิบัติ
๖) การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม
๗) อาหารปลอดภัย
๘) วิกฤตเศรษฐกิจ
๙) บุหรี่และสารเสพติด
๑๐) อุบัติเหตุจราจรและแอลกอฮอล์
อย่างไรบ้าง

ตัวอย่างแนวค�ำถาม
- ในการด�ำเนินงาน ท่านมีเงิน งบประมาณ ทรัพยากร อุปกรณ์ สิ่งของ อะไร
บ้างที่มาสนับสนุน ได้มาอย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง
๘. เครื่องมือ
- มีการน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ อะไรบ้าง ได้มา
อย่างไร และใช้อย่างไรบ้าง
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- ใครบ้าง มาใช้แหล่งประโยชน์นี้บ้าง ใช้ท�ำอะไร รักษา ฟื้นฟูอย่างไร ชุมชนมี
ส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร
- มีการก�ำหนดข้อตกลง กติกาอะไรบ้างในการใช้ประโยชน์จากแหล่งประโยชน์นี้
มีแนวทางการก�ำกับอย่างไร
๔. กลไกหนุนเสริมการด�ำเนินงาน
- มีหน่วยงาน องค์กร ใดบ้างที่มีส่วนในการสร้าง สนับสนุนดูแล ปรับปรุง พัฒนา
รักษา หรืออนุรักษ์ แหล่งประโยชน์นี้หรือไม่ อย่างไร
๕. ผลกระทบที่เกิดขึ้น
- การใช้งานแหล่งประโยชน์นี้ สามารถช่วยเอื้อให้ทุนทางสังคม กลุ่มไหนสร้าง
งานและกิจกรรมอะไรบ้าง

ตัวอย่างแนวค�ำถาม
ปรับแก้เพิ่มเติมแนวค�ำถาม
ชื่อหน่วยงาน............................................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน.............................................
๑. ข้อมูลทั่วไป
- ที่นี้ก่อประโยชน์อะไรส�ำหรับหมู่บ้าน ชุมชน ที่ตั้ง และชุมชนอื่น
- มีที่มาอย่างไร สร้างขึ้น หรือเกิดเองตามธรรมชาติ ใครสนับสนุน หรือช่วยก่อตั้ง
- ให้ระบุช่วงเวลาที่แหล่งประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างผลกระทบทาง
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เป็นต้น
- ตั้งแต่มีแหล่งประโยชน์น้ีมา แต่ละช่วงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ส่งผลกระทบกับใครทั้งระดับกลุ่ม องค์กร ชุมชน ต�ำบล
๒. วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
- มีเป้าหมายในการใช้ เข้าถึงแหล่งประโยชน์นี้อย่าง เพื่อคนกลุ่มใดบ้าง
๓. การน�ำใช้แหล่งประโยชน์

ปฏิบัติการที่ ๔.๖ การเรียนรู้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับแหล่งประโยชน์
ค�ำชีแ้ จง ให้นกั วิจยั ชุมชนฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างแนวค�ำถาม โดยให้แบ่งกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ ๓-๔ คน เพือ่ สลับกันสัมภาษณ์ จดบันทึก และฝึกการสร้างแนวค�ำถาม
เพิ่มเติม โดยใช้แนวค�ำถามเพื่อการเก็บข้อมูลทุนทางสังคม ระดับแหล่งประโยชน์

๖. ข้อพึงระวัง

๖.๑ การสร้างแนวค�ำถามควรเป็นค�ำถามปลายเปิด เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสามารถตอบค�ำถามได้อย่างอิสระ
๖.๒ ไม่ควรสร้างแนวค�ำถามในลักษณะชี้น�ำ เนื่องจากอาจท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลล�ำบากใจในการปฏิเสธ ส่ง
ผลให้ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
๖.๓ การสร้างแนวค�ำถามต้องค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลว่าเป็นทุนทางสังคมระดับใด
เพื่อให้สามารถสร้างแนวค�ำถามได้ตรงประเด็น
๖.๔ นักวิจัยชุมชนต้องท�ำความเข้าใจแนวค�ำถามและฝึกการสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การเก็บข้อมูลทุกครั้ง
๖.๕ ต้องมีการประชุมทีมนักวิจยั เพือ่ ท�ำความเข้าใจแนวค�ำถามและวางแผนในการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ นักวิจยั ชุมชนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์หรือประสบการณ์นอ้ ย ควรมีพเี่ ลีย้ งทีม่ ปี ระสบการณ์ในการวิจยั
ชุมชนให้ค�ำแนะน�ำเสมอ
๖.๖ นักวิจัยชุมชนควรเลือกแนวค�ำถามมาใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แต่ไม่ควรอ่านแนวค�ำถาม
ทั้งหมดในการสัมภาษณ์
๖.๗ การสร้างแนวค�ำถามต้องให้ความส�ำคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเด็นที่มีความเปราะบาง โดยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ตั้งค�ำถาม
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บทที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
๑. แนวคิดและหลักการ

การวิจัยชุมชน RECAP เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งคนหรือนักวิจัยเป็นเครื่องมือของการวิจัยในทุก
ขั้นตอน การเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้พอส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยต้องใช้แนวทางเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีต่ อ้ งการจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระสบการณ์ในแต่ละสถานการณ์ รวมทัง้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทีม่ กี าร
สรุปรวบรวมไว้แล้ว เพื่อประกอบการอธิบายสถานการณ์โดยผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลมีองค์ประกอบ
๖ ส่วนคือ ๑) ประเภทของสถานการณ์ เหตุการณ์ เรื่องเด่น งานเด่น พฤติกรรม การกระท�ำ หรือ กิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ๒) ข้อมูลที่อธิบายสถานการณ์ เหตุการณ์ เรื่องเด่น งานเด่น พฤติกรรม
การกระท�ำ หรือ กิจกรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ๓) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (ผู้ด�ำเนินการหลักและผู้ด�ำเนิน
การร่วม) และผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไป (ผูท้ ใี่ ห้การสนับสนุน และผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ) ๔) วิธี
การที่จะได้มาซึ่งข้อมูล ๕) แนวทางหรือ แนวค�ำถามในการเก็บข้อมูลของแต่ละวิธีการให้ได้สมบูรณ์ และ
ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด และ ๖) แนวทางการบันทึกเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสามารถด�ำเนินการได้ด้วย ๓ วิธีการ (Methods) คือ การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม ซึ่งแต่ละวิธีมีหลักการส�ำคัญดังนี้
๑) การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม เป็นวิธกี ารทีน่ กั วิจัยชุมชนต้องเข้าไปเรียนรูใ้ นสถานทีจ่ ริง พืน้ ที่จริง
ปฏิบัติการจริง เพื่อค้นหาและพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ปรากฎต่อหน้าต่อตาของนักวิจัย ซึ่งอาจจะเป็นภาพ
หรือร่องรอยของเหตุการณ์ สถานการณ์ วิถชี วี ติ สภาพแวดล้อม การด�ำเนินงานหรือกิจกรรม ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้ร่วมกระบวนการด�ำเนินงาน คนส�ำคัญของเหตุการณ์ ผู้น�ำในการด�ำเนินการ ตลอดจนผลผลิต
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนี้จะเป็นข้อมูลเริ่มต้น ในการที่จะน�ำไปสู่การตั้งค�ำถามเพื่อ
สัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุม่ ต่อไป การเก็บข้อมูลส�ำหรับการวิจยั ชุมชน RECAP ต้องเริม่ ต้นด้วยการ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วมเสมอ ในกรณีนกั วิจยั ชุมชนเป็นคนในพืน้ ทีก่ ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วมจะท�ำให้นกั วิจยั
เห็นประเด็นที่ศึกษาครอบคลุมกว่าการใช้ประสบการณ์ชี้น�ำ
๒) การสัมภาษณ์เจาะลึก เป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ งจากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม ทีน่ กั วิจยั ชุมชน
ได้ข้อมูล เป็นรูปธรรมหรือมีหลักฐานประกอบแล้ว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจ�ำเป็นต้องมี
การซักถามรายละเอียด จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์นั้นๆ ทั้งที่เป็นคนหลัก คนร่วม และคน
สนับสนุน รวมทัง้ คนทีเ่ กีย่ วข้องในบทบาทหรือได้รบั ผลกระทบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถอธิบายเรือ่ งราว
ต่างๆ ได้อย่างละเอียดที่สุด หรือได้ค�ำตอบครอบคลุมครบถ้วนในประเด็นที่ต้องการตามที่แต่ละคนมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ศึกษานั้นๆ นักวิจัยชุมชนจึงควรต้องจัดท�ำแนวค�ำถามส�ำหรับ
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ซักถามในประเด็นต่างๆ ทีศ่ กึ ษา พร้อมทัง้ สามารถเลือกหรือปรับแนวค�ำถามให้เหมาะสมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ศึกษาด้วย
๓) การสนทนากลุ่ม เป็นกระบวนการที่นักวิจัยชุมชนเลือกใช้ในการพูดคุย ซักถาม กับผู้ให้ข้อมูลที่
มีจ�ำนวนมาก โดยใช้วิธีการรวมกลุ่มพูดคุยพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เพื่อยืนยันข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ มีข้อขัดแย้งกันจากผู้ให้ข้อมูลหลายคน หรือในกรณีที่ต้องการให้ผู้ให้ข้อมูลได้มาอธิบาย
แสดงความคิดเห็นและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้นักวิจัยชุมชนสามารถได้ข้อมูลที่
แสดงความเหมือนและความต่างของประเด็นที่ศึกษาได้ละเอียดขึ้น พร้อมทั้งสามารถน�ำไปสู่การวิเคราะห์
เงื่อนไขของประเด็นที่ศึกษา จากบริบทของความต่างได้ การสนทนากลุ่มสามารถใช้เป็นวิธีการสอบทาน
ข้อมูลในขั้นตอนการวิเคราะห์เบื้องต้นที่ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลด้วย
อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่นักวิจัยชุมชนได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูล นักวิจัยชุมชนจะต้องมีการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการบันทึกภาคสนาม (Field notes) เพื่อจดบันทึกโดย
(๑) บันทึกจากสิ่งที่ได้สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เจาะลึก และสนทนากลุ่ม โดยท�ำการ
บันทึกโดยละเอียดในสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏ
(๒) สามารถด�ำเนินการได้โดยใช้ปากกาทีม่ สี ตี า่ งกันหรือมีสญ
ั ญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าข้อความ
ที่บันทึกนี้เป็นข้อสังเกต หรือข้อคิดเห็น หรือข้อมูลการวิเคราะห์จากนักวิจัยชุมชนเองไม่ใช่จากผู้ให้ข้อมูล
ซึง่ มักเกิดขึน้ ทัง้ ในระหว่างการเก็บข้อมูลและภายหลังจากทีไ่ ด้เก็บข้อมูลในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ตา่ งๆ
(๓) บันทึกตามแนวค�ำถามหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องราว เหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ
รวมถึงสภาพแวดล้อม และบริบทของพื้นที่ที่ได้เก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลในกระบวนการวิจัยชุมชน RECAP อาศัยแนวทางการด�ำเนินการ ๓ แนวทาง คือ
(๑) ต้องใช้นกั วิจยั ชุมชนหลายคน การท�ำวิจยั ชุมชน RECAP ในระดับหมูบ่ า้ นหรือชุมชน มีการ
แบ่งทีมนักวิจัยชุมชน ออกเป็น ๓-๕ ทีมย่อย เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแกนน�ำ ผู้น�ำชุมชน
ผู้น�ำกลุ่มทางสังคมและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่
(๒) ในแต่ละพืน้ ที่ (ระดับหมูบ่ า้ นหรือชุมชน และระดับต�ำบล) จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดขัน้ ตอน
และกระบวนการในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน
ได้แก่ (๑) ขั้นตอนการประชุมวางแผนในทีม (๒) ขั้นตอนการด�ำเนินการเก็บข้อมูล และ (๓) ขั้นตอนการ
สรุปและตรวจสอบข้อมูล ดังนั้นเมื่อมีการประชุมวางแผนและมอบหมายงานและบทบาทหน้าที่ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเป้าหมายทีร่ บั ผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละทีมย่อยแล้ว ภายหลังสิน้ สุดการเก็บข้อมูล
แต่ละทีมย่อยจะต้องมาร่วมประชุมสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกในทีม
ใหญ่ ได้เรียนรู้และเข้าใจรายละเอียดของสถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ได้ด�ำเนิน
การเก็บข้อมูล และต้องสรุปแนวทางการเก็บข้อมูลในสถานที่ที่ยังขาดอยู่
(๓) นักวิจยั ชุมชนต้องวิเคราะห์ขอ้ มูลในเบือ้ งต้น เพือ่ แสดงองค์ประกอบของสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่ศึกษา ความสัมพันธ์เชื่อมโยงการด�ำเนินงานและกิจกรรมในด้านต่างๆ ของทุนทางสังคมใน
แต่ละระดับ รวมทั้งผลกระทบที่จับต้องได้ ให้สามารถท�ำความเข้าใจและอธิบายได้ใกล้เคียงกับเรื่องจริง
ตามที่ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีประสบการณ์ร่วม และต้องวางแผนการเก็บข้อมูลในส่วนที่ยังได้ไม่ครบ หรือที่
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ต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม ให้มคี วามสมบูรณ์มากทีส่ ดุ ดังนัน้ แต่ละทีมจึงสามารถปรับและจัดท�ำแนวทาง
การสังเกตและแนวค�ำถามในการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุม่ ได้ตามความต้องการข้อมูลในแต่ละ
ช่วง ซึ่งจะช่วยให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูลมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะ
ลึกและการสนทนากลุ่ม

๓. วิธีการ

ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน ได้แก่ เทคนิควิธี (การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม) ขั้นตอนและแนวทางการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ เทคนิควิธีการ
๑) เทคนิควิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ๑
๑.๑) วิธีการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมแบ่งเป็น ๒ ประเภทตามระดับของการมีส่วนร่วมคือ
๑.๑.๑) การสังเกตอย่างเดียว เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยสังเกตเหมือนกับเป็นคนนอก เช่น ผูว้ จิ ยั สังเกตการท�ำกิจกรรมของประชาชนในหมูบ่ า้ น
โดยที่ตนเองไม่ได้เข้าไปร่วมท�ำกิจกรรมด้วย เป็นต้น
๑.๑.๒) การสังเกตและมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยมีบทบาทในสถานการณ์ที่
เป็นประเด็นที่ศึกษา ข้อมูลที่ได้เป็นไปตามระดับความเข้มข้นของการเข้าร่วมในสถานการณ์และการเก็บ
ข้อมูลและการบันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกตต่างๆ โดยระดับความเข้มข้นอยู่ที่บทบาทของนักวิจัย ตั้งแต่
นักวิจัยร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ กับประชาชนพื้นที่แล้วสังเกตไปด้วยโดยท�ำการสังเกตมากกว่าการร่วม
กิจกรรม นักวิจัยร่วมกิจกรรมมากกว่าการสังเกต นักวิจัยร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้นและมีการสังเกต
เล็กน้อย การสังเกตแบบนีน้ กั วิจยั ถือเป็นคนนอก แต่ เข้าร่วมสถานการณ์หรือกิจกรรมในบทบาทของการ
เก็บข้อมูลในระดับที่เข้มข้นต่างกันดังกล่าว

เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลอย่างละเอียดในสถานการณ์ วิถชี วี ติ สภาพแวดล้อม การด�ำเนินงานหรือกิจกรรม ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้ร่วมกระบวนการด�ำเนินงาน คนส�ำคัญของเหตุการณ์ ผู้น�ำในการด�ำเนินการ ตลอดจนผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ที่แสดงการจัดการตนเองของทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นทักษะที่
คนทั่วไปมีและใช้เป็นประจ�ำ เป็นการสังเกตของคนในชุมชนเดียวกัน ที่มีความใกล้ชิดและมีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ท�ำให้เห็นทัง้ พฤติกรรม การกระท�ำทีเ่ ชือ่ มโยงกับความคิด ทีท่ ำ� ให้เห็นสถานการณ์ทใี่ กล้เคียงความจริงมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้
นักวิจัยชุมชนท�ำการสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือการท�ำงานร่วมกัน ตลอดจน
การจัดการงานและกิจกรรมต่างๆ ของทุนทางสังคมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหรือปฏิสัมพันธ์ของ
คนกับสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างอื่นๆ ของชุมชนด้วย ทั้งสังเกตอย่างเดียว หรือ ร่วมกิจกรรม ร่วมอยู่ในเหตุการณ์
หรือเป็นร่วมด�ำเนินการในกิจกรรมของประเด็นที่ศึกษาด้วย
๑
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วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของการวิจัยชุมชน RECAP ออกแบบให้นักวิจัย ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ มี
ความคุ้นเคยและท�ำงานร่วมกับทุนทางสังคมอยู่แล้ว ให้สามารถใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานจริงด้วย การเพิ่มแนวทางการสังเกตให้สามารถ ก�ำหนดประเด็นที่ศึกษา คือ ทุน
ทางสังคมและระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการและผู้ให้ข้อมูล จะท�ำให้
การเก็บข้อมูลเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด
เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในกระบวนการวิจัยชุมชน RECAP ที่สำ� คัญคือ ๑) การเตรียม
แนวทางการสังเกตให้สามารถเกาะติดสถานการณ์ เหตุการณ์ งานเด่น คนส�ำคัญ ของทุนทางสังคมทุก
ระดับ ๒) การก�ำหนดบทบาทของนักวิจัยไว้คร่าวๆ ในระหว่างด�ำเนินการและการท�ำความเข้าใจว่าบทบาท
การสังเกตและการเก็บข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเข้มข้นของการมีสว่ นร่วมในสถานการณ์นนั้
๓) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมสามารถด�ำเนินการร่วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
๔) การบันทึกการสังเกตประกอบด้วย ๕ แนวทางคือ (๑) การบันทึกฉากทัศน์และคนที่เกี่ยวข้อง (๒) การ
บันทึกพฤติกรรมการกระท�ำ การแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ของคน (๓) การบันทึกแบบแผนพฤติกรรมซ�้ำๆ
หรือ เป็นขัน้ ตอนและกระบวนการ (๔) การบันทึกโครงสร้างความสัมพันธ์ของทุนทางสังคม และ (๕) การ
บันทึกปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้อง
แนวทางการสังเกตที่เป็นพื้นฐานที่สุด คือ การสังเกตว่าใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร ท�ำกับใคร ตั้งแต่
เมื่อใด ผู้คนมาพบประชุมกันท�ำไม เรื่องอะไร โดยมีรายละเอียดแนวทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ๒
อย่างน้อย ๑๓ ส่วน ได้แก่
(๑) ลักษณะทางกายภาพของชุมชน (Space) เป็นการสังเกตลักษณะทางกายภาพของชุมชน
หรือพืน้ ทีท่ เี่ กิดสถานการณ์ รวมถึงสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ เช่น โครงสร้างของชุมชน ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ แหล่งวัฒนธรรม อาคาร สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ สถานที่พบปะ เป็นต้น
(๒) คนที่เกี่ยวข้อง (Actor) เป็นการสังเกตผู้คนในบริเวณที่ได้สังเกตหรือที่เกิดเหตุการณ์หรือ
ปรากฏตัวให้เห็นพร้อมการกระท�ำและบทบาท โดยสิ่งที่ต้องสังเกต เช่น มีใครบ้าง (พระ ปู่ ย่า ตายาย ลูก
เด็ก แม่) มีลักษณะอย่างไร (เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การแต่งกาย) มีบทบาทอะไร (นายก อบต. ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล หมอ ประธานชมรมผู้สูงอายุ พยาบาล) เป็นต้น
(๓) กิจกรรมที่เกิดขึ้น (Activity) การสังเกตกิจกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลที่มีขั้นตอนหรือ
แบบแผน หรือมีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น การนั่งท�ำดอกไม้จันทน์ การปรุงอาหาร การนั่งสนทนากัน ยาย
ไกวเปลหลาน ยายปลูกผักสวนครัว กรรมการเข้าร่วมการประชุม อาสาสมัครเดินเยีย่ มบ้าน การออกก�ำลัง
กายเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุท�ำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

Spradley J, (๑๙๘๐) . Participant observation. From Qualitative research methodologies: ethnography.
BMJ ๒๐๐๘;๓๓๗:a๑๐๒๐ (Published ๐๗ August ๒๐๐๘), Tony L. Whitehead. (๒๐๐๕) Basic Classical
Ethnographic Research Methods. Ethnographically Informed Community And Cultural Assessment
Research Systems (EICCARS) Working Paper Series. Cited from http://www.dphu.org/uploads/
attachements/books/books_๕๐๑๔_๐.pdf, Streubert, H.J. and Carpenter, D.R. (๒๐๑๑) Qualitative
Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Wolters Kluwer, Philadelphia.
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(๔) วัตถุสิ่งของ (Object) การสังเกตวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ หรือทรัพยากรที่ใช้ในการท�ำ
กิจกรรม เช่น พานบายศรี ส่วนประกอบของปุ๋ย ขวดที่ใช้เพาะเชื้อเห็ด สมุดรายชื่อสมาชิกกลุ่มและ
การส่งเงินออมการกู้เงิน แบบแปลนสร้างทางลาด เป็นต้น
(๕) การกระท�ำของบุคคล (Act) พฤติกรรมหรือการแสดงออกของแต่ละบุคคล เช่น การท�ำ
อาหาร การช่วยพยุงผู้สูงอายุ การคัดแยกขยะ การออกก�ำลังกาย การท�ำหัตถกรรม การย้อมผ้า การผสม
ปุ๋ยอินทรีย์ การท�ำขนมจากกล้วย เป็นต้น
(๖) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Event) เป็นการสังเกตเหตุการณ์ของผู้คนที่มีการด�ำเนินการร่วมกัน
เช่น การท�ำบุญประเพณี การพูดคุยในสภากาแฟ การมารับเบี้ยยังชีพ กิจกรรมวันจิตอาสาพัฒนา
สิง่ แวดล้อม กิจกรรมในโรงเรียนผูส้ งู อายุ กิจกรรมเยีย่ มบ้านของcare giver กิจกรรมประชาคมหรือประชุม
หมู่บ้าน กิจกรรมการรณรงค์ลดเหล้า กิจกรรมการเก็บเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ เป็นต้น
(๗) ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ (Time) การสังเกตช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้น เช่น เช้ามืด
สาย เที่ยง บ่าย ค�่ำ กลางดึก ฤดูฝน เดือนเมษายน วันหยุด วันส�ำคัญทางศาสนา วันรับเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุ ปลายเดือนธันวาคม วันประชุมของกลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น
(๘) เป้าหมาย (Goal) สังเกตว่าเป้าหมายของการมีกิจกรรมร่วมกันของผู้คนในเหตุการณ์ที่
สังเกตนั้น มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการกระท�ำอะไร เช่น การประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงร่วม
กันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การมาเรียนท�ำน�้ำยาเอนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนหรือผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
การเก็บรวบรวมเงินจากสมาชิก การอนุมัติให้กู้ยืมเงิน การช่วยเหลือผู้สูงอายุเจ็บป่วยหรือพิการ เป็นต้น
(๙) อารมณ์ ความรู้สึก (Feeling) สังเกตการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคลที่อยู่ใน
บริเวณหรือสถานการณ์ที่ท�ำการสังเกต เช่น โกรธ ดีใจ เสียใจ โศกเศร้า ทุกข์ใจ กังวล ตกใจ ยินดี สนุก
ชื่นชม เป็นต้น
(๑๐) ภาษา (Language) สังเกตภาษาที่ใช้ในการสื่อสารพูดคุยกันของผู้คนที่อยู่ในสถานที่นั้น
เช่น ภาษาถิ่น ภาษากลาง ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ภาษากาย ภาษามือ เป็นต้น
(๑๑) ความสัมพันธ์ (Relationships) สังเกตความสัมพันธ์ของบุคคล เช่น ความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การช่วยเหลือ บุญคุณ
การสั่งการ การขอร้อง เป็นต้น ทั้งนี้จะท�ำให้เข้าใจโครงสร้างสังคมของพื้นที่ได้
(๑๒) สิ่งอื่นๆ ที่ปรากฏ (Appearance) เช่น สภาพอากาศ การให้ความร่วมมือ การเงียบ การ
ตั้งใจท�ำ เป็นต้น
๑.๓) ผลลัพธ์ ได้ข้อมูลสถานการณ์ เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ สภาพแวดล้อมของชุมชน กิจกรรมที่เกิด
ขึ้น รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคนส�ำคัญ คนเก่ง หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และคนที่ได้รับประโยชน์และ
ผลกระทบด้วย
๑.๔) การน�ำใช้ข้อมูลจากการสังเกตท�ำให้ทราบว่า เหตุการณ์ส�ำคัญและเรื่องเด่นมีอะไรบ้าง ใครคือ
คนส�ำคัญของเหตุการณ์หรือเรื่องเด่นในชุมชน โดยสามารถน�ำมาก�ำหนดประเด็นที่ศึกษา ชี้ตัวผู้ให้ข้อมูล
ทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลทั่วไป การสร้างแนวทางการสัมภาษณ์และแนวทางการสนทนากลุ่ม
ต่อไป
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๒) เทคนิควิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก๓
๒.๑) วิธกี าร นักวิจยั ชุมชนท�ำการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไป ทีม่ ปี ระสบการณ์
ตรงและอ้อมในสถานการณ์ หรือการสอบถามข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและที่ได้ประสบหรือเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์นั้น ความคิดเห็น ความรู้สึกหรือค�ำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ รูปแบบการสัมภาษณ์
ควรมีลักษณะเป็นการสนทนากันตามธรรมชาติจากแนวค�ำถามที่ออกแบบไว ผู้สัมภาษณ์อาจแตกเป็น
ค�ำถามย่อยไดอกี หรือ เพิม่ แนวค�ำถามทีเ่ ฉพาะเจาะจง เพือ่ ให้ตอบได้ครบถ้วนและชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์
เบื้องต้น
เทคนิคและแนวทางการสัมภาษณ์ มีดังนี้
(๑) นักวิจัยก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ให้ชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างจากใคร
เตรียมแนวค�ำถาม แบบบันทึก ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสัมภาษณ์ หากต้องสัมภาษณ์ใน
ประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือมีค�ำถามจ�ำนวนมาก ควรมีการทดลองหรือฝึกสัมภาษณ์ก่อน เพื่อทดสอบ
ความชัดเจนของค�ำถาม และเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งไม่ควรเกิน ๒ ชั่วโมงเพราะผู้ถูกสัมภาษณ์จะมี
ความเหนื่อยล้า ท�ำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ
(๒) ควรมีการติดต่อนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ล่วงหน้า ก�ำหนดช่วงเวลาที่จะใช้สัมภาษณ์ สถาน
ที่ และวิธีการสัมภาษณ์ และต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสะดวก เต็มใจไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ
(๓) ขณะสัมภาษณ์ต้องสร้างบรรยากาศที่ดี ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และชี้แจงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบว่าจะน�ำผลการสัมภาษณ์ไปใช้อย่างไร ให้ค�ำรับรองว่าจะไม่ท�ำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เสื่อมเสียหรือเดือด
ร้อน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด
(๔) ในขณะสัมภาษณ์ควรตั้งค�ำถามทีละค�ำถาม ใช้เวลารอค�ำตอบไม่เร่งเร้า และไม่ใช้ค�ำถามน�ำ
หรือชี้แนะ ต้องแน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจค�ำถามทุกค�ำถามก่อนตอบ ค�ำถามต้องตรงประเด็น ใช้ภาษา
ง่าย สื่อความหมายชัดเจนและเป็นค�ำถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีข้อมูล เมื่อได้ฟังค�ำตอบไม่ควรแสดงอารมณ์
หรือปฏิกิริยาใดๆ เช่น การแสดงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งต่อค�ำตอบ เพราะอาจมีผลต่อการตอบค�ำถาม
ต่อไป หากจ�ำเป็นต้องตั้งค�ำถามเพื่อล้วงหาความจริง หรือถามลึกลงไป หรือเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบ
ควรชี้แจง และขออนุญาต รวมทั้งต้องกระท�ำด้วยความสุภาพไม่แสดงลักษณะอาการเร่งเร้าหรืออยากรู้
อยากเห็นจนผู้ถูกสัมภาษณ์มีความอึดอัดที่จะให้ข้อมูล
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้การสัมภาษณ์เดีย่ วแบบเผชิญหนา โดยผูส้ มั ภาษณ์สอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามแนวค�ำถาม
ที่วางไว้ แนวค�ำถามนี้เป็นค�ำถามปลายเปิดที่มีลักษณะต่างกันไปตามข้อมูลที่ต้องการซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เบือ้ งต้นควบคูไ่ ปกับการเก็บข้อมูล เช่น ค�ำถามเปิดสถานการณ์ ค�ำถามแจกแจงรายละเอียด ค�ำถามเทียบเคียง ค�ำถาม
แสดงขั้นตอน เป็นต้น ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษา โดยใช้ทักษะการพูดคุย ให้อธิบายสถานการณ์
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่ก่อตัวสถานการณ์นั้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงและอ้อมและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์
หรือผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น แล้วเก็บข้อมูลที่เป็นการอธิบายการเกิดและการด�ำเนินไปของเหตุการณ์
พฤติกรรมและการกระท�ำของคนในแต่ละเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ของหลายเหตุการณ์ทกี่ อ่ ตัวเป็นสถานการณ์ อธิบาย
ความคิดเห็น และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ เป็นการซักถามเพื่อให้เข้าใจความคิดที่อธิบายการกระท�ำ
หรือพฤติกรรมด้วยการบอกเล่าให้ละเอียดและครอบคลุมทุกแง่มุม ท�ำให้ได้ข้อมูลทั้งที่มา ที่ไปของเรื่องและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นภาพรวมด้วย
๓
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(๕) ผู้รวบรวมข้อมูลจดบันทึกการสัมภาษณ์ทันทีเพราะอาจลืมได้ พยายามจดบันทึกให้
เร็ว และไม่แสดงความกังวลกับการจดบันทึกจนผูถ้ กู สัมภาษณ์เสียจังหวะในการพูด หากจะใช้เครือ่ งบันทึก
เสียงหรืออุปกรณ์อย่างอื่นช่วยจะต้องขออนุญาตและต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินยอมก่อนจึงใช้ได้ ไม่ควร
ลักลอบบันทึกการสัมภาษณ์เพราะเป็นการผิดจรรยาบรรณ และถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
๒.๒) ผลลัพธ์ ได้ข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้น งานเด่น รวมทั้งการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมหรือบริการเกี่ยวกับงานเด่น การแก้ปัญหา การจัดการงาน หรือ การพัฒนางาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของทุนทางสังคมทั้งหมด และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ จากผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน
๒.๓) การน�ำใช้ น�ำมาเขียนบรรยายรายละเอียดทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพของชุมชน วิธีการ
ขั้นตอนการจัดการปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น บทบาทของคนส�ำคัญ บทบาทของทุนทางสังคมทั้ง
ระดับบุคคล กลุ่มองค์กร หน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ หมู่บ้าน ต�ำบล และเครือข่าย ที่มาสัมพันธ์กัน
หรือเกี่ยวข้องกัน
๓) วิธีการสนทนากลุ่ม๔
๓.๑) วิธีการ
๓.๑.๑) การเตรียมการสนทนากลุ่ม แบงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านผูด้ ำ� เนินการสนทนา ประกอบด้วยผูด้ ำ� เนินการสนทนา ๑ คน ผูจ้ ดบันทึก
การสนทนา ๑ คน และผู้คอยอ�ำนวยความสะดวกทั่วไป ๑ คน
(๒) ด้านผู้ร่วมสนทนา เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาคือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือรูเ รือ่ งดีในประเด็นทีจ่ ะสนทนา ถือเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัว่ ไป
จ�ำนวนประมาณ ๗-๑๒ คน
(๓) ด้านสถานที่ควรจัดเตรียมสถานที่ส�ำหรับการสนทนากลุ่มให้เรียบร้อยล่วง
หนา หลักทั่วไปที่ใช้ไดผลดีคือควรเป็นห้องที่เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน มี
ที่ให้ทุกคนนั่งสบายๆ ส�ำหรับการสนทนาประมาณ ๑- ๒ ชั่วโมง และควรมี
โต๊ะเก้าอีเ้ พือ่ ให้ผบู้ นั ทึกการสนทนาท�ำงานได้อย่างสะดวกตลอดระยะเวลาของ
การสนทนา
(๔) ด้านแนวทางการสนทนากลุม่ และ แนวค�ำถาม โดยเน้นการตัง้ ค�ำถามเพือ่ ให้
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้อธิบาย ตามความเข้าใจและมุมมองของแต่ละคน

การสนทนากลุม่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนมาร่วมสนทนากัน โดยมีนกั วิจยั ชุมชน
เป็นผู้ด�ำเนินการสนทนาและอ�ำนวยการให้การสนทนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไวหรือที่ต้องการหาข้อสรุป ที่
วิเคราะห์มาจากการน�ำใช้ข้อมูลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ทบทวนความเข้าใจต่อเหตุการณ์และหาค�ำอธิบายร่วมกัน ท�ำให้ได้รายละเอียดของข้อมูลส่วนที่อาจตกหล่นจากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม หรือ สัมภาษณ์พูดคุยเป็นรายคน และความคิดหรือค�ำอธิบายร่วมที่เป็นข้อสรุปที่ยอมรับได้
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย นักวิจัยชุมชนอาจจัดเวทีให้ผู้มีประสบการณ์ตรง แกนน�ำทุนทางสังคมและผู้เกี่ยวข้อง แลก
เปลีย่ นข้อมูลในสถานการณ์เดียวกัน และสถานการณ์ทเี่ ชือ่ มโยงกัน พร้อมทัง้ หาข้อสรุป หรือข้อตกลงจากการสนทนา

๔

119

๓.๑.๒) การด�ำเนินการสนทนากลุ่ม
เมื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่มมาพรอมแลว ควรเริ่มขั้นตอนดังนี้
(๑) แนะน�ำคณะนักวิจยั ชุมชน พรอมทัง้ วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุม่ ครัง้ นัน้
ให้ทุกคนเข้าใจก่อนที่จะเริ่มการสนทนากลุ่ม
(๒) ผู้ด�ำเนินการสนทนากลุ่ม ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
สัมภาษณ์เจาะลึก มีหวั ข้อหรือประเด็นทีต่ อ้ งการให้กลุม่ ได้รว่ มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจไดวาการอภิปรายจะครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ควรขออนุญาตกลุ่มบันทึกเสียงการสนทนา เพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะห์ข้อมูล
(๓) ท�ำแผนผังที่นั่งของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อบอกต�ำแหน่งที่นั่งผู้ร่วม แล้วจด
ชื่อของแต่ละคนตามจุดที่นั่งให้สามารถเรียกชื่อถูกต้อง ในขณะที่ด�ำเนินการ
เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ร่วมสนทนากลุ่มกับผู้ด�ำเนินการ สร้างความ
เป็นกันเองและความไวเนื้อเชื่อใจได้
(๔) ผูบ้ นั ทึกการสนทนากลุม่ มีบทบาทในการจดบันทึกสาระส�ำคัญของการสนทนา
กลุ่ม โดยเฉพาะการระบุให้ได้ว่าใคร พูดอะไร นอกจากจะบันทึกเนื้อหาแล้ว
ควรบันทึกบรรยากาศในระหว่างการสนทนากลุม่ ด้วย ซึง่ จะเป็นข้อมูลส�ำคัญ
ของการวิเคราะห์ต่อไป
(๕) ผู้อ�ำนวยความสะดวกทั่วไปมีหน้าที่สนับสนุนให้การสนทนากลุ่มลุล่วงไดด้วย
ดี เช่น การจัดเตรียมสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ โตะ เก้าอี้ เตรียม
และควบคุมเครือ่ งบันทึกเสียง ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วม บริการเครือ่ งดืม่ หรืออาหาร
ว่างระหว่างการสนทนากลุ่ม และจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
สนทนากลุ่ม
๓.๒) ผลลัพธ์ ได้ข้อมูลที่มีการสอบทานจากผู้ให้ข้อมูลหลายคน ช่วยค้นหาและช่วยให้เข้าใจใน
เรื่องที่ยังถกเถียง ได้ข้อสรุปที่เป็นความคิดเห็นร่วม และ ค�ำอธิบายที่เป็นข้อตกลง นอกจากนี้ยังสามารถ
เก็บรวมรวมข้อมูลในประเด็นหนึง่ ๆ อย่างครอบคลุมทุกแง่มมุ ได้ในช่วงเวลาสัน้ รวมทัง้ อาจได้ขอ้ มูลทีแ่ สดง
เหตุการณ์ทเ่ี ป็นองค์ประกอบของประเด็นและคนส�ำคัญหรือทุนทางสังคมทีส่ ำ� คัญเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถ
ค้นพบผู้ให้ข้อมูลใหม่และข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมด้วย
๓.๓) การน�ำใช้ ข้อมูลที่แสดงปัจจัยและเงื่อนไขของประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
และแนวทางการจัดการของทุนทางสังคม
๓.๒ ขั้นตอนและแนวทางการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
การเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การประชุมวางแผนทีมนักวิจัย
ชุมชน การด�ำเนินการเก็บข้อมูล และการสรุปและตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียดดังสรุปไว้ในตาราง
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ตารางขั้นตอนและแนวทางการเก็บข้อมูล
กิจกรรมการวางแผนในทีม
เป้าหมายที่ต้องการ
๑. การประชุมวางแผนทีมนักวิจัยชุมชน
๑.๑ การประชุมท�ำความ ทีมนักวิจัยชุมชน มีความรู้และความ
เข้าใจ
สามารถ ดังนี้
๑. เข้าใจหลักการ ขอบเขต เทคนิค
และวิธีการในการเก็บข้อมูล
๒. สามารถก�ำหนดเป้าหมายในการ
ด�ำเนินการเพื่อเก็บข้อมูล
๑.๒ การก�ำหนดบทบาท ๑. มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับ
ทีมนักวิจัยชุมชน
หน้าที่และการมอบ
๒. มีการมอบหมายคนในทีม พื้นที่
หมายงาน
รับผิดชอบ ประเด็นในการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
๑.๓ การเรียนรู้ข้อมูล
ดึงข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างน้อย ๒ ระดับ
มือสอง
คือ ระดับหมู่บ้าน และ ข้อมูลระดับ
ต�ำบล รายละเอียดดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปที่แสดงภาพรวม
หมู่บ้าน เช่น ลักษณะประชากร
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ทุน
ทางสังคม เรื่องเด่น เป็นต้น
๒. ศึกษาข้อมูลที่แสดงสถานะ และ
ศักยภาพ ๕ ด้าน และ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ๑๐
ประเด็น ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
ที่ปรากฏในเอกสาร รายงาน
แหล่งข้อมูลมือสอง
๒. การด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ข้อมูลเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้าน
๒.๑ การด�ำเนินการเก็บ
(Timeline)
ข้อมูลเส้นทางการ
พัฒนาหมู่บ้าน
(Timeline)

การด�ำเนินงาน
ทีมนักวิจัยแต่ละทีม ประชุมร่วมกันเพื่อ
๑. ทบทวนหลักการและขอบเขตของการ
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒. ทบทวนเทคนิคและวิธีการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
๓. ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
๑. นักวิจัยชุมชนแบ่งกลุ่มตามตาราง
แยกเป็นรายหมู่บ้าน
๒. นักวิจัยชุมชนแต่ละกลุ่มแบ่งบทบาท
หน้าที่ ประเด็นในการซักถามให้กับ
สมาชิกภายในกลุ่ม
๑. นักวิจัยชุมชนศึกษาเอกสารข้อมูลมือ
สองพร้อมรายละเอียด เพื่อค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวิจัยชุมชน
RECAP เช่น ลักษณะประชากร
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ทุนทาง
สังคม คนส�ำคัญ เรื่องเด่น เป็นต้น
๒. นักวิจัยชุมชนบันทึกและสรุปข้อมูลที่ได้
จากข้อมูลมือสองและวางแผนสืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนขาด พร้อมแหล่ง
ข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่มเติม

ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับ ประธานชุมชน
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำ ทุนทาง
สังคม กลุ่มอสม. อปพร. อผส.
ส.อบต. หรือ ส.ท. และข้อมูลมือสอง
ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นของเส้นทาง
การพัฒนาหมู่บ้าน
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กิจกรรมการวางแผนในทีม
เป้าหมายที่ต้องการ
๒.๒ การด�ำเนินการเก็บ ๑. ข้อมูลแสดงศักยภาพของชุมชน
รายหมู่บ้านและตามโครงสร้าง
รวบรวมข้อมูลที่
ของชุมชน ๕ ด้าน
แสดงศักยภาพของ
๒. นักวิจัยชุมชนเห็นงานและ
ชุมชนรายหมู่บ้าน
กิจกรรมในหมู่บา้ น กลุ่มทาง
และตามโครงสร้าง
สังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน
ของชุมชน ๕ ด้าน
แหล่งประโยชน์ โดยการสรุป
บทเรียน

๒.๓ การด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่
แสดงศักยภาพของ
ชุมชน ๕ ด้านและ
ศักยภาพชุมชนด้าน
การจัดการตนเอง
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การด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับ ประธานชุมชน
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำ ทุนทางสังคม
กลุ่มอสม. อปพร. อผส. ส.อบต.หรือสท.
และข้อมูลมือสอง ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน�ำ
ใช้แนวทางการเก็บข้อมูล ดังนี้
๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลระดับ
บุคคลและครอบครัว
๒) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทาง
สังคมระดับกลุม่ ทางสังคมและองค์กร
ชุมชน
๓) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุน
ทางสังคมระดับหน่วยงาน
๔) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุน
ทางสังคมระดับแหล่งประโยชน์
๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุน
ทางสังคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
๖) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุน
ทางสังคมระดับต�ำบล
๗) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุน
ทางสังคมระดับเครือข่าย
๑. ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับ ประธานชุมชน
๕ ด้านและศักยภาพชุมชนด้าน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำ ทุนทางสังคม
กลุ่มอสม. อปพร. อผส. ส.อบต.หรือ
การจัดการตนเอง
๒. นักวิจัยชุมชนเห็นศักยภาพของ สท. และข้อมูลมือสอง ที่เกี่ยวข้อง โดย
หมู่บ้านตามโครงสร้างของชุมชน มีการน�ำใช้แนวทางการเก็บข้อมูล ดังนี้
๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดง
๕ ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ
ศักยภาพของชุมชนรายหมู่บ้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
๒)
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดง
การเมืองการปกครอง
ศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้าง
๓. นักวิจัยชุมชนเห็นศักยภาพชุมชน
ของชุมชน ด้านสังคม
ตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการ
๓) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดง
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้าง
ของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
๔) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดง
ศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้าง
ของชุมชน ด้านสภาวะแวดล้อม
๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดง
ศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้าง
ของชุมชน ด้านสุขภาพ
๖) แนวทางการรวบรวมข้อมูลทีแ่ สดง
ศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้างของ
ชุมชน ด้านการเมือง การปกครอง
๗) ข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านการจัดการ
ตนเองตาม ๗ คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมการวางแผนในทีม
เป้าหมายที่ต้องการ
๒.๔ การด�ำเนินการเก็บ ๑. ข้อมูลที่แสดงสถานะของต�ำบล ๕
ด้านและสถานะจัดการตนเองของ
รวบรวมข้อมูลที่
ชุมชน
แสดงสถานะของ
๒. นักวิจัยชุมชนมีความรู้ ความ
ต�ำบล ๕ ด้านและ
เข้าใจและมีทักษะในการรวบรวม
สถานะจัดการตนเอง
ข้อมูลสถานะของต�ำบลด้าน
ของชุมชน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สุขภาพและการเมืองการ
ปกครอง
๓. นักวิจัยชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีทักษะในการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการจัดการตนเอง
ของต�ำบล

๓. การสรุปและตรวจสอบข้อมูล
๓.๑ สรุปผลการเก็บข้อมูล ๑. ผลสรุปการลงพื้นที่ แจกแจงราย
ละเอียดที่ได้จากการลงพื้นที่
บันทึก และวิเคราะห์
ส่วนขาดเพื่อวางแผน ๒. ความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลใน ๓. การสอบทานข้อมูลกับแกนน�ำ
ผู้น�ำ กรรมการ ตัวแทนอาสา
วันถัดไป
สมัครในพื้นที่ ที่เข้าร่วมในการ
เก็บข้อมูล
๓.๒ การตรวจสอบข้อมูล สรุปข้อมูลที่มีอยู่ร่วมกันในแต่ละวัน
ในแต่ละวัน
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล

การด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับ ประธานชุมชน
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน�ำ ทุนทางสังคม
กลุ่มอสม. อปพร. อผส. ส.อบต.หรือสท.
และข้อมูลมือสอง ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการน�ำ
ใช้แนวทางการเก็บข้อมูล ดังนี้
๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่
แสดงสถานะของต�ำบลด้านสังคม
๒) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่
แสดงสถานะของต�ำบลด้านเศรษฐกิจ
๓) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่
แสดงสถานะของต�ำบลด้านสภาวะ
แวดล้อม
๔) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่
แสดงสถานะของต�ำบลด้านสุขภาพ
๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่
แสดงสถานะของต�ำบลด้านการเมือง
การปกครอง
๖) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่
แสดงสถานะการจัดการตนเองของ
ต�ำบล
นักวิจัยชุมชนแต่ละกลุ่ม สรุปความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ และวิเคราะห์
ส่วนขาด วางแผนด�ำเนินการเก็บเพิ่มเติม
ในการเก็บข้อมูลครั้งต่อไป

นักวิจัยชุมชนใช้วิธีการสรุปข้อมูลที่มีอยู่
ร่วมกันในแต่ละวันเพื่อเป็นการพูดคุยและ
สอบถามความก้าวหน้าและยืนยันข้อมูลที่
มีอยู่โดยทีมนักวิจัย หรืออาจจะใช้วิธีการ
เชิญผู้แทนที่เป็นผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น
เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความครบ
ถ้วนของข้อมูล และเป็นการเติมเต็มข้อมูล
ร่วมกัน
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กิจกรรมการวางแผนในทีม
เป้าหมายที่ต้องการ
การด�ำเนินงาน
๑. ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม เกี่ยว ๑. ประชุมทีมนักวิจัยชุมชนเพื่อตรวจสอบ
๓.๓ การวางแผนการ
ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม หลังการเก็บ
กับ เส้นทางการพัฒนา ศักยภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน
ของชุมชนรายหมู่บ้านและตาม
เพิ่มเติม
๒. จัดกลุ่มของข้อมูลที่ต้องการ การเก็บ
โครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
ศักยภาพของหมู่บ้านตาม
๓.
มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มเพื่อเก็บ
โครงสร้างของชุมชนด้าน สังคม
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลมือ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
หนึง่ หรือมือสอง
และการเมืองการปกครอง
ศักยภาพชุมชนตาม ๗ คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น และสถานะของต�ำบล
๕ ด้านและสถานะจัดการตนเอง
ของชุมชน
๒. ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่พร้อม
ส�ำหรับการวิเคราะห์

๔. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ

๑) นักวิจยั ชุมชน มีทกั ษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ นหรือชุมชน และระดับต�ำบล โดย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม
๒) ข้อมูลสถานการณ์และเหตุการณ์ส�ำคัญของพื้นที่ ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นทั้งที่เป็นรายหมู่บ้านหรือชุมชน และภาพรวมต�ำบล ที่มีรายละเอียดและครอบคลุมในประเด็นที่
ศึกษาเพื่อการน�ำใช้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล

๕. ปฏิบัติการเพื่อการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล

การเก็ บ ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เป็ น กระบวนการที่ ท� ำ ให้ นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์และเหตุการณ์ส�ำคัญของพื้นที่ในประเด็นต่างๆ ที่สะท้อนถึงการด�ำเนินงานและกิจกรรมของ
ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักวิจัยชุมชนเกี่ยวกับ
ศักยภาพของชุมชนทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ นหรือชุมชน และระดับต�ำบล ดังนัน้ เพือ่ ให้นกั วิจยั ชุมชนสามารถเก็บ
ข้อมูลที่มีรายละเอียดและครอบคลุม ครบถ้วนมากที่สุด จ�ำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการ และ
แนวทางการเก็บข้อมูล ในปฏิบัติการนี้ แบ่งการรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) ข้อมูลทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับ
๒) ข้อมูลทีแ่ สดงศักยภาพของชุมชน ๕ ด้านและศักยภาพชุมชนตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
๓) ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ๕ ด้านและสถานะการจัดการตนเองของชุมชน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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๕.๑ ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ
เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเอง ต้องมีการศึกษารายละเอียดข้อมูล
ทุนทางสังคมทีม่ ที งั้ หมดทุกระดับ โดยเก็บข้อมูลเป็นรายหมูบ่ า้ นให้ครบทุกหมูบ่ า้ น ด้วยวิธกี ารสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม และมีการน�ำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อให้
เห็นถึงศักยภาพเป็นรายหมู่บ้านและภาพรวมต�ำบล ดังนี้
แนวทางการรวบรวมข้อมูลทุนทางสังคม มีดังนี้
๑) ข้อมูลทัว่ ไป เช่น ทีม่ า หรือแนวคิด หลักการ ปัญหา หรือความต้องการของกลุม่ ประชากรในพืน้ ที่
และการแก้ปัญหาของทุนทางสังคม เป็นต้น
๒) วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
๓) กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงานของทุนทางสังคม เช่น ๑๓ กลุ่มประชากร บุคลากรคนท�ำงานใน
พื้นที่ จ�ำนวนคน เป็นต้น
๔) สมาชิกของกลุม่ เช่น จ�ำนวน เพศ อายุ และความเชีย่ วชาญหรือบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคน หรือ
หากเป็นคนต้นแบบแล้วได้เป็นสมาชิกของกลุ่มไหนหรือไม่ หรือท�ำงานแบบเดี่ยว เป็นต้น
๕) วิธีการท�ำงาน เช่น กระบวนการท�ำงาน การน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบที่
ใช้ งานและกิจกรรมที่ท�ำ เป็นต้น
๖) กลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน สามารถแยกเป็น (๑) กลไกการสนับสนุนการท�ำงาน เช่น คณะ
กรรมการพัฒนาต�ำบล คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการจัดการน�้ำ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กฎ
กติกา ข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น และ (๒) กลไกการเชื่อมประสานกับระบบการจัดการตนเอง ทุนทางสังคม
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น แกนน�ำกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
๗) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) เช่น (๑) ต่อกลุ่มประชากรเฉพาะ (๒) ต่อโครงสร้างชุมชน
ท้องถิ่น ๕ ด้าน (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง) เป็นต้น
๘) ผลต่อชุมชนท้องถิ่น เช่น การเชื่อมประสานการท�ำงานอย่างเป็นระบบ เกิดเป็นระบบการจัดการ
สุขภาวะของพื้นที่ เป็นต้น
จากแนวทางดังกล่าว สามารถแจกแจงการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคม ได้ดังนี้
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ประเด็น
แนวค�ำถาม
- ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัวชื่อ......................... หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...................................
- ข้อมูลทั่วไป
- คือใคร ท�ำอะไร
- เป็นทุนทางสังคมได้อย่างไร เช่น เป็นผู้น�ำ แกนน�ำ ปราชญ์ชาวบ้าน ท�ำอะไรให้
ชุมชนจนถือว่าเป็นทุนทางสังคม เป็นต้น
- เป็นที่รู้จักในชุมชน ว่า มีความเป็นคนส�ำคัญ ของชุมชน ในด้านใด อย่างไร
- วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน - มีเป้าหมายการท�ำงานเพื่ออะไร ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น
- กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงาน - ประโยชน์ของงานมีผลกับใคร อย่างไร
ของทุนทางสังคม
- การท�ำงานส่งผลต่อใครบ้าง เช่น ๑๓ กลุ่มประชากร บุคลากรคนท�ำงานในพื้นที่
จ�ำนวนคน เป็นต้น
- วิธีการท�ำงาน
- เริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อใด มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อะไรท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของงานหรือกิจกรรม
- มีลักษณะการท�ำงานอย่างไร เช่น แบบเดี่ยว หรือรวมเป็นกลุ่ม เป็นต้น
- มีการน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบ อะไรบ้าง ได้มาจากไหน
อย่างไร
- งานที่เด่น ที่เชี่ยวชาญ และเป็นงานส�ำคัญมีอะไร และส�ำคัญ หรือ เด่นอย่างไร
- กลไกหนุนเสริมการด�ำเนิน - ในการท�ำงาน มีอะไรที่ช่วยหนุนเสริมให้ท�ำงานเป็นไปด้วยดี เช่น คณะกรรมการ
งาน
พัฒนาต�ำบล คณะกรรมการจัดการน�้ำ คณะผู้บริหารท้องถิ่น กฎ กติกา ข้อ
ตกลงต่างๆ คณะกรรมการวัด เป็นต้น
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ผลผลิต - งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบอะไร ต่อใครบ้าง อย่างไร
ผลลัพธ์)
- งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านอย่างไร
บ้าง (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
- งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
อย่างไรบ้าง

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัว
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล
รายละเอียด
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ประเด็น
แนวคำ�ถาม
- กลุ่มทางสังคมชื่อ..................................ตั้งอยู่ที่หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน................................................
- ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อกลุ่มอะไร ทำ�อะไร
- เป็นทุนทางสังคมได้อย่างไร เช่น มีการรวมตัวอย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่ม ทำ�อะไรให้
ชุมชนจึงถือเป็นทุนทางสังคม เป็นต้น
- ที่มา ปัญหา ประชากรที่กระทบและเป็นเป้าหมาย หรือแนวคิด หลักการ
- ปัญหา หรือความต้องการของกลุ่มประชากรในพื้นที่ และการแก้ปัญหาของทุน
ทางสังคมเป็นอย่างไร
- วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน - มีเป้าหมายการทำ�งานเพื่อใคร อะไร ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนั้น
- ใครเป็นคนกำ�หนดเป้าหมายของการทำ�งาน
- กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงาน - การทำ�งานส่งผลต่อ ใครบ้าง เช่น ๑๓ กลุ่มประชากร บุคลากรคนทำ�งานในพื้นที่
ของทุนทางสังคม
จำ�นวนคน เป็นต้น
- วิธีการทำ�งาน
- เริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่ มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
- อะไรทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของงานหรือ
กิจกรรม
- งานที่เด่น ที่เชี่ยวชาญ และเป็นงานสำ�คัญมีอะไร เป็นอย่างไร ทำ�ไมเด่น เชี่ยวชาญ
และสำ�คัญ
- ความสำ�คัญต่อชุมชนเป็นอย่างไร
- มีลักษณะการทำ�งานอย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีขั้นตอนการทำ�งานอย่างไร อธิบาย
- มีการนำ�ใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบ อะไรบ้าง อย่างไร และ
สร้างอย่างไร
- มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไร ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่
จัดการอย่างไร ยกตัวอย่าง

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๒) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล
รายละเอียด
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แนวคำ�ถาม
- มีกฎ กติกาข้อตกลง ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นไปตามที่กำ�หนด
กลุ่มดำ�เนิการอย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีเงินทุน รายรับ-รายจ่ายการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ จากไหนอย่างไร (ขอให้
แจกแจงรายละเอียด ทั้งงบประมาณที่กลุ่มหาได้ การบริจาค หรือการสนับสนุน
ขากหน่วยงานต่างๆ)
- สมาชิกของกลุ่ม
- มีใครเป็นแกนนำ�กลุ่ม ทำ�ไมถึงได้เป็น หรือมีคุณลักษณะอย่างไรจึงได้เป็นแกนนำ�
กลุ่ม
- คณะกรรมการกลุ่มมีใครบ้าง มีบทบาทอย่างไร มีความเชี่ยวชาญด้านใด
ยกตัวอย่าง
- สมาชิกกลุ่มเป็นอย่างไร เช่น จำ�นวน เพศ อายุ เป็นต้น
- การได้มาของสมาชิกกลุ่ม เป็นอย่างไร เช่น สมัครใจ มีการประกาศรับสมัคร
สอบสัมภาษณ์ หรือมีประสบการณ์การทำ�งานเหมือนกัน เป็นต้น
- สมาชิกแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญหรือบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
- กลไกหนุนเสริมการดำ�เนิน
- ในการทำ�งาน มีอะไรที่ช่วยหนุนเสริมให้ทำ�งานเป็นไปด้วยดี เช่น คณะกรรมการ
งาน
พัฒนาตำ�บล คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน คณะผู้บริหารท้องถิ่น กฎ กติกา
ข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น
- มีใครเป็นตัวเชื่อมโยงกับกลุ่มทางสังคมอื่นๆ บ้าง และทำ�ให้เกิดระบบระบบการ
จัดการตนเองอย่างไรบ้าง ทำ�ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสุขภาวะพื้นที่ได้
อย่างไร
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ผลผลิต - งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบอะไร ต่อใครบ้าง
ผลลัพธ์)
- งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านอย่างไร
บ้าง (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
- งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองอย่างไร
บ้าง

ประเด็น
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ประเด็น
แนวค�ำถาม
- หน่วยงานชื่อ................................................ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...........................................
- ข้อมูลทั่วไป
- คือหน่วยงานอะไร เป็นหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หรือองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร
- ท�ำไมจึงอยู่ในชุมชน มีสถานการณ์ใดที่ผลักดันให้เกิดขึ้น เมื่อใด อย่างไร ใครเป็น
คนริเริ่ม หรือ คนส�ำคัญของหน่วยงาน
- วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน - มีเป้าหมายการท�ำงานเพื่อใคร อย่างไร
- สร้างประโยชน์อะไรให้ประชาชนและชุมชน และเป็นประโยชน์ทางตรงหรือทาง
อ้อม ยกตัวอย่าง
- กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงาน - การท�ำงานส่งผลกระทบต่อ ใครบ้าง อย่างไร เช่น ๑๓ กลุ่มประชากร บุคลากร
ของทุนทางสังคม
คนท�ำงานในพื้นที่ จ�ำนวนคน เป็นต้น ยกตัวอย่าง
- วิธีการท�ำงาน
- เริ่มท�ำกิจกรรมในชุมชนตั้งแต่เมื่อใด ใครเป็นคนส�ำคัญ
- งานที่เด่น ที่เชี่ยวชาญ และเป็นงานส�ำคัญมีอะไร เป็นอย่างไร
- มีลักษณะการท�ำงานอย่างไร ใครเป็นคนออกแบบการท�ำงาน หรือ สร้างแนวทาง
การท�ำงานอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยส�ำคัญในการออกแบบการท�ำงาน
- มีขั้นตอนการท�ำงานอย่างไร
- มีการน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบ อะไรบ้าง อย่างไร
ยกตัวอย่าง
- มีบทบาทช่วยดูแล หนุนเสริมการท�ำงานของทางสังคมอื่นในชุมชนอย่างไรบ้าง
ยกตัวอย่าง
- สมาชิกของหน่วยงาน
- บทบาทหน้าที่เด่นๆ ของบุคลากรมีอะไรที่เป็นตัวหนุนเสริมการท�ำงาน หรือส่งผล
ต่อการจัดการตนเองของทุนทางสังคมอื่น และหนุนเสริมอย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีบคุ ลากรประจ�ำในพืน้ ทีห่ รือไม่ เข้าๆ ออกๆ หรือนานๆ มาพืน้ ที่ หรือเป็นคนในพืน้ ที่

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๓) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับหน่วยงาน
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล
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แนวค�ำถาม
- มีบทบาทอย่างไรในการหนุนเสริมทุนทางสังคมอื่นของชุมชน เช่น การช่วยเหลือ
ดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนท�ำงาน กลุ่มทาง
สังคม สนับสนุนเทคนิค วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์การท�ำงาน หรือสนับสนุนงบ
ประมาณอะไร ให้ใครบ้าง ให้ระบุโดยละเอียด
- มีการเชื่อมโยง ประสานกับทุนทางสังคมอื่น หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกพื้นที่หรือ
ไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีการท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และกลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชน อย่างไร ยกตัวอย่าง
- งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบอะไร ต่อใครบ้าง
- งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านอย่างไร
(สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
- งานและกิจกรรมทีท่ ำ� สร้างผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองอย่างไรบ้าง

ประเด็น
แนวคำ�ถาม
- แหล่งประโยชน์ชื่อ.......................................ตั้งอยู่ที่หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...........................................
- ข้อมูลทั่วไป
- คือแหล่งประโยชน์อะไร ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน เป็นของหมู่บ้านหรือตำ�บล
- เป็นแหล่งประโยชน์ที่สร้างขึ้น หรือเกิดเองตามธรรมชาติ
- วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน - คนในชุมชนได้อะไรจากแหล่งประโยชน์นี้
- การนำ�ใช้แหล่งประโยชน์
- ใครมาใช้แหล่งประโยชน์นี้บ้าง ใช้ทำ�อะไร อย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีการกำ�หนดข้อตกลง กติกาอะไรบ้างในการใช้ประโยชน์จากแหล่งประโยชน์นี้
มีแนวทางการกำ�กับอย่างไร ยกตัวอย่าง
- การดูแล รักษาแหล่ง
- มีการดูแล รักษา ปรับปรุงสภาพ หรืออนุรักษ์แหล่งประโยชน์อย่างไรบ้าง
ประโยชน์
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอย่างไร

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๔) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับแหล่งประโยชน์
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล

- ผลกระทบที่เกิดขึ้น
(ผลผลิต ผลลัพธ์)

ประเด็น
- กลไกหนุนเสริมการด�ำเนิน
งาน

รายละเอียด
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ประเด็น
แนวคำ�ถาม
- ทุนทางสังคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้านชื่อ............................ตั้งอยู่ที่หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน................................................
- ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อทุนทางสังคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้านคืออะไร ทำ�อะไรบ้าง
- เป็นทุนทางสังคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้านได้อย่างไร เช่น มีการรวมตัวอย่างไร ใคร
เป็นผู้ริเริ่ม ทำ�อะไรจึงถือเป็นทุนทางสังคมของชุมชน เป็นต้น
- ที่มา แนวคิด หลักการ ของการดำ�เนินงาน
- ปัญหา หรือความต้องการของกลุ่มประชากรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และการแก้ปัญหา
- วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน - มีเป้าหมายการทำ�งานเพื่อใคร อะไร ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนั้น
- เป้าหมายการทำ�งานเป็นการแก้ปัญหาทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน หรือ ประชากรทั้ง
๑๓ กลุ่มอย่างไร
- กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนิน
- ส่งผลต่อ ใครบ้าง เช่น ๑๓ กลุ่มประชากร บุคลากรคนทำ�งานในพื้นที่ แกนนำ� ผู้นำ�
งานของทุนทางสังคมระดับ
จำ�นวนคน เป็นต้น อย่างไร
ชุมชนหรือหมู่บ้าน
- ส่งผลต่อความโดดเด่นของหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นอย่างไร มีอะไรที่หนุนเสริมหรือ
ผลักดัน

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล

ประเด็น
แนวคำ�ถาม
- กลไกหนุนเสริมการดำ�เนินงาน - มีหน่วยงาน องค์กร ใดบ้างที่มีส่วนในการสร้าง สนับสนุนดูแล ปรับปรุง พัฒนา
รักษา หรืออนุรักษ์ แหล่งประโยชน์นี้ ทำ�ได้อย่างไร
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ผลผลิต - การใช้งานแหล่งประโยชน์นี้ เอื้อให้ทุนทางสังคม กลุ่มใดบ้าง
ผลลัพธ์)
- สร้างงานและกิจกรรมใหม่อะไรบ้าง
- มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่างไร

รายละเอียด

รายละเอียด

132

- กลไกหนุนเสริมการดำ�เนิน
งาน

- สมาชิกของทุนทางสังคม
ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน

ประเด็น
- วิธีการทำ�งาน

แนวคำ�ถาม
- เริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อใด มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อะไรเป็น
เหตุของการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง
- งานที่เด่น ที่เชี่ยวชาญ และเป็นงานสำ�คัญมีอะไร เป็นอย่างไร อธิบาย
- ลักษณะการทำ�งานเป็นอย่างไร อธิบาย ยกตัวอย่าง
- ขั้นตอนการทำ�งานเป็นอย่างไร อธิบาย ยกตัวอย่าง
- การนำ�ใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบ เป็นอย่างไร
- มีการบริหารจัดการงานอย่างไร กรณีมีปัญหามีการจัดการอย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีการกำ�หนด กติกา ข้อตกลง ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่ อย่างไร มีแนวทางการ
กำ�กับอย่างไร หากไม่เป็นไปตามที่กำ�หนด ดำ�เนินการอย่างไร ยกตัวอย่าง
- เงินทุน รายรับ-รายจ่าย การจัดสรรงบประมาณเป็นอย่างไร (แจกแจง ทั้ง
งบประมาณที่กลุ่มหาได้ การบริจาค หรือการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย)
- ใครเป็นแกนนำ� มีคุณลักษณะ และ ความสามารถอะไร อย่างไร
- คณะกรรมการกลุ่มประกอบด้วยใครบ้าง ทำ�หน้าที่อะไร อย่างไร ยกตัวอย่าง
- สมาชิกกลุ่มเป็นใคร อย่างไร เช่น จำ�นวน เพศ อายุ เป็นต้น
- การได้มาของสมาชิกกลุ่ม เป็นอย่างไร เช่น สมัครใจ มีการประกาศรับสมัคร
สอบสัมภาษณ์ หรือมีประสบการณ์การทำ�งานเหมือนกัน เป็นต้น
- สมาชิกแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญหรือบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
- มีการทำ�งานร่วมกับทุนทางสังคมอื่นในหมู่บ้าน อย่างไร สร้างผลกระทบต่อเรื่อง
เด่นของหมู่บ้านอย่างไร
- ปัจจัยใดที่ทำ�ให้งานของทุนทางสังคมเป็นงานเด่นที่แสดงความเชี่ยวชาญหรือ
ผลกระทบที่เด่น ยกตัวอย่าง
- ในการทำ�งาน มีอะไรที่ช่วยหนุนเสริมให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยดี เช่น คณะ
กรรมการพัฒนาตำ�บล คณะผู้บริหารท้องถิ่น กฎ กติกา ข้อตกลงต่างๆ คณะ
กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนของหมู่บ้าน เป็นต้น
- ใครทำ�หน้าที่เชื่อมประสานกับทุนทางสังคมอื่น และทำ�ให้เกิดระบบการเรียนรู้ หรือ
ระบบการจัดการสุขภาวะของพื้นที่ได้อย่างไร
- ทุนทางสังคมอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีหรือไม่ มีการเชื่อมประสานการทำ�งาน
อย่างไร ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับทุนทางสังคมระดับอื่น
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แนวคำ�ถาม
- งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบอะไร ต่อใครบ้าง อย่างไร
- งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านอย่างไร
(สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง)
- งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองอย่างไร
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น เหมือน หรือต่างจากทุนทางสังคมระดับอื่นอย่างไร
ยกตัวอย่าง

ประเด็น
แนวค�ำถาม
- ทุนทางสังคมระดับต�ำบลชื่อ........................................ตั้งอยู่ที่หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน.................................
- ข้อมูลทั่วไป
- เป็น บุคคลและครอบครัว กลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน หรือแหล่งประโยชน์
- งานที่ท�ำมีอะไรบ้าง อย่างไร
- มีการรวมตัวอย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่ม ท�ำอะไรให้ชุมชน มีคุณลักษณะของทุน
ทางสังคมอะไรบ้าง อย่างไร
- ที่มา หรือแนวคิด หลักการ ของการด�ำเนินงาน
- ปัญหา หรือความต้องการของกลุ่มประชากรในพื้นที่ และการแก้ปัญหาของ
ทุนทางสังคม ยกตัวอย่าง
- วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
- เป้าหมายการท�ำงานเพื่อใคร อย่างไร
- กลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินงานของ - การท�ำงานส่งผลต่อ ใครบ้าง เช่น ๑๓ กลุ่มประชากร บุคลากร คนท�ำงานใน
ทุนทางสังคมระดับต�ำบล
พื้นที่ จ�ำนวนคน เป็นต้น ทั้งต�ำบล หรือ บางหมู่บ้าน
- เป็นการท�ำงานเฉพาะของทุนทางสังคมนี้ หรือ เป็นการท�ำงานร่วมกันกับ
ทุนทางสังคมอื่น อย่างไร

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๖) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับต�ำบล
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล

ประเด็น
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น
(ผลผลิต ผลลัพธ์)

รายละเอียด
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- สมาชิกของทุนทางสังคมระดับ
ต�ำบล

ประเด็น
- วิธีการท�ำงาน

แนวค�ำถาม
- เริ่มด�ำเนินกิจกรรมตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร ใครเป็นคนส�ำคัญ
- เกิดการพัฒนาหรือเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง เหตุปจั จัยของการเปลีย่ นแปลง
เป็นอย่างไร จุดพลิกผันให้เป็นทุนทางสังคมระดับต�ำบลคืออะไร อย่างไร
- ลักษณะการท�ำงานเป็นอย่างไร อะไรเป็นส่วนส�ำคัญ มีความเหมือนหรือ
ความแตกต่างจากทุนทางสังคมอื่นอย่างไร อะไรที่ท�ำให้เหมือนหรือต่าง
- ขั้นตอนการท�ำงานอย่างไร มีหลักฐานประกอบอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
- การน�ำใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบ เป็นอย่างไร พัฒนา
หรือค้นหามาใช้ได้อย่างไร ใครตัดสินใจเลือกใช้
- การบริหารจัดการงานอย่างไร เมือ่ เกิดปัญหา ท�ำการแก้ไขอย่างไร ยกตัวอย่าง
- มีการก�ำหนด กติกา ข้อตกลง ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็น
ไปตามที่ก�ำหนด จัดการอย่างไร
- เงินทุน รายรับ-รายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ เป็นอย่างไร มีทมี่ าอย่างไร
มีการจัดการเมือ่ เกิดปัญหาอย่างไร ภาพรวมของสถานการณ์เงินเป็นอย่างไร
- ใครเป็นแกนน�ำกลุ่ม และมีคุณลักษณะอย่างไร มีความแตกต่างจากสมาชิก
คนอื่นอย่างไร การยอมรับได้ของสมาชิกเป็นอย่างไร การยอมรับได้ของทุน
ทางสังคมอื่นเป็นอย่างไร อธิบาย
- คณะกรรมการกลุ่มมีใครบ้าง อธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบ
- สมาชิกกลุ่มเป็นอย่างไร เช่น จ�ำนวน เพศ อายุ เป็นต้น
- การได้มาของสมาชิก เป็นอย่างไร เช่น สมัครใจ มีการประกาศรับสมัคร
สอบสัมภาษณ์ หรือมีประสบการณ์การท�ำงานเหมือนกัน เป็นต้น
- การสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเป็นอย่างไร ความ
สามารถของสมาชิกมีกี่ด้าน อย่างไร
- สมาชิกแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญหรือบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง

รายละเอียด
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- ผลกระทบที่เกิดขึ้น (ผลผลิต
ผลลัพธ์)

ประเด็น
- กลไกหนุนเสริมการด�ำเนินงาน

แนวค�ำถาม
- อะไรหนุนเสริมให้การท�ำงานเป็นไปด้วยดี
- ความส�ำเร็จของทุนทางสังคมนี้เกิดจากปัจจัยใด มีความแตกต่างจากทุน
ทางสังคมอื่นอย่างไร
- ใครเป็นคนส�ำคัญของทุนทางสังคมนี้ ใครเป็นผู้เชื่อมประสานกับทุนทาง
สังคมอื่น การท�ำงานร่วมมือกันมีลักษณะเป็นอย่างไร
- ท�ำให้เกิดระบบการเรียนรู้ หรือระบบการจัดการตนเองทีโ่ ดดเด่น หรือมีความ
เชีย่ วชาญอย่างไรบ้าง ใครเกีย่ วข้อง ทุนทางสังคมใดหนุนเสริม อย่างไร
- มีการท�ำงานร่วมกับทุนทางสังคมอื่น อย่างไร สร้างผลกระทบอะไรต่อคน
ทั้งต�ำบล
- สัมพันธ์กับเรื่องเด่นของต�ำบลอย่างไร สัมพันธ์เรื่องอะไร กับใคร
- ปัจจัยที่ท�ำให้งานของทุนทางสังคมเป็นงานเด่น และแสดงความเชี่ยวชาญ
หรือผลกระทบส�ำคัญอย่างไร
- งานและกิจกรรมที่ท�ำ สร้างผลกระทบอะไร ต่อใครบ้าง อย่างไร
- งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน
อย่างไร (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการ
ปกครอง)
- งานและกิจกรรมที่ท�ำสร้างผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
อย่างไร อะไรเป็นคุณลักษณะเด่น

รายละเอียด
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ประเด็น
แนวคำ�ถาม
- ทุนทางสังคมระดับเครือข่ายชื่อ......................................ตั้งอยู่ที่หมู่ที่...........ชื่อหมู่บ้าน...............................
- ข้อมูลทั่วไป
- เป็น บุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หรือแหล่ง
ประโยชน์
- งานทีท่ ำ�มีอะไรบ้าง อย่างไร แตกต่างหรือเหมือนกับทุนทางสังคมระดับอืน่ ๆ
- มีการรวมตัวอย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่ม ทำ�อะไรให้ชุมชน มีคุณลักษณะของทุน
ทางสังคมอะไรบ้าง อย่างไร
- ที่มา หรือแนวคิด หลักการ ของการดำ�เนินงาน
- ปัญหา หรือความต้องการของกลุ่มประชากรในพื้นที่ และการแก้ปัญหา
ของทุนทางสังคม ยกตัวอย่าง
- เป็นเครือข่าย กับ ทุนทางสังคมในพื้นที่อื่น ใดบ้าง อย่างไร มีการดำ�เนิน
การเหมือนหรือต่างกันอกับเครือข่ายอย่างไร
- วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
- มีเป้าหมายการทำ�งานเพื่อใคร อะไร อย่างไร ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนั้น
- กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงานของ - การทำ�งานส่งผลต่อเครือข่าย หรือ ขับเคลื่อนเครือข่ายประเด็นใด อย่างไร
ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย
- เป้าหมายของการทำ�งาน เป็นใครบ้างในพื้นที่ หรือ นอกพื้นที่ อย่างไร

ปฏิบัติการที่ ๕.๑ (๗) แนวทางการรวบรวมข้อมูลของทุนทางสังคมระดับเครือข่าย
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล
รายละเอียด
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- สมาชิกของเครือข่าย

ประเด็น
- วิธีการทำ�งาน

แนวคำ�ถาม
- ทุนทางสังคมระดับเครือข่ายเริ่มมีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่
- มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่าง
- วิธีการทำ�งานที่มีความเชี่ยวชาญ เด่น และสร้างผลกระทบต่อเครือข่าย
เป็นอย่างไร
- งานใดบ้างที่ใช้ในการเชื่อมประสานบทบาทของทุนทางสังคมกับการทำ�งาน
ร่วมมือกัน หรือ การเรียนรู้กันกับเครือข่าย
- ลักษณะการทำ�งานเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
- ขั้นตอนการทำ�งานเป็นอย่างไร
- มีการนำ�ใช้เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติ อุปกรณ์ วัตถุดิบ อะไรบ้าง อย่างไร
เลือกใช้อย่างไร ใครกำ�หนด หรือมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ หรือ สร้าง
- การบริหารจัดการทุนทางสังคมเป็นอย่างไร กรณีมีปัญหาและอุปสรรค
จัดการอย่างไร ยกตัวอย่าง
- กำ�หนด กติกา ข้อตกลง ของสมาชิกเครือข่ายหรือไม่ อย่างไร มีแนวทาง
การกำ�กับอย่างไร
- เงินทุน รายรับ-รายจ่ายเป็นอย่างไร มีการจัดสรรอย่างไร ใครเป็น
ผู้ตรวจสอบ และตรวจสอบอย่างไร
- ใครเป็นแกนนำ� มีคุณลักษณะอย่างไร
- เครือข่ายมีการจัดการอย่างไร ทุนทางสังคมอื่น หรือ พื้นที่อื่น ที่เป็น
สมาชิกมีบทบาทอะไรในการขับเคลื่อนเครือข่าย
- กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายเป็นอย่างไร ใครมีอิทธิพล
- สมาชิกเครือข่ายเป็นอย่างไร เช่น จำ�นวน เพศ อายุ เป็นต้น
- สมาชิกมาจากพื้นที่ไหนบ้าง เช่น ระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำ�บล ระหว่าง
อำ�เภอ ระหว่างจังหวัด เป็นต้น
- เหตุปัจจัยที่มีการทำ�งานเป็นเครือข่าย

รายละเอียด
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- ผลกระทบที่เกิดขึ้น
(ผลผลิต ผลลัพธ์)

- กลไกหนุนเสริมการดำ�เนินงาน

ประเด็น

แนวคำ�ถาม
- การได้มาของสมาชิกกลุ่ม เป็นอย่างไร เช่น สมัครใจ มีการประกาศรับ
สมัคร สอบสัมภาษณ์ หรือมีประสบการณ์การทำ�งานเหมือนกัน เป็นต้น
- สมาชิกแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญหรือบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างต่องาน
ของตน และต่อการขับเคลื่อนเครือข่าย
- ในการทำ�งาน มีอะไรที่ช่วยหนุนเสริมให้ทำ�งานเป็นไปด้วยดี เช่น
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย ข้อตกลงต่างๆ ของเครือข่าย เป็นต้น
- การเชื่อมประสานกับทุนทางสังคมอื่นและเครือข่ายนอกพื้นที่เป็นอย่างไร
ใครเป็นคนสำ�คัญของทุนทางสังคมและสำ�คัญอย่างไร ใครเป็นคนสำ�คัญ
ของเครือข่าย และ สำ�คัญอย่างไร
- การสร้างการเรียนรู้ของเครือข่าย เป็นอย่างไร
- งานและกิจกรรมสร้างผลกระทบอะไร ต่อใครบ้าง
- งานและกิจกรรมสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านเป็น
อย่างไรบ้าง (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการ
ปกครอง)
- งานและกิจกรรมทีท่ ำ�สร้างผลกระทบต่อการขับเคลือ่ น ตำ�บล และเครือข่าย
อย่างไร
- การดำ�เนินงานมีความเหมือนหรือแตกต่างจากทุนทางสังคมระดับอื่น
อย่างไร ส่งผลต่อศักยภาพการจัดการระบบสุขภาวะของพื้นที่อย่างไร
- งานและกิจกรรมที่ทำ�สร้างผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
อย่างไรบ้าง

รายละเอียด
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ประเด็น
ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑. ศักยภาพชุมชน ๑) ศักยภาพระดับ บุคคลและ ครอบครัว (คนเก่ง
คนดี คนส�ำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน)
จากทุนทาง
สังคม ๖ ระดับ - ในหมูบ่ ้านของท่านมี คนเก่ง คนดี คนส�ำคัญ
ปราชญ์ชาวบ้าน คือใครบ้าง
- ท่านเหล่านั้นมีงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
- มีการท�ำงานเชือ่ มประสานกับใครบ้าง อย่างไร
- มีปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านคน ข้อมูล
งบประมาณและวิธีการท�ำงานอย่างไรบ้าง
- มีกลไกที่ช่วยหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไร
- การส่งผลกระทบต่อ ๑๓กลุ่มประชากรใด
๒) ศักยภาพระดับกลุม่ ทางสังคมและองค์กรชุมชน
- ในหมู่บ้านของท่านมีกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน อะไรบ้าง
- ชือ่ แกนน�ำของกลุม่ ทางสังคมและองค์กรชุมชน
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
- มีการเชื่อมโยงการท�ำงานกับกลุ่มใดบ้างทั้ง
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน
- มีปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านคน ข้อมูล
งบประมาณและวิธีการท�ำงานอย่างไรบ้าง
- มีกลไกที่ช่วยหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไร
- การส่งผลกระทบต่อ ๑๓ กลุ่มประชากรใด

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนรายหมู่บ้าน
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม

แบ่งออกเป็นปฏิบัติการย่อยจ�ำนวน ๗ ตาราง ดังนี้

๕.๒ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ๕ ด้านและศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง
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ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๓) ศักยภาพระดับ หน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในพื้นที่
- ในหมู่บ้านของท่านมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน อะไรบ้าง
- หน่วยงานเหล่านัน้ มีงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
- ชุมชนมีแหล่งประโยชน์อะไรบ้าง และมีการใช้
ประกอบการด�ำเนินงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
- หน่วยงานเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรม หรือหนุ่นเสริมด้านไหนบ้าง
๔) ศักยภาพระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน
- ท่านคิดว่าหมูบ่ า้ นหรือชุมชน มีสามารถจัดการ
ตนเองหรือมีความเชีย่ วชาญ และเด่นด้านใดบ้าง
- อะไรที่ท�ำให้ท่านเชื่อว่าตนเองมีจุดเด่น หรือ
เชี่ยวชาญในการจัดการตนเอง
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
- มีการเชื่อมโยงการท�ำงานกับกลุ่มใดบ้างทั้ง
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน
- มีปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านคน ข้อมูล
งบประมาณและวิธีการท�ำงานอย่างไรบ้าง
- มีกลไกที่ช่วยหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไร
- การส่งผลกระทบต่อ ๑๓ กลุ่มประชากรใด

สรุปเนื้อหา
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๕) ศักยภาพระดับต�ำบล (ภาพรวมของศักยภาพ
ทั้งหมด)
- ท่านคิดว่าต�ำบลของท่าน มีสามารถจัดการตนเอง
หรือมีความเชีย่ วชาญ และเด่นด้านใดบ้าง
- อะไรที่ท�ำให้ท่านเชื่อว่าต�ำบลท่านมีจุดเด่น
หรือเชี่ยวชาญในการจัดการตนเอง
- ทุนทางสังคม ๖ระดับ ของต�ำบลมีอะไรบ้าง
(รวมจากทุกหมู่บ้าน)
- ทุนทางสังคมทั้งหมดมีการเชื่อมโยงการ
ท�ำงานกันอย่างไร
- มีปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านคน ข้อมูล งบ
ประมาณและวิธีการท�ำงานอย่างไรบ้าง
- มีกลไกที่ช่วยหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไร
- การส่งผลกระทบต่อ ๑๓กลุ่มประชากรใด
๖) ศักยภาพระดับเครือข่าย (อาจจะเป็นหมู่บ้าน
กับต�ำบลอื่นๆ หรือระหว่างต�ำบล)
- ชุมชนของท่านมีการท�ำงานแบบเครือข่ายหรือ
ไม่ อย่างไร (อาจจะเป็นหมู่บ้านกับต�ำบลอื่นๆ
หรือระหว่างต�ำบล)
- หากมี มีการท�ำเครือข่ายเรื่องอะไร
- ท่านคิดว่าเครือข่ายทีม่ มี จี ดุ เด่น หรือเชีย่ วชาญ
ในการจัดการตนเองหรือไม่ อย่างไร
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้าง
- มีการเชื่อมโยงการท�ำงานกับกลุ่มใดบ้างทั้ง
ภายในและภายนอกหมู่บ้าน
- มีปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านคน ข้อมูล
งบประมาณและวิธีการท�ำงานอย่างไรบ้าง
- มีกลไกที่ช่วยหนุนเสริมหรือไม่ อย่างไร
- การส่งผลกระทบต่อ ๑๓กลุ่มประชากรใด

สรุปเนื้อหา
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ประเด็น
๒. ข้อมูลปัญหา
และความ
ต้องการของ
หมู่บ้านและ
แนวทางในการ
จัดการปัญหา
และความต้อง
การนั้นๆ

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑) ปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากร
๑๓ กลุ่มภายในหมู่บ้าน ได้แก่
๑) เด็ก ๐-๓ ปี
๒) เด็ก ๓-๕ ปี
๓) เด็ก ๖-๑๒ ปี
๔) เด็กและเยาวชน
๕) หญิงตั้งครรภ์
๖) กลุ่มวัยท�ำงาน
๗) ผู้สูงอายุ (๖๐ปีขึ้นไป)
๘) ผู้ป่วยเอดส์
๙) ผู้ป่วยจิตเวช
๑๐) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๑๑) ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
๑๒) คนพิการ
๑๓) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- ๑๓ กลุ่มประชากรในหมู่บ้านมีปัญหาและความ
ต้องการอะไรบ้าง มีจ�ำนวนเท่าไหร่
- อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้น
๒) ปัญหาและความต้องการตามโครงสร้างของ
ชุมชนจ�ำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ
และด้านการเมืองการปกครอง
- หมู่บ้านมีปัญหาและความต้องการตาม
โครงสร้างของชุมชนจ�ำนวน ๕ ด้าน อย่างไร
- อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้น

สรุปเนื้อหา
-

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

143

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๓) การแก้ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน
เพื่อแสดงความเด่นและความเชี่ยวชาญในการ
จัดการปัญหาและความต้องการเหล่านั้น
- ในมุมมองของท่าน คิดว่าปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้น มีความส�ำคัญหรือส่งผลกระ
ทบรุนแรงต่อกลุ่มประชากรมากน้อย แค่ไหน
อย่างไร
- ชุมชนให้ความส�ำคัญกับปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้นอย่างไรบ้าง
- มีแนวทางในการจัดการปัญหาและความ
ต้องการเหล่านั้นอย่างไร
- ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาและ
ความต้องการเหล่านั้นบ้าง
๔) ศักยภาพที่สนับสนุนการแก้ปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน
- หมู่บ้านมีทุนทางสังคมใดบ้างที่เข้าร่วมแก้
ปัญหาและความต้องการ
- หมู่บ้านใช้กลไกใดในการเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาและความต้องการเหล่านั้น
- อะไรคือปัจจัยเงื่อนไขในการข้าร่วมจัดการงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการเหล่านั้น

สรุปเนื้อหา
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ด้านสังคม

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการตนเองด้านสังคม

รายละเอียด
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสังคมสามารถสะท้อนรูปแบบการทำ�งาน ๒ แบบได้แก่ การอาสา หรือระดมแรง และการระดม
เงิน มีงานและกิจกรรมใน ๓ ลักษณะได้แก่ ๑) การดูแลช่วยเหลือในยามปกติซึ่งได้แก่ การดูแลช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย กลุ่มคนที่มี
ปัญหาเฉพาะเช่นผู้สูงอายุ ผู้ต้องการความช่วยเหลือ งานด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นต้น
๒) การดูแลช่วยเหลือยามภัยพิบัติ ได้แก่ การดูแล เตรียมการก่อนการเกิด การช่วยเหลือขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น ๓) การ
ดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีลักษณะของงาน กิจกรรมในลักษณะการช่วยเหลือ ดูแลและ สวัสดิการสนับสนุน
ปัจจัยที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของทุนทางสังคม คือ คนซึ่งประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะข้อมูลที่สนับสนุนได้แก่ ข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือ สถานะสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว
และภาพรวมชุมชน และปัจจัยกำ�หนดสุขภาพที่สำ�คัญทั้งปัจจัยด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ งบประมาณที่สนับสนุนการดำ�เนินงานที่มีทั้ง
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมไปถึงวิธีจัดการงานของทุนทางสังคมแบบที่ทำ�ร่วมกัน ทำ�แยก หรือต่างคนต่างทำ� ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้าง
ผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น
๑) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย ๑๓ กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปีเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น วัยทำ�งาน
หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลักได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ
การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ
๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง
๔) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๗ คุณลักษณะได้แก่
๑) การสร้างการเรียนรู้ ๒) การสร้างกลไก ๓) การสร้างศักยภาพ ๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การระดมทุนและทรัพยากร
๖) การมีข้อตกลง และ ๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๙) .คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และนำ�ใช้ข้อมูลตำ�บล (TCNAP &
RECAP Revitalization) ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) . กรุงเทพฯ: สสส.

เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชน ด้านสังคม สามารถสะท้อนผ่านงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชน
ทัง้ ๖ ระดับ และการจัดระบบย่อยต่างๆ ภายใต้ระบบการจัดการตนเองด้านสังคม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกีย่ วกับศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการตนเองด้านสังคมดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนด้านสังคม

๒.๑ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
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ปัจจัย เงื่อนไขที่สนับสนุน

ไปมาได้
ไปมาไม่ได้
ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

ในพื้นที่
นอกพื้นที่
ท�ำร่วมกัน
ท�ำแยกกัน
ต่างคนต่างท�ำ

กลุ่มยากจน
กลุ่มไร้สิทธิ
กลุ่มถูกทอดทิ้ง/คนเร่ร่อน
กลุ่มถูกทารุณกรรม
กลุ่มผุ้ป่วยจิตเวช
กลุ่มคนพิการ
กลุ่มแรงงานต่างด้าว
กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มประชากรแฝง

สังคม
เศรษฐกิจ
สภาวะแวดล้อม
สุขภาพ
การเมืองการปกครอง

ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
สถานะสุขภาพ บุคคล ครอบครัว
ปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ

ประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม
๑๖ ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมก�ำหนดภาวะสุขภาพ
องค์ประกอบโครงสร้าง ชชทถ. ๕ ด้าน (ทางตรง/ทางอ้อม)
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง

วิธีการจัดการงาน

งบประมาณ

ข้อมูล

แผนภาพที่ ๕.๒ (๑) ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสังคม

การสร้างผลกระทบ

ระดับทุนทางสังคม
• ระดับบุคคลและครอบครัว
• ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
• ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
• ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
• ระดับต�ำบล
• ระดับเครือข่าย

รูปแบบงาน

ลักษณะงานด้านสังคม

ผู้สูงอายุ

ตั้งแต่เกิดจนตาย
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ

ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ
ในระบบ
การศึกษา
นอกรบบ
สวัสดิการ
มีเงื่อนไข
ไม่มีเงื่อนไข
ขณะเกิด
การดูแล ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
หลังเกิดเหตุ
อาสาสมัคร
การช่วยเหลือ ดูแล
การดูแล ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ครอบครัว
ระบบสวัสดิการ
การอาสา ลงแรง
กลุ่มช่วยเหลือกัน
การระดมทุน
เจ้าหน้าที่รัฐ
คน
องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

๒. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านสังคม
ดังรายละเอียด

ด้านสังคม
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ประเด็น
๑. ลักษณะงาน
ด้านสังคม

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑) การช่วยเหลือในยามปกติ
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดท�ำขึ้น เพื่อ
การดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนในยามปกติซึ่ง
ได้แก่ กลุ่มคนที่มีปัญหาเฉพาะเช่นผู้สูงอายุ
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ งานด้านศาสนา
วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็นต้น
- ผู้ที่มีบทบาทหลัก และบทบาทร่วมในงานนั้นๆ
มีใครบ้าง มีหน้าที่อย่างไร
- มีองค์กรหรือหน่วยงานใดบ้างที่สนับสนุนกิจ
กรรมนั้นๆ ให้ส�ำเร็จ บทบาทในการสนับสนุน
เป็นอย่างไร
- มีสวัสดิการครบวงจรตั้งแต่เกิดจนตายหรือไม่
เช่นสวัสดิการแรกคลอด เจ็บป่วยนอน
โรงพยาบาล และการสงเคราะห์ศพเป็นต้น
จัดสวัสดิการอย่างไร
- มีสวัสดิการด้านการศึกษาหรือไม่ (ทั้งในระบบ
และนอกระบบ) เช่นการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการ
ศึกษา ทุนการศึกษาการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มอบ
ให้โรงเรียนการจัดบริการการศึกษาโดยชุมชน
เช่น การจัดการศึกษาสมัยใหม่ การจัดศูนย์
เรียนรูชุมชน โรงเรียนชาวนา เป็นต้น มีการจัด
สวัสดิการอย่างไร

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๒) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้างของชุมชน ด้านสังคม
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม
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ประเด็น

-

-

-

-

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
มีสวัสดิการส�ำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือ
หรือไม่ ได้แก่คนพิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ อาจ
จะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นเงิน หรือสิ่งของ
หรือการปรับบ้านเพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ
ด�ำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองสะดวกขึ้น
จัดสวัสดิการอย่างไร
มีสวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เช่น การ
บริการสาธารณะต่างๆ ได้แก่การสร้างสนาม
กีฬาหรือลานกิจกรรม การซื้ออุปกรณ์ออก
ก�ำลังกาย การท�ำสวนสาธารณะ การซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือนผู้ที่ประสบภัยการซ่อมถนน
เป็นต้น จัดสวัสดิการอย่างไร
มีสวัสดิการเพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนาหรือไม่ เช่น
การอนุรักษ์และส่งเสริมงานบุญประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ เช่น การซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร
สุเหร่า การดูแลผู้น�ำศาสนาที่อาพาธ หรือการ
จัดงานบุญประเพณี เป็นต้น จัดสวัสดิการ
อย่างไร
มีสวัสดิการแก่ผู้น�ำส�ำหรับคณะกรรมการ
กองทุนหรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นรายได้
ค่าเสียโอกาส ค่าเดินทาง และเป็นสวัสดิการ
เมื่อเจ็บป่วย เสียชีวิต รวมไปถึงการพัฒนา
ศักยภาพหรือไม่ เนื่องจากต้องดูแลรับผิดชอบ
การบริหารจัดการองค์กร และมีการจัด
สวัสดิการอย่างไร

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- มีสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุในกรณีต่างๆ
เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพ
เสริม ทุนการศึกษาส�ำหรับหลักสูตรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ จัดหาผู้ดูแลกรณีเจ็บป่วยไม่มีคนดูแล
ศูนย์กายอุปกรณ์ในชุมชน การจัดรถรับ-ส่ง
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ และ
จัดสวัสดิการอย่างไร
- มีสวัสดิการในรูปแบบบริการอื่นๆ ส�ำหรับ
ชุมชนหรือไม่ เช่น ร้านค้าชุมชนเพื่อการอุปโภค
และบริโภค การรวมตัวซื้อแก๊ส ปุ๋ยชีวภาพ
ข้าวสารเป็นต้น มีการจัดสวัสดิการอย่างไร
๒) การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดท�ำขึ้น เพื่อ
การดูแลช่วยเหลือยามภัยพิบัติ ได้แก่ การช่วย
เหลือขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
- ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมเรื่องคน
ทรัพยากร ข้อมูล และวิธีด�ำเนินการเรื่องภัย
พิบัติอย่างไร มีแผนเตรียมความพร้อมหรือไม่
ใครมีบทบาท มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
องค์กรใด
- ชุมชนมีงาน กิจกรรม ในระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ
อย่างไร ใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ใครมีบทบาท
ส�ำคัญ งานและกิจกรรมด�ำเนินการอย่างไร
ผลกระทบต่อใคร ด้านใดบ้าง

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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๒. รูปแบบงาน
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- ชุมชนมีงาน กิจกรรม ในระยะเกิดภัยพิบัติ
อย่างไร ใครเข้ามาเกี่ยวข้อง ใครมีบทบาท
ส�ำคัญ งานและกิจกรรมด�ำเนินการอย่างไร
ผลกระทบต่อใคร ด้านใดบ้าง
- ชุมชนมีงาน กิจกรรม ในระยะหลังเกิดภัยพิบัติ
อย่างไรมีการฟื้นฟู เยียวยาอย่างไร ใครเข้ามา
เกีย่ วข้อง ใครมีบทบาทส�ำคัญ งานและกิจกรรม
ด�ำเนินการอย่างไร ผลกระทบต่อใคร ด้านใดบ้าง
๓) การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดท�ำขึ้น เพื่อ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น
ผู้สูงอายุเจ็บป่วยกะทันหัน เป็นต้น
- ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมเรื่องคน
ทรัพยากร ข้อมูล และวิธีด�ำเนินการเรื่องการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไร มีแผน
เตรียมความพร้อมหรือไม่ ใครมีบทบาท
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรใด
๑) การอาสา หรือระดมแรง
- มีใครบ้างที่เป็นคนอาสา หรือ กลุ่มอาสา ที่
ช่วยเหลือดูแลด้วยการอาสาลงมือ ลงแรง
ระดมความคิด เป็นการอาสาทั้งในยามปกติ
ยามภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน
- การอาสาในชุมชนมีรูปแบบอย่างไร เช่น อาสา
แบบต่อเนื่อง และอาสาแบบครั้งคราว หรือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- ชุมชนมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบและ
วางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาสาสมัคร เช่น กลุ่ม
อาสาปันสุข กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ครูอาสาฯ อาสาช่วยภัยน�้ำท่วม อาสาป้องกัน
ไฟป่า เป็นต้น
- ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมและน�ำใช้อาสา
สมัครอย่างไรเมื่อเกิดสถานการณ์ดังที่กล่าวมา
๒) การระดมเงิน
- ท่านหรือกลุ่มของท่านมีกลุ่มระดมทุน (เงิน)
อะไรบ้าง ที่ช่วยเหลือดูแลกันด้วยทุนทรัพย์
ด�ำเนินการอย่างไร (อาจจะเป็นการบริจาค
การน�ำผลก�ำไรจากการประกอบการของกลุ่ม
อาชีพ กองทุนต่างๆ มาสมทบ) มีใครเกี่ยวข้อง
บ้าง และมีบทบาทอย่างไร
- มีการระดมเงินจากภาคประชาชนหรือไม่ เช่น
กลุ่มอาชีพต่างๆ สถาบันการเงินที่จัดตั้งและ
ด�ำเนินการโดยชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออม
วันละบาท กองทุนกองบุญหนุนเกื้อช่วย
เกษตรกรอินทรีย์ เป็นต้น ใครมีบทบาทส�ำคัญ
ในการระดมเงินจากภาคประชาชน
มีบทบาทอย่างไร
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๓. ปัจจัยเงื่อนไขที่
สนับสนุน
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- ท่านหรือกลุ่มของท่านมีการระดมเงินจาก
สถาบันการเงินที่ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐและ
ด�ำเนินการโดยชุมชนหรือไม่ มีการด�ำเนินการ
อย่างไร ใครเกี่ยวข้องในการด�ำเนินการบ้าง
(มีระเบียบของรัฐเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่มี
เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สร้าง
อาชีพ จัดการหนี้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
เป็นต้น) เช่นกองทุนหมู่บ้าน กองทุนสุขภาพ
ต�ำบล กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน
เป็นต้น
๑) คน ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ (ระดับบุคคล
และครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กร
ชุมชน ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน ระดับต�ำบล และระดับเครือข่าย)
- มีคน หรือกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
หรือหน่วยงาน แหล่งประโยชน์อะไรบ้าง ที่
สนับสนุนการด�ำเนินงานทางสังคม ได้แก่
บุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม เจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แหล่ง
ประโยชน์ หมู่บ้าน ชุมชน ต�ำบล เครือข่าย
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ
คนเก่ง อาสาสมัครในการพัฒนาชุมชน ผู้น�ำที่
สร้างการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือ เชื่อฟังในชุมชน แต่ละคน
เก่งเรื่องอะไร
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านใด กิจกรรม งาน
ที่ท�ำส่งผลต่อใครในชุมชน ส่งผลกระทบ ๕
ด้านอย่างไร (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการเมือง
การปกครอง)
- ท่านมีแนวคิดและหลักการท�ำงานอย่างไร และ
มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร
สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชน
อย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
นอกจากงานที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ ท่านมี
ส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมกลุ่มใดบ้าง มีส่วน
ร่วมอย่างไร
๒) ข้อมูล
- ลักษณะข้อมูลที่สนับสนุนเป็นอย่างไร
(ข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือ สถานะ
สุขภาพทั้งระดับบุคคลครอบครัว ภาพรวม
ชุมชุน แหล่งประโยชน์ ชุมชนหรือหมู่บ้าน
ต�ำบล และเครือข่าย)
๓) งบประมาณ
- งบประมาณที่สนับสนุนการด�ำเนินงานที่มีทั้ง
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้จากแหล่งใดบ้าง
อย่างไร
- ใครที่มีบทบาทหลักและบทบาทร่วมในการหา
งบประมาณ มีบทบาทอย่างไร
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๔. การสร้าง
ผลกระทบ

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๔) วิธีการจัดการงาน
- วิธีจัดการงานของทุนทางสังคม ด�ำเนินการ
อย่างไรมีทั้งท�ำร่วมกัน ท�ำแยก หรือต่างคน
ต่างท�ำ และแต่ละวิธีมีการด�ำเนินการอย่างไร
๑) ผลกระทบของงาน กิจกรรมของทุนทางสังคม
ทั้ง ๖ ระดับกับประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม
- งานที่ท�ำด้านสังคมดังกล่าวข้างต้นกระทบกับ
ประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่มประชากรกลุ่มใด
บ้าง ได้แก่ เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี
เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น วัยท�ำงาน หญิงตั้ง
ครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย กระทบอย่างไร
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ
- งานที่ท�ำด้านสังคมดังกล่าวข้างต้นกระทบกับ
๑๖ ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพอย่างไรบ้าง
มีผลกระทบอย่างไร (ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่ม
หลักได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ การเสริมความ
เข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ)
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๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม
ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง
- งานที่ท�ำด้านสังคมดังกล่าวข้างต้นส่งกระทบ
กับด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการ
ปกครองอย่างไร
๔) ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น
- งานที่ท�ำด้านสังคมดังกล่าวข้างต้นกระทบกับ
๗คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น ได้แก่ ๑) การสร้างการเรียนรู้
๒) การสร้างกลไก ๓) การสร้างศักยภาพ
๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การระดมทุน
และทรัพยากร ๖) การมีข้อตกลง และ
๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
อย่างไร
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ด้านเศรษฐกิจ

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
ศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ตนเองด้านเศรษฐกิจ

รายละเอียด
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจสามารถสะท้อนจากงานด้านเศรษฐกิจชุมชนใน ๔ กลุ่ม คือ ๑) เศรษฐกิจระดับครัว
เรือนมีงานในลักษณะการสร้างวินัยการออม การทำ�บัญชีครัวเรือน การพัฒนาทักษะฝีมือ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ๒) เศรษฐกิจระดับกลุ่ม
มีงานในลักษณะการจัดสวัสดิการกลุ่ม การสร้างอาชีพเสริม การช่วยเหลือเกื้อกูล จัดหาตลาด กระจายสินค้า ๓) เศรษฐกิจระดับองค์กร
ชุมชน และ๔) เศรษฐกิจระดับเครือข่าย มีงานในลักษณะงานคล้ายคลึงกันเช่นการตั้งร้านค้า ตลาดชุมชน สร้างสวัสดิการ กฎ กติกา
ข้อตกลงกลุ่ม การสนับสนุน จัดการทรัพยากรที่เอื้อ เป็นต้น
ในกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจชุมชนปรากฏใน ๔ ลักษณะได้แก่ การรวมกลุ่ม การสร้างการเรียนรู้ การ
สร้างการมีส่วนร่วม และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ คน เช่น สมาชิก ครอบครัว ผู้มีความชำ�นาญกว่า เจ้าหน้าที่
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ข้อมูลที่สนับสนุน เช่น ข้อมูลด้านเทคนิควิธี เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการผลิต งบประมาณ
ที่สนับสนุนการดำ�เนินงานที่มีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมไปถึงวิธีจัดการงานของทุนทางสังคมมีทั้งทำ�ร่วมกัน ทำ�แยก หรือต่างคนต่าง
ทำ� ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยแยกเป็น
๑) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย ๑๓ กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น วัยทำ�งาน
หญิงตัง้ ครรภ์ ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ผูป้ ว่ ยจิตเวช ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง คนพิการ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือและผูป้ ว่ ยระยะท้าย
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลักได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ
การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ
๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการ
ปกครอง
๔) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๗ คุณลักษณะได้แก่
๑) การสร้างการเรียนรู้ ๒) การสร้างกลไก ๓) การสร้างศักยภาพ ๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การระดมทุนและทรัพยากร
๖) การมีข้อตกลง และ๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๘) .ระบบเศรษฐกิจชุมชน.เอกสารการนำ�เสนอเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่๖ กรณี “ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน” วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น ๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
(เอกสารอัดสำ�เนา) .

เพือ่ ให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนด้านเศรษฐกิจ สามารถสะท้อนผ่านงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชน
ทั้ง ๖ ระดับ และการจัดระบบย่อยต่างๆ ภายใต้ระบบการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับ
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน

ระดับกลุ่ม

ในพื้นท่ี
นอกพื้นท่ี
ทำ�ร่วมกัน
ทำ�แยกกัน
ต่างคนต่างทำ�

ประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม
๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมกำ�หนดภาวะสุขภาพ
องค์ประกอบโครงสร้าง ชชทถ. ๕ ด้าน (ทางตรง/ทางอ้อม)
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง

วิธีการจัดการงาน

ข้อมูล
งบประมาณ

แผนภาพที่ ๕.๒ (๒) ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ

การสร้างผลกระทบ

ปัจจัย เง่ือนไขท่ีสนับสนุน

คน

สังคม
เศรษฐกิจ
สภาวะแวดล้อม
สุขภาพ
การเมืองการปกครอง

การจัดสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม
การตั้งกลุ่มอาชีพ
เพิ่มเทคนิค ทักษะให้สมาชิก
สร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือกัน (ลงขัน ลงแขก)
ส่งเสริมการตลาด กระจาย แลกเปล่ียน ต่อรอง
สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ทำ�ลายส่ิงแวดล้อม
ร้านค้า ตลาดชุมชน
ระบบตลาด แลกเปล่ียน ต่อรอง กระจาย
ส่งเสริมการสร้างสวัสดิการ
สร้างข้อตกลง
สร้างกฎ กติกา ข้อตกลง
จัดการทรัพยากร
จัดการทรัพยากรอื้อการผลิต
การรวมกลุ่ม
ปลู
ก
ฝั
ง
วิ
นัย
จัดการเงิน
ทำ�เป็นวิถีพอเพียง
การสร้างการเรียนรู้
สามารถพึ่งตนเองได้
ร่วมคิด
สร้างจิตสำ�นึก
ร่วมทำ�
ร่วมรับผลประโยชน์
การสร้างการมีส่วนร่วม
ร่วมเป็นเจ้าของ
เพิ่มทักษะ
การพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาเทคนิค
อาสาสมัคร
สร้างเสริมภูมิปัญญา
ครอบครัว
ผู้ท่ีชำ�นาญกว่า
ด้านเทคนิควิธี
เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ด้านเทคโนโลยี
องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
การจัดการเงิน ผลผลิต

การสร้างวินัยการออม
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
การพัฒนาทักษะฝีมือ ภูมิปัญญา
ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร
ผลิตสิ่งของใช้เอง

ระดับองค์กรชุมชน/เครือข่าย
ระดับทุนทางสังคม
• ระดับบุคคลและครอบครัว
• ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
• ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
• ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
• ระดับตำ�บล
• ระดับเครือข่าย
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ลักษณะงานด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน

ระดับครัวเรือน

๒. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ
ดังรายละเอียด

ด้านเศรษฐกิจ
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ประเด็น
๑. ลักษณะงานด้านเศรษฐกิจ
(ระดับครัวเรือน ระดับ
กลุ่มทางสังคม ระดับ
องค์กรชุมชน และระดับ
เครือข่าย) (ภายใต้ ๑๒
ประเด็น ได้แก่ ผ้าพื้นเมือง
ข้าวและโรงสีชุมชน ผัก
สวนครัว การท่องเที่ยว
ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ
ตลาดชุมชน การบริการ
สุขภาพชุมชน การจัดการ
น�้ำ การจัดการป่า การ
จัดการขยะ องค์กรการเงิน
และศูนย์เรียนรู้ชุมชน)

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑) ข้อมูลลักษณะงานของทุนทางสังคมที่ส่ง
ผลต่อการจัดการด้าน เศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ที่
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีวินัยในการออม มี
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเป็นการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อย่างไร
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ ฝีมือ การใช้
ภูมิปัญญา หรือการผลิตของใช้เอง
ซึ่งเป็นการจัดการด้านเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือนหรือไม่ อย่างไร
- ทุนทางสังคมเหล่านั้น มีแนวทางการ
ท�ำงานอย่างไร
- มีใครเป็นผู้ด�ำเนินการหลักและร่วมบ้าง
๒) ข้อมูลลักษณะงานของทุนทางสังคมที่ส่ง
ผลต่อการจัดการด้าน เศรษฐกิจระดับกลุ่ม
ทางสังคม
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
งานส่งเสริมให้คนในชุมชนหรือสมาชิกกลุ่ม
มีการจัดสวัสดิการเฉพาะสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง
เป็นการจัดการด้านเศรษฐกิจระดับกลุ่ม
หรือไม่ อย่างไร
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ที่มี
การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจระดับกลุ่มหรือไม่ อย่างไร

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ประเด็น

-

๓)

-

-

-

-

-

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
การเพิ่มเทคนิคหรือพัฒนาทักษะให้สมาชิก
ซึ่งเป็นการจัดการด้านเศรษฐกิจระดับกลุ่ม
หรือไม่ อย่างไร
มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ที่มี
การลงแขก ลงขันในการท�ำงานอันเป็น
วัฒนธรรมในการช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นการ
จัดการด้านเศรษฐกิจระดับกลุ่มหรือไม่
อย่างไร
มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
การส่งเสริมการตลาด กระจายแลกเปลี่ยน
สินค้า ต่อรองราคา ซึ่งเป็นการจัดการด้าน
เศรษฐกิจระดับกลุ่มหรือไม่ อย่างไร
มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นการจัดการด้านเศรษฐกิจระดับกลุ่ม
หรือไม่ อย่างไร
ทุนทางสังคมเหล่านั้น มีแนวทางการ
ท�ำงานอย่างไร
มีใครเป็นผู้ด�ำเนินการหลักและร่วมบ้าง
ข้อมูลลักษณะงานของทุนทางสังคมที่ส่ง
ผลต่อการจัดการด้าน เศรษฐกิจระดับระดับ
องค์กรชุมชน หรือเครือข่าย
มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
การจัดท�ำร้านค้า หรือการตลาด ซึ่ง
เป็นการจัดการด้านเศรษฐกิจระดับองค์กร
ชุมชน หรือเครือข่ายหรือไม่ อย่างไร
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๒. กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
(การรวมกลุ่ม
การสร้างการเรียนรู้
การสร้างการมีส่วนร่วม
การพัฒนาศักยภาพ)

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ที่มี
การส่งเสริมการตลาด กระจายแลกเปลี่ยน
สินค้า ต่อรองราคา ซึ่งเป็นการจัดการด้าน
เศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชน หรือเครือข่าย
หรือไม่ อย่างไร
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
การส่งเสริมการสร้างสวัสดิการแก่คนใน
ชุมชนหรือสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเป็นการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชน หรือ
เครือข่ายหรือไม่ อย่างไร
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มี
การสร้างกฎ กติกา ข้อตกลง ซึ่งเป็นการ
จัดการด้านเศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชน
หรือเครือข่ายหรือไม่ อย่างไร
- มีงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ที่มี
การจัดการทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิต ซึ่ง
เป็นการจัดการด้านเศรษฐกิจระดับองค์กร
ชุมชน หรือเครือข่ายหรือไม่ อย่างไร
- ทุนทางสังคมเหล่านั้น มีแนวทางการ
ท�ำงานอย่างไร
- มีใครเป็นผู้ด�ำเนินการหลักและร่วมบ้าง
๑) กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เกิด
จากการรวมกลุ่ม
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนเหล่านี้ มีงาน
และกิจกรรม ที่มีกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
อย่างไรบ้างและมีแนวทางการท�ำงาน
อย่างไร
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๒) กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เกิด
การสร้างการเรียนรู้
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนเหล่านี้ มีงาน
และกิจกรรม ที่มีกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากการการสร้างการ
เรียนรู้อย่างไรบ้าง และมีแนวทางการ
ท�ำงานอย่างไร
๓) กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เกิด
การสร้างการมีส่วนร่วม
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนเหล่านี้ มีงาน
และกิจกรรม ที่มีกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากการสร้างการมี
ส่วนร่วมอย่างไรบ้าง และมีแนวทางการ
ท�ำงานอย่างไร
๔) กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เกิด
การพัฒนาศักยภาพ
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนเหล่านี้ มีงาน
และกิจกรรม ที่มีกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่เกิดจากการการพัฒนา
ศักยภาพอย่างไรบ้าง และมีแนวทางการ
ท�ำงานอย่างไร
๓. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุน ๑) ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านคน
(คน ข้อมูล งบประมาณ - แต่ละทุนทางสังคมมีการจัดการปัจจัย
และวิธีการจัดการงาน)
เงื่อนไขด้านคน เช่น แกนน�ำ ผู้บริหาร
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนให้การด�ำเนินงานประสบผล
ส�ำเร็จ อย่างไรบ้าง
- มีการใช้กลไกใดในการหนุนเสริมการท�ำงาน
(แกนน�ำกลุ่มทางสังคม ผู้น�ำชุมชน อปท.
หรือหน่วยงานต่างๆ) อย่างไร

ประเด็น

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

161

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๒) ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านข้อมูล
- แต่ละทุนทางสังคมมีการจัดการปัจจัย
เงื่อนไข ด้านข้อมูล เช่น การจัดท�ำข้อมูล
การน�ำใช้ข้อมูล เวทีการใช้ข้อมูล เป็นต้น
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การด�ำเนินงานประสบ
ผลส�ำเร็จ อย่างไรบ้าง
- มีแนวทางในการจัดการอย่างไรบ้าง
- มีการใช้กลไกใดในการหนุนเสริมการท�ำงาน
(แกนน�ำกลุ่มทางสังคม ผู้น�ำชุมชน อปท.
หรือหน่วยงานต่างๆ) อย่างไร
๓) ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุนด้านงบประมาณ
- แต่ละทุนทางสังคมมีการจัดการปัจจัย
เงื่อนไข ด้านงบประมาณ เช่น การระดมทุน
การจัดสรรงบประมาณ การได้รับงบ
ประมาณสนับสนุน เป็นต้น ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนให้การด�ำเนินงานประสบผล
ส�ำเร็จ อย่างไรบ้าง
- ได้รับการช่วยเหลือ จากใคร อย่างไร
- มีแนวทางในการจัดการอย่างไรบ้าง
- มีการใช้กลไกใดในการหนุนเสริมการท�ำงาน
(แกนน�ำกลุ่มทางสังคม ผู้น�ำชุมชน อปท.
หรือหน่วยงานต่างๆ) อย่างไร
๔) ปัจจัยเงือ่ นไขทีส่ นับสนุนด้านวิธกี ารจัดการงาน
- แต่ละทุนทางสังคมมีการจัดการปัจจัย
เงื่อนไข ด้านวิธีการท�ำงาน เช่น การเพิ่ม
เทคนิค วิธีการ การจัดท�ำกฎ กติกา ข้อ
ตกลง การเพิ่มคนท�ำงาน การขยายกลุ่ม
เป้าหมาย เป็นต้น ซึง่ มีสว่ นสนับสนุนให้
การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ อย่างไรบ้าง
- มีแนวทางในการจัดการอย่างไร
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๔. การสร้างผลกระทบ
(๑๓ กลุ่มประชากร ๑๖
ประเด็นปัจจัยก�ำหนด
สุขภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่ก�ำหนดภาวะ
สุขภาพองค์ประกอบ
โครงสร้างชุมชน ๕ด้าน
และ ๗คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น)

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- มีการใช้กลไกใดในการหนุนเสริมการท�ำงาน
(แกนน�ำกลุ่มทางสังคม ผู้น�ำชุมชน อปท.
หรือหน่วยงานต่างๆ) อย่างไร
๑) การสร้างผลกระทบต่อ ๑๓ กลุ่มประชากร
- ทุนทางสังคมที่มีการจัดการด้านด้าน
เศรษฐกิจ มีงานและกิจกรรมที่มีการสร้าง
ผลกระทบต่อ ๑๓กลุม่ ประชากร กลุม่ ใดบ้าง
- ส่งผลกระทบอย่างไร
- การสร้างผลกระทบต่อประเด็นปัจจัย
ก�ำหนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ก�ำหนดภาวะสุขภาพ ๑๖ ประเด็น
- ทุนทางสังคมที่มีการจัดการด้านเศรษฐกิจ
มีงานและกิจกรรมที่มีการสร้างผลกระทบ
ต่อประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ก�ำหนดภาวะสุขภาพ ๑๖
ประเด็นกลุ่มใดบ้าง
- ส่งผลกระทบอย่างไร
๒) การสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชน ๕ ด้าน
- ทุนทางสังคมที่มีการจัดการด้านด้าน
เศรษฐกิจ มีงานและกิจกรรมที่มีการสร้าง
ผลกระทบต่อ โครงสร้างชุมชน ๕ ด้านใดบ้าง
- ส่งผลกระทบอย่างไร
๓) การสร้างผลกระทบ ๗ คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
- ทุนทางสังคมที่มีการจัดการด้านด้าน
เศรษฐกิจ มีงานและกิจกรรมที่มีการสร้าง
ผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นใดบ้าง
- ส่งผลกระทบอย่างไร
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ด้านสภาวะแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการตนเองด้านสภาวะ
แวดล้อม

รายละเอียด
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อมสามารถสะท้อน งานด้านสภาวะแวดล้อมในชุมชน ๕ กลุ่ม คือ ๑) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ� ป่า โดยการใช้ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๒) การจัดการมลพิษได้แก่ การจัดการขยะ ขยะ
พิษ การจัดการนำ�เสีย สารเคมี เป็นต้น ๓) การจัดการภัยพิบัติ ได้แก่ การจัดการในขั้นเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติ การดูแลช่วยเหลือขณะเกิดภัยพิบัติ
และระยะหลังเกิดภัยพิบัติ ๔) การจัดการพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นการจัดการพลังงานที่ไม่ใช้กลุ่มพลังงานหลักเช่น แก๊สชีวภาพ ถ่านจากขยะ เตา
พลังงานแกลบ เป็นต้น และ๕) การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำ�เนินชีวิต ซึ่งมีทั้งการปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านได้แก่ ปรับบ้านเพื่อคนพิการ สูง
อายุ เด็กเล็กเป็นต้น และนอกบ้านเรือนได้แก่ การปรับพื้นที่สาธารณะ ทางเดิน ราวบันได ลานกีฬา ลานกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น รวมถึงการมีกลุ่ม
ทางสังคมที่คอยให้การช่วยเหลือดูแล
ในการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อมมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ คน ประกอบด้วยครอบครัว คนต้นแบบ เจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลที่สนับสนุนได้แก่
ข้อมูลปัญหาและความต้องการ ข้อมูลเชิงเทคโนโลยี ข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือประสบปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม งบประมาณที่สนับสนุน
การดำ�เนินงานที่มีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และวิธีจัดการงานของทุนทางสังคมมีทั้งการทำ�แบบมีส่วนร่วม จัดการด้านกลไกขับเคลื่อน และการสร้าง
ข้อตกลงร่วม ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น
๑) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย ๑๓ กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น วัยทำ�งาน หญิงตั้งครรภ์
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลักได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ การเสริม
ความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ
๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง
๔) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๗ คุณลักษณะได้แก่ ๑) การสร้าง
การเรียนรู้ ๒) การสร้างกลไก ๓) การสร้างศักยภาพ ๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การระดมทุนและทรัพยากร ๖) การมีข้อตกลง และ
๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๘) .พลังงานชุมชน เอกสารประกอบการประชุมเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ ๕กรณี “พลังงานชุมชน”
วันพฤหัสที่ ๑๓สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (เอกสารอัดสำ�เนา) .
ทวิดา กมลเวชช. (๒๕๕๔). คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น. วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า.ค้นเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙, จาก
http://www.openbase.in.th/files/f_๐.pdf
Burton, E. (๒๐๑๒). “Street ahead? The role of the built environment in healthy ageing”. Perspectives in Public Health. ๑๓๒ (๔) ,
๑๖๑-๑๖๒.

เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นด้านสภาวะแวดล้อม จากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ต�ำบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับ
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อม

๒.๓ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน

พลังงานทางเลือก

ภัยพิบัติ

มลพิษ

หลังเกิด

ขณะเกิด

เตรียมก่อนเกิด

สารเคมี

น้ำ�เสีย

ขยะและขยะพิษ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การป้องกัน

การบำ�บัด

ในบ้าน
นอกบ้าน

เยียวยา
ปรับสภาพแวดล้อม

แก๊สชีวภาพ
ถ่านจากขยะ
เตาซุปเปอร์อั้งโล่
เตาอิวาเตะ
เตาพลังงานแกลบ ไฟฟ้าจากแก๊ส
ชีวมวล
ไฟฟ้าจากกังหันลม
ไฟฟ้าจากขยะ
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

การให้ความรู้
เตรียมอาสาสมัคร
ฝึกในสถานการณ์จริง
แผนอพยพ

Reduce Reuse Repair Reject Recycle
การป้องกัน การทำ�ลายขยะท่ีมีพิษ

การใช้/การอนุรักษ์/การฟื้นฟู

การใช้/การอนุรักษ์/การฟื้นฟู

การใช้/การอนุรักษ์/การฟื้นฟู

การปรับพฤติกรรม
การป้องกัน
อพยพ
แจ้งเหตุ

ดิน
น้ำ�
ป่า

แผนภาพที่ ๕.๒ (๓) ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม

การปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการดำ�เนินชีวิต
กายภาพ
อาสาสมัคร
สังคม
ครอบครัว
คน
หน่วยงาน
คนต้นแบบ
ปัญหาและความต้องการ
ข้อมูล
เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ด้านเทคโนโลยี
องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุน
ในพื้นท่ี
งบประมาณ
นอกพื้นท่ี
การมีส่วนร่วม
วิธีการจัดการงาน
กลไกสนับสนุน
ประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม
ข้อตกลงร่วม
๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมกำ�หนดภาวะสุขภาพ
การสร้างผลกระทบ
องค์ประกอบโครงสร้าง ชชทถ. ๕ ด้าน (ทางตรง/ทางอ้อม)
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง

ระดับทุนทางสังคม
• ระดับบุคคลและครอบครัว
• ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
• ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
• ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
• ระดับตำ�บล
• ระดับเครือข่าย

ลักษณะงานด้านสภาวะแวดล้อม

๒. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม
ดังรายละเอียด

ด้านสภาวะแวดล้อม
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ประเด็น
๑. การจัดการสภาวะ
แวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติ ดิน น�้ำ
ป่า)

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับดิน เช่น อาณาเขต พื้นที่ ภูมิประเทศ
ลักษณะดินเสื่อมในชุมชน เป็นต้น จ�ำนวนกลุ่มทาง
สังคมร่วมอนุรักษ์ ดิน แนวทางการอนุรักษ์ดินของ
ชุมชน จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดินเสื่อม
- ลักษณะดินในพื้นที่ที่ท่านอยู่มีลักษณะเป็นอย่างไร
- ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรดินหรือไม่ เช่น ปัญหาดินเสื่อมสภาพ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง
อาสาสมัครในการพัฒนา ชุมชน ผูน้ ำ� ทีร่ ว่ มอนุรกั ษ์ดนิ
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
อนุรักษ์ดิน หรือไม่ ถ้ามีมีกลุ่มอะไรบ้าง มีหลักการ
ท�ำงานอย่างไร และมี พัฒนาการมาอย่างไร
- แนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม แกน
น�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการท�ำงานอย่างไร
และผูท้ เี่ ข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม การด�ำเนินที่
ท�ำ เป็นอย่างไร การท�ำงานกลุม่ ส่งผลกระทบต่อใครใน
ชุมชนบ้าง
- ในชุมชนของท่านมีหมู่บ้านจัดการตนเองด้านการ
อนุรักษ์ดินที่สร้างผลกระทบกับกลุ่มประชากร
๑๖ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หรือไม่ อย่างไร
- กลุ่มต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการ
ท�ำงานกับกลุ่มของท่านอย่างไรกลุ่ม มีองค์กรชุมชน
แกนน�ำ หน่วยงานในชุมชนใดทีช่ ว่ ยสนับสนุนการ
ท�ำงานของกลุม่
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ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- มีสถานที่หรือ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุน
การด�ำเนินงานในการอนุรักษ์ดินในพื้นที่ชุมชน ใช้
พื้นที่นั้นในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างไร เช่น พื้นที่
ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ศาลากลางบ้าน เป็นต้น
สถานที่หรือแหล่งประโยชน์นั้น อยู่ที่หมู่ใดแหล่ง
ประโยชน์เหล่านั้นได้มาอย่างไร เช่น เป็นพื้นที่
สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ได้จากการบริจาคของบุคคล
หรือหน่วยงาน เป็นต้น
๒) ข้อมูลเกี่ยวกับน�้ำ เช่น จ�ำนวนแหล่งน�้ำตาม
ธรรมชาติ แม่น�้ำ น�้ำตก ห้วย หนอง ล�ำคลองบึง ข้อมูล
จากการใช้ประโยชน์จากน�้ำ จ�ำนวน และลักษณะการใช้
จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำ อื่นๆ (ระบุ)
- จ�ำนวนแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ แม่น�้ำ น�้ำตก ห้วย
หนอง ล�ำคลองบึงในพื้นที่ที่ท่านอยู่เป็นอย่างไร
	 ในพื้นที่ของท่านมีข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากน�้ำ
จ�ำนวน และลักษณะการใช้จากแหล่งน�้ำเป็นอย่างไร
- ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรน�้ำหรือไม่ อย่างไร
	 ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน�้ำหรือไม่ อย่างไร
- การแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน�้ำของชุมชนท�ำ
อย่างไร เช่น ผู้ที่แก้ปัญหามีความเชี่ยวชาญด้านอะไร
และผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง
อาสาสมัครในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรน�้ำ เช่น
กลุ่มอนุรักษ์กลุ่มท�ำฝายกั้นน�้ำเครือข่ายกลุ่มจิตอาสา
เป็นต้น
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการทรัพยากรน�้ำ หรือไม่
- ถ้ามีมีกลุ่มอะไรบ้าง มีหลักการท�ำงานอย่างไร และมี
พัฒนาการมาอย่างไร
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ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- แนวคิดในการรวมกลุ่มเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
น�้ำคืออะไร แกนน�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธี
การท�ำงานอย่างไร และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร
กิจกรรม การด�ำเนินที่ท�ำเป็นอย่างไร การท�ำงาน
กลุ่มส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
- ในชุมชนของท่านมีหมู่บ้านจัดการตนเองด้านการ
จัดการทรัพยากรน�้ำที่สร้างผลกระทบกับกลุ่ม
ประชากร ๑๖ ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หรือไม่
อย่างไร
- กลุ่มต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการ
ท�ำงานการจัดการทรัพยากรน�้ำกับกลุ่มของท่าน
อย่างไร มีองค์กรชุมชน แกนน�ำ หน่วยงานในชุมชน
ใดที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของกลุ่ม
- มีสถานที่ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานในการในการจัดการทรัพยากรน�้ำพื้นที่
ชุมชน ใช้พื้นที่นั้นในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างไร
๓) ข้อมูลเกี่ยวกับป่า เช่น จ�ำนวน ขนาด อาณาเขต
ประเภทของป่า ข้อมูลการจัดการป่าไม้และทรัพยากร
ป่าไม้ ข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์จากป่า อื่นๆ (ระบุ)
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวน ขนาด อาณาเขต
ประเภทของป่าลักษณะป่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่มี
ลักษณะเป็นอย่างไร
- ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรป่าหรือไม่ อย่างไร
- ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัครในการ
พัฒนาชุมชน ผู้น�ำที่ร่วมอนุรักษ์ป่า
- แนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม
แกนน�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการท�ำงาน
อย่างไร และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม
การด�ำเนินที่ท�ำเป็นอย่างไร การท�ำงานกลุ่มส่ง
ผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
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๒. มลพิษ

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- ในชุมชนของท่านมีหมู่บ้านจัดการตนเองระบบการ
อนุรักษ์ป่าที่สร้างผลกระทบกับกลุ่มประชากร ๑๖
ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หรือไม่ อย่างไร
- กลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงใน
การท�ำงานกับกลุ่มของท่านอย่างไรกลุ่ม มีองค์กร
ชุมชน แกนน�ำ หน่วยงานในชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุน
การท�ำงานของกลุ่ม
- มีสถานที่หรือ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุน
การด�ำเนินงานในการอนุรักษ์ ป่าในพื้นที่ชุมชน ใช้
พื้นที่นั้นในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างไร เช่น พื้นที่
ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ศาลากลางบ้าน เป็นต้น
สถานที่หรือแหล่งประโยชน์นั้น แหล่งประโยชน์เหล่า
นั้นได้มาอย่างไร
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษที่มีในชุมชน เช่น ขยะ น�้ำเสีย
อากาศ ควันพิษ ฝุ่นละออง เสียงดัง การใช้สารเคมี
ข้อมูลผลกระทบขนาดความรุนแรงของปัญหาจ�ำนวน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มีในชุมชน
- ในชุมชนของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษหรือไม่ ถ้ามี
เกี่ยวกับอะไร เป็นอย่างไร
- ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีใคร
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษในชุมชน
	 ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง
อาสาสมัครในการพัฒนาชุมชน ผู้น�ำที่ร่วมจัดการ
ปัญหาด้านมลพิษ เช่น ขยะ น�้ำเสีย ฝุ่นละออง
สารเคมี เป็นต้น
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุนนอกจากงานที่ท่านมีความ
เชี่ยวชาญ ท่านมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมกลุ่มใด
บ้าง มีส่วนร่วมอย่างไร
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๓. ภัยพิบัติ

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ หรือไม่ ถ้ามีมีกลุ่มอะไร
บ้าง มีหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมา
อย่างไร
- แนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม
แกนน�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการ ท�ำงาน
อย่างไร และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม
การด�ำเนินที่ท�ำเป็นอย่างไร การท�ำงานกลุ่มส่งผลก
ระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
- ในชุมชนของท่านมีหมู่บ้านจัดการตนเองด้านการ
จัดการปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษที่สร้างผลกระทบกับ
กลุ่มประชากร๑๖ประเด็นปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ หรือ
ไม่ อย่างไร
- มีสถานที่หรือ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุน
การการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษด�ำเนินงานใน
ในพืน้ ทีช่ มุ ชน ใช้พน้ื ทีน่ นั้ ในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างไร
เช่น พื้นที่ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ศาลากลางบ้าน
เป็นต้น สถานที่หรือแหล่งประโยชน์นั้น อยู่ที่หมู่ใด
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ เช่น น�้ำท่วม ดิน
ถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหวไฟป่า ลมพายุ คลื่นลมทะเล
จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกิดภัยพิบัติ ข้อมูลผลก
ระทบขนาดความรุนแรงของปัญหาจากเกิดภัยพิบัติ
- ในชุมชนของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดภัยพิบัติ เช่นน�้ำท่วม ดินถล่ม สึนามิ แผ่น
ดินไหว ไฟป่า ลมพายุ คลื่นลมทะเล ถ้ามีเกี่ยวกับ
อะไร เป็นอย่างไร
- ในชุมชนของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดภัยพิบัติ เช่น ท่วม ดินถล่ม สึนามิ แผ่นดิน
ไหว ลมพายุ คลื่นลมทะเล เป็นต้น ถ้ามีเกี่ยวกับ
อะไร เป็นอย่างไร
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๔. สภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ

ประเด็น
๓. พลังงานทางเลือก

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑) การใช้พลังงานทางเลือกของชุมชน
- ในชุมชนของท่านมีการใช้พลังงานทางเลือกหรือไม่
ถ้ามีเกี่ยวกับด้านใด เช่น ไฟฟ้า น�้ำมัน แก๊สชีวภาพ
น�้ำมันไบโอดีเซล พลังงานน�้ำ พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่งเตาอเนกประสงค์ เป็น
อย่างไร
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง
อาสาสมัครในการพัฒนา
- ชุมชน ผูน้ ำ� ทีร่ ว่ มแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการปัญหาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกหรือไม่ ถ้า
มีมีกลุ่มอะไรบ้าง มีแนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร
และมี พัฒนาการมาอย่างไรใครมีส่วนร่วม แกนน�ำ
กลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการท�ำงานอย่างไร
และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม การ
ด�ำเนินทีท่ ำ� เป็นอย่างไร การท�ำงานกลุม่ ส่งผลกระทบ
ต่อใครในชุมชนบ้าง
- กลุ่มต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการ
ท�ำงานกับกลุ่มของท่านอย่างไรกลุ่ม มีองค์กรชุมชน
แกนน�ำ หน่วยงานในชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุนการ
ท�ำงานของกลุ่ม มีสถานที่หรือ แหล่งประโยชน์ใด
บ้างที่ช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงาน ใช้พื้นที่นั้นใน
การด�ำเนินกิจกรรมอย่างไร
๑) สภาวะแวดล้อมนอกบ้าน (พื้นที่สาธารณะ) ข้อมูล
เกี่ยวกับจุดอันตราย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรมจุดอันตราย เช่นทางแยก ทางโค้ง
ทางหักศอก และทางช�ำรุด เป็นต้น พื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาอาชญากรรมเช่น ถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง
บ้านร้าง ที่รกร้าง เป็นต้น อื่นๆ (ระบุ)
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
ปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด มี
ใครเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากปัญหาภัยพิบตั ใิ นชุมชน
ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง
อาสาสมัครในการจัดการปัญหาการเกิดภัยพิบัติ
เช่น น�้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น
ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการปัญหาเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติหรือไม่ เช่น
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น มีกลุ่มอะไร
บ้าง มีแนวคิดในการท�ำงานอย่างไร และมี
พัฒนาการมา ใครมีส่วนร่วม แกนน�ำกลุ่มทางสังคม
และสมาชิกมีวิธีการท�ำงานอย่างไร และ การท�ำงาน
กลุ่มส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
กลุ่มต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการ
ท�ำงานการเกิดภัยพิบัติกับกลุ่มของท่านอย่างไรกลุ่ม
มีองค์กรชุมชน แกนน�ำ หน่วยงานในชุมชนใดที่ช่วย
สนับสนุนการท�ำงานของกลุ่ม
มีสถานที่หรือ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุน
การด�ำเนินงานการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการเกิด
ภัยพิบัติ ใช้พื้นที่นั้นในการด�ำเนินกิจกรรมอย่างไร
สถานที่หรือแหล่งประโยชน์นั้น อยู่ที่หมู่ใดในชุมชน
ของท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับจุดอันตราย พื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาอาชญากรรมจุดอันตราย เช่นทาง
แยก ทางโค้ง ทางหักศอก และทางช�ำรุด เป็นต้น
หรือไม่ ถ้ามีเป็นอย่างไร
ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัครในแก้
ปัญหาเกี่ยวกับจุดอันตรายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาอาชญากรรมจุดอันตราย
ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการปัญหาเกี่ยวกับจุดอันตราย พื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาอาชญากรรมจุดอันตราย หรือไม่ ถ้ามี
มีกลุ่มอะไรบ้าง มีหลักการท�ำงานอย่างไร และมี
พัฒนาการมาอย่างไร
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- แนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม แกน
น�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการท�ำงานอย่างไร
และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม การ
ด�ำเนินที่ท�ำเป็นอย่างไร การท�ำงานกลุ่มส่งผลกระ
ทบต่อใครในชุมชนบ้าง
- ในชุมชนของท่านมีหมู่บ้านจัดการตนเองด้านการ
จัดการปัญหาที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับจุดอันตราย พื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมจุดอันตราย
ที่สร้างผลกระทบกับกลุ่มประชากร๑๖ประเด็นปัจจัย
ก�ำหนดสุขภาพ หรือไม่ อย่างไร
- กลุ่มต่างๆ ที่มีในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการท�ำงาน
เกี่ยวกับจุดอันตราย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรมจุดอันตราย กับกลุ่มของท่านอย่างไร
กลุ่ม มีองค์กรชุมชน แกนน�ำ หน่วยงานในชุมชนใด
ที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงาน
๒) ข้อมูลเกีย่ วกับ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ การปรับ
สภาวะแวดล้อมในบ้าน การซ่อมถนน การจัดตลาดสด
ให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จ�ำนวน ลักษณะผู้ใช้แหล่ง
ประโยชน์เช่นผู้สูงอายุ เด็กเยาวชนและวัยท�ำงานเป็นต้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แหล่งประโยชน์ อื่นๆ (ระบุ)
- ในชุมชนของท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับ การปรับสภาวะ
แวดล้อมในบ้าน การซ่อมถนน การจัดตลาดสดให้
ถูกสุขลักษณะ เป็นต้นหรือไม่ ถ้ามีเป็นอย่างไร
- ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัครในแก้
ปัญหาเกี่ยวกับการปรับ สภาวะแวดล้อมในบ้านและ
หน่วยบริการเฉพาะในชุมชน
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการปัญหาเกี่ยวกับสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ
หรือไม่ ถ้ามีมีกลุ่มอะไรบ้าง มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมี พัฒนาการมาอย่างไร
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
- แนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม
แกนน�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการท�ำงาน
อย่างไร และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม
การด�ำเนินงานที่ท�ำเป็นอย่างไร การท�ำงานกลุ่ม
ส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
- กลุ่มต่างๆ ที่มีในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการท�ำงาน
เกี่ยวกับสวนสาธารณะ สวนสุขภาพกับกลุ่มของ
ท่านอย่างไรกลุ่ม มีองค์กรชุมชน แกนน�ำ หน่วยงาน
ในชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของกลุ่ม
๓) สภาวะแวดล้อมภายในบ้าน เช่น ข้อมูลบ้านที่ต้องได้
รับการปรับปรุง ข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อ
ปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัย ข้อมูลกลุ่มทางสังคมที่มี
ทักษะ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน หรือกลุ่มอาสาสมัคร
เป็นต้น ที่สามารถร่วมปรับ อื่นๆ (ระบุ)
- ในชุมชนของท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่ต้องได้รับ
การปรับปรุงถ้ามีเป็นอย่างไร
- ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพบ้านและที่
อยู่อาศัย หรือไม่ อย่างไร
- ข้อมูลกลุ่มทางสังคมที่มีทักษะ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน
หรือกลุ่มอาสาสมัคร เป็นต้น
- ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัครในแก้
ปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายในบ้าน
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุนนอกจากงานที่ท่านมีความ
เชี่ยวชาญ ท่านมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมกลุ่มใด
บ้าง มีส่วนร่วมอย่างไร
- ในชุมชนของท่านมีจ�ำนวนกลุ่มทางสังคมที่ร่วม
จัดการปัญหาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายในบ้าน
หรือไม่ ถ้ามีมีกลุ่มอะไรบ้าง มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
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- แนวคิดในการรวมกลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม แกน
น�ำกลุ่มทางสังคมและสมาชิกมีวิธีการท�ำงานอย่างไร
และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม การ
ด�ำเนินทีท่ ำ� เป็นอย่างไร การท�ำงานกลุม่ ส่งผลกระทบ
ต่อใครในชุมชนบ้าง
- กลุม่ ต่างๆ ทีม่ ี ในชุมชนมีความเชือ่ มโยงในการท�ำงาน
เกี่ยวกับกับกลุ่มของสภาวะแวดล้อมภายในบ้านท่าน
อย่างไรกลุ่ม มีองค์กรชุมชน แกนน�ำ หน่วยงานใน
ชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของกลุ่ม
๔) หน่วยงานที่เปิดในชุมชน เช่น ศูนย์จัดการความ
ขัดแย้ง เป็นต้น ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ อื่นๆ (ระบุ)
- ในชุมชนของท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เปิดใน
ชุมชน เช่น ศูนย์จัดการความขัดแย้ง เป็นต้น ถ้ามี
เป็นอย่างไร
- ในชุมชนของท่านข้อมูลข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบศูนย์
จัดการความขัดแย้ง หรือไม่ อย่างไร
- ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัครในแก้
ปัญหาเกี่ยวกับศูนย์จัดการความขัดแย้ง
- ในชุมชนของท่านมีจำ� นวนกลุม่ ทางสังคมทีร่ ว่ มจัดการ
ปัญหาเกีย่ วกับ ศูนย์จดั การความขัดแย้ง หรือไม่ ถ้ามี
มีกลุม่ อะไรบ้าง มีแนวคิดในการท�ำงานอย่างไร และมี
พัฒนาการมาอย่างไร แกนน�ำกลุม่ ทางสังคมและสมาชิก
มีวธิ กี ารท�ำงานอย่างไร การด�ำเนินทีท่ ำ� เป็นอย่างไร
การท�ำงานกลุม่ ส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง
- กลุ่มต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงในการ
ท�ำงานเกี่ยวกับกับศูนย์จัดการความขัดแย้งท่าน
อย่างไรกลุ่ม มีองค์กรชุมชน แกนน�ำ หน่วยงานใน
ชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของกลุ่ม
- มีสถานที่ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการ
ท�ำงานด้านอาสาสมัครที่เกี่ยวกับมลพิษด�ำเนินงาน
ในในพื้นที่ชุมชน ใช้พื้นที่นั้นในการด�ำเนินกิจกรรม
อย่างไร เช่น ศาลากลางบ้าน เป็นต้น
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ด้านสุขภาพ

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
ศักยภาพชุมชนจัดการ
ตนเองด้านสุขภาพ

รายละเอียด
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสุขภาพสามารถสะท้อนลักษณะงานด้านสุขภาพใน ๓ ส่วนได้แก่ ๑) ลักษณะงานการดูแลสุขภาพชุมชน
ประกอบด้วย ๓ ลักษณะได้แก่ การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรใน
ชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพ ๒) ๖ ชุดกิจกรรมสำ�หรับการดูแลสุขภาพชุมชนซึ่งประกอบด้วยชุดพัฒนาศักยภาพ ชุดการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาวะ ชุดการพัฒนาระบบบริการ ชุดการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการสำ�หรับการดูแล ชุดการพัฒนาและนำ�ใช้ข้อมูล และชุดการพัฒนา
กฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนการดำ�เนินกิจกรรม และ ๓) ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ความเสี่ยง
ด้านการประกอบอาชีพ พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำ�วัน พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่จราจร เป็นต้น มีปัจจัยที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของทุนทาง
สังคมได้แก่ คนซึ่งประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะข้อมูลที่
สนับสนุนได้แก่ ข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือ สถานะสุขภาพทั้งระดับบุคคลครอบครัวและภาพรวมชุมชุน และปัจจัยกำ�หนดสุขภาพที่สำ�คัญทั้งปัจจัย
ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น งบประมาณที่สนับสนุนการดำ�เนินงานที่มีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมไปถึงวิธีจัดการงานของทุนทางสังคมมี
ทั้งทำ�ร่วมกัน ทำ�แยก หรือต่างคนต่างทำ� ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น
๑) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย ๑๓ กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น วัยทำ�งาน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลักได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ การเสริม
ความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ
๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง
๔) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๗ คุณลักษณะได้แก่ ๑) การสร้างการ
เรียนรู้ ๒) การสร้างกลไก ๓) การสร้างศักยภาพ ๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การระดมทุนและทรัพยากร ๖) การมีข้อตกลง และ๗) การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๓) . ระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำ�งานร่วมกันของ ๓ ระบบใหญ่ในชุมชน. นนทบุร:ี เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์ จำ�กัด.
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๓) . ปฏิบตั กิ ารระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน. นนทบุร:ี เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์ จำ�กัด.
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๙) .คูม่ อื การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฟืน้ ฟูทกั ษะการวิเคราะห์และนำ�ใช้ขอ้ มูลตำ�บล (TCNAP & RECAP Revitalization)
ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) .กรุงเทพฯ: สสส.

เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนด้านสุขภาพ จากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP)
การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนใน
การจัดการตนเองด้านสุขภาพ ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ

๒.๔ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน

๖ ชุดกิจกรรม
การดูแลสุขภาพชุมชน

ลักษณะงาน
การดูแลสุขภาพชุมชน

วิธีการจัดการงาน

งบประมาณ

ข้อมูล

คน

นอกพื้นท่ี

ในพื้นท่ี

ทำ�ร่วมกัน
ทำ�แยกกัน
ต่างคนต่างทำ�

อาสาสมัคร
ครอบครัว
กลุ่มช่วยเหลือกัน
เจ้าหน้าท่ีรัฐ
องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
สถานะสุขภาพ บุคคล ครอบครัว
ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ

พฤติกรรมเส่ียงด้านการประกอบอาชีพ
พฤติกรรมเส่ียงในชีวิตประจำ�วัน
เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การพักผ่อนน้อย
พฤติกรรมเส่ียงด้านการขับขี่จราจร

งานรักษาเบื้องต้น
เฝ้าระวัง ป้องกัน
ส่งเริมสุขภาพ
ฟิ้นฟูสุขภาพ

การเยี่ยมบ้าน
การช่วยเหลือผู้ป่วยพิการ
การเป็นอาสาสมัครดูแลเรื้อรัง สูงอายุ เป็นต้น
การสนับสนุนงาน กิจกรรม

ประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม
๘ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมกำ�หนดภาวะสุขภาพ
องค์ประกอบโครงสร้าง ชชทถ. ๕ ด้าน (ทางตรง/ทางอ้อม)
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง

การปรับพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพ

ในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาวะ
การพัฒนาระบบบริการ
จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการสำ�หรับการดูแล
พัฒนาและนำ�ใช้ข้อมูล
การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ
เพ่ือหนุนเสริมการดำ�เนินกิจกรรม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

การดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือกัน

การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ

แผนภาพที่ ๕.๒ (๔) ภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ

การสร้างผลกระทบ

ปัจจัยเง่ือนไขท่ีสนับสนุน

ระดับทุนทางสังคม
• ระดับบุคคลและครอบครัว
• ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
• ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
• ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
• ระดับตำ�บล
• ระดับเครือข่าย

ลักษณะงาน
ด้านสุขภาพ

๒. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ
ดังรายละเอียด

ด้านสุขภาพ

176
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ประเด็น (ธีม)
ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๑. ลักษณะงาน
๑) การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ
การดุแลสุขภาพ - มีงานและกิจกรรมใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพชุมชน ที่จัดบริการโดย รพ.สต.เพื่อการดูแล
ชุมชน
คนในชุมชน กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้อง
กับใคร สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชน
อย่างไร ผู้ที่มีบทบาทหลัก และบทบาทร่วมในงาน
นั้นๆ มีใครบ้าง มีหน้าที่อย่างไร
- มีองค์กรหรือหน่วยงานใดบ้างที่สนับสนุนกิจกรรม
นั้นๆ ให้สำ�เร็จ มีบทบาทในการสนับสนุนอย่างไร
- งาน กิจกรรมการรักษาเบื้องต้น ที่จัดให้บริการโดย
รพ.สต.กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร
สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไรผู้ที่
มีบทบาทหลัก และบทบาทร่วมในงานนั้นๆ มีใครบ้าง
มีหน้าที่อย่างไร
- งาน กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคที่จัดให้บริการ
โดย รพ.สต.กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้อง
กับใคร สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชน
อย่างไรผู้ที่มีบทบาทหลัก และบทบาทร่วมในงานนั้นๆ
มีใครบ้าง มีหน้าที่อย่างไร
- งานกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่จัดให้บริการโดย
รพ.สต.กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร
สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไรผู้ที่
มีบทบาทหลัก และบทบาทร่วมในงานนั้นๆ มีใครบ้าง
มีหน้าที่อย่างไร

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้างของชุมชน ด้านสุขภาพ
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม

178

ประเด็น (ธีม)

ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
- งานกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพที่จัดให้บริการโดย
รพ.สต.กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร
สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไรผู้ที่
มีบทบาทหลัก และบทบาทร่วมในงานนั้นๆ มีใครบ้าง
มีหน้าที่อย่างไร
๒) การดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือกัน
- มีงานกิจกรรมใดบ้างในชุมชน ที่เป็นการดูแลสุขภาพ
และการช่วยเหลือกันในชุมชนกิจกรรมที่ทำ� เป็น
อย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อท่าน
และคนอื่นในชุมชนอย่างไร ผู้ที่มีบทบาทหลัก และ
บทบาทร่วมในงานนั้นๆ มีใครบ้าง มีหน้าที่อย่างไร
- มีองค์กรหรือหน่วยงานใดบ้างที่สนับสนุนกิจกรรม
นั้นๆ ให้สำ�เร็จ มีบทบาทในการสนับสนุนอย่างไร
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน
ใดบ้าง ที่มีลักษณะงานและกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
และการช่วยเหลือกันในชุมชน เช่นการเยี่ยมบ้าน
การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ การเป็น
อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ คนพิการ
เป็นต้นและหลักการทำ�งานอย่างไร และมีพัฒนาการ
มาอย่างไร
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
- มีทุนทางสังคม ระดับใดบ้างที่มีการดูแลสุขภาพและ
การช่วยเหลือกันวิธีดำ�เนินกิจกรรมเป็นอย่างไร
ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง อย่างไร
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้
สร้างงานที่กระทบสุขภาพ (จากภารกิจหลัก ๗ ด้าน
ของอปท. ผู้นำ�ชุมชน กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน)
- มีงานและกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดทำ�ขึ้น เพื่อการดูแล
สุขภาพในชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพ
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
- มีทุนทางสังคม ระดับใดบ้างที่เสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบ
สุขภาพวิธีดำ�เนินกิจกรรมเป็นอย่างไร ส่งผลกระทบ
ต่อใครบ้าง อย่างไร
๑) การพัฒนาศักยภาพ
๒. ๖ ชุดกิจกรรม
การดูแลสุขภาพ - ในชุมชนของท่าน มีทุนทางสังคมใดบ้างที่มีงาน
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน (การ
พัฒนาศักยภาพ - กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
การจัดสภาพ
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
แวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ การ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
พัฒนาระบบ
- ในชุมชนของท่าน มีทุนทางสังคมใดบ้างที่มีงาน
บริการ การ
กิจกรรมด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
จัดตั้งกองทุน
สุขภาพ
หรือสวัสดิการ - กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
การนำ�ใช้ข้อมูล
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
และการกำ�หนด
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
กฎ กติกา
มาตรการ)

ประเด็น (ธีม)
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๓) การพัฒนาระบบบริการ
- ในชุมชนของท่าน มีทุนทางสังคมใดบ้างที่มีงาน
กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบบริการ
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการสำ�หรับการ
ดูแล
- ในชุมชนของท่าน มีทุนทางสังคมใดบ้างที่มีงาน
กิจกรรมด้านการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการ
สำ�หรับการดูแล
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๕) การพัฒนาและนำ�ใช้ข้อมูล
- ในชุมชนของท่าน มีทุนทางสังคมใดบ้างที่มีงาน
กิจกรรมด้านการพัฒนาและนำ�ใช้ข้อมูล
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฎิบัติเพื่อหนุน
เสริมการดำ�เนินกิจกรรม
- ในชุมชนของท่าน มีทุนทางสังคมใดบ้างที่มีงาน
กิจกรรมด้านการพัฒนา กติกา แนวปฎิบัติเพื่อหนุน
เสริมการดำ�เนินกิจกรรม
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

181

ประเด็น (ธีม)
๓. การปรับ
พฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพ

ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๑) พฤติกรรมเสี่ยงด้านการประกอบอาชีพ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนสำ�คัญ ผูน้ ำ� คนเก่ง อาสา
สมัคร ผูน้ ำ�ทีห่ รือบุคคลทีช่ าวบ้านให้ความเคารพนับถือ
ทีม่ ลี กั ษณะงานและกิจกรรมทีม่ สี ว่ นจัดการการปรับ
พฤติกรรมเสีย่ งด้านการประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกร
ปีนบันไดเก็บมังคุดโดยไม่มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกัน เป็นต้น
และมีหลักการทำ�งานอย่างไร มีพฒ
ั นาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๒) พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำ�วัน
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่ม องค์กรชุมชน ใดบ้าง ที่
มีลักษณะงานและกิจกรรมที่มีส่วนจัดการการปรับ
พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำ�วัน เช่นการสูบบุหรี่
บริโภคเครืองดื่มชูกำ�ลัง เป็นต้น และมีหลักการ
ทำ�งานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๓) พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่จราจร
- หน่วยงานและ แหล่งประโยชน์ เช่นหน่วยงานรัฐ
องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ใดบ้าง ทีม่ ลี กั ษณะงาน
และกิจกรรมที่มีส่วนจัดการการปรับพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านการขับขีจ่ ราจร เช่นขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค เป็นต้น และมี
หลักการทำ�งานอย่างไร มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
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ประเด็น (ธีม)
๔. ปัจจัยเงื่อนไขที่
สนับสนุน

ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๑) คน ข้อมูลทุนทางสังคม ๖ระดับ (ระดับบุคคลและ
ครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ระดับ
หน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ระดับหมู่บ้าน ชุมชน
ระดับตำ�บล ระดับเครือข่าย)
- มีคน หรือกลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน หรือหน่วยงาน
แหล่งประโยชน์อะไรบ้าง ที่สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ทางด้านสุขภาพ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนสำ�คัญ ผู้นำ� คนเก่ง
อาสาสมัครในการพัฒนาชุมชน ผู้นำ�ที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือ เชื่อฟังในชุมชน แต่ละคนเก่งเรื่องอะไร
- ท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านใด กิจกรรม งานที่ทำ�
ส่งผลต่อใครในชุมชน ส่งผลกระทบ ๕ ด้านอย่างไร
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ ด้านการเมืองการปกครอง)
- ท่านมีแนวคิดและหลักการทำ�งานอย่างไร และมี
พัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้าง
ผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่
ช่วยเหลือให้การสนับสนุนนอกจากงานที่ท่านมีความ
เชี่ยวชาญ ท่านมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมกลุ่มใด
บ้าง มีส่วนร่วมอย่างไร
- ความเป็นมาในการรวมกลุม่ ของท่านเป็นอย่างไร
แนวคิดในการรวมกลุม่ คืออะไร ใครมีสว่ นร่วม แกนนำ�
กลุม่ และสมาชิกมีวธิ กี ารทำ�งานอย่างไร และผูท้ เ่ี ข้าร่วม
มีบทบาทอย่างไร กิจกรรม การดำ�เนินทีท่ ำ�เป็นอย่างไร
มีการจัดการกลุม่ ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร การทำ�งาน
กลุม่ ส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง ส่งผลกระทบ
๕ ด้านอย่างไร (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการเมืองการปกครอง)
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ประเด็น (ธีม)

ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
- กลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่มี ในชุมชนมีความเชื่อมโยงใน
การทำ�งานกับกลุ่มทางสังคมของท่านอย่างไร
- กลุ่มทางสังคม มีองค์กรชุมชน แกนนำ� หน่วยงาน
ในชุมชนใดที่ช่วยสนับสนุนการทำ�งานของกลุ่มทาง
สังคม
- มีสถานที่ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานในพื้นที่ชุมชน ใช้พื้นที่นั้นในการดำ�เนิน
กิจกรรมอย่างไร เช่น พื้นที่สำ�หรับออกกำ�ลังกาย
ศาลากลางบ้าน บ่อน้ำ�สาธารณะ แหล่งน้ำ� เป็นต้น
สถานที่หรือแหล่งประโยชน์นั้น อยู่ที่หมู่ใด
- แหล่งประโยชน์เหล่านั้นได้มาอย่างไร เช่น เป็นพื้นที่
สาธารณะ เป็นพื้นที่ที่ได้จากการบริจาคของบุคคล
หรือหน่วยงาน
- งานหรือกิจกรรมใดที่เป็นงานเด่น งานเชี่ยวชาญ
ของตำ�บล ใครมี ส่วนเกี่ยวข้อง มีวิธีการดำ�เนินการ
อย่างไร ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง
- งานหรือกิจกรรมใด ที่เป็นงานเด่นงานเชี่ยวชาญ
และสามารถสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอก
พื้นที่ มีวิธีการดำ�เนินการอย่างไร ส่งผลกระทบต่อ
ใครบ้าง
๒) ข้อมูล
- ลักษณะข้อมูลที่สนับสนุนเป็นอย่างไร (ข้อมูล
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ สถานะสุขภาพทั้งระดับ
บุคคลและครอบครัว ภาพรวมชุมชุน แหล่งประโยชน์
ชุมชนหรือหมู่บ้าน ตำ�บล และเครือข่าย ปัจจัย
กำ�หนดสุขภาพ)
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๕. การสร้าง
ผลกระทบ

ประเด็น (ธีม)

ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๓) งบประมาณ
- งบประมาณที่สนับสนุนการดำ�เนินงานที่มีทั้งในพื้นที่
และนอกพื้นที่ ได้จากแหล่งใดบ้าง ได้มาอย่างไร
- ใครที่มีบทบาทหลักและบทบาทร่วมในการหางบ
ประมาณ มีบทบาทอย่างไร
๔) วิธีการจัดการงาน
- วิธีจัดการงานของทุนทางสังคม ดำ�เนินการอย่างไรมี
ทั้งทำ�ร่วมกัน ทำ�แยก หรือต่างคนต่างทำ� และแต่ละ
วิธีมีการดำ�เนินการอย่างไร
๑) ผลกระทบของงาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง ๖
ระดับกับประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่มทางสังคม
- งานและกิจกรรมที่ทำ�ด้านสุขภาพกระทบกับประชากร
เป้าหมาย ๑๓ กลุ่มประชากรกลุ่มใดบ้าง ได้แก่เด็ก
อายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัย
รุ่น วัยทำ�งาน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ
ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้ายกระทบอย่างไร
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ
- งานและกิจกรรมที่ทำ�ด้านสุขภาพกระทบกับ ๑๖
ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพอย่างไรบ้าง มีผลกระทบ
อย่างไร (ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลักได้แก่ การลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ
การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ประเด็น (ธีม)

ข้อมูลที่ต้องการและแนวคำ�ถาม
๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง
- งานและกิจกรรมที่ทำ�ด้านสุขภาพส่งกระทบกับด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และด้านการเมืองการปกครองอย่างไร
๔) ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
- งานและกิจกรรมที่ทำ�ด้านสุขภาพกระทบกับ ๗
คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นได้แก่
๑) การสร้างการเรียนรู้
๒) การสร้างกลไก
๓) การสร้างศักยภาพ
๔) การสร้างการมีส่วนร่วม
๕) การระดมทุนและทรัพยากร
๖) การมีข้อตกลง และ
๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างไร

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

186

ด้านการเมืองการปกครอง

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
ศักยภาพชุมชนใน
จัดการตนเองด้าน
การเมือง การปกครอง

รายละเอียด
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครองสามารถสะท้อนลักษณะงานด้านการเมือง การปกครอง ๕ ลักษณะได้แก่
๑) การตั้งกฎ กติกา ข้อตกลง เช่นนโยบายสาธารณะ ธรรมนูญสุขภาพ ข้อบัญญัติตำ�บล เป็นต้น ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
มีเวทีเรียนรู้ การมีส่วนร่วมเวทีประชาคม การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน การมีส่วนร่วมจัดทำ�แผนตำ�บล เป็นต้น ๓) การได้รับสิทธิ ทั้งสิทธิการ
เข้าถึงและรับบริการ และสิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ ๔) การจัดการความขัดแย้งได้แก่ การมีช่องทางในการร้องเรียน คนที่
ทำ�งานไกล่เกลี่ย และแนวทางให้การช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน และ ๕) การสื่อสารซึ่งต้องมีทั้งความหลากหลายของรูปแบบและช่องทาง ซึ่ง
มีกระบวนการในการจัดการตนเองของชุมชนชนท้องถิ่นประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ปัญหา และความต้องการ การกำ�หนด
กติกา ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน การตั้งคณะกรรมการ และการจัดทำ�ข้อมูลสนับสนุน หรือข้อมูลที่แสดงปัญหาได้ ซึ่งมีผลผลิตเกิดจากการ
จัดการตนเองด้านการเมืองการปกรองดังนี้ การมีกฎ กติกา เพื่อจัดการปัญหา ร่วมกัน นโยบายสาธารณะในชุมชน การมีสวัสดิการ และ
จำ�นวนเหตุการณ์ที่ต้องจัดการ ต้องไกล่เกลี่ยลดลง การจัดการตนเองที่กล่าวมาด้านการเมือง การปกครอง ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้างผลก
ระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น
๑) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย ๑๓ กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น วัยทำ�งาน
หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย
๒) ๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลักได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาวะ
การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ
๓) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชน ๕ ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง
๔) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๗ คุณลักษณะ ได้แก่
๑) การสร้างการเรียนรู้ ๒) การสร้างกลไก ๓) การสร้างศักยภาพ ๔) การสร้างการมีส่วนร่วม ๕) การระดมทุนและทรัพยากร
๖) การมีข้อตกลง และ ๗) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๙) .คูม่ อื การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฟืน้ ฟูทกั ษะการวิเคราะห์และนำ�ใช้ขอ้ มูลตำ�บล (TCNAP & RECAP
Revitalization) ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
กรุงเทพฯ:สสส.

เพือ่ ให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนด้านการเมืองการปกครอง จากแหล่งทีม่ าของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล
(TCNAP) การวิจยั ชุมชน (RECAP) และแหล่งอืน่ ๆ ทีม่ ใี นชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและและรายละเอียดค�ำอธิบายเกีย่ วกับศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง

๒.๕ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน
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นโยบายสาธารณะ
ธรรมนูญสุขภาพ
ธรรมนูญท้องถ่ิน
ข้อบัญญัติตำ�บล
บรรทัดฐานสังคม

ช่องทาง

รูปแบบ

ช่องทางในการร้องเรียน
คนท่ีทำ�การไกล่เกลี่ย
แนวทางการช่วยเหลือสำ�หรับผู้ท่ีเดือดร้อน

การสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ปัญหา และความต้องการ
กำ�หนดกฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ
การจัดตั้งคณะกรรมการ
การจัดทำ�และใช้ข้อมูล
การมี กฎ กติกาข้อตกลงท่ีร่วมกันกำ�หนดเพื่อจัดการปัญหา
มีนโยบายสาธารณะในชุมชน
การมีสวัสดิการและการบริการ จำ�นวนเหตุการณ์ท่ีไกล่เกลี่ย
ประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม
๑๖ ประเด็นปัจจัยกำ�หนดสุขภาพและปัจจัยสังคมกำ�หนดสุขภาพ
องค์ประกอบโครงสร้าง ชชทถ. ๕ ด้าน (ทางตรง/ทางอ้อม)
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง

การสื่อสาร

การจัดการความขัดแย้ง

การเข้าร่วมเวทีเรียนรู้
การมีส่วนร่วมเวทีประชาคม
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมจัดทำ�แผนตำ�บล
สิทธิในการใช้เข้าถึงและรับบริการ
การได้รับสิทธิ
สิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน

แผนภาพที่ ๕.๒ (๕) ภาพศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านการเมืองการปกครอง

การสร้างผลกระทบ

ผลผลิต ผลลัพธ์

กระบวนการ

ระดับทุนทางสังคม
• ระดับบุคคลและครอบครัว
• ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
• ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
• ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
• ระดับตำ�บล
• ระดับเครือข่าย

ลักษณะงานด้าน
การเมืองการปกครอง

กฎ กติกา
ข้อตกลง

๒. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านการเมืองการปกครอง
ดังรายละเอียด

ด้านการเมือง การปกครอง
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ประเด็น
๑. กติกาข้อตกลง

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๑) ทุนทางสังคม ระดับบุคคลและครอบครัว ได้แก่ ลักษณะงาน
และกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงาน
และกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้าง
ผลกระทบ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัคร
ผู้น�ำที่หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ที่มีลักษณะ
งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง กติกา ข้อตกลง เช่น
นโยบายสาธารณะ ธรรมนูญท้องถิ่น ข้อบัญญัติต�ำบลและ
มีหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบ
ต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การ
สนับสนุน
๒) ทุนทางสังคมระดับ กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ได้แก่
ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน
เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม ผูเ้ กีย่ วข้อง
สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
ใดบ้าง ที่มีลักษณะงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
กติกา ข้อตกลงเช่น นโยบายสาธารณะ ธรรมนูญท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต�ำบลและหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการ
มาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบ
ต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การ
สนับสนุน

สรุปเนื้อหา

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๖) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนตามโครงสร้างของชุมชน ด้านการเมืองการปกครอง
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างแนวค�ำถาม พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
เพิ่มเติม
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ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๓) ทุนทางสังคมระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ได้แก่
ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา
ลักษณะงานและกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์
การสร้างผลกระทบ
- หน่วยงาน เช่นหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ใดบ้าง
ที่มีลักษณะงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง กติกา
ข้อตกลงเช่น นโยบายสาธารณะ ธรรมนูญท้องถิ่น ข้อบัญญัติ
ต�ำบลและหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๔) ทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน ได้แก่ ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- หมู่บ้านของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง กติกา ข้อตกลงหมู่บ้าน เช่น นโยบาย
สาธารณะ ธรรมนูญท้องถิ่น ข้อบัญญัติต�ำบลและมีหลักการ
ท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบ
ต่อท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การ
สนับสนุน
๕) ทุนทางสังคมระดับต�ำบล ได้แก่ ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ต�ำบลของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้าง กติกา ข้อตกลง เช่น นโยบายสาธารณะ
ธรรมนูญท้องถิ่น ข้อบัญญัติต�ำบลและ มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมทีท่ ำ� เป็นอย่างไร เกีย่ วข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
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๖) ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย ได้แก่ ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- มีเครือข่ายใดบ้าง ที่มีงานและกิจกรรมที่เป็นเรื่องเด่น ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง กติกา ข้อตกลงเช่น นโยบายสาธารณะ
ธรรมนูญท้องถิ่น ข้อบัญญัติต�ำบลและ มีหลักการ ท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบ
ต่อท่านและคนอื่นในชุมชน อย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การ
สนับสนุน
๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัวลักษณะงานและ
กิจกรรม หลักวิธกี ารท�ำงานเส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและ
กิจกรรมผูเ้ กีย่ วข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัคร
ผู้น�ำที่หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ที่มีลักษณะ
งานและกิจกรรมที่มีส่วนจัดการด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร และมี
พัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๒) ทุนทางสังคมระดับ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ลักษณะ
งานและกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา กษณะ
งานและกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การ
สร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ใดบ้าง ที่มี
ลักษณะงานและกิจกรรมที่มีส่วนจัดการด้านการสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร และมี
พัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
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ข้อมูลที่ต้องการและแนวค�ำถาม
๓) ทุนทางสังคมระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ลักษณะงาน
และกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงาน
และกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนผลผลิตผลลัพธ์ การสร้าง
ผลกระทบ
- หน่วยงานและ แหล่งประโยชน์ เช่นหน่วยงานรัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรอิสระ ใดบ้าง ที่มีส่วนจัดการด้านการสร้างการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร
และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๔) ทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- หมู่บ้านของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่มีการ
จัดการด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและมี
หลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๕) ทุนทางสังคมระดับต�ำบล ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ต�ำบลของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่มีการ
จัดการด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ
มีหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
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๖) ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- มีเครือข่ายที่มีการจัดการด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน และ มีหลักการท�ำงานอย่างไร และพัฒนาการมา
อย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๓. การได้รับสิทธิ ๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัว ลักษณะงานและ
การเข้าถึง
กิจกรรม หลักวิธกี ารท�ำงานเส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและ
บริการและสิทธิ กิจกรรม ผูเ้ กีย่ วข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
การใช้ทรัพยากร - ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัคร
ผู้น�ำที่หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ที่มีลักษณะ
งานและกิจกรรมที่มีส่วนจัดการด้านเข้าถึงสิทธิการรับบริการ
และการใช้ทรัพยากรของชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร
มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๒) ทุนทางสังคมระดับ กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ลักษณะ
งานและกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะ
งานและกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การ
สร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ใดบ้าง ที่มี
ลักษณะงานและกิจกรรมที่มีส่วนจัดการด้านเข้าถึงสิทธิการรับ
บริการและการใช้ทรัพยากรของชุมชน และมีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
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๓) ทุนทางสังคมระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ลักษณะงาน
และกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงาน
และกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนผลผลิตผลลัพธ์ การสร้าง
ผลกระทบ
- หน่วยงานและ แหล่งประโยชน์ เช่นหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน
องค์กรอิสระ ใดบ้าง ที่มีลักษณะงานและกิจกรรมที่มีส่วน
จัดการด้านเข้าถึงสิทธิการรับบริการและการใช้ทรัพยากรของ
ชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๔) ทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- หมู่บ้านของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น การ
จัดการด้านเข้าถึงสิทธิการรับบริการและการใช้ทรัพยากรของ
ชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร มีหลักการท�ำงานอย่างไร
และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๕) ทุนทางสังคมระดับต�ำบล ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ต�ำบลของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่มีการ
จัดการด้านเข้าถึงสิทธิการรับบริการและการใช้ทรัพยากรของ
ชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร มีหลักการท�ำงานอย่างไร
และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
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๖) ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- มีเครือข่ายใดบ้าง ที่มีงานและกิจกรรมที่เป็นเรื่องเด่น ที่มีการ
จัดการด้านเข้าถึงสิทธิการรับบริการและการใช้ทรัพยากรของ
ชุมชน และมีหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมา
อย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๔. การจัดการความ ๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัว ลักษณะงานและ
ขัดแย้ง
กิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงาน
และกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้าง
ผลกระทบ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัคร
ผู้น�ำที่หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ที่มีลักษณะ
งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของ
ชุมชนและมีหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๒) ทุนทางสังคมระดับ กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ลักษณะ
งานและกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะ
งานและกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การ
สร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ใดบ้าง ที่มี
ลักษณะงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชนและมีหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมา
อย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
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๓) ทุนทางสังคมระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ลักษณะงาน
และกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงาน
และกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุนผลผลิตผลลัพธ์ การสร้าง
ผลกระทบ
- หน่วยงานและ แหล่งประโยชน์ เช่นหน่วยงานรัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรอิสระ ใดบ้าง ที่มีลักษณะงานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและมีหลักการ
ท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๔) ทุนทางสังคมระดับหมู่บ้านจัดการตนเองลักษณะงานและ
กิจกรรม หลักวิธีการท�ำงานเส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและ
กิจกรรมผูเ้ กีย่ วข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- หมู่บ้านของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและมีหลักการ
ท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๕) ทุนทางสังคมระดับต�ำบล ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ต�ำบลของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและมีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๖) ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
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- มีเครือข่ายใดบ้าง ที่มีงานและกิจกรรมที่เป็นเรื่องเด่น ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและมีหลักการ
ท�ำงานอย่างไร มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๑) ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัวลักษณะงานและ
กิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน
- เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรมผู้เกี่ยวข้อง
สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่าน ใครเป็นคนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนเก่ง อาสาสมัคร
ผู้น�ำที่หรือบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ที่มีลักษณะ
งานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการสื่อสาร และ
หลักการท�ำงานอย่างไร และมี พัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๒) ทุนทางสังคมระดับ กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน ลักษณะ
งานและกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะ
งานและกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การ
สร้างผลกระทบ
- ในชุมชนของท่านมี กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ใดบ้าง ที่ที่มี
ลักษณะงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการ
สื่อสาร และมีหลักการท�ำงานอย่างไร มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๓) ทุนทางสังคมระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ลักษณะงาน
และกิจกรรม หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงาน
และกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้าง
ผลกระทบ
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- หน่วยงานและ แหล่งประโยชน์ เช่นหน่วยงานรัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรอิสระ ใดบ้าง ที่มีลักษณะงานและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการสื่อสารและมีหลักการท�ำงาน
อย่างไร มีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอืน่ ในชุมชนอย่างไร ใครทีช่ ว่ ยเหลือให้การสนับสนุน
๔) ทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- หมู่บ้านของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการสื่อสาร และมีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๕) ทุนทางสังคมระดับต�ำบล ลักษณะงานและกิจกรรม หลักวิธี
การท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- ต�ำบลของท่านมีงานและกิจกรรมใดที่เป็นเรื่องเด่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการด้านการสื่อสาร และ มีหลักการท�ำงานอย่างไร
และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อ
ท่านและคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
๖) ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย ลักษณะงานและกิจกรรม
หลักวิธีการท�ำงาน เส้นทางการพัฒนา ลักษณะงานและกิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน ผลผลิตผลลัพธ์ การสร้างผลกระทบ
- มีเครือข่ายใดบ้าง ที่มีงานและกิจกรรมที่เป็นเรื่องเด่น
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการสื่อสาร และ มีหลักการท�ำงาน
อย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร กิจกรรมที่ท�ำ เป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อท่านและคนอื่นในชุมชน
อย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
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ด้านการจัดการตนเอง

แนวคิด
รายละเอียด
๗ คุณลักษณะการ
คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น สรุปได้ ๗ ข้อ คือ
จัดการตนเองของชุมชน
คุณลักษณะที่ ๑ คือการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับวิถีการ
ท้องถิ่น
ดำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมและทำ�ความเข้าใจว่าปัญหาที่ปรากฏจะสร้างผลกระทบกับปรากรกลุ่มใด ครัวเรือนใด หรือ
พื้นที่ใด นอกจากนี้ บางปัญหาเกิดจากโครงสร้างของอำ�นาจบางอย่างที่ส่งผลกระทบให้ชุมชนท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง เช่น
หน่วยงานข้างนอกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งข้อดีของส่วนนี้คือทำ�ให้ชุมชนได้เห็นศักยภาพของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด
คุณลักษณะที่ ๒ คือการสร้างกลไกทุกระดับเพื่อผลักดันให้เกิดปฏิบัติการด้วยชุมชนเอง โดยหาเจ้าภาพเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาให้ได้
คุณลักษณะที่ ๓ คือการสร้างคนให้จัดการตนเองได้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพให้ทำ�เป็น การสร้างผู้นำ�รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้าง
การมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของของการขับเคลื่อน อันเป็นอุดมคติสำ�คัญยิ่งของชุมชนในการร่วมกันจัดการตนเอง
คุณลักษณะที่ ๔ คือการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้คือการดึงพลังที่เป็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งประกอบด้วย อย่างน้อย ๕ ส่วน
คือ พลังทางสังคม (การรวมกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชน การรวมตัวกันเป็นองค์ประกอบของระบบย่อยของชุมชน การมีเครือข่าย) พลัง
ทางปัญญา (การมีบทเรียนที่สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากปฏิบัติการจริงที่ได้ผล และเป็นความรู้ที่สังคมยอมรับว่าใช้ได้ผลดี มีหลัก
วิชาการจากการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานองค์กรวิชาการ และที่สำ�คัญคือการมีเป้าหมายที่เป็นจินตนาการที่หากปฏิบัติต่อยอดน่าจะเกิดขึ้นได้
จริง) พลังแห่งการจัดการ (เน้นที่การขับเคลื่อนให้งานและกิจกรรมเกิดขึ้นได้ตามที่กำ�หนดเป็นเป้าหมายไว้ ซึ่งรวมทั้งการนำ�ใช้ข้อมูล การจัดการ
ทรัพยากร คนและเงิน และการกำ�หนดผลลัพธ์ของงานและกิจกรรมให้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน) พลังแห่งความถูก
ต้อง (ทุกองค์กร หน่วยงาน กลุ่มทางสังคม ต่างมุ่งหวังให้เกิดผลดีจากการดำ�เนินงานและกิจกรรมชุมชน) และพลังแห่งสันติวิธี (ด้วยการทำ�งาน
เชื่อมประสานกันเนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน หากแต่วิธีการหรือกระบวนการอาจมีความต่างกัน) มาเป็นจุดหมายสำ�คัญในการขับเคลื่อนงาน
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน
คุณลักษณะที่ ๕ คือการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อทำ�ให้การใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นการตอกย้ำ�ความพยายาม
พึง่ ตนเองให้มากทีส่ ดุ เช่น การใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ มาแก้ปญ
ั หาได้มากทีส่ ดุ การจัดการทรัพยากรทีด่ นิ ป่า น้ำ�ให้เกิดประโยชน์กบั คนส่วนใหญ่
คุณลักษณะที่ ๖ คือการมีข้อตกลงต่างๆ ของพื้นที่ ทั้งธรรมนูญ นโยบาย เป้าหมาย และแผน ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนและเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์แนวราบในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันขององค์กรที่มีอยู่ในชุมชน
คุณลักษณะที่ ๗ คือความสามารถในการจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ พร้อมกับมีการแบ่งงาน กำ�หนดหน้าที่และสร้างโอกาสให้
กันและกัน

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงศักยภาพชุมชนจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และ
แหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนด ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบาย ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเอง

๒.๖ ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน

199

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
การจัดการตนเอง
เฉพาะประเด็น

รายละเอียด
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ “ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น”ให้สามารถจัดการปัจจัยสังคมกำ�หนดภาวะสุขภาพ การสร้าง
ปัจจัยเสริมสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งการลดปัญหาสุขภาพและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนารูปธรรมการจัดการตนเองด้านต่างๆ ของชุมชนครอบคลุมวิถีการดำ�เนินชีวิตของชุมชน การสรุปบทเรียน
เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นและระบบย่อยต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบการเงินการคลังของชุมชน ระบบสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชน ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ระบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ระบบการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณะภัย
ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย เป็นต้น ระบบย่อยเหล่านี้ได้รับการหนุนเสริมและเพิ่มศักยภาพให้สร้าง
งานและกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการสร้างสุขภาวะชุมชน การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน
ในการจัดการตนเองเฉพาะประเด็นมีความเฉพาะในทิศทางการดำ�เนินงานซึ่งสามารถอธิบายผ่านชุดกิจกรรมในการพัฒนางานเฉพาะประเด็น
ยกตัวอย่างเช่นการจัดการตนเองเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีการออกแบบ ๖ ชุดกิจกรรมในการดำ�เนินงานประกอบ
ด้วย ชุดกิจกรรมที่ (๑) การพัฒนาศักยภาพชุดกิจกรรมที่ (๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะชุดกิจกรรมที่ (๓) การพัฒนาระบบ
บริการชุดกิจกรรมที่ (๔) จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการสำ�หรับการดูแลชุดกิจกรรมที่ (๕) พัฒนาและนำ�ใช้ข้อมูลและชุดกิจกรรมที่ (๖) การ
พัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดูแลและการช่วยเหลือกันของชุมชน เป็นการทำ�งานประสานกัน โดยองค์กรในชุมชน กลุ่ม
ทางสังคม และหน่วยงานในพื้นที่ ปรากฏเป็น ๓ ลักษณะเป็นอย่างน้อย โดยแต่ละลักษณะมีงานและกิจกรรมที่ต่างกัน และเจ้าภาพผู้ดำ�เนินการก็มี
ภารกิจและวิธีการทำ�งานที่ต่างกันด้วย ได้แก่
ลักษณะที่ ๑ การบริการสุขภาพในชุมชนโดยหน่วยบริการสุขภาพ หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ เป็นผู้ทำ�หน้าที่ให้บริการสุขภาพที่จำ�เป็น
สำ�หรับประชาชนกลุ่มต่างๆ
ลักษณะที่ ๒ การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันของคนในชุมชน เกิดขึ้นจากความพยายามของคนในชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน
และการผลักดันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้กิจกรรมการดูแลและช่วยเหลือกันโดยคนในชุมชนเองนี้
เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายด้าน ตั้งแต่ ประสบการณ์การช่วยเหลือกันของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของแกนนำ�ในการสนับสนุนกิจกรรม ความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชนและการสร้างจิตสำ�นึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการอาสาดูแลกัน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบายและงบประมาณ
ลักษณะที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพเพื่อยกระดับงานที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของคนในชุมชน เจ้าภาพหลักของงานลักษณะนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการ
ชุมชน) และหน่วยงานจากภายนอกชุมชน ซึ่งทำ�หน้าที่สนับสนุนการดำ�เนินงานให้กับเจ้าภาพหลักในงานทั้งสอง
ขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๘) .การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เอกสารประกอบการประชุมเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่
๑ กรณี “การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น” วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. (เอกสารอัดสำ�เนา)

แผนภาพที่ ๕.๒ (๖) ภาพศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง

การสรุปประเด็นการจัดการตนเองท่ีเด่น
(หมู่บ้านจัดการตนเอง)

รายละเอียดแต่ละประเด็น

รายหมู่บ้าน

ระดับบุคคลและครอบครัว
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน์
ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
ระดับตำ�บล
ระดับเครือข่าย

คุณลักษณะที่ ๗ สร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายใน และภายนอก
พื้นท่ี่ได้

คุณลักษณะที่ ๖ มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน

คุณลักษณะที่ ๕ สามารถระดมเงินและทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณลักษณะที่ ๔ สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณลักษณะที่ ๓ สร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะที่ ๒ มีองค์กรที่ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหา
และพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

คุณลักษณะที่ ๑ สร้างการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้
และสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ผลผลิตผลลัพธ์ท่ีเกิดขั้น สะท้อนให้เห็นถึง
การจัดการตนเองในแต่ละระดับ

ระดับทุนทางสังคม
• ระดับบุคคลและครอบครัว
• ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
• ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์
• ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
• ระดับตำ�บล
• ระดับเครือข่าย

๗ คุณลักษณะ
การจัดการตนเอง

๒. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านการจัดการตนเอง
ดังรายละเอียด

ศักยภาพชุมชน
ในการจัดการตนเอง
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ประเด็น
องค์ประกอบข้อมูลและแนวทางการสรุปข้อมูล
ศักยภาพการจัดการตนเอง สรุปศักยภาพการจัดการตนเองตาม ๗ คุณลักษณะซึ่งได้
ตาม ๗ คุณลักษณะ
จากการเทียบเคียงการด�ำเนินงานและกิจกรรมของทุน
ในระดับต�ำบล
ทางสังคม๖ระดับ ในการแก้ปัญหา การพัฒนาผลผลิต
รวมทั้งการตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นของ
คนในต�ำบล
รายละเอียดการสรุปแต่ละ คุณลักษณะที่ ๑ การสร้างการเรียนรู้ปัญหาและความ
คุณลักษณะในภาพต�ำบล ต้องการของชุมชน
(อธิบายให้เห็นการสร้างการเรียนรู้เรื่องของปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้ปรากฏ เพื่อสร้าง
เป้าหมายร่วมและท�ำความเข้าใจว่าปัญหาที่มีจะสร้าง
ผลกระทบกับใครอย่างไร และผลที่เกิดขึ้นจากการร่วม
หาวิธีการแก้ปัญหา การพัฒนาข้อตกลงนโยบาย โดย
ระบุว่า ทุนทางสังคมเรียนรู้ปัญหาอะไร เข้าร่วมการ
จัดการตนเอง ในเรื่องอะไร ที่ระดับใด เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของคุณลักษณะนี้)
คุณลักษณะที่ ๒ การสร้างกลไกผลักดันทุกระดับโดย
หาเจ้าภาพเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดการพัฒนาให้ได้
(อธิบายให้เห็นการหาเจ้าภาพ หรือใครเป็นตัวหลักเพื่อ
เข้ามาร่วมจัดการ เช่น การสร้างผู้แทนกลุ่มองค์กรหรือ
เครือข่าย (ชุมชนท้องถิ่น องค์กร รัฐ วิชาการ NGO
พื้นที่ ชาติ) กรรมการร่วมหลายกลุ่มองค์กรหรือองค์กร
การเงินชุมชน องค์กรของประชาชนเป็นต้น โดยระบุว่า
ทุนทางสังคมใดที่เป็นกลไกในการจัดการตนเอง ในเรื่อง
อะไร ที่ระดับใด เช่น จัดการระดับกลุ่มทางสังคม ระดับ
หมู่บ้านจัดการ ระดับต�ำบลให้ระบุว่าเกิดขึ้นที่หมู่ใดบ้าง
หากเกิดในระดับเครือข่ายให้ระบุชื่อที่ต�ำบลเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในประเด็นนั้นๆ)

รายละเอียด

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๒ (๗) แสดงรายละเอียดข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเองตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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ประเด็น

องค์ประกอบข้อมูลและแนวทางการสรุปข้อมูล
คุณลักษณะที่ ๓ การสร้างคนให้ต้องจัดการตนเองด้วย
การสามารถท�ำเป็นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
(อธิบายให้เห็นการสร้างคนให้ต้องจัดการตนเองด้วยการ
สามารถท�ำเป็นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ทั้งนี้เป็น
กระบวนการที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้ต้องแก้ปัญหา
ด้วยชุมชนเอง มากกว่าการรอรับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น เช่นสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการตนเองความ
สมัครใจในการแก้ปัญหาการหาทางออกการหาแนวร่วม
เพิ่มจ�ำนวนคนท�ำให้มากขึ้นความสามารถในการจัดการ
พลังที่มีอยู่เป็นต้น โดยระบุว่าทุนทางสังคมระดับใดที่ได้
รับการพัฒนาศักยภาพ หรือเปิดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ก�ำหนด กฎ มาตรการ เป็นต้น โดยระบุ
ว่าทุนทางสังคมใดบ้างที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือ
ทุนทางสังคมที่เป็นแกนน�ำเปิดช่องทางให้สมาชิก คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอะไร อย่างไรบ้าง และเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นมีหมู่ใดและอะไรบ้าง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของคุณลักษณะนี้)
คุณลักษณะที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วม ในทุกมิติ ทุก
รูปแบบทั้งการร่วมคิด ร่วมท�ำงาน ร่วมรับประโยชน์
และร่วมปรับแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน
(อธิบายให้เห็นการสร้างการมีส่วนร่วม ด้วยการดึงพลัง
ทางสังคม พลังทางปัญญา พลังแห่งการจัดการ พลัง
แห่งความถูกต้อง และพลังแห่งสันติวิธีมาเป็นจุดหมาย
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานชุมชน โดยระบุว่าคนในชุมชน
มีส่วนร่วมเรื่องอะไรบ้าง มีการสนับสนุนจากทุนทาง
สังคมระดับใดบ้างที่เอื้อให้เกิดการเข้าร่วมคิด ร่วมท�ำงาน
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคุณลักษณะนี้)

รายละเอียด

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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องค์ประกอบข้อมูลและแนวทางการสรุปข้อมูล
คุณลักษณะที่ ๕ การระดมเงินและทรัพยากรเพือ่ เป็นทุน
(อธิบายให้เห็นแนวทางการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ
เพือ่ ท�ำให้การใช้แหล่งประโยชน์ทมี่ อี ยูส่ มบูรณ์ขนึ้ และยัง
เป็นการตอกย�ำ้ ความพยายามพึง่ ตนเองให้มากทีส่ ดุ โดยระบุ
ว่ามีเหตุการณ์ใดทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าคนในชุมชนการระดมเงิน
และทรัพยากร เพือ่ เป็นทุน ทัง้ การระดมเงินและแรง มีการ
ใช้เงินและแรงท�ำอะไร เกิดผลลัพธ์อย่างไร เกิดขึน้ ทีห่ มูใ่ ด
บ้าง สามารถแจกแจงเป็นเหตุการณ์ๆ ไปเพือ่ สะท้อนให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของคุณลักษณะนี)้
คุณลักษณะที่ ๖ การมีขอ้ ตกลงเป้าหมายเพือ่ สร้าง
ความยัง่ ยืน และสร้างความสัมพันธ์แนวราบ อันเกิด
จากการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชน (อธิบายให้
เห็นว่าชุมชนการมีขอ้ ตกลงต่างๆ ทัง้ ธรรมนูญ นโยบาย
เป้าหมาย และแผนอะไร ซึง่ สามารถสร้างความยัง่ ยืนและ
เสริมความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์แนวราบในการช่วย
เหลือเกือ้ กูลกันขององค์กรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน อย่างไร ทุน
ทางสังคมใดทีม่ สี ว่ นในการกระตุน้ ให้คนในชุมชนร่วมก�ำหน
ดกฏ กติกาและผลทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างไร มีเหตุการณ์ในหมู่
ใดบ้างทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคุณลักษณะนี)้
คุณลักษณะที่ ๗ การจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กร
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่
(อธิบายให้เห็นความสามารถในการจัดการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรต่างๆ พร้อมกับมีการแบ่งงาน ก�ำหนดหน้าที่
และสร้างโอกาสให้กนั และกันเพือ่ เป้าหมายของพืน้ ทีโ่ ดยระบุ
ชือ่ หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามีสว่ นร่วมในการหนุนเสริม ไม่วา่ จะ
เป็นการสนับสนุนงบประมาณ เทคนิควิธกี าร เครือ่ งมือ
คูม่ อื ให้คนในชุมชนสามารถท�ำงานได้ และสามารถระบุวา่
โดยบทบาทอปท.ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานเหล่านัน้ เข้ามามี
ส่วนร่วมได้อย่างไร ท�ำอะไรกับใคร ทีห่ มูใ่ ดเพือ่ สะท้อนให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของคุณลักษณะนี)้
การสรุบประเด็นการ
งานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคมที่แสดงการ
จัดการตนเองรายหมู่บ้าน จัดการตนเองร่วมกันในหมู่บ้าน

ประเด็น

รายละเอียด

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

204
ด้านสังคม

การจัดการตนเองด้านสังคม

แนวคิด
องค์ประกอบด้านสังคม

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องแสดงด้านสังคมประกอบด้วย ๑) ประชากรที่เน้นกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ๒) ภาษาที่ใช้ในชุมชนทั้งที่
เป็นภาษาหลักและภาษาท้องถิ่น ๓) ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความเชื่อที่สะท้อนถึงงานบุญประเพณี การอนุรักษ์ถูมิปัญญา
หรือคลังทางปัญญาในชุมชน ๔) การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาพิเศษ ๕) การสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุมเวทีต่างๆ ที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ๖) การใช้สารเสพติดและการพนันทุกประเภท การบำ�บัด
และแนวทางการเฝ้าระวัง ๗) การทะเลาะเบาะแว้งและการไกล่เกลี่ย และ ๘) การจัดสวัสดิการชุมชนในยามปกติ ยามภัยพิบัติและกรณี
ฉุกเฉิน
เป็นการให้การช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปันกันและกัน โดยคนภายในชุมชน ทั้งในยามปกติ กรณีการเกิดภัยพิบัติ และกรณีฉุกเฉิน การช่วย
เหลือดูแลมีทั้งแบบมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไข ผ่านงานและกิจกรรมของคนในชุมชนแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑) การระดมแรง (อาสา) เป็นการช่วยเหลือดูแลด้วยการอาสาลงมือ ลงแรง ระดมความคิด เป็นการอาสาทั้งในยามปกติ ยามภัย
พิบัติและกรณีฉุกเฉิน มีการอาสา ๓ ลักษณะคือ อาสาแบบต่อเนื่องและอาสาแบบครั้งคราว หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยชุมชน
ต้องมีการออกแบบและวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่งอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมและนำ�ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ดังที่กล่าวมา เช่น กลุ่ม
อาสาปันสุข กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ครูอาสาฯ อาสาช่วยภัยน้ำ�ท่วม อาสาป้องกันไฟป่า เป็นต้น
๒) การระดมทุน (เงิน) เป็นการช่วยเหลือดูแลกันด้วยทุนทรัพย์ อาจจะเป็นการบริจาค การนำ�ผลกำ�ไรจากการประกอบการของกลุ่ม
อาชีพ กองทุนต่างๆ มาสมทบแหล่งที่มาจาก ๒ รูปแบบได้แก่ ๑) จากภาคประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ สถาบันการเงินที่จัด
ตั้งและดำ�เนินการโดยชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมวันละบาท กองทุนกองบุญหนุน
เกื้อช่วยเกษตรกรอินทรีย์ เป็นต้น ๒) จากสถาบันการเงินที่ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐและดำ�เนินการโดยชุมชน ซึ่งมีระเบียบของ
รัฐเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ จัดการหนี้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นต้น เช่น
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนสุขภาพตำ�บล กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต�ำบลสุขภาวะด้านสังคมจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน
(RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสังคม ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสังคม

๓.๑ การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล

ส่วนที่ ๓ แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของตำ�บล ๕ ด้านและสถานะการจัดการตนเองของชุมชน
แบ่งออกเป็นตารางปฏิบัติการย่อยจ�ำนวน ๖ ตาราง ดังนี้
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แนวคิด
รายละเอียด
รูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อ ลักษณะการช่วยเหลือ ดูแลทางด้านสังคม ทั้งในยามปกติ กรณีการเกิดภัยพิบัติ และกรณีฉุกเฉินมีเครื่องมือในการช่วยเหลือดูแลด้วย
การช่วยเหลือ ดูแลทางด้าน การจัดสวัสดิการทางสังคมโดยชุมชน ซึ่งรูปแบบของการช่วยเหลือดูแลทางสังคมส่วนใหญ่จะเป็นไปในแนวทางการเพิ่ม ปรับปรุง
สาธารณะประโยชน์ ระบบน้ำ� ไฟ ถนน สถานที่สาธารณะ (ลานกิจกรรม ลานกีฬา รถ รับ-ส่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน) การสื่อสารใน
สังคม
ชุมชนและการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นต้น ตัวอย่างกลุ่มสวัสดิการ
๘ กลุ่ม เช่น
- สวัสดิการครบวงจรตั้งแต่เกิดจนตายเช่นสวัสดิการแรกคลอด เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล และการสงเคราะห์ศพเป็นต้น
- สวัสดิการด้านการศึกษา เช่นการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มอบให้โรงเรียนการจัดบริการการ
ศึกษาโดยชุมชน เช่น การจัดการศึกษาสมัยใหม่ การจัดศูนย์เรียนรูชุมชน โรงเรียนชาวนา เป็นต้น
- สวัสดิการสำ�หรับผู้ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่คนพิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ อาจจะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือ
การปรับบ้านเพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ดำ�เนินชีวิตได้ด้วยตนเองสะดวกขึ้น
- สวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริการสาธารณะต่างๆ ได้แก่การสร้างสนามกีฬาหรือลานกิจกรรม การซื้ออุปกรณ์ออกกำ�ลัง
กาย การทำ�สวนสาธารณะ การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนผู้ที่ประสบภัยการซ่อมถนน เป็นต้น
- สวัสดิการเพื่อทำ�นุบำ�รุงศาสนา เช่นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานบุญประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร สุเหร่า
การดูแลผู้นำ�ศาสนาที่อาพาธ หรือการจัดงานบุญประเพณี เป็นต้น
- สวัสดิการแก่ผู้นำ�สำ�หรับคณะกรรมการกองทุนหรือสถาบันการเงินเพื่อเป็นรายได้ค่าเสียโอกาส ค่าเดินทาง และเป็นสวัสดิการเมื่อ
เจ็บป่วย เสียชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กร
- สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในกรณีต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพเสริม
ทุนการศึกษาสำ�หรับหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดหาผู้ดูแลกรณีเจ็บป่วยไม่มีคนดูแล ศูนย์กายอุปกรณ์ในชุมชน การจัดรถรับ-ส่งเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
- สวัสดิการในรูปแบบบริการอื่นๆ แก่ชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชนเพื่อการอุปโภค และบริโภค การรวมตัวซื้อแก๊ส ปุ๋ยชีวภาพ ข้าวสาร
เป็นต้น
- อื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๙) .คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และนำ�ใช้ข้อมูลตำ�บล (TCNAP &
RECAP Revitalization) ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.). กรุงเทพฯ: สสส.
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ภาษาหลัก
ภาษาท้องถิ่น

การจัดสวัสดิการ

การทะเลาะเบาะแว้ง

การช่วยเหลือฉุกเฉิน

การช่วยเหลือในยามภัยพิบัติ

การช่วยเหลือในยามปกติ

จำ�นวนผู้ติดสารเสพติด
ประเภทของสารเสพติด
จำ�นวนผู้ที่ได้รับการบำ�บัด
แนวทางเฝ้าระวัง

แบบไม่เป็นทางการ
แบบเป็นทางการ

การสื่อสาร
การใช้สารเสพติด

ข้อมูลการศึกษาในระบบ
ข้อมูลการศึกษานอกระบบ
ข้อมูลระบบการศึกษาพิเศษ

การศึกษา

กลุ่มประชากรแฝง
ประเภทและจำ�นวนของผู้ที่นับถือศาสนา
งานบุญ ความเชื่อ
จำ�นวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำ�นวนกลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ
ข้อมูลคลังปัญญา
จำ�นวนข้อปฏิบัติ
จำ�นวนปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ประกอบพิธีกรรม:พราหมณ์

กลุ่มยากจน
กลุ่มไร้สิทธิ์
กลุ่มถูกทอดทิ้ง/ คนเร่รอน
กลุ่มถูกทารุณกรรม
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช
กลุ่มคนพิการ
กลุ่มแรงงานต่างด้าว
กลุ่มชาติพันธุ์

กู้ชีพ กู้ภัย ทีมชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่ง

จำ�นวนเหตุการณ์ที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
จำ�นวนเหตุการณ์ที่ได้รับการไกล่เกลี่ย
ประเด็นความขัดแย้ง
ผู้ที่มีบทบาทด้านการไกล่เกลี่ย
กลุ่มอาสา
กลุ่มระดมทุน (เงิน) เช่น กองทุนสวัสดิการ กองทุนออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต สถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น
กลุ่มอาสาจัดการภัยพิบัติ กลุ่ม อพปร. เครือข่ายระดับภูมิภาค

แผนภาพที่ ๕.๓ (๑) การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านสังคม

๑. ด้านสังคม

ภาษาที่ใช้ในชุมชุน

จำ�นวนของภาษา

จำ�นวนของเพศหญิง เพศชาย

จำ�นวนของกลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือ

ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเช่ือ

ภาษา

ประชากร

๒. Typology แสดงการจ�ำแนกประเภทข้อมูลแสดงต�ำบลสุขภาวะด้านสังคม
ดังรายละเอียด
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๑. ประชากร
- จ�ำนวนของกลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือ (กลุ่มยากจน
กลุ่มไร้สิทธิ์กลุ่มถูกทอดทิ้ง คนเร่ร่อน กลุ่มถูกทารุณกรรม กลุ่มคน
พิการ กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มประชากรแฝง)
- จ�ำนวนของเพศหญิง เพศชาย
- อื่นๆ (ระบุ)
๒. ภาษา
- จ�ำนวนของภาษาภาษาที่ใช้ในชุมชุน ได้แก่ ภาษาหลัก ภาษาท้องถิ่น
เป็นต้น
- แนวทางการส่งเสริมหรือการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเช่นการจัดท�ำ
หลักสูตรภาษาท้องถิ่น การสอนในโรงเรียนโดยปราชญ์ชาวบ้าน
การจัดท�ำเอกสารราชการเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ฝึกพูด
อ่าน เขียน เกี่ยวกับภาษานั้นๆ เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ)
๓. ศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญาความเชื่อ
- ประเภทและจ�ำนวนของผู้ที่นับถือศาสนาในชุมชน
- งานบุญ ความเชื่อ
- จ�ำนวนปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบพิธีกรรม:พราหมณ์
- จ�ำนวนข้อปฏิบัติข้อตกลง
- จ�ำนวนกลุ่มต่างๆ เช่น งานศพปลอดเหล้า เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ)

ข้อมูลที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๑) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านสังคม
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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๔. การศึกษา
- ข้อมูลการศึกษาในระบบเช่น การศึกษาภาคบังคับโดยแยกเป็นระดับ
ประถม ระดับมัธยม ป.ตรี ป.โท ป.เอก เป็นต้น
- ข้อมูลการศึกษานอกระบบของคนในชุมชน เช่น การศึกษานอก
โรงเรียน การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวมกลุ่มการ
เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การท�ำขนม การออกแบบลายผ้า
- ข้อมูลระบบการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนคนพิการ โรงเรียน
คนตาบอด โรงเรียนกีฬา โรงเรียนเด็กออทิสติก
- อื่นๆ (ระบุ)
๕. การสื่อสาร
- ข้อมูลการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การบอกต่อ ใช้โทรศัพท์
ไลน์ เป็นต้น
- ข้อมูลการสื่อสารแบบเป็นทางการ
- เว็บไซด์ของอปท. หนังสือแจ้ง จดหมาย
- หนังสือพิมพ์ วารสารต�ำบล เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
- บอร์ด ป้ายประกาศ
- หอกระจายข่าว เสียงตามสาย
- วิทยุชุมชน
- เวทีประชุม เวทีประชาคม
๖. การใช้สารเสพติด
- จ�ำนวนผู้ติด สารเสพติด
- ประเภทของสารเสพติด
- จ�ำนวนผู้ที่ได้รับการบ�ำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
- แนวทางเฝ้าระวังการติดสารซ�้ำ หรือเพื่อลดจ�ำนวนผู้เสพหน้าใหม่
เช่น การรณรงค์การออกก�ำลังกายปั่นยกครัว การป้องกันนักเสพ
หน้าใหม่ด้วยการเข้าค่ายเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน การฝึกอาชีพแก่
เยาวชน
- อื่นๆ (ระบุ)

ข้อมูลที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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๗. การทะเลาะเบาะแว้ง
- จ�ำนวนเหตุการณ์ที่เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
- จ�ำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับการไกล่เกลี่ย
- ประเด็นความขัดแย้งเช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน น�้ำ ลักทรัพย์ ชู้สาว
ท�ำร้ายร่างกาย ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
- ผู้ที่มีบทบาทด้านการไกล่เกลี่ย
- อื่นๆ (ระบุ)
๘. การจัดสวัสดิการ
- การช่วยเหลือในยามปกติ เช่น
- จ�ำนวนผู้ต้องการความช่วยเหลือ
- จ�ำนวนผู้ให้การช่วยเหลือ องค์กรที่ช่วยเหลือ ลักษณะการระดมทุน
บริการสาธารณะ การเยี่ยมบ้าน อื่นๆ (ระบุ)
- การช่วยเหลือในยามภัยพิบัติ เช่น
- ลักษณะภัยพิบัติ จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จ�ำนวนผู้ที่ต้องการได้
รับการช่วยเหลือทันที จ�ำนวนกลุ่มองค์กรที่มีส่วนช่วยจัดการภัย
พิบัติ แนวทางหรือคู่มือในการจัดการก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัย
พิบัติ แนวทางการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับมือภัย
พิบัติ อื่นๆ (ระบุ)
- การช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือเบื้องต้น ระบบส่งต่อ
แนวทางช่วยเหลือฉุกเฉิน การเตรียมคนให้สามารถช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะชัก ประสาทหลอน หัวใจหยุดเต้น สภาวะ
ฉุกเฉินทางจิตเวช อื่นๆ (ระบุ)

ข้อมูลที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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รายละเอียด
การจัดการตนเองของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนเป็นตัวตั้ง มีวิธีการที่ชัดเจนทั้ง
ในลักษณะการประกอบการ การเป็นเจ้าของ การสร้างเครือข่าย มีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน
ซึ่งสรุปชุดกิจกรรมได้อย่างน้อย ๑๒ ชุดกิจกรรม แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ
๑. กลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนทางตรง ประกอบด้วย ๑) ผ้าพื้นเมือง ๒) ข้าวและโรงสีชุมชน ๓) ผักสวนครัว
๔) ท่องเที่ยวชุมชน ๕) การส่งเสริมอาชีพ และ๖) ตลาดชุมชน และ
๒. กลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนทางอ้อม ประกอบด้วย ๗) บริการสุขภาพชุมชน ๘) การจัดการน้ำ� ๙) การจัดการป่า
๑๐) การจัดการขยะ ๑๑) องค์กรการเงิน และ ๑๒) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
กระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชนมีดังนี้
๑. การรวมกลุ่ม สร้างข้อตกลง จัดการทรัพยากร จัดการเงิน
๒. การสร้างการเรียนรู้ ที่มีการปลูกฝังวินัย ทำ�เป็นวิถีพอเพียง สามารถพึ่งตนเอง สร้างจิตสำ�นึก จำ�กัดการผลิต (ให้เหมาะสม) และ
สอดคล้องกับความต้องการ
๓. การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับประโยชน์ ร่วมเป็นเจ้าของ
๔. เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาเทคนิค ส่งเสริมภูมิปัญญา (ทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม)
การจัดการตนเองด้าน การจัดการตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน เป็นการจัดการตนเองของสมาชิกในครัวเรือนที่เน้นด้านการมีวินัย เช่น การ
เศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน สร้างวินัยการออม การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน การเป็นอาสาสมัคร การพัฒนาทักษะฝีมือ การค้นหาและใช้ภูมิปัญญา การตัดสินใจร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชนเพื่อการผลิตสิ่งของใช้เองในครอบครัวเป็นการลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าว
พันธุ์พื้นเมือง การทอผ้าพื้นเมือง การแปรรูปอาหาร เป็นต้น และการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิต ด้วย
การจัดการตนเองด้าน การจัดการตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจในระดับกลุ่ม เป็นการตั้งกลุ่มอาชีพ การเพิ่มเทคนิคทักษะให้สมาชิกกลุ่ม สร้างวัฒนธรรมในการ
เศรษฐกิจระดับกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน (ลงแขก ลงขัน) สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการตลาด กระจายแลกเปลี่ยน ต่อรอง เพิ่มช่องทางต่างๆ
ในการซื้อขาย ประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ในชุมชนรวมถึงการพัฒนาระบบตลาด มีแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพมีการจัดสวัสดิการ
เฉพาะสมาชิกกลุ่มและอาจร่วมสมทบเพื่อการช่วยเหลือดูแลคนภายนอกกลุ่มได้ทั้งนี้กิจกรรมที่ทำ�สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม

แนวคิด
การจัดการตนเองด้าน
เศรษฐกิจชุมชน

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต�ำบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP) การวิจัย
ชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
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รายละเอียด
การจัดการตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจในระดับองค์กรชุมชน ร่วมจัดการทรัพยากรสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิต สร้างกฎกติกา
ข้อตกลง จัดตั้งกองทุน สถาบันการเงิน มีการสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มและส่งเสริมการสร้างสวัสดิการทุกรูปแบบแก่ทุกคนในชุมชน
มีการนำ�ใช้ข้อมูลและอาจมีการจัดทำ�แผนขององค์กรชุมชนมีการจัดระบบการตลาดเพื่อการแลกเปลี่ยนผลผลิต ต่อรองราคาสินค้า สร้าง
ความสัมพันธ์ กระจายผลผลิต และส่งเสริมการแปรรูป โดยสามารถแบ่งเป็นองค์กรชุมชนที่ดำ�เนินงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงและ
โดยอ้อม
การจัดการตนเองด้าน การจัดการตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจในระดับเครือข่าย เป็นการแลกเปลี่ยนผลผลิต ทรัพยากรและเทคนิควิธี เพิ่มทักษะพัฒนา
เศรษฐกิจระดับเครือข่าย ศักยภาพสมาชิก มีการจัดการระบบตลาด (แลกเปลี่ยนและรวมกลุ่มต่อรองสินค้า) การจัดการความรู้ การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เป็นการ
หาแนวร่วมในการทำ�งาน และจัดตั้งกองทุนระดับเครือข่าย
เอกสารอ้างอิง
ขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๘) .ระบบเศรษฐกิจชุมชน.เอกสารการนำ�เสนอเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่๖ กรณี “ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน” วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น ๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) .
(เอกสารอัดสำ�เนา)

แนวคิด
การจัดการตนเองด้าน
เศรษฐกิจระดับองค์กร
ชุมชน
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อ่ืนๆ

บริการสุขภาพชุมชน
การจัดการน้ำ�
การจัดการป่า
การจัดการขยะ องค์กร
การเงิน ศูนย์เรียนรู้

ผ้าพื้นเมือง
ข้าวและโรงสีชุมชน
ผักสวนครัว
ท่องเที่ยวชุมชน
การส่งเสริมอาชีพ
ตลาดชุมชน

เครือข่ายการแลกเปล่ียนผลผลิต ทรัพยากร
เครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดระบบตลาด กองทุนระดับเครือข่าย
อ่ืนๆ
การรวมกลุ่ม สร้างข้อตกลง จัดการทรัพยากร จัดการเงิน
การสร้างการเรียนรู้ (การปลูกฝังวินัย วิถีพอเพียง สามารถพ่ึงตนเอง สร้างจิตสำ�นึก)
การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับประโยชน์ ร่วมเป็นเจ้าของ
เพิ่มที่มาของทักษะพัฒนาศักยภาพ พัฒนาเทคนิค ส่งเสริมภูมิปัญญา

องค์กรชุมชนดำ�เนินงานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง
องค์กรชุมชนดำ�เนินงานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม

แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม

กระบวนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน

ระดับเครือข่าย

ระดับองค์กรชุมชน

ระดับกลุ่ม

การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง

ลักษณะงาน

ปลูกผักสวนครัว
ปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมือง
การทอผ้า
อ่ืนๆ

จำ�นวนคนที่ประกอบอาชีพ

แผนภาพที่ ๕.๓ (๒) การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านเศรษฐกิจ

๒.ด้าน
เศรษฐกิจ

ระดับครัวเรือน

ข้อมูลการประกอบอาชีพครัวเรือน
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
รายได้เฉล่ียของครัวเรือน
ภาระหนี้สินครัวเรือน
การเก็บออมเงิน
มูลค่าของผลผลิต
อ่ืนๆ

๒. Typology แสดงการจ�ำแนกประเภทข้อมูลแสดงต�ำบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ
ดังรายละเอียด
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๑. ระดับครัวเรือน
- ข้อมูลการประกอบอาชีพของครัวเรือน ประกอบด้วย จ�ำนวนคนที่
ประกอบอาชีพ ลักษณะงาน เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง การแปรรูปอาหาร การทอผ้า การทอเสื่อ
เป็นต้น เป็นต้น
- การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
- รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
- ภาระหนี้สินครัวเรือน
- การเก็บออมเงิน
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
- การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพที่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง
ประกอบด้วย งานและกิจกรรม ผ้าพื้นเมือง ข้าวและโรงสีชุมชน
ผักสวนครัว ท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมอาชีพ ตลาดชุมชน เช่น
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองกลุ่มผักสวนครัว
รั้วกินได้ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรเป็นต้น
- การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพที่กระทบต่อเศรษฐกิจโดยอ้อม
ประกอบด้วย งานและกิจกรรม บริการสุขภาพชุมชน การจัดการน�้ำ
ป่าชุมชน การจัดการขยะ องค์กรการเงิน ศูนย์เรียนรู้ เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์จัดการน�้ำป่าชุมชน การจัดการขยะกลุ่ม
อนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มรักษ์ป่าต้นน�้ำ เป็นต้น
- แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

ข้อมูลที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๒) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านเศรษฐกิจ
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
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- องค์กรชุมชนด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยอ้อม ประกอบ
ด้วย งานและกิจกรรม บริการสุขภาพชุมชน การจัดการน�้ำ ป่า
ชุมชน การจัดการขยะ องค์กรการเงิน เช่น คณะกรรมการจัดการน�้ำ
ธนาคารต้นไม้ กลุ่มผลิตน�้ำดื่มชุมชน เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ) .....
๔. ระดับเครือข่าย
- เครือข่ายการแลกเปลี่ยนผลผลิต ทรัพยากร
- เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การจัดระบบตลาด กองทุนระดับเครือข่าย เป็นต้น- ท่านมีแนวคิด
และหลักการท�ำงานอย่างไร และมีพัฒนาการมาอย่างไร
- กิจกรรมที่ทำ� เป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับใคร สร้างผลกระทบต่อท่าน
และคนอื่นในชุมชนอย่างไร ใครที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนนอกจาก
งานที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ ท่านมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรมกลุ่ม
ใดบ้าง มีส่วนร่วมอย่างไร
- ความเป็นมาในการรวมกลุ่มของท่านเป็นอย่างไร แนวคิดในการรวม
กลุ่มคืออะไร ใครมีส่วนร่วม แกนนำ�กลุ่มและสมาชิกมีวิธีการทำ�งาน
อย่างไร และผู้ที่เข้าร่วมมีบทบาทอย่างไร กิจกรรม การดำ�เนินที่ทำ�
เป็นอย่างไร มีการจัดการกลุ่มในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร การทำ�งาน
กลุ่มส่งผลกระทบต่อใครในชุมชนบ้าง ส่งผลกระทบ ๕ ด้านอย่างไร
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้าน
การเมืองการปกครอง)

๓. ระดับองค์กรชุมชน
- องค์กรชุมชนที่ด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง ประกอบ
ด้วย งานและกิจกรรม ผ้าพื้นเมือง ข้าวและโรงสีชุมชน ผักสวนครัว
ท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมอาชีพ ตลาดชุมชน เช่น ตลาดสีเขียว
ตลาดชุมชน องค์กรท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

ข้อมูลที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลที่ต้องการ
๕. กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
๑. การรวมกลุ่ม สร้างข้อตกลง จัดการทรัพยากร จัดการเงิน
- ข้อมูลแนวทางในการรวมกลุ่มคนเพื่อพัฒนางานทางด้านอาชีพ
เช่น การรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อทอผ้า กลุ่มข้าวอินทรีย์จัดส่งข้าว
ให้ตลาดชุมชน หรือร่วมท�ำงานกับโรงสีข้าวชุมชน เป็นต้น
- ข้อมูล กฎ กติกาที่กลุ่มได้ก�ำหนดเพื่อวางแนวทางในการท�ำงาน
เช่น การก�ำหนดมาตรฐานสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและ
การตกลงเรื่องค่าใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๒. การสร้างการเรียนรู้ ที่มีการปลูกฝังวินัย ท�ำเป็นวิถีพอเพียง
สามารถพึ่งตนเอง สร้างจิตส�ำนึก จ�ำกัดการผลิต (ให้เหมาะสม)
และสอดคล้องกับความต้องการ
- ข้อมูลกระบวนการ
- การพัฒนากลุ่มทางสังคมให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ เช่น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการปลูกฝังการออม เป็นต้น
- ข้อมูลการปลูกจิตส�ำนึกให้กลุ่มอาชีพรักษ์สุขภาพคนในชุมชน
ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น
๓. การสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
เป็นเจ้าของ
- ข้อมูลกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกลุ่มทางสังคม เช่น
การปรึกษาหารือสมาชิกกลุ่มอาชีพเรื่องการระดมทุนสวัสดิการ
เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๔. เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพ พัฒนาเทคนิค ส่งเสริมภูมิปัญญา
(ทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ การใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม)
- ข้อมูกระบวนการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ทักษะ เช่น การอบรมสมาชิกท�ำผ้า
พืน้ เมืองให้สามารถออกแบบลวดลายผ้าแบบใหม่ กลุม่ แพทย์แผน
ไทยจัดท�ำลูกประคบ ยาหม่อง เพือ่ ใช้ในการนวดแผนไทย เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
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ด้านสภาวะแวดล้อม

แนวคิด
การจัดการตนเองด้านสภาวะ
แวดล้อม

รายละเอียด
เป็นการดำ�เนินการของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่จัด หรือให้การสนับสนุน หรือกระตุ้นให้เกิดงาน กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับด้านสภาวะแวดล้อมใน ๕ ลักษณะได้แก่
๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ� ป่า มีลักษณะงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากร และการฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ� ป่า โดยชุมชนหรือมีองค์กรชุมชน หน่วยงานสนับสนุนเช่น ป่าชุมชน
การลดสารเคมีในการเกษตรกร การไถกลบตอฟาง บวชปลา กำ�หนดเขตอภัยทานเป็นต้น
๒) การจัดการมลพิษ (ขยะ น้ำ�เสีย ควันพิษและสารเคมี) มีลักษณะงาน กิจกรรมที่ดำ�เนินการเกี่ยวข้องอย่างน้อย ๔ ลักษณะ
ได้แก่ ๑) การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย เช่น การลดการบริโภค การนำ�กลับมาใช้ซ้ำ� การรีไซเคิล
ทั้งการคัดแยก แปรรูป ผลิตใหม่ ๒) การจัดการมลพิษทางน้ำ� เช่นการจัดการเพื่อการป้องกัน การบำ�บัด น้ำ�เสีย น้ำ�ทิ้งจากครัว
เรือน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ เป็นต้น ๓) การจัดการควันพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้หรือจากครัว
เรือน ไร่นา ไฟไหม้ป่าหรือจากโรงงาน และ ๔) การจัดการปัญหาการปนเปื้อนในดิน และตะกอนดิน ที่เกิดจากสารเคมี เช่นงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพดิน การตรวจสอบ การแก้ไข เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม เป็นต้น
๓) การจัดการภัยพิบัติ เช่น ความแห้งแล้ง ลมพายุ ไฟไหม้ น้ำ�ท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หรือคลื่นซัดฝั่งทะเล เป็นต้น มี
ลักษณะงาน กิจกรรมที่ดำ�เนินการเกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติใน ๓ ระยะได้แก่ ๑) ระยะเตรียมความพร้อมหรือก่อนเกิดภัย
พิบัติ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบจากสาธารณภัย ได้แก่ การให้ความรู้ การเตรียมอาสาสมัคร การฝึกในสถานการณ์เสมือนจริง
แผนอพยพ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่อพยพ เป็นต้น ๒) ระยะเกิดภัยพิบัติ เป็นระยะการช่วยเหลือเพื่อลดความ
เสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน และ ๓) ระยะหลังเกิดภัยพิบัติและฟื้นฟู เป็นระยะที่ดูแลเยียวยา และฟื้นฟูสภาพ ร่างกาย จิตใจ
และสิ่งแวดล้อม
๔) การจัดการพลังงานทางเลือก เป็นการดำ�เนินการของ งาน กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการผลิตพลังงานที่นอกเหนือจากพลังงาน
หลักในปัจจุบัน ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม หมู่บ้าน ชุมชน เช่น พลังงานลม น้ำ� แสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่ง เตาประหยัดพลังงาน
แก๊สชีวภาพโซล่าเซลล์น้ำ�มันไบโอดีเซล เป็นต้น

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต�ำบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม จากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP) การ
วิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อม ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อม

๓.๓ การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
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เอกสารอ้างอิง

แนวคิด

รายละเอียด
๕) การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นการเน้นการจัดการทางด้านโครงสร้างกายภาพ มีลักษณะของงาน กิจกรรมที่
ปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำ�เนินชีวิตของคนในชุมชน ประกอบด้วย ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การปรับสภาวะแวดล้อมที่แบ่งออก
เป็นสภาวะแวดล้อมนอกบ้าน หรือในที่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม หรือดำ�เนินกิจกรรมในชุมชน และการดำ�เนินชีวิต
ของประชาชน และการปรับสภาวะแวดล้อมในบ้านที่เอื้อต่อสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย เช่น สำ�หรับเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยมีอาการหลงลืม คนพิการ เป็นต้น และ๒) การจัดหน่วยบริการที่มีความเฉพาะเพื่อเอื้อต่อสุขภาพ กรณีที่
ต้องการความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ศูนย์ดำ�รงธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ย เป็นต้น
ขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๘) .พลังงานชุมชน เอกสารประกอบการประชุมเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ ๕กรณี
“พลังงานชุมชน” วันพฤหัสที่ ๑๓สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) (เอกสารอัดสำ�เนา)
ทวิดา กมลเวชช (๒๕๕๔) คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น. วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า.ค้นเมื่อ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙, จาก http://www.openbase.in.th/files/f_๐.pdf
Burton, E. (๒๐๑๒) . “Street ahead? The role of the built environment in healthy ageing”. Perspectives in Public
Health. ๑๓๒ (๔) , ๑๖๑-๑๖๒.
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การปรับสภาวะ
แวดล้อม

ข้อมูลการใช้พลังงานทางเลือก
ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลกลุ่มทางสังคมท่ีผลิตพลังงานทางเลือก
ข้อมูลลักษณะพลังงานทางเลือก
อื่นๆ

ด้านการจัดสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อสุขภาพ (โครงสร้าง)

พลังงานทางเลือก

ภัยพิบัติ

ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ
ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลกลุ่มทางสังคม
อื่นๆ

ข้อมูลพื้นท่ีป่า อาณาเขต
ข้อมูลการจัดการป่าและทรัพยากรท่ีมี
ข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์จากป่า

ป่า

ถนน แสงสว่าง สัญลักษณ์ ป้ายจราจร
ลานสุขภาพ ลานกีฬา ลานกิจกรรม
ตลาด วัด ศาลาประชาคม หอกระจายข่าว
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
อื่นๆ
ทางเดิน ทางลาด
ห้องน้ำ� ชักโครก ราวจับ พื้น
ห้องนอน ห้องครัว ประตู แสงสว่าง
อื่นๆ

พลังงานลม แสงอาทิตย์ น้ำ�
ถ่านอัดแท่ง เตาประหยัดพลังงาน แก๊สชีวมวล
น้ำ�มันไบโอดีเซล โซล่าเซลล์
อื่นๆ

ศูนย์จัดการความขัดแย้ง
ศูนย์ดำ�รงธรรม
อื่นๆ

ภายในบ้าน

ภายนอกบ้าน

ข้อมูลขยะ น้ำ�เสีย ควันพิษ การใช้สารเคมี
จำ�นวนผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
ข้อมูลการจัดการมลพิษของชุมชน
อื่นๆ

ข้อมูลแหล่งน้ำ�บ่อ ลำ�ห้วย แม่น้ำ�
ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากน้ำ�
ข้อมูลผู้ใช้น้ำ�

น้ำ�

แผนภาพที่ ๕.๓ (๓) การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านสภาวะแวดล้อม

๓. ด้าน
สภาวะแวดล้อม

มลพิษ

การจัดการสภาวะแวดล้อม
(ทรัพยากรธรรมชาติ)

จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะดินเส่ือม
จำ�นวนกลุ่มอนุรักษ์

ดิน

๒. Typology แสดงการจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงต�ำบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม
ดังรายละเอียด
ข้อมูลพื้นท่ี อาณาเขต
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ข้อมูลที่ต้องการ
๑. การจัดการสภาวะแวดล้อม (ทรัพยากรธรรมชาติ) เกี่ยวกับ
ดิน น�้ำ ป่า
- อาณาเขต พื้นที่
- ภูมิประเทศ
- ลักษณะดินเสื่อมในชุมชน เป็นต้น
- จ�ำนวนกลุ่มทางสังคมร่วมอนุรักษ์ ดิน น�้ำ ป่า
- แนวทางการอนุรักษ์ดินของชุมชน
- จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดินเสื่อม
- อื่นๆ (ระบุ)
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับน�้ำ
- จ�ำนวนแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ แม่น�้ำ น�้ำตก ห้วย หนอง
- ล�ำคลอง บึง
- ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์จากน�้ำ
- จ�ำนวน และลักษณะการใช้
- จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน�้ำ
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้
- จ�ำนวนพื้นที่ อาณาเขต ประเภทของป่า
- ข้อมูลการจัดการป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้
- ข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์จากป่า
- การอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูป่า
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๓) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านสภาวะแวดล้อม
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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๔. ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษ
- ขยะ น�้ำเสีย อากาศ ควันพิษ ฝุ่นละออง เสียงดัง การใช้สารเคมี
- ข้อมูลผลกระทบขนาดความรุนแรงของปัญหา
- จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษที่มีในชุมชน
- การจัดการมลพิษ
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๕. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ
- น�้ำท่วม ดินถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟป่า ลมพายุ คลื่น
ลมทะเล
- จ�ำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกิดภัยพิบัติ
- ข้อมูลผลกระทบขนาดความรุนแรงของปัญหาจากเกิดภัยพิบัติ
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๖. ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
- พลังงานหลักเช่น ไฟฟ้า น�้ำมัน
- พลังงานทางเลือก เช่น แก๊สชีวภาพน�้ำมันไบโอดีเซล พลังงานน�้ำ
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่งเตาอเนกประสงค์
- ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งพลังงาน
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๗. การจัดการสภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ (พืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ ง
จุดอันตราย)
- จ�ำนวนพื้นที่ และการใช้พื้นทื่สาธารณะ
- ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม
- ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
- ข้อมูลเกี่ยวกับจุดอันตราย พื้นที่เสี่ยงต่อที่เป็นจุดอันตราย เช่น
ทางแยก ทางโค้ง ทางหักศอก และทางช�ำรุด เป็นต้น

ข้อมูลที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ข้อมูลที่ต้องการ
- ข้อมูลเครือข่าย อาสาสมัคร
- พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมเช่น ถนนที่ไม่มีไฟส่อง
สว่าง บ้านร้าง ที่รกร้าง เป็นต้น
- การจัดการแก้ไข พื้นที่จุดอันตราย พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรม
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๘. การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (พื้นที่สาธารณะ)
- จ�ำนวน ลักษณะผูใ้ ช้แหล่งประโยชน์ เช่น ผูส้ งู อายุ เด็กเยาวชนและวัย
ท�ำงานเป็นต้น
- การปรับปรุงสภาวะแวดล้อม เช่น ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
การจัดตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แหล่งประโยชน์
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๙. การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (พื้นที่ในบ้าน)
- ข้อมูลบ้านที่ต้องได้รับการปรับปรุง
- ข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อปรับสภาพบ้านและที่อยู่
อาศัย
- ข้อมูลกลุ่มทางสังคมที่มีทักษะ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน หรือกลุ่ม
อาสาสมัคร เป็นต้น ที่สามารถร่วมปรับปรุงบ้าน
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ด้านสุขภาพ

แนวคิด
การจัดการตนเอง
ด้านสุขภาพ

รายละเอียด
การทำ�งานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือคนในชุมชนโดยองค์กรในชุมชน กลุ่มทางสังคม และหน่วยงานในพื้นที่ มีงานและ
กิจกรรมที่สร้างผลกระทบต่อประชากรอย่างน้อย ๑๓ กลุ่มประชากร ได้แก่ เด็กอายุ๐-๓ ปี เด็กอายุ ๓-๕ ปี เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี วัยรุ่น,
วัยทำ�งาน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย
ซึ่งการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือคนในชุมชนมี ๓ ลักษณะและเจ้าภาพผู้ดำ�เนินการก็มีภารกิจและวิธีการทำ�งานที่ต่างกันด้วย ดังนี้
๑) การบริการสุขภาพในชุมชนโดยหน่วยบริการสุขภาพซึ่งเป็นผู้ทำ�หน้าที่ให้บริการสุขภาพที่จำ�เป็นสำ�หรับประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยอาศัย
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมวัฒนธรรม ออกแบบบริการสุขภาพให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน
แต่ละกลุ่มได้ ได้แก่ การรักษาโรคที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่ป้องกันได้ การให้ข้อมูลความรู้
รวมถึงการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง การนำ�รูปแบบการบริการสุขภาพไปสู่ปฏิบัติการจริงอาจมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จำ�นวนผู้ให้บริการ สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ วิธีการสร้าง
การเข้าถึงบริการและความครอบคลุมของบริการ การจัดการงบประมาณ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ตลอดจนนโยบายองค์กร
ที่สังกัด เช่นกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน เป็นต้น
๒) การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันของคนในชุมชนเกิดขึ้นจากความพยายามของคนในชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันและการ
ผลักดันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักของกิจกรรมกลุ่มนี้คือ คนในครอบครัว
และญาติ อาสาสมัครประเภทต่างๆ (เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสานมแม่ อาสาสมัครดูแลคนพิการ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสา
กู้ชีพ) เพื่อนบ้าน กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนและแกนนำ� โดยผู้นำ�ชุมชนสนับสนุนให้สามารถช่วยเหลือและดูแลกัน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มเยาวชน กลุ่มเยาวชนอาสา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มแกนนำ�แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ตัวอย่างรูปธรรมการ
ดูแลและช่วยเหลือกันของคนในชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิการในกรณีช่วยตนเองไม่ได้หรือได้
น้อย การเป็นอาสาสมัครดูแลและช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน แม่และเด็กทารก เป็นต้น

เพือ่ ให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมทีแ่ สดงสถานะต�ำบลสุขภาวะด้านสุขภาพ จากแหล่งทีม่ าของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP) การวิจยั ชุมชน
RECAP และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ

๓.๔ การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
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เอกสารอ้างอิง

นวัตกรรม
ด้านการดูแลสุขภาพ

แนวคิด

รายละเอียด
๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพออกแบบการทำ�งานและจัดการเพื่อให้เกิดการดูแลคน
กลุ่มสำ�คัญในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ได้ด้วยภารกิจและทรัพยากรที่มี และทำ�งานเชื่อมประสานกับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดูแลและช่วยเหลือกันได้อย่างครอบคลุมโดยเจ้าภาพหลักคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่
(ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน) และอาจได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน
เป็นการออกแบบโดยชุมชนมีเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาและความต้องการเชิงประเด็น (เรื่องเดียว) และเป็นการออกแบบการทำ�งานร่วม
กันของหลายกลุ่มทางสังคมหลายองค์กร หลายหน่วยงาน (แบบรวม) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ดีขึ้น โดย
นวัตกรรมที่ออกแบบ เป็นได้ทั้งงานใหม่ เป็นงานที่พัฒนาต่อเนื่องจากงานเดิม เป็นงานและกิจกรรมที่เสริมศักยภาพคนทำ�งาน และอาจ
เป็นการทำ�งานที่เชื่อมประสานกับงานอื่นที่มีในชุมชน งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ได้รับการพัฒนา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ถือเป็น “นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ”
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๓) . ปฏิบัติการระบบย่อยในระบบสุขภาพชุมชน. นนทบุรี: เดอะกราฟิโก ซิสเต็มส์ จำ�กัด.
ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ. (๒๕๕๓) . ระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำ�งานร่วมกันของ ๓ ระบบใหญ่ในชุมชน. นนทบุร:ี เดอะกราฟิโก
ซิสเต็มส์ จำ�กัด.
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เด็ก ๐-๓ ปี
เด็ก ๓-๕ ปี
เด็ก ๖-๑๒ ปี
เด็กและเยาวชน
วัยทำ�งาน
หญิงตั้งครรภ์
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยติดเชื้อ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
คนพิการ
ผู้สูงอายุ
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ป่วยระยะท้าย

รูปแบบ

ลักษณะ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงาน
ท่ีกระทบสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยงด้านการประกอบอาชีพ
พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำ�วัน
เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การพักผ่อนน้อย
พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่จราจร

งานใหม่
พัฒนาต่อเน่ือง
นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพ
เชื่อมประสานงานอื่น

นวัตกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

การจัดสวัสดิการโดยชุมชน
รูปแบบ
นวัตกรรมแก้ปัญหาเชิงประเด็น

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำ�บล
การสนับสนุนการทำ�งานกลุ่มทางสังคม

ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย
สำ�หรับการศึกษา
สำ�หรับทำ�นุบำ�รุงศาสนา
สำ�หรับผู้สูงอายุ
สำ�หรับผู้ต้องการความช่วยเหลือ
สำ�หรับผู้นำ�
สำ�หรับส่ิงแวดล้อม
สำ�หรับการบริการอื่น

กลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือ เช่น กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ กลุ่มกองทุน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น
การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ

สิทธิการรักษา
สถานท่ีแหล่งบริการสุขภาพในพื้นที่
ผู้ให้บริการ

การดูแลช่วยเหลือกันโดยชุมชน

นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ
และการช่วยเหลือกัน

การบริการโดย
หน่วยบริการสุขภาพ

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนภาพที่ ๕.๓ (๔) การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านสุขภาพ

๔.ด้าน
สุขภาพ

จำ�นวนประชากร ๑๓ กลุ่ม

อัตราการเกิด
อัตราการตาย สาเหตุการตาย
อัตราการย้ายเข้าย้ายออก

ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย

สถิติชีพ

ลักษณะประชากร

๒. Typology แสดงการจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงต�ำบลสุขภาวะด้านสุขภาพ
ดังรายละเอียด
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บันทึกข้อมูล

๑. ลักษณะประชากร
- จำ�นวนประชากรทัง้ หมดในพืน้ ทีม่ เี ท่าไร แยกจำ�นวน เพศชาย เพศหญิง
- ประชากร ๑๓ กลุ่มวัยได้แก่ เด็กอายุ ๐-๓ ปี เด็ก ๓-๕ ปี เด็ก ๖-๑๒
ปี เยาวชน (๑๓-๒๔ ปี) วัยทำ�งาน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเชื้อ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่อยู่ในระยะท้าย มีจำ�นวนเท่าไร
- มีจำ�นวนหลังคาเรือนเท่าไร อาศัยอยู่จริง เท่าไร
๒.สถิติชีพ
- เด็กเกิดใหม่ในรอบปี มีจำ�นวนเท่าไร
- มีเด็กหลังคลอดเสียชีวิตภายใน ๒๘ วันหลังคลอดหรือไม่
- ในรอบปี มีจำ�นวนคนตายเท่าไร มีสาเหตุการตายมาจากอะไรบ้าง
- ในรอบปีมีการย้ายเข้า ย้ายออกในหมู่บ้านหรือไม่ จำ�นวนเท่าไร
เด็กอายุ ๐-๓ ปี
๓. ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย
๑) เด็กอายุ ๐-๓ปี
- มีเด็ก ๐-๓ ปีมีปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้หรือไม่ และจำ�นวนเท่าใด
- จำ�นวนเด็กมีปัญหาการพร่องโภชนาการหรือขาดสารอาหาร
- จำ�นวนเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ (เช่น ช้า ผิดปกติเป็นต้น)
- จำ�นวนเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรัง (ระบุการเจ็บป่วย.....)
- จำ�นวนเด็กที่พิการ (ระบุลักษณะความพิการ...)
- ลักษณะผู้ให้การดูแลเด็ก ๐-๓ ปี (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)
- เคยมีเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหรือไม่
(วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ คางทูมเป็นต้น)
มีจำ�นวนเท่าไร
- เคยมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคโรคติดต่อเช่น อีสุกอีใส มือเท้าปาก
ตาแดง เป็นต้นหรือไม่ มีจำ�นวนเท่าไร
- มีเด็กที่เกิดในรอบปีที่มีนำ�หนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัมหรือไม่ มี
จำ�นวนเท่าไร

ข้อมูลที่ต้องการ
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เด็ก ๓-๕ ปี
๒) เด็ก ๓-๕ ปี
- มีเด็ก ๓-๕ ปีมปี ญ
ั หาสุขภาพดังต่อไปนีห้ รือไม่ และจำ�นวนเท่าใด
- จำ�นวนเด็กมีปัญหาการพร่องโภชนาการหรือขาดสารอาหาร
หรือเด็กอ้วน
- จำ�นวนเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ (เช่น ช้า ผิดปกติ
การเรียนรู้ การรับรู้ เป็นต้น)
- จำ�นวนเด็กที่เจ็บป่วยเรื้อรัง (ระบุการเจ็บป่วย.....)
- จำ�นวนเด็กที่พิการ (ระบุลักษณะความพิการ...)
- ลักษณะผู้ให้การดูแลเด็ก ๓-๕ ปี (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)
- ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีเท่าไร ถ้าไม่
ครอบคลุมให้การดูแล จัดการอย่างไร
- เคยมีเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหรือไม่
(วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ คางทูมเป็นต้น)
มีจำ�นวนเท่าไร
- เคยมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคโรคติดต่อเช่น อีสุกอีใส มือเท้าปาก
ตาแดง เป็นต้นหรือไม่ มีจำ�นวนเท่าไร
- จำ�นวนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก (ฟันผุ )
- มีกลุ่มทางสังคม องค์กร หน่วยงานที่ให้การดูแลเด็กหรือไม่
ดำ�เนินการอย่างไรบ้าง
- ในพื้นที่มีลานกิจกรรม หรือพื้นที่ที่สนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกันหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร

ข้อมูลที่ต้องการ
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๓) เด็ก ๖-๑๒ ปี
- มีเด็ก ๖-๑๒ปีมีปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้หรือไม่ และจำ�นวน
เท่าใด ๑) จำ�นวนเด็กมีปัญหาการพร่องโภชนาการ ขาดสาร
อาหาร เด็กอ้วน ๒) จำ�นวนเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ
(เช่น ช้า ผิดปกติ การเรียนรู้ การรับรู้ เป็นต้น) ๓) จำ�นวนเด็ก
ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง (ระบุการเจ็บป่วย.....) ๔) จำ�นวนเด็กที่พิการ
(ระบุลักษณะความพิการ...)
- ลักษณะผู้ให้การดูแลเด็ก ๖-๑๒ปี (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)
- ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีเท่าไร ถ้าไม่
ครอบคลุมให้การดูแล จัดการอย่างไร
- เคยมีเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหรือไม่
(วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ คางทูมเป็นต้น)
มีจำ�นวนเท่าไร
- เคยมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคโรคติดต่อเช่น อีสุกอีใส มือเท้าปาก
ตาแดง เป็นต้นหรือไม่ มีจำ�นวนเท่าไร
- จำ�นวนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก (ฟันผุ) มีเท่าไร
ได้รับการดูแล จัดการเรื่องช่องปากอย่างไร
- มีกลุ่มทางสังคม องค์กร หน่วยงานที่ให้การดูแลเด็กหรือไม่
ดำ�เนินการอย่างไรบ้าง
- ในพื้นที่มีลานกิจกรรม หรือพื้นที่ที่สนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกันหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร
๔) เยาวชน (๑๓-๒๔ปี)
- มีการรวมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่หรือไม่ ลักษณะกิจกรรมกลุ่ม
เป็นอย่างไร
- มีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ที่มีงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชนหรือไม่ ลักษณะงานกิจกรรมเป็นอย่างไร
- ในชุมชนมีสถานการณ์ ที่ทำ�ให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เยาวชนหรือไม่ (สารเสพติด ทะเลาะวิวาท ชู้สาว เป็นต้น) ถ้ามี
ชุมชนแก้ไข หรือจัดการอย่างไร

ข้อมูลที่ต้องการ
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- ในชุมชนมีกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันของ
เยาวชนหรือไม่ ลักษณะกิจกรรมเป็นอย่างไร
- มีเยาวชนที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ปัญหาด้านการเรียนรู้
หรือไม่ จำ�นวนเท่าไร ครอบครัว ชุมชน จัดการดูแล ช่วยเหลือ
อย่างไร
วัยทำ�งาน (๒๕-๕๙ปี)
๕) วัยทำ�งาน (๒๕-๕๙ปี)
- กลุ่มวัยทำ�งานส่วนใหญ่มีอาชีพอะไร แต่ละอาชีพคิดเป็น
สัดส่วนหรือจำ�นวนเท่าไร
- มีกลุ่มอาชีพในพื้นที่หรือไม่ จำ�นวนกี่กลุ่ม มีลักษณะกิจกรรม
อย่างไร
- มีการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำ�งาน หรือการประกอบอาชีพ
หรือไม่ มีลักษณะการเจ็บป่วยอย่างไร (เช่น ปวดเมื่อยกล้าม
เนื้อ โรคเครียดพฤติกรรมเสี่ยง) และมีจำ�นวนเท่าไร
- ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพหรือไม่ (กองทุนต่างๆ
ระบบการเงินในระบบ นอกระบบ เป็นต้น) ลักษณะแหล่งทุน
แต่ละแหล่งเป้นอย่างไรบ้าง
- ระบบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับวัยทำ�งานเป็นอย่างไร เช่น
สวัสดิการเมื่อเจ็บป่วย เสียชีวิต แหล่งทุนประกอบอาชีพโดย
ชุมชน เป็นต้น)
หญิงตั้งครรภ์
๖) หญิงตั้งครรภ์
- รอบปีนี้มีหญิงตั้งครรภ์จำ�นวนเท่าไร มีภาวะสุขภาพเป็น
อย่างไรบ้าง (เช่น อายุน้อย อายุมากอ้วน ผอม โรคแทรกซ้อน
โรคโลหิตจาง เป็นต้น)
- รอบปีมีหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครอบคลุมตามเกณฑ์
มาตรฐานจำ�นวนเท่าไร ไม่ครอบคลุม หรือ ไม่ได้ฝากเท่าไร
ให้การจัดการ ดูแลอย่างไร
- ในพื้นที่มีสวัสดิการสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์หรือ มีลักษณะ
อย่างไร
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ผู้สูงอายุ
๗) ผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และไม่ได้รับ จากอปท. มีจำ�นวน
เท่าไร
- สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ (ไปมาได้เอง ติดบ้านติดเตียง)
มีจำ�นวนเท่าใด
- สถานการณ์อยู่อาศัยเป็นอย่างไร (อยู่คนเดียวไม่มีคนคอย
ช่วยเหลือดูแล อยู่คนเดียวแต่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือ อยู่
ในครอบครัวที่มีลูกหลานดูแล ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกหลาน
ลำ�พังเป็นต้น)
- ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ อัมพฤต
อัมพาต พิการ เป็นต้น)
- มีจำ�นวนผู้ที่เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุเท่าไร (๕๐-๕๙ ปี)
สถานะสุขภาพเป็นอย่างไร (แข็งแรง มีโรคเรื้อรัง ติดเตียง
เป็นต้น)
- มีผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ หรือไม่มีเลขประชาชนไทยหรือไม่
ลักษณะอย่างไร (ต่างด้าว คนไทยไร้สิทธิ เป็นต้น)
- ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ทำ�กิน มีเท่าใด สุขภาพเป็น
อย่างไร
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ
มีอะไรบ้าง ลักษณะงานและกิจกรรมเป็นอย่างไร
- ลักษณะสวัสดิการในชุมชนที่เอื้อต่อผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง เป็น
อย่างไร
- มีโครงสร้างในชุมชนที่เอื้อต่อผู้สูงอายุหรือไม่ เช่นศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ ลานกิจกรรม รวมกลุ่ม ออกกำ�ลัง
กาย เป็นต้น
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๘) ผู้ป่วยติดเชื้อ
- มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อ HIV ที่เปิดเผยตัวในชุมชนเท่าไร เข้าถึงการ
รักษาสวัสดิการ หรือไม่
- มีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่ให้การดูแลช่วย
เหลือผู้ติดเชื้อHIV และครอบครัวหรือไม่ มีลักษณะงาน
กิจกรรมอย่างไร
- และมีช่องทางให้ผู้ติดเชื้อและครอบครัวเข้าถึงได้อย่างไร
๙) ผู้ป่วยจิตเวช
- มีคนพิการทางจิตและพฤติกรรมจำ�นวนเท่าไร
- มีผู้ที่รักษาอาการทางจิตเวชที่ไม่ใช่ผู้พิการจำ�นวนเท่าไร
- มีผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชที่ไม่รับการรักษา หรือรักษาไม่
สม่ำ�เสมอหรือไม่ จำ�นวนเท่าไร
- มีผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชที่ควบคุมโรคไม่ได้หรือไม่ จำ�นวน
เท่าไร
- มีกลุ่มที่ให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิต หรือไม่ มี
ลักษณะงาน กิจกรรมอย่างไร
๑๐) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันฯ อัมพฤต อัมพาต มะเร็ง
หัวใจ เป็นต้น) มีจำ�นวนเท่าใด
- สถานะผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่เป็นอย่างไร (เจ็บป่วยไปมาได้
มีโรคแทรกซ้อน ติดเตียง ระยะท้าย)
- การดูแลรักษาในพื้นที่เป็นอย่างไร ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่ให้การดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังมีอะไรบ้าง มีลักษณะงาน กิจกรรมเป็นอย่างไร
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บันทึกข้อมูล

คนพิการ
๑๑) คนพิการ
- ในพื้นที่มีคนพิการจำ�นวนเท่าไรและจำ�แนกตามประเภท
ความพิการได้อย่างไรบ้าง
- สถานะสุขภาพคนพิการเป็นอย่างไร (ไปมาได้ ไปมาได้บ้าง
ต้องช่วยเหลือ ไปมาไม่ได้เลยเป็นต้น)
- มีกลุ่มที่ให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิต หรือไม่
มีลักษณะงาน กิจกรรมอย่างไร
- มีสวัสดิการสำ�หรับคนพิการอะไรบ้าง กลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชนใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
๑๒) ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
- ลักษณะผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนเป็นอย่างไร
(คนยากจน ไร้บ้าน เร่ร่อน เป็นต้น) มีจำ�นวนเท่าไร
- มีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่มีงาน กิจกรรม
ที่สนับสนุนการช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ
หรือไม่ มีการดำ�เนินการอย่างไรบ้าง
- ชุมชนมีสวัสดิการอะไรบ้างที่สนับสนุน ช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ มีลักษณะงาน กิจกรรมอย่างไร
ผู้ป่วยระยะท้าย
๑๓) ผู้ป่วยระยะท้าย
- ที่ผ่านมาเคยพบอยู่ในระยะท้ายของชีวิตในชุมชนหรือไม่ใน
ความคิดของท่านผู้ที่อยู่ในระยะท้ายมีลักษณะอย่างไร ชุมชน
ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
- มีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่ให้การดูแลหรือ
ไม่ ลักษณะงานกิจกรรมเป็นอย่างไร
- มีสวัสดิการอะไรบ้างที่ให้การดูแล สนับสนุนผู้ที่อยู่ในระยะ
ท้ายและครอบครัว
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๔. ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง
- ในชุมชนท่านมีประชาชนที่มีลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ ดื่มสุรา
สูบบุหรี่ ไม่ออกกำ�ลังกาย พักผ่อนน้อย เครียด กินอาหารรสจัด ใช้
สารเสพติดจำ�นวนมาก น้อยเท่าใดมีกิจกรรมอะไรบ้างที่สนับสนุน
ให้ลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
- ในชุมชนของท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่ เช่น ขับรถด้วย
ความเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่ มีการ
ดำ�เนินการเพื่อจัดการ หรือลดความเสี่ยงอย่างไร
- ในชุมชนของท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการทำ�งาน เช่น ใช้สาร
เคมีการเกษตรป้องกันไม่เหมาะสม เช่น ทำ�งานใกล้กบั เครือ่ งจักรกล
ทำ�งานที่เป็นอันตรายต่อสายตา ทำ�งานในลักษณะยืนหรือนั่งในท่า
เดิมนานๆ ทำ�งานบริเวณที่มีอากาศร้อน เย็นมากเกินปกติ
หรือไม่ มีการดำ�เนินการเพื่อจัดการ หรือลดความเสี่ยงอย่างไร
- มีกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน หน่วยงานที่มีงาน กิจกรรมที่
ลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่กล่าวมาหรือไม่ และมีงาน กิจกรรม
อย่างไร
๕. รูปแบบการทำ�งานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือ
คนในชุมชน
๑) การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ
- คนในพื้นที่มีสิทธิการรักษาพื้นฐานเช่นสิทธิบัตรทอง
ข้าราชการ ประกันสังคม และอื่นๆ จำ�นวนเท่าไร ครอบคลุม
หรือไม่
- สถานที่ให้บริการสุขภาพในพื้นที่มีที่ใดบ้าง ให้บริการในลักษณะ
ใด (บริการ เช่น รพ.ของรัฐ รพ.ชุมชน คลินิก ร้านขายยา
ศสมช. เป็นต้น ) ผู้ให้บริการสุขภาพในพื้นที่มีใครบ้าง ให้
บริการลักษณะใด (แพทย์ พยาบาล จนท.สาธารณสุข
ทันติบาล หมอนวดแผนไทย หมอพื้นบ้าน อื่นๆ เป็นต้น
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ข้อมูลที่ต้องการ
๒) การดูแลช่วยเหลือกันโดยชุมชน
- ชุมชนมีลักษณะการดูแลช่วยเหลือกันด้านสุขภาพอย่างไร
ใครบ้างทีมีบทบาทให้การช่วยเหลือดูแล มีจำ�นวนเท่าไร
(เช่น อสม. อผส. อพมก. กลุ่มยุวจิตอาสา กลุ่มอาสาปันสุข
เป็นต้น)
- มีการช่วยเหลือด้านภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างไร
(ลานออกกำ�ลังกาย ลานกิจกรรม รวมกลุ่ม ศูนย์กายอุปกรณ์
เป็นต้น)
๓) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้าง
งานที่กระทบสุขภาพ
- มีการจัดทำ�ระบบข้อมูลตำ�บลหรือไม่ ดำ�เนินการอย่างไร
- ชุมชนใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด สนับสนุนการดำ�เนิน
กิจกรรมในชุมชนลักษณะขอมูลที่ใช้เป็นอย่างไรบ้าง
- การจัดสวัสดิการโดยชุมชนมีหรือไม่ และมีลักษณะสวัสดิการ
อะไรบ้าง ดำ�เนินการโดยกลุ่มใด (เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุน
ผู้พิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนอาหาร กองทุน
ข้าวสาร เป็นต้น)
- ผู้ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการในชุมชนมีกลุ่มใดบ้าง ลักษณะ
สวัสดิการเป็นอย่างไร
- อปท.มีงานที่สนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพในพื้นที่อย่างไร
มีข้อบัญญัติอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือคนใน
ชุมชน
- กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน มีงาน กิจกรรมที่
เป็นการดูแลช่วยเหลือกันอะไรบ้าง รวมถึงการบริการสุขภาพ
ของหน่วยบริการ ใครบ้างที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
๖. นวัตกรรมสุขภาพ
- งานดูแลสุขภาพที่เป็นงานใหม่ งานที่มีการดำ�เนินการอย่างเป็น
ระบบ มีผู้รับประโยชน์จำ�นวนมากหรือสามารถแก้ปัญหาของพื้นที่
ได้ มีอะไรบ้าง มีการดำ�เนินการอย่างไร
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ด้านการเมืองการปกครอง

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด
การจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นด้าน
การเมืองการปกครอง

รายละเอียด
การจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครองของชุมชน มีแนวทางในการสร้างความสงบ อยูร่ วมกันอย่างเป็นสุข อันประกอบด้วย
๑. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นกระบวนการให้คนมีส่วนร่วมด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ไข ร่วมเรียนรู้ ร่วม
ตัดสินใจ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้สิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนน การแสดงความคิดเห็นในเวที
ประชุมต่างๆ ของชุมชน งานบุญ ประเพณี งานอาสาของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ อันนำ�ไปสู่การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของ
๒. การปกครองที่ทำ�ให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีทั้งการจัดการความขัดแย้งที่เป็นวิธีการลดความขัดแย้งของคนในชุมชมหรือ
ระหว่างชุมชน หรือการมีช่องทางสำ�หรับการร้องเรียน มีการสร้างข้อตกลงกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ เพื่อการป้องกันมิให้เกิดและ
ลดความรุนแรงของความขัดแย้ง รวมทั้งการจัดให้มีระบบการไกล่เกลี่ยของชุมชนโดยมีบุคคลที่ชุมชนยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาร่วม
ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วย
๓. สิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เป็นการจัดการให้ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งประโยชน์
ในชุมชนได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยคำ�นึงถึงข้อจำ�กัดในการใช้ ของแต่ละกลุ่มวัย และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและดูแลแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ ส่วนการปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ
เช่นสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานออกกำ�ลังกาย สนามเด็กเล่น การปรับสภาพจุดเสี่ยงในชุมชน เป็นต้น ล้วนเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงตามสิทธิที่พึงมีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย
๔. การสื่อสาร เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การนำ�เสนอหรือชักจูงใจ การแจ้งข่าวเพื่อร่วมตัดสินใจกระทำ�การอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อการแก้ปัญหาหรือรณรงค์ของชุมชน รูปแบบการสื่อสารมีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ข้อมูลและข่าวสารเป็นองค์ประกอบ
ของการจัดการโดยกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ด้วย
สมพร ใช้บางยาง. (๒๕๕๘) . บทความพิเศษพลังพลเมืองร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจําวัน
ที่๑๓กุมภาพันธ์๒๕๕๖.เข้าถึงเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากhttp://www.ryt๙.com/s/tpd/๑๕๘๘๕๒๗.

เพือ่ ให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมทีแ่ สดงสถานะต�ำบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครอง จากแหล่งทีม่ าของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต�ำบล (TCNAP)
การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านการเมืองการ
ปกครอง ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง

๓.๕ การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล
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การสื่อสาร

สิทธิในการใช้ทรัพยากร
และแหล่งประโยชน์

การปกครองท่ีทำ�ให้คน
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ประเภทของข้อมูล
ข่าวสาร
ช่องทางการสื่อสาร
กลุ่มเป้าหมาย
อื่นๆ

สภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการดูแล
สุขภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งประโยชน์ (ดิน น้ำ� ป่า)

แจ้งเพื่อทราบ แจ้งเพื่อเข้าร่วม

ข่าวสารทางราชการ ข่าวสารสาธารณะ

การไกล่เกลี่ย
การได้มาของผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย
ช่องทางร้องเรียน
กฎ กติกา การจัดระเบียบชุมชน
อื่นๆ

แผนภาพที่ ๕.๓ (๕) การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านการเมือง การปกครอง

๕. ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้สิทธิต่างๆ เช่น เลือกตั้ง การลงคะแนน เป็นต้น
การเข้าร่วมเวทีประชาคม การการแสดงความคิดเห็น
การเข้าร่วมจากภาคประชาชน
อื่นๆ

๒. Typology แสดงการจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงต�ำบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครอง
ดังรายละเอียด
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ข้อมูลที่ต้องการ
๑. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
- งานหรือกิจกรรมที่แสดงการมีส่วนร่วม
- จ�ำนวนคนเข้าร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง
- การเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับจัดท�ำแผนชุมชน
- จ�ำนวนคนเข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและร่วมตกลง ออกแบบเพื่อจัดการกับปัญหานั้นๆ
- การเข้าร่วมตรวจสอบงานของอปท.
- สัดส่วนของกลุ่มประชากรเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตาม
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- จ�ำนวนตัวแทนกลุ่มเฉพาะประเด็นเข้าร่วมประชุมจัดท�ำ
แผน ออกกฏ กติกา เกี่ยวกับงานและกิจกรรมของกลุ่ม
เช่น จ�ำนวนเกษตรกรเข้าร่วมก�ำหนดนโยบายการใช้พื้นที่
สาธารณะเพื่อใช้ในกิจกรรมทางด้านเกษตร เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ) ………………..
๒. การปกครองที่ท�ำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
- แนวทางเพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน
- การจัดการความขัดแย้งในชุมชน
- การไก่เกลี่ยข้อพิพาท
- หน่วยงาน กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ที่มีส่วนร่วม
ด�ำเนินการ บทบาทหน้าที่
- กรณีตัวอย่าง

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๕) แนวทางการรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านการเมืองการปกครอง
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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๔. การสื่อสาร
- ข้อมูลและข่าวสารที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการ และ
เป็นข่าวสารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
- ช่องทางของการสื่อสาร เช่น หนังสือแจ้ง จดหมาย
เว็ปไซด์ของอปท. หนังสือพิมพ์ วารสารต�ำบล เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แผ่นพับ ป้ายประกาศ บอร์ด
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน
- การสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม
- เวทีประชาคม เวทีประชุมของหมู่บ้านชุมชนหรือต�ำบล
- กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร เช่น กลุ่มเฉพาะ กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการ

๓. สิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชุมชน
- การเข้าถึงทรัพยากร
- ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เช่น ดิน น�้ำ
ป่า สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
- ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรและ
แหล่งประโยชน์
- ข้อมูลผู้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและแหล่ง
ประโยชน์ในชุมชน

-

ข้อมูลที่ต้องการ
กฎ กติกา ข้อตกลงเพื่อการอยู่ร่วมกัน
จ�ำนวนช่องทางในการร้องเรียน
จ�ำนวนคนที่ท�ำการไกล่เกลี่ย
กระบวนการคัดเลือกคนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
จ�ำนวนเหตุการณ์ที่ต้องท�ำการไกล่เกลี่ย
กระบวนการหรือแนวทางการช่วยเหลือส�ำหรับผูท้ เ่ี ดือนร้อน
เช่น จากการทะเลาะวิวาท การกูเ้ งินนอกระบบ เป็นต้น

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ด้านการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

แนวคิด
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

รายละเอียด
การเสริมศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็นความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ปัญหา การฟื้น
ตัวจากปัญหา การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง ซึ่งการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมีคุณลักษณะเด่นประกอบด้วย
๑) ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น คือระบบย่อยต่างๆ มีส่วนส�ำคัญต่อการเพิ่มและลดศักยภาพในการ
จัดการตนเอง ๒) การใช้เครื่องมือทางสังคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการตนเอง หรือการที่งานและกิจกรรมประสบความ
ส�ำเร็จเช่น เครือข่ายช่วยเสริมความสัมพันธ์ภายในและระหว่างระบบย่อยต่างๆ โดยเน้นการท�ำงานร่วมมือกันระหว่าง ๔
กลุ่มองค์กร ได้แก่ ๑) องค์กรที่เป็นคนต้นเรื่องหรือผู้รับผิดชอบเครือข่าย ตั้งแต่เครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มทางสังคม และ
องค์กรชุมชน ๒) องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนและท�ำงานร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาชน โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ๓) องค์กรภาคเอกชน ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่
แต่มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องการสนับสนุนด้านการเงิน การบริการ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วย
และสุดท้าย ๔) องค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรหรือหน่วยงานรัฐถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการขับเคลื่อนงาน
เพื่อให้สามารถน�ำเอาบทบาทหรือหน้าที่ของตัวเองมาเสริมการท�ำงานของชุมชนมากขึ้น ที่ส�ำคัญคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่เป็นกลไกเชื่อมประสานทั้งกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนในพื้นที่และองค์กรอื่นๆ นอกพื้นที่
มีแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถจัดการตนเอง สรุปแนวทางใหญ่ๆ ๗ ข้อ คือ
ส่วนที่ ๑ คือการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความต้องการของชุมชนทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับ
วิถีการด�ำเนินชีวิตของคนในชุมชน เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมและท�ำความเข้าใจว่าปัญหาที่ปรากฏจะสร้างผลกระทบกับ
ประชาชนกลุ่มใด ครัวเรือนใด หรือพื้นที่ใด นอกจากนี้ บางปัญหาเกิดจากโครงสร้างของอ�ำนาจบางอย่างที่ส่งผลกระทบ
ให้ชุมชนต้องแก้ไขปัญหาเอง ที่หน่วยงานข้างนอกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งข้อดีของส่วนนี้คือท�ำให้ชุมชนได้เห็น
ศักยภาพของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ ๒ คือการสร้างกลไกทุกระดับเพื่อผลักดันให้เกิดปฏิบัติการด้วยชุมชนเอง โดยหาเจ้าภาพเข้ามาช่วยจัดการใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา

เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต�ำบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐาน
ข้อมูลต�ำบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก�ำหนดขอบเขตแนวคิดและรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยว
กับด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ขอบเขตแนวคิด และรายละเอียดค�ำอธิบายเกี่ยวกับด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

๓.๖ การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล

239

เอกสารอ้างอิง

แนวคิด

รายละเอียด
ส่วนที่ ๓ คือการสร้างคนให้จัดการตนเองได้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพให้ท�ำเป็น การสร้างผู้น�ำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของของการขับเคลื่อน อันเป็นอุดมคติส�ำคัญยิ่งของชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการตนเอง
ส่วนที่ ๔ คือการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้คือการดึงพลังที่เป็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งประกอบด้วย อย่าง
น้อย ๕ ส่วน คือ พลังทางสังคม (การรวมกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชน การรวมตัวกันเป็นองค์ประกอบของระบบย่อย
ของชุมชน การมีเครือข่าย) พลังทางปัญญา (การมีบทเรียนที่สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากปฏิบัติการจริงที่ได้
ผล และเป็นความรู้ที่สังคมยอมรับว่าใช้ได้ผลดี มีหลักวิชาการจากการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรวิชาการ และที่ส�ำคัญ
คือการมีเป้าหมายที่เป็นจินตนาการที่หากปฏิบัติต่อยอดน่าจะเกิดขึ้นได้จริง) พลังแห่งการจัดการ (เน้นที่การขับเคลื่อนให้
งานและกิจกรรมเกิดขึ้นได้ตามที่ก�ำหนดเป็นเป้าหมายไว้ ซึ่งรวมทั้งการน�ำใช้ข้อมูล การจัดการทรัพยากร คนและเงิน และ
การก�ำหนดผลลัพธ์ของงานและกิจกรรมให้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน) พลังแห่งความถูกต้อง
(ทุกองค์กร หน่วยงาน กลุ่มทางสังคม ต่างมุ่งหวังให้เกิดผลดีจากการด�ำเนินงานและกิจกรรมชุมชน) และพลังแห่งสันติวิธี
(ด้วยการท�ำงานเชื่อมประสานกันเนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน หากแต่วิธีการหรือกระบวนการอาจมีความต่างกัน) มา
เป็นจุดหมายส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ส่วนที่ ๕ คือการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อท�ำให้การใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นการ
ตอกย�้ำความพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุด เช่น การใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ มาแก้ปัญหาได้มากที่สุด การจัดการ
ทรัพยากร ดิน น�้ำ ป่า ให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่
ส่วนที่ ๖ คือการมีข้อตกลงต่างๆ ของพื้นที่ ทั้งธรรมนูญ นโยบาย กติกา และแผน ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนและ
เสริมความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์แนวราบในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ในชุมชน
ส่วนที่ ๗ คือความสามารถในการจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ พร้อมกับมีการแบ่งงาน ก�ำหนดหน้าที่
และสร้างโอกาสให้กันและกัน
ขนิษฐา นันทบุตร. (๒๕๕๘) .การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เอกสารประกอบการประชุมเวทีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง ครั้งที่ ๑ กรณี “การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น” วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. (เอกสารอัดสำ�เนา) .
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ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
จัดการตนเอง

กลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชนต่างๆ
และการพัฒนา
นวัตกรรม

การสร้างความเป็น
พลเมือง ๘ ประการ

๗ คุณลักษณะ
การจัดการตนเอง

การส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม

ระดับครัวเรือน
ด้านสังคม
ระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน
ด้านสภาวะแวดล้อม
ระดับเครือข่าย
ด้านสุขภาพ
ด้านการเมืองการปกครอง
การสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจ เรื่องของปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
การสร้างกลไกผลักดันทุกระดับสู่การจัดการตนเอง
การสร้างคนให้จัดการตนเองได้
การสร้างการมีส่วนร่วม
การระดมทุนและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อทำ�ให้การใช้แหล่งประโยชน์
มีข้อตกลงต่างๆ ของพื้นที่

ข้อมูลกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนท่ีมีสถานะและความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้ จัดการปัญหา
นวัตกรรมที่เด่นและนวัตกรรมที่ต้องได้รับการพัฒนา

ระดับบุคคล (เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา เรียนรู้กฎหมาย ร่วมกำ�หนดนโยบาย การมีส่วนร่วม การอาสา)
ระดับครัวเรือน (ใช้หลักเศรษฐกิจพอพียง การจัดการปัญหาครอบครัว การเข้าร่วมกลุ่ม องค์กร)
ระดับชุมชน (สร้างความเช่ือม่ันศรัทธาในสังคม อยู่บนจารีตประเพณี)
ระดับสังคม (ปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคม คานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม)
ระดับชาติ (คุณธรรม จริยธรรม เอกลักษณ์ของชาติ)

ข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชนด้วยการทำ�งานเชื่อมประสานของ ๔ องค์กรหลักในการจัดการปัญหา
ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ในการจัดการตนเอง

แผนภาพที่ ๕.๓ (๖) การจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

๖.
สถานะ
การจัดการ
ตนเอง
ของชุมชน
ท้องถิ่น

กลไกการพัฒนา
ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชนด้วย ๔
องค์กรหลัก

ปัญหา สถานการณ์
นโยบายในการจัดการ
ตนเอง

นโยบายการทำ�งานของอปท. วิสัยทัศน์ พันธกิจของนายกฯ
ข้อมูลปัญหาและความต้องการของ ๑๓ กลุ่มประชากรในพื้นท่ี
ประสบการณ์การทำ�งานกับเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน
การพัฒนา ๗+๑ นโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอร่วมกับเครือข่าย
การลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริม ๑๖ ประเด็น
การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถ่ิน

๒. Typology แสดงการจ�ำแนกประเภทข้อมูลโดยรวมที่แสดงต�ำบลสุขภาวะด้านการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ดังรายละเอียด
ข้อมูลวิวัฒนาการของชุมชน
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๑. ปัญหาสถานการณ์ นโยบายในการจัดการตนเอง
ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่
๑) ข้อมูลที่แสดงถึงวิวัฒนาการของชุมชน (เส้นทางการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น)
- มีแรงจูงใจหรือแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มอย่างไรบ้าง มี
สถานการณ์หรือ สาเหตุอะไรที่ทำ�ให้ ทำ�งานช่วยเหลือชุมชน
หรือมีการการจัดตั้งกลุ่ม รวมกลุ่มในชุมชน ใครมีส่วนร่วม
บ้าง และมีส่วนร่วมอย่างไร
- ในแต่ชว่ งละเวลา (ปี พ.ศ.) มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์สำ�คัญ
เกิดขึน้ อะไรบ้าง ทีม่ ผี ลต่อการทำ�งานของท่าน เช่น มีปญ
ั หา
สุขภาพ มีนโยบายจากภาครัฐ มีงบกองทุนสนับสนุน เป็นต้น
- ชุมชนของท่านมีการดำ�เนินการจัดการแก้ปัญหา หรือตอบ
สนองต่อปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
- ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการ
จัดการปัญหา หรือตอบสนองต่อ
๒) ข้อมูลปัญหาและความต้องการของ ๑๓ กลุ่มประชากรในพื้นที่
- ในชุมชนของท่านมีปัญหาและความต้องการอะไร จำ�แนกตาม
๑๓ กลุ่มประชากร
- ในชุมชนของท่านมีปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง อะไรบ้าง และมีการ
ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร
๓) นโยบายการทำ�งานของท้องที่ (กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน)
- นโยบายการทำ�งานของผูน้ ำ�ขุมชน กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีอะไรบ้าง
- นโยบายที่ท่านดำ�เนินงานไปเป็นอย่างไร ผลที่เกิดจากการ
ดำ�เนินงานเป็นอย่างไร
- นโยบายส่งผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่กลุ่มใดบ้าง อย่างไร

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติการที่ ๕.๓ (๖) แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่แสดงสถานะของต�ำบล ด้านการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการรวบรวมข้อมูลตามประเด็นและข้อมูลที่ต้องการ พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา ผู้ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
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๔) การลดปัจจัยเสีย่ งการสร้างปัจจัยเสริมด้านสุขภาพ ๑๖ ประเด็น
- จำ�นวนกลุ่มที่เกิดขึ้นในการลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัย
เสริมด้านสุขภาพ ๑๖ ประเด็น
- จำ�นวนประเด็นทีแ่ ละชุดกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมในชุมชน
- ผู้ได้รับผลกระทบ
- อื่นๆ (ระบุ) ………….
๕) การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่
- จำ�นวนผู้นำ� แกนนำ� ที่เกิดเพิ่มขึ้น
- จำ�นวนกฎ กติกา ข้อตกลงของชุมชน
- แนวทางการนำ�ใช้กฎกติกา มาตรการต่างๆ
- จำ�นวนกลุ่มที่มีส่วนร่วมต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง
- อื่นๆ (ระบุ) ......
๒. กลไกในการพัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนด้วย ๔
องค์กรหลัก
๒.๑ ข้อมูลศักยภาพของชุมชน
- ข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชนด้วยการทำ�งานเชื่อมประสาน
ของ ๔ องค์กรหลักในการจัดการปัญหา
- จำ�นวนข้อมูลทุนทางสังคม องค์กรชุมชน
- ลักษณะงานและกิจกรรมของ๔ องค์กรหลัก
- จำ�นวน ๑๓ กลุ่มประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากร
- อื่นๆ (ระบุ) ………….

บันทึกข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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๒.๒ ข้อมูลความสัมพันธ์ระบบย่อย
- ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ในการ
จัดการตนเอง เช่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย
กลุม่ อาชีพ ร้านค้าชุมชน สินค้า OTOP กลุม่ แปรรูปจาก
ไม้ไผ่ กลุม่ ทำ�อาหารแปรรูป ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ประกอบด้วยกลุม่ เกษตรอินทรีย์ กลุม่ ข้าวไรซ์เบอรรี่ กลุม่
อนุรกั ษ์พนั ธุข์ า้ ว เป็นต้น
- ข้อมูลระบบย่อยของชุมชนในการตนเอง (แผนภาพการ
เชื่อมโยงคน งาน ข้อมูลของกลุ่มทางสังคมภายในระบบ
ย่อยและเชื่อมโยงข้ามระบบ
๓. การสร้างความเป็นพลเมือง ๘ ประการ
๑) ผู้น�ำของกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน มีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองอย่างไร ใน ๘ ประการ
๒) รูปแบบหรือตัวอย่าง เหตุการณ์ สถานการณ์ ที่แสดงให้เห็น
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองทั้ง ๘ ประการ อะไรบ้าง เกิดขึ้น
ได้อย่างไร (เกิดเป็นประจ�ำ หรือบางครั้ง)
๓) มีผลกระทบจากรูปธรรมหรือตัวอย่าง เหตุการณ์ สถานการณ์
ในข้อ ๒) ต่องานและกิจกรรมหรือต่อการแก้ไขปัญหาของพืน้ ที่
อย่างไร
๔) มีเหตุการณ์ส�ำคัญใดของชุมชน ที่ได้รับการแก้ปัญหาจากผู้น�ำ
ที่มีคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง
๔. กลุ่ม องค์กรต่างๆ และการพัฒนานวัตกรรม
๑) ข้อมูลกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีสถานะและความ
พร้อมในการสร้างการเรียนรู้
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ข้อมูลนวัตกรรม
ข้อมูลนวัตกรรมทีเ่ ด่น และนวัตกรรมทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา
จำ�นวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาใหม่
จำ�นวนนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอด
จำ�นวนนวัตกรรมการพัฒนาทักษะเพิ่มเทคนิค วิธีการ
จำ�นวนผู้ได้รับ
- ผลกระทบผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการนำ�ใช้นวัตกรรมอืน่ ๆ
๕. ผลเกิดขึ้นจากการจัดการตนเอง
๑) การส่งผลกระทบด้านสังคม
- ข้อมูลการช่วยเหลือดูแลทางสังคม
- ข้อมูลการจัดสวัสดิการชุมชน
- ข้อมูลผู้ได้รับสวัสดิการ
- ข้อมูลกลุ่มอาสา
- ข้อมูลการจัดการด้านการเข้าถึงสาธารณูปโภคของชุมชน
- จำ�นวนผู้ต้องการความช่วยเหลือ
- จำ�นวนการช่วยเหลือดูแลทางสังคม
- ข้อมูลกลุม่ อาสาและกองทุนต่างๆ ทีร่ ว่ มจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ดูแล
- แนวทางการช่วยเหลือดูแล
- จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบ
- อื่นๆ (ระบุ) ....
๒) การส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
- ข้อมูลสถิติที่แสดงจำ�นวนรายได้ ทุน เงินออม มูลค่าของ
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
- ข้อมูลการ เพิ่มการออมเงิน
- ข้อมูลการเพิ่มรายได้

๒)
-

ข้อมูลที่ต้องการ
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- ข้อมูลการสร้างงานในชุมชน เช่นการรับจ้าง ทำ�ผลิตภัณฑ์
ทางด้านไม้ไผ่
- ข้อมูลการเชื่อมโยงหรือผสานงานกับกลุ่มทางสังคมอื่น
เช่น การซื้อไผ่มา การนำ�ตะกร้าไม้ไผ่มาปลูกผัก เป็นต้น
- ข้อมูลผลกระทบระดับครัวเรือน เช่น การเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย วินัยการออม เป็นต้น
- ข้อมูลผลกระทบระดับกลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน เช่น
การจัดตัง้ กลุม่ การสร้างกฎ กติกา การจัดสวัสดิการสมาชิก
กลุม่ เป็นต้น
- ข้อมูลผลกระทบระดับชุมชน เช่น การสร้างกฎ กติกา
การแกลเปลี่ยนข้อมูล การทำ�การตลาด
- ข้อมูลผลกระทบระดับเครือข่าย เช่น การแลกเปลี่ยน
เทคนิค การต่อรองทางการลาด เป็นต้น
- อื่นๆ (ระบุ) ....
๓) การส่งผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม
- ข้อมูลการอนุรักษ์ ดิน น้ำ� ป่าและระบบนิเวศน์
- ข้อมูลการรณรงค์ การสร้างเครือข่าย
- ข้อมูลการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
- ข้อมูลการรณรงค์ต่างๆ
- อื่นๆ .....
๔) การส่งผลกระทบด้านสุขภาพ
- ข้อมูลการช่วยเหลือดูแลทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ
- ข้อมูลการนำ�ใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพ
- อื่นๆ (ระบุ) ………….
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๕) การส่งผลกระทบด้านการเมืองการปกครอง
- ข้อมูลการจัดการความขัดแย้งในชุมชน
- ข้อมูลการใช้กฎ กติกาในชุมชม
- ข้อมูลการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน
- ข้อมูลผู้ไกล่เกลี่ย
- อื่นๆ (ระบุ) ………….
๕. ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่
๑) การสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ เรื่องของปัญหาและ ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
- ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้และสร้าง ความเข้าใจของ ทุน
ทางสังคม ๖ ระดับ ได้แก่๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ๒)
ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับหน่วยงานและ
แหล่งประโยชน์ ๔) ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน
๕) ระดับตำ�บล และ ๖) ระดับเครือข่าย
๒) การสร้าง กลไกผลักดันทุกระดับสู่การจัดการตนเอง
- ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสร้างกลไกเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนหรือหนุนเสริมการทำ�งานของทุนทางสังคม
๖ระดับ ได้แก่๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ๒) ระดับกลุ่ม
ทางสังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์ ๔) ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน ๕) ระดับตำ�บล
และ ๖) ระดับเครือข่าย
๓) การสร้างคน ให้จัดการ ตนเองได้
- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางการ สร้างคนให้ สามารถทำ�
กิจกรรมเพื่อ จัดการตนเอง ของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
ได้แก่ ๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ๒) ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์ ๔) ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน ๕) ระดับตำ�บล
และ ๖) ระดับเครือข่าย
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๔) การสร้างการ มีส่วนร่วม
- ข้อมูลแนวทาง หรือกระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุนทาง สังคมในชุมชน ของ ๖ ระดับได้แก่ ๑) ระดับบุคคล
และครอบครัว ๒) ระดับกลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน ๓)
ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ๔) ระดับชุมชน หรือ
หมู่บ้าน ๕) ระดับตำ�บล และ ๖) ระดับเครือข่าย
๕) การระดมทุน และ ทรัพยากร ต่างๆ เพือ่ ทำ�ให้การใช้แหล่ง
ประโยชน์
- ข้อมูลกระบวนการและ ผลลัพธ์จากการ ระดมทุนและ
ทรัพยากรต่างๆ ของทุนทางสังคมในชุมชน ของ ๖ ระดับ
ได้แก่๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ๒) ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับ หน่วยงาน ๔) ระดับชุมชน
หรือหมู่บ้าน ๕) ระดับตำ�บล และ ๖) ระดับเครือข่าย
๖) การมีข้อตกลง ต่าง ๆ ของพื้นที่
- ข้อมูลกระบวนการและ ผลลัพธ์จากการ พัฒนา ให้เกิด ข้อ
ตกลง นโยบาย เป้าหมายและ แผนงานของทางสังคมในชุมชน
ของ ๖ ระดับได้แก่ ๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ๒) ระดับ
กลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับหน่วยงานและแหล่ง
ประโยชน์ ๔) ระดับชุมชน หรือหมูบ่ า้ น ๕) ระดับตำ�บล และ ๖)
ระดับเครือข่าย
๗) ความสามารถในการจัดการ ความร่วมมือ ระหว่างองค์กร
ต่างๆ
- ข้อมูล กระบวนการและ ผลลัพธ์จากการ สร้างแผนปฏิบัติ
การร่วมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระทั้ง ภายใน
และ ภายนอกชุมชน
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๖. ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

๖.๑ ก่อนด�ำเนินการเก็บข้อมูล นักวิจัยชุมชนควรมีการประชุมวางแผนท�ำความเข้าใจแนวทางและ
วิธีการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนให้ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการ และนักวิจัยชุมชนทุกคนจ�ำเป็นต้อง
อ่านและท�ำความเข้าใจข้อค�ำถามจากแนวทางการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ พร้อมทัง้ มีการฝึกทักษะ
การตั้งค�ำถาม ตลอดจนการเลือกใช้ค�ำถามขณะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
๖.๒ การแบ่งทีมย่อยของนักวิจัยชุมชนในการเก็บข้อมูลควรผสมผสาน ระหว่างนักวิจัยชุมชนที่มี
ทักษะและประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และ
การสนทนากลุ่ม กับนักวิจัยชุมชน ที่มีประสบการณ์น้อยหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน เพื่อสร้างการ
เรียนรู้แนวทางและวิธีการในการเก็บข้อมูลระหว่างกัน
๖.๓ ทุกครัง้ ทีน่ กั วิจยั ชุมชน มีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนา
กลุ่ม นักวิจัยชุมชนต้องมีการแนะน�ำตนเอง พร้อมทั้งอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บ
ข้อมูล การสรุปผลข้อมูล และประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากการท�ำวิจยั ชุมชน RECAP นอกจากนีย้ งั ต้องขออนุญาต
ในการเก็บข้อมูล และในกรณีทมี่ กี ารบันทึกเสียงการสนทนาและถ่ายภาพ นักวิจยั ชุมชนจะต้องขออนุญาต
ในการบันทึกเสียงหรือถ่ายภาพ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องอนุญาตก่อนจึงจะสามารถบันทึกเสียงหรือถ่ายภาพได้
๖.๔ การเก็บข้อมูลของนักวิจัยชุมชน จะต้องเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง ปฏิบัติการจริง เพื่อให้เห็น
สถานการณ์ สภาพแวดล้อม บริบท และรูปธรรม ตลอดจนผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงใน
พื้นที่ กรณีที่มีการเชิญผู้ให้ข้อมูลมาสัมภาษณ์เจาะลึกหรือการสนทนากลุ่มในสถานที่ต่างๆ หลังสิ้นสุด
กระบวนการดังกล่าว ควรที่จะมีการเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงด้วย
๖.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยชุมชนต้องก�ำหนดขอบเขต
สถานการณ์และเหตุการณ์ทตี่ อ้ งสังเกต ก�ำหนดบทบาทของการมีสว่ นร่วม ก�ำหนดแนวทางของการสังเกต
และแนวทางการบันทึก โดยที่ต้องท�ำความเข้าใจรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการปรับแนวทางการ
สังเกตและประเด็นการบันทึกการสังเกตด้วย
๖.๖ การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลบางคนอาจจะยังไม่สามารถ
ให้ขอ้ มูลได้ชดั เจน หรือครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทีต่ อ้ งการทัง้ หมด นักวิจยั ชุมชนจะต้องค้นหาและก�ำหนด
ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อท�ำการนัดหมายและด�ำเนินการสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่ม
๖.๗ กรณีที่นักวิจัยชุมชนพบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมามีความแตกต่างกัน หรือมีความขัดแย้งกัน
หรือยังไม่มคี วามชัดเจน ซึง่ ท�ำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นักวิจยั ชุมชนสามารถเลือกใช้วธิ กี ารสนทนากลุม่
หรือใช้เวทีประชุมตรวจสอบข้อมูล โดยเชิญผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องมากที่สุด
๖.๘ การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมือสองต่างๆ เช่น เอกสาร สรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน สรุป
ผลการด�ำเนินโครงการ และแผนการพัฒนาต�ำบล เป็นต้น นักวิจัยควรเลือกใช้ข้อมูลมือสองจากแหล่ง
ข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ หรือมีกระบวนการเก็บรวบรวมมาอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ มีความเทีย่ ง
ตรงของข้อมูล และสอดคล้องกันสถานการณ์ทเี่ ป็นจริงมากทีส่ ดุ กรณีทพี่ บว่าข้อมูลในประเด็นทีส่ นใจจาก
หลายแหล่งข้อมูลมีความขัดแย้งกัน หรือไม่สอดคล้องกัน จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่มาของข้อมูลและ
ซักถามเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
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๖.๙ การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยชุมชน RECAP เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการควบคู่ไปกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น คือ การวิเคราะห์ความสมบูรณ์และการจัดระเบียบข้อมูล ตามประเด็นทีท่ ำ� การ
ศึกษา ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน นักวิจัยต้องใช้แนวทางเดียวกันในระยะเริ่มต้น แต่
อาจต้องปรับแนวทางให้เหมาะกับค�ำตอบหรือข้อมูลที่ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด นักวิจัยชุมชนจึง
ต้องฝึกฝนกระบวนการนีด้ ว้ ยการท�ำตามขัน้ ตอนต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีความละเมียดในการปรับแนว
ค�ำถามซึ่งเป็นเครื่องมือของนักวิจัยชุมชน
๖.๑๐ การบันทึกข้อมูลจากวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลทุกวิธี ต้องสัมพันธ์กบั ลักษณะข้อมูลทีต่ อ้ งการ
โดยการบันทึกต้องตอบสนองความต้องการของการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการบันทึกละเอียด บันทึกข้อคิด
เห็น ความรูส้ กึ ของนักวิจยั แยกจากข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทัง้ บันทึกการจัดกลุม่ ข้อมูลทีเ่ หมือนหรือต่าง
กัน เทคนิคการบันทึกที่ดีจะรวมถึงการเลือกใช้สีปากกาที่ต่างกันของการบันทึกที่ต่างกันด้วย
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บทที่ ๖

ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. หลักการ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท�ำวิจัยชุมชน RECAP เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องจากการเก็บ
ข้อมูล ซึ่งนักวิจัยชุมชนเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถท�ำได้ ๒ ระยะ คือ (๑) ระยะที่
ด�ำเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในประเด็นที่ศึกษาซึ่ง
เน้นที่ทุนทางสังคมของชุมชน และเป็นการพิจารณาความครอบคลุมของข้อมูลในประเด็นนั้น (๒) ระยะ
หลังจากทีไ่ ด้ขอ้ มูลครบถ้วนและเพียงพอ เพือ่ น�ำไปอธิบายหรือสรุปให้เห็นรายละเอียด องค์ประกอบ ความ
สัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อใช้สนับสนุนการตีความและการให้ความหมายโดยทุนทางสังคมที่ศึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับทุนทางสังคมได้อย่างชัดเจนครอบคลุม การวิเคราะห์
ข้อมูลจึงเป็นการจัดระเบียบข้อมูลและการให้รหัสข้อมูล เพื่อแยกแยะเนื้อหาสาระ ตลอดจนการจัดกลุ่ม
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารตีความ การให้ความหมาย และสร้างข้อสรุปเกีย่ วกับ ทุนทางสังคม
และศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับปัญหาและความต้องการในประเด็นต่างๆ ของชุมชน โดยนักวิจัย
ชุมชนสามารถเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายวิธี ตามลักษณะของข้อมูลและเป้าหมายในการน�ำ
เสนอ เช่น การสรุปเส้นทางการพัฒนา การวิเคราะห์จ�ำแนกข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูล การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับการด�ำเนินงานและกิจกรรม การวิเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบ
จากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม การท�ำตารางวิเคราะห์เทียบเคียง และการจัดท�ำแผนภาพวิเคราะห์
ระบบหลักและระบบย่อยของชุมชน เป็นต้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ สร้างการเรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ เกีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุนทางสังคมและศักยภาพ
ของชุมชนรายหมู่บ้านหรือชุมชน และภาพรวมต�ำบล
๒.๒ เพือ่ พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน รายหมูบ่ า้ นหรือ
ชุมชน และภาพรวมต�ำบล
๓. วิธีการ
ประกอบด้วยเนื้อหา ๒ ส่วน ได้แก่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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๓.๑ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมล
หลังจากที่นักวิจัยชุมชนได้ด�ำเนินการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) นักวิจัยชุมชนอ่านข้อมูลบันทึกภาคสนามอย่างละเอียด
๒) ทีมนักวิจัยชุมชนร่วมสอบทานความครอบคลุมตามแนวค�ำถาม (ในกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการ
ยังไม่ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามส�ำหรับเติมเต็มข้อมูล นักวิจัยชุมชน
สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแนวค�ำถามเพิ่มเติมได้)
๓) นักวิจัยชุมชนร่วมวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจ�ำแนกข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการ
๔) นักวิจยั ชุมชนน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการจ�ำแนกมาบันทึกลงในตารางวิเคราะห์ปฏิบตั กิ ารทีก่ ำ� หนด
โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน
๕) ทีมนักวิจัยชุมชนร่วมตรวจสอบและเติมเต็มประเด็นข้อมูลที่ต้องการลงในตารางวิเคราะห์
๓.๒ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอแล้ว นักวิจัยชุมชนจะต้องมีการจ�ำแนกข้อมูลและ
การให้รหัสข้อมูล ทั้งนี้ได้มีการยกตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการจัดระเบียบ และจัด
หมวดหมู่ข้อมูล พร้อมทั้งช่วยสรุปและเทียบเคียงข้อมูลในประเด็นต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทุนทางสังคม
และศักยภาพของชุมชน งานและกิจกรรม ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน และสามารถสรุปเป็นระบบ
การจัดการตนเองของทุนทางสังคม รายละเอียดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
๑) การวิเคราะห์ที่มาและเส้นทางการพัฒนาต�ำบล โดยน�ำข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของ
ชุมชนที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งในรายหมู่บ้านหรือชุมชน และภาพรวมต�ำบล มาสรุปสถานการณ์ปัญหา
หรือเหตุการณ์หรือผลของการพัฒนาในระยะก่อนทีส่ ง่ ผลกระทบหรือสร้างการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของ
ชุมชน ตามล�ำดับระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส�ำคัญ พร้อมทั้งสรุปสาเหตุ การด�ำเนินงาน
หรือกิจกรรม ทุนทางสังคมทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม และผลผลิต ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา รายละเอียด
ในปฏิบัติการที่ ๖.๑ แผนภาพที่ ๖.๑ และแผนภาพที่ ๖. ๒
๒) การจัดระเบียบข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับและศักยภาพของชุมชน ดังนี้
(๑) จัดระเบียบทุนทางสังคม ๖ ระดับและศักยภาพของชุมชน โดยการน�ำข้อมูลจากการวิจยั
ชุมชน RECAP รายหมู่บ้านหรือชุมชน มาสรุปความเชี่ยวชาญ รูปธรรมกิจกรรมและงานเด่น หรือเรื่อง
เด่นของแต่ละทุนทางสังคมให้ครบถ้วนทุกระดับ รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๒
(๒) สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ ของต�ำบล รายหมู่บ้านหรือชุมชน รายละเอียดใน
ปฏิบัติการที่ ๖.๓
(๓) เทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมู่บ้านหรือชุมชน กับการสะท้อนศักยภาพชุมชน
ในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมือง
การปกครอง) รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๔
(๔) สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมือง การปกครอง รายละเอียดใน ปฏิบตั กิ ารที่ ๖.๕ - ๖.๑๐
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(๕) เทียบเคียงทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนรายหมู่บ้านหรือชุมชน โดยน�ำข้อมูลจาก
การวิจัยชุมชน RECAP เทียบเคียงกับ ๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๑๑
(๖) เทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมูบ่ า้ นหรือชุมชน กับการผลกระทบต่อ ๑๐ ประเด็น
การแก้ไขปัญหาการลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพและการดูแลประชากรกลุม่ เฉพาะ รายละเอียดในปฏิบตั กิ าร
ที่ ๖.๑๒
(๗) เทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมู่บ้านหรือชุมชน กับ ๗ คุณลักษณะการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น และสรุปภาพรวมการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ ในรายหมู่บ้าน
พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนภาพการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมูบ่ า้ นหรือชุมชน และสรุปทุน
ทางสังคมภาพรวมต�ำบล รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๑๓ - ๖.๑๖
(๘) รวบรวมและสรุปเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพของต�ำบล
รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๑๗
(๙) วิเคราะห์กจิ กรรมของทุนทางสังคมและการขับเคลือ่ นงานเพือ่ พัฒนาต่อเนือ่ งและขยาย
ผล รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๑๘
(๑๐) วิเคราะห์ศกั ยภาพของทุนทางสังคมในการพัฒนางานต่อเนือ่ งและขยายผล รายละเอียด
ในปฏิบัติการที่ ๖.๑๙
(๑๑) วิเคราะห์ศกั ยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคมในการสร้างการเรียนรูต้ อ่ ประชากร
เป้าหมาย รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๖.๒๐
(๑๒) จัดกลุม่ ศักยภาพและความพร้อมส�ำหรับการพัฒนากลุม่ และแหล่งเรียนรู้ รายละเอียด
ในปฏิบัติการที่ ๖.๒๑
(๑๓) วิเคราะห์ความสอดคล้องของการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่ รายละเอียดในปฏิบัติการ
ที่ ๖.๒๒
๓) การวิเคราะห์และการจัดระบบหลัก ระบบย่อย และการจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ในการจัดการตนเอง
ของชุมชน ดังนี้
(๑) สร้างความเข้าใจข้อมูลทุนทางสังคมของพื้นที่ โดยอ่านทบทวนและเรียนรู้รายละเอียด
ของผลการสรุปข้อมูลทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับ ทั้งในรายหมู่บ้านหรือชุมชน และภาพรวมต�ำบล
(๒) สร้างความเข้าใจข้อมูลความเข้มแข็งของทุนทางสังคม โดยอ่านทบทวนและเรียนรู้จาก
ผลการวิเคราะห์การจัดการตนเอง และศักยภาพและความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้ต่อประชากรเป้า
หมาย โดยศึกษาผลการเทียบเคียงงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ๖ ระดับ ทั้งในรายหมู่บ้านหรือ
ชุมชน และภาพรวมต�ำบล กับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
(๓) ท�ำการศึกษาผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคมในการสร้างการ
เรียนรู้ต่อประชากรเป้าหมาย
(๔) ร่วมกันจัดกลุ่มทุนทางสังคม ตามระดับการจัดการตนเอง เช่น การจัดกลุ่มเฉพาะทุน
ทางสังคมที่มีคุณลักษณะการจัดการตนเองระดับดีมากเท่านั้น หรือคัดเลือกทั้งระดับดีมากและระดับดี
เป็นต้น ส่วนการจัดกลุม่ ทุนทางสังคมตามศักยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคมในการสร้างการเรียน
รู้ สามารถเลือกได้ เช่น ทุนทางสังคมทีส่ ามารถเป็นแหล่งเรียนรูไ้ ด้ (เป็นดาว) หรือทุนทางสังคมทีส่ ามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ (เป็นสี่เหลี่ยม) เป็นต้น
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(๕) ร่วมกันจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ใน
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์ตาม ๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหา หรือ ตาม ๗+๑ ประเด็น
นโยบายสาธารณะ หรือตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน
(๖) น�ำผลการวิเคราะห์จากปฏิบัติการต่างๆ มาจัดระบบการจัดการของชุมชนด้วยการเทียบ
เคียงความเหมือน ความต่างของงานและกิจกรรม ด้วยการคัดเลือกงานและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันมา
รวมไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้เห็นองค์ประกอบของงานและกิจกรรมรวมทัง้ ทุนทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละระบบ
หลักและระบบย่อยของชุมชน ทั้งนี้อาจจะเลือกใช้แนวทางการจัดระบบ ดังนี้
		
(๖.๑) การจัดระบบตาม ๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
และการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ สามารถน�ำข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๖.๑๒ การเทียบเคียงทุนทางสังคม
๖ ระดับรายหมู่บ้านกับการผลกระทบต่อ ๑๐ ประเด็นปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการดูแล
ประชากรกลุ่มเฉพาะ มาจัดกลุ่มประเภทของงานและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
		(๖.๒) การจัดระบบตาม ๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ โดยน�ำข้อมูลจากปฏิบตั กิ าร
ที่ ๖.๑๑ การเทียบเคียงทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนรายหมูบ่ า้ น เทียบเคียงกับ ๗+๑ ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ มาจัดกลุ่มประเภทของงานและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
		(๖.๓) การจัดระบบตามโครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน โดยน�ำข้อมูลจากปฏิบัติการที่
๖.๔ การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน กับศักยภาพในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน (ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง) มาจัดกลุม่ ประเภท
ของงานและกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
(๗) น�ำข้อมูลทุนทางสังคมทุกระดับ ของแต่ละหมู่บ้านที่มีงานและกิจกรรม หรือความ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบทีเ่ ลือก (ได้แก่ ๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหา หรือ ๗+๑ ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ หรือ ๕ ด้านตามโครงสร้างของชุมชน) มาวางไว้ภายในขอบเขตวงกลม ซึ่งในแต่ละวงกลมที่
ก�ำหนดนีม้ กี ารรวบรวมประเภทของงานและกิจกรรมทีค่ ล้ายคลึงกันไว้ดว้ ยกัน ทัง้ นีท้ นุ ทางสังคมแต่ละทุน
สามารถถูกน�ำไปวางไว้ในหลายวงหรือหลายกลุ่มได้ ขึ้นอยู่กับงานและกิจกรรมที่ทุนทางสังคมนั้นๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
(๘) ก�ำหนดชื่อระบบหลัก และระบบย่อย โดยพิจารณาจากลักษณะงานและกิจกรรม ที่ทุน
ทางสังคมในแต่ละกลุ่มได้ที่ด�ำเนินงาน เช่น ระบบอาสาสมัคร ประกอบด้วย ทุนทางสังคมที่เป็น อสม.
อผส. อพมก. อปพร. ชรบ. หรือระบบเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ทุนทางสังคมที่เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในชุมชน (กลุ่มทอผ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ) เป็นต้น โดย
สามารถศึกษาการจัดท�ำแผนภาพการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน การจัดระบบ
หลัก และระบบย่อย จากแผนภาพที่ ๖.๕ - ๖.๗

254

๔. ผลผลิตและผลลัพธ์

๔.๑ นักวิจัยชุมชนมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชนรายหมู่บ้านหรือชุมชน และภาพรวมต�ำบล
๔.๒ นักวิจัยชุมชนมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน รายหมู่บ้าน
หรือชุมชน และภาพรวมต�ำบล
๔.๓ ข้อมูลที่แสดงกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน ระบบการจัดการของทุนทางสังคมใน ๖
ระดับ และศักยภาพของชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

๕. ปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ปฏิบัติการที่ ๖.๑ ที่มาและเส้นทางการพัฒนาของต�ำบลและของแต่ละทุนทางสังคม
ค�ำชี้แจง อธิบายสถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน สาเหตุและผลกระทบของปัญหา ที่มาและเส้น
ทางการพัฒนาของต�ำบล และเส้นทางการพัฒนาของแต่ละทุนทางสังคมในพื้นที่ ตามล�ำดับระยะเวลาที่
เกิดเหตุการณ์ สถานการณ์ส�ำคัญ พร้อมรายละเอียดของการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์นนั้ ๆ และระบุทนุ ทางสังคมทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเรือ่ งทีท่ ำ� ความเชีย่ วชาญ
และผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกันในแต่ละช่วงเวลา
ระยะเวลา
(ปี พ.ศ.)

สถานการณ์ปัญหาที่
ผ่านมาของชุมชน เหตุ
ของปัญหา ผลกระทบ
ประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบ

การดำ�เนินกิจกรรมที่
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่
เหตุการณ์ สถานการณ์
สอดคล้องกับหรือตอบสนอง
เกิดขึ้น
สำ�คัญของการพัฒนา
เหตุการณ์ สถานการณ์ และ
(สอบทานเพิ่มเติมจาก
ตำ�บล หรือสถานการณ์
ระบุทุนทางสังคมที่เข้าร่วม
ผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญของการพัฒนาทุน
กิจกรรมพร้อมเรื่องที่ทำ�
โดยการสัมภาษณ์)
ทางสังคมในพื้นที่
ความเชี่ยวชาญ

แนวทางการเขียนสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๑
อธิบายทีม่ าและเส้นทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ตามล�ำดับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งรายละเอียดงานสถานการณ์ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชน สาเหตุ
และผลกระทบของปัญหา ที่มาและเส้นทางการพัฒนาของต�ำบล และเส้นทางการพัฒนาของแต่ละทุน
ทางสังคมในพื้นที่ ตามล�ำดับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานการณ์ส�ำคัญ พร้อมรายละเอียดของการ
ด�ำเนินงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ และระบุทุนทางสังคมที่เข้าร่วม
กิจกรรม รวมถึงเรื่องที่ท�ำ ความเชี่ยวชาญ และผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกันในแต่ละช่วง
เวลา
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แผนภาพที่ ๖.๑ สรุปที่มาและเส้นทางการพัฒนาทุนทางสังคมในหมู่บ้าน และต�ำบล

พ.ศ.

สถานการณ์

กิจกรรมที่ตอบสนอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์
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พ.ศ.

สถานการณ์

กิจกกรมที่ตอบสนอง

๒๕๒๕

๒๕๒๗

๒๕๓๕

นโยบาย
กองทุนหลักประกันฯ

๒๕๔๐

๒๕๔๑

๒๕๔๕

- เกิดแกนน�ำอสม.
เกิดกลุ่มจักสาน - อย.น้อย/สขร.
- แกนน�ำเบาหวาน
กลุ่มทอผ้า
- แนน�ำออกก�ำลังกาย

๒๕๔๒

- เกิดโรงกรองน�้ำดื่ม
หมู่บ้าน
- เกิดกองทุนน�้ำ

สถานีอนามัยดีเด่น
เกิดอาสานมแม่
ผู้สูงอายุได้รับการ
เอาใจใส่มากขึ้น
เกิดศูนย์เด็กเล็ก
เกิดกองทุน
เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งที่ ๒
สวัสดิการชุมชน
เป็นแห่งแรก
เกิดกลุ่มอสม.
เกิดกองทุนกลุ่มสตรีจักสาน
รับผิดชอบ ดูแล
- เกิดกองทุนผู้สูงอายุ
เกิดระบบ
- มีศูนย์อปพร.ที่อบต.
กองทุนออมทรัพย์
๑๐-๑๕ หลังคาเรือน
- การดูแลสุขภาพ/สวัสดิการ
การจัดการขยะ
- มีสมาชิก ๑๗๑ คน
เพื่อการผลิต ฯลฯ
เกิดกลุ่มอปพร./
- มีต�ำรวจชุมชน ๓๐ คน
ผู้สูงอายุได้รับ
เกิดกองทุนผู้พิการ
ยกฐานะเป็น
ไทยอาสาป้องกันชาติ
เบี
ย
้
ยั
ง
ชี
พ
หมู
ล
่
ะ
ชมรมผู้พิการ
รพ.สต.
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
ม
ร
ี
ายได้
ต�
ำ
รวจบ้
า
น
ประชาชนมีน�้ำดื่มและน�้ำใช้
๔-๕ คน
แกนน�ำผู้พิการ/เกิดอพมก.
- ได้รับการตรวจสุขภาพ

๒๕๓๖

ลูกหลาน

๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑-๒๕๕๒
๒๕๕๓
-รับสมัครอสม./
- พัฒนาสู่ต�ำบล
จัดตั้ง อผส.
-อปพร.เพิ่ม
ตั
ง
้
.....
ตชด.
สร้
า
ง
อบต.รั
บ
สมั
ค
รอาสาสมั
ค
ร
สุขภาวะ
สร้าง
จัดสวัสดิการ
อบต.จัดสรร
หมู่บ้านละ ๒-๕ คน
แห่งที่ ๒
ศูนย์เด็กเล็ก
จัดฝึกอบรมกู้ภัย
สธ.บ้
า
นนาฮี
เบี
ย
้
ยั
ง
ชี
พ
สวัสดิการ นโบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
- เจาะน�้ำบาดาล
ที่วัดศรีบัวบาน
- สอ.เคลื่อนที่
ผู้พิการ
เบี้ยยังชีพ ส่งเสริมอาชีพ
- ท�ำที่เก็บน�้ำฝนไว้ที่ศาลา
จัดตั้งอาสานมแม่ - ครัวมาตรฐาน
ตั
ง
้
ศู
น
ย์
ป
ฎิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ผู
ป
้
ว
่
ยจิ
ต
เวช
กลางบ้าน
- อย.น้อย
อปพร.
มีอปพร.
ผู้ติดเชื้อ
- จัดซื้อรถเก็บขยะ
- ขอน�้ำจากจังหวัด
รั
ก
ษาความ
ผู
ป
้
ว
่
ยเอดส์
รั
บ
สมั
ค
รอสม.
แจกถั
ง
ขยะให้
ท
ก
ุ
- ขอน�้ำจากทต.ใกล้เคียง
- ตั้งกองทุนผู้สูงอายุที่หมู่ ๒,๙
สงบเรียบร้อย
แกนน�ำ
ทุกหมู่บ้าน
หลังคาเรือน
- มีอบต./สอ./อสม.
ของชุมชน
จ่
า
ยเบี
ย
้
ยั
ง
ชี
พ
ผู
ส
้
ง
ู
อายุ
ท
ก
ุ
คน
รวบรวม
- จัดเก็บขยะ
เยี่ยมผู้สูงอายุ
มี
ก
ารตรวจสุ
ข
ภาพผู
ส
้
ง
ู
อายุ
อาชี
พ
ใน
- ของงบประมาณ
มอบให้อบต.
ถังละ ๑๐ บาท/เดือน
- จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
โครงการอบต.เคลื
อ
่
นที
่
ต�ำบล
จากกองทุน SML
ดูแลศูนย์เด็กเล็ก

๒๕๒๐

- เยาวชนทะเลาะวิวาท
- เกิดอุบัติเหตุทางถนน
- เกิดภัยพิบัติในพื้นที่
ไฟไหม้ น�้ำท่วม ภัยหนาว
ภัยแล้ง

นโยบาย
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เด็กเล็กมีมากขึ้น
ไม่มีศูนย์ปฎิบัติอปพร.
- ปัญหาโรคเรื้อรัง
- เกิดโรคเรื้อรัง
- การจัดสวัสดิการภาครัฐไม่
- ไข้เลือดออก
กลุ่มเสี่ยงมากขึ้น
ครอบคลุม ไม่ตอบสนอง ความ
- อุจจาระร่วง
สธ.ดู
แ
ลไม่
ท
ว
่
ั
ถึ
ง
ต้องการขอองประชาชน
นโยบายสวัสดิการ
-ผูพ้ กิ ารต้องการรับสิทธิประโยชน์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
นโยบายรัฐบาล
- เข้าร่วมโครงการ
ที่พึงมีพึงได้
ต้องจัดให้มี อปพร.๒%
พัฒนาระบบสุขภาพ
นโยบายการสร้าง
ของประชากรในต�ำบล
- พ.ร.บ.แผนและ
ชุมชน
- ขั้นตอนการกระจาย แรงจูงใจและ
ขยายงานอสม.
ยกฐานะ
ปัญหาการทิ้งขยะ อ�ำนาจ ปี ๒๕๔๒
นโยบายพัฒนาสังคม
เป็นอบต.

- ประชาชนอยู่ห่างไกล
การบริการทางการแพทย์
- ประชาชนไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที
จ�ำนวนเด็กเล็ก
เพิ่มมากขึ้นขาดคนดูแล

นโยบายกองทุน
นโยบายกระทรวงสธ.
เศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างศักญภาพทางด้าน มุ่งเน้นการเข้าถึง
บริการสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชน
สภาต�ำบล

ไม่มีแหล่งน�้ำจืด
ส�ำหรับบริโภค
น�้ำจากบ่อเป็นน�้ำกร่อย
ระบบประปายังกระจาย
ไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

- ภาวะหนี้สิน
- ผู้สูงอายุมีมากขึ้น/
ผู้สูงอายุ
ขาดคนดูแล
เจ็บป่วยขาดคนดูแล - ท�ำงาน
มีภาระเลี้ยงดูลูกหลาน - ต้องการเพิ่มรายได้

แผนภาพที่ ๖.๒ ตัวอย่างการสรุปที่มาและเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้านและต�ำบล

ผลผลิต/ผลลัพธ์
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หมู่บ้าน
ทุนทางสังคม
หมู่ที่……..ชื่อหมู่บ้าน………..
๑.ระดับบุคคลและครอบครัว
๑) ..............
๒) ..............
๓) อื่นๆ ............
๒.กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
๑) ..............
๒) ..............
๓) อื่นๆ ............
๒.๒ องค์กรชุมชน
๑) ..............
๒) ..............
๓) อื่นๆ ............
๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
๑) อปท................
๒) รพ.สต.............

ความเชี่ยวชาญ รูปธรรมกิจกรรมและงานเด่น หรือเรื่องเด่นของทุนทางสังคม (ระบุรายละเอียด)

ปฏิบตั กิ ารที่ ๖.๒ จัดระเบียบทุนทางสังคม ๖ ระดับและศักยภาพของชุมชนโดยการน�ำใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)
รายหมู่บ้าน
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนรวบรวม จัดระเบียบข้อมูลทุนทางสังคม ระดับรายหมู่บ้านและระบุความเชี่ยวชาญหรือเรื่องเด่นหรือกิจกรรมที่ท�ำโดยน�ำใช้ข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยชุมชน RECAP
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หมู่บ้าน

ทุนทางสังคม
ความเชี่ยวชาญ รูปธรรมกิจกรรมและงานเด่น หรือเรื่องเด่นของทุนทางสังคม (ระบุรายละเอียด)
๓) โรงเรียน...........
๔) อื่นๆ ................
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) .........
๒) .........
๓) อื่นๆ ............
๔.หมู่บ้านหรือชุมชน
๔.๑ ........
๔.๒ ........
อื่นๆ ............
๕. ระดับต�ำบล (ระบุชื่อหมู่บ้าน ที่เกี่ยวข้อง)
๕.๑ ชื่อทุนทางสังคม.....ชื่อหมู่บ้าน....
๕.๒ ชื่อทุนทางสังคม.....ชื่อหมู่บ้าน....
อื่นๆ ............
๖. ระดับเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่าย ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด ที่เกี่ยวข้อง)
๖.๑ ชื่อทุนทางสังคม.....เครือข่าย....
ต�ำบล....อ�ำเภอ.....จังหวัด....
๖.๒ ชื่อทุนทางสังคม.....เครือข่าย....
ต�ำบล....อ�ำเภอ.....จังหวัด....
อื่นๆ ............

260

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว (คน)
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน (กลุ่ม)
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโชน์
๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)
๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แห่ง)
๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับชุมชน
หรือหมู่บ้าน)
๕. ระดับตำ�บล (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับตำ�บล)
๖. ระดับเครือข่าย (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับเครือข่าย)
รวมทั้งหมด

ศักยภาพชุมชน (ภาพรวมตำ�บล)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมู่บ้านหรือชุมชน (ระบุจำ�นวน)

ปฏิบัติการที่ ๖.๓ สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
ค�ำชี้แจง ให้นับจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับจากปฏิบัติการที่ ๖.๒ แล้วสรุปตัวเลขและหาผลรวมรายหมู่บ้าน
๙

๑๐

๑๑ ...

รวม

แนวทางการสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๒
เขียนสรุปบรรยายเป็นความเรียง (Narrative ) โดยอธิบายความเชี่ยวชาญกิจกรรม/งานเด่น (โดยสรุปเป็นกลุ่มกิจกรรม หรือ ชุดกิจกรรม) หรือเรื่อง
รูปธรรมงานเด่นของทุนทางสังคมทีด่ ำ� เนินการในพืน้ ที่ มีความเชือ่ มโยงกับคน งาน และข้อมูลกับทุนทางสังคมหรือแหล่งประโยชน์อนื่ ในชุมชนและภายนอก
อย่างไร นวัตกรรมเด่นคืออะไร เกี่ยวกับอะไร เช่น หมอเป่า ท�ำอะไรบ้าง บริการประชาชนหรือผู้ป่วยประเภทใดบ้าง ท�ำงานร่วมกับ รพ.สต. หรือไม่ อยู่ใน
กลุ่มผู้สูงอายุหรือไม่ ให้เขียนให้ละเอียด
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1

งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม (ระบุ)
การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

ส่งเสริมการออม

ลดภาระหนี้สิน

สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

อื่นๆ ระบุ.......................

การระดมทุน (เงิน) เพื่อจัดสวัสดิการ

การอาสา การลงแรง

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพับติ

หัวข้ออื่นๆ ก่อนจะระบุ ขอให้นักวิจัยชุมชนวิเคราะห์ให้เป็นความต่างจากหัวข้อที่ก�ำหนดไว้

หมู่ที่…….ชื่อ...........................................................
๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
…………
-................................
-................................
-................................
…………
อื่นๆ ........
ผลรวมแต่ละด้าน

ระดับทุนทางสังคม

อื่นๆ ระบุ.........................
การบริการของอปท.

การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
การบริการโดยหน่วยบริการ

การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
พลังงานทางเลือก

การจัดการภัยพิบัติ

การจัดการขยะและมลพิษ

สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน

ด้านสุขภาพ

ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วนร่วม

ด้านสภาวะแวดล้อม

การไกล่เกลี่ย

ด้านเศรษฐกิจ

การกำ�หนดกฏ กติกา

ด้านสังคม

อื่นๆ ระบุ.........................

อื่นๆ ระบุ..........................

การตลาด

ปฏิบัติการที่ ๖.๔ การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน กับศักยภาพในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง)
ค�ำชี้แจง1 เทียบเคียงข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ (ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์
ระดับชุมชนหรือหมู่บ้านระดับต�ำบล และ ระดับเครือข่าย) รายหมู่บ้านและระบุความเชี่ยวชาญเรื่องเด่นกิจกรรมที่ท�ำกับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง และการจัดการเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องและเลือกเติม  ในแต่ละด้านได้
มากกว่าหนึ่งช่อง จากนั้นให้สรุปผลรวมแต่ละด้าน

อื่นๆ ระบุ.........................
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม (ระบุ)

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
…………
…………
อื่นๆ ....
ผลรวมแต่ละด้าน
๒.๒ องค์กรชุมชน
…………
…………
อื่นๆ ........
ผลรวมแต่ละด้าน
๓. ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
๑) อปท........
รพ.สต.......
โรงเรียน.......
อื่นๆ ....

ระดับทุนทางสังคม
การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

ด้านสังคม

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพับติ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การอาสา การลงแรง
การระดมทุน (เงิน) เพื่อจัดสวัสดิการ
อื่นๆ ระบุ.......................
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดภาระหนี้สิน
ส่งเสริมการออม
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
การตลาด
อื่นๆ ระบุ..........................

ด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะและมลพิษ
การจัดการภัยพิบัติ
พลังงานทางเลือก
การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านสุขภาพ

การบริการโดยหน่วยบริการ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
การบริการของอปท.
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วนร่วม
การไกล่เกลี่ย
การกำ�หนดกฏ กติกา
อื่นๆ ระบุ.........................
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม (ระบุ)

๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
ผลรวมแต่ละด้าน
๔. ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
………
………
อื่นๆ ......
ผลรวมแต่ละด้าน
๕. ระดับตำ�บล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
ชื่อทุนทางสังคม.....ชื่อ
หมู่บ้าน....
ชื่อทุนทางสังคม.....ชื่อ
หมู่บ้าน....
อื่นๆ ......
ผลรวมแต่ละด้าน

ระดับทุนทางสังคม
การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

ด้านสังคม

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพับติ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การอาสา การลงแรง
การระดมทุน (เงิน) เพื่อจัดสวัสดิการ
อื่นๆ ระบุ.......................
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดภาระหนี้สิน
ส่งเสริมการออม
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
การตลาด
อื่นๆ ระบุ..........................

ด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะและมลพิษ
การจัดการภัยพิบัติ
พลังงานทางเลือก
การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านสุขภาพ

การบริการโดยหน่วยบริการ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
การบริการของอปท.
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วนร่วม
การไกล่เกลี่ย
การกำ�หนดกฏ กติกา
อื่นๆ ระบุ.........................
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม (ระบุ)

๖. ระดับเครือข่าย (ระบุตำ�บลที่เกี่ยวข้อง)
ชื่อทุนทางสังคม.....
เครือข่าย....ตำ�บล....
อำ�เภอ.....จังหวัด....
ชื่อทุนทางสังคม.....
เครือข่าย....ตำ�บล....
อำ�เภอ.....จังหวัด....
อื่นๆ ...
ผลรวมแต่ละด้าน
หมู่ที่…….ชื่อ...........................................................
๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
…………
-................................
-................................
-................................
…………
ผลรวมแต่ละด้าน

ระดับทุนทางสังคม
การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

ด้านสังคม

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพับติ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การอาสา การลงแรง
การระดมทุน (เงิน) เพื่อจัดสวัสดิการ
อื่นๆ ระบุ.......................
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดภาระหนี้สิน
ส่งเสริมการออม
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
การตลาด
อื่นๆ ระบุ..........................

ด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะและมลพิษ
การจัดการภัยพิบัติ
พลังงานทางเลือก
การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านสุขภาพ

การบริการโดยหน่วยบริการ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
การบริการของอปท.
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วนร่วม
การไกล่เกลี่ย
การกำ�หนดกฏ กติกา
อื่นๆ ระบุ.........................
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม (ระบุ)

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
………
ผลรวมแต่ละด้าน
๒.๒ องค์กรชุมชน
…………
…………
ผลรวมแต่ละด้าน
๓. ระดับหน่วยงาน และ แหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
อปท..........
รพ.สต...........
โรงเรียน............
อื่นๆ ....
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
ผลรวมแต่ละด้าน

ระดับทุนทางสังคม
การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

ด้านสังคม

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพับติ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การอาสา การลงแรง
การระดมทุน (เงิน) เพื่อจัดสวัสดิการ
อื่นๆ ระบุ.......................
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดภาระหนี้สิน
ส่งเสริมการออม
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
การตลาด
อื่นๆ ระบุ..........................

ด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะและมลพิษ
การจัดการภัยพิบัติ
พลังงานทางเลือก
การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านสุขภาพ

การบริการโดยหน่วยบริการ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
การบริการของอปท.
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วนร่วม
การไกล่เกลี่ย
การกำ�หนดกฏ กติกา
อื่นๆ ระบุ.........................
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม (ระบุ)

๔. ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน (จัดการตนเอง)
๑) …………
๒) …………
ผลรวมแต่ละด้าน
๕. ระดับตำ�บล (ระบุหมู่ที่/เกี่ยวข้อง)
๑) ชื่อทุนทางสังคม.....
ชื่อหมู่บ้าน....
๒) ชื่อทุนทางสังคม.....
ชื่อหมู่บ้าน....
อื่นๆ .....
ผลรวมแต่ละด้าน
๖. ระดับเครือข่าย (ระบุตำ�บลที่เกี่ยวข้อง)
ชื่อทุนทางสังคม.....
เครือข่าย....ตำ�บล....
อำ�เภอ.....จังหวัด....
ชื่อทุนทางสังคม.....
เครือข่าย....ตำ�บล....
อำ�เภอ.....จังหวัด....
อื่นๆ ....
ผลรวมแต่ละด้าน

ระดับทุนทางสังคม
การดูแลช่วยเหลือยามปกติ

ด้านสังคม

การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพับติ
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การอาสา การลงแรง
การระดมทุน (เงิน) เพื่อจัดสวัสดิการ
อื่นๆ ระบุ.......................
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ด้านเศรษฐกิจ

ลดภาระหนี้สิน
ส่งเสริมการออม
การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
การตลาด
อื่นๆ ระบุ..........................

ด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการขยะและมลพิษ
การจัดการภัยพิบัติ
พลังงานทางเลือก
การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านสุขภาพ

การบริการโดยหน่วยบริการ
การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
การบริการของอปท.
อื่นๆ ระบุ.........................

ด้านการเมือง
การปกครอง

การสร้างการมีส่วนร่วม
การไกล่เกลี่ย
การกำ�หนดกฏ กติกา
อื่นๆ ระบุ.........................
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รวมทั้งหมด

๖. ระดับเครือข่าย (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับเครือข่าย)

๕. ระดับตำ�บล (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับตำ�บล)

๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน)

๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แห่ง)

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน (กลุ่ม)

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว (คน)

ศักยภาพชุมชนที่ส่งผลต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคม
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมู่บ้านหรือชุมชน (ระบุจำ�นวน)
๙

๑๐

๑๑

...

รวม

ปฏิบัติการที่ ๖.๕ สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ด้านสังคม
ค�ำชี้แจง น�ำใช้ข้อมูล TCNAP และ RECAP สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมที่มีการจัดการงานและกิจกรรมในการดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็นของ
พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน โดยน�ำใช้ข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๖.๔

แนวทางการสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๔
นับรวมจ�ำนวนทุนทางสังคมทัง้ หมดทัง้ ๖ ระดับรายหมูบ่ า้ น กับศักยภาพในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม
ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง) และระบุความเชี่ยวชาญเรื่องเด่นกิจกรรมที่ท�ำกับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง และการจัดการเฉพาะประเด็น
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รวมทั้งหมด

๖. ระดับเครือข่าย (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับเครือข่าย)

๕. ระดับตำ�บล (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับตำ�บล)

๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน)

๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แห่ง)

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน (กลุ่ม)

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว (คน)

ศักยภาพชุมชนที่ส่งผลต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมู่บ้านหรือชุมชน (ระบุจำ�นวน)
๙

๑๐

๑๑

...

รวม

ปฏิบัติการที่ ๖.๖ สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
ค�ำชี้แจง น�ำใช้ข้อมูล TCNAPและ RECAP สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมที่มีการจัดการงานและกิจกรรมในการดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็นของ
พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน โดยน�ำใช้ข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๖.๔
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รวมทั้งหมด

๖. ระดับเครือข่าย (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับเครือข่าย)

๕. ระดับตำ�บล (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับตำ�บล)

๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน)

๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แห่ง)

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน (กลุ่ม)

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว (คน)

ศักยภาพชุมชนที่ส่งผลต่อโครงสร้างของชุมชน
ท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมู่บ้านหรือชุมชน (ระบุจำ�นวน)
๙

๑๐

๑๑

...

รวม

ปฏิบัติการที่ ๖.๗ สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ด้านสภาวะแวดล้อม
ค�ำชี้แจง น�ำใช้ข้อมูล TCNAPและ RECAP สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมที่มีการจัดการงานและกิจกรรมในการดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็นของ
พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน โดยน�ำใช้ข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๖.๔
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รวมทั้งหมด

๖. ระดับเครือข่าย (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับเครือข่าย)

๕. ระดับตำ�บล (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับตำ�บล)

๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน)

๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แห่ง)

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน (กลุ่ม)

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว (คน)

ศักยภาพชุมชนที่ส่งผลต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมู่บ้านหรือชุมชน (ระบุจำ�นวน)
๙

๑๐

๑๑

...

รวม

ปฏิบัติการที่ ๖.๘ สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ด้านสุขภาพ
ค�ำชี้แจง น�ำใช้ข้อมูล TCNAPและ RECAP สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมที่มีการจัดการงานและกิจกรรมในการดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็นของ
พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน โดยน�ำใช้ข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๖.๔
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รวมทั้งหมด

๖. ระดับเครือข่าย (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับเครือข่าย)

๕. ระดับตำ�บล (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับตำ�บล)

๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน (จำ�นวนทุนทำ�งานระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน)

๓.๒ ระดับแหล่งประโยชน์ (แห่ง)

๓.๑ ระดับหน่วยงาน (แห่ง)

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน (กลุ่ม)

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว (คน)

ศักยภาพชุมชนที่ส่งผลต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หมู่บ้านหรือชุมชน (ระบุจำ�นวน)
๙

๑๐

๑๑

...

รวม

ปฏิบัติการที่ ๖.๙ สรุปศักยภาพชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ด้านการเมือง การปกครอง
ค�ำชี้แจง น�ำใช้ข้อมูล TCNAPและ RECAP สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมที่มีการจัดการงานและกิจกรรมในการดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็นของ
พื้นที่ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน โดยน�ำใช้ข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๖.๔
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(….)
………
(….)
………
(….)
………
(….)
………
(….)
………
(….)

(….)
………
(….)
………
(….)
………
(….)
………
(….)
………
(….)

หมู่ที่ ๒ ………….

หมู่ที่ ๓ ………….

หมู่ที่ ๔ ………….

หมู่ที่………….

รวม

(….)

(….)
………

(….)
………

(….)
………

(….)
………

(….)
………

สภาวะแวดล้อม
………

(….)

(….)
………

(….)
………

(….)
………

(….)
………

(….)
………

สุขภาพ
………

(….)

(….)
………

(….)
………

(….)
………

(….)
………

(….)
………

การเมืองการปกครอง
………

หมายเหตุ การเรียงล�ำดับในวงเล็บศักยภาพ ๕ ด้านให้เทียบเคียงภายในหมู่บ้านเท่านั้น โดยจัดเป็นล�ำดับที่ ๑ ถึงล�ำดับที่ ๕ ซึ่งล�ำดับที่ ๑ คือจ�ำนวนมากที่สุด และล�ำดับที่
๕ คือจ�ำนวนน้อยที่สุด

หมู่ที่ ๑ ………….

เศรษฐกิจ
………

จำ�นวนทุนทางสังคมที่สะท้อนศักยภาพชุมชนรายด้าน (ลำ�ดับ)
สังคม
………

หมู่บ้าน

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๐ สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคมที่สะท้อนศักยภาพชุมชน (งานและกิจกรรม) ในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
ค�ำชี้แจง สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมที่มีการจัดการงานและกิจกรรมของพื้นที่ที่สะท้อนศักยภาพ ๕ ด้าน จากปฏิบัติการที่ ๖.๕-๖.๙ และเรียงล�ำดับจ�ำนวน
มากไปหาน้อยของศักยภาพทุนทางสังคมรายด้าน กับการกระจายในแต่ละชุมชน และล�ำดับตามจ�ำนวนจากมากไปหาน้อยของการจัดการเฉพาะประเด็นราย
หมู่บ้าน จากนั้นเติมหมายเลขล�ำดับลงในช่อง (.......)
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งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

หมู่ที่……..ชื่อ.................................................
๑.ระดับบุคคลและครอบครัว
.........
.........
๒.ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
.........
.........
๒.๒ องค์กรชุมชน
.........
.........

ระดับทุนทางสังคม

๗.การจัดการภัยพิบัติ

๖.การดูแลสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชน
๕.การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน

๔.การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓.เกษตรกรรรมยั่งยืน

๒.การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชน

๑.การบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม

๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ (ระบุหมายเลขข้อย่อยได้มากหนึ่งข้อ)

ปฏิบตั กิ ารที่ ๖.๑๑ การเทียบเคียงทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนของ อปท.เครือข่ายรายหมูบ่ า้ นโดยน�ำข้อมูลจากการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณาแบบ
เร่งด่วน (RECAP) เทียบเคียงกับ ๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ
ค�ำชี้แจง เทียบเคียงข้อมูลทุนทางสังคม๖ ระดับ (ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ระดับ
ชุมชนหรือหมูบ่ า้ น ระดับต�ำบลและ ระดับเครือข่าย) รายหมูบ่ า้ นและระบุความเชีย่ วชาญ เรือ่ งเด่น กิจกรรมทีท่ ำ� โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการ RECAPเทียบเคียงกับ
๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะให้ระบุหมายเลขข้อย่อยได้มากหนึ่งข้อ

๘.การลงทุนด้านสุขภาพโดย
ชุมชน

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
อปท........
รพ.สต......
โรงเรียน......
อื่นๆ ....
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน (จัดการตนเอง)
……………
……………
๕.ระดับตำ�บล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………

ระดับทุนทางสังคม

๗.การจัดการภัยพิบัติ

๖.การดูแลสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชน

๕.การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน

๔.การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓.เกษตรกรรรมยั่งยืน

๒.การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชน

๑.การบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม

๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ (ระบุหมายเลขข้อย่อยได้มากหนึ่งข้อ)
๘.การลงทุนด้านสุขภาพโดย
ชุมชน
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งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๖.ระดับเครือข่าย (ระบุตำ�บลที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………
รวมจำ�นวนข้อย่อยแต่ละประเด็นนโยบายสาธารณะ (ภาพหมู่บ้าน)
หมู่ที่……..ชื่อ...........
๑.ระดับบุคคลและครอบครัว
……………
……………
๒.ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
๑) ……………
……………
๒.๒ องค์กรชุมชน
……………
……………

ระดับทุนทางสังคม

๗.การจัดการภัยพิบัติ

๖.การดูแลสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชน

๕.การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน

๔.การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓.เกษตรกรรรมยั่งยืน

๒.การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชน

๑.การบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม

๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ (ระบุหมายเลขข้อย่อยได้มากหนึ่งข้อ)
๘.การลงทุนด้านสุขภาพโดย
ชุมชน

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
อปท.....
รพ.สต......
โรงเรียน......
อื่นๆ ....
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน (จัดการตนเอง)
……………
……………
๕.ระดับตำ�บล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
…………
…………

ระดับทุนทางสังคม

๗.การจัดการภัยพิบัติ

๖.การดูแลสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชน

๕.การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน

๔.การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓.เกษตรกรรรมยั่งยืน

๒.การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชน

๑.การบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม

๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ (ระบุหมายเลขข้อย่อยได้มากหนึ่งข้อ)
๘.การลงทุนด้านสุขภาพโดย
ชุมชน
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งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๖.การดูแลสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชน

๕.การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน

๔.การจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓.เกษตรกรรรมยั่งยืน

๒.การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชน

๑.การบริหารจัดการท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม

แนวทางการสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๑๑
เขียนสรุประบบย่อย แจกแจงตามลักษณะทุนทางสังคมในระบบที่มีงาน กิจกรรม ที่สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายสาธารณะ จ�ำแนกตามประเด็น
และอธิบายความสอดคล้องกับข้อเสนอทั้งลักษณะ วิธีการ ขั้นตอน ซึ่งแสดงถึงการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

๖.ระดับเครือข่าย (ระบุตำ�บลที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………
รวมจำ�นวนข้อย่อยแต่ละประเด็นนโยบายสาธารณะ (ภาพหมู่บ้าน)

ระดับทุนทางสังคม

๗.การจัดการภัยพิบัติ

๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ (ระบุหมายเลขข้อย่อยได้มากหนึ่งข้อ)
๘.การลงทุนด้านสุขภาพโดย
ชุมชน

๒

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

หมายเหตุ ๑๖ ปัญหาที่พบในชุมชนท้องถิ่น

.........
๒.ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
.........
.........
๒.๒ องค์กรชุมชน
.........
.........

หมู่ที่……..ชื่อ..................................
๑.ระดับบุคคลและครอบครัว
.........

ระดับทุนทางสังคม

๙.การดูแลเด็กปฐมวัย
๘.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
๗.การจัดการดูแล
สุขภาพในชุมชน
๖.การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

๕.การจัดการภัยพิบัติ

๔.การจัดการอาหาร
ชุมชน

๓.การจัดการขยะ

๒.การจัดการอุบัติเหตุ
จราจรและการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑.การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ
(เลือกเติม ได้มากกว่าหนึ่งช่อง)

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๒ การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับรายหมู่บ้านกับผลกระทบต่อ ๑๐ ปัญหาที่พบในชุมชนท้องถิ่น
ค�ำชี้แจง๒ เทียบเคียงข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ (ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์
ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน ระดับต�ำบลและ ระดับเครือข่าย) รายหมู่บ้านและระบุความเชี่ยวชาญเรื่องเด่นกิจกรรมที่ท�ำกับผลกระทบต่อ ๑๐ ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ และเลือกเติม ในช่องผลกระทบได้มากกว่าหนึ่งช่อง โดยศึกษารายละเอียดจาก
ภาคผนวก ค

๑๐.การป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัว
และการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น
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งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
อปท.....
รพ.สต......
โรงเรียน......
อื่นๆ ....
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
……………
……………
๕. ระดับตำ�บล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………
๖. ระดับเครือข่าย (ระบุตำ�บลที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………

ระดับทุนทางสังคม

๙.การดูแลเด็กปฐมวัย

๘.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

๗.การจัดการดูแล
สุขภาพในชุมชน

๖.การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

๕.การจัดการภัยพิบัติ

๔.การจัดการอาหาร
ชุมชน

๓.การจัดการขยะ

๒.การจัดการอุบัติเหตุ
จราจรและการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑.การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ
(เลือกเติม ได้มากกว่าหนึ่งช่อง)
๑๐.การป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัว
และการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

รวมจำ�นวนแต่ละประเด็นปัญหา (ภาพหมู่บ้าน)
หมู่ที่……..ชื่อ..........................................
๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
……………
……………
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑กลุ่มทางสังคม
๑) ……………
๒) ……………
๒.๒องค์กรชุมชน
……………
……………
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
อปท.....
รพ.สต......
โรงเรียน......
อื่นๆ ....

ระดับทุนทางสังคม

๙.การดูแลเด็กปฐมวัย

๘.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

๗.การจัดการดูแล
สุขภาพในชุมชน

๖.การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

๕.การจัดการภัยพิบัติ

๔.การจัดการอาหาร
ชุมชน

๓.การจัดการขยะ

๒.การจัดการอุบัติเหตุ
จราจรและการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑.การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ
(เลือกเติม ได้มากกว่าหนึ่งช่อง)
๑๐.การป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัว
และการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น
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งานกิจกรรมของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
๔. ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน (จัดการตนเอง)
……………
……………
๕. ระดับตำ�บล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
…………
…………
๖. ระดับเครือข่าย (ระบุตำ�บลที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………
รวมจำ�นวนแต่ละประเด็นปัญหา (ภาพหมู่บ้าน)

ระดับทุนทางสังคม

๙.การดูแลเด็กปฐมวัย

๘.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

๗.การจัดการดูแล
สุขภาพในชุมชน

๖.การส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

๕.การจัดการภัยพิบัติ

๔.การจัดการอาหาร
ชุมชน

๓.การจัดการขยะ

๒.การจัดการอุบัติเหตุ
จราจรและการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑.การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ

๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ
(เลือกเติม ได้มากกว่าหนึ่งช่อง)
๑๐.การป้องกันความ
รุนแรงในครอบครัว
และการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น
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๑. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) ...............................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๒. เด็กด้อยพัฒนาการ ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) .................................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๓. ปัญหาครอบครัวทวีความรุนแรง ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) ................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่.....................................................................................................................................................
๔. ขยะล้น ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) .................................................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๕. ภัยพิบัติ ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) ................................................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................

แนวทางการสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๑๒
ให้เขียนสรุป แจกแจงตามลักษณะทุนทางสังคมในระบบที่มีงาน กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการจัดการสถานการณ์ปัญหา ๑๐ ประเด็นในพื้นที่ ดังนี้
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๖. การดูแลสุขภาพชุมชนไม่ครอบคลุม ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) ............................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๗. อาหารปลอดภัย ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) .....................................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๘. วิกฤตเศรษฐกิจ ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) ......................................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๙. บุหรี่และสารเสพติด ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) .................................................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
๑๐. อุบัติเหตุจราจรและแอลกอฮอล์ ได้แก่ งานและกิจกรรม (ระบุ) ...............................................................................................................
โดยทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการหลัก ได้แก่...............................................................................................................................................
ทุนทางสังคมที่ด�ำเนินการร่วม ได้แก่....................................................................................................................................................
และทุนทางสังคมที่สนับสนุน ได้แก่......................................................................................................................................................
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม
(ระบุ)

หมู่ที่……..ชื่อ...........
๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
…………
…………
๒.ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม

ระดับทุน
ทางสังคม

สร้างการเรียนรู้
มีกระบวนการเรียนรู้ และ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน

สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดการแก้ปัญหาและ
พัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

vการจัดการตนเองระดับดี

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

มี ๔-๖
คุณลักษณะ

สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วม
แก้ปัญหาและพัฒนา

üการจัดการตนเอง
ระดับดีมาก

สามารถระดมเงินและทรัพยากร
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

มีครบทั้ง ๗ คุณลักษณะ

มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน

การให้สัญลักษณ์การจัดการตนเอง

รวม
จ�ำนวนข้อที่
สอดคล้อง

น้อยกว่า ๔
คุณลักษณะ

สัญลักษณ์การ
จัดการตนเอง
(ระบุเพียง
สัญลักษณ์เดียว)

Øการจัดการตนเอง
ระดับก�ำลังพัฒนา

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๓ การเทียบเคียงงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน กับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ค�ำชีแ้ จง เทียบเคียงข้อมูลทุนทางสังคม ๖ ระดับ (ระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน (จัดการตนเอง) ระดับต�ำบลและ ระดับเครือข่าย) รายหมู่บ้านและระบุความเชี่ยวชาญเรื่องเด่นกิจกรรมที่ท�ำกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
๗ คุณลักษณะการ จัดการตนเองของชุมชน ที่สอดคล้องและเลือกเติม üในแต่ละด้านได้มากกว่าหนึ่งช่อง

สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกพื้นที่ได้
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์
๓.๑ หน่วยงาน
อปท.....
รพ.สต......
โรงเรียน......
อื่นๆ ....
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
๔. ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน (จัดการตนเอง)
……………
……………
๕. ระดับต�ำบล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………

๒.๒องค์กรชุมชน

ระดับทุน
ทางสังคม

มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน

สามารถระดมเงินและทรัพยากร
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วม
แก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดการแก้ปัญหาและ
พัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

สร้างการเรียนรู้
มีกระบวนการเรียนรู้ และ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกพื้นที่ได้

รวม
จ�ำนวนข้อที่
สอดคล้อง

สัญลักษณ์การ
จัดการตนเอง
(ระบุเพียง
สัญลักษณ์เดียว)

งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๖.ระดับเครือข่าย (ระบุต�ำบลที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………
หมู่ที่……..ชื่อ........................................
๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
……………
……………
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน
๒.๑ กลุ่มทางสังคม
๑) ……………
……………
๒.๒ องค์กรชุมชน
……………
……………
๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน์

ระดับทุน
ทางสังคม

สามารถระดมเงินและทรัพยากร
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วม
แก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดการแก้ปัญหาและ
พัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน
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สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกพื้นที่ได้

สร้างการเรียนรู้
มีกระบวนการเรียนรู้ และ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน

รวม
จ�ำนวนข้อที่
สอดคล้อง

สัญลักษณ์การ
จัดการตนเอง
(ระบุเพียง
สัญลักษณ์เดียว)
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งานกิจกรรม
ของทุนทางสังคม
(ระบุ)

๓.๑ หน่วยงาน
อปท.....
รพ.สต......
โรงเรียน......
อื่นๆ ....
๓.๒ แหล่งประโยชน์
๑) …………
๒) …………
๔. ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน
……………
……………
๕. ระดับต�ำบล (ระบุหมู่ที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………
๖. ระดับเครือข่าย (ระบุต�ำบลที่เกี่ยวข้อง)
……………
……………

ระดับทุน
ทางสังคม

มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน

สามารถระดมเงินและทรัพยากร
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วม
แก้ปัญหาและพัฒนา

สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดการแก้ปัญหาและ
พัฒนาครอบคลุมทุกด้าน

สร้างการเรียนรู้
มีกระบวนการเรียนรู้ และ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
(เติมเครื่องหมาย ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกพื้นที่ได้

รวม
จ�ำนวนข้อที่
สอดคล้อง

สัญลักษณ์การ
จัดการตนเอง
(ระบุเพียง
สัญลักษณ์เดียว)
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บุคคลและ
ครอบครัว

vการจัดการตนเองระดับดี

ระดับทุนทางสังคม
หน่วยงาน แหล่ง
หมู่บ้านจัดการ
ประโยชน์
ตนเอง

มี ๔-๖ คุณลักษณะ

กลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชน

การจัดการตนเองระดับดีมาก

หมายเหตุ
การค�ำนวนร้อยละของแต่ละทุน = [ (ผลรวมของแต่ละ ,v,Ø) × ๑๐๐] / ผลรวมของแต่ละทุน

หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
รวม
รวมแต่ละทุน
ร้อยละของ
แต่ละทุน

หมู่ที่

มีครบทั้ง ๗
คุณลักษณะ

ตำ�บล

น้อยกว่า ๔
คุณลักษณะ

เครือข่าย

ภาพรวมตำ�บล

Øการจัดการตนเองระดับกำ�ลังพัฒนา

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๔ สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
ค�ำชี้แจง ให้น�ำผลการเทียบเคียงงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมกับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองจากปฏิบัติการที่ ๒.๕ (๑) มาสรุปในดังต่อไปนี้

แนวทางการสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๑๓
เขียนสรุปอธิบาย แจกแจงตามลักษณะของทุนทางสังคม ที่มีงาน กิจกรรมที่แสดงถึง ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
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แผนภาพที่ ๖.๓ ตัวอย่างสรุปการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๕ การจัดท�ำแผนภาพสรุปการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
ค�ำชี้แจง ให้น�ำผลการเทียบเคียงงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมกับ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองจากปฏิบัติการที่ ๖.๑๔ มาสรุปในแผนภาพโดยให้
ท�ำทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ แผ่น ดังต่อไปนี้

แนวทางการสรุปปฏิบัติการที่ ๖.๑๔
นับรวมจ�ำนวนทุนทางสังคมทั้งหมดทั้ง ๖ ระดับและแสดงระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นทุกระบบ ซึ่งทุนทางสังคมสามารถสร้าง
ผลกระทบให้หลายระบบ

290

แผนภาพที่ ๖.๔ ตัวอย่างการจัดท�ำแผนภาพสรุปทุนทางสังคมภาพรวมต�ำบล ต�ำบลจ�ำป่าหวาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๖ การจัดท�ำแผนภาพสรุปทุนทางสังคมภาพรวมต�ำบล
ค�ำชี้แจง ให้น�ำทุนทางสังคมมาแสดงในแผนที่ต�ำบล ดังตัวอย่างแผนภาพ
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สถาบันการเงิน กองทุน

หมู่ที่ ๑ .......... กองทุนหมู่บ้าน
ธนาคารหมู่บ้าน
กองทุน กข.คจ.
กองทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับตำ�บล
อื่นๆ (ระบุ) ...........
รวม
จำ�นวน......แหล่ง
หมู่ที่ ๒ .......... กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
กลุ่มเงินออมในโรงเรียน
กลุ่มใช้น้ำ�ประปาหมู่บ้าน
กลุ่มสัจจะเพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนเครื่องใช้งานศพ
กลุ่มชลประทาน
กองทุนขยะ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
รวม
จำ�นวน......แหล่ง

หมู่บ้าน
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
กลุ่มเลี้ยงปลา
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
กลุ่มทำ�นา
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
จำ�นวน......แหล่ง
กลุ่มหมากอบแห้ง
กลุ่มเครื่องแกง
กลุ่มเลี้ยงผึ้ง
กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
กลุ่มโรงสีชุมชน
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ไก่บ้าน
กลุ่มอนุรักษ์ไก่ป่า
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
จำ�นวน......แหล่ง

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

กลุ่มอาชีพ

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

ยอดเงิน

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๗ การจัดการรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพของต�ำบล
ค�ำชี้แจง ให้ท�ำการเติมข้อมูลสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพ และเติมข้อมูลยอดเงินของแต่ละหมู่

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

ยอดเงิน

....................บาท

....................บาท

ยอดเงินรวมของ
หมู่บ้าน
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สถาบันการเงิน กองทุน

หมู่ที่ ๓ ......... กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนกข.คจ.
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต
กองทุนสามัคคีออมทรัพย์
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กลุ่มทำ�นา
รวม
จำ�นวน......แหล่ง
หมู่ที่ ๔ ......... สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
ควนดินแดง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านสี่กั๊ก
กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านสี่กั๊ก
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
รวม
จำ�นวน......แหล่ง
หมู่ที่ ๕ ......... กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ
กลุ่มการจัดการน้ำ�
กลุ่มการจัดการขยะ
กองทุนออมทรัพย์
กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
อื่นๆ (ระบุ) ...........
รวม
จำ�นวน......แหล่ง

หมู่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านทำ�ขนม
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
จำ�นวน......แหล่ง
กลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านสี่กั๊ก
กลุ่มทำ�นา
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
จำ�นวน......แหล่ง
กลุ่มเลี้ยงปลาน้ำ�จืด
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
กลุ่มสกัดน้ำ�มะพร้าวหล่อเย็น
กลุ่มรมยางและการแปรรูป
กลุ่มกองทุนข้าวสาร
กลุ่มปลูกมังคุด
จำ�นวน......แหล่ง

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

กลุ่มอาชีพ

....................บาท
....................บาท
....................บาท

ยอดเงิน

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

....................บาท
....................บาท

....................บาท

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

....................บาท
....................บาท
....................บาท

ยอดเงิน

....................บาท

....................บาท

....................บาท

ยอดเงินรวมของ
หมู่บ้าน
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หมู่ที่ ………
รวม
ภาพรวมตำ�บล

รวม
หมู่ที่ ๗ ......

หมู่ที่ ๖
.............

หมู่บ้าน

จำ�นวน......แหล่ง
จำ�นวน......แหล่ง

ธนาคารหมู่บ้าน
กองทุนซะกาต
กองทุนข้าวสาร
กองทุนขยะ
กองทุน ญานาซะ
กองทุนเงินล้าน
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�เพื่อการเกษตร
จำ�นวน......แหล่ง
กองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มแสงตะวันเรืองรอง
อื่นๆ (ระบุ) ...........

สถาบันการเงิน กองทุน

....................บาท
....................บาท

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

ยอดเงิน

จำ�นวน......แหล่ง
จำ�นวน......แหล่ง

กลุ่มทำ�กล้วยกรอบแก้ว
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
กลุ่มทำ�น้ำ�พริก
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
อื่นๆ (ระบุ) ...........
จำ�นวน......แหล่ง
กลุ่มทำ�ไข่เค็ม
กลุ่มเลี้ยงหมู
กลุ่มปุ๋ยหมัก

กลุ่มอาชีพ

....................บาท
....................บาท

....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท
....................บาท

ยอดเงิน

....................บาท
....................บาท

....................บาท

ยอดเงินรวมของ
หมู่บ้าน

(ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
(๒) ด้านเศรษฐกิจ
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......

(๑) ด้านสังคม
....... (ชื่อทุนทางสังคม) .............

ข้อมูลหรือสถานะ
ทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อนงาน
เพื่อการพัฒนาต่อยอด
ปัญหาและความต้องการที่ทุนทาง
และขยายผล
สังคมเข้ามาจัดการ
กำ�ลังคน
ร่วมทำ�

ร่วมออกแบบ
วางแผนงาน

ร่วมคิด

ปัจจัยสนับสนุนการทำ�งาน
(ใส่ ได้มากกว่า ๑ ข้อ)
งบประมาณ

ทุนทางสังคมอื่นที่มีส่วนร่วมในการขับ
เคลื่อนงาน
(ระบุชื่อทุนทางสังคมได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๘ การวิเคราะห์กิจกรรมของทุนทางสังคมและการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาต่อเนื่องและขยายผล
ค�ำชี้แจง ให้น�ำข้อมูลจาก ปฏิบัติการที่ ๖.๔ การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน กับศักยภาพในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน (ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง) มาวิเคราะห์ลักษณะการด�ำเนินงานของทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนงาน โดย
เชือ่ มโยงกับข้อมูลหรือสถานะ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาประกอบการด�ำเนินงานของทุนทางสังคม และวิเคราะห์การมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นงาน (ร่วมคิด ร่วม
ออกแบบ ร่วมวางแผนงาน และร่วมท�ำ) พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุนการท�ำงาน (ก�ำลังคน งบประมาณ และข้อมูล) และการด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ๖ ด้าน โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องตารางที่ก�ำหนด

ข้อมูล
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(ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
(๔) ด้านสุขภาพ
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
(๕) ด้านการเมืองการปกครอง
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......
....... (ชื่อทุนทางสังคม) ............. (ระบุปัญหาและความต้องการ)
.......

(๓) ด้านสภาวะแวดล้อม
....... (ชื่อทุนทางสังคม) .............

ข้อมูลหรือสถานะ
ทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อนงาน
เพื่อการพัฒนาต่อยอด
ปัญหาและความต้องการที่ทุนทาง
และขยายผล
สังคมเข้ามาจัดการ
กำ�ลังคน

ร่วมทำ�

ร่วมออกแบบ
วางแผนงาน

ร่วมคิด

ปัจจัยสนับสนุนการทำ�งาน
(ใส่ ได้มากกว่า ๑ ข้อ)
งบประมาณ

ทุนทางสังคมอื่นที่มีส่วนร่วมในการขับ
เคลื่อนงาน
(ระบุชื่อทุนทางสังคมได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ข้อมูล
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ระดับกลุ่มหรือองค์กรชุมชน
ระดับตำ�บล

ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน)

พัฒนางานต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายมากขึ้น
พัฒนางานใหม่และทำ�ในลักษณะการบูรณาการ
กับหลายภาคส่วน

ระดับบุคคลและครอบครัว

รหัสระดับทุนทางสังคมที่ร่วมด�ำเนินงาน

พัฒนางานใหม่แต่ทำ�เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น

พัฒนางานต่อเนื่องและขยายพื้นที่

รหัสลักษณะการพัฒนางานต่อเนื่องและขยายผล

ระดับเครือข่าย

ระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์

อื่นๆ (ระบุ) ................

พัฒนางานต่อเนื่องโดยบูรณาการกับหลายภาคส่วน

ปฏิบัติการที่ ๖.๑๙ การวิเคราะห์ศักยภาพของทุนทางสังคมในการพัฒนางานต่อเนื่องและขยายผล
ค�ำชี้แจง อธิบายรายละเอียดของการจัดการงาน และกิจกรรม โดยระบุรายละเอียดงานเดิม และงานใหม่ที่ต่อยอดหรือขยายผล พร้อมทั้งระบุรหัสที่ตรงกับ
ลักษณะการพัฒนางานต่อเนื่องและขยายผล พร้อมทั้งระบุรายชื่อทุนทางสังคมที่ร่วมด�ำเนินการ
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(๑) ด้านสังคม
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๒) ด้านเศรษฐกิจ
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๓) ด้านสภาวะแวดล้อม
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๔) ด้านสุขภาพ
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๕) ด้านการเมืองการปกครอง
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...

ทุนทางสังคม

การจัดการงาน
ระดับทุนทาง และ กิจกรรม
(ระบุราย
สังคม
(ระบุรหัส) ละเอียดที่ดำ�เนิน
การ)
ระบุ
หมายเลข

รายละเอียด
ที่ดำ�เนินการ

๔.การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้
มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน

๔.การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้
มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน
๓.การพัฒนาระบบบริการ

๒.การพัฒนาสภาพแวดล้อม

๑.การพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมต่อยอด หรือ ขยายผล (ระบุ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
หมายเลขและรายละเอียดที่ดำ�เนินการ)
(ใส่ ü ได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๕.การพัฒนาและนำ�ใช้ข้อมูลใน
การแก้ปัญหา

(๑) ด้านสังคม
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...

ชื่อทุนทางสังคม

รวม
รวมคะแนน สัญลักษณ์
(จำ�นวน
เครื่องหมาย
P)

ผู้บริหาร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
ครัวเรือน

แกนนำ�กลุ่มหรือแหล่ง

มีความพร้อมสถานที่ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้

การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล

การเชื่อมโยงกับคน และกลุ่มองค์กรอื่น

ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน
ทุนและกองทุนในการดำ�เนินงาน

การเชื่อมโยงกับกลุ่มงานกิจกรรมอื่น

มีผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง

มีความรู้ทักษะการสื่อสารและการ
สร้างการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมายที่ได้เรียนรู้
(ใส่เครื่องหมาย P ได้มากกว่า ๑ ช่อง)
บุคลากร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รวม

บุคลากรจากองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง ระบุ
หน่วยงาน

ศักยภาพเสริม
ในการสร้างการเรียนรู้

เด็กและเยาวชน

ศักยภาพหลักใน
การสร้างการเรียนรู้

สมาชิกกลุ่มหรือแหล่ง

ความสามารถในการขยายสมาชิก

ปฏิบัติการที่ ๖.๒๐ การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของทุนทางสังคมในการสร้างการเรียนรู้ต่อประชากรเป้าหมาย
ค�ำชี้แจง น�ำใช้ข้อมูลทุนทางสังคมมาวิเคราะห์ศักยภาพมการสร้างการเรียนรู้พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย  ในช่องตาราง และน�ำจ�ำนวนศักยภาพทีมีความ
พร้อมเพื่อให้คะแนน พร้อมทั้งให้สัญลักษณ์เพื่อแสดงความพร้อมของทุนทางสังคม ส�ำหรับการให้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่ง
เรียนรู้ (สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ดาว)
โดยสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงลักษณะศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการ ได้แก่
สัญลักษณ์สามเหลีย่ ม หมายถึง กลุม่ หรืองานหรือกิจกรรมทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้ โดยจะต้องมีศกั ยภาพหลักอย่างน้อย
๑ ข้อและศักยภาพเสริมไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม หมายถึง กลุ่มหรืองานหรือกิจกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้ โดยจะต้องมีศักยภาพหลักไม่น้อยกว่า
๒ ข้อและศักยภาพเสริมไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ
สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มหรืองานหรือกิจกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้ โดยจะต้องมีศักยภาพหลักครบทั้ง ๓ ข้อ
และศักยภาพเสริมไม่น้อยกว่า ๔ ข้อ

ผู้สูงอายุ
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(๒) ด้านเศรษฐกิจ
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๓) ด้านสภาวะแวดล้อม
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๔) ด้านสุขภาพ
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
(๕) ด้านการเมืองการ
ปกครอง
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...

ชื่อทุนทางสังคม
ศักยภาพหลักใน
การสร้างการเรียนรู้

มีความรู้ทักษะการสื่อสารและการ
สร้างการเรียนรู้
มีผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
การเชื่อมโยงกับกลุ่มงานกิจกรรมอื่น
ความสามารถในการขยายสมาชิก

ศักยภาพเสริม
ในการสร้างการเรียนรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน
ทุนและกองทุนในการดำ�เนินงาน
การเชื่อมโยงกับคน และกลุ่มองค์กรอื่น
การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล
มีความพร้อมสถานที่ในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้

รวม
รวมคะแนน สัญลักษณ์
(จำ�นวน
เครื่องหมาย
P)

รวม

สมาชิกกลุ่มหรือแหล่ง

กลุ่มเป้าหมายที่ได้เรียนรู้
(ใส่เครื่องหมาย P ได้มากกว่า ๑ ช่อง)

แกนนำ�กลุ่มหรือแหล่ง
ครัวเรือน
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหาร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
บุคลากร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
บุคลากรจากองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง ระบุ
หน่วยงาน
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ

300

๑. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๒. ด้านสุขภาพชุมชน
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๓. ด้านสวัสดิการและกองทุน
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๔. ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...

งานและกิจกรรม

ที่ตั้ง
(หมู่)

สถานะกิจกรรม
(น/อ/ร)

สถานะการจัดการตนเอง
(ใส่สัญลักษณ์)
ü v Ø

ศักยภาพการจัดการเรียนรู้
(ใส่สัญลักษณ์)

งานและกิจกรรม
เด่น

ปฏิบัติการที่ ๖.๒๑ การจัดกลุ่มศักยภาพและความพร้อมส�ำหรับการพัฒนากลุ่มและแหล่งเรียนรู้
ค�ำชี้แจง ให้น�ำข้อมูลจากข้อมูลก่อนหน้ามาสรุปสถานะงานและกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการตนเองของทุนทางสังคมในระดับต�ำบล
โดยตัวอักษร ที่แสดงถึงลักษณะสถานะของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (น/อ/ร)
น หมายถึง งานและกิจกรรมที่ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนกลางแล้วองค์กรเจ้าภาพขอความร่วมมือในการปฏิบัติการ
จากองค์กรอื่นและกลุ่มอื่นในชุมชน
อ หมายถึง งานและกิจกรรมทีเ่ กิดจากองค์กรชุมชนต่างๆ ของประชาชนในชุมชน ทัง้ ริเริม่ และด�ำเนินการเองโดยอาจได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร
อื่นในรูปแบบต่างๆ เช่น งบประมาณ การยกย่อง การจัดสถานที่ การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะ การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และข้อมูล
ร หมายถึง งานและกิจกรรมที่อาจริเริ่มจากทั้งนโยบายรัฐบาล หน่วยงานส่วนกลาง หรือจากองค์กรชุมชนของประชาชนในชุมชน มีการด�ำเนิน
การร่วมกันแบบมีส่วนร่วม (ท�ำงานเรื่องเดียวกัน แต่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและรับประโยชน์ร่วมกัน
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๕. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๖. ด้านเศรษฐกิจชุมชน
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๗. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๘. ด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...
๙. ด้านอื่นๆ ระบุ................................
…. (ทุนทางสังคม) ...
…. (ทุนทางสังคม) ...

งานและกิจกรรม

ที่ตั้ง
(หมู่)

สถานะกิจกรรม
(น/อ/ร)

สถานะการจัดการตนเอง
(ใส่สัญลักษณ์)
ü v Ø

ศักยภาพการจัดการเรียนรู้
(ใส่สัญลักษณ์)
งานและกิจกรรม
เด่น
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แผนภาพที่ ๖.๕ รูปแบบการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน โดยการเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคม กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างการจัดระบบการจัดการตนเองของชุมชน
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แผนภาพที่ ๖.๖ ตัวอย่างการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน
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แผนภาพที่ ๖.๗ ตัวอย่างการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชนที่ ๒
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นวัตกรรม
ที่ดำ�เนินงาน

ปัญหา

นโยบาย ต้องการ
(รัฐ,พื้นที่) พัฒนา

ที่มา
(ระบุรายละเอียด)

กลุ่ม
เป้าหมาย

เป้าหมาย
การดำ�เนิน
งาน

ทางเศรษฐกิจ
ทางสังคม

สร้างศักยภาพ

สร้างความเป็นเจ้าของ
สร้างการมีส่วนร่วม

สร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง

สร้างความรู้

สร้างแหล่งเรียนรู้

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(เติมเครื่องหมาย Pได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
สร้างความเป็น
สร้างผลกระทบ
สร้างการเรียนรู้
พลเมือง
รวม

ปฏิบัติการที่ ๖.๒๒ การวิเคราะห์ที่มาและการด�ำเนินงานของนวัตกรรมชุมชน
ค�ำชี้แจง ให้สังเคราะห์สถานะของนวัตกรรมจากการสอบทานการด�ำเนินงาน ที่มาของนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการด�ำเนินงาน และการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเขียนค�ำอธิบายตามหัวข้อและใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องตารางที่ก�ำหนด

ทางสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการเขียนสรุป
นวัตกรรมของชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดจากการท�ำงานของทุนทางสังคม เป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และ
สอบทานผลการด�ำเนินงานและสามารถน�ำไปขยายผลในพื้นที่ได้ รวม........ นวัตกรรม โดยมีที่มาของนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายการด�ำเนินงาน
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังรายละเอียด
๑. นวัตกรรมระดับบุคคล ได้แก่.......................................................ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพื้นที่ได้
ดังนี้
๑) ที่มาของนวัตกรรม เกิดจาก............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๒) กลุ่มเป้าหมายคือ ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓) เป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
๑) มีการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น...................................................................................................
สร้างความรู้ เช่น..........................................................สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เช่น..................................................
๒) สร้างความเป็นพลเมือง ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น..............................................................................................
สร้างความเป็นเจ้าของ เช่น.............................................สร้างศักยภาพ เช่น.............................................................และ
๓) สร้างผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบทางสังคม เช่น.........................................................................................................
ทางเศรษฐกิจ เช่น...................................................... ทางสิง่ แวดล้อม เช่น..........................................................เป็นต้น
๒. นวัตกรรมระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ได้แก่....................................... ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยาย
ผลในพื้นที่ได้ดังนี้
๑) ที่มาของนวัตกรรม เกิดจาก.............................................................................................................................................
๒) กลุ่มเป้าหมาย คือ .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

307

๓) เป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ ............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
๑) มีการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่การสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น.....................................................................................................
สร้างความรู้ เช่น...............................................................สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เช่น.............................................
๒) สร้างความเป็นพลเมือง ได้แก่การสร้างการมีส่วนร่วมเช่น.................................................................................................
สร้างความเป็นเจ้าของ เช่น...................................................สร้างศักยภาพ เช่น......................................................และ
๓) สร้างผลกระทบได้แก่ ผลกระทบทางสังคมเช่น................................................................................................................
ทางเศรษฐกิจ เช่น....................................................ทางสิ่งแวดล้อมเช่น............................................................เป็นต้น
๓. นวัตกรรมระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ได้แก่.....................................................................................................................
ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพื้นที่ได้ดังนี้
๑) ที่มาของนวัตกรรม เกิดจาก.............................................................................................................................................
๒) กลุม่ เป้าหมาย คือ ..........................................................................................................................................................
๓) เป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ ............................................................................................................................................
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
๑) มีการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น.....................................................................................................
สร้างความรู้ เช่น.................................................................สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เช่น...........................................
๒) สร้างความเป็นพลเมือง ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น..................................
สร้างความเป็นเจ้าของ เช่น....................................................สร้างศักยภาพ เช่น.......................................................และ
๓) สร้างผลกระทบได้แก่ ผลกระทบทางสังคม เช่น...............................................................................................................
ทางเศรษฐกิจ เช่น....................................................ทางสิง่ แวดล้อม เช่น................................................................เป็นต้น
๔. นวัตกรรมระดับหมู่บ้าน ได้แก่............................................... ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพื้นที่ได้ดังนี้
๑) ที่มาของนวัตกรรม เกิดจาก.............................................................................................................................................
๒) กลุม่ เป้าหมาย คือ ..........................................................................................................................................................

308

๓) เป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ ............................................................................................................................................
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
๑) มีการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่การสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น......................................................................................................
สร้างความรู้ เช่น.................................................................สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เช่น...........................................
๒) สร้างความเป็นพลเมือง ได้แก่การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น..................................
สร้างความเป็นเจ้าของ เช่น....................................................สร้างศักยภาพ เช่น.......................................................และ
๓) สร้างผลกระทบได้แก่ ผลกระทบทางสังคม เช่น...............................................................................................................
ทางเศรษฐกิจ เช่น....................................................ทางสิง่ แวดล้อม เช่น................................................................เป็นต้น
๕. นวัตกรรมระดับต�ำบล ได้แก่................................................. ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพื้นที่ได้ดังนี้
๑) ที่มาของนวัตกรรม เกิดจาก............................................................................................................................................
๒) กลุ่มเป้าหมายคือ ..........................................................................................................................................................
๓) เป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ ............................................................................................................................................
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
๑) มีการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น.....................................................................................................
สร้างความรู้ เช่น.................................................................สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เช่น...........................................
๒) สร้างความเป็นพลเมือง ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วม เช่น..................................
สร้างความเป็นเจ้าของ เช่น....................................................สร้างศักยภาพ เช่น.......................................................และ
๓) สร้างผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบทางสังคม เช่น..............................................................................................................
ทางเศรษฐกิจ เช่น....................................................ทางสิง่ แวดล้อมเช่น................................................................เป็นต้น
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นวัตกรรมที่ดำ�เนิน
งาน

วิธีการดำ�เนินงาน
(ระบุ)
หลัก

ร่วม

ผู้ดำ�เนินการ (ระบุ)
สนับสนุน

เทียบเคียงกับมาตรฐานของ
นวัตกรรม
(อธิบายรายละเอียด)

ทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม
(อธิบายรายละเอียด)

ปฏิบัติการที่ ๖.๒๓ การสังเคราะห์วิธีการด�ำเนินงานของนวัตกรรมชุมชนกับทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม
ค�ำชี้แจง ให้สังเคราะห์สถานะของนวัตกรรมจากการสอบทานการด�ำเนินงาน ให้เห็นวิธีด�ำเนินงาน ผู้ด�ำเนินการ (คนหลัก คนร่วม คนสนับสนุน) รวมทั้ง
เทียบเคียงกับมาตรฐานของนวัตกรรมจากหน่วยงานอื่น (เช่น มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยเฉพาะโรค เป็นต้น) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม
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แนวทางการเขียนสรุป
นวัตกรรมของชุมชน มีวิธีด�ำเนินงาน ผู้ด�ำเนินการ (คนหลัก คนร่วม คนสนับสนุน) ซึ่งมีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของนวัตกรรมจากหน่วยงาน
อื่นได้แก่.............................. พร้อมทั้งมีทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม ดังรายละเอียด
๑. นวัตกรรมระดับบุคคล ได้แก่.......................................................ซึ่งน�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพื้นที่ได้ดังนี้
๑) วิธีการด�ำเนินงาน คือ ...........................................................................................................................................................
๒) ผู้ด�ำเนินการหลัก คือ........................................................................................................................................................
ผูด้ ำ� เนินการร่วม คือ...................................................................................................................................................................
ผู้ด�ำเนินการสนับสนุน คือ.......................................................................................................................................................
๓) เป็นนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน........................................โดยมีลักษณะ............................................................
๔) ทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม ได้ก่............................................................................................................................
๒. นวัตกรรมระดับกลุม่ ทางสังคม องค์กรชุมชน ได้แก่.............................ซึง่ น�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพืน้ ทีไ่ ด้ดงั นี้
๑) วิธีการด�ำเนินงาน คือ ...........................................................................................................................................................
๒) ผู้ด�ำเนินการหลัก คือ........................................................................................................................................................
ผูด้ ำ� เนินการร่วม คือ...................................................................................................................................................................
ผู้ด�ำเนินการสนับสนุน คือ.......................................................................................................................................................
๓) เป็นนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน........................................โดยมีลักษณะ............................................................
๔) ทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม ได้แก่...........................................................................................................................
๓. นวัตกรรมระดับหน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ได้แก่...................................ซึง่ น�ำมาสังเคราะห์และสอบทานผล สามารถน�ำไปขยายผลในพืน้ ทีไ่ ด้ดงั นี้
๑) วิธีการด�ำเนินงาน คือ ...........................................................................................................................................................
๒) ผู้ด�ำเนินการหลัก คือ........................................................................................................................................................
ผูด้ ำ� เนินการร่วม คือ...................................................................................................................................................................
ผู้ด�ำเนินการสนับสนุน คือ.......................................................................................................................................................
๓) เป็นนวัตกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงาน........................................โดยมีลักษณะ............................................................
๔) ทิศทางการพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม ได้แก่............................................................................................................................
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นวัตกรรมที่
ดำ�เนินการ
๕. ผลที่เกิด “ดีจริง”

๔. เป็นต้นแบบ

๓. เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง

๒. คิดสร้างสรรค์ (ต่อยอด)

๑. เรื่องใหม่

คุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม
(เติมเครื่องหมาย
Pได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

รวม
คะแนน
(๑)

๑. ใช้ข้อมูล

รวม
คะแนน
(๒)

น้อยกว่า ๔ คะแนน

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
(เติมเครื่องหมาย Pได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

นวัตกรรมระดับดี

๕. ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

๔. เพิ่มศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง

๓. สร้างการเรียนรู้

๒. กำ�หนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง

มี ๔-๘ คะแนน

๖. ใช้ทรัพยากร แหล่งประโยชน์

นวัตกรรมระดับดีมาก

๗. มีการบูรณาการความรู้

มี ๙-๑๔ คะแนน

๖. ถ่ายทอดได้

วิเคราะห์ระดับนวัตกรรมของชุมชน โดยพิจารณาจากผลรวมคะแนน (๑+๒)

รวม
คะแนน
(๑+๒)

สัญลักษณ์

นวัตกรรมระดับกำ�ลังพัฒนา

ปฏิบัติการที่ ๖.๒๔ การสังเคราะห์ระดับของนวัตกรรมของชุมชน จากคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ค�ำชี้แจง น�ำข้อมูลนวัตกรรมของชุมชน จากปฏิบัติการที่ ๖.๒๒ มาเทียบเคียงกับ คุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม และ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดย
ใส่เครื่องหมาย ลงในช่องตารางที่ก�ำหนด แล้วรวมคะแนน จากนั้นเทียบเคียงกับสัญลักษณ์ตามที่ก�ำหนด

๘. อื่นๆ ระบุ..........................
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แนวทางการเขียนสรุป
นวัตกรรมของชุมชน มีคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม และลักษณะกระบวนการท�ำนวัตกรรม ดังรายละเอียด
๑. นวัตกรรมระดับบุคคล ได้แก่..................................................................................เป็นนวัตกรรมระดับ..................................................
เนื่องจากมีคะแนน.....................คะแนน โดยมีคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม คือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ต่อยอด)
เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง เป็นต้นแบบนอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นนั้น “ดีจริง” ได้รับการยอมรับจาก.......................... และสามารถถ่ายทอดได้
นอกจากนี้ลักษณะกระบวนการท�ำนวัตกรรม คือ ...............................................................ยังมีกระบวนการใช้ข้อมูล.....................
มีการก�ำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง.............................................................สร้างการเรียนรู้.............................................................
เพิม่ ศักยภาพผูเ้ กีย่ วข้อง......................................ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคือ.......................................มีการใช้ทรัพยากร แหล่งประโยชน์
ได้แก่.........................................................มีการบูรณาการความรู้ ได้แก่..................................และอื่นๆ ระบุ....................................
๒. นวัตกรรมระดับกลุม่ องค์กร ได้แก่..........................................................................เป็นนวัตกรรมระดับ..................................................
เนื่องจากมีคะแนน.....................คะแนน โดยมีคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม คือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ต่อยอด)
เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง เป็นต้นแบบนอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นนั้น “ดีจริง” ได้รับการยอมรับจาก.......................... และสามารถถ่ายทอดได้
นอกจากนี้ลักษณะกระบวนการท�ำนวัตกรรม คือ ...............................................................ยังมีกระบวนการใช้ข้อมูล.....................
มีการก�ำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง.............................................................สร้างการเรียนรู้.............................................................
เพิม่ ศักยภาพผูเ้ กีย่ วข้อง......................................ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงคือ.......................................มีการใช้ทรัพยากร แหล่งประโยชน์
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เนื่องจากมีคะแนน.....................คะแนน โดยมีคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม คือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ต่อยอด)
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๒. เด็ก ๓-๕ปี
๙. ผู้ป่วยจิตเวช

รหัส ๑๐ ประเด็นการแก้ไขปัญหา การลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริมด้านสุขภาพและการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒. การดูแลเด็กปฐมวัย
๓. การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน
๔. การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
และการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
๕. การจัดการขยะ
๖. การจัดการภัยพิบัติ
๗. การจัดการอาหารชุมชน
๘. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๙.การควบคุมการบริโภคยาสูบและการ ๑๐.การจัดการอุบัติเหตุจราจรและการ
แก้ไขปัญหาสารเสพติด
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑. เด็ก ๐-๓ปี
๘. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

รหัส ๑๓ กลุ่มประชากร
๓. เด็ก ๖-๑๒ปี
๔. เยาวชน๑๓-๒๕ปี ๕. วัยท�ำงาน๑๕-๖๐ปี ๖. หญิงตั้งครรภ์
๗. ผู้สูงอายุ
๑๐. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๑๑. คนพิการ
๑๒. ผู้ด้อยโอกาส ๑๓. ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ๑๔.ทุกกลุ่มประชากร

ปฏิบัติการที่ ๖.๒๕ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่กับผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม ผลกระทบต่อการ
ลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพของประชากรเป้าหมายการสร้างผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ ๗+ ๑ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนทบทวนข้อมูลจากปฏิบัติที่ ๑ และ ๒ เพื่อน�ำข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมของชุมชน มาเทียบเคียงกับการสร้างผลกระทบต่อประชากร
เป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม ผลกระทบต่อ ๑๐ ประเด็นปัญหา การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากรเป้าหมาย การสร้างผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อเสนอนโยบายสาธารณะ โดยใส่รหัสข้อมูลและขีดเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งข้อ

๔. นวัตกรรมระดับหมู่บ้าน ได้แก่......................................................................เป็นนวัตกรรมระดับ..................................................
เนื่องจากมีคะแนน.....................คะแนน โดยมีคุณลักษณะความเป็นนวัตกรรม คือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (ต่อยอด)
เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง เป็นต้นแบบนอกจากนี้ผลที่เกิดขึ้นนั้น “ดีจริง” ได้รับการยอมรับจาก.......................... และสามารถถ่ายทอดได้
นอกจากนี้ลักษณะกระบวนการท�ำนวัตกรรม คือ ...............................................................ยังมีกระบวนการใช้ข้อมูล.....................
มีการก�ำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง.............................................................สร้างการเรียนรู้.............................................................
เพิม่ ศักยภาพผูเ้ กีย่ วข้อง......................................ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง คือ.......................................มีการใช้ทรัพยากร แหล่งประโยชน์
ได้แก่.........................................................มีการบูรณาการความรู้ ได้แก่..................................และอื่นๆ ระบุ....................................
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นวัตกรรมที่
ดำ�เนินงาน
ผลกระทบต่อ
ประชากรเป้าหมาย
(ระบุหมายเลข
๑๓ กลุ่มประชากร)
ผลกระทบต่อ ๑๐ ประเด็น
ปัญหา การลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพและการดูแล
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
(ระบุหมายเลขปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ)
การสร้างผลกระทบ
๗+ ๑ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ขีด Pลงในช่องที่ตรงกับข้อมูล
(ขีด Pลงในช่องที่ตรงกับข้อมูล
ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
๔. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
๗. บริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
๒. การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
๓.เกษตรกรรมยั่งยืน
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
๖. การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
๗. การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น
๘. การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน

๖. ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

๖.๑ การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นสิ่งส�ำคัญก่อนท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งนักวิจัย
ชุมชนควรอ่านข้อมูลบันทึกภาคสนามอย่างละเอียด พร้อมทัง้ สอบทานข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ เพิม่ ประเด็น
ข้อมูลที่ต้องการให้มีความครอบคลุมครบถ้วน
๖.๒ การจัดท�ำที่มาและเส้นทางการพัฒนาต�ำบลและเส้นทางการพัฒนาของแต่ละทุนทางสังคม
ในพื้นที่ ควรวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานการณ์ส�ำคัญของชุมชน ซึ่งส่งผลก
ระทบหรือสร้างการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ของชุมชน พร้อมทัง้ สรุปการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมส�ำคัญ
ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นๆ และทุนทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีการระบุ
ผลผลิต ผลลัพธ์ หรือรูปธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลา
อาจรวบช่วงเวลา โดยใช้เหตุการณ์ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนและ
ครอบคลุมหลายประเด็นหรือเหตุการณ์อื่นๆ ได้
๖.๓ การท�ำความเข้าใจความหมายและค�ำอธิบายของทุนทางสังคมทั้ง ๖ ระดับของพื้นที่ มีความ
ส�ำคัญต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลในหลายส่วน ต้องมีการแยกแยะประเภทและระดับของทุนทางสังคมให้ชดั เจน
เพื่อให้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละทุนทางสังคม ตลอดจนผลผลิต
และผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานดังกล่าว ซึง่ จะท�ำให้สามารถวิเคราะห์เทียบเคียงตามจุดเน้นต่างๆ
ได้ ที่ส�ำคัญได้แก่ ๑) ๗+๑ ประเด็นนโยบายสาธารณะ ๒) การส่งผลกระทบต่อ ๑๐ ประเด็นปัจจัยก�ำหนด
สุขภาพและปัจจัยสังคมก�ำหนดภาวะสุขภาพ ๓) การสะท้อนศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตาม
โครงสร้างของชุมชน ๕ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง
การปกครอง) และ ๔) การส่งผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
นอกจากนีย้ งั ใช้ในการจัดระบบหลัก ระบบย่อยและการจัดกลุม่ ความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน
ด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนนั่นเอง
๖.๔ การบันทึกข้อมูล ควรท�ำ ๒ ขัน้ ตอน คือ ๑) การบันทึกข้อมูลแบบละเอียด ในตารางการเก็บข้อมูล
ทั้งนี้เป็นไปตามแนวค�ำถามที่ใช้ ๒) การดึงข้อมูลจากตารางบันทึกละเอียดมาบรรจุลงในตารางวิเคราะห์
เพื่อเป็นการจัดระเบียบและคัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ตามประเด็นการวิเคราะห์ ไม่ควรบันทึกลงในตาราง
วิเคราะห์โดยไม่มีการบันทึกละเอียด ดังนั้น ควรศึกษาค�ำชี้แจงอย่างละเอียดก่อนการลงบันทึกข้อมูล และ
ท�ำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในปฏิบัติการเพื่อให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
๖.๕ การจัดระบบหลัก ระบบย่อย และการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองของชุมชน ควร
มีการทบทวนข้อมูลงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในแต่ละระดับรวมทั้งผลที่เกิดขึ้น โดยละเอียดจาก
ตารางปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ได้ภาพรวมการด�ำเนินงานและกิจกรรมรวมทัง้ ผลทีเ่ กิดขึน้ ของทุนทาง
สังคมทั้งหมดในการจัดการกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ นักวิจัยชุมชนสามารถ
แจกแจงและจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของงาน กิจกรรม และผลที่เกิดขึ้น เป็นกลุ่มการจัดการตนเองที่ตอบ
สนองแต่ละประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้สอดคล้องและตรงกับศักยภาพของชุมชนมาก
ที่สุด
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บทที่ ๗

ขั้นตอนที่ ๖ การน�ำเสนอข้อมูล
๑. หลักการ

การน�ำเสนอข้อมูล เป็นกระบวนการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นจากการวิจัยชุมชน RECAP โดยกระบวนการดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และเห็นสถานการณ์ของ
พื้นที่ร่วมกันระหว่างนักวิจัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น�ำและแกนน�ำของชุมชนท้องถิ่น
จาก ๔ องค์กรหลัก และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบหรือประโยชน์จากทุนทางสังคมในพื้นที่ อีกทั้งยังส่ง
ผลให้ผู้ที่เข้าร่วมในเวทีน�ำเสนอข้อมูล ได้เห็นศักยภาพของชุมชนในการแก้ปัญหาและการจัดการตนเอง
ทั้งในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และระดับต�ำบล ตลอดจนเห็นความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบของทุนทางสังคมในแต่ละระดับ การน�ำเสนอข้อมูลเป็นการเปิดพืน้ ทีส่ ำ� หรับการมีสว่ นร่วมเพือ่ ยืนยัน
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการท�ำวิจัยชุมชน RECAP ท�ำให้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้อง ชัดเจน และที่ส�ำคัญมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
เมื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการการจัดท�ำแผนและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่อไป อีกทั้งยังเป็นกระบวนการ
สร้างการรับรู้ เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ในการจัดการกับประเด็นปัญหา
ต่างๆ รวมทั้งเห็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันของทุนทางสังคมทีม่ ใี นพืน้ ทีไ่ ด้เหมาะสมทีส่ ดุ อันเป็นการเสริมศักยภาพให้
กับทุนทางสังคมไปในตัว จะส่งผลให้มีการพัฒนาต่อยอดงานเดิมหรือมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้การน�ำเสนอข้อมูลในงานวิจัยชุมชน RECAP สามารถด�ำเนินการโดยใช้รูปแบบการน�ำเสนอ
ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ตารางวิเคราะห์ แผนภาพสรุปความคิด แผนผังกระบวนการ เส้นทางการพัฒนา
เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการน�ำเสนอข้อมูลการวิจัยชุมชน RECAP
๒.๒ เพือ่ พัฒนาทักษะนักวิจัยชุมชนด้านการจัดการข้อมูลและการน�ำเสนอข้อมูล
๒.๓ เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดเวทีในการน�ำเสนอข้อมูลและผลจากการวิจัยชุมชน
RECAP

๓. วิธีการ

นักวิจัยชุมชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องด�ำเนินการน�ำเสนอข้อมูลจากการวิจยั ชุมชน RECAP โดยมีขนั้ ตอนการ
ด�ำเนินงาน ๗ ขั้นตอน ดังนี้
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๓.๑ ทบทวนและสรุปข้อมูล โดยจัดประชุมทีมนักวิจยั ชุมชน ตัวแทนผูเ้ ข้าร่วมเรียนรูแ้ ละผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
แต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน น�ำเสนอข้อมูลที่ได้ท�ำการวิเคราะห์สถานะชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพการ
จัดการตนเองทีละหมูบ่ า้ น เพือ่ ร่วมกันสอบทานข้อมูล แลกเปลีย่ นเรียนรูศ้ กั ยภาพชุมชน และเตรียมความ
พร้อมในการน�ำเสนอข้อมูล
๓.๒ วางแผนก�ำหนดขอบเขตการน�ำเสนอข้อมูลและการคัดเลือกข้อมูลในการน�ำเสนอ โดยจัดประชุม
กลุม่ ย่อยเพือ่ ให้ทมี นักวิจยั ชุมชน ผูร้ ว่ มเรียนรูแ้ ละทีมผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละหมูบ่ า้ นหรือชุมชน ร่วมกันวางแผน
ก�ำหนดขอบเขตการน�ำเสนอข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลส�ำคัญในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อน�ำมาสรุป
ภาพรวมข้อมูลต�ำบล โดยคัดเลือกข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญส�ำหรับใช้ในการน�ำเสนอข้อมูล เช่น ที่มาและ
เส้นทางการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการเงิน กองทุนกลุ่มอาชีพของหมู่บ้าน สถานะและศักยภาพการ
จัดการตนเอง ๕ ด้าน การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองโดยการเชื่อมโยงระหว่างทุนทาง
สังคม เป็นต้น รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๗.๑
๓.๓ ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการน�ำเสนอและออกแบบวิธีการน�ำเสนอ นักวิจัยชุมชนและ
ผูร้ ว่ มเรียนรูร้ ว่ มวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รวบรวมจากแต่ละหมูบ่ า้ นหรือชุมชน และออกแบบวิธกี ารหรือรูปแบบ
ในการน�ำเสนอข้อมูล โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหัวข้อและเป้าหมายที่ต้องการ รายละเอียดใน
ปฏิบัติการที่ ๗.๒
๓.๔ การรวบรวมและเตรียมข้อมูลการน�ำเสนอ ดังนี้
(๑) ทีมนักวิจัยชุมชนและผู้ร่วมเรียนรู้ แบ่งกลุ่มย่อยและมอบหมายหัวข้อในการจัดเตรียม
ข้อมูล โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อยรวบรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อน�ำมาวิเคราะห์เพิ่ม
เติมและสรุปข้อมูลภาพรวมต�ำบล รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๗.๓
(๒) ก�ำหนดแนวทาง หรือสร้างข้อตกลงร่วมกันในการเตรียมข้อมูลการน�ำเสนอ เช่น ขนาด
ของกระดาษร่างแบบ (Flip chart) การใช้สัญลักษณ์ของข้อมูล หรือองค์ประกอบข้อมูลในแต่ละหัวข้อ
จากแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๗.๔
๓.๕ การเตรียมผู้น�ำเสนอ มีกระบวนการ ดังนี้
(๑) การคัดเลือกผู้น�ำเสนอ โดยพิจารณาคัดเลือกตัวแทนน�ำเสนอข้อมูลจากผู้ที่เข้าร่วม
กระบวนการท�ำวิจัยชุมชน RECAP เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมเรียนรู้ เป็นต้น โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและ
มีความสามารถในการสื่อสารหรือน�ำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๗.๕
(๒) การเตรียมสคริปสรุปเนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการน�ำเสนอข้อมูล โดยนักวิจัยชุมชนสรุป
เนื้อหาและเขียนสคริปสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่จะน�ำเสนอ โดยเขียนสรุปหัวข้อหลัก เนื้อหาส�ำคัญใน
แต่ละหัวข้ออย่างกระชับ ระบุระยะเวลาทีใ่ ช้ในการน�ำเสนอข้อมูลแต่ละหัวข้อ และปริน้ เอกสารสคริปส�ำหรับ
การน�ำเสนอเพือ่ ให้ผนู้ ำ� เสนอและทีมได้อา่ นท�ำความเข้าใจก่อนการน�ำเสนอข้อมูล รายละเอียดในปฏิบตั กิ าร
ที่ ๗.๖
(๓) จัดล�ำดับการน�ำเสนอตามหัวข้อที่ได้ท�ำการคัดเลือก พร้อมทั้งท�ำความเข้าใจกับตัวแทน
ผู้น�ำเสนอและให้ผู้น�ำเสนอได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการน�ำเสนอ รายละเอียดในปฏิบัติการ
ที่ ๗.๗
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๓.๖ การจัดเตรียมสถานที่ในการน�ำเสนอ มีขั้นตอนดังนี้
(๑) จัดเวทีน�ำเสนอ โดยพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่มีพื้นที่เหมาะสม บริเวณกว้าง เพื่อใช้ใน
การติดตั้งหรือวางแผนภาพในการน�ำเสนอข้อมูล และมีแสงสว่างเพียงพอ
(๒) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ�ำเป็น เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตามจ�ำนวนผู้เข้าร่วมประชุม กระดาษ
ร่างแบบ (Flip chart) ขาตั้งแผ่นป้าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียง เป็นต้น
๓.๗ การเตรียมผู้เข้าร่วมในการน�ำเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อ
เข้าร่วมรับฟังการน�ำเสนอข้อมูลวิจัยชุมชน RECAP และ แจ้งก�ำหนดการ พร้อมทั้งนัดหมาย วัน เวลา
สถานที่
๓.๘ กระบวนการน�ำเสนอข้อมูล และการสอบทานยืนยันข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
(๑) ตัวแทนน�ำเสนอข้อมูลตามล�ำดับหัวข้อที่ได้จัดเตรียมและคัดเลือกข้อมูลไว้ข้างต้น
(๒) นักวิจัยชุมชน ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ทีมนักวิชาการพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ร่วมรับฟังข้อมูล ยืนยันข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขข้อมูล
(๓) นักวิจัยชุมชน ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ทีมนักวิชาการพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาความต้องการ ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน
และแนวทางในการออกแบบการด�ำเนินงานแก้ไขหรือพัฒนางานในพื้นที่
(๔) ทีมนักวิจัยชุมชนสรุปข้อมูลจากข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อน�ำใช้ในการเขียนสรุปรายงานวิจัยชุมชน RECAP และน�ำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดในปฏิบัติการที่ ๗.๙

๔. ผลผลิตและผลลัพธ์

๔.๑ นักวิจัยชุมชนมีการเรียนรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อม การออกแบบการน�ำเสนอและขั้น
ตอนการน�ำเสนอข้อมูลวิจัยชุมขน RECAP
๔.๒ ชุดข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับการน�ำเสนอในเวทีน�ำเสนอข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔.๓ แนวทางและวิธีการส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูลวิจัยชุมชน RECAP
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หัวข้อ
องค์ประกอบข้อมูล
หมู่ที่ ………………………………………..
(๑) ที่มาและเส้นทางการพัฒนาตำ�บล
๑) ระยะเวลาที่เริ่มก่อตั้งตำ�บลสรุปเป็นระยะ
๒) ที่มาหรือสถานการณ์สำ�คัญในแต่ละระยะ
๓) กิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละยุค
๔) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
(๒) สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเอง ๑) จำ�นวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
ของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
๒) สรุประดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคมในแต่ละหมู่
๑) สรุปภาพรวมยอดเงินหมุนเวียนในตำ�บล
(๓) การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของ
สถาบันการเงิน กองทุนกลุ่มอาชีพของ ๒) ชื่อสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน และจำ�นวนเงิน
หมุนเวียนของแต่ละกลุ่ม
ตำ�บล
(๔) สถานะและศักยภาพการจัดการตนเอง ๑) ข้อมูลประชากร
๕ ด้าน
๒) สถานะชุมชน ๕ ด้าน
๓) งานกิจกรรมของทุนทางสังคมที่แสดงถึงศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
๑) ข้อมูลลักษณะประชากรและปัญหาความต้องการ
(๕) การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ในการ
จัดการตนเองโดยการเชื่อมโยงระหว่าง ๒) ชื่อระบบหลัก
๓) ชื่อระบบรอง
ทุนทางสังคม
๔) งานกิจกรรมในแต่ละระบบและทุนทางสังคมที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ในแต่ละระบบ
(๖) อื่นๆ ระบุ…………..

รายละเอียด

ปฏิบัติการที่ ๗.๑ การก�ำหนดขอบเขตการน�ำเสนอข้อมูลและการคัดเลือกข้อมูลในการน�ำเสนอ
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนก�ำหนดขอบเขตของข้อมูลและท�ำการคัดเลือกข้อมูลในการน�ำเสนอ โดยพิจารณาคัดเลือกระบุหัวข้อที่ต้องการน�ำเสนอ พร้อมทั้ง
เขียนสรุปรายละเอียดเนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบในแต่ละหัวข้อให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อน�ำมาสรุปภาพรวมข้อมูลต�ำบลและน�ำใช้ในการน�ำเสนอข้อมูล

๕. ปฏิบัติการเพื่อการน�ำเสนอข้อมูล
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องค์ประกอบข้อมูล
๑) ระยะเวลาที่เริ่มก่อตั้งตำ�บลสรุปเป็นระยะ
๒) ที่มาหรือสถานการณ์สำ�คัญในแต่ละระยะ
๓) กิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละยุค
๔) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
๒) สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเอง ๑) จำ�นวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
ของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
๒) สรุประดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคมในแต่ละหมู่
๑) สรุปภาพรวมยอดเงินหมุนเวียนในตำ�บล
๓) การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของ
สถาบันการเงิน กองทุนกลุ่มอาชีพของ ๒) ชื่อสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน
และจำ�นวนเงินหมุนเวียนของแต่ละกลุ่ม
ตำ�บล
๔) สถานะและศักยภาพการจัดการตนเอง ๑) ข้อมูลประชากร
๕ ด้าน
๒) สถานะชุมชน ๕ ด้าน
๓) งานกิจกรรมของทุนทางสังคมที่แสดงถึงศักยภาพการ
จัดการตนเอง ๕ ด้าน
๑) ข้อมูลลักษณะประชากรและปัญหาความต้องการ
๕) การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ในการ
จัดการตนเองโดยการเชื่อมโยงระหว่าง ๒) ชื่อระบบหลัก
๓) ชื่อระบบรอง
ทุนทางสังคม
๔) งานกิจกรรมในแต่ละระบบและทุนทางสังคมที่เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนงานในแต่ละระบบ

หัวข้อ
๑) ที่มาและเส้นทางการพัฒนาตำ�บล

๑) แผนภาพความคิดสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ประชากร ข้อมูลสถานะชุมชน ๕ ด้าน และงานกิจกรรม
ของทุนทางสังคมที่แสดงถึงศักยภาพการจัดการตนเอง
๕ ด้าน
๑) แผนภาพความคิดสรุปภาพรวมระบบการจัดการตนเอง

๑) ตารางสรุปภาพรวมทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
๒) แผนที่ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนตำ�บล
๑) ตารางสรุปรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการเงิน
กองทุน กลุ่มอาชีพของตำ�บล

ตัวอย่างรูปแบบการนำ�เสนอ
๑) แผนภาพสรุปเส้นทางการพัฒนาตำ�บล

ปฏิบัติการที่ ๗.๒ แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการน�ำเสนอข้อมูล
ค�ำชีแ้ จง ให้นกั วิจยั ชุมชนแต่ละกลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมทุกหมูแ่ ละออกแบบการน�ำเสนอข้อมูลโดยพิจารณาเลือกรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล
ให้สอดคล้องกับหัวข้อและเป้าหมายที่ต้องการ
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๒) …………………..
๑) …………………..

กลุ่ม ๒

กลุ่ม ๓

……

กลุ่ม ๓

กลุ่ม ๒

กลุ่ม
กลุ่ม ๑

ตัวอย่าง

……

๒) …………………..
๑) …………………..

นักวิชาการ
หัวหน้าสำ�นักปลัด

นักวิชาการ
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

๑) นายมาวิน มีตัง
๒) นายมีชัย ใจสู้
๑) นางสาวมาตา ลายทอง
๒) นางมนตรา พาที

นักวิชาการ
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑) นาง เอยา มารศรี
๒) นาย บี ทรงพล

๑) …………………………………..
๒) …………………………………..

๑) …………………………………..
๒) …………………………………..

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
๑) …………………………………..
๒) …………………………………..

หัวข้อที่รับผิดชอบ
๑) ที่มาและเส้นทางการพัฒนาตำ�บล
๒) สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุน
ทางสังคม ๖ ระดับ
๑) การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการ
เงิน กองทุนกลุ่มอาชีพของตำ�บล
๒) สถานะและศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
- การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการ
ตนเองโดยการเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคม

๒) …………………..

หัวข้อที่รับผิดชอบ
๑) …………………..

กลุ่ม
กลุ่ม ๑

อบต.บางแก้ว
ทต.ชุมพล

อบต.โนนทอง
ทต.นาท่อม

หน่วยงาน
อบต.บึงคอไห
ทต.ชุมพร

หน่วยงาน

ปฏิบัติการที่ ๗.๓ การจัดเตรียมข้อมูลส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูล
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนและผู้ร่วมเรียนรู้แบ่งกลุ่มย่อย และมอบหมายหัวข้อในการจัดเตรียมข้อมูล โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อยรวบรวมข้อมูลของแต่ละ
หมู่บ้าน เพื่อน�ำมาสรุปข้อมูลภาพรวมต�ำบล
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๔) อื่นๆ …………………..

๓) การกำ�หนดองค์ประกอบของข้อมูลใน
แต่ละหัวข้อ

๒) การใช้สัญลักษณ์ของข้อมูล เช่น แม่น้ำ�
โรงเรียน โรงน้ำ�ดื่ม เป็นต้น

ประเด็นสำ�หรับการเตรียมนำ�เสนอข้อมูล
๑) อุปกรณ์ในการนำ�เสนอข้อมูล

- จัดเตรียมรูปภาพหรืออุปกรณ์ในการทำ�สัญลักษณ์และ
ทำ�ความเข้าใจกับทีมนักวิจัยและผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับวิธีการ
ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ

แนวทางการจัดเตรียม
- กระดาษร่างแบบ (Flip Chart) ต่อกัน ๔ แผ่น

- โรงน้ำ�ดื่มใช้สัญลักษณ์………………….
- การวาดแผนที่ทุนทางสังคมรายหมู่ ให้ระบุชื่อทุนทาง - การทำ�แผนที่ทุนทางสังคมรายหมู่ ให้แต่ละหมู่วาดใส่
สังคม สถานที่สำ�คัญ จุดเด่นของหมู่บ้านและจุดเชื่อม กระดาษ flip chart ๑ แผ่น ระบุชื่อทุนทางสังคม สถาน
ที่สำ�คัญ และจุดเด่นของหมู่บ้าน เพื่อนำ�มารวมจัดทำ�
ต่อของแต่ละหมู่บ้าน
เป็นแผนที่ภาพรวมตำ�บล

- โรงเรียน ใช้สัญลักษณ์…………………

ข้อตกลง
- กระดาษร่างแบบ (Flip Chart)
ขนาด….จำ�นวน…แผ่น
- แม่น้ำ� ใช้สัญลักษณ์……………………

ปฏิบัติการที่ ๗.๔ แนวทางการก�ำหนดข้อตกลงในการเตรียมน�ำเสนอข้อมูล
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนก�ำหนดหัวข้อที่จะท�ำข้อตกลงร่วมกันและเขียนรายละเอียดข้อตกลงและแนวทางในการจัดเตรียมในแต่ละประเด็นส�ำหรับการเตรีย
น�ำเสนอข้อมูล
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องค์ประกอบข้อมูล
๑) ระยะเวลาที่เริ่มก่อตั้งตำ�บลสรุปเป็นระยะ
๒) ที่มาหรือสถานการณ์สำ�คัญในแต่ละระยะ
๓) กิจกรรมที่ตอบสนองในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละยุค
๔) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
๒) สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุน ๑) จำ�นวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ รายหมู่บ้าน
ทางสังคม ๖ ระดับ
๒) สรุประดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคมในแต่ละ
หมู่
๓) การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการ ๑) สรุปภาพรวมยอดเงินหมุนเวียนในตำ�บล
เงิน กองทุนกลุ่มอาชีพของตำ�บล
๒) ชื่อสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพของแต่ละ
หมู่บ้าน และจำ�นวนเงินหมุนเวียนของแต่ละกลุ่ม
๔) สถานะและศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน ๑) ข้อมูลประชากร
๒) สถานะชุมชน ๕ ด้าน
๓) งานกิจกรรมของทุนทางสังคมที่แสดงถึงศักยภาพการ
จัดการตนเอง ๕ ด้าน
๕) การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการ
๑) ข้อมูลลักษณะประชากรและปัญหาความต้องการ
ตนเองโดยการเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคม ๒) ชื่อระบบหลัก
๓) ชื่อระบบรอง
๔) งานกิจกรรมในแต่ละระบบและทุนทางสังคมที่เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนงานในแต่ละระบบ

หัวข้อนำ�เสนอ
๑) ที่มาและเส้นทางการพัฒนาตำ�บล

ผู้นำ�เสนอ

ตำ�แหน่ง

ปฏิบัติการที่ ๗.๕ การคัดเลือกผู้น�ำเสนอข้อมูล
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนคัดเลือกผู้น�ำเสนอข้อมูล โดยระบุช่ือและต�ำแหน่งผู้น�ำเสนอ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกตัวแทนของพื้นที่ในแต่ละหัวข้อน�ำเสนอ
ตามที่ได้คัดเลือกและจัดเตรียมข้อมูลไว้
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๔) สถานะและศักยภาพการจัดการ
ตนเอง ๕ ด้าน

๓) การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของ
สถาบันการเงิน กองทุนกลุ่มอาชีพ
ของตำ�บล

๒) แผนที่ทุนทางสังคมและศักยภาพ

หัวข้อนำ�เสนอ
๑) ที่มาและเส้นทางการพัฒนาตำ�บล

องค์ประกอบข้อมูลและสรุปเนื้อหา
(๑) สรุประยะการพัฒนาที่สำ�คัญ ที่ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาในตำ�บล สรุปเป็น
ยุคหรือระยะการพัฒนา
(๒) สถานการณ์สำ�คัญหรือที่มาของการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละระยะ โดยระบุปี พ.ศ.ที่เกิด
สถานการณ์
(๓) งานกิจกรรมที่ดำ�เนินงานในแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละช่วงปี
(๔) ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
(๑) จำ�นวนและรายชื่อหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่
(๒) ข้อมูลจำ�นวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ ในแต่ละหมู่บ้าน โดยอธิบายระดับการจัดการ
ตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลศักยภาพการจัดการตนเอง
๕ ด้านของทุนทางสังคมในหมู่นั้น ๆ โดยนำ�เสนอภาพรวมเน้นเรื่องเด่นหรือการ
จัดการตนเองที่มีลักษณะเด่นสุดและเรียงลำ�ดับรองลงมา
(๑) สรุปภาพรวมยอดเงินหมุนเวียนทั้งหมดในตำ�บล
(๒) ชื่อสถาบันการเงิน กองทุน กลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน และจำ�นวนเงินหมุนเวียน
ของแต่ละกลุ่ม โดยอธิบายจุดเน้นกลุ่มที่มียอดเงินหมุนเวียนสูงสุดในแต่ละหมู่
เพื่อชี้ให้เห็นทุนเด่นในหมู่
(๑) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ จำ�นวนพื้นที่ จำ�นวนครัวเรือน จำ�นวนประชากรรวม และแยก
ตามกลุ่มอายุ
(๒) ข้อมูลสถานะและศักยภาพด้านสังคมและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ
(๓) ข้อมูลสถานะและศักยภาพด้านเศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ
(๔) ข้อมูลสถานะและศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ
(๕) ข้อมูลสถานะและศักยภาพด้านสุขภาพและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ
(๖) ข้อมูลสถานะและศักยภาพด้านการเมืองการปกครองและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินกา

ระยะเวลา (นาที)

ปฏิบัติการที่ ๗.๖ แนวทางการเตรียมสคริปสรุปเนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการน�ำเสนอข้อมูล
ค�ำชี้แจง นักวิจัยชุมชนเขียนสคริปสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อที่จะน�ำเสนอ โดยเขียนสรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อหลักอย่างกระชับ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่ใช้
ในการน�ำเสนอข้อมูลแต่ละหัวข้อ เพื่อน�ำใช้ในการเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้น�ำเสนอ
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องค์ประกอบข้อมูลและสรุปเนื้อหา
(๑) ระบบหลักการจัดการตนเอง งานกิจกรรมและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ โดยผู้นำ�
เสนอระบุจำ�นวนระบบหลักที่มีในพื้นที่และอธิบายรายละเอียดงานกิจกรรมของ
แต่ละระบบหลักและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการในระบบนั้นๆ
(๒) ระบบรองการจัดการตนเอง งานกิจกรรมและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ โดยผู้นำ�
เสนอระบุจำ�นวนระบบรองที่มีในพื้นที่และอธิบายรายละเอียดงานกิจกรรมของแต่ละ
ระบบหลักและทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการในระบบนั้นๆ

ระยะเวลา (นาที)

ลำ�ดับที่

ประเด็น
๑) ข้อมูลประชากร
(วงกลมตรงกลาง)
-

-

รายละเอียด
จำ�นวนครัวเรือน ๑,๖๓๙ ครัวเรือน
จำ�นวนประชากรรวม ๔,๘๑๖ คน แยกเป็นเพศชาย ๒๒๙๒ คน คิดเป็น ๔๗.๕๙
เปอร์เซ็นต์
เพศหญิง ๒๕๒๔ คน คิดเป็น ๕๒.๔๑ เปอร์เซ็นต์
เด็ก ๐-๕ ปี ๒๑๑ คน คิดเป็น เปอร์เซ็นต์
ผู้สูงอายุ ๙๑๘ คน คิดเป็น ๑๙.๐๖ เปอร์เซ็นต์
ผู้ป่วยจิตเวช ๑๙ คน คิดเป็น ๐.๓๙ เปอร์เซ็นต์
ผู้พิการ ๑๔๗ คน คิดเป็น ๓.๐๕ เปอร์เซ็นต์
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ๑๑ คน คิดเป็น ๐.๒๓ เปอร์เซ็นต์

๕ นาที

ระยะเวลา (นาที)

ตัวอย่าง สคริปการน�ำเสนอ สถานะและศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน เทศบาลต�ำบลนาท่อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

หัวข้อนำ�เสนอ
๕) การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ใน
การจัดการตนเองโดยการเชื่อมโยง
ระหว่างทุนทางสังคม
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ลำ�ดับที่

ประเด็น
ข้อมูลสถานะและศักยภาพ
ด้านสังคม

รายละเอียด
สถานะและปัญหาด้านสังคม มีข้อมูลดังนี้
(๑) สถานะ
การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ๔,๘๐๗ คน คิดเป็น ๙๙.๒๒
เปอร์เซ็นต์ ศาสนาอิสลาม ๙ คน คิดเป็น ๐.๗๔ เปอร์เซ็นต์
ภาษาราชการ ที่ใช้คือ ภาษาไทย ภาษาถิ่นคือ ภาษาใต้
ภูมิปัญญาในชุมชนคือ หนังตะลุง มโนราห์ หนังโขนคน
(๒) ปัญหาด้านสังคมที่พบ คือ การทะเลาะวิวาทและปัญหายาเสพติด เช่น กระท่อม
บุหรี่ เป็นต้น
(๓) ศักยภาพการจัดการด้านสังคม มีงานและกิจกรรมดังนี้
๓.๑ การช่วยเหลือยามปกติ
- จัดเวรออกตรวจหมู่บ้าน
- ตั้งด่านชุมชนเฝ้าระวัง
- สำ�รวจจุดเสี่ยงภายในชุมชน
๓.๒ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย
๓.๓ การสร้างการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมทำ�ขนมไทยสอนกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ
- ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ การระดมเงิน
- ทอดผ้าป่าเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์
๓.๕ การช่วยเหลือเกื้อกูล
- การจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือกันในชุมชน
- ระดมทุนเพื่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส
๓.๖ จิตอาสา
- จัดบริการครัวชมชน
- จิตอาสาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(๔) ทุนทางสังคมที่ดำ�เนินงาน ได้แก่
กลุ่มชรบ. กลุ่ม อปพร. กองทุนสวัสดิการชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัว ชมรมเขย
ชมรมสะใภ้ กลุม่ ครอบครัวจักสาน กลุม่ เพาะเห็ด กลุม่ ปุย๋ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๕ นาที

ระยะเวลา (นาที)
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ลำ�ดับที่

ประเด็น
ข้อมูลสถานะและศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
๕ นาที
สถานะด้านเศรษฐกิจ มีข้อมูลดังนี้
(๑) สถานะ
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๙๑,๓๔๑.๒๔ บาท
- รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี ๒๕๗,๖๐๓.๕๒ บาท
- อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม (ทำ�นา ทำ�สวนยาง) รับจ้าง รับราชการ
- อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย ปลูกพลู เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงด้วง
- เงินทุนหมุนเวียน ๗๖,๘๐๒,๒๑๑.๘๖ บาท
(๒) ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พบ คือ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ� (ยางพารา) และ
หนี้นอกระบบ
(๓) ศักยภาพการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ มีการดำ�เนินงานดังนี้
๓.๑ การสร้างอาชีพและรายได้
- การรวมกลุ่มอาชีพ
- การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พลู ยางพารา
- ส่งเสริมการทำ�อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน วัว ปลา และผึ้ง
- การสร้างงานในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เช่น ทำ�น้ำ�ยาล้างจาน สบู่
๓.๒ ลดรายจ่าย
- การปลูกผักสวนครัว การทำ�ปุ๋ยหมัก การทำ�เกษตรอินทรีย์
๓.๓ การออม
- มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน
- สนับสนุนการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
๓.๔ การตลาด
- การหาตลาดเพื่อกระจายสินค้า
- การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป
- การขายออนไลน์
๓.๕ การแปรรูป
- ส่งเสริมการนำ�ผลผลิตมาแปรรูป เช่น กล้วยอบผึ้ง กล้วยหอม
- การพัฒนารูปแบบการขาย
(๔) ทุนทางสังคมที่ดำ�เนินงาน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มสวนผักชุมชนคนหูยาน
กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มทำ�ขนม กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มเครื่องแกง ตลาดหูยานสะพาน
คนเดิน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน

รายละเอียด

ระยะเวลา (นาที)
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ลำ�ดับที่

ประเด็น
ข้อมูลสถานะและศักยภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
ระยะเวลา (นาที)
๕ นาที
สถานะและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีข้อมูลดังนี้
(๑) สถานะ
- พื้นที่รวม ๘,๔๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่ ๗,๐๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๓ ของพื้นที่
ทั้งหมด เป็นที่อยู่อาศัย ๑,๓๓๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๗
- แหล่งน้ำ� มีแหล่งน้ำ�สำ�หรับการอุปโภค หนอง ๒ แห่ง คลอง ๓ แห่ง เหมือง ๒
แห่ง ชลประทาน ๑ แห่ง ประปาหมู่บ้าน ๗ แห่ง โรงน้ำ�ดื่มชุมชน
(๒) ปัญหาที่พบคือ น้ำ�เสีย มลพิษ น้ำ�ท่วม
จุดเสี่ยงที่พบในชุมชนคือ คลองชลประทานไม่มีที่กั้น (หมู่ที่ ๒) ทางโค้ง ทางแยก
ไม่มีไฟส่องสว่าง
(๓) ศักยภาพการจัดการตนเองด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำ�เนินการดังนี้
๓.๑ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ� ป่า
- ส่งเสริมการรณรงค์การอนุรักษ์แม่น้ำ� ลำ�คลองตามข้อตกลงไม่ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ
- ส่งเสริมการทำ�เกษตรอินทรีย์
- การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้/วังมัจฉา
๓.๒ การจัดการขยะมลพิษ
- ส่งเสริมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
- ส่งเสริมการทำ�น้ำ�หมักจากขยะเปียก
- ทำ�ข้อตกลงการจัดเก็บขยะมีพิษ
๓.๓ การใช้พลังงานทดแทน
- การทำ�เตาถ่านใช้ในครัวเรือน
๓.๔ การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
- จัดพื้นที่ออกกำ�ลังในหมู่บ้าน
- ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้พิการและผู้ยากไร้
- การพื้นที่สนามเด็กเล่นใน ศพด.
(๔) ทุนทางสังคมที่ดำ�เนินงาน ได้แก่ เทศบาลตำ�บลนาท่อม แกนนำ�ชุมชน คณะ
กรรมการหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชน
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ลำ�ดับที่

ประเด็น
ข้อมูลสถานะและศักยภาพ
ด้านสุขภาพ

รายละเอียด
ระยะเวลา (นาที)
๕ นาที
สถานะและปัญหาด้านสุขภาพ มีข้อมูลดังนี้
(๑) สถานะด้านสุขภาพ ประกอบด้วย
๑) การเจ็บป่วย พบว่า มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามลำ�ดับ ดังนี้
โรคความดันโลหิตสูง ๑,๔๘๗ ราย คิดเป็น๓๕.๔๗%
โรคเบาหวาน ๕๕๖ ราย คิดเป็น ๑๓.๓๖%
โรคหลอดเลือดสมอง ๗๔ คน คิดเป็น ๑.๗๖%
๒) กลุ่มเด็กปฐมวัย
มีเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ๑๕๐ คน พบว่า
- พัฒนาการสมวัย ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖
- พัฒนาล้าช้าที่ต้องได้รับกระตุ้น ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐
- ที่ต้องได้รับการส่งต่อ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓
๓) จำ�นวนอาสาสมัครผู้ดูแลสุขภาพในชุมชน มี อสม. ๘๔ คน อผส. ๗ คน
(๒) ศักยภาพการจัดการตนเองด้านสุขภาพ มีการดำ�เนินงานดังนี้
๒.๑ การบริการโดยหน่วยบริการ
- การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ จัดพื้นที่ออก
กำ�ลังกาย ฝึกอบรมพัฒนา อสม./อผส. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม
เช่น ผู้สูงอายุ วัยทำ�งาน ผู้ป่วยเรื้อรัง
- การคัดกรองโรค ได้แก่ การคัดกรองโรคเบื้องต้น เบาหวานความดัน
ประเมินพัฒนาการเด็ก
- การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น การสำ�รวจและกำ�จัดยุงลาย
๒.๒ การดูแลช่วยเหลือกันในชุมชน
- จิตอาสาดูแลสุขภาพ
- การจัดสวัสดิการช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
๒.๓ การจัดอาหารปลอดภัย
- ปลูกผักอินทรีย์ ทำ�นาอินทรีย์ รณณงค์การใช้ปยุ๋ อินทรีย์ รณรงค์การลดใช้โฟม
๒.๔ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- หมอจับเส้น หมอนวดแผนโบราณ การต่อกระดูก
(๓) ทุนทางสังคมที่ดำ�เนินงาน ได้แก่ อสม. รพ.สต.นาท่อม กลุ่มอผส. ชมรมผู้สูง
อายุ กลุ่มพัฒนาสตรี แหล่งประโยชน์ เช่น ลานออกกำ�ลังกาย
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ลำ�ดับที่

ประเด็น
ข้อมูลสถานะและศักยภาพ
ด้านการเมืองการปกครอง

รายละเอียด
สถานะและปัญหาด้านการเมืองการปกครอง
(๑) สถานะ
- จำ�นวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำ�นวน ๓,๑๖๓ คน คิดเป็น ๘๘.๑๐ %
- การสื่อสารของคนในชุมชน ใช้การบอกปากต่อปากและป้ายประชาสัมพันธ์
- กรณีพิพาท ผู้นำ�ชุมชนจะเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ย
ติดตั้งกล้องวงจรเพื่อป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่สาธารณะ ๑๓ จุด
(๒) ศักยภาพการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครอง มีการดำ�เนินงานดังนี้
๒.๑ สร้างการมีส่วนร่วม
- การเลือกตั้ง
- การจัดเวทีประชาคม
- การทำ�แผนชุมชน
๒.๒ กฎ กติกา ชุมชน
- จัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพชุมชน
- ทำ�ข้อบัญญัติตำ�บล
- ข้อตกลง กติกา ชุมชน เช่น ห้ามยิงปืนในที่สาธารณะ ห้ามทิ้งขยะในที่
สาธารณะ ห้ามจับปลาในที่สาธารณะ (วังมัจฉา) การไกล่เกลี่ย โดยผู้นำ�
ชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชน
(๓) ทุนทางสังคมที่ดำ�เนินงาน ได้แก่ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการตำ�บล เทศบาล
๕ นาที

ระยะเวลา (นาที)
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หัวข้อการนำ�เสนอ
- ที่มาและเส้นทางการพัฒนาตำ�บล
- สรุปภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับ
- การจัดรวมเงินทุนหมุนเวียนของสถาบันการเงิน กองทุนกลุ่มอาชีพของตำ�บล
- สถานะและศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
- การจัดการกลุ่มความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองโดยการเชื่อมโยงระหว่างทุน
ทางสังคม

ผู้นำ�เสนอ

ตำ�แหน่ง

ระยะเวลา

ประเด็นในการเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น

ปฏิบัติการที่ ๗.๘ แนวทางการสรุปข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค�ำชีแ้ จง ทีมนักวิจยั ชุมชนรวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ รวบรวมเป็นชุดข้อมูลและน�ำใช้ในการเขียนสรุป
รายงานวิจัยชุมชนและน�ำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนางานในพื้นที่

ลำ�ดับที่

ปฏิบัติการที่ ๗.๗ แนวทางการจัดล�ำดับหัวข้อการน�ำเสนอ
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนจัดเรียงล�ำดับหัวข้อในการน�ำเสนอ โดยระบุล�ำดับที่ หัวข้อการน�ำเสนอ ผู้น�ำเสนอ และระยะเวลาที่ใช้น�ำเสนอของแต่ละหัวข้อ เพื่อ
ใช้ส�ำหรับการสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้น�ำเสนอได้เตรียมความพร้อมก่อนการน�ำเสนอ

๖. ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

(๑) การเลือกรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลควรเลือกรูปแบบและวิธกี ารน�ำเสนอข้อมูลทีส่ ามารถสือ่ สาร
เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับข้อมูล
(๒) ข้อมูลในการน�ำเสนอควรมีเนื้อหาครบถ้วน และกระชับ
(๓) ผู้น�ำเสนอข้อมูลควรมีทักษะการสื่อสาร พูดชัดเจน เสียงดัง เข้าใจข้อมูลและมีความสามารถใน
การสรุปข้อมูลที่สอดคล้องกับสื่อหรือรูปแบบข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย
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บทที่ ๘

ขั้นตอนที่ ๗ การเขียนรายงาน
๑. แนวคิด หลักการ

การวิจัยชุมชน RECAP เป็นเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน จากการท�ำความเข้าใจสถานการณ์ของชุมชน และแนวทางการจัดการ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากทุนทางสังคมและศักยภาพอื่นๆ ของชุมชนในการจัดการปัญหาและความ
ต้องการต่างๆ ด้วยตนเอง จนน�ำสู่การหาทางออกหรือเพิ่มแนวทางใหม่ๆ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งได้ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการท�ำวิจยั ชุมชน RECAP จึงเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
ที่สามารถรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ส�ำหรับน�ำไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
สร้างการเรียนรู้ได้ทั้งในพื้นที่และข้ามพื้นที่ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถจัดท�ำเป็นเอกสาร รายงานได้
หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการเขียนรายงานที่แตกต่างกัน เช่น บทเรียนการ
พัฒนางานเด่น นวัตกรรม การเขียนชุดความรู้ใหม่ที่เกิดจากประสบการณ์ของพื้นที่ วิธีการท�ำงานใหม่ที่
พัฒนามาจากวิธีการเดิมหรือวิธีการที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้การเขียนรายงานของนักวิจัย
ชุมชน ยังต้องค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาต่อยอดงาน การรายงาน
สถานการณ์ของชุมชน การสรุปบทเรียนการด�ำเนินงานของพืน้ ที่ ตลอดจนใช้สำ� หรับการเทียบเคียงปฏิบตั ิ
การในพืน้ ทีก่ บั แนวคิด ทฤษฎีและหลักวิชาทีเ่ กีย่ วข้องได้ เช่น เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Susutainable
Development Goals) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นต้น
ดังนั้นการเขียนรายงานจากการท�ำวิจัยชุมชน RECAP จึงเป็นการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และองค์
ความรูต้ า่ งๆ ของชุมชนท้องถิน่ อย่างเป็นระบบ โดยมีการก�ำหนดกรอบ หรือขอบเขตของเนือ้ หาของรายงาน
อย่างชัดเจน ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการน�ำเสนอ อีกทัง้ ยังต้องเลือกใช้ขอ้ มูลทีม่ คี วาม
สอดคล้อง และสัมพันธ์กันกับเนื้อหาที่ต้องการ ตัวอย่างการเขียนรายงานจากการท�ำวิจัยชุมชน เช่น การ
จัดท�ำรายงานการวิจัยชุมชน การสรุปรายงานเฉพาะประเด็น หรือตามปัญหาและความต้องการเฉพาะ
เรื่อง การจัดท�ำรายงานเรื่องเด่น การจัดท�ำข้อเสนอโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายในและ
การเรียนรู้ภายนอก ข้อสรุปการพัฒนานวัตกรรม ระบบการจัดการตนเอง การจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การก�ำหนดกรอบการเขียนรายงาน ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำรายงาน หรือการสรุปเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน
๒.๒ เพื่อฝึกทักษะการก�ำหนดกรอบโครงร่างการเขียนรายงานประเภทต่างๆ
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๒.๓ เพือ่ ฝึกทักษะการเขียนรายงานสรุปผลการท�ำวิจยั ชุมชน RECAP และการเขียนรายงานประเภท
ต่างๆ ที่สนใจ

๓. วิธีการ

๑) นักวิจัยชุมชนท�ำการอ่านทบทวนข้อมูลโดยละเอียด พร้อมทั้งตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูล เพื่อน�ำข้อมูลผลการท�ำวิจัยชุมชน RECAP มา
ใช้เป็นเนื้อหาส�ำหรับการเขียนรายงานตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งสามารถเขียนรายงานได้อย่างน้อย ๔
ฉบับ ได้แก่ (๑) การสรุปรายงานข้อมูลการวิจยั ชุมชน (๒) การสรุปข้อมูลเพือ่ พัฒนาหลักสูตรเรียนรูภ้ ายใน
และภายนอก (๓) การจัดท�ำรายงานเฉพาะประเด็น หรือปัญหาและความต้องการ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ
การลดการบริโภคยาสูบ บทเรียนของกลุ่ม องค์กร การจัดการนวัตกรรมเชิงระบบ เป็นต้น และ (๔) การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ เป็นต้น
๒) ก�ำหนดโครงสร้าง และรายละเอียดของเนื้อหา ของรายงานแต่ละฉบับตามเป้าหมายการเขียน
รายงานที่ก�ำหนด
๓) น�ำข้อมูลจากการท�ำวิจยั ชุมชน RECAP ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการน�ำเสนอข้อมูล มาเขียนเป็นรายงานตามกรอบหรือขอบเขตของเนื้อหาที่ก�ำหนด
๔) ทีมนักวิจัยชุมชนร่วมกันสอบทานเนื้อหาในรายงานที่เขียน พร้อมทั้งเติมเต็ม และปรับแก้รายงาน
ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถน�ำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์

๔.๑ นักวิจยั ชุมชนมีทกั ษะการใช้ขอ้ มูลเพือ่ เขียนรายงานตามประเภทของรายงาน หรือการสรุปเอกสาร
เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน
๔.๒ นักวิจยั ชุมชนสามารถก�ำหนดและออกแบบกรอบหรือขอบเขตโครงร่างเขียนรายงานตามประเภท
ของรายงานที่ต้องการ
๔.๓ รายงานการวิจัยชุมชน และรายงานอื่นๆ ที่มีเนื้อหา ครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
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ประเภทของรายงาน/การสรุปเอกสารเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน
(๑) การสรุปรายงานข้อมูลการวิจัยชุมชน
๑) เส้นทางพัฒนาตำ�บล
๒) ทุนทางสังคม๖ ระดับ และศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
๓) ทุนทางสังคมแต่ละระดับ เป็นรายละเอียดรายทุนและรายหมู่บ้าน
๔) สรุปรวมระบบหลัก ระบบรอง เช่น
๔.๑) ระบบอาสาสมัคร
๔.๒) ระบบสวัสดิการชุมชน
๔.๓) การส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน
๔.๔) ระบบเศรษฐกิจชุมชน
๔.๕) ระบบภูมิปัญญาวิถีพื้นบ้าน
๔.๖) อื่น ๆ ...........
๕) แหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการ
๕.๑) กลุ่ม อสม.
๕.๒) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
๕.๓) กองทุนสวัสดิการชุมชน
๕.๔) รพ.สต.
๕.๕) ศพด.
๕.๖) อื่น ๆ .........

องค์ประกอบข้อมูลในการเขียนรายงาน

ปฏิบัติการที่ ๘.๑ การก�ำหนดกรอบโครงร่างการเขียนรายงาน
ค�ำชี้แจง ให้นักวิจัยชุมชนตรวจสอบข้อมูล และก�ำหนดกรอบการเขียนรายงานตามวัตถุประสงค์

๕. ปฏิบัติการเพื่อการน�ำเสนอข้อมูล

รายละเอียด
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(๒) การสรุปข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้
ภายในและภายนอก

ประเภทของรายงาน/การสรุปเอกสารเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน
โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้
บทที่ ๑ บริบทของพืน้ ที่ (ศักยภาพชุมชนในการดูแลกลุม่ ประชากร)
๑) ประวัตชิ มุ ชน
๒) ฐานคิดเฉพาะประเด็น
๓) วิสยั ทัศน์
๔) สรุปจุดเด่น ความเชีย่ วชาญและอัตลักษณ์ของพืน้ ที่
๕) เส้นทางเฉพาะประเด็น
๖) สถานะตำ�บล สุขภาวะสูก่ ารขับเคลือ่ นงานประเด็นเฉพาะประเด็น
๗) ศักยภาพชุมชนในการช่วยเหลือดูแลสมาชิกในชุมชน
๘) ข้อมูลลักษณะประชากร (รายหมูบ่ า้ น)
๙) แผนทีต่ ำ�บลแสดงทุนทางสังคม
๑๐) แผนภาพระบบเด่น
๑๑) งานและกิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยง ๖ ชุดกิจกรรมและ ๒๖ ตัวชีว้ ดั
สรุป ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่
บทที่ ๒ รายละเอียดหลักสูตรเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๑) เกริน่ นำ�-เขียนอธิบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
๒) ชือ่ หลักสูตร
๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๔) โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาหลักสูตร
๕) โครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้
๖) การจัดกระบวนการเรียน การสอน การแบ่งชุดรายวิชา ตารางการ
จัดการเรียนการสอน
๗) แผนทีก่ ารจัดการเรียนรู้
๘) การกำ�หนดคุณสมบัตผิ เู้ รียน
๙) การกำ�หนดคุณสมบัตผิ สู้ อน
๑๐) การประเมินผล
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(๓) การจัดทำ�รายงานเฉพาะประเด็น หรือ
ปัญหาและความต้องการ เช่น การดูแล
ผู้สูงอายุ การลดการบริโภคยาสูบ บทเรียน
ของกลุ่ม องค์กร การจัดการนวัตกรรม
เชิงระบบ เป็นต้น

ประเภทของรายงาน/การสรุปเอกสารเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน
บทที่ ๓ สังเขปวิชารวม (วิชาหลัก)
๑) สังเขปวิชารวม (วิชาหลัก) คำ�อธิบายแต่ละกลุ่มวิชา (สะท้อนให้
เห็นการหนุนเสริมให้เกิดวิชาแกนและวิชานวัตกรรม)
๒) สังเขปวิชาแกน (วิชารอง) บทนำ� หรือแนวคิด หลักการ (เชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และคุณลักษณะการจัดการตนเอง)
๓) สังเขปวิชาเฉพาะ (นวัตกรรม) บทนำ� หรือแนวคิด หลักการของ
นวัตกรรม
องค์ประกอบการถอดบทเรียน
๔) ที่มาหรือฐานคิดของการดำ�เนินกิจกรรมการเชื่อมโยงกับชุดวิชารวม
และวิชาแกน
๑) กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงาน
๒) เป้าหมายที่ต้องการให้เกิด
๓) วิธีการทำ�งาน หรือกิจกรรม
๔) การเชื่อมโยงหรือส่งผลที่เอื้อต่อการทำ�งานกับกลุ่มงานและ
กิจกรรมอื่นๆ
๕) ทุนทางสังคมที่เป็นทุนหลัก และสนับสนุนทำ�งานกับกลุ่มงานและ
กิจกรรมอื่นๆ
๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ (ผลต่อประชากรเป้าหมาย ผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มประชากร ๕ มิติ (สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง) และผลต่อทุนทางสังคมอืน่ ๆ
๗) กลไก เครื่องมือในการดำ�เนินงาน
๘) ปัจจัยเงื่อนไข (คน งาน ข้อมูล และงบประมาณ)
๙) ความเชื่อมโยงต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น
๑๐) การตอบสนองต่อ ๒๖ ตัวชี้วัดด้านเฉพาะประเด็น
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ประเภทของรายงาน/การสรุปเอกสารเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน
(๔) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ข้อเสนอการพัฒนาศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
ส่วนที่ ๑ ส่วนต้นของข้อเสนอโครงการ
ส่วนที่ ๒ ที่มาและความสำ�คัญ (Justification) ประกอบด้วย หัวข้อ
ย่อย คือ
๑) ที่มา หลักการ เหตุผล
๒) ศักยภาพในการแก้ปัญหาของพื้นที่
๓) ศักยภาพในการจัดการตนเอง
๔) ศักยภาพหรือโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
๕) ศักยภาพในการสร้างการเรียนรู้ ของทุนทางสังคม
๖) ศักยภาพของการทำ�งานร่วมมือกันขององค์กรหลัก ในพื้นที่
๗) โอกาสในการพัฒนาสู่งานประจำ�
๘) สรุปทิศทางในการพัฒนาตนเองหากได้เป็น ศจค.
ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ส่วนที่ ๔ แนวทางการดำ�เนินการ
ส่วนที่ ๕ แผนการดำ�เนินการและตัวชี้วัดโครงการย่อย
ส่วนที่ ๖ แผนปฏิบัติงาน ( Gantt Chart)
ส่วนที่ ๗ การบริหารจัดการและงบประมาณ
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(๕) อื่น ๆ ......................

ประเภทของรายงาน/การสรุปเอกสารเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะด้าน
ส่วนที่ ๘ ภาคผนวก
๑) ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของพื้นที่
๒) ข้อมูลทุนและศักยภาพจำ�แนกรายหมูบ่ า้ นและตำ�บล ประกอบด้วย
๓) ตารางที่ ๑ สรุปภาพรวมจำ�นวนทุนทางสังคม ๖ ระดับ
๔) ตารางที่ ๒ สรุปทุนและศักยภาพจำ�แนกรายหมู่บ้าน
๕) ศักยภาพการจัดการตนเอง ๕ ด้าน
๖) การเทียบเคียงทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนของอปท.
เครือข่ายรายหมูบ่ า้ นโดยนำ�ข้อมูลจากการวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณา
แบบเร่งด่วน (RECAP) เทียบเคียงกับ ๗+๑ ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ
๗) วิเคราะห์ทุนทางสังคม ๖ ระดับ กับการสอดคล้อง ๗ คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ระบบและแหล่งเรียนรู้
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แผนภาพที่ ๘.๑ การเขียนรายงานเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล

(ตัวอย่าง) การเขียนสรุปรายงาน
(ตัวอย่าง ๑) การเขียนรายงาน เส้นทางพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล : กรณีเส้นทางพัฒนาต�ำบลเหล่าใหญ่

เส้นทางการพัฒนาเทศบาลต�ำบลเหล่าใหญ่ สามารถสรุปได้เป็น ๔ ยุค คือ ๑) ยุคการจัดการทางด้านโครงสร้าง
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ ๒) ยุคเริ่มต้นการพัฒนา ๒๕๔๑ – ๒๕๔๗ ๓) ยุคพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของต�ำบล ปี พ.ศ.
๒๕๔๘– ๒๕๕๔๔) ยุคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายต�ำบลสุขภาวะ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน ดังนี้
ระยะที่ ๑ ยุคการจัดการทางด้านโครงสร้าง (ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๕ -๒๕๔๐)
การพัฒนาในระยะนี้มีสถานะเป็น “สภาต�ำบล”ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย
การกระจายอ�ำนาจแก่ท้องถิ่น ดูแล ๘ หมู่บ้าน มีนายอุ่นใจ จิตรจักร เป็นเลขานุการสภาต�ำบล ที่ท�ำการสภา
ต�ำบลตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ซึ่งใช้อาคารของพัฒนาชุมชนต�ำบลเหล่าใหญ่เป็นส�ำนักงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีนโยบาย
ของรัฐให้ดูแลด้านความมั่นคง เนื่องจากต�ำบลเหล่าใหญ่มีพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดและเป็นพื้นที่ที่ประชาชน
ส่วนใหญ่มอี าชีพท�ำนา พบปัญหาและความต้องการ ได้แก่ ความยากจน ไม่มอี าชีพเสริม ปัญหายาเสพติดระบาด
ปัญหาจากภัยพิบัติธรรมชาติความแห้งแล้ง เป็นต้น ในยุคนี้เองสภาต�ำบลเหล่าใหญ่ยกฐานะเป็น อบต.ต�ำบล
เหล่าใหญ่ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ โดยให้ยก
ฐานะสภาต�ำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่เป็น องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล อบต.เหล่าใหญ่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�ำบล ลง
วันที่ ๑๖ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายสมาน จิตรจักร
ก�ำนันต�ำบลเหล่าใหญ่เป็นประธานกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่งและต่อมามีการเลือกตั้งโดยสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ท�ำให้ต�ำแหน่งประธานกรรมการ
บริหาร เปลี่ยนชื่อมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส เป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลคนแรกและมีนายเมธา นนทมาตย์ เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลขณะนัน้ เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๔๖ ได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารถาวรชั้นเดียว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าใหญ่ และมี
การด�ำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ได้แก่ ศึกษาเส้นทางของน�้ำและหาแนวทางให้
เกษตรกรมีน�้ำใช้ในการท�ำการเกษตร สร้างคลองน�้ำและสระน�้ำ ส�ำรวจข้อมูลความยากจนของประชาชนในพื้นที่
และหาแนวทางแก้ไขสนับสนุนกลุม่ อาชีพต่างๆ ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ รี ายได้เพิม่ ขึน้ เกิดหมูบ่ า้ นป้องกัน
ตนเองขึ้น (หมู่บ้าน อพป.) จัดท�ำเวทีประชาคมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกระทรวงมหาดไทย
สนับสนุนงบประมาณ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยและมีอาชีพที่เสริมรายได้
นอกจากการท�ำนา กลุม่ เกษตรได้รบั ความช่วยเพือ่ บรรเทาภัยแล้งโดยได้คลองส่งน�ำ้ และสระน�ำ้ เกิดการหมุนเวียน
เงินทุนในภาคเกษตรกรรม สร้างโอกาสให้เกษตรกร เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างในต�ำบลมีคลองส่งน�้ำและสระ
พร้อมทั้งถนน ประชาชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ระยะที่ ๒ ยุคเริ่มต้นการพัฒนา (ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๗)
ตามนโยบายกระจายอ�ำนาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐบาลมีนโยบาย
กองทุนหมู่บ้าน โครงการเศรษฐกิจชุมชน กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ให้
เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�ำบล และมีนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง (กองทุนเงินล้าน) อบต.
เหล่าใหญ่ได้เตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ มีกระบวนการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน การเลือก
คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น และเสนอโครงการขอรับงบประมาณ อบต.เหล่าใหญ่และประชาชนในหมูบ่ า้ นออก
ส�ำรวจปัญหาความต้องการในการพัฒนาของหมูบ่ า้ น และส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนเด็กเล็กเพือ่ ด�ำเนินการตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอน ระยะนี้ อบต.เหล่าใหญ่ ได้เริ่มการจัดเก็บภาษี การจัดสรรเงินกู้สนับสนุนอาชีพสร้างรายได้
( โครงการเศรษฐกิจชุมชน) รับถ่ายโอนภารกิจของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ โครงสร้าง
พืน้ ฐาน จัดเก็บค่าใช้นำ�้ เพือ่ ท�ำการเกษตรในพืน้ ที่ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการน�ำ้ ประชาชนรวมกลุม่
ประกอบอาชีพเกิดการหมุนเวียนเงินทุนสร้างรายได้ประชาชน
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ระยะที่ ๓ ยุคการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของต�ำบล (ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๔)
หลังจากที่อบต.เหล่าใหญ่ มีความชัดเจนในการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหาร
งาน มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา มีโครงการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนา “คน” โดยให้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นแรงพลังทีส่ ำ� คัญเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนในการจัดการปัญหา และการพึง่ พา
ตนเอง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเหล่าใหญ่เป็นเทศบาลต�ำบลเหล่าใหญ่
การพัฒนาปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต�ำบลเหล่าใหญ่ในช่วงเวลานี้ ได้เริ่มพัฒนาโดยน�ำโครงการที่มีอยู่
เดิมมาประยุกต์ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับการแผนงานด้านบริหารจัดการ ด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้านจิตอาสาและการดูแลสุขภาพชุมชน
ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านเกษตรแบบยัง่ ยืน และด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึง่ แหล่งปฏิบตั ิ
การส่วนใหญ่เกิดจากการรวมกลุม่ กัน เพือ่ แก้ไขปัญหาของชุมชน ตามความต้องการของชุมชน และบางส่วนเกิด
จากการแปลงนโยบายของทต.เหล่าใหญ่ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลกระทบเป็น ๗ ระบบ ๒๕ แหล่งเรียนรู้ ทต.เหล่า
ใหญ่ได้มฟี น้ื ฟูกจิ กรรมลงข่วงเข็นฝ้ายซึง่ เป็นการสืบสานวิถกี ารท�ำผ้าและได้มาซึง่ ผ้าทีส่ วมใส่พร้อมเป็นการพืน้ ฟู
การแต่งกายแบบภูไท ทต.เหล่าใหญ่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านวัฒนธรรมในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสภา
วัฒนธรรมต�ำบลเหล่าใหญ่ร่วมกับทต.เหล่าใหญ่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยการ
ด�ำเนินงานดังกล่าวได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสง่ เสริมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ดังต่อไปนี้ ๑)
ศิลปะการแสดง กิจกรรมศิลปะการแสดงดนตรี การฟ้อนและร�ำผู้ไท ๒) งานช่างกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบผู้ไท โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายผ้า
ผูไ้ ทเหล่าใหญ่ กลุม่ แม่บา้ นต�ำบลเหล่าใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงฟ้อนร�ำผูไ้ ท มีมาโดยสายเลือด และ
มีการถ่ายทอดให้กับเยาวชนเพื่อเป็นอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงด้านการเล่นดนตรีพื้นเมือง และการฟ้อนร�ำ
ภูไท ที่เป็นการแสดงออกในท่วงท่าลีลาสวยงามอ่อนช้อย ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น พร้อมนี้ได้น�ำเอา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในครอบครัวชุมชน มาสวมใส่เป็นชุดผู้ไทที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น กลุ่มศิลปินพื้น
บ้านต�ำบลเหล่าใหญ่
ระยะที่ ๔ ยุคการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายต�ำบลสุขภาวะ (ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๕- ปัจจุบัน)
ทต.เหล่าใหญ่ได้ท�ำบันทึกข้อตกลง MOU กับอบต.บักได เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใน
การก้าวเข้าสูต่ ำ� บลทีน่ า่ อยูโ่ ดยการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมีแนวทางในการสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกๆ ฝ่าย
ต�ำบลเหล่าใหญ่ได้ตงั้ คณะกรรมการเพือ่ ค้นหาและวิจยั ศักยภาพในชุมชน พบว่า ต�ำบลเหล่าใหญ่สามารถจัดระบบ
การท�ำงานออกเป็น ๗ ระบบ และค้นหากลุ่มปฏิบัติการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จ�ำนวน ๒๕ กลุ่มปฏิบัติ
การ และได้ส่งผู้น�ำแห่งการเปลี่ยนแปลง (๓๐ มนุษย์ทองค�ำ) ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อมาได้ตั้งคณะท�ำงานใน
การถอดบทเรียนในเบื้องต้น สร้างความร่วมมือและหนุนเสริมในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ เช่น การสรุปหรือ
วิเคราะห์เนื้อหากับผู้ปฏิบัติการจริงในพื้นที่เพื่อค้นหา “คนที่ใช่” และได้ท�ำความเข้าใจกับคนในชุมชน พร้อมกัน
นีไ้ ด้สง่ นักวิชาการเข้าร่วมฝึกอบรมในการถอดบทเรียนจ�ำนวน ๔ ครัง้ ก่อนทีจ่ ะมาด�ำเนินการค้นหาศักยภาพต�ำบล
และถอดบทเรียนแบบเร่งด่วน (RECAP) ส่งผลให้แกนน�ำชุมชนได้เรียนรู้การพัฒนารวมส่วนโดย ๔ องค์กรหลัก
ได้เรียนรูก้ ารพัฒนาชุมชน กลุม่ แหล่งปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ทีห่ ลากหลาย มีการถอดบทเรียนแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ต่ละ
แหล่ง การพัฒนาวิทยากรชุมชนให้มศี กั ยภาพในการถ่ายทอดความรูท้ เี่ กิดจากการปฏิบตั จิ ริง ชุมชนยอมรับ สร้าง
ผลกระทบในวงกว้าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำงานของกลุ่ม องค์กรภายในต�ำบล และภายนอกต�ำบล ทั้ง
เข้ามาเรียนรู้ภายในและไปเรียนรู้ที่อื่น เพื่อเป้นการยกระดับศักยภาพการจัดการในชุมชน ครอบคลุมทุกมิติ
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มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ส่งเสริม
ความเชี่ยวชาญของ
คนพื้นเมืองให้
เป็นการเพิ่มรายได้

เพิ่มจ�ำนวนกลุ่มอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.)
มีกลุ่มที่ให้การดูแลช่วย
เหลือกันโดยชุมชน
มีกลุ่มอาชีพที่มาจากความ
เชี่ยวชาญของขุมชน

- การส่งเสริมการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
- ปัญหามีแนวทางแก้ไข
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
โดย
- ตั้งทีมกรรมการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ
- จัดท�ำธรรมนูญสุขภาพต�ำบล
แม่สะเรียง
- ตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ให้ยืมเมื่อ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ
- สนับสนุนการท�ำธนาคารความดี
- สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
เพิ่ม

- มีงานกิจกรรมที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุ
- มีข้อมูลผู้สูงอายุ ปัญหาและความต้องการ
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
- มีการพัฒนากลุ่มกิจกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ
และครอบคลุมทุกกลุ่มตามสถานะสุขภาพ

- พัฒนาอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุจากกลุ่มอสม.
- เทศบาลเพิ่มพื้นที่สวน
สาธารณะ ลานกีฬาใน
ชุมชน
- ตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
- ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ
(แม่สะเรียงปัจฉิมวัย
วุฒิวิทยาลัย)
- จัดท�ำระบบข้อมูลชุมชน
ได้แก่ RECAP และ TCNAP

ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน

- มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นจนกลายเป็น
สังคมผู้สูงอายุ (๒๕%)
- ปัญหาโรคเรื้อรัง ขาดความรู้ในการดูแล
สุขภาพ
- เข้าร่วมเป็นเครือข่ายต�ำบลสุขภาวะโดย
เป็นลูกข่ายของต�ำบลอุโมงค์
- เสนอตัวรอรับทุนพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ

ยุคเสริมสร้างความเข้มแข็ง

- มีงานกิจกรรมสนับสนุนการ
บริการ และการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
- มีพื้นที่นชุชมชนที่เอื้อให้ผู้สูง
อายุมีที่รวมกลุ่ม
- มีสวัสดิการเมื่อเจ็บป่วย
เสียชีวิต

- มีการรวมกลุ่มท�ำอาหาร
พื้นบ้าน สอนในชุมชนและ
น�ำเสนอวัฒนธรรมด้าน
อาหาร ๙ ชุมชนในงาน
ประเพณีต่างๆ รวมถึงการ
ประกวดอาหารในงาน
กิจกรรมต่างๆ
- เข้าร่วมสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
- กลุ่มสร้างเสรอมสุขภาพ เช่น
ออกก�ำลังกาย ร�ำวงย้อนยุค

ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖

มีการรวมกลุ่มอาชีพ
อาหารพื้นบ้าน กลุ่มท�ำ
ดอกไม้สด กลุ่มน�้ำสมุนไพร
ท�ำน�้ำหมักชีวภาพ ท�ำ
ดอกไม้จันทน์และกลุ่มท�ำ
ไข่เค็ม

- มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ มี
กิจกรรมกลุ่มไม้พลองแม่บุญมี
กลุ่มน�้ำหมักชีวภาพ กลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรม การท�ำบุญวันพระใน
ช่วงเข้าพรรษา (จาคะ)
- รวมกลุ่มภาคประชาชน กลุ่มคน
สร้างเมืองสุขภาวะด�ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ในพื้นที่
- ทต.จัดระบบการเก็บขยะแบบใหม่
โดยเก็บถังทั้งหมดให้บรรจุชยะลง
ถุงสีแยกประเภท

ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๓

- มีผู้สูงอายุจ�ำนวนมากขึ้น ขาดการ
ดูแลสุขภาพด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต/มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาก
ขึ้น/ต่างคนต่างอยู่ไมีมีการรวมกลุ่ม
- ปัญหาขยะล้นเมือง มีกิจกรรมแต่
ไม่เพียงพอต่อการจัดการ

- เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ
- เป็นที่พักแรมก่อนไปสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้างโรงแรม
ร้านอาหารจ�ำนวนมากขึ้น ค่า
ครองชีพสูงขึ้น
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ลดน้อยลง
- ปัญหาสุขภาพด้านพฤติกรรม
การกินเพิ่มขึ้น

ยุคปรับเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนภาพที่ ๘.๒ การเขียนรายงานเส้นทางการพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล

มีการส่งเสริม
ให้มีการแต่งกาย
ชุดชนเผ่า

- มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของคนที่มีจิตอาสาในเรื่อง
การดูแลสุขภาพในชุมชน
- มีการเยี่ยมบ้าน/คัดกรอง/
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์
โดยอาสาสมัคร
- ร่วมกลุ่มอาชีพ เช่น
ปักลูกเดือย เสื้อไต
ทอผ้ากระเหรี่ยง

ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๖

มีการอบรม
ตัดเย็บเสื้อไต

การถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น

พ.ศ.

ทุนเดิมในพื้นที่มี
ภูมิปัญญาเรื่องทอผ้า
ชนเผ่า/การทอผ้า/การ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
แต่งกายของชนเผ่า ของคนในชุมชน และมี
ผู้ป่วยจ�ำนวนมากขึ้น

ยุคสืบสานวัฒนธรรม และปรับตัว

(ตัวอย่างที่ ๒) การเขียนรายงาน เส้นทางพัฒนาหมู่บ้าน ต�ำบล : กรณีเส้นทางพัฒนาต�ำบลแม่สะเรียง

สาเหตุ/สถานการณ์

กิจกรรมที่ตอบสนอง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

เส้นทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ มีการด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน แบ่ง
ระยะการพัฒนาออกเป็น ๓ ยุค ได้แก่ ยุคสืบสานวัฒนธรรมและการปรับตัว ยุคปรับเปลี่ยนและยก
ระดับวิถีชีวิต และยุคเสริมสร้างความเข้มแข็ง แสดงรายละเอียด ดังภาพที่ ๑
ยุคสืบสานวัฒนธรรมและปรับตัว (พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๗)

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วยการเป็นชุมชนดั้งเดิม มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่มา
ยาวนาน มีทุนเดิมในพื้นที่ ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าชนเผ่า การทอผ้าพื้นเมือง และ
การแต่งกายของชนเผ่า รวมถึงมีการอนุรักษ์การแต่งกายตามวิถีของชนเผ่ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน
โดยในพื้นที่จะมีชุมชน ๙ ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม ดังนั้น เรื่องวัฒนธรรมของการแต่งกาย จะแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ระยะนี้จึงได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งกายชุดชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่น
โดยการอบรมตัดเย็บเสือ้ ไตเพือ่ เป็นการฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์ และส่งเสริมให้ใส่ชดุ ชนเผ่าในงานประเพณีตา่ งๆ
เพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ระยะนี้ท�ำให้เกิดกลุ่มเสื้อไต กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มปักลูก
เดือย ท�ำให้การแต่งกายเป็นสิ่งที่แสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในพื้นที่แม่สะเรียง
ช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีปญ
ั หาเรือ่ งสุขภาพของคนในชุมชน มีผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังมากขึน้ สถานพยาบาล
มีปัญหา หมอไม่เพียงพอกับจ�ำนวนผู้ป่วยที่จะต้องการการดูแล ประชาชนขาดการดูแลสุขภาพ ขาด
ความรู้ที่ถูกต้อง ขาดการออกก�ำลังกาย ประกอบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก
ท�ำให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน ไขมัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ โรคกระดูก
เป็นต้น ระยะนี้ได้มีการเพิ่มอาสาสมัครสาธารณสุข มีการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครในการตรวจคัด
กรองสุขภาพเบื้องต้น เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เกิดกลุ่มอาสาสมัครประจ�ำ
หมู่บ้าน(อสม) ประจ�ำ ๙ ชุมชน ในเขตเทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง ชุมชนละ ๕ คน รวมเป็น ๔๕ คน มี
การรวมกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ ประกอบการเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ และขยายสมาชิก ต่อยอดจาก
ภูมิปัญญา เป็นต้น
ยุคปรับเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพชีวิต (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔)

ในระยะปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้สูงอายุเริ่มมีจ�ำนวนมากขึ้น แต่ขาดการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเรือ้ รังมากขึน้ ต่างคนต่างอยู่ ขาดการรวมกลุม่ ส่งเสริมหรือจัดการเรือ่ ง
สุขภาพ รวมไปถึงประชาชนวัยท�ำงาน ที่ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพและการออกก�ำลังกาย จึงได้มี
การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนางสายัณห์ สวาสดิ์ญาติ เป็นผู้น�ำในการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ
ในชุมชน ต่อมาได้รบั การสนับสนุนจาก หน่วยงานประชาสงเคราะห์จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน(พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ในปัจจุบนั ) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณ์ในการออกก�ำลัง
กาย และกายอุปกรณ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นกิจกรรม
ในการรวมกลุ่มกัน เช่น ท�ำดอกไม้จันทน์ ของช�ำร่วย(ยาหม่องน�้ำ) เมี่ยงหวาน และรวมไปถึงการ
ออกก�ำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และไม้พลองผสมผสาน ระหว่างไม้พลองแม่บุญมี และไม้
พลอง ดร.สาธิต และร่วมกันจัดงานท�ำบุญวันพระในช่วงเข้าพรรษา(จาคะ) ระยะนีเ้ กิดกลุม่ ส่งเสริมสุข
346

ภาพหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มออกก�ำลังกายด้วยการร�ำไม้พลองแม่บุญมี กลุ่มท�ำน�้ำหมัก
ชีวภาพ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
ในช่วงปี พศ. ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๒ ด้วยสภาพเศรษฐกิจและการก้าวเข้าสู่สังคมเมือง การเป็นศูนย์พัก
แรมก่อนถึงแหล่งท่องเที่ยว การเกิดขึ้นของสถานประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ท�ำให้ค่าครองชีพ
สูงขึ้น วัยท�ำงานต้องออกไปท�ำงานรับจ้าง ท�ำให้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการรวมกลุ่มกันลดลง
สังเกตได้จากงานบุญ งานศพจะมีชาวบ้านมาช่วยกันในงาน เช่น การจัดดอกไม้สด หรือ การท�ำอาหาร
เลี้ยงแขกในงาน แต่เมื่อเข้าสู่สังคมเมือง ด้วยภาระต่างๆมากขึ้น ท�ำให้การมีส่วนร่วมลดน้อยลง ต้อง
จ้างหรือซื้อบริการ จึงมีการรวมกลุ่มคนจัดสอนการจัดดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพ
เสริม และสามารถช่วยเหลือกันได้ในชุมชน อีกทั้งยังมีการสอนท�ำอาหาร รวมถึงการจัดประกวด
อาหารพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน โดยให้ทั้ง ๙ ชุมชน น�ำเสนอวัฒนธรรมด้านอาหาร
ในงานประเพณีต่างๆ เช่น การจัดกาดมั่วครัวฮอมที่ลานวัฒนธรรม ในงานประเพณีออกหว่าเทศกาล
ออกพรรษา และงานประเพณีต่างๆ การท�ำน�้ำพริกกุ้งฮาลาลของกลุ่มคนมุสลิม โรตีแช่แข็งของเด็ก
และเยาวชน ในระยะนี้ท�ำให้มีการรวมกลุ่มเกิดกลุ่มอาหารพื้นบ้าน ๙ ชุมชน (พุทธ คริสต์ อิสลาม)
กลุม่ จัดดอกไม้สด กลุม่ ท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพและน�ำ้ ยาเอนกประสงค์ในครัวเรือน กลุม่ แม่บา้ นน�ำ้ สมุนไพร
เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ ออกก�ำลังกายด้วยการเต้นแอร์โรบิค ประกอบกับเทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง
ร่วมสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจึงมีทรัพยากร
สนับสนุนต่อเนื่องท�ำให้สามารถขยายสมาชิก เพิ่มกิจกรรมได้มากขึ้น
ยุคเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน)

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ พืน้ ทีแ่ ม่สะเรียงเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัวด้วยสัดส่วนผูส้ งู อายุ
ถึงร้อยละ ๒๔ และหนึ่งในสามของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มข้าราชการบ�ำนาญ ในขณะที่ลูกหลานต้องออก
ไปท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียว เกิดความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่อย่างโดด
เดีย่ ว ไม่อบอุน่ เพราะธรรมชาติของผูส้ งู อายุตอ้ งมีคนอยูใ่ กล้ชดิ ดูแลเอาใจใส่ทำ� ให้สขุ ภาพจิตไม่ดี ซึง่
มีผลต่อการดูแลสุขภาพกายของตัวผูส้ งู อายุ จึงท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมา ดังเห็นได้ชดั จากจ�ำนวน
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีม่ จี ำ� นวนมาก และมีความเจ็บป่วยทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ เทศบาลต�ำบล
แม่สะเรียงจึงได้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล จัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ พัฒนา
ทักษะอาสาสมัครในด้านการดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพ เช่น การวัดความดันโลหิต การเจาะเลือดตรวจ
คัดกรองเบาหวาน การประเมินความเสี่ยงโรคเรื้อรัง เป็นต้น และจัดบริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
โดยชมรม อสม. เทศบาลต�ำบลแม่สะเรียงโดยกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และเจ้าหน้าทีจ่ ากทาง
โรงพยาบาลแม่สะเรียง เยีย่ มดูแลสุขภาพผูท้ เี่ จ็บป่วยติดเตียง ภายใต้โครงการเทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง
พบประชาชน พร้อมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผลที่เกิดขึ้นท�ำให้มีกิจกรรมพบปะกัน ผู้สูงอายุได้รับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสุขภาพ สังคม ได้รับการแก้ไข และมีกลุ่มที่ดูแลช่วยเหลือ
กันในชุมชน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มดอกไม้
จันทน์ กลุ่มไข่เค็ม เป็นต้น
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จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลต�ำบลแม่สะเรียงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้อง
ถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่การขยายเครือข่ายต�ำบลสุขภาวะสี่มิติ โดยมีเทศบาล
ต�ำบลอุโมงค์ ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่าย ได้มีการพัฒนาศักยภาพระบบการจัดการสุขภาวะ
ชุมชน อีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จ�ำนวน ๓ เรื่องดังนี้ (๑) เกษตรกรรมยั่งยืน (๒) เด็ก
และเยาวชน (๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และได้มกี ารประชุมร่วมกับทีมงาน อปท.เครือ
ข่าย มีมติร่วมกันขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ ทั้ง ๓ ประเด็นร่วมกับ การควบคุมการบริโภคยาสูบ
และแอลกอฮอล์ ส่งผลให้เกิดการสานพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การพัฒนาระบบข้อมูลต�ำบล ได้แก่ การท�ำวิจยั ชุมชน RECAP และฐานข้อมูลชุมชน TCNAP และการ
จัดท�ำธรรมนูญสุขภาพระดับต�ำบล โดยมีกลุ่มคนสร้างเสริมเมืองสุขภาวะเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ
เทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง เพิ่มทักษะอาสาสมัครในการดูแลที่เฉพาะต่อผู้สูงอายุ เพิ่มการจัดสิ่ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น ลานออกก�ำลังกาย สวนสุขภาพ สนามของศูนย์กีฬาในชุมชน สนาม
ฟุตซอล ลานวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ออกก�ำลังกายแบบกลุ่ม และเฉพาะบุคคล และในปี ๒๕๕๘ ได้
เสนอตัวขอรับทุนพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุ ด้วยฐานของการน�ำใช้ทนุ และศักยภาพทีต่ อบสนอง
และเป็นทางออกของการจัดการกับปัญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุ ได้ลงนามความร่วมมือกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ส�ำนัก ๓ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(สวช.) ในการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ และ
การด�ำเนินงานและ กิจกรรมใน ๖ ชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้พัฒนางานที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพิ่มกลุ่ม ขยายสมาชิก ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�ำบล
แม่สะเรียง และท�ำกิจกรรมธนาคารความดี จัดตั้งศูนย์และบริการกายอุปกรณ์ ส�ำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
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(ตัวอย่างที่ ๓) การเขียนรายงานข้อมูลโดยรวมที่แสดงศักยภาพของพื้นที่ : กรณีศักยภาพ ๕ ด้าน
ต�ำบลเกาะขันธ์
๗.๑.๓ ศักยภาพของต�ำบลเกาะขันธ์ในการจัดการสุขภาวะชุมชน
จ�ำแนกเป็นทุนทางสังคมที่ใช้ขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะชุมชน ใน ๗ ด้าน คือ ศักยภาพด้านสังคม
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพด้านสภาวะแวดล้อม ศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพ ศักยภาพด้านการเมืองการ
ปกครอง และ ศักยภาพการเป็นชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง รวมทัง้ การจัดการอาหารชุมชน ทัง้ นีร้ ายละเอียดทุน
ทางสังคม ๖ ระดับ คือ ระดับบุคคลและครัวเรือน ระดับกลุม่ และองค์กรชุมชน ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์
ระดับหมู่บ้าน ระดับต�ำบล และระดับเครือข่าย ที่น�ำมาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (รายละเอียดตามภาคผนวก
๑ – ๘)
ศักยภาพการจัดการสุขภาวะของหมู่บ้านวิเคราะห์ตามแนวทางการด�ำเนินงานและกิจกรรมรวมทั้งผลก
ระทบทีเ่ กิดขึน้ กับคนในหมูบ่ า้ น โดยมีการท�ำงานและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับด้านเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึง่ และส่วน
ใหญ่เป็นการจัดการเศรษฐกิจร่วมกับการจัดการระบบอาหารชุมชน มีการจัดการด้านการดูแลสุขภาพและสังคม
ทีเ่ น้นการช่วยเหลือเกือ้ กูลด้วยสวัสดิการและการจัดการทรัพยากร เงินและความรูใ้ ห้คนในต�ำบลมีโอกาสเข้าถึงได้
มากทีส่ ดุ ส่วนการจัดการสภาวะแวดล้อมด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนการเกษตร ซึง่ เป็นส่วนขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมีการจัดการด้านการเมืองการปกครองเป็นกลไกในการสร้างกติกาให้อยูร่ ว่ มกันได้ ดังสรุปภาพรวมเป็น
รายหมู่บ้านในตารางที่ ๘.๒ และ สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับจ�ำแนกเป็นรายหมู่บ้าน ในตารางที่ ๘.๓
ตารางที่ ๘.๒ สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคมทีส่ ะท้อนศักยภาพชุมชน (งานและกิจกรรม) ในการจัดการตนเอง
๕ ด้านและการจัดการอาหารชุมชน จ�ำแนกเป็นรายหมู่บ้าน
หมู่บ้าน

จำ�นวนทุนทางสังคมที่สะท้อนศักยภาพชุมชนรายด้าน (ลำ�ดับ)
สังคม

เศรษฐกิจ

สภาวะ
แวดล้อม

สุขภาพ

การเมืองการ
ปกครอง

หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายาง

๒๒ (๒)

๒๓ (๑)

๑๕ (๔)

๑๙ (๓)

๑๕ (๔)

หมู่ที่ ๒ บ้านไม้เสียบ

๓๕ (๔)

๔๘ (๑)

๓๖ (๓)

๔๖ (๒)

๒๐ (๕)

หมู่ที่ ๓ บ้านลานนา

๒๙ (๑)

๒๔ (๒)

๑๕ (๕)

๒๑ (๓)

๒๐ (๔)

หมู่ที่ ๔ บ้านสี่กั๊ก

๒๘ (๔)

๓๖ (๑)

๓๐ (๓)

๓๕ (๒)

๑๕ (๕)

หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปรง

๒๑ (๓)

๒๗ (๑)

๑๘ (๔)

๒๒ (๒)

๑๑ (๕)

หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งใหญ่

๒๘ (๒)

๓๐ (๑)

๒๑ (๕)

๒๕ (๓)

๒๔ (๔)

หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทิง

๒๐ (๒)

๒๓ (๑)

๑๙ (๓)

๑๙ (๓)

๑๗ (๔)

หมู่ที่ ๘ บ้านควนดินแดง

๒๖ (๒)

๓๕ (๑)

๒๔ (๔)

๒๕ (๓)

๒๒ (๕)

หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะร้าว

๑๔ (๒)

๒๖ (๑)

๘ (๕)

๑๔ (๓)

๑๐ (๔)

หมู่ที่ ๑๐ บ้านไสเหรียง

๒๕ (๓)

๓๔ (๑)

๒๖ (๒)

๒๓ (๔)

๑๔ (๕)

๒๔๘

๓๐๖

๒๑๒

๒๔๙

๑๖๘

รวม

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือล�ำดับตามจ�ำนวนมากไปหาน้อย
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ตารางที่ ๘.๓ สรุปภาพรวมจ�ำนวนทุนทางสังคม ๖ ระดับสะท้อนศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองต�ำบล
เกาะขันธ์ อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำแนกเป็นรายหมู่บ้าน
ระดับทุนทางสังคม
๑. ระดับบุคคลและ
ครอบครัว
๒. ระดับกลุ่มทาง
สังคม และองค์กร
ชุมชน
๓. ระดับหน่วยงาน
๔. ระดับหมู่บ้าน
๕. ระดับตำ�บล
๖. ระดับเครือข่าย
รวม

หมู่บ้าน
หมู่๑

หมู่๒

หมู่๓

หมู่๔

หมู่๕

หมู่๖

หมู่๗

หมู่๘

หมู่๙

หมู่๑๐

รวม

๑๙

๔๐

๒๐

๒๔

๘

๑๖

๑๔

๑๒

๑๘

๒๗

๑๙๘

๑๐

๑๖

๙

๙

๑๓

๑๑

๖

๑๐

๑๘

๑๑

๑๑๓

๘
๓
๐
๐
๔๐

๒๖
๒
๐
๐
๘๔

๒๒
๑
๐
๐
๕๒

๑๓
๕
๐
๐
๕๐

๑๔
๑
๐
๐
๓๖

๙
๒
๐
๐
๓๘

๔
๑
๐
๐
๒๕

๑๓
๑
๐
๐
๓๖

๑๒
๐
๐
๐
๔๘

๖
๒
๐
๐
๔๖

๑๒๗
๑๗
๑๑
๑๐
๔๗๖

สามารถแจกแจงรายละเอียดเป็นรายด้านดังนี้
๑. ศักยภาพชุมชนด้านสังคม
ศักยภาพชุมชนด้านสังคมของต�ำบลเกาะขันธ์ปรากฏในรูปแบบการช่วยเหลือดูแลกันของประชาชนใน
พื้นที่ต�ำเกิดขึ้นหลายลักษณะทั้งในภาวะปกติ ภาวะพิบัติภัย และภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
๑.๑ การช่วยเหลือดูแลกันในยามปกติ
เป็นการเกือ้ กูลกันทัง้ ในระดับครัวเรือน เครือญาติ หมูบ่ า้ น ทัง้ นีใ้ ช้กจิ กรรมทางศาสนาและประเพณีเป็น
แนวทาง เช่น ลูกหลานดูแลรับส่งผูส้ งู อายุไปท�ำกิจกรรมทีว่ ดั ในวันพระ การรดน�ำ้ ขอพรจากผูส้ งู อายุในวันกตัญญู
โดยร่วมกันจัดกิจกรรมทีห่ อประชุมหมูบ่ า้ น เช่นเดียวกับกิจกรรมการช่วยเหลือผูส้ งู อายุ คนพิการ หรือ คนยากจน
ได้แก่ การมอบอาหาร เครื่องนุ่งห่มและข้าวของเครื่องใช้ และกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ไม้เท้า เหล่านี้ด�ำเนินการ
โดยกรรมการหมูบ่ า้ น กลุม่ และองค์กรต่างๆ ในชุมชน ทัง้ การระดมทุน ลงขัน และการร่วมกันคิด วางแผน ด�ำเนิน
การตัวอย่าง เช่น หมู่ ๑ หมู่ ๗ หมู่ ๘
การมีกลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาสาช่วยเหลือชุมชน (กลุ่มแม่บ้าน) มาท�ำหน้าที่ด�ำเนิน
การทุกเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากชุมชนเช่น การจัดกิจกรรมในโรงเรียน ในรพ.สต. ในชุมชน ทั้งงานบริการของ
แต่ละหน่วยงานและงานประเพณี รวมทัง้ กลุม่ ชรบ. อปพร. ทีต่ า่ งท�ำภารกิจช่วยเหลือดูแลกันในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
นอกจากนั้นกลุ่มอาสาท�ำดี (เยาวชน) ด�ำเนินการรณรงค์เก็บขยะภายในหมู่บ้านด้วย เช่น หมู่ ๒ เป็นต้น
เกาะขันธ์ดำ� เนินการเช่นเดียวกับพืน้ ทีอ่ นื่ โดยได้รบั สวัสดิการสังคมจากรัฐส�ำหรับประชากรกลุม่ ทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือ เช่น เบีย้ ผูส้ งู อายุ เบีย้ คนพิการ สวัสดิการด้านการศึกษา (เรียนฟรี ๑๕ ปี) เป็นต้น ส่วนสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชนมีการด�ำเนินการอย่างเต็มพื้นที่ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และในหลายรูปแบบ ดังตัวอย่าง
๑) ธนาคารหมู่บ้าน ใน หมู่ ๑ หมู่ ๖ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ จัดบริการการเงินในลักษณะ การออม
การกู้ และการจัดสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก รวมทั้งการจัดบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การจัดสวัสดิการ
เพื่อสุขภาพเด็กแรกเกิดเปิดบัญชีให้บุตรหลานที่เกิดใหม่คนละ๓๐๐ บาท การดูแลผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล เงินกู้
ฉุกเฉิน เงินท�ำบุญงานศพ ๑,๐๐๐ บาท และเงินยืมท�ำบุญงานบวช รวมทั้งสวัสดิการเพื่อการฌาปณกิจของกอง
ทุนหมู่บ้านเครือข่ายระดับอ�ำเภอ เป็นต้น
๒) ธนาคารหมูบ่ า้ น หมู่ ๖ ซึง่ ร้อยละ ๙๘ ของประชากรในหมูบ่ า้ นเป็นไทยมุสลิม ธนาคารมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้คนในหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นชาวมุสลิมสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้เหมือนกับประชาชนทัว่ ไปโดยไม่ผดิ
หลักศาสนา (ศาสนาอิสลามไม่มีการคิดดอกเบี้ย) ประกอบกับสถานการณ์ที่การซื้อขายสินค้าเงินผ่อนจากกลุ่ม
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เอกชนและร้านค้า เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ หรือสินค้าต่างๆ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก กลุ่ม
ผู้จัดตั้งจึงเล็งเห็นประโยชน์ของการมีธนาคารหมู่บ้านในการช่วยให้ชาวบ้านท�ำธุรกรรมการเงินผ่านธนาคาร
หมู่บ้าน สามารถน�ำดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับร้านค้ามาพัฒนาหมู่บ้านต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านซื้อของได้
ในราคาที่ปกติและจ่ายน้อยกว่าการซื้อที่ร้านค้าทั่วไป เช่น ซื้อสินค้าราคา ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายในราคาซื้อขายเพิ่ม
กับธนาคารอีก ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายในราคาธนาคารเพิ่มอีกที่ ๔,๗๐๐ บาท โดยอัตราซื้อขาย
ไม่มีการคิดเพิ่มในระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งธนาคารหมู่บ้านท�ำหน้าที่ฝากและถอน โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่เมื่อสิ้นปีน�ำผล
ก�ำไรที่ได้จากการซื้อสินค้ามาเฉลี่ยปันผลให้กับสมาชิก และเงินก�ำไรที่ได้เฉลี่ยในอัตราร้อยละ ๒.๕ น�ำไปสมทบให้
กับกองทุนซะกาต
๓) กองทุนซะกาต เป็นกองทุนทีไ่ ด้รบั การสมทบจากเงินปันผลของธนาคารหมูบ่ า้ นในหมู่ ๖ ร้อยละ ๒.๕
เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนยากจน ผู้สูงอายุ ทุนการศึกษาเด็ก คนพิการ
รวมทั้งการท�ำสาธารณะประโยชน์
๔) กองทุนญานาซะ ใน หมู่ ๖ ด�ำเนินการในรูปแบบฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการเก็บเงินสมาชิกครัวเรือน
ละ ๑๐๐ บาทสมาชิกเสียชีวิต ได้รับ เงินสนับสนุนการจัดงานศพ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕) กองทุนสงเคราะห์ประชาราษฎร ใน หมู่ ๘ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ช่วย
เหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น
๖) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๑๐ สมาชิกซื้อหุ้นๆ ละ ๕๐ บาท จัดสวัสดิการ
ให้สมาชิกโดยหักร้อยละ ๕ ช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยหรือคลอด ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ปีละ ๑ ครั้ง กรณีเสียชีวิตเป็น
เจ้าภาพงานศพ ๑ คืนท�ำบุญ ๑,๐๐๐ บาท จัดการเพือ่ สาธารณะประโยชน์โดยให้เป็นทุนการศึกษาส�ำหรับเด็ก ทุน
ละ ๕๐๐ บาท ปีละ ๒ ทุน
๗) กองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) สวัสดิการที่ให้สมาชิกคือ หักร้อยละ ๕ เพื่อสาธารณะประโยชน์
โดยจัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดคนละ ๕๐๐ บาท ให้ทุนการศึกษาเด็ก ทุนละ ๕๐๐ บาท ปีละ ๒ ทุน และ
กรณีเจ็บป่วย สมาชิกกองทุนเงินล้าน จ่ายคืนละ ๑๐๐ บาท/ คน ไม่เกิน ๑๐ วัน กรณีเสียชีวิต ได้รับเงิน ๓,๐๐๐
บาทจากการแบ่งผลก�ำไรของกองทุนเงินล้าน และกองทุนเงินล้านร่วมเป็นจ้าภาพในงานศพให้ ๑ คืน เช่นใน หมู่
๑๐ หมู่๔ หมู่๕ หมู่ ๗ เป็นต้น
๘) กองทุนฌาปณกิจจากกองทุนเงินล้าน (กทบ.) กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
เป็นกองทุนเครือข่ายระดับอ�ำเภอ
๙) สวัสดิการเพือ่ จัดการสาธารณประโยชน์ ด้านสิง่ แวดล้อม มีสนามกีฬาในหมูบ่ า้ น มีการจัดหาอุปกรณ์
กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ จัดให้มีกิจกรรมกีฬา เช่น กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาฟุตบอล ๔๐๐ ปี (โดยนักฟุตบอล
ทุกกลุ่มอายุ ๑๑ คน ต้องมีอายุรวมกันได้ ๔๐๐ ปี) มีลานกิจกรรม และลานส�ำหรับการออกก�ำลังกาย สนาม
วอลเล่ยบ์ อล ทัง้ นีโ้ ดยการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึง่ จากอบต.เกาะขันธ์ และ การใช้ผลก�ำไรจากกองทุนเงิน
ล้าน การลงขันของผู้น�ำและแกนน�ำหมู่บ้าน เช่น หมู่ ๑ หมู่ ๗ เป็นต้น
๑๐) สวัสดิการเพื่อท�ำนุบ�ำรุงศาสนาโดยใช้การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามจิตศรัทธา
ของคนในชุมชน เช่น ผ้าป่า กฐิน ซึง่ นอกเหนือจากการใช้เงินในกิจกรรมแล้วยังใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์ดว้ ยตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละครั้งของการด�ำเนินการ
๑๑) สวัสดิการผู้น�ำในชุมชนโดยคณะกรรมการกองทุนต่างๆ ได้จากกองทุนนั้นๆ เน้นการเพิ่มศักยภาพ
ของผูน้ ำ� แกนน�ำโดยการศึกษาดูงานพืน้ ทีอ่ นื่ หรือการประสานหน่วยงานภายนอกให้ความรูเ้ กีย่ วกับงานทีต่ อ้ งการ
พัฒนา เช่น หมู่ ๑ หมู่ ๔ หมู่ ๖ เป็นต้น
๑.๒ การช่วยเหลือดูแลกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ลักษณะภัยพิบัติที่เกิดคือ การเกิดวาตภัยในปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์น�้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน เช่น การสื่อสาร การสัญจร ชุมชนถูกตัดขาด และอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วง
เดือนธันวาคม โดยเป็นแบบน�ำ้ หลากแต่ไม่รนุ แรงและปริมาณไม่มาก ซึง่ ชาวบ้านและแกนน�ำจะมีการเตรียมเครือ่ ง
อุปโภคบริโภคและยารักษาโรคต่างๆ ไว้รับมือล่วงหน้า เมื่อประสบภัยแกนน�ำและอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติที่ได้
รับการฝึกอบรมแล้ว ด�ำเนินการตรวจดูแลตามบ้านทุกวันเพือ่ สอบถามความต้องการและการช่วยเหลือ หลังจาก
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ประสบภัยมีการตรวจดูความเสียหายหากบ้านเรือนใดเสียหายมากจะให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณี ซึง่ ทางหมูบ่ า้ น
ท�ำการประสานกับอบต.และอ�ำเภอเพือ่ ขอความช่วยเหลือต่อไป และอีกปัญหาทีป่ ระสบคือหมอกควันจากประเทศ
อินโดนีเซีย ซึง่ เกิดขึน้ ทุกปีแต่ไม่รนุ แรงมากเนือ่ งจากมีระยะทางห่างไกลกัน ชาวบ้านจะได้รบั การแจ้งเตือนให้ดแู ล
และเฝ้าระวังลูกหลานเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยมี อสม.เยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพและแจกหน้ากาก
อนามัย
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น สมาชิก อบต. และคนในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัย อาสาสมัคร
อปพร. ชรบ. ท�ำหน้าทีใ่ นการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ตัง้ แต่การขนย้ายทรัพย์สนิ ในช่วงภัยพิบตั ิ การซ่อมแซม
บ้านเรือนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหลังภัยพิบตั ิ การน�ำสิง่ ของ เครือ่ งใช้ อาหาร ยารักษาโรค ให้ครอบครัวทีป่ ระสบภัย
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้รบั การสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการจาก อบต.เกาะขันธ์ กองทุนหมูบ่ า้ นให้การช่วยเหลือ
จ�ำนวนเงินครัง้ ละ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมทัง้ หน่วยงานภายนอก ทัง้ นีม้ ี อสม. ท�ำการเยีย่ มบ้านและดูแลช่วย
เหลือผูส้ งู อายุ คนพิการ และท�ำการถ่ายทอดความรูแ้ ก่ญาติผปู้ ว่ ย และตัวผูป้ ว่ ย ร่วมกับ รพ.สต.
๑.๓ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเหตุฉุกเฉิน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สอบต. ในทุก
หมูบ่ า้ น สามารถประสานเพือ่ ความช่วยเหลือจาก รพสต. โรงพยาบาลชุมชน สามารถจัดการส่งผูป้ ว่ ยเพือ่ รับการ
รักษาได้ ด้วยรถเพื่อนบ้าน รถกู้ชีพฉุกเฉินของอบต. รถกู้ชีพมูลนิธิ โดยมี อาสากู้ชีพ อปพร. ชรบ. ร่วมให้ความ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ทุกหลังคาเรือนมีเบอร์โทรศัพท์ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อการ
ประสานการช่วยเหลือและการรวมตัวของอาสาสมัครต่างๆ โดยสรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการด้านสังคม ปรากฏในตารางที่ ๗.๓
ตารางที่ ๘.๔ สรุปจ�ำนวนทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการจัดการทางสังคม
ระดับทุนทางสังคม
๑. ระดับบุคคลและ
ครอบครัว
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและ
องค์กรชุมชน
๓. ระดับหน่วยงาน
๔. ระดับหมู่บ้าน
๕. ระดับตำ�บล
๖. ระดับเครือข่าย
รวม

หมู่บ้าน
หมู่๑

หมู่๒

หมู่๓

หมู่๔

หมู่๕

หมู่๖

หมู่๗

หมู่๘

หมู่๙

หมู่๑๐

รวม

๑๑

๑๐

๑๙

๒๓

๒๓

๑๑

๑๓

๑๓

๑๖

๒๔

๑๖๓

๙

๑๕

๘

๕

๑๔

๘

๖

๖

๑๓

๑๒

๑๕๐

๐
๒
๖
๔
๓๒

๓
๒
๖
๓
๓๙

๐
๑
๖
๒
๓๖

๐
๕
๗
๓
๔๓

๐
๒
๖
๓
๔๘

๐
๒
๗
๒
๓๐

๐
๑
๖
๒
๒๘

๑
๒
๖
๒
๓๐

๒
๒
๖
๒
๔๑

๕
๒
๖
๓
๕๒

๑๑
๒๑
๖๒
๒๖
๔๓๓

๒. ศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะทุนทางสังคมทีเ่ ป็นศักยภาพส่งผลต่อการจัดการเศรษฐกิจของชุมชน สามารถจ�ำแนกเป็น ๓ ระดับ
ได้แก่ ระดับครัวเรือน ระดับกลุม่ ทางสังคม ระดับองค์กรชุมชน หน่วยงาน หมูบ่ า้ น ต�ำบล หรือเครือข่าย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๑) ทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพในการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนในระดับครัวเรือน ประกอบด้วย ครัว
เรือนที่ด�ำเนินกิจกรรมและงาน ๔ เรื่อง คือ
๑.๑) การเพิ่มรายได้ โดยการท�ำอาชีพเสริม เช่น การท�ำกล้วยไข่กรอบแก้ว ท�ำน�้ำพริก เลี้ยงไก่ เลี้ยง
ปลากระชัง เพาะเห็ดฟาง เป็นต้น (หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐) การจัดการ ขยะ การคัดแยก และ
จ�ำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ (หมู่ ๒ หมู่ ๕) การจัดการให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ได้แก่ การท�ำให้ผลผลิตมังคุดเพิ่มขึ้น
โดยวิธีการทางธรรมชาติ โดยกระบวนการให้น�้ำ (หมู่ ๘) และการจัดการกลไกทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าในการ
ต่อรองราคา เช่น กลุ่มไม้ผล รวมตัวเพื่อขายผลผลิต ลดการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง (หมู่ ๘ หมู่ ๙)
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๑.๒) การลดรายจ่ายในครัวเรือน ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองบริเวณบ้าน การน�ำใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต (หมู่ ๑)
๑.๓) การสนับสนุนการออม ในกลุม่ สัจจะออมทรัพย์ และกองทุนต่างๆ ทีม่ กี ารออม เช่น กองทุนหมูบ่ า้ น
กองทุนสามัคคีออมทรัพย์ เป็นต้น (หมู่ ๔ หมู่ ๘ หมู่ ๙)
๑.๔) การสนับสนุนการท�ำบัญชีครัวเรือน (หมู่ ๙)
๒) ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนในระดับกลุ่มและองค์กรชุมชน ประกอบด้วย
๘ ลักษณะ
๒.๑) ส่งเสริมให้มคี วามรูด้ า้ นอาชีพ โดยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น สนง.
การเกษตร (หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๗)
๒.๒) การส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มท�ำปุ๋ยหมัก กลุ่มไม้ผล เป็นต้น (หมู่ ๑ หมู่ ๔ หมู่ ๕
หมู่ ๙)
๒.๓) กลุม่ จัดสวัสดิการด้วยการมอบเงินท�ำบุญ พวงหรีด ให้กบั สมาชิก เช่น กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การ
ผลิต สถาบันการเงินชุมชน (หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔)
๒.๔) มีการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคาขายผลผลิตป้องกันการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง เช่น กลุ่ม
ไม้ผล กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้ผล กลุ่มการจัดการไม้ผลทุกหมู่ (ที่เข้มแข็งคือหมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๘ หมู่ ๙)
๒.๕) มีการอบรมเพือ่ เรียนรูเ้ ทคนิคในการเพิม่ ผลผลิตและเพิม่ มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร (หมู่ ๑ หมู่ ๖
หมู่ ๘)
๒.๖) ทุกกองทุน น�ำเงินรายได้ มาแบ่งเพื่อปันผลให้กับสมาชิก
๒.๗) กลุม่ น�ำ้ ดืม่ หยอดเหรียญเป็นกลุม่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ บริการแก่ประชาชน ลดค่าใช้จา่ ย และได้บริโภค
น�ำ้ ทีส่ ะอาดจากการจัดการของชุมชนตนเอง (หมู่ ๑๐)
๒.๘) กลุ่มสตรี รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยกิจกรรมทางด้านสังคมช่วยในการต้อนรับแขก (หมู่ ๑๐)
๓) ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการเศรษฐกิจของชุมชนระดับองค์กรชุมชนหรือเครือข่าย โดยมีการ
ด�ำเนินการให้มี
๓.๑) การจัดการน�้ำเพื่อให้มีน�้ำเพียงพอใช้ในการเกษตร การบริโภคของคนในหมู่บ้าน (ทุกหมู่ ที่เด่น
คือ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๑๐)
๓.๒) การมีกติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการใช้น�้ำร่วมกัน (ที่เด่นคือหมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔)
๓.๓) มีการจัดท�ำแผนการค้าให้กับชุมชน (หมู่ ๔ หมู่ ๙)
๓.๔) มีอาคารเพื่อรวบร่วมผลิตผลทางการเกษตร (หมู่ ๔)
๓.๕) มีร้านค้าให้กับคนในชุมชนเพื่อขายสินค้า (หมู่ ๔ หมู่ ๙)
๓.๖) มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก มีกองทุนเป็นแหล่งทุนทรัพย์ ในการให้เงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพ
ของคนในชุมชน และ ระดับเครือข่ายในต�ำบล (หมู่ ๕) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ประสานกับวิทยากร เพื่อด�ำเนินการสอนและสาธิต พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในและนอกหมู่บ้าน
(หมู่ ๙)
๓.๗) มีรวมกลุ่มต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง ท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรในกลุ่มหรือ
เพื่อขายท�ำรายได้ให้กับกลุ่มและเผยแพร่ให้เกษตรกรที่สนใจในหมู่บ้าน (หมู่ ๖ หมู่ ๘ หมู่ ๙ หมู่ ๑๐)
ศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจของต�ำบลเกาะขันธ์ พบว่า มีทุนทางสังคมทั้งสิ้น ๑๒๓ ทุน แบ่งออกเป็น
๖ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ประกอบด้วย บุคคลที่เป็นคนเก่ง คนส�ำคัญ หรือแกนน�ำ ที่มีงาน
หรือ กิจกรรมสร้างให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ในต�ำบลเกาะขันธ์ พบว่ามีคน
เก่ง คนส�ำคัญ หรือแกนน�ำ ที่มีงานหรือ กิจกรรมสร้าง ให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๘ คน
๒) ระดับกลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน จ�ำนวน ๖๐ กลุ่ม/องค์กร ๓) ระดับหน่วยงาน จ�ำนวน ๖ หน่วยงาน
๔) ระดับหมู่บ้าน จ�ำนวน ๖ หมู่บ้านจัดการตนเอง ๕) ระดับต�ำบล จ�ำนวน ๖ กลุ่มหรือองค์กร และ ๖) ระดับเครือ
ข่าย จ�ำนวน ๗ เครือข่าย รายละเอียดทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชน ด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ปรากฏ
ในตารางที่ ๗.๔
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ตารางที่ ๘.๕ สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
ระดับทุนทางสังคม
๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและ
องค์กรชุมชน
๓. ระดับหน่วยงาน
๔. ระดับหมู่บ้าน
๕. ระดับตำ�บล
๖. ระดับเครือข่าย
รวม

หมู่บ้าน
หมู่๑

หมู่๒

หมู่๓

หมู่๔

หมู่๕

หมู่๖

หมู่๗

หมู่๘

หมู่๙ หมู่๑๐

รวม

๕
๕

๐
๖

๐
๕

๗
๓

๐
๖

๒
๙

๒
๓

๘
๕

๗
๑๑

๗
๗

๓๘
๖๐

๐
๒
๓
๔
๑๙

๐
๐
๑
๐
๗

๐
๐
๐
๐
๕

๑
๑
๐
๑
๑๓

๐
๐
๐
๐
๖

๐
๑
๐
๐
๑๒

๑
๐
๑
๑
๘

๒
๐
๐
๐
๑๕

๑
๑
๑
๑
๒๒

๑
๖
๑
๖
๐
๖
๐
๗
๑๖ ๑๒๓

๓. ศักยภาพชุมชนด้านสภาวะแวดล้อม
ข้อมูลที่แสดงศักยภาพชุมชนการจัดการสภาวะแวดล้อมของต�ำบลเกาะขันธ์ สรุปเป็น ๕ ส่วนคือ ๑) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน น�้ำ ป่า ๒) การจัดการมลพิษ ๓) การจัดการภัยพิบัติ ๔) การจัดการพลังงาน
ทางเลือก และ ๕) การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพคนในชุมชน ดังรายละเอียด
๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน น�้ำ ป่า
การจัดการดิน ส่วนใหญ่ดนิ ในต�ำบลเกาะขันธ์เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกผลไม้ ยางพารา และไม้
ยืนต้นต่าง ๆ ส่วนหมู่ ๑ และหมู่ ๓ มีสภาพเป็นดินร่วนปนเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว ทีผ่ า่ นมามีการใช้สารเคมี และ
ปุย๋ เคมีทำ� ให้เกิดปัญหาดินเสีย และเสือ่ มคุณภาพลง จึงได้มกี ารส่งแกนน�ำจากทุกหมูบ่ า้ นไปอบรมหมอดินอาสา ที่
สถาบันพัฒนาทีด่ นิ และน�ำความรูม้ าผลิตปุย๋ ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี ท�ำให้ดนิ ร่วนซุยขึน้ และได้ผลผลิตดีขนึ้
นอกจากนีย้ งั มีการตรวจสภาพดินในทุกหมูบ่ า้ น โดยการส่งไปตรวจทีส่ ถาบันพัฒนาทีด่ นิ หากมีความเป็นกรด-ด่างมาก
เกินไป จะใช้สารโดโลไมค์ปรับสภาพดิน มีการส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน หรือ “สวนสมรม” และการปลูกพืช
หมุนเวียนทดแทนพืชเชิงเดีย่ วเพือ่ รักษาหน้าดิน ท�ำให้ปญ
ั หาดินเสือ่ มสภาพลดลง และได้ผลผลิตมากขึน้ ทัง้ นีม้ ศี นู ย์
เรียนรูถ้ า่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรของต�ำบล ท�ำหน้าทีใ่ นการถ่ายทอดเทคนิควิธใี นการป้องกันดินเสือ่ มสภาพ ด้วย
การจัดการน�ำ้ พืน้ ทีต่ ำ� บลเกาะขันธ์มศี กั ยภาพในการจัดการน�ำ้ ในทุกหมูบ่ า้ น เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที รัพยากร
น�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ทัง้ น�ำ้ ตามธรรมชาติ และน�ำ้ ชลประทาน ทีผ่ า่ นมาเกิดปัญหาเรือ่ งการใช้นำ�้ ทีไ่ ม่เป็นธรรม ไม่เพียง
พอ เนือ่ งจากขาดอุปกรณ์ในการต่อน�ำ้ หรือการทีไ่ ม่มกี ารจัดสรรการใช้ประโยชน์จากน�ำ้ ร่วมกัน ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ทัง้ ในพืน้ ที่ ระหว่างหมูบ่ า้ น และระหว่างต�ำบล จึงเป็นทีม่ าของการจัดการตนเอง ไม่วา่ จะเป็นการมีคณะกรรมการ
จัดการน�ำ้ ต�ำบลเกาะขันธ์ การจัดท�ำฝายกัน้ น�ำ้ เพือ่ กักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ โดยมีระบบอาสาสมัครทีเ่ ข้มแข็งในการด�ำเนินการจัด
ท�ำฝายกัน้ น�ำ้ ในต�ำบล ทัง้ ฝายชัว่ คราว และฝายถาวร มีหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนงบประมาณ ขณะทีแ่ รงงาน
เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในต�ำบล จนท�ำให้เกิดฝายในชุมชนกว่า ๓๙ ฝาย การบริหารจัดการน�ำ้ เป็นหัวใจ
ของการเกิดอาชีพในชุมชน เช่น การมีธนาคารหมูบ่ า้ นทีอ่ ดุ หนุนเงินกูใ้ นการซือ้ หัวต่อท่อระบายน�ำ้ ในหมูท่ ี่ ๖ บ้านทุง่ ใหญ่
ท�ำให้กว่า ๑๘๙ ครัวเรือน เข้าถึงแหล่งน�ำ้ ในการปลูกพืช และขยายกลุม่ อาชีพ เช่น กลุม่ กล้วยกรอบแก้วทีส่ ร้างรายได้
ให้แก่หมูบ่ า้ น และคนในต�ำบล นอกจากนีก้ ารมีคณะกรรมการจัดการน�ำ้ ท�ำให้มขี อ้ ตกลงในการดูแลแหล่งน�ำ้ และ
ทรัพยากร ร่วมกัน เช่น การอนุรกั ษ์พนั ธ์ปลาทีใ่ กล้สญ
ู พันธ์ การมีพนื้ ทีเ่ ลีย้ งปลาเพือ่ เป็นอาหารของชุมชน ผลของ
การจัดการสามารถสร้างการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งน�ำ้ รักษาแหล่งน�ำ้ ขุดลอกคลอง แก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรม และ
การขัดแย้งในชุมชนได้
การจัดการป่า พืน้ ทีโ่ ดยส่วนใหญ่ของต�ำบลเกาะขันธ์เป็นพืน้ ทีส่ วนผลไม้ มีพนื้ ทีป่ า่ มี ๒ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมู่ ๘
และหมู่ ๙ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๕ ไร่ เพื่อการอนุรักษ์ป่าให้คงอยู่และมีการฟื้นฟูป่าโดยการรวมกลุ่มเพื่อปลูกป่า
ในวันส�ำคัญต่าง ๆ มีการด�ำเนินงานธนาคารต้นไม้ในหมู่ ๗ เพือ่ ขยายพันธ์ไม้หายาก เช่น ยางนา ต้นเทียม เป็นต้น
การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสวนยางของธนาคารต้นไม้ ของหมู่ ๙ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องเยาวชน และสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้
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๒) การจัดการมลพิษ สถานการณ์ในเกาะขันธ์พบว่ามีปญ
ั หาหลายประการ คือ น�ำ้ เสีย (หมู่ ๑ และหมู่ ๔)
การใช้สารเคมีจากสวนผลไม้ และฝุน่ จากดินลูกรัง (หมู่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๕) ทีผ่ า่ นมาต�ำบลเกาะขันธ์ได้มกี ารส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ปยุ๋ ชีวภาพแทนสารเคมีและส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง เพือ่ ลดการใช้ยาฆ่าแมลง ซึง่ หลายหมูบ่ า้ น
ได้นำ� ปุย๋ ชีวภาพไปใช้แทนปุย๋ เคมีในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ มีการขุดลอกคลองในทุกหมูบ่ า้ นเพือ่ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ เสีย และตัง้ กฎ
กติการ่วมกันเพือ่ แก้ไขปัญหาการทิง้ ขยะในแม่นำ�้ ล�ำคลอง มีการจัดการขยะในหลายหมูบ่ า้ น เช่น หมู่ ๕ หมู่ ๒ และ
หมู่ ๔ เป็นต้น ซึง่ การด�ำเนินงานเหล่านีช้ ว่ ยลดปัญหามลพิษในชุมชนได้เป็นอย่างดี
๓) การจัดการภัยพิบัติ ต�ำบลเกาะขันธ์เป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็น น�้ำท่วม หรือ
วาตภัย บทเรียนจากภัยพิบัติใหญ่ในปี ๒๕๕๓ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย การคมนาคมถูกตัดขาด ความเสีย
หายประเมินค่าไม่ได้ ท�ำให้ก�ำนันและแกนน�ำมองเห็นโอกาสจากวิกฤติ ที่ต้องลุกมาพึ่งตนเอง แทนที่จะรอความ
ช่วยเหลือเมือ่ ความเสียหายเกิดขึน้ แล้ว จึงเป็นทีม่ าของการก่อตัง้ ศูนย์จดั การภัยพิบตั ริ ะดับต�ำบล และระดับเครือ
ข่ายภาคใต้ ที่นอกจากจะฝึกอบรมให้อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายให้มีความพร้อมในการรับภัยพิบัติแล้ว ยัง
สามารถให้การดูแลช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ทีไ่ ด้ มีความพร้อมทัง้ ด้านเครือ่ งมือ เทคโนโลยีการ
สือ่ สาร หลักสูตรการฝึกอบรม และก�ำลังคนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะอย่างต่อเนือ่ ง การมีภาคีเครือข่าย การจัดการ
ให้มีการอยู่เวรยามเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ จนถึงขณะนี้ต�ำบลเกาะขันธ์เป็นต�ำบลหนึ่งที่มีความพร้อม
ในการพึ่งตนเองด้านการจัดการภัยพิบัติ และรวมทั้งมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นด้วย
ทั้งในระยะเฝ้าระวัง ระยะกู้ชีพ และ ระยะฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
๔) การจัดการพลังงานทางเลือก ของต�ำบลเกาะขันธ์แม้จะไม่ชดั เจนมากนัก หากแต่ในระดับครัวเรือนมี
การด�ำเนินงานด้านการน�ำใช้พลังงานทางเลือก ๒ ส่วนคือ มีการเผาถ่านโดยเตาเผาแบบโบราณ ในหมู่ ๒ หมู่ ๓
และหมู่ ๙ และ เตาเผาถ่านแบบ ๒๐๐ ลิตร รวมทั้งการท�ำน�้ำส้มควันไม้ ในหมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และหมู่ ๙
๕) การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพคนในชุมชน แบ่งเป็นการจัดการ ๔ ส่วนคือ การจัดการ
สภาวะแวดล้อมนอกบ้าน การจัดให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น การจัดการสภาวะแวดล้อมในบ้าน และการ
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ ดังนี้
๕.๑) การจัดการสภาวะแวดล้อมนอกบ้าน (พืน้ ทีส่ าธารณะ) เน้นทีก่ ารจัดการจุดเสีย่ งในหลายหมูบ่ า้ น
ทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าส่องสว่าง มีอบุ ตั เิ หตุและการบาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกกันน๊อค ไม่มปี า้ ยสัญญาณจราจรเป็นต้น
โดยมีการด�ำเนินการเพิม่ จุดตรวจของต�ำรวจในบริเวณทางเข้าหมูบ่ า้ น รับเรือ่ งราวแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชม. ในหมู่ ๒
มีการติดป้ายเฝ้าระวัง ติดกล้องวงจรปิดในหมู่ ๗ ตรวจตรา อยูเ่ วร ๒๔ ชม. และตัง้ จุดตรวจโดยอปพร.และชรบ.ของ
หมูบ่ า้ นตามทีฝ่ า่ ยปกครองเห็นสมควรเพือ่ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ และเมือ่ ประสบเหตุตา่ งๆ มีรถฉุกเฉินของอบต.พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการ จ�ำนวน ๒ คัน
๕.๒) การจัดการสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ต�ำบลเกาะขันธ์ มีพื้นที่สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ
กระจาย ใน ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ มีสนามกีฬา เป็นสนามบาสเกตบอล และ มีพื้นที่ว่างเพื่อท�ำกิจกรรมรวมเช่น
งานบุญชักพระ มีลานกิจกรรมเพื่อออกก�ำลังกายที่ด้านข้างถนนสายเอเชีย ๒ ฝั่งถนนมีการจัดกิจกรรมการออก
ก�ำลังกาย และมีเครื่องออกก�ำลังกายไว้บริการ เป็นลานกิจกรรมออกก�ำลังกายของผู้สูงอายุ ส่วนหมู่ ๒ บริเวณ
ลานวัดเป็นพืน้ ทีใ่ ห้ผปู้ ว่ ยจากสถานบ�ำบัดยาเสพติด ทีอ่ ยูใ่ นระยะฟืน้ ฟูมาบ�ำเพ็ญประโยชน์และออกก�ำลังกาย ลาน
กีฬาชุมชนให้การสนับสนุนโดยอบต.เกาะขันธ์ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓
เพื่อให้คนภายในชุมชนได้ออกก�ำลังกาย หมู่ ๓ มีสถานที่ออกก�ำลังกายส�ำหรับชาวบ้านที่สนใจในเรื่องของการ
รักษาสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน และหมู่ ๘ มีลานสาธารณะประโยชน์ที่ศาลาลาด เป็นที่ประกอบ
พิธีรดน�้ำด�ำหัว และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
๕.๓) การจัดการสภาวะแวดล้อมในบ้าน เป็นการด�ำเนินงานปรับบ้านให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ด�ำเนินชีวิตผู้อาศัยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ หรือคนทุกข์ยาก ด้วยการส�ำรวจผู้ที่ต้องการ
การช่วยเหลือในการปรับบ้านโดยอสม. การประสานหน่วยงานอื่น ๆ มาให้ความช่วยเหลือโดยก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
มีรปู ธรรมทีช่ ดั เจนในหมู่ ๔ ทีม่ บี า้ นได้รบั การปรับปรุงไปแล้ว ๑ หลัง จากการช่วยเหลือของคนในหมูบ่ า้ นทัง้ หมด
นอกจากนี้ยังมีกองทุนสุขาภิบาลอาหารด�ำเนินการโดยกลุ่มอสม.ในหมู่ ๘ ที่สนับสนุนการซื้อเครื่องครัว ตู้กับข้าว
ที่ถูกสุขลักษณะ มีเงินทุนหมุนเวียน ๒๐,๐๐๐ บาท
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๕.๔) การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องข้อขัดแย้ง
เช่น ศูนย์ด�ำรงธรรมที่ตั้งอยู่ที่ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ ประสานการไกล่เกลี่ยลดข้อขัดแย้ง สร้าง
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการให้มีประธานกลุ่มบ้านท�ำหน้าที่
ในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งก่อนส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก�ำนันจัดการต่อไป
สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม ดังปรากฏในตารางที่ ๘.๖
ตารางที่ ๘.๖ สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม
ระดับทุนทางสังคม

หมู่บ้าน
หมู่๑ หมู่๒ หมู่๓ หมู่๔ หมู่๕ หมู่๖ หมู่๗ หมู่๘ หมู่๙ หมู่๑๐ รวม

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม และ
องค์กรชุมชน
๓. ระดับหน่วยงาน
๔. ระดับหมู่บ้าน
๕. ระดับตำ�บล
๖. ระดับเครือข่าย
รวม

๕
๑

๖
๓

๖
๒

๖
๔

๖
๔

๘
๕

๘
๐

๕
๐

๖
๒

๒
๑

๕๘
๒๒

๐
๐
๐
๐
๖

๐
๐
๑
๒
๑๒

๐
๒
๐
๐
๑๐

๐
๐
๐
๐
๑๐

๐
๓
๐
๐
๑๓

๐
๐
๐
๐
๑๓

๐
๐
๐
๐
๘

๐
๐
๐
๐
๕

๐
๐
๐
๐
๘

๐
๐
๐
๐
๓

๐
๕
๑
๒
๘๘

๔. ศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ
ข้อมูลที่แสดงศักยภาพชุมชนการจัดการด้านสุขภาพของต�ำบลเกาะขันธ์ประกอบด้วย ทุนทางสังคมที่
ท�ำงานและกิจกรรมที่กระทบสุขภาพทางตรงและทางอ้อม แบ่งตามระดับทั้ง ๖ มีรายละเอียดดังนี้
๑) ระดับบุคคลและครอบครัว ทีม่ งี านและกิจกรรมกระทบด้านสุขภาพรวม ๒๙ คน เป็นงานทีส่ ร้างกระทบ
ตรงกับสุขภาพ ได้แก่ งานรักษาพื้นบ้าน และทางเลือก เช่นหมอรักษาพิษงูมี ๑ คนที่หมู่ ๓ รักษาโรคเริมมี ๒ คน
อยู่ที่หมู่ ๓ ใช้สมุนไพรรักษา มี ๖ คนอยู่ที่หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่๕ หมู่ ๗ หมู่ ๘ และ หมู่ ๙ รักษากระดูกหัก มี ๑ คนอยู่
ที่หมู่ ๖ และนวดแผนไทยมี ๔ คนอยู่ที่หมู่ ๑ และ หมู่ ๗ หมู่ละ ๑ คนและหมู่ ๔ จ�ำนวน ๒ คน และทุนทางสังคม
ที่มีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพคือคนต้นแบบด้านการท�ำเกษตรกรรมอินทรีย์ ซึ่งเป็นการ
ลดการใช้ และสัมผัสสารเคมีจ�ำนวน ๗ คนที่ หมู่ ๒ หมู่ ๘ หมู่ ๙ หมู่ละ ๒ คนและหมู่ ๔ มี ๑ คน
๒) ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน มีงานและกิจกรรมที่กระทบด้านสุขภาพรวม ๕๖ กลุ่ม เป็น
งานที่สร้างผลกระทบตรงต่อสุขภาพ ๒ กลุ่มคือกลุ่มอสม.ที่มีงานและกิจกรรมด้านสุขภาพทุกหมู่บ้าน และกลุ่ม
อาสาดูแลผูส้ งู อายุซงึ่ มีเฉพาะในหมู่ ๖ เท่านัน้ ส่วนงานทีส่ ร้างผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพประกอบด้วย ๓ ลักษณะ
ได้แก่
๒.๑) กลุ่มกองทุนหรือองค์กรการเงินชุมชน ที่มีการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพเช่นเมื่อคลอด เมื่อเจ็บ
ป่วย หรือเสียชีวิต ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านซึ่งมีทุกหมู่บ้าน ธนาคารหมู่บ้านในหมู่ที่ ๑ หมู่ ๖ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และหมู่
๑๐ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่ ๓ และ หมู่ ๔ กองทุนซากาต และกองทุนฌาทาซะในหมู่ ๖ และกองทุนที่
สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพคือกองทุนสุขาภิบาลอาหารในหมู่ ๘ เป็นต้น
๒.๒) กลุ่มที่สร้างผลผลิตเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในหมู่ ๑ หมู่ ๕
หมู่ ๘ กลุ่มผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ในหมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๑๐ กลุ่มผลิตน�้ำดื่มในหมู่ ๒ เป็นต้น
๒.๓) กลุ่มเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงเช่น การใช้สารเสพติด การขับรถเร็ว เช่น อาสาชรบ. อปพร. ซึ่งมี
ทุกหมู่บ้าน และกลุ่ม ๒๕ ตาสับปะรดในหมู่ ๕ เป็นต้น
๒.๔) กลุม่ ทีเ่ ฝ้าระวังด้านสิง่ แวดล้อม เช่นกองทุนขยะทีท่ ำ� การคัดแยกขยะเพือ่ จ�ำหน่ายมีในทุกหมูบ่ า้ น
เป็นต้น
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๓) ระดับหน่วยงาน รวมหน่วยงานรัฐ และเอกชน แหล่งประโยชน์ มีงานและกิจกรรมที่กระทบด้าน
สุขภาพรวม ๒๑ แห่ง เป็นงานที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ๒ แห่งคือรพสต.ไม้เสียบ มีภารกิจบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ และอบต.เกาะขันธ์ที่สนับสนุนบริการฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพและบริการอื่นๆ ในพื้นที่ ตั้งอยู่
ในหมู่ ๒ หน่วยบริการของเอกชนคือสถานบ�ำบัดยาเสพติด ตั้งอยู่ในหมู่ ๒ และแหล่งประโยชน์ที่สร้างผลกระทบ
ต่อสุขภาพโดยตรงได้แก่ลานออกก�ำลังกายในหมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๕ และลานแอโรบิค ในหมู่ ๒ เป็นต้น ส่วนแหล่ง
ประโยชน์ หน่วยงานที่สร้างผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพประกอบด้วย ๓ ลักษณะได้แก่
๑.๑) สร้างงานและกิจกรรมที่กระทบต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ โรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่
๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ๓ แห่ง ในหมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๖ ซึ่งในหมู่ ๖ ยังมีกิจกรรมของ
ศูนย์อบรมจริยธรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน ด้วย เป็นต้น
๑.๒) สร้างงานและกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เรือนไทยทักษินา ในหมู่ ๙
เป็นศูนย์ฝึกอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี เป็นต้น
๑.๓) เป็นแหล่งรวมของงานและสถานที่จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่นการประชุม การตรวจคัด
กรองสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ รวมถึงการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรม ได้แก่ ศาลาประชาคมบ้าน
ลานนาหมู่ ๓ หอประชุมหมู่บ้าน และศูนย์เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ ในหมู่ ๒ เป็นต้น
๔) ระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีศักยภาพเป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง ประกอบด้วย ๑) ศักยภาพการจัดการตนเอง
เรื่องการจัดการน�้ำ เช่น หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๖ หมู่ ๙ จัดการตนเองเรื่องสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เช่น หมู่
๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๖ หมู่ ๙ และจัดการตนเองเรื่องการอาสาได้แก่ หมู่ ๔ เป็นต้น และเห็นได้ว่าหมู่ ๔ เป็นหมู่ที่
มีการจัดการตนเองครบทัง้ ๓ เรือ่ ง ส่วนหมู่ ๑ หมู่ ๖ หมู่ ๙ มีศกั ยภาพจัดการตนเองได้ ๒ เรือ่ งได้แก่ดา้ นสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชน ด้านการจัดการน�้ำ และหมู่ ๒ มีศักยภาพการจัดการตนเองในเรื่องการจัดการน�้ำ
๕) ระดับต�ำบล ๑๗ องค์กรชุมชนระดับต�ำบล มีการสร้างงานและกิจกรรมทีส่ ร้างผลกระทบต่อสุขภาพ
ได้แก่
๕.๑) งานและกิจกรรมกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ ๑) งานของกลุ่มอสม.ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๘๖ คน
กระจายใน ๑๐ หมู่บ้าน มีงานที่เชื่อมโยงกับบริการสุขภาพ ของหน่วยบริการสุขภาพ และงานหนุนเสริมกิจกรรม
ทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพในครัวเรือน หรือพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นทีร่ บั ผิดชอบเช่น การจัดตรวจสุขภาพในวันประชุมและท�ำกิจกรรม
ของกองทุน การจัดท�ำข้อมูลจปฐ. การดูแลและให้คำ� แนะน�ำด้านสุขภาพในครัวเรือนทีร่ บั ผิดชอบ เป็นต้น ๒) งาน
ของอาสากูช้ พี ทีท่ ำ� หน้าทีช่ ว่ ยเหลือ ณ จุดทีเ่ กิดเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยกูช้ พี หรือรถบริการฉุกเฉินขอ
งอบต. เช่นอุบัติเหตุตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร เจ็บครรภ์คลอด ไข้สูง เป็นต้น
๕.๒) งานและกิจกรรมที่กระทบสุขภาพโดยอ้อมมี ๓ ลักษณะได้แก่ ๑) งานของอาสาสมัครในระดับ
ต�ำบลเช่น อาสาชรบ. ซึง่ รวมถึงการเป็นอาสาสมัครจัดการภัยพิบตั ิ อาสาสมัครต�ำรวจบ้าน (อสตร.) อาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น เป็นงานเฝ้าระวังความเสี่ยงในการขับขี่ การใช้สารเสพติด การเกิดภัยพิบัติ ๒) งานช่วย
เหลือผู้สูงอายุเมื่อเสียชีวิต คือกองทุนฌาปณกิจผู้สูงอายุระดับต�ำบล จัดการโดยกลุ่ม อสม. มีการรับสมาชิก
เฉพาะอายุ ๕๐ ถึง ๗๐ ปี ระดมเงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเสียชีวิต ศพละ ๑๐๐ บาท มีสมาชิก ๗๔๐ คน ทั้ง
ต�ำบล
๔.๓) งานและกิจกรรมที่สนับสนุนโดยท้องที่ และหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการอาหารปลอดภัย
ในชุมชนเน้นตลาด การปลูกผักปลอดสารพิษ รณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กลุ่มปั่นจักรยาน ธนาคารขยะใน
โรงเรียน ธนาคารขยะในทุกหมูบ่ า้ น รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อคและคาดเข็มขัดนิรภัยร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติทุกหมู่บ้าน เป็นต้น
๖) ระดับเครือข่าย งานและกิจกรรมระดับเครือข่ายที่สร้างผลกระทบกับสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
สร้างผลกระทบโดยอ้อมได้แก่ ๑) เครือข่ายกองทุนฌาปณกิจกทบ. ระดับอ�ำเภอ ซึ่งให้การช่วยเหลือเมื่อสมาชิก
กองทุนเสียชีวิต ๒) เครือข่ายผู้ปลูกมังคุด มีงานด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต การควบคุมสารเคมี ควบคุม
ราคา เป็นต้น ๓) เครือข่ายอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่ด้วยการ
ระดมแรง ระดมสิ่งของ ระดมเครื่องมือช่วยเหลือฟื้นฟู เป็นต้น
รายละเอียดของทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ แสดงในตารางที่ ๘.๗
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ตารางที่ ๘.๗ สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ
ระดับทุนทางสังคม

หมู่บ้าน

หมู่๑ หมู่๒ หมู่๓ หมู่๔ หมู่๕ หมู่๖ หมู่๗ หมู่๘ หมู่๙ หมู่๑๐ รวม

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม และ
องค์กรชุมชน
๓. ระดับหน่วยงาน
๔. ระดับหมู่บ้าน
๕. ระดับตำ�บล
๖. ระดับเครือข่าย
รวม

๑
๑๐

๓
๖

๓
๔

๔
๔

๑
๗

๑
๗

๑
๓

๓
๔

๔
๓

๘
๘

๒๙
๕๖

๐
๒
๖
๐
๑๙

๑๐
๑
๕
๒
๒๗

๓
๐
๘
๐
๑๘

๓
๓
๘
๑
๒๓

๑
๐
๕
๑
๑๕

๒
๒
๗
๐
๑๙

๐
๐
๖
๐
๑๐

๑
๐
๕
๐
๑๓

๑
๒
๖
๐
๑๖

๐ ๒๑
๐ ๑๐
๔ ๖๐
๐
๔
๒๐ ๑๘๐

๖ ศักยภาพชุมชนด้านการเมืองและการปกครอง
ศักยภาพด้านการเมืองการปกครองของต�ำบลเกาะขันธ์เป็นการน�ำใช้ทนุ ทางสังคมเพือ่ การจัดการ ๔ ส่วน
คือ ๑) กฎ กติกา ข้อตกลง ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน ๓) การเข้าถึงบริการและสิทธิในการใช้ทรัพยากร
๔) การจัดการความขัดแย้ง ๕) การสื่อสาร มีรายละเอียด ดังนี้
๑) กฎ กติกา ข้อตกลง โดยมีการจัดการใน ๖ ระดับคือ
ระดับหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในหมู่บ้าน มีการท�ำข้อตกลง
ร่วมกันในการออก กฎ กติกา ให้คนในหมูบ่ า้ นปฏิบตั ติ ามให้เกิดความสงบสุขในการอยูร่ ว่ มกันโดยทุกคนต้องเคารพ
กฎ ระเบียบ ข้อตกลง เมื่อท�ำผิดต้องถูกลงโทษตามที่ก�ำหนดไว้ เช่น ในหมู่ที่ ๒ มีกฎ ระหว่างครัวเรือนในกรณีมี
สุนขั กัดไก่ เจ้าของไก่สามารถจัดการสุนขั ได้ เป็นต้น ในการประชุมท�ำข้อตกลงเหล่านีส้ ามารถจัดท�ำได้ในการประชุม
หมู่บ้าน สภากาแฟ และการประชุมตามที่ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร
ระดับกลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน แต่ละกลุ่มหรือองค์กรชุมชน ต่างก�ำหนดกฎ ระเบียบของ
การรวมกลุ่มไว้ชัดเจน พร้อมทั้งบทลงโทษกรณีที่สมาชิกท�ำผิดไปจากที่ตกลงกัน เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน (ชรบ.) มีกฎ กติกา ให้ร่วมกันท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อ
ให้คนท�ำงานมีทักษะในการจัดการเป็นระบบ ในหมู่ ๔ การเข้าร่วมประชุมกลุ่มและองค์กรต่างๆ ต้องท�ำสม�่ำเสมอ
หากขาดการประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้งจะต้องมีการท�ำโทษ เป็นต้น ส่วนกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้านตกลงกันมอบ
รายได้ส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ ๕-๒๕ แก่กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ท�ำให้ชุมชนมี
แหล่งประโยชน์ส�ำหรับการเกื้อหนุนผู้ต้องการความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ในชุมชนได้
ระดับหน่วยงาน อบต.เกาะขันธ์มีการท�ำประชาคมร่วมกับทุกหมู่บ้านเพื่อการแก้ปัญหาและการท�ำ
ข้อบัญญัตขิ องท้องถิน่ และมูลนิธพิ ระครูประดิษฐ์วรการทีใ่ ห้บริการเพือ่ บ�ำบัดยาเสพติด ได้สร้างข้อตกลงร่วมกับ
หมู่ ๒ และวัดไม้เสียบในการน�ำผู้เข้ารับการบ�ำบัดมาท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่วัด อีกทั้งผู้เข้ารับการบ�ำบัด
และครอบครัวต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบของสถานบ�ำบัดอย่างเคร่งครัดด้วย
ระดับหมูบ่ า้ น ในแต่ละหมูบ่ า้ นมีการตัง้ กฎ กติกา เรือ่ งการอยูร่ ว่ มกัน โดยมีการแบ่งหัวหน้ากลุม่ บ้าน
เพื่อการปกครองที่ทั่วถึง มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎ กติกาต่างๆ มีการก�ำหนดบท
ลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม เช่น ตัดสิทธิในการเข้าร่วมกลุม่ และองค์กรชุมชนต่างๆ การประกาศ (ประจาน) ทางหอกระ
จายข่าว ตัวอย่างกฎ กติกา ได้แก่ ห้ามลักขโมยขีย้ าง ยางแผ่น ห้ามทะเลาะวิวาทในงานบุญ ห้ามขายหรือดืม่ สุราในวัด
กลุม่ ผูป้ ลูกมังคุดต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต การควบคุมสารเคมี และการควบคุม
ราคา เป็นต้น
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ระดับต�ำบล มีการจัดการน�ำ้ ระหว่างพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้นำ�้ เพือ่ การเกษตรร่วมกันหลายต�ำบลซึง่ ได้ทำ� กติกา
และมีกระบวนการเจรจาหาข้อตกลงเป็นครัง้ คราว รวมทัง้ การจัดการกองทุนในการรับสมาชิกจากภายนอกชุมชน
เป็นต้น
ระดับเครือข่าย ชรบ. ในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในระดับต�ำบลของ อ.ชะอวด เมื่อมีงาน
หรือกิจกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นการรักษาความปลอดภัย กิจกรรมอาสาต่างๆ ที่อัตราก�ำลังชรบ. ใน
แต่ละหมู่บ้านหรือในต�ำบลมีไม่เพียงพอ เครือข่ายสามารถขอความช่วยเหลือจากต�ำบลอื่นได้
๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการท�ำงานร่วมมือกันของทุกส่วนที่อยู่ในต�ำบล ตั้งแต่ ระดับครัว
เรือน กลุ่มและองค์กรชุมชน หน่วยงาน เครือข่าย โดยการเอางานและกิจกรรมเป็นตัวตั้ง ใช้โครงสร้างของ
คณะกรรมการ แกนน�ำ เป็นหน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสื่อสารให้สมาชิกให้ความร่วมมือในขั้นตอนที่ส�ำคัญ
ของการท�ำงานและกิจกรรมทัง้ หลาย ตัวอย่างเช่น ในการสร้างการมีสว่ นร่วมของครัวเรือน ในแต่ละหมูบ่ า้ นตัวแทน
ครัวเรือนมีโอกาสได้เข้าร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินกิจกรรม ในหลายส่วน ตัง้ แต่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุม่
และองค์กรชุมชน การเข้าร่วมประชุมในเวทีประชาคมเวทีสัญจร เวทีผู้น�ำพบประชาชน การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของหมู่บ้านและต�ำบล การเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านจัดโดยกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ�ำเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
และหารือแก้ปัญหาของหมู่บ้าน ในระดับต�ำบลมีศูนย์เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
เช่นการฝึกอบรมให้กับรพ. รพ.สต. โรงเรียน องค์กรต่างๆ ในชุมชน และการซ้อมแผนร่วมกันในระดับต�ำบล เพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือจากหลายส่วนในกรณีภัยพิบัติ และในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ มีการท�ำงานร่วมมือกันใน
การพัฒนาที่ดินส�ำหรับกลุ่มผู้ปลูกมังคุดในต�ำบลเกาะขันธ์ โดยร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรอ�ำเภอ เครือข่าย
ผูป้ ลูกมังคุด มีหมูบ่ า้ นจัดการตนเองเรือ่ งการจัดการภัยพิบตั ิ โดยเน้นการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั ประชาชนและกลุม่
และองค์กรชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายเกีย่ วกับการจัดการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบตั ิ การจัดการ
กู้ชีพและช่วยเหลือในยามเกิดภัยพิบัติ และ การช่วยฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ หมู่บ้านจัดการตนเองเรื่องเศรษฐกิจชุมชน
เน้นการสร้างข้อตกลงร่วมในแต่ละกลุ่มอาชีพ ในหมู่ ๔ มีการจัดการเรื่องประปาหมู่บ้าน ที่มาจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในหมู่บ้านด้วย ส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมระดับต�ำบลท�ำได้โดยฝ่ายปกครอง เช่น เวทีสัญจร เวที
ผู้น�ำพบประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาพบปะรับฟังข่าวสารและแสดงความคิดเห็นในการบริหาร การ
แก้ไขปัญหา และการจัดการกับความต้องการของคนในต�ำบล มีการเข้าร่วมในการท�ำประชาคมของต�ำบลเพื่อจัด
ท�ำข้อบัญญัตติ ำ� บล และการมีสว่ นร่วมกับเครือข่ายจัดการน�ำ้ ปากพนังนัน้ เน้นการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ การเกษตร
ส่วนฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้านระดับอ�ำเภอ ๘๔ หมู่บ้าน สามารถสร้างความร่วมมือจากสมาชิกให้เข้าร่วมสร้าง
หลักประกันเมื่อเสียชีวิตด้วย
ทัง้ นีเ้ กาะขันธ์ มีคณะกรรมการพัฒนาต�ำบล ประกอบด้วยผูน้ ำ� จากหลายภาคส่วนท�ำหน้าทีค่ รอบคลุมเป็น
ระบบสนับสนุนการพัฒนาทั้งต�ำบล คือ สนับสนุนกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน และบูรณาการเป็น
แผนพัฒนาต�ำบล สนับสนุนกิจกรรมอันเกิดจากแผนชุมชนระดับหมูบ่ า้ น และระดับต�ำบล พร้อมทัง้ ติดตามประเมิน
ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมภายใต้แผน ออกกฎระเบียบหมูบ่ า้ นและต�ำบลทีไ่ ม่ขดั ต่อระเบียบข้อกฎหมายและท�ำเนียม
ประเพณีปฏิบัติ สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยในชีวิต ทรัพย์สิน และป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ต�ำบล
สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสตรี กิจกรรมเด็กและเยาวชน รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
๓) การเข้าถึงบริการและสิทธิในการใช้ทรัพยากร ต�ำบลเกาะขันธ์มีการจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบ
ถือเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ น�ำ้ ชลประทาน น�ำ้ ตามธรรมชาติ และ
น�ำ้ ประปาหมูบ่ า้ น มีการสร้างข้อตกลงทีค่ นในหมูบ่ า้ นมีสทิ ธิในการเข้าถึงทรัพยากรน�ำ้ และป่าอย่างเท่าเทียมกัน เช่น
หมู่ ๙ มีการจัดการโรงสีชมุ ชนและนารวม ให้เป็นกิจกรรมระดับกลุม่ และองค์กรชุมชนทีท่ ำ� ให้เข้าถึงสิทธิในการใช้ทดี่ นิ
ส่วนสิทธิในการสร้างการเข้าถึงเงินทุน จากการทีแ่ ต่ละหมูบ่ า้ นมีกองทุนต่างๆ ทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารออม การกู้ และ
การจัดสวัสดิการ มีตวั เงินสดหมุนเวียนกว่า ๑๕๐ ล้านบาททัง้ ต�ำบล รวมทัง้ การมีโรงสีชมุ ชนทีใ่ ห้บริการสีขา้ วฟรี
กับคนในต�ำบล เป็นต้น
๔) การจัดการความขัดแย้ง ด้วยการน�ำใช้ผู้ที่มีบทบาทน�ำ เป็นที่เคารพนับถือในชุมชน หรือเป็นผู้น�ำ
ทางการ เช่น ก�ำนัน ผช.ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้ากลุ่มบ้าน ในการแก้ไขความขัดแย้ง มีการจัดการความ
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ขัดแย้งในกลุ่มและองค์กรชุมชนด้วยการมีข้อตกลง เช่น ข้อตกลงการกู้เงินของกองทุนต่างๆ ข้อตกลงในการเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่ม วัด มีกติกาห้ามจ�ำหน่ายสุรา ห้ามทะเลาะวิวาท ทั้งนี้มีกลุ่มชรบ.ท�ำหน่าที่ในการสนับสนุนการ
จัดการความขัดแย้ง ด้วยการเข้าร่วมเจรจา ดูแลความปลอดภัย ต�ำบลเกาะขันธ์จดั ให้มกี ารปกครองแบบกลุม่ บ้าน
เช่น หมู่ ๒ มีจ�ำนวน ๗ กลุ่มบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้มีช่องทางในการสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลและประสานความร่วมมือในการ
ด�ำเนินกิจกรรม งานประเพณี รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาของชาวบ้านได้อย่างทัว่ ถึง โดยในกลุม่ บ้านมีการแต่งตัง้ หัวหน้า
กลุ่ม เลขากลุ่ม และเหรัญญิก มีบทบาทในการปกครองสมาชิกในกลุ่มบ้านแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่สามารถแก้ไขได้
และต้องเป็นบุคคลทีค่ นในกลุม่ บ้านนับถือ ให้ทำ� หน้าทีใ่ นการเจรจาไกล่เกลีย่ หรือแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง หากแก้ไข
ไม่ได้จึงจะส่งต่อให้ก�ำนันจัดการต่อไป ส่วนก�ำนันและผู้ช่วยรวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาต�ำบล ได้จัดให้มีเวทีผู้น�ำ
พบประชาชนซึ่งถือเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหามีการด�ำเนินการมามากกว่า ๕ ปี
ถือเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ระดมความคิดเห็นและออกแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างตรงไปตรงมา
๕) การสือ่ สาร มีการจัดการสือ่ สารด้วยการใช้ทนุ ทางสังคมหลายระดับ เช่น รตต.อ�ำนาจ สุทธิชนทีท่ ำ� งาน
ร่วมกับก�ำนันในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในหมู่ ๒ ได้รับรู้ข่าวสารในทุกด้าน ทุกเรื่อง ผ่านหอ
กระจายข่าว ก�ำนันสื่อสารผ่านการประชุมกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารและส่งข้อมูลให้ถึงลูกบ้าน โดยการประชุม
จัดขึ้นเป็นประจ�ำ ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลในทุกหมู่บ้านท�ำผ่านหอกระจายข่าว ส่วนในกลุ่มและองค์กรชุมชน
ในแต่ละหมู่และในระดับต�ำบลนั้นมีการประชุม พบปะสังสรรค์กันทุกเดือนเพื่อการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กร
รวมทั้งสมาชิก ในแต่ละหมู่บ้านมีการสื่อสารผ่านเวทีการประชุมกลุ่มบ้าน ประธานกลุ่มบ้านที่รับข้อมูลจากก�ำนัน
จากฝ่ายปกครอง จะน�ำมาสือ่ สารกับสมาชิกในกลุม่ ซึง่ สร้างการมีสว่ นร่วม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทางตรง
ส่วนในระดับต�ำบล การประชุมสัญจร และเวทีผู้น�ำถือเป็นช่องทางการสื่อสารโดยตรงช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับรู้ปัญหา การด�ำเนินการที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาต�ำบล ต่อไป
รายละเอียดทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการปกครอง แสดงดังตารางที่ ๘.๘
ตารางที่ ๘.๘ สรุปทุนทางสังคมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการปกครอง
ระดับทุนทางสังคม
๑. ระดับบุคคลและ
ครอบครัว
๒. ระดับกลุ่มทางสังคมและ
องค์กรชุมชน
๓. ระดับหน่วยงาน
๔. ระดับหมู่บ้าน
๕. ระดับตำ�บล
๖. ระดับเครือข่าย
รวม

หมู่บ้าน

หมู่๑ หมู่๒ หมู่๓ หมู่๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ หมู่ ๑๐ รวม
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๖
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๓
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๒
๒
๑
๑
๑๑

๓
๒
๑
๑
๑๘

๒
๑
๑
๑
๑๒

๒
๑
๑
๑
๑๔

๒
๑
๑
๑
๑๒

๒
๑
๑
๑
๑๒

๒
๑
๑
๑
๑๒

๒
๒
๑
๑
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๒
๒
๑
๑
๑๓

๒
๑
๑
๑
๑๒

๒๑
๑๔
๑๐
๑๐
๑๓๐

๑. ศักยภาพในการจัดการตนเองของต�ำบลเกาะขันธ์
การจัดการตนเองของชุมชนต�ำบลเกาะขันธ์ สรุปได้จากการเทียบเคียงการด�ำเนินงานและกิจกรรมของทุนทาง
สังคมในการแก้ปญ
ั หา การพัฒนาผลผลิต รวมทัง้ การตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นของคนในต�ำบล อันเป็น
ศักยภาพการจัดการตนเองของแต่ละหมูบ่ า้ น กับคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่ ๗ ประการ ดังนี้
คุณลักษณะที่ ๑ การสร้างการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชน
ต�ำบลเกาะขันธ์มีการก�ำหนดเป้าหมาย แนวทางการแก้ไขและจัดการปัญหาและความต้องการของชุมชน
ครอบคลุมเรื่องส�ำคัญของพื้นที่หลายเรื่องได้แก่ การจัดการน�้ำทั้งน�้ำเพื่อการบริโภค น�้ำเพื่อการเกษตรและการ
ป้องกันภัยพิบตั จิ ากน�ำ้ ท่วม มีการออกแบบการจัดการน�ำ้ ส�ำหรับหน้าแล้งและหน้าฝน มีการจัดท�ำระบบฝายกัน้ น�ำ้
ทั้งเป็นลักษณะฝายชั่วคราวที่ท�ำจากกระสอบทรายและไม้และฝายถาวรที่ท�ำด้วยคอนกรีต ซึ่งอยู่ที่หมู่ ๑ หมู่ ๒
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หมู่ ๔ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐ ทั้งนี้ด้วยการน�ำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความต้องการน�้ำ
มาประชุมและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ สาเหตุของปัญหา มีการท�ำประชาคมเพื่อหาทางแก้ไข จัดท�ำแผนแก้
ปัญหาน�้ำ จัดท�ำข้อตกลง กฎ กติการ่วมกัน จัดท�ำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ท�ำนาและพื้นที่ท�ำสวนผลไม้ มีการจัด
ท�ำคลองไส้ไก่ จัดหาหัวสูบน�ำ้ มาสูบน�ำ้ จากคลองเข้าพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร ติดตัง้ ระบบน�ำ้ ดืม่ หยอดเหรียญเพือ่ ให้คนใน
ชุมชนมีนำ�้ สะอาดบริโภค และปรับพืน้ ทีแ่ หล่งน�ำ้ ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาของชุมชน ส่วนปัญหาและความต้องการ
เรื่องพื้นที่ท�ำนา ข้าวสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชุมชน ชุมชนมีการจัดการน�้ำให้พื้นที่ท�ำนา
ก่อนท�ำสวนผลไม้ มีการแนะน�ำการปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน และมีการท�ำกองทุนข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องซื้อ
ข้าวสารบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ทุนทางสังคมอื่นมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นฐานในการด�ำเนินงานและจัด
กิจกรรมของตนด้วยอย่างเป็นระบบตามบริบททางสังคมของแต่ละทุนทางสังคม
คุณลักษณะที่ ๒ การสร้างกลไกผลักดันทุกระดับโดยหาเจ้าภาพเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ได้
ต�ำบลเกาะขันธ์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการตนเองในทุกระดับ ตั้งแต่การมีหัวหน้ากลุ่มบ้าน
กรรมการกลุ่มบ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาต�ำบล คณะกรรมการจัดการน�้ำ ในการจัดการ
แก้ปัญหาของหมู่บ้าน มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้น�ำที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย มีแกนน�ำและ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กองทุนต่างๆ ธนาคารหมู่บ้าน สถาบันการเงิน
มีตลาดและชมรมไม้ผลเป็นกลไกการต่อรองราคาผลผลิตโดยเฉพาะผลไม้ มีศนู ย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพือ่
การถ่ายทอดความรูแ้ ละฝึกทักษะทางการเกษตรตามความต้องการของกลุม่ อาชีพ กลุม่ อาสาสมัครจัดการภัยพิบตั ิ
ต�ำบลเกาะขันธ์ทำ� หน้าทีใ่ นการเชือ่ มการท�ำงานช่วยเหลือกันในช่วงปกติ เมือ่ เกิดภัยพิบตั แิ ละ หลังภัยพิบตั ิ รวมทัง้
การประสานความช่วยเหลือทั้งในและนอกต�ำบลนอกจากนี้ประชาชนในต�ำบลยังมีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับการ
บริหาร และการจัดการตนเองของต�ำบลด้วยการเข้าร่วมประชุมของหมูบ่ า้ น เวทีประชาคมของหมูบ่ า้ น การประชุม
ของกลุ่มและองค์กรชุมชนที่เป็นสมาชิก ด้วย
คุณลักษณะที่ ๓ การสร้างคนให้ตอ้ งจัดการตนเองด้วยการสามารถท�ำเป็นและมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
ทัง้ นีเ้ ป็นกระบวนการทีผ่ ลักดันและขับเคลือ่ นให้ตอ้ งแก้ปญ
ั หาด้วยชุมชนเอง มากกว่าการรอรับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น
ต�ำบลเกาะขันธ์ มีกระบวนการด�ำเนินงานด้วยการเปิดโอกาสให้มกี ารพัฒนาความสามารถของคนในชุมชน
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในงานต่างๆ มาเป็นต้นแบบหรือแกนน�ำในการด�ำเนินงาน มีการแต่งตัง้ ผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญเป็น
เจ้าของงาน มีการเปิดโอกาสให้มีอาสาสมัครในการท�ำงานช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสนับสนุนให้คนในหมู่บ้านเข้า
รับการฝึก อบรม เช่น การเป็นหมอดิน การท�ำบัญชีครัวเรือน การแปรรูปมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ หรือ มีการถ่ายทอดบทเรียนและความรูผ้ า่ นการท�ำงานของแกนน�ำเยาวชน โดยเฉพาะอาสาสมัคร
จัดการภัยพิบัติต�ำบลเกาะขันธ์ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจนได้ผลดีจริง หรือแม้กระทั่งการใช้หลัก
ศาสนาเป็นฐานในการร่วมก�ำหนดแนวทางการแก้ปัญหา หาทางออกร่วมกัน จนมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ เช่น
การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน กองทุนต่างๆ การน�ำรายได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การลดการกู้
หนี้นอกระบบ การบริหารจัดการน�้ำท�ำให้ชุมชนสามารถจัดการภัยพิบัติ จัดการตลาดเพื่อขายผลผลิต สร้างอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้และความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจได้ คุณลักษณะนี้พบได้ชัดเจนใน หมู่ ๒ หมู่ ๓
หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐
คุณลักษณะที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วม ในทุกมิติ ทุกรูปแบบทั้งการร่วมคิด ร่วมท�ำงาน ร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมปรับแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ต�ำบลเกาะขันธ์เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมให้กับทุกกลุ่มและองค์กรชุมชน หน่วยงาน รวมทั้งประชาชน
โดยเน้นการสร้างกระบวนการที่แต่ละฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับตน เช่น การร่วมระดม
ความคิดตามเวทีต่างๆ การร่วมท�ำกิจกรรมและงานของกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านและในต�ำบล และการร่วม
ผลักดันให้เกิดงานใหม่ ทั้งนี้ผู้น�ำ แกนน�ำ รวมทั้งชาวบ้านสามารถก�ำหนดบทบาทตนเองในการมีส่วนร่วมได้ เช่น
การเป็นผู้น�ำ เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก คนท�ำงานหลัก คนช่วยท�ำงาน และคนรับประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงสร้างของคณะกรรมการพัฒนาต�ำบลทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ชีย่ วชาญ กลุม่ และองค์กรชุมชน หน่วยงานในพืน้ ที่ มีสว่ น
ร่วมในการพัฒนางานและกิจกรรมส�ำหรับต�ำบล ถือเป็นการดึงทรัพยากร ความรูแ้ ละประสบการณ์ และทุนทางสังคม
มาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี คุณลักษณะนีม้ คี วามเข้มแข็งที่ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และ
หมู่ ๑๐
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คุณลักษณะที่ ๕ การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อเป็นทุน
ถือเป็นจุดเด่นของต�ำบลเกาะขันธ์จากการทีท่ กุ หมูบ่ า้ นมีการสร้างองค์กรการเงิน กองทุนต่างๆ ของชุมชน
ให้เป็นแหล่งประโยชน์และกลไกการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการพึง่ ตนเองของชุมชน และสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เงินหมุนเวียนของชุมชนซึ่งมีประมาณกว่า ๑๕๐ ล้านบาท ถูกน�ำมาใช้ในการขับ
เคลื่อนงานต่างๆ ได้ เช่น การท�ำเป็นเงินทุนเพื่อต่อยอดและขยายงานกลุ่มอาชีพเดิมและสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ การ
จัดสวัสดิการให้คนในชุมชนดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย การจัดสวัสดิการทางด้านการศึกษา การท�ำนุบ�ำรุงศาสนา การ
เพิม่ ศักยภาพแกนน�ำกลุม่ การช่วยเหลือดูแลกลุม่ ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ ผูส้ งู อายุ คนพิการ และการตัง้ กองทุน
พัฒนาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ เป็นต้น คุณลักษณะนี้พบว่ามีความโดเด่นใน หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๔
หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ และ หมู่ ๙
คุณลักษณะที่ ๖ การมีข้อตกลง เป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืน และสร้างความสัมพันธ์แนวราบ
อันเกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
ต�ำบลเกาะขันธ์ได้มีการจัดท�ำข้อตกลงทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มและองค์กรชุมชน ระดับ
หน่วยงาน ระดับหมูบ่ า้ น ระดับต�ำบลและระดับเครือข่าย ดังปรากฏในศักยภาพด้านการเมืองการปกครองด้วย เช่น
การมีกติกาข้อตกลง ระหว่างสมาชิกในกลุม่ เพือ่ จัดการการเงิน การงดให้กยู้ มื เงินกองทุนถ้าบุคคลมีปญ
ั หาประวัติ
เสียทางด้านการเงินหรือหนีหนี้ การปันผลดอกเบีย้ การจัดท�ำระเบียบกองทุนและการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกลุม่
และช่วยเหลือผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือ การมีขอ้ ตกลงของหมูบ่ า้ นในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข การจัดตัง้ คณะ
กรรมการสายน�ำ้ คลองชลประทานและข้อตกลงเรือ่ งการปล่อยน�ำ้ คลองชลประทานทีเ่ ป็นการท�ำงานกับหน่วยงาน
และการจัดการน�ำ้ ระดับต�ำบล และการจัดการน�ำ้ ของเครือข่ายลุม่ น�ำ้ ปากพนัง เป็นต้น ซึง่ กระบวนการจัดท�ำข้อตกลง
และกติกา ถือเป็นกระบวนการเรียนรูแ้ ละจัดการความรูโ้ ดยเฉพาะการจัดการกับเงือ่ นไขของการท�ำงานและจัดกิจกรรม
ทัง้ หลายของชุมชน คุณลักษณะนี้พบที่เข้มแข็งใน หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๘ หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐
คุณลักษณะที่ ๗ การจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ใน
พืน้ ที่ ต�ำบลเกาะขันธ์ มีการจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานดังกล่าวตามงานและกิจกรรมในพืน้ ที่
เช่น การท�ำงานร่วมกับ อบต.เกาะขันธ์สนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ ไฟฟ้า ถนน การแยก
ขยะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น โดยทุกหมู่บ้านมีการท�ำงานของ
คณะกรรมการฝ่ายปกครองหมู่บ้านร่วมกับ ปปส.ต�ำรวจ ทหารเรื่องการจัดการยาเสพติด การจัดท�ำค่ายเยาวชน
ติดยาเสพติด การท�ำงานร่วมกับธกส. ธนาคารออมสินเรื่องการบริหารกองทุน องค์กรการเงินชุมชน การท�ำงาน
ร่วมกับเกษตรอ�ำเภอเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรกรด้านเทคนิคการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การสนับสนุน
พันธุ์ปลาจากกรมประมง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ OTOP กล้วยไข่กรอบแก้วจาก อุตสาหกรรมจังหวัดและ
การอบรมให้ความรู้เรื่องการท�ำบัญชีครัวเรือน จากพอช. เป็นต้น คุณลักษณะนี้พบได้ชัดเจนใน หมู่ ๑ หมู่ ๒
หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๖ หมู่ ๗ หมู่ ๘ และ หมู่ ๙
ศักยภาพการจัดการตนเองเป็นรายหมูบ่ า้ น วิเคราะห์ตาม ๗ คุณลักษณะและเรือ่ งเด่นแล้วสามารถสรุปได้
ดังตารางที่ ๗.๑๑ และ ตาราง ๗.๑๒ โดยมีหมูบ่ า้ นจัดการตนเองได้ในระดับดีมาก ๖ หมูบ่ า้ นคือ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔
หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๑๐ และมีทนุ ทางสังคมทีม่ กี ารจัดการตนเองระดับดีมาก จ�ำนวน ๑๒๐ หน่วย ดังรายละเอียด
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การจัดการน้ำ�เพื่อการเกษตร จัดการสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย และด้านการมีส่วนร่วมการไกล่เกลี่ย
การจัดการน้ำ�เพือ่ การเกษตร จัดการกลุม่ อาชีพ กองทุน ตลาด สนับสนุนระบบอาหารชุมชน และ จัดการภัยพิบตั ิ
การจัดการอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการน้ำ�ชุมชน การมีส่วนร่วมและการไกล่เกลี่ย
การจัดการกองทุนต่างๆ การจัดการน้ำ� การจัดการสวนผลไม้ และ การอาสา
การจัดการน้ำ� ขยะ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนระบบอาหารชุมชน
การจัดการเงิน การจัดการน้ำ� การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชนวิถีมุสลิม
การจัดการน้ำ�เพื่อการบริโภค การจัดการกลุ่มอาชีพสนับสนุนระบบอาหารชุมชน
การจัดการสวนผลไม้ การจัดการตลาด การจัดการน้ำ� การอนุรักษ์ป่าชุมชน
การจัดการกองทุน การแปรรูป การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
การจัดการกลุ่มอาชีพสนับสนุนระบบอาหารชุมชน การจัดการไม้ผล

หมู่ที่ ๒ บ้านไม้เสียบ

หมู่ที่ ๓ บ้านลานนา

หมู่ที่ ๔ บ้านสี่กั๊ก

หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยปรง

หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยทิง

หมู่ที่ ๘ บ้านควนดินแดง

หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะร้าว

หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ไสเหรียง

ประเด็นการจัดการตนเองที่เด่น

หมู่ที่ ๑ บ้านป่ายาง

หมู่บ้าน

ตารางที่ ๘.๙ งานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคมที่แสดงการจัดการตนเองระดับหมู่บ้าน
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๓

๙
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หมู่บ้านจัดการ
ตนเอง

ภาพรวมตำ�บล

Ø การจัดการตนเองระดับกำ�ลังพัฒนา

๓

Ø

หน่วยงาน
แหล่งประโยชน์

น้อยกว่า ๔ คุณลักษณะ

๔

v

ü

Ø

ü

v

กลุ่มทางสังคม
องค์กรชุมชน

v การจัดการตนเองระดับดี

ระดับทุนทางสังคม

มี ๔-๖ คุณลักษณะ

บุคคลและครอบครัว

ü การจัดการตนเองระดับดีมาก

หมู่ที่ ๑
บ้านป่ายาง
หมู่ที่ ๒
บ้านไม้เสียบ
หมู่ที่ ๓
บ้านลานนา
หมู่ที่ ๔
บ้านสี่กั๊ก
หมู่ที่ ๕
บ้านห้วยปรง
หมู่ที่ ๖
บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ ๗
บ้านห้วยทิง
หมู่ที่ ๘
บ้านควนดินแดง
หมู่ที่ ๙
บ้านเกาะร้าว
หมู่ที่๑๐
บ้านไสเหรียง
รวม

หมู่บ้าน

มีครบทั้ง ๗ คุณลักษณะ

ตารางที่ ๘.๑๐ ภาพรวมระดับการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ๖ ระดับจำ�แนกเป็นรายหมู่บ้านในตำ�บลเกาะขันธ์ อำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ตัวอย่าง ๔) การเขียนรายงานข้อมูลโดยรวมทีแ่ สดงสถานะจัดการตนเอง : กรณีต�ำบลแม่สะเรียง
๑) สถานะด้านสังคม สถานะการพัฒนาโดยย่อ ๖ ด้านของต�ำบล
เทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง มีพนื้ ทีใ่ นความรับผิดชอบ ๑.๓๘๔ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจรดเขตพืน้ ทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านกาศ ทิศตะวันออกจรดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่สะเรียง ทิศใต้ติดล�ำน�้ำ
แม่สะเรียง และทิศตะวันตกจรดล�ำน�้ำยวม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ ชุมชนตามเขตการปกครองท้องที่บางส่วนของ ๒
หมู่บ้านและ ๒ ต�ำบล ได้แก่ หมู่ที่ ๒ ต�ำบลแม่สะเรียงบางส่วนประกอบด้วย ๕ ชุมชน คือ ชุมชนมงคลทอง ชุมชน
จองค�ำ ชุมชนมุสลิม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนมะขามจุม และหมู่ที่ ๑๒ ต�ำบลบ้านกาศบางส่วน ประกอบด้วย ๔ ชุมชน
คือ ชุมชนในเวียง ชุมชนคริสเตียน ชุมชนโป่งใน และชุมชนโป่งนอก ประชากร ๓,๐๐๗ คน เพศชาย ๑,๔๖๒ คน
เพศหญิง ๑,๕๔๕ คน ๑,๘๓๐ หลังคาเรือน เป็นผู้สูงอายุจ�ำนวน ๗๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ เป็นผู้สูงอายุระยะ
ต้น (๖๐- ๖๙ ปี) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔ รองลงมา ผู้สูงอายุระยะกลาง (๗๐-๗๙ ปี) และผู้สูงอายุระยะ
ปลายร้อยละ ๒๕.๔ และ ๑๘.๒ ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม ตามล�ำดับ ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ได้แก่ กะเหรี่ยง ลีซู ลาหู่ ม้ง ลัวะ ไทใหญ่ เป็นต้น จึงมี
ภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สารเป็นภาษาท้องถิน่ หลากหลายเช่นกันได้แก่ ภาษาไตใหญ่ ภาษาค�ำเมือง และภาษาปากะญอ
(กะเหรีย่ ง) เป็นต้น ประเพณีทสี่ ำ� คัญในชุมชน เช่น ประเพณีออกหว่า ประเพณีปอยส่างลอง การท�ำต้องลาย (ปาน
ซอย) นอกจากนี้ยังมีงานบุญที่เป็นสิริมงคลแสดงความเชื่อพื้นบ้านได้แก่ การท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่ การท�ำบุญ
ศาลหลักเมือง การท�ำบุญศาลเจ้าพ่อเมืองหลวง การท�ำบุญศาลเจ้าพ่อหมอกมุงเมือง การท�ำบุญศาลเจ้าพ่อพญา
น้อย การท�ำบุญเสีย้ วบ้าน ท�ำบุญสุสานกลาง การสืบชะตาหลวง เป็นต้น ลักษณะทางสังคมและความเป็นอยูแ่ บบ
กึ่งเมืองและชนบท ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง โดยไม่มีการ
แบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือศาสนาแต่อย่างใด รูปแบบการศึกษามีทั้งการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ และระบบ
การศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การนอกโรงเรียน โรงเรียนปริยัติธรรม
และวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนถึงระดับอนุปริญญา เป็นต้น ช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ เช่น การ
บอกต่อ ใช้โทรศัพท์ ไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของเทศบาล และสถานีวทิ ยุแห่งประเทศไทย นอกจาก
นีย้ งั มีเวทีประชุม เวทีประชาคม ป้ายประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าว เป็นต้น ส่วนด้านสวัสดิการ
ทีเ่ ป็นการช่วยเหลือกันเมือ่ ยามปกติ ได้แก่ การสนับสนุนการท�ำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข การจัดตัง้ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง
การจัดตัง้ ศูนย์กายอุปกรณ์ รวมทัง้ การจัดบริการสาธารณะเพือ่ ผูส้ งู อายุ เป็นต้น กรณีภยั พิบตั ใิ นพืน้ ที่ ได้แก่ วาตภัย
หมอกควัน และอุทกภัย มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มอปพร.ร่วมลงแรงช่วยเหลือจัดอาสาสมัครในการ
เฝ้าระวังเหตุภัยธรรมชาติ เทศบาลให้การให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ ค่าชดเชย เป็นต้น เมือ่ ประสบเหตุ
ฉุกเฉินให้การดูแล ช่วยเหลือด้วยหน่วยกู้ชีพ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น
๒) สถานะด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลแม่สะเรียง ในหนึง่ ครัวเรือนมีรายได้จาก การประกอบ
อาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และท�ำธุรกิจส่วนตัวเป็นหลัก รองลงมา คือ รับราชการ
รับจ้างทั่วไปหรือบริการ พนักงานหรือลูกจ้างเอกชน ท�ำงานบ้าน ท�ำงานรัฐวิสาหกิจ ตามล�ำดับ การกระจายของ
การประกอบอาชีพในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน เช่น การค้าขายท�ำธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่อยูใ่ นชุมชน ในเวียง
ชุมชนมุสลิม รองลงมาอยู่ในชุมชนจองค�ำ ชุมชนโป่งนอก อาชีพรับราชการส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนบ้านทุ่ง อาชีพ
รับจ้างทัว่ ไปหรือพนักงานบริการอยูใ่ นชุมชนคริสเตียน เป็นต้น เริม่ พัฒนาแนวทางการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสมาชิกจากชุมชนมงคลทองจ�ำนวน ๒๗๐ ราย รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี (ข้อมูลจปฐ. ๒๕๕๙) มีภาระหนี้สินครัวเรือนระหว่าง ๔๐,๐๐๐– ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีภาระหนี้ครัวเรือน
จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ สร้างบ้าน ซื้อที่ดินท�ำกิน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อการซื้อยานพาหนะ รองลงมา คือ
การเจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และการท�ำการเกษตร เป็นต้น (ฐานข้อมูล TCNAP, ๒๕๕๘) ส่วนการออมเงิน
จะใช้บริการสถาบันการเงินในหมู่บ้าน เช่น สถาบันการเงินต�ำบลแม่สะเรียง กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์
เป็นต้น
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เศรษฐกิจระดับกลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพส่งผลทางตรงต่อการสร้างรายได้ การลดรายจ่าย
และการออม ได้แก่ กลุ่มถนนคนเดินบ้านกาศหมู่ที่ ๑๒ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงสตรี และกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงพื้นบ้าน
กลุ่มปักลูกเดือย กลุ่มตัดเย็บเสื้อไต กลุ่มน�้ำสมุนไพร กลุ่มอาหารพื้นบ้าน กลุ่มไข่ท�ำไข่เค็ม กลุ่มน�้ำพริกกุ้งฮาลาล
กลุ่ม OTOP และ กลุ่มดอกไม้จันทน์ ซึ่งมีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมู่ที่ ๒ ต�ำบลแม่สะเรียง และหมู่ที่ ๑๒ ต�ำบลบ้านกาศ
เป็นแหล่งทุน ส่วนการส่งผลกระทบทางอ้อมด้านเศรษฐกิจได้แก่ การจัดการขยะชุมชน ศูนย์เรียนรู้ เช่น ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนคริสเตียน โรงเรียนผู้สูงอายุปัจฉิมวุฒิวิทยาลัยเทศบาล ต�ำบลแม่สะเรียง เป็นต้น
เศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชน ประกอบด้วย งานและกิจกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มถนน
คนเดิน (กาดพุธ กาดศุกร์ กาดติ๊ด) ซึ่งมีการดำ�เนินการในรูปแบบการจัดการร่วมกันของชุมชนเอง สินค้าส่วนใหญ่
จะเป็นอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ และผลผลิตสินค้าทางการเกษตร นำ�มาจำ�หน่ายในตลาดถนนคนเดิน
ทำ�ให้ประชาชนเกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และเกิดการสร้างอาชีพในชุมชนอีกด้วย
กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน มีการรวมกลุ่ม สร้างข้อตกลง จัดการทรัพยากร จัดการเงิน
เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพ การสร้างกฎ กติกาซึ่งมีทั้งระดับกลุ่ม ระดับองค์กร และตำ�บล รวมถึงการ
มีกติการะหว่าง กลุ่มอาชีพที่คล้ายกัน เช่นกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มตัดเย็บเสื้อไต มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ทั้ง
ด้านฝีมือ การตลาดและการบริหารจัดการ เป็นต้น ส่วนการเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาเทคนิค มีการฝึก
ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม เช่น การอบรมสมาชิกกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง ให้สามารถออกแบบลวดลายผ้าเพิ่มใหม่
จากเดิม กลุ่มน้ำ�พริกกุ้งมีการอบรมสมาชิก ในการออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น กลุ่มน้ำ�หมัก
ชีวภาพ มีการอบรมสมาชิกและให้ความรู้ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ เช่น ทำ�แชมพูสระผม
น้ำ�ยาล้างจาน เป็นต้น
๓) สถานะด้านสภาวะแวดล้อม
พื้นที่เขตเทศบาลตำ�บลแม่สะเรียงมีลักษณะเป็นเขตเมือง บ้านเรือนบางส่วนเป็นตึกแถว โรงแรม ร้าน
อาหาร อีกส่วนหนึ่งเป็นบ้านเรือน แยกเป็นสัดส่วน มีแม่น้ำ�ไหลผ่านสองสาย ได้แก่ ลำ�น้ำ�แม่ยวม และลำ�น้ำ�
แม่สะเรียง ลำ�เหมืองแกนเป็นลำ�น้ำ�แยกเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค เกษตรกรรม มีการ
อนุรักษ์ด้วยการกำ�หนดเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ชุมชนจองคำ�บริเวณข้างวัดสุพรรณรังษี
สถานการณ์ด้านมลพิษ พบใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) มลพิษด้านขยะ ซึ่งเป็นขยะครัวเรือน ร้านค้า โรงแรม
หน่วยงาน เทศบาลมีบริการเก็บขยะและการคัดแยกขยะ โดยจัดถุงขยะแยกสี เช่น ถุงใสสำ�หรับขยะประเภทมีพิษ
ถุงสีสม้ สำ�หรับขยะประเภททัว่ ไป ถุงสีฟา้ สำ�หรับขยะเปียก นอกจากนีย้ งั มีการรณรงค์ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
นำ�ขยะเปียกมาทำ�น้ำ�หมักชีวภาพในพื้นที่ชุมชนมงคลทอง (๒) น้ำ�เน่าเสียจากครัวเรือน ร้านค้า โรงแรมทำ�ให้เกิด
น้ำ�ขัง ส่งกลิน่ เหม็น กลุม่ ทำ�น้ำ�หมักชีวภาพได้รณรงค์การทำ�น้ำ�หมักจุลนิ ทรีย์ สำ�หรับเทลงในร่องระบายน้ำ�เพือ่ ลด
กลิน่ เหม็น (๓) ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง มีการรณรงค์ไม่ให้เผาหญ้า เพือ่ เตรียมทำ�เกษตร เทศบาล
ได้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง รวมทั้งการรณรงค์ไม่ให้มีการเผา ในเขตเทศบาลตำ�บลแม่สะเรียง และได้มีการแจก
หน้ากากอนามัยป้องกันตนเองด้วย เป็นต้น
การจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ เทศบาลตำ�บลแม่สะเรียงจัดสวนสุขภาพซึง่ เป็นสถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย
รวมกลุ่มกิจกรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนมุสลิมและชุมชนบ้านทุ่ง รวมถึงการมีศูนย์กีฬาในชุมชนมุสลิม เป็นสถานที่ให้
คนในชุมชนมีโอกาสรวมกลุ่มกันเล่นกีฬาที่สนใจ หรือกิจกรรมออกกำ�ลังกายที่ชอบหลายแบบ โดยจัดพื้นที่ให้เป็น
จุดๆ รวมถึงบริเวณลานวัดด้วย เช่น บาสโลป รำ�ไม้พลองแม่บุญมี เป็นต้น
๔) สถานะด้านสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่พบในพื้นที่เทศบาลตำ�บลแม่สะเรียง จำ�แนกตามกลุ่มประชากรได้ดังนี้
(ข้อมูล TCNAP, ๒๕๕๘)
๑. เด็กอายุ ๓-๕ ปีมีปัญหาฟันผุร้อยละ ๘๐
๒. เด็กวัยเรียนมีปัญหา ฟันผุ ร้อยละ ๕๐
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๓. กลุม่ วัยรุน่ มีปญ
ั หาการใช้สารเสพติด เรียนไม่จบภาคบังคับ ๙ คน พบการเจ็บป่วยเช่นปวดเมือ่ ยกล้าม
เนื้อ มีบาดแผล กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดและภูมิแพ้
ช่องทางการสือ่ สารกันในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำ�บลแม่สะเรียงมีหลากหลาย ได้แก่ ระดับหน่วยงาน เช่น หนังสือ
ราชการ เสียงตามสายของเทศบาล เว็บไซด์ ป้ายไฟวิ่ง Facebookเทศบาล หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย เป็นต้น และในระดับชุมชน ได้แก่ เสียงตามสายของชุมชน การบอกต่อ การโทรศัพท์ เป็นต้น ส่วน
การรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์สามารถดำ�เนินการได้อย่างน้อยผ่าน ๖ ช่องทางได้แก่ เว็บไซด์ของเทศบาล โทรศัพท์
ประชุม ตูแ้ สดงความคิดเห็น ทำ�หนังสือแจ้งมายังหน่วยงาน และเขียนแบบร้องเรียน ทีผ่ า่ นมามีจำ�นวนเหตุทตี่ อ้ ง
ทำ�การไกล่เกลี่ย จำ�นวน ๑ เรื่อง กรณีกลิ่น และควันจากการปิ้ง ย่างของร้านหมูกะทะ โดยเทศบาลได้ทำ�หน้าที่
ไกล่เกลี่ยด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบ เป็นตัวกลางในการเจรจาสองฝ่าย และทำ�ข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย และ
ได้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ
๕) สถานะด้านการจัดการตนเอง
จากสถานการณ์ปัญหาที่พบในพื้นที่เทศบาลตำ�บลแม่สะเรียง พบปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ประชาชนมี
รายได้น้อย หนี้สิน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษ ได้แก่ ปัญหาขยะในพื้นที่เขตเทศบาลซึ่งมากถึงวัน
ละ ๑ ตัน ปัญหาน้ำ�เสีย จากร้านอาหาร โรงแรม ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหาเสียงดังจากร้านอาหาร นอกจาก
นี้ยังมีปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ�ท่วม น้ำ�หลาก รวมถึงปัญหาหมอกควันจากภัยป่าในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาด้าน
สังคม เช่น การติดสารเสพติด เด็กไม่จบการศึกษาภาคบังคับ เป็นต้น ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ของคนในชุมชน ได้แก่ การสูบบุหรีป่ ระจำ� การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ประจำ� เครียด วิตกกังวลนอนไม่หลับ และ
การไม่ไปรับการตรวจสุขภาพ เป็นต้น ที่ผ่านมาชุมชนเทศบาลตำ�บลแม่สะเรียง พึ่งตนเองแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทำ� ร่วมแก้ปัญหาแม้จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
ประเพณี รวมทั้งความคิด ความเชื่อ แต่ชุมชนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปรากฏให้เห็น
ในทุนและศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละด้านในการจัดการกับปัญหา และเหตุที่มาของปัญหาดังนี้
- ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มกันดำ�เนินกิจกรรมทางสังคมได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม ศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนมุสลิม กลุ่มรักษ์การอ่าน สภาวัฒนธรรมอำ�เภอแม่สะเรียง และมีแหล่งประโยชน์ที่ทำ�ให้คนมารวม
กันทำ�กิจกรรมได้แก่ วัดที่เป็นศาสนสถานสำ�คัญในอำ�เภอแม่สะเรียงเช่น วัดจองคำ� วัดศรีบุญเรือง วัดมันตะเล
(วัดจันทราวาส) มัสยิด โบสถ์นักบุญเปาโล คริสจักรร่มเกล้า คริสจักรบ้านโป่ง เป็นต้น มีการจัดสวัสดิการ
อย่างน้อย ๓ ลักษณะได้แก่ ๑) กองทุนสวัสดิการชุมชน จัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย ๒) เทศบาล สนับสนุน
การจัดพื้นที่สาธารณะสำ�หรับการออกกำ�ลังกาย หลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะสำ�หรับการออกกำ�ลังกายเป็นกลุ่ม หรือ
ส่วนบุคคล ๓) สวัสดิการที่ช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วย โดยการรับ ส่งไปโรงพยาบาล การไป
เยี่ยมบ้าน พร้อมชุดเยี่ยมบ้าน เป็นต้น
- ด้านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มกันด้านเศรษฐกิจได้แก่ กลุ่มถนนคน (เดินกาดพุธ กาดศุกร์ กาดติ๊ด)
กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยง กลุ่มทำ�ไข่เค็ม กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มทำ�อาหารพื้นบ้าน OTOPน้ำ�พริกกุ้งเป็นต้น และยังมี
กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มออมทรัพย์ ทำ�หน้าที่เป็นแหล่งทุนด้านการประกอบอาชีพ
- ด้านสภาวะแวดล้อม ด้วยเป็นพื้นที่ศูนย์กลางที่พักอาศัย เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง
มีธุรกิจที่ตอบสนองการท่องเที่ยวโรงแรม ร้านอาหาร ทำ�ให้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำ�เนินงานที่สร้าง
ผลกระทบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) การรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขและจัดการกับปัญหาของ
กลุ่มสร้างเมืองสุขภาวะ ที่แกนนำ�ภาคประชาชนรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาลตำ�บลแม่สะเรียง
โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับหลายฝ่ายมีข้อตกลงในระดับครัวเรือน กลุ่ม หน่วยงาน ชุมชน ในการจัดขยะ เช่น การ
คัดแยกขยะใส่ถุง เก็บถังขยะในซอย ถนน หน้าบ้านเรือนทั้งหมดมีกลุ่มจัดการขยะเปียกในชุมชน รวมกลุ่มทำ�น้ำ�
หมักชีวภาพ และการใช้ผลผลิตจากการหมักขยะเปียกแก้ไขปัญหาน้ำ�ทิง้ และส่งกลิน่ เหม็นโดยครัวเรือนใช้น้ำ�หมัก
เทลงในท่อน้ำ�ทิง้ เพือ่ ย่อยสลายจุลนิ ทรียล์ ดกลิน่ เหม็น มีครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะ กลุม่ อสม.ตาวิเศษเฝ้าระวัง
เรื่องขยะในชุมชน กลุ่มอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ�ที่เฝ้าระวังเรื่องน้ำ�เสีย การอนุรักษ์น้ำ�ผ่านการจัดพื้นที่วังปลา เป็นต้น
และ (๒) การจัดการโดยหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บขยะโดยเทศบาลตำ�บลแม่สะเรียง รณรงค์คัดแยกขยะ โดย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
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- ด้านสุขภาพ การมีหน่วยบริการสุขภาพในหลายรูปแบบ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียงที่ให้บริการรักษา
โรค และศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัวที่สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนทั้งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็ก
๐-๕ ปี วัยเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้เทศบาลตำ�บลแม่สะเรียงยังมีบริการเยี่ยมบ้าน ตรวจคัดกรอง
สุขภาพในชุมชน และยังมีบริการด้านสุขภาพเฉพาะประเด็น เช่น ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ โรงเรียนผู้สูง
อายุ (แม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย) เป็นต้น การช่วยเหลือดูแลกันของชุมชนได้แก่ กลุ่มอสม.เทศบาลตำ�บล
แม่สะเรียง ให้การดูแล ตรวจคัดกรองสุขภาพ เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ซึ่งกระจายอยู่ทุกชุมชนรวม ๔๓ คน
และยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจำ�นวน ๑ คนที่ผ่านการอบรมมีความเชี่ยวชาญการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
ติดบ้าน และติดเตียง เป็นต้น นอกจากนีเ้ ทศบาลยังสนับสนุนการจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ เช่น สวนสุขภาพทีเ่ ป็นศูนย์กลางการ
ออกกำ�ลังกาย ที่สนามของเทศบาล และกระจายใน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมุสลิม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านโป่งนอก และ
สนับสนุนกลุ่มส่งเสริมสุขภาพเช่น ชมรมจักรยาน กลุ่มบาสโลป กลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
- ด้านการเมืองการปกครอง มีการจัดการความขัดแย้งในชุมชนเกิดขึ้นจากครัวเรือนกับสถานประกอบการ หรือ
ครัวเรือนกับหน่วยงานรัฐ หรือการทำ�ข้อตกลงระหว่างกลุ่มองค์กรมี กระบวนการไกล่เกลี่ย ที่สำ�คัญคือเทศบาลตำ�บล
แม่สะเรียงที่มีศูนย์รับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ตู้รับข้อร้องเรียน Facebook ประธานชุมชน หรือโดยตรงกับผู้
บริหาร เป็นต้น

(ตัวอย่าง ๕) การเขียนรายงานระบบการจัดการตนเอง : กรณีการจัดการตนเองต�ำบลทุ่งรวงทอง

แผนภาพที่ ๘.๓ การเขียนรายงานระบบการจัดการตนเอง
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ระบบการจัดการตนเองเทศบาลตำ�บลรวมทุ่งรวงทอง อำ�เภอจุน จังหวัดพะเยา
การพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองของตำ�บลทุ่งรวงทอง อำ�เภอจุน จังหวัดพะเยา มีทั้งการจัดการ
งานตัง้ แต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับเครือข่าย โดยจากการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมามีงานและกิจกรรมแบ่งเป็น ๖ ระบบ
ได้แก่ ๑) ระบบเศรษฐกิจชุมชน ๒) ระบบสวัสดิการและอาสาสมัคร ๓) ระบบการจัดระเบียบชุมชน ๔) ระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ๕) ระบบการจัดการเงินทุน ๖) ระบบการบริหารจัดการตำ�บล ดังรายละเอียด
๑. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
§ งานและกิจกรรม
เทศบาลตำ�บลทุ่งรวงทอง อำ�เภอจุน จังหวัดพะเยา มีการสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของ โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายและการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยสร้างรายได้ให้
กับสมาชิกตั้งแต่ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม หมู่บ้านและตำ�บล การจัดกิจกรรมที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัว
เรือน และการจัดให้มีแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกในชุมชนสามารถกู้ยืมหรือนำ�ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมี
การจัดการตั้งแต่ในระดับครัวเรือน จนถึงระดับเครือข่าย ดังรายละเอียด
๑) การเพิ่มรายได้ ได้แก่ ๑) การจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน โดยมีแกนนำ�และครัวเรือน
ต้นแบบในการทำ�เกษตรผสมผสานในครัวเรือน เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบในบ่อ เลี้ยงปลาใน
สระน้ำ� และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน โดยการทำ�น้ำ�ยาล้างจานจากมะกรูด เพื่อเป็นการลดรายจ่าย
และสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อีกทาง นอกจากนี้แกนนำ�และครัวเรือนต้นแบบยังสามารถเป็นวิทยากรสอนให้กับ
ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เรื่องการทำ�เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ๒) การจัดการเศรษฐกิจระดับกลุ่ม โดยการรวม
กลุ่มสมาชิกในชุมชนนำ�ทรัพยากรที่ปลูกในครัวเรือนมาแปรรูปเพิ่มรายได้ เช่น การน้ำ�พริกข่า การรวมกลุ่มเพื่อ
ฝึกอาชีพและช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตอาหารโคขุน กลุ่มจักสาน กลุ่มเลี้ยง
ผึ้ง กลุ่มชาวนาประชารัฐ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มเกษตรกรทำ�ไร่ทุ่งรวงทอง เป็นต้น โดยการจัดการ
เศรษฐกิจของหมู่บ้านระดับกลุ่ม มีการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านพัฒนาศักยภาพสามารถสร้างงาน สร้างราย
ได้ให้กับชุมชน ได้แก่ กลุ่มน้ำ�ดื่มชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรน้ำ�พริกข่า กลุ่มผลิตปุ๋ย (อินทรีย์) กลุ่มสตรีแม่บ้าน
เป็นต้น ซึ่งงานและกิจกรรมของกลุ่มมีการทำ�ข้อตกลง กฎกติกา การดำ�เนินงานของกลุ่ม มีการรวมกลุ่มกันผลิต
จำ�หน่าย และปันผลกำ�ไรให้กับสมาชิก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
๒) ลดรายจ่าย โดยมีแกนนำ�ในชุมชนและครัวเรือนต้นแบบในการเป็นต้นแบบการปลูกผักสวน
ครั้งรั้วกินได้ในครัวเรือนเพื่อช่วยลดค่าใช้และมีผักที่ปลอดภัยให้กับสมาชิกในครัวเรือน นอกจากนี้ยังการการรวม
กลุ่มสมาชิกในการทำ�เกษตรโดยการลดต้นทุนในการผลิต เช่น การทำ�ปุ๋ยหมักที่เริ่มจากการทำ�ใช้เองในครัวเรือน
และมีการถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายความรู้สู่ชุมชน การรวมกลุ่มทำ�ปุ๋ยอินทรีย์
สำ�หรับใช้ในครัวเรือนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจและสถาบันการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรวม
กลุ่มเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มพลังงานทดแทน ที่มีการ
รวมกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทนมาใช้แทนการใช้ โดยการใช้พลังงานทดแทนจากเตาเศรษฐกิจแบบครัวเรือน
แทนการใช้แก๊สประกอบอาหารซึ่งมีราคาสูงกว่า อีกทั้งยังเป้ฯฏษณลดสิ่งเหลือใช้ในภาคการเกษตร เช่น เศษไม้
กิ่งลำ�ไย แกลบ เป็นต้น
๓) แหล่งเงินทุน โดยมีการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชน ที่มีการดำ�เนินการ
รูปแบบสถาบันการเงินชุมชน สำ�หรับ ออม กู้ยืม และจัดสวัสดิการให้สมาชิก คือ กองทุนหมู่บ้าน
§ ทุนทางสังคม ได้แก่ แกนนำ�ชุมชน แกนนำ�กลุม่ ผูใ้ หญ่บา้ น กำ�นัน กลุม่ น้ำ�พริกข่า ครัวเรือนเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มผลิตอาหารโคขุน กลุ่มจักสาน กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มชาวนาประชารัฐ กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มเกษตรกรทำ�ไร่ทุ่งรวงทอง กลุ่มจัดซื้อปุ๋ย ร้านค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจลำ�ไยมหาพืชผล
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๒. ระบบสวัสดิการและอาสาสมัคร
๒.๑ งานและกิจกรรม
เทศบาลตำ�บลทุ่งรวงทองมีการขับเคลื่อนนโยบายและการสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อจัด
กิจกรรมทีท่ ำ�ให้สมาชิกในชุมชนมีสวัสดิการช่วยเหลือทัง้ ในยามปกติ เมือ่ เกิดภัยพิบตั แิ ละยามฉุกเฉิน รวมทัง้ การ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาตำ�บล โดยให้ความสำ�คัญของการสร้างความร่วมมือและ
การสร้างความมีจิตอาสาของสมาชิกในทุกระดับ โดยมีการจัดการตั้งแต่ในระดับครัวเรือน จนถึงระดับเครือข่าย
ดังรายละเอียด
- การจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ได้แก่ ๑) การจัดสวัสดิการช่วยเหลือยามปกติที่มีสวัสดิการช่วย
เหลือตัง้ แต่เกิด เจ็บและเสียชีวติ โดยมีทนุ ทางสังคมทีด่ ำ�เนินการ ได้แก่ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น ธนาคารข้าว กลุม่
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในการบริหาร
จัดการการดูแลช่วยเหลือและจัดสวัสดิการในชุมชน เช่น การจัดตัง้ กองทุนหมูบ่ า้ น การช่วยเหลือทีเ่ ป็นสวัสดิการ
ตัง้ แต่เกิด ป่วย ตาย โดยมีการจัดสวัสดิการสำ�หรับสมาชิกเมือ่ คลอดบุตร ป่วยนอนโรงพยาบาล เสียชีวติ นอกจาก
นีย้ งั มีการจัดสวัสดิการของกลุม่ เพือ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปแบบของการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
ในการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ� เช่น ธนาคารข้าว กลุ่มฉางข้าว ร้านค้าชุมชน ๒) การช่วยเหลือในภาวะพิบัติภัย ได้แก่
น้ำ�ท่วม วาตภัย อัคคีภัย มีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านคอยประสานงานขอความช่วยเหลือกับผู้นำ�ท้อง
ถิน่ ในระดับตำ�บลและอำ�เภอ และในหมูบ่ า้ นมีกลุม่ ชรบ.เป็นชุดรักษาความสงบ ให้การช่วยเหลือ โดยอาสาสมัครได้
ผ่านการฝึกทักษะในการให้การช่วยเหลือเมือ่ เกิดอุบตั ภิ ยั การเฝ้าระวัง การอพยพ การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนผู้
ประสบภัย และยังมีระบบการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน โดยมีบริการของหน่วยกูช้ พี กูภ้ ยั และอาสากูช้ พี ของตำ�บล
ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉิน และส่งต่อไปยังสถานบริการสุขภาพที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาสาสมัครจะได้รับการ
ฝึกอบรมทักษะในการประเมิน ช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อทุกปี
- อาสาเกือ้ กูล โดยมีการระดมลงแรง และระดมทรัพยากรช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนในกรณีตา่ งๆ
เช่น การระดมแรงช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ในชุมชน การซ่อมแซมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
การตรวจตราเฝ้าระวังความเสี่ยงในหมู่บ้าน การจัดด่านช่วงเทศกาลต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นต้น และการรวมกลุ่ม
จิตอาสาของกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ
ร่วมกับทีมอสม. และเจ้าหน้าที่บริการสุขภาพอื่น มีการระดมเงินซื้อของเยี่ยมบ้าน และการรวมกลุ่มผู้สูงอายุใน
การเป็นแกนนำ�ออกกำ�ลังกายตามหมู่บ้าน เป็นต้น
๒.๒ ทุนทางสังคมที่ดำ�เนินการ ได้แก่ กลุ่มอสม. กลุ่มอปพร. กลุ่มชรบ สตบ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า กลุ่มสามัคคี กลุ่มผู้สูงอายุ
๓. ระบบการจัดระเบียบชุมชน
§งานและกิจกรรม
การจัดการตนเองของเทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทองเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ น�ำมาสูก่ ารพัฒนางานและกิจกรรมในการจัดระเบียบชุมชนทีม่ กี ารขับเคลือ่ นนโยบายและการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานเพือ่ จัดกิจกรรมทีท่ ำ� ให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการลดปัจจัยเสีย่ ง การดูแลความสงบใน
ชุมชน การพัฒนาชุมชน การจัดการน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค การจัดการความขัดแย้งทะเลาะวิวาทและการจัดการ
ทรัพยากร ป่า น�้ำ ขยะ โดยมีการจัดการตั้งแต่ในระดับครัวเรือน จนถึงระดับเครือข่าย ดังรายละเอียด
๑) การดูแลจัดการปัจจัยเสี่ยง เช่น สุรา โดยมีการส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการลดละเลิกการดื่ม
แอลกอฮอล์ทงั้ แกนน�ำชุมชน ปราชญ์และหัวหน้าครัวเรือน เพือ่ เป็นแบบอย่างให้กบั เด็กและเยาวชน มีการจัดเวที
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลต้นแบบกับสมาชิกและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่สมาชิกชุมชนเกี่ยวกับโทษของการดื่มสุรา การท�ำข้อตกลงในระดับกลุ่มและหมู่บ้านในการจัดงานศพ
ปลอดเหล้า การตั้งด่านชุมชนช่วงเทศกาลเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ การท�ำข้อตกลงเมาไม่ดื่ม เป็นต้น
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๒) ดูแลความสงบสุขของหมู่บ้าน มีกลุ่ม ชรบ. เป็นชุดรักษาความสงบ ให้การช่วยเหลือ โดยอาสา
สมัครได้ผา่ นการฝึกทักษะในการให้การช่วยเหลือเมือ่ เกิดอุบตั ภิ ยั มีการเฝ้าระวังภัยในหมูบ่ า้ นและชุมชน โดยมีผนู้ ำ�
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเพื่อประเมินและเฝ้าระวังภัยต่างๆ
๓) พัฒนาหมูบ่ า้ น มีการร่วมจัดทำ�แผนในทุกระดับ เช่น แผนหมูบ่ า้ น แผนพัฒนาชุมชน แผนท้องถิน่
การทำ�ประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและตำ�บลเพื่อสำ�รวจและสะท้อนปัญหาในชุมชน และร่วมกันวางแผนหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน การสนับสนุนจากอบต.ทุ่งรวงทองในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมทัง้ ในระดับครัวเรือน กลุม่ หมูบ่ า้ น และตำ�บลเพือ่ สร้างผลผลิตหรือชิน้ งานทีจ่ ะช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน
ในทุกระดับได้
๔) การจัดการน้ำ�ดืม่ น้ำ�ใช้ ในพืน้ ทีม่ ลี ำ�น้ำ�และมีลำ�เหมืองผ่านในหมูบ่ า้ น แต่ละหมูบ่ า้ นมีคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นและผูน้ ำ�ชุมชนเป็นผูด้ แู ล โดยการทำ�กติกา ข้อตกลงในการใช้นำ�้ ร่วมกัน เช่น การทำ�การเกษตรตามฤดูกาล เพือ่
ห้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดน้ำ� และมีการร่วมกับสมาชิกในชุมชนมีการขุดสระน้ำ�ในพืน้ ทีน่ าตัวเองเพือ่ เก็บกักน้ำ�ไว้
สำ�หรับเพาะปลูกและทำ�การเกษตร ทำ�ให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ นี ำ�้ ใช้ตลอดปี ทุกครัวเรือนเข้าถึงแหล่งน้ำ�ได้ทง้ั หมด รวมทัง้
การมีอ่างเก็บน้ำ� ประปาผิวดิน ประปาหมูบ่ า้ นสำ�หรับใช้อปุ โภค และโรงน้ำ�ดืม่ สำ�หรับการบริโภค ทำ�ให้มีนำ�้ ใช้ตลอดปี
๕) การจัดการความขัดแย้งทะเลาะวิวาท มีการนโยบายในการบริหารงาน โดยอาศัยการมีสว่ นร่วม
จากสมาชิกในหมูบ่ า้ นในทุกระดับ มีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและคณะกรรมการหมูบ่ า้ นอย่างเท่าเทียมกัน
การเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมในการจัดเวทีประชาคม และกรณีมีการขัดแย้งจะมีการไกล่เกลี่ยโยกำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวุโสที่เป็นที่ปรึกษาในชุมชน
๖) การจัดการทรัพยากร ป่า น้ำ� ขยะ ๑) การจัดการป่า มีการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ ซึง่ มีการจัดการ
โดยคณะกรรมการหมูบ่ า้ น แกนนำ�และผูใ้ หญ่บา้ น เช่น การปลูกป่าในวันสำ�คัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันสงกรานต์ เป็นต้น
และมีการจัดการป่าผ่านคณะกรรมการ และอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่ ของตำ�บล ร่วมกันจัดทำ�แนวป้องกันไฟป่า นอกจากนี้
แกนนำ�โดยผูใ้ หญ่บา้ นและผูส้ งู อายุรว่ มจัดสายตรวจหมูบ่ า้ น จัดเวรยามเพือ่ เฝ้าระวังไฟป่า เฝ้าระวังผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนกฎระเบียบ
โดยตัง้ รางวัลสำ�หรับผูแ้ จ้งเบาะแส ทำ�ให้การดูแล รักษาป่าได้ผลและมีสว่ นร่วม ๒) การจัดการขยะ โดยการทำ�ข้อตกลง
การคัดแยกขยะในครัวเรือน การจัดการขยะในครัวเรือน เช่น การเผาและฝัง เป็นต้น
§ทุนทางสังคม ได้แก่ กลุ่ม อปพร กลุ่มชรบ กลุ่มคณะกรรมการแม่บ้าน กลุ่มสามัคคี กลุ่มผู้ใช้นำ�้
กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนห้วยน้ำ�ริน
๔. ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
๔.๑ งานและกิจกรรม
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยที่จำ�นวนผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปของตำ�บลมีจำ�นวน ๑๓๓๑ คน นำ�มา
สู่การขับเคลื่อนชุมชมตั้งแต่ระดับนโยบายและการพัฒนางานและกิจกรรม โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น แกนนำ�ชุมชน
แกนนำ�หมู่บ้าน ผู้นำ�กลุ่มและสมาชิกในชุมชน ทำ�งานเชื่อมประสานกัน ก่อให้เกิดงานและกิจกรรมที่เป็นการช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งการรวมกลุ่มเพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่เป็นการสร้างรายได้ การส่งเสริมสุขภาพ
และการจัดสวัสดิการ ดังรายละเอียด
๑) สร้างรายได้ มีการรวมกลุ่มเพื่อฝึกสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้
เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มน้ำ�พริกข่า กลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นต้น
๒) ส่งเสริมสุขภาพ มีแกนนำ�ผูส้ งู อายุและการรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุในการออกกำ�ลังกาย เช่น รำ�ไม้พอง
แอโรบิค มีการรณรงค์และให้ความรูโ้ ดยกลุม่ อสม. เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ เช่น การ
รับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพประจำ�ปี เป็นต้น
๓) จัดสวัสดิการ มีการเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำ�ลังใจ มอบของช่วยเหลือจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มอสม.
๔.๒ ทุนทางสังคม ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มจักสาน กองทุนผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. กองทุน
สปสช. โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ ศูนย์ LTC
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๕. ระบบการจัดการเงินทุน
ต�ำบลทุง่ รวงทองได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต�ำบลทุง่ รวงทองในปีพ.ศ ๒๕๓๙ ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ท�ำให้
มีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนที่โดดเด่นและสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาที่พบมากในพื้นที่คือ
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยประชาชนในพื้นที่มีรายรับเฉลี่ย ๑๑๘,๔๐๘ บาท รายรับครัวเรือน เฉลี่ย ๑๗๑,๙๒๙ บาท
ออม ๑,๔๑๗ ครัวเรือน (๘๗.๑๕%) หนี้ ๑,๑๔๒ ครัวเรือน (๖๙.๘%) เฉลี่ยครัวเรือน ๗ หมื่นบาท เฉลี่ยต่อคน ๒.๗
หมื่นบาท โดยแหล่งเงินทุนในชุมชนมีกว่า ๑๙๓ ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งทุน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองทุน
กขคจ. สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตรกปร. หมวดพะเยา กลุ่มเงินแสน กลุ่มอยู่ดีมี
สุข คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน กองทุนปุ๋ยประชารัฐ กลุ่มทอผ้า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่ม
ออมทรัพย์แม่บา้ น ร้านค้าชุมชน กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต กลุม่ เลีย้ งเป็ด ชมรมผูส้ งู อายุ กลุม่ กองทุนหมูบ่ า้ น
กองทุนร้านค้าประชารัฐ กองทุนโอ่ง กลุ่มออมทรัพย์ศุภนิมิต กลุ่มประมง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิศุภนิมิตร
ที่ให้ความรู้เรื่องการออมแก่ประชาชน
๕.๑ งานและกิจกรรม
เทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทองมีการสนับสนุนให้มีกองทุนหมุนเวียน ส่งเสริมการออม แก้ปัญหาหนี้สิน ลด
ต้นทุนการผลิต และบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการตั้งแต่ในระดับครัวเรือน จนถึง
ระดับเครือข่าย ดังรายละเอียด
๑) การจัดการตนเองระดับครัวเรือน ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลทุง่ รวงทองในหนึง่ ครัวเรือนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทองมุ่ง
เน้นส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต การลด
รายจ่ายในครัวเรือน เช่น กลุม่ เลีย้ งเป็ด กลุม่ ประมง เป็นต้น ส่งเสริมการออม ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ในครอบครัว
ีมสถาบันการเงินชุมชน กองทุนสวัสดิการด้านการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจครอบครัว ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กองทุน กขคจ. สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตรกปร. หมวดพะเยา กลุ่มเงินแสน กลุ่ม
อยูด่ มี สี ขุ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น กลุม่ ออมทรัพย์แม่บา้ น กองทุนปุย๋ ประชารัฐ เป็นแหล่งเงินทุนภายในชุมชน เพือ่
ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้กใู้ นอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยหนีน้ อกระบบในครัวเรือน ทัง้ นีห้ นี้
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการกู้มาเพื่อการเกษตร ส่วนการออมเงินจะใช้บริการ สถาบันการเงินชุมชน กองทุน
สวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น
๒) การจัดการตนเองระดับกลุ่ม มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพที่ส่งผลทางตรงต่อการสร้างรายได้
การลดรายจ่ายและเป็นการออมภายในชุมชน ได้แก่ กลุ่มในระดับหมู่บ้านที่ช่วยสนับสนุนพันธุ์ข้าวเพาะปลูก การ
ปลูกข้าวเพื่อบริโภค กองทุนปุ๋ยประชารัฐที่ท�ำให้ได้ปุ๋ยราคาถูกเพื่อลดค่าใช้จ่าย สร้างการออมในกลุ่มสมาชิก เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น ในส่วนการเพิ่มรายได้ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ โดยมีการรวมกัน
๕- ๑๐ ครัวเรือน เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ทอเสื่อ จักสาน เลี้ยงโค เป็นต้น ซึ่งมีสถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มออมทรัพย์ เป็นแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวิต
๓) การจัดการตนเองระดับองค์กรชุมชน มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กองทุน กขคจ. สถาบันการเงินชุมชน
ธนาคารหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตรกปร. หมวดพะเยา ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของคนในชุมชนเพือ่ สนับสนุนให้สมาชิกชุมชนมีรายได้เสริมให้กบั ครอบครัวและชุมชน การสร้างราย
ได้จนสามารถสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในกลุม่ ของตนเองจนเป็นกลุม่ จัดการตนเอง (การด�ำเนินชีวติ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง) การสร้างอาชีพเสริม การเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออม
๔) การจัดการตนเองระดับเครือข่าย การส่งเสริมเกษตรยั่งยืนใช้การสร้างต้นแบบเพื่อท�ำให้เห็นวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนรองรับ รวมทั้งการน�ำต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชนน�ำมาเคลื่อนเศรษฐกิจ
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างขึ้น และเชื่อมโยงการท�ำงานกับเครือข่ายนอกพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ชุมชน เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มเลี้ยงโค เป็นต้น เน้นการน�ำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
จากการรวมตัวกันของคนในชุมชนท�ำให้เกิดอาชีพต่างๆ อย่างหลากหลายซึ่งมีการระดมทุนของคนใน
กลุม่ มาช่วยเหลือกันภายในกลุม่ เกิดการจัดการเงินอย่างเป็นระบบท�ำให้มเี งินทุนหมุนเวียนของกลุม่ เงินทุนในชุมชน

372

ทุกหมูบ่ า้ นส�ำหรับการกูย มื เงินในการลงทุนประกอบอาชีพ การมีกลุม่ องค์กรทีเ่ ข้มแข็งและยัง่ ยืนสามารถจัดการ
ตนเองสร้างผลกระทบในภาพรวม ไดแก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์การเกษตรกปร. หมวดพะเยา สถาบัน
การเงินชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกลุ่มทางสังคมระดับต�ำบลมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีจดั สวัสดิการให้กบั ชุมชนตัง้ แต่เกิดจนตาย กองทุนหมูบ่ า้ น กองทุน กขคจ. ธนาคารหมูบ่ า้ น เป็นการบริหาร
จัดการโดยชุมชน มีเงินหมุนเวียนในบัญชี กลุ่มเงินแสน กลุ่มอยู่ดีมีสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
แม่บ้าน กองทุนปุ๋ยประชารัฐ กลุ่มทอผ้า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน ร้านค้าชุมชน กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเลี้ยงเป็ด ชมรมผู้สูงอายุ กองทุนร้านค้าประชารัฐ กองทุนโอ่ง กลุ่มออมทรัพย์ศุภนิมิต
กลุ่มประมง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนที่ช่วยลดภาระหนี้สินนอกระบบของคนในหมู่บ้านได
๕.๒ ทุนทางสังคม ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น กองทุน กขคจ. สถาบันการเงินชุมชน ธนาคารหมูบ่ า้ น
สหกรณ์การเกษตรกปร. หมวดพะเยา กลุ่มเงินแสน กลุ่มอยู่ดีมีสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์แม่
บ้าน กองทุนปุ๋ยประชารัฐ กลุ่มทอผ้า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน ร้านค้าชุมชน กลุ่มออม
ทรัพย์เพือ่ การผลิต กลุม่ เลีย้ งเป็ด ชมรมผูส้ งู อายุ กลุม่ กองทุนหมูบ่ า้ น กองทุนร้านค้าประชารัฐ กองทุนโอ่ง กลุม่
ออมทรัพย์ศุภนิมิต กลุ่มประมง
๖. ระบบการบริหารจัดการต�ำบล
๖.๑ งานและกิจกรรม
การบริหารจัดการต�ำบลของเทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง ได้มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชน ยึดหลักการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การ
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การพัฒนาคน และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน พัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชน โดยส่วนใหญ่รูปแบบการด�ำเนินงานเป็น
นโยบายทีส่ อดคล้องกับภาครัฐ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�ำบลทุง่ รวงทอง ศูนย์บริการคนพิการ
เทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง ศพด.เทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการเทศบาลต�ำบลทุง่ รวงทอง งานและกิจกรรมทีดำ� เนินเน้นการดูแลส่งเสริมสุขภาพดี ตามวิถชี มุ ชน ประชาชน
มีความสุข และมีรายได้
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่าย ได้ใช้เครือ่ งมือในการจัดการ
ตนเองจากฐานรากอย่างแท้จริง มีการจัดเวทีประชาคม ให้เป็นเวทีเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ น และระดับต�ำบล การบริหารจัดการของเทศบาล แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานด้าน
ต่างๆ ที่เป็นการตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เป็นการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เกิด
ความรักสามัคคีทงั้ ในการด�ำเนินงานภายใต้การท�ำงานร่วมกันกับ ๔ องค์กรหลักทีส่ ำ� คัญ และร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีการช่วยเหลือเกื้อหนุน เกื้อกูล เช่น กลุ่มสตรี ชมรมรมสูงอายุ กลุ่มสามัคคี
ที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือบุคคล ลงแรงช่วยสังคม พร้อมจัดสวัสดิการช่วยกันในกลุ่ม การอาสาและสร้าง
สวัสดิการ เช่น กลุ่ม อปพร. ฌาปนกิจ กลุ่ม ประมง ประปาหมู่บ้าน ทีมอาสาสมัคร และกลุ่มจัดสวัสดิการช่วย
เหลือกันเอง การสร้างการเรียนรู้เช่น โรงเรียนต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน รวมถึงโรงเรียนผูส้ งู อายุทมี่ งี านและกิจกรรมทีม่ ากกว่าการเรียนรู้ เช่น การอาสา ส่งเสริมอาชีพ การ
ช่วยเหลือเยี่ยมเยือนกัน
๖.๒ ทุนทางสังคม: กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลทุ่งรวงทอง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต�ำบลทุ่งรวงทอง ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง ศพด.เทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง ศูนย์พัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลต�ำบลทุ่งรวงทอง
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(ตัวอย่าง ๖) ทุนทางสังคมระดับบุคคล ครอบครัว : กรณีต้นแบบด้านสุขภาพ
๑. ข้อมูลทั่วไป
นายเลิศ อาจหาญ อายุ ๗๖ ปี ข้าราชการเกษียณ ปัจจุบันมีบทบาทดังนี้ ๑) ประธานกลุ่ม
อาสาปันสุขตำ�บลป่างาม อำ�เภอป่างาม จังหวัดลำ�พูน ๒) บุคคลต้นแบบ วิทยากรด้านการทำ�เกษตร
อินทรีย์๓) สมาชิกอปพร.ม.๑ ๔) เลขานุการกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน และ๔) บุคคลต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
เส้นทางชีวิตของนายเลิศ อาจหาญ สู่การเป็นทุนทางสังคม ดังแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๘.๔ เส้นทางชีวติ ทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัวของนายเลิศ อาจหาญ หมูท่ ่ี ๑ บ้านป่างาม
เส้นทางชีวิตของนายเลิศ อาจหาญ สู่การเป็นทุนทางสังคมระดับบุคคลและครอบครัว ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๔๓ หลังจากที่เกษียณราชการครู นายเลิศต้องการอยู่บ้านพักผ่อนกับภรรยา จึงได้ดูแลตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เช่น ออกก�ำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เดินทุกวัน ท�ำอาหารรับประทานเอง เป็นต้น และเริ่มปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้บริเวณบ้าน ผลที่เกิดขึ้น นายเลิศมีสุขภาพแข็งแรง ตรวจร่างกายเป็นประจ�ำที่รพ.สต มีผัก
สมุนไพรที่บ้านเพื่อเป็นวัตถุดิบให้ภรรยาประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังเกษียณวิถีชีวิตเปลี่ยน อยู่บ้านเหงา มีแนวคิดที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการมีเพื่อน
และต้องการท�ำเกษตรอินทรีย์ งานและกิจกรรมในระยะนี้คือนายเลิศเริ่มท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น อปพร.
เป็นต้น ร่วมงานสังคมตามเทศกาลต่างๆ เริ่มท�ำเกษตรอินทรีย์ในบริเวณบ้านพื้นที่ ๔ ไร่ ผลที่เกิดขึ้นคือ นายเลิศ
ท�ำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน ปลูกพืชผักสมุนไพร ท�ำบ่อเลี้ยงปลา เพื่อรับประทานเองในครัวเรือน ที่เหลือแจก
จ่ายให้กับเพื่อนบ้าน น�ำไปท�ำบุญตามเทศกาลต่างๆ ของหมู่บ้าน และเข้าเป็นสมาชิก อปพร. เลขานุการกองทุน
ฌาปนกิจหมูบ่ า้ น และร่วมกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนือ่ ง เช่น วันรดน�ำ้ ด�ำหัว วันปีใหม่ เป็นต้น นายเลิศเป็นทีน่ บั ถือ
ของคนในหมูบ่ า้ น ท�ำงานจิตอาสาและเป็นทีร่ จู้ กั ได้รบั การยกย่องเป็นปราชญ์ดา้ นการท�ำเกษตรอินทรียข์ องต�ำบล
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พ.ศ. ๒๕๕๗ นายเลิศสุขภาพแข็งแรง สามารถทำ�งานได้ และแนวคิดของการช่วยเหลือคนอื่น ทำ�งาน
จิตอาสา ต้องการเพื่อนทำ�กิจกรรมร่วมกัน และต้องการชักชวนให้คนในชุมชนหันมาทำ�เกษตรอินทรีย์ จึงได้เริม
ถ่ายทอดการทำ�เกษตรอินทรีย์ให้แก่คนที่สนใจในหมู่บ้าน อีกทั้งในช่วงปีนี้เองเทศบาลจัดตั้งชมรมอาสาปันสุข
และประกาศรับสมาชิกอาสาปันสุข นายเลิศจึงสมัครเป็นสมาชิกอาสาปันสุข และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นในช่วงปีนี้คือ นายเลิศเป็นสมาชิกอาสาปันสุขร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการในชุมชน เป็น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับยกย่องเป็นครัวเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์จากตำ�บล
พ.ศ. ๒๕๕๙ นายเลิศสุขภาพแข็งแรง ทำ�งานได้ มีแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือคนอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำ�บล ต้องการเพื่อนทำ�กิจกรรมร่วมกัน นายเลิศจึงได้ช่วยกิจกรรมสังคม
อย่างต่อเนื่อง และดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำ�ลังกายด้วยการปั่นจักรยาน เดิน ทุกวัน ตรวจร่างกาย อีก
ทัง้ ดูแลภรรยาอายุ ๗๒ ปี ผลทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปีนคี้ อื นายเลิศได้รบั การเลือกเป็นประธานอาสาปันสุข สมาชิกอปพร.
เลขานุการกองทุนฌาปนกิจหมูบ่ า้ น เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นเกษตรอินทรีย์ ทำ�ให้คนทีส่ นใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้การทำ�เกษตรอินทรีย์ และครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษาในตำ�บลได้เชิญนายเลิศปราชญ์
ด้านการทำ�เกษตรอินทรียถ์ า่ ยทอดความรู้ สอนเด็กปลูกผักสวนครัว และนำ�เด็กทีศ่ พด. เด็กนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ มาเรียนรูท้ บี่ า้ นนายเลิศ และนายเลิศเป็นวิทยากรการทำ�เกษตรอินทรียใ์ นโรงเรียนผูส้ งู อายุ นายเลิศและ
ภรรยามีความสุขที่ได้ทำ�งานเพื่อสังคม และได้ช่วยเหลือผู้อื่น และนายเลิศสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำ�ตัว
๒. วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
เป้าหมายการทำ�งานนายเลิศคือต้องการช่วยเหลือคนอืน่ ทำ�งานเป็นจิตอาสา และมีเพือ่ นร่วมทำ�กิจกรรม
เพื่อสังคม
๓. กลุ่มเป้าหมายการดำ�เนินงานของทุนทางสังคม
การทำ�งานของนายเลิศ ส่งผลกระทบต่อ ๑๓ กลุ่มประชากรในพื้นที่ ดังนี้
๑) เด็ก ๐-๕ ปี จำ�นวน ๗๒ คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ�บล ที่ได้เรียนรู้การทำ�เกษตรอินทรีย์
๒) เด็ก ๖-๑๒ ปี จำ�นวน ๑๕๐ คน เรียนรู้การทำ�เกษตรอินทรีย์
๓) เด็กและเยาวชน จำ�นวน ๓๐ คน ที่เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มอาสา
ปันสุข
๔) หญิงตั้งครรภ์ จำ�นวน ๑๐ ราย ที่ได้รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๕) กลุ่มวัยทำ�งาน จำ�นวน ๕๐ คน ที่ได้เรียนรู้การทำ�เกษตรอินทรีย์
๖) ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป) จำ�นวน ๑๕๐ คน เรียนรู้การทำ�เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนผู้สุงอายุที่นายเลิศ
เป็นวิทยากร
๗) ผู้ป่วยติดเชื้อ จำ�นวน ๑๑ ราย ที่รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๘) ผู้ป่วยจิตเวช จำ�นวน ๗ ราย ที่รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๙) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำ�นวน ๓๓ ราย ที่รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๑๐) ผู้ด้อยโอกาส จำ�นวน ๓ ราย ที่รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๑๑) คนพิการ จำ�นวน ๑๐ ราย ที่รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๑๒) ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จำ�นวน ๑๕ ราย ที่รับการเยี่ยมบ้านจากกลุ่มอาสาปันสุข
๔. วิธีการทำ�งาน
การทำ�งานของนายเลิศตามเส้นทางชีวติ ได้เริม่ จากพัฒนาตนเองอย่างเนือ่ งหลังจากเกษียณอายุราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้ร่วมเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นำ�อย่างเป็นทางการในชุมชนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยการเป็น
สมาชิกอป.พร. เลขานุการกองทุนฉาปนกิจหมู่บ้าน ทำ�ครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ และได้ร่วมกิจกรรมทางสังคม
อย่างต่อเนื่อง มีแนวคิดการช่วยเหลือคนอื่นและจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นประธาน
อาสาปันสุข สมาชิกอปพร. เลขานุการกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
ลักษณะการท�ำงานของนายเลิศเริม่ จากท�ำงานเดีย่ วทีเ่ น้นการท�ำในครัวเรือน เช่น การท�ำเกษตรปลูกพืช
ผักสวนครัว สมุนไพร เพื่อประกอบอาหารรับประทานเอง เป็นต้น จากนั้นมีการเปลี่ยนวิธีการท�ำงานเป็นแบบ
กลุ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหมู่บ้าน และต�ำบลจนถึงปัจจุบัน
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เครื่องมือในการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) แนวทางการท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยเข้ารับการอบรมจากเกษตรอ�ำเภอ ประกอบกับการประยุกต์ความ
รู้ที่ได้
๒) จากประสบการณ์การเป็นครูสอนนักเรียน
๓) อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้การท�ำเกษตร ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากอบต. เพื่อสนับสนุนการเปิด
บ้าน
๔) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์
๕) แนวทางการท�ำบัญชี ในส่วนบทบาทของเลขานุการกองทุนฌาปนกิจหมูบ่ า้ น นายเลิศได้รบั การอบรม
การ
๖) ท�ำบัญชีและการจัดการกองทุน
๗) แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ส�ำหรับการท�ำงานเป็นจิตอาสากลุ่มอาสาปันสุข
๕. กลไกหนุนเสริมการด�ำเนินงาน
๑) อบต. สนับสนุนการเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์
๒) เกษตรอ�ำเภอ หนุนเสริมความรู้และทักษะการท�ำเกษตรอินทรีย์
๓) รพ.สต. หนุนเสริมด้านความรู้และการพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มจิตอาสาปันสุข ให้สามารถดูแลผู้ป่วย
และผู้
๔) ที่ต้องการความช่วยเหลือที่บ้าน
๕) ข้อบัญญัติต�ำบล สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะแกนน�ำกลุ่มอาสาปันสุข และการด�ำเนิน
งาน
๖) ของกลุ่ม
๗) พมจ. สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานกลุ่มอาสาปันสุข
๖. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) ผลกระทบต่อ ๑๓ กลุ่มประชากรในพื้นที่ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
๒) ผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ มิติ ดังนี้
๒.๑) ด้านสังคม บทบาทเป็นคนต้นแบบด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์ทำ� ให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ด้าน
การท�ำเกษตรอินทรียใ์ ห้กบั คนในพืน้ ที่ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน และประชาชนทีส่ นใจ เกิดการเกือ้ กูล แบ่งปัน
อาหารปลอดภัยจากสวนของนายเลิศสู่คนในชุมชน บทบาทประธานกลุ่มอาสาปันสุข กองทุนฉาปณกิจ อป.พร.
ท�ำให้คนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ มีสวัสดิการช่วยเหลือดูแลกัน
๒.๒) ด้านเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือนนายเลิศท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผักรับประทาน และการ
ถ่ายทอดความรู้การท�ำเกษตรอินทรีย์สู่คนในชุมชนช่วยให้คนในชุมชนลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
และผลจากการท�ำงานในบทบาทอาสาปันสุขช่วยลดรายจ่ายบางส่วนของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจากการเยีย่ มบ้านของกลุม่
(๑) ด้านสุขภาพ นายเลิศมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพให้
กับคนในชุมชน
(๒) ด้านสภาวะแวดล้อม ท�ำให้เกิดการจัดการทรัพยากรดิน น�้ำจากการเป็นต้นแบบเกษตร
อินทรีย์
(๓) ด้านการเมืองการปกครอง สร้างการมีส่วนร่วม จิตอาสาในการพัฒนาต�ำบล
๓) ผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง
๓.๑) การสร้างการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการ การด�ำเนินงานของนายเลิศเริ่มจากเรียนรู้ปัญหา
และความต้องการของตนเองที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น และมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อน นายเลิศได้เรียนรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและตามแนวคิดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๒) การมี (สร้าง) กลไกผลักดันการจัดการตนเอง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและคณะกรรมการของ
กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เป็นการผลักดันให้เกิดการจัดการตนเองของนายเลิศ และร่วมเป็นกลไกการผลักดันให้เกิด
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การจัดการตนเองของกลุ่ม เช่น กลุ่มอาสาปันสุขโดยมีนายเลิศเป็นประธาน ได้สร้างกลไกการท�ำงานโดยมี
คณะกรรมการกลุ่ม เป็นต้น
๓.๓) การสร้างคนให้ต้องจัดการตนเอง นายเลิศเข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถท�ำงานตามแนวคิดของตนเองที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การอบรมด้านการท�ำเกษตร
อินทรีย์ การท�ำบัญชีเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานในบทบาทเลขานุการกองทุนฉาปนกิจ เป็นต้น
๓.๔) การสร้างการมีส่วนร่วม นายเลิศมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของพื้นที่ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนและเป็นผู้น�ำอย่างเป็นทางการในกลุ่มต่างๆ เช่น ประธานกลุ่มอาสาปันสุข สมาชิกอป.พร. ปราชญ์ชาวบ้าน
คนต้นแบบด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดความรู้ให้คนในพื้นที่ เป็นต้น
๓.๕) การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อเป็นทุน นายเลิศระดมเงินและทรัพยากรในการท�ำเกษตรอินทรีย์
เพื่อน�ำผลผลิตที่ได้แบ่งปันให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับกลุ่มอาสาปันสุข และระดมของใช้ที่จ�ำเป็นใน
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน
๓.๖) การมีข้อตกลง นายเลิศได้ผลักดันให้เกิดข้อบัญญัติต�ำบลในการดูแลผู้ทีต้องการความช่วยเหลือ
ผู้พิการในต�ำบล
๓.๗) การจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นายเลิศได้ประสานความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอก
พื้นที่ โดยภายในได้ท�ำงานร่วมกับศพด. โรงเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการท�ำ
เกษตรอินทรีย์และการดูแลสุขภาพ การประสานความร่วมมือกับรพ.สต.ในบทบาทประธานกลุ่มอาสาปันสุข และ
การท�ำงานร่วมกับพมจ. เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือในต�ำบล

(ตัวอย่าง ๗) ทุนทางสังคมที่เป็นกลุ่มทางสังคม หรือ องค์กรชุมชน : ทุนทางสังคมระดับต�ำบล
วิทยาลัยจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑. ที่มาและความส�ำคัญ
สังคมปัจจุบันพัฒนาไปตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
เร่งพัฒนาตนเอง เพือ่ ให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึง่ กระแสการเร่งพัฒนา
และสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ท�ำให้เกิดการแข่งขัน มีค่านิยมทาง
วัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน และกันมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวมขาดการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องท�ำให้เกิดภาวะขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้นความ
ส�ำนึกต่อส่วนรวมจึงลดน้อยลง การปลูกฝังจิตส�ำนึกสาธารณะให้คนในสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะ
พลวัตร และกระแสการพัฒนายุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบันเป็น
สาเหตุที่ท�ำให้สังคมโดยทั่วไป มีค่านิยมที่ให้ความส�ำคัญในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอ�ำนาจบารมีมากกว่าที่
จะให้ความส�ำคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบนั จึงกลับเสือ่ มโทรมลงอย่างเห็นได้ชดั เจน ปัญหาต่างๆ มีมากมาย
การปลูกฝังส�ำนึกให้กับบุคคลเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรบังเกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้
ในปัจจุบนั จึงมีการกล่าวถึงค�ำว่า “จิตสาธารณะ” มากขึน้ เพือ่ ให้ผคู้ นได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสาธารณะ
มากกว่าตนเอง นั่นหมายถึงการที่ทุกคนต้องมีการ “ให้” มากกว่า“รับ”
องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน โดยเฉพาะสถานการณ์ของผูส้ งู วัย ทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับ ผลการประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับผู้สูงอายุ สามารถจัดกลุ่มได้ ๔ ประเภท ได้แก่ประเภทที่ ๑ กลุ่มผู้สูงอายุติด
สังคม ประเภทที่ ๒ ผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ประเภทที่ ๓ ผูส้ งู อายุตดิ เตียง และประเภทที่ ๔ ผูส้ งู อายุผนู้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
โดยในแต่ละประเภท อบต.ดอนแก้ว เกิดรูปแบบการดูแลด้วยกลยุทธ์และการน�ำใช้ทุนทางสังคมในต�ำบลเพื่อร่วม
ดูแลกลุ่มเป้าหมาย แต่ด้วยความต้องการในการสร้างการเข้าถึงการจัดบริการทางสังคมแก่กลุ่มผู้สูงอายุในต�ำบล
รวมทั้งการเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มติดสังคมจนน�ำสู่ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงท�ำให้ต�ำบลดอนแก้วด�ำเนินกิจกรรม การจัด
บริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพขึ้นในหลายรูปแบบ กิจกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ผ่านกลไกส�ำคัญ
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“คนอาสาสร้างสุข” ในการสร้างบริการอาสาด้านการดูแลสุขภาพในกลุม่ ผู้สงู อายุทงั้ เชิงรับ และเชิงรุก เพือ่ ให้เกิด
การดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ งู อายุในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการ
ทีค่ วรได้รบั ในสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ และในสิทธิการอยูร่ ว่ มกันของชุมชนโดยพลังจิตอาสาของชุมชนเอง แสดง
ภาพรวมการสร้างจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว ดังแผนภาพที่ ๘.๕

แผนภาพที่ ๘.๕ ภาพรวมการสร้างจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว
จากแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว ส่งผลให้เกิดแนวคิดการบริการสุขภาพ และการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในต�ำบล แบบครอบคลุมทุกกลุ่มวัยผ่านเครื่องมือ ๖ ชุดกิจกรรมในการเติมเต็ม
กิจกรรมน�ำสู่การพัฒนาอาสาสมัครในต�ำบลให้เกิดพลังอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งการสร้างขยายกลุ่มคนจิตอาสา
หน้าใหม่ที่ถือว่าเป็นต้นกล้าจิตอาสาแบบมืออาชีพของต�ำบลดอนแก้วให้ กระจายตัวครอบคลุมเต็มพื้นที่ และทุก
กลุ่มวัยของต�ำบล
๒. กรอบแนวทางการพัฒนาจิตอาสา โดยใช้แนวทางการพัฒนาตาม ๖ ชุดกิจกรรม ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ การจัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสาเพื่อเป็นสถาบันการพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครในต�ำบล ครูผู้สอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจในต�ำบล พร้อมทั้งเครือข่าย ตามเป้าหมายการท�ำงาน
๒ ประการ คือ
๑) พัฒนาศักยภาพอาสาดอนแก้วสร้างสุข ทุนมนุษย์ในต�ำบลให้เป็นจิตอาสามืออาชีพ ผ่านกลไกหลักสูตร
การเรียนการสอนวิทยาลัยจิตอาสาหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
๒) พัฒนาศักยภาพอาสาดอนแก้วสร้างสุข ทุนมนุษย์หน้าใหม่ (กลุ่มคนใหม่) ในต�ำบลให้เป็นจิตอาสามือ
อาชีพ ผ่านกลไกหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยจิตอาสาหลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ชุดกิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สงอายุ ให้สามารถเข้าใจ และสามารถปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้เหมาะสม โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
๑) จัดการเรียนการสอนในวิชาการปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ ผูส้ งู อายุ พร้อมจัดท�ำบ้านตัวอย่าง
ในชุมชน จ�ำนวน ๔ หลังโดยมีในโซนเหนือ ๒ หลัง และโซนใต้ ๒ หลัง
๒) จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะ วัด และหน่วยงานราชการในต�ำบล
๓) ปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในบ้านพักผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม เช่น ผูส้ งู อายุพกิ าร ติดเตียง ยากจน
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เป็นต้น โดย ทีมอาสาสร้างสุข
๔) การจัดท�ำแผนทีป่ ระชาสัมพันธ์ พืน้ ทีท่ เี่ อือ้ ต่อการบริการผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร ในพืน้ ทีว่ ดั ศาลาประชาคม
ตามความสะดวก ที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
๕) ให้ความรู้กับครอบครัว และอาสาสมัครในการเป็นมืออาชีพ ด้านการจัดปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้ผู้สูงอายุในต�ำบลดอนแก้ว
ชุดกิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการ การบริการของจิตอาสา มี ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑. จัดบริการเชิงรับ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การบริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูง
อายุในชุมชน ทีเ่ ปิดให้บริการทุกวันท�ำการ โดยทีมอาสาดอนแก้วสร้างสุขมืออาชีพในการให้บริการทีศ่ นู ย์พร้อมทัง้
ทีมนักกายภาพบ�ำบัดของ โรงพยาบาลนครพิงค์ ทุกวันศุกร์ และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอน
แก้ว ๒) การบริการของโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว ทีม่ จี ติ อาสาร่วมให้บริการประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการช่วย
เหลือด้านสุขภาพ ๓) กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนแก้ว ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการค�ำปรึกษา การขึน้ ทะเบียน การขอรับ
การช่วยเหลือตามสิทธิสวัสดิการ และตามการร้องขอ
๒.บริการเชิงรุก ประกอบด้วย ทุนและศักยภาพในพื้นที่ ที่ท�ำหน้าที่จัดบริการสุขภาพในชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ ๑) ทีมอาสาดอนแก้วสร้างสุขในการลงพื้นที่เพื่อร่วมช่วยเหลือประชาชนในต�ำบล ๒๔ ชั่วโมง ผ่าน
hotline สายด่วน ของอบต.ผ่านการท�ำงานร่วมกันของ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ทีม
อาสาภาคประชาชน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค�ำปรึกษา ซึ่งเป็นพยาบาลจิตเวชที่เกษียนราชการในต�ำบล ทีมนัก
จิตวิทยา โรงพยาบาลนครพิงค์ นักสังคมสงเคราะห์ นิติกร เป็นต้น ๒) นักบริบาลชุมชน (Caregiver) ในการลง
ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษแบบมืออาชีพและมีแผนงานภายใต้การดูแลของ
Care Manager ผ่าน Care Plan ๓) หน่วยกู้ชีพ ของโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว และส�ำนักปลัด โดยงาน
ป้องกัน ให้ความรู้กับครอบครัวเรื่องการฟื้นคืนชีพให้กับสมาชิกในครอบครัว บริการรับ ส่งกรณีฉุกเฉิน ๔) อาสา
ครอบครัวสร้างสุข เป็นต้นแบบการช่วยเหลือกันยามเกิดเหตุฉกุ เฉินภายในครอบครัว ๕) อาสาเฝ้าระวังปัญหาทาง
สังคมแบบมืออาชีพในทุกหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาในระดับครัวเรือน ชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังการท�ำงาน
และ ๖) การร่วมบริการจากแหล่งเรียนรู้ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ต่างๆ ในชุมชน เพื่อร่วมให้บริการผู้ด้อย
โอกาส และผู้สูงอายุในต�ำบล ร่วมกัน
ชุดกิจกรรมที่ ๔ การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน มีการจัดตั้งกองทุนพลเมืองอาสา
ดอนแก้วสร้างสุข มีเป้าหมายการท�ำงาน ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม เช่น คนพิการ ผูส้ งู อายุยากจน
อยู่คนเดียวถูกทอดทิ้ง เป็นต้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังผลประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง บริหารจัดการ
โดย คณะกรรมการอาสาดอนแก้วสร้างสุขต�ำบลดอนแก้ว ที่มาจากภาคประชาชน โดยการเลือกตั้งจากสมาชิกจิต
อาสา และกองทุน ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ ร่วมตัง้ ปณิธานการท�ำความดีถวายพระเจ้าแผ่นดิน
โดยได้รับเงินสนับสนุนเพื่อ ดูแลผู้ด้อยโอกาส พิการ ยากไร้ เป็นต้น
ชุดที่ ๕ การพัฒนาและน�ำใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาผู้สูงอายุ มีการน�ำใช้ข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลในการท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการน�ำทุน และศักยภาพ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในต�ำบล เช่นRECAP
TCNAP GIS JHCIS ข้อมูลสถิติการรักษาพยาบาล ของ รพช.ดอนแก้ว จปฐ. ฐานข้อมูลประชาคม แผนสามปี
แผนพัฒนาชุมชน ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ฐานข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ เป็นต้น
ชุดกิจกรรมที่ ๖ การพัฒนากฎกติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด�ำเนินกิจกรรมเสริมความ
เข้มแข็งชุมชนท้องถิน่ ข้อตกลงการเป็นจิตอาสา ทีม่ สี มาชิกกระจายครอบคลุมใน ๑๐ หมูบ่ า้ นของต�ำบลดอนแก้ว
ข้อตกลงการจัดการกองทุนพลเมืองอาสาสร้างสุขในการท�ำดีร่วมกันของคนในต�ำบล
๓. กระบวนการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสา
ในกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสา เน้นการพัฒนาคน เพิม่ จ�ำนวน ขยายงานอาสา ขยายพืน้ ที่ สร้างบริการ
แบบมืออาชีพ เน้นการเป็นผูใ้ ห้ มากกว่าผูร้ บั มีกระบวนการพัฒนาดังแผนภาพที่ ๒ และรายละเอียดในกระบวนการ
พัฒนา ดังตารางที่ ๑
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๔. การสร้างโครงสร้าง
การท�ำงาน

ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ที่มาจากการสรรหา คัด
เลือก จากแกนน�ำที่มีบทบาทส�ำคัญ มีประสบการณ์ในการท�ำงาน มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง และมาจากการคัดเลือกบนระบบ
ประชาธิปไตย

๑.รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อรวบรวมกลุ่มเป้าหมายและการมีฐาน
ข้อมูลในการด�ำเนินการ
๒.การสร้างแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลแรกเข้าของกลุ่มเป้าหมายผ่าน
การจัดท�ำทะเบียนประวัติที่มาจากฐานข้อมูลของท้องถิ่น TCNAP รพช.
และเพิ่มการจัดเก็บภาวะสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ใน
ลักษณะการสร้าง port folio สมาชิก
๒.การสร้างและวาง
๑.การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์
ระบบการประชาสัมพันธ์ ๒.การก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
กระบวนการรับสมัคร
๓.การวางระบบบริหาร ๑.การบริหารจัดการคน
จัดการวิทยาลัยจิตอาสา ๒.การบริหารจัดการงาน
ใน ๖ ส่วนที่ส�ำคัญ คือ ๓.การบริหารจัดการงบประมาณ
๔.การบริหารจัดการข้อมูล
๕.การบริหารจัดการองค์กร
๖.การบริหารจัดการเครือข่าย

๑.การจัดการฐานข้อมูล

กระบวนการ

ตารางที่ ๑ รายละเอียดกระบวนการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสา

๑.เกิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.เกิดระบบการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓.เกิดสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ขยายกลุ่มจากเดิมมากขึ้นและครอบคลุมทั่วถึง
๑.วิทยาลัยจิตอาสามีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน และบริหารจัดการโดย
ชุมชนบนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับเครือข่าย
๒.วิทยาลัยจิตอาสามีการบริหารจัดการคนที่มีโครงสร้างคณะกรรมการใน
การบริหารจัดการที่ชัดเจนและมาจากคนในชุมชน รวมทั้งคนจากภาคีเครือ
ข่ายที่มีประการณ์การท�ำงานด้านจิตอาสา
๓.วิทยาลัยจิตอาสามีการจัดการงานโดยวางระบบงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่
อปท. ภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย และ ๒ งานได้แก่ งานบริการ และงาน
วิชาการ
๔.เกิดนักบริบาลชุมชน (Care Giver)
๕. ผลกระทบต่อวิทยาลัยจิตอาสา ได้แก่ มีการน�ำใช้งบประมานในจ�ำนวน
น้อย โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตอาสาในการท�ำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน และ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อน�ำสู่การสร้างแผนงานที่เชื่อมโยงกับส่วน
อื่นได้ชัดเจน
๑.วิทยาลัยจิตอาสามีคณะกรรมการในการบริหารจัดการด้วยระบบผสม ที่มี
คณะกรรมการบริหารมาจากภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคท้องที่ แกนน�ำ
๒.วิทยาลัยจิตอาสามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๑.มีระบบฐานข้อมูลประชากรเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ พร้อมน�ำใช้
๒.สมาชิกวิทยาลัยจิตอาสามีทะเบียนประวัติและแฟ้มส่วนบุคคลบันทึก
ประวัติสุขภาพ
๓.สมาชิกมีระบบการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการที่ควรได้รับ
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๑. ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลในสื่อต่างๆ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำหลักสูตร
๒. จัดเวทีประชุมเพื่อน�ำข้อมูลเข้าหารือร่วมกับทีมวิชาการสร้างหลักสูตรเพื่อร่วม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักสูตร จนสามารถสร้างหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของต�ำบล
ดอนแก้ว
๓. จัดเตรียมทีมท�ำงาน บุคลากรในการขับเคลื่อนการท�ำงานด้านการน�ำใช้หลักสูตร

๑.จัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ และขยายกลุ่มอาสา ๑.เกิดวิทยาลัยจิตอาสาที่มุ่งเน้นการสร้าง ผลิต ขยาย กลุ่มจิตอาสาทั่วทุกกลุ่มวัยแบบมือ
เพื่อท�ำหน้าที่ในการร่วมดูแลสุขภาพประชาชนในต�ำบลด้วยการบริการแบบมืออาชีพ อาชีพ เพื่อร่วมดูแลประชาชนในชุมชนด้วยคนในชุมชนเอง
๒.จัดอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชน ผ่านหลักสูตรนักบริบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมุ่งหวังเพื่อผลิตนักบริบาลที่มาจากคนในชุมชนเพื่อร่วมดูแลคนในชุมชนเอง

๑ ร่วมก�ำหนดเกณฑ์การประเมินตามชุดกิจกรรมในหลักสูตรและค่าคะแนน
๒ ก�ำหนดรูปแบบ รางวัล ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้

๖. การจัดท�ำหลักสูตรการ
เรียนการสอน (ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ)

๗. การวางระบบบริการกลุ่ม
เป้า หมาย แบบครบวงจรวิ
ทยาลัยฯ

๘. การติดตามประเมินผล

๑. เกิดเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นระบบ เหมาะสมและน�ำใช้ได้ในบริบทชุมชนต�ำบลดอนแก้ว
๒.ประชาชนในต�ำบลดอนแก้วได้รับการจัดสวัสดิการอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมทั่วถึง
๓. ประชาชนในต�ำบลดอนแก้วมีสุขภาวะดีใน ๔ มิติ
๔. ลดจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มพิเศษลงและเพิ่มกลุ่มประชากรวัยท�ำงานที่สามารถดูแล
ตนเองและสร้างรายได้ร่วมดูแลครอบครัวได้

๑. เกิดหลักสูตรการเรียนการสอน “วิทยาลัยจิตอาสา” ที่เป็นเอกลักษณ์ของต�ำบลดอนแก้ว
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องบนการน�ำใช้ทุนทางสังคมในต�ำบลในการ
ร่วมสร้าง
๒. เกิดทีมท�ำงานวิทยาลัยจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว

๑.มหาวิทยาลัยสร้างสุขมีกฎ ระเบียบ ข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันอย่าง
ชัดเจน
๒.กฎ ระเบียบ ข้อตกลง ของมหาวิทยาลัยมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.เกิด กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับความ
เป็นตัวตนของบริบทชุมชน

เพื่อเป็นบรรทัดฐานบนความเป็นตัวตนของต�ำบลดอนแก้ว โดย
๑. การระดมความคิดร่วมกันของคณะกรรมการ แกนน�ำ และสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายผ่าน เวทีข่วงก�ำกึ๊ดในการร่วมกันก�ำหนดร่วม
๒. ศึกษาจากสื่อต่างๆ เอกสาร และทบทวนทุนทางสังคม เพื่อน�ำสู่
ระบบการปรับใช้และสร้างใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนความเป็น
ตัวตนของคนดอนแก้ว

๕. การสร้างกฎระเบียบ
ข้อตกลง ของ
มหาวิทยาลัยสร้างสุข
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กระบวนการ

๔. เป้าหมายการพัฒนาจิตอาสา
๑) การสร้าง และพัฒนาศักยภาพรุ่นสู่รุ่น แบบมืออาชีพ
๒) ผลิตจิตอาสากลุ่มเดิม ผ่านเครื่องมือกลไกการส่งเสริม พัฒนาในวิทยาลัยจิตอาสาจนเกิดความเชี่ยวชาญ
แบบมืออาชีพ
๓) ผลิตจิตอาสากลุม่ ใหม่ (หน้าใหม่) ผ่านเครือ่ งมือกลไกการส่งเสริม พัฒนาในวิทยาลัยจิตอาสาจนเกิดความ
เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ
๔) จิตอาสาต�ำบลดอนแก้วต้องกระจายอยู่ในทุกกลุ่มวัยเพื่อเป็นแกนน�ำคนต้นแบบ และการสร้างทายาทจิต
อาสารุ่นสู่รุ่น
๕. วัตถุประสงค์วิทยาลัยจิตอาสา
๑) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านจิตอาสาแก่ประชาชนในต�ำบล
๒) เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกจิตอาสาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในต�ำบลดอนแก้ว
๓) เพื่อเสริมสร้างและขยายกลุ่มจิตอาสาในทุกกลุ่มวัยทั่วทั้งต�ำบลดอนแก้ว
๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาที่เป็นต้นทุนทางสังคมเดิมให้เป็นจิตอาสาแบบมืออาชีพ
๕) เพื่อสร้างต�ำบลดอนแก้วให้เป็นต�ำบลวัฒนธรรมจิตอาสา
๖) เพื่อพัฒนาต�ำบลดอนแก้วให้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยพลังมวลชนจิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว
๗) กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในต�ำบลดอนแก้ว (ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง
และผู้สูงอายุ) ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจิตอาสาแก่เครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่สนใจ
๖. ขั้นตอนการด�ำเนินการของวิทยาลัยจิตอาสา
๑) ระยะเตรียมการ มีขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้
๑.๑) ศึกษาข้อมูลและขอรับค�ำแนะน�ำจากผู้มีประสบการณ์ด้านจิตอาสาในภาคส่วนต่างๆ
๑.๒) ประชุมภายในองค์กรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวิทยาลัยจิต
อาสา พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ ทีมท�ำงาน บริหารวิทยาลัยจิตอาสาในภาคท้องถิ่น
๑.๓) คณะท�ำงานของโครงการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาลัยจิตอาสาดังนี้
- เป็นสถานที่ที่ประชาชนหรือผู้มาเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เดินทางสัญจรได้สะดวกไม่ห่างไกลชุมชน และมีบริเวณส�ำหรับท�ำกิจกรรมทั้งในการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
- มีทุนทางสังคมและทรัพยากรบุคคลที่เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดตั้งวิทยาลัย เช่น เป็นชุมชนที่มีความ
เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกลุ่มอาสาสมัครที่เข้มแข็งและมีจิตสาธารณะ เป็นต้น
๑.๔) คณะท�ำงานร่วมกันวางแผนและรวบรวมข้อมูล โดยมีการส�ำรวจและลงพื้นที่จริงเพื่อใช้ประกอบใน
การพิจารณาเป็นสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
๑.๕) น�ำเสนอแผนงานเพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบแนวทางการด�ำเนินงานในพื้นที่
๑.๖) ส�ำรวจพื้นที่ โดยการซักถามข้อมูลกับประชาชนและผู้น�ำในแต่ละชุมชน เพื่อให้ทราบถึงความพร้อม
ในการจัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสา
๑.๘) คณะท�ำงานจัดเตรียมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เลือกพื้นที่ด�ำเนินการ และน�ำเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น
๒) การเตรียมชุมชน มีขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้
๒.๑) จัดเวทีข่วงก�ำกึ๊ดในกลุ่มประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัย
จิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว โดยเชิญภาคประชาชน ผู้น�ำชุมชน แกนน�ำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายต่างๆ
๒.๒) ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการบริการวิทยาลัยที่มาจาก ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำ
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น
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๒.๓) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงประเด็นหารือในเวทีข่วงก�ำกึ๊ดและเชิญชวนให้มาเข้า
ร่วม พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อหาแนวทางร่วม
๓) ระยะจัดตั้ง
๓.๑) ทีมท�ำงานวิทยาลัย ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพือ่ จัดท�ำแผนการจัดตัง้ วิทยาลัย
จิตอาสาต�ำบลดอนแก้ว โดยก�ำหนด กลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวนบุคลากรในวิทยาลัยทัง้ ภาควิชาการ และบริหารงาน
การจัดสรรงบประมาณ รูปแบบการบริหารงานภายในวิทยาลัย การจัดบริการและกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับนักเรียน
วิทยาลัยจิตอาสา และการติดตามและประเมินผล
๓.๒) ด�ำเนินการออกแบบ ปรับสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดเตรียมสถานที่จัดการ
เรียนการสอน
๓.๓) ประสานงาน และขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาคีเครือข่าย เช่น บุคลากร (ครูผู้สอน)
งบประมาณ กายอุปกรณ์ และอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เป็นต้น
๓.๔) คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานประจ�ำวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- จบการศึกษาภาคบังคับและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีจิตบริการ หรือจิตสาธารณะ
- มีประสบการณ์ในการท�ำงานจิตอาสา และงานบริการ ด้านการศึกษา
- มีอัธยาศัยดีและมีทักษะด้านการประสานงานกับผู้อื่น เช่น มีทักษะในงานสังคมเบื้องต้น มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เป็นต้น
๓.๕) จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มอาสาสมัคร มาเป็นผู้ประสานงานกลางเพื่อสื่อสารระหว่างวิทยาลัยและ
ผู้เรียน รวมทั้งการสร้างการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มผู้เรียน
๗. ผลผลิตของอาสาดอนแก้วสร้างสุข
ปัจจุบันวิทยาลัยจิตอาสาสามารถผลิตคนจิตอาสา ทั้งกลุ่มจิตอาสาหน้าเดิม สร้างขยายกลุ่มจิตอาสา
หน้าใหม่แบบมืออาชีพ ตามเป้าหมายการท�ำงานในปีที่ ๑ (ต.ค.๒๕๕๘-ก.ย.๒๕๕๙) ของการพัฒนาศักยภาพ
ผ่านการเรียนการสอน ในวิทยาลัยจิตอาสา ภายในต�ำบล ดังสถิติการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาจิตอาสา
มืออาชีพ ดังแสดงจ�ำนวนตามแผนภาพที่ ๘.๗

แผนภาพที่ ๘.๗ ภาพรวมจ�ำนวนจิตอาสา ที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัยจิตอาสา
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นอกจากนี้ สามารถรวบรวมฐานข้อมูล จิตอาสาต�ำบลดอนแก้วรวมทั้งการกระจายตัวในกลุ่มวัยต่างๆ
ของต�ำบล ที่พบว่าได้กระจายตัวอยู่ในทุกกลุ่มวัย ใน ๔ กลุ่ม ที่พบมากที่สุดในกลุ่มพลเมืองผู้ใหญ่ (วัยกลางคน)
จ�ำนวน ๑,๔๗๙ คน และมีจ�ำนวนน้อยที่สุดในกลุ่มพลเมืองผู้สูงวัย จ�ำนวน ๒๐๖ คน ที่เป็นจิตอาสาหน้าใหม่ใน
การค้นพบศักยภาพของผู้สูงอายุในต�ำบลดอนแก้ว ดังแสดงในแผนภาพที่ ๘.๘

แผนภาพที่ ๘.๘ จ�ำนวนอาสาสมัครในต�ำบลดอนแก้ว จ�ำแนกตามลักษณะการอาสา และกลุ่มวัย
การท�ำงานที่ผ่านมาพบว่า เกิดปัญหาด้านการสร้างระบบการท�ำงานร่วมกัน เพราะต่างคนต่างมีบทบาท
หน้าที่ ที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในต�ำบลที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมร่วมกัน จึงท�ำให้เกิดกระบวนการการจัดการองค์ความรู้ทบทวน บทบาทหน้าที่ และสร้างเวที
ข่วงก�ำกึ๊ดในการจัดระบบการท�ำงานบนหลักการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจิตอาสาในต�ำบล
ดอนแก้ว ท�ำให้เกิดร่มใหญ่ในการท�ำงานร่วมกันคือ ค�ำว่า “อาสาดอนแก้วสร้างสุข” ทีม่ กี ารท�ำงานบนฐานข้อมูล
อย่างชัดเจน โดยใช้เทคนิคการท�ำงานที่เป็นกิจกรรมหลักของกลุ่มคือ การเอ็กซเรย์ ค้นหากลุ่มผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมในต�ำบล เพือ่ ร่วมช่วยเหลือตามความเหมาะสม รวมทัง้ การน�ำสูก่ ารสร้างแผนงานในการท�ำงานจัดการ
ปัญหารวมทั้งการจัดบริการสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการดูแลในทุกกลุ่มวัย มีความเท่า
เทียมกัน ของกลุม่ ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมในต�ำบลทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ โดยพบว่ามีกลุม่ ผูป้ ระสบปัญหา
ทางสังคม (กลุ่มคนพิเศษต�ำบลดอนแก้ว) ที่ปรากฏฐานข้อมูล ดังแสดงจ�ำนวน และลักษณะของคนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม ดังแสดงในแผนภาพที่ ๘.๙
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แผนภาพที่ ๘.๙ แสดงจ�ำนวน และลักษณะของคนที่ประสบปัญหาทางสังคม
๘. บริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ความโดดเด่นของระบบการดูแลผู้สูงอายุต�ำบลดอนแก้วเกิดจากการสร้างพลังจิตอาสาที่เริ่มต้นจาก
จิตอาสากลุ่มเล็กสู่การขยายคนอาสาให้ครอบคลุมการดูแลประชาชนใน ๔ กลุ่มวัย (พลเมืองจิ๋ว,จิตอาสา
เยาวชน,จิตอาสาวัยท�ำงาน,จิตอาสาผู้สูงอายุ) ในต�ำบลเข้ามาร่วมดูแล ช่วยเหลือ แบบมืออาชีพและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่ในจุดเริ่มต้นของการก�ำหนดจังหวะก้าวการขับเคลื่อนงาน โดยจะพบว่าจิตอาสาเป็น
กลไกลส�ำคัญในการขับเคลื่อนการท�ำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของต�ำบล การมีผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มผู้สูงอายุในต�ำบล ที่กล้าคิดและกล้าท�ำ น�ำสู่การรวมกลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันผ่านเวทีข่วงก�ำกึ๊ด เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการท�ำงานร่วมกันในการร่วมคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อต่อยอดงานกิจกรรมที่
มีอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการท�ำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท�ำงานของ
ผู้สงอายุในต�ำบล ท�ำให้การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุปรากฏชัดในผู้น�ำการขับเคลื่อนงาน การพิจารณาน�ำใช้ข้อมูล
ทุนและศักยภาพของชุมชนในการค้นหาปัญหา ความต้องการ และน�ำใช้ทุนที่มีจัดการปัญหา รังสรรค์งานใหม่
รวมทั้งการให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการท�ำงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ (ประชารัฐ) ที่เข้ามาหนุนเสริมการท�ำงานผ่านเครื่องมือ กลไกล ในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง
เหมาะสม (ADL+ ๖ ชุดกิกจรรม+แนวทางสุขภาวะ ๔ มิติ) จนเกิดรูปแบบการท�ำงานที่เหมาะสมกับตัวตนของ
กลุ่มผู้สูงอายุต�ำบลดอนแก้ว (๓D+) แบบครอบคลุม และตอบสนองความต้องการ สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิด
ขึน้ รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยอาศัยกระบวนการจัดการตนเอง
ของกลุ่มผู้สูงอายุและการได้รับการหนุนเสริมการท�ำงานจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อร่วมจัดการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
จากความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จึงท�ำให้
เกิดกระบวนการท�ำงานโดยเริม่ จากการส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนของผูส้ งู อายุ ปัญหา และความต้องการของผูส้ งู อายุ
ทั้งต�ำบล รวมถึงส�ำรวจลักษณะของการรวมกลุ่มในการ ท�ำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในลักษณะของการลงพื้นที่
เยีย่ มบ้านของกลุม่ ผูส้ งู อายุครอบคลุมทัว่ ทัง้ ต�ำบล มีการน�ำใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่งทัง้ จากข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิม เช่น
ข้อมูลความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) , ข้อมูลเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและคนพิการ, ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ดอนแก้ว, ข้อมูลจากโรงพยาบาลชุมชนต�ำบลดอนแก้ว ข้อมูลจากภาคีเครือข่าย และข้อมูลที่จัดเก็บขึ้นใหม่ เช่น
RECAP, TCNAP, เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ทุน ศักยภาพของผู้สูงอายุและชุมชนในแต่ละระดับ ประกอบ
กับ การประยุกต์ใช้เครื่องมือจากแบบประเมินการจ�ำแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการ
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ประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
ผู้สูงอายุ D ๑ ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม)
		 ผู้สูงอายุ D ๒ ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน)
ผู้สูงอายุ D ๓ ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติด
เตียง)
การน�ำหลักองค์ความรู้ด้านหลัก และองค์ประกอบ ในชุดกิจกรรมหลักระบบการดูแลผู้สูงอายุ ๖ ชุด
กิจกรรม ทีป่ ระกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อผูส้ งอายุ การพัฒนาระบบบริการ
การจัดตัง้ กองทุนหรือจัดให้มสี วัสดิการช่วยเหลือกัน การพัฒนาและน�ำใช้ขอ้ มูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหา
ผู้สูงอายุ การพัฒนากฎกติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด�ำเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชน
ท้องถิน่ และการน�ำแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ การพัฒนาต�ำบลดอนแก้วตามแนวทางสุขภาวะ ๔ มิติ ทีป่ ระชาชน
ทุกกลุ่มวัยในต�ำบลต้องมีความสุขใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี
ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น
๒. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มี
สติ มีสมาธิ เป็นต้น
๓. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท�ำงาน ในสังคม ใน
โลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดีมีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น    	
๔. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความ
จริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศ
ชาติ เป็นต้น
ท�ำให้ระบบการพัฒนาผูส้ งู อายุตำ� บลดอนแก้วมีทศิ ทางการท�ำงานและวิสยั ทัศน์การท�ำงานทีม่ เี ป้าหมาย
ชัดเจน คือ “ผู้สูงวัยสุขภาวะดี มีศักยภาพ” ก่อเกิดแนวทางดูแลแบบครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุในต�ำบลดอนแก้ว
ตามประเภทอย่างเหมาะสมบนการน�ำใช้ทุนทางสังคมและความต้องการของผู้สูงอายุที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกัน
ต่อไป
จากแนวทางและวิสยั ทัศน์การท�ำงานข้างต้น ท�ำให้เกิดเข็มทิศการท�ำงานเชิงระบบ โดยเมือ่ พิจารณาทุน
ทางสังคมและศักยภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของต�ำบลดอนแก้ว พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุ D๑ จ�ำนวนไม่น้อยที่นอกจาก
จะพึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้แล้วนั้น กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ยังมีศักยภาพในการท�ำงานไม่ต่าง
จากกลุ่มคนวัยท�ำงาน ท�ำให้ผู้สูงอายุกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้แก่ชุมชน รวมถึง
การก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำ คณะท�ำงานของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอีกมากมาย จึงท�ำให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอน
แก้ว ได้แบ่งผู้สูงอายุกลุ่ม D+ ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๔ กลุ่ม จากจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุ
ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑,๗๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๗ แบ่งเป็น กลุ่ม D๑ จ�ำนวน ๗๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ กลุ่ม
D๒ จ�ำนวน ๕๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓ กลุ่ม D๓ จ�ำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ และกลุ่ม D+ จ�ำนวน
๕๑๗ คน คือนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทักษะ ในด้านต่าง คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๕
ตลอดระยะเวลาการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต�ำบลดอนแก้ว ได้
น�ำข้อมูลเหล่านี้มาน�ำใช้ในการวางแผน ค้นหารูปแบบ และทิศทางการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทต�ำบล
ดอนแก้วผ่าน ๖ ชุดกิจกรรม ได้แก่
๑. การพัฒนาศักยภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดย
มีการอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการ
หมุนเวียนกิจกรรมทั้งการท�ำงานเชิงรับ การท�ำงานเชิงรุก ตามรายหมู่บ้าน
๒. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ โดยการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
แก่ผู้สูงอายุ การมีบ้านตัวอย่าง การจัดรถรับ ส่งเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น
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๓. พัฒนาระบบการบริการทัง้ เชิงรับ เชิงรุก ให้มคี วามหลากหลาย ผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึง
๔. การจัดตั้งกองทุน หรือ สวัสดิการผู้สูงอายุนั้นได้ใช้เวที “ข่วงก�ำกึ๊ด” เพื่อระดมความคิดของผู้
สูงอายุในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผูส้ งู อายุดว้ ยกันเอง หรือ เพือ่ นช่วยเพือ่ น ในกรณีเจ็บป่วย
ประสบปัญหาทางสังคม
๕. การพัฒนาและน�ำใช้ขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บภายในต�ำบลเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และน�ำมาสร้าง
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
๖. สร้าง กฏ กติกาและข้อตกลง การพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วมผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีประชาคม จนได้มติร่วมกัน
จากระบบการดูแลผูส้ งู อายุอย่างครอบคลุมการดูแลกลุม่ ผูส้ งู อายุในต�ำบลทัง้ ในกลุม่ ติดสังคมจนกระทัง่
กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กรณีติดเตียง ส่งผลให้เกิดรูปธรรมการท�ำงานใน ๒ ลักษณะ ที่มีกิจกรรมมุ่งเน้นด้าน
การบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุในต�ำบลดอนแก้ว ในทุกกลุ่ม ดังนี้
๑. การให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ มีงาน กิจกรรม ตามผู้จัดบริการ
- บริการโดยภาควิชาชีพ (เช่น พยาบาล แพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด นักวิชาการสาธารณสุข
- เป็นต้น) ร่วมกับอาสาสมัคร ได้แก่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เช่น การตรวจคัดกรองเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในโรงเรียนผูส้ งู อายุ (รร.ฮอมสุข) และวันทีจ่ า่ ยเบีย้ ยังชีพ การบริการเยีย่ มดูแล
สุขภาพที่บ้านผู้สูงอายุติดเตียง การบริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุใน
ชุมชน โดยบริการ ฟื้นฟูสภาพ ส�ำหรับผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว และการฝึกทักษะต่างๆ เช่น ฝึก
การลุก เดิน นั่ง หยิบจับ การฝึกสมอง ฝึกงานศิลปะ เป็นต้น โดยมีนักกายภาพบ�ำบัด จากโรง
พยาบาลนครพิงค์ และอาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการ
- บริการสาธารณะโดยอบต. ได้แก่ หน่วยกู้ชีพบริการ ๒๔ ชั่วโมง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- และรับ-ส่ง ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน ไปรับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จัดรถรางบริการ
รับ-ส่งผู้สูงอายุท�ำกิจกรรมจากชุมชน ไปโรงเรียนผู้สูงอายุ (ฮอมสุข)
- การบริการตรวจรักษาที่โดยหน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่ ตรวจรักษาผู้สูงอายุที่มีโรค
- เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว การจัดศูนย์
บริการ นวดผ่อนคลาย การส่ง-ต่อ การรักษา เป็นต้น
- การบริการโดยอาสาสมัคร แกนน�ำในชุมชน ได้แก่ บริการศูนย์ hotline คลายทุกข์ ๒๔
- ชม.โดยอาสาสมัครในแต่ละหมู่บ้าน จัดกลุ่มออกก�ำลังกายด้วยร�ำวงย้อนยุค ลีลาศ ในชุมชน
เป็นต้น
๒. การฝึกอบรม เพิ่มทักษะ การให้ความรู้ มีการด�ำเนินงานใน ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่
- กลุ่มเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ ได้แก่ จัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือสู่สูงวัย การเตรียมตัว
ก่อนตาย เป็นต้น
- กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพื่อการช่วยเหลือ ดูแลที่เฉพาะต่อผู้สูงอายุ ได้แก่ การพัฒนาอาสาสมัคร
มืออาชีพ (Caregiver วิทยาลัยจิตอาสา) เพื่อให้รู้ เข้าใจ หลักการที่ถูกต้อง และปฏิบัติได้จริงกับ
ผูส้ งู อายุ เพิม่ ทักษะความเชีย่ วชาญด้านการดูแลผูส้ งู อายุแก่อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ เพิม่ จ�ำนวน
นักบริบาล โดยการสนับสนุนทุน และค่าใช้จา่ ยระหว่างเรียน ฝึกอบรมกลุม่ อปพร.ให้เข้าใจการจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น
- กลุ่มสมาชิกครอบครัว เพื่อให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวยามภาวะฉุกเฉิน เช่นการ
มีองค์ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการมีทักษะในการดูแลผู้สูง
อายุเฉพาะโรค เช่น การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุพิการ การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เป็นต้น เพื่อลด
อัตราการเสียชีวิตและการสร้างการดูแลกันและกันในครัวเรือนต่อไป
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๙. ผลลัพธ์ ผลผลิตวิทยาลัยจิตอาสาต่อการดูแลประชาชนในต�ำบล
การจัดท�ำวิทยาลัยจิตอาสาเป็นการยกระดับและการจัดระบบการท�ำงานของจิตอาสา ท�ำให้เกิดสถาบัน
การเรียนรู้ส�ำหรับจิตอาสาโดยตรง หรือวิทยาลัยจิตอาสา ผลิตจิตอาสามืออาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาก
ขึ้นและท�ำงานภายใต้การน�ำใช้ข้อมูลเป็นฐานการท�ำงานในแต่ละด้านให้มีตรงกับความต้องการของแต่ละงาน
ทัง้ นีก้ ารรวบรวมจิตอาสายังท�ำให้เกิดการท�ำงานในลักษณะภาคีรว่ มพัฒนา เนือ่ งจากกลุม่ จิตอาสามีหลากหลาย
ประเภท มีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป เมื่อมีการจัดระบบการท�ำงานท�ำให้เกิดการท�ำงานที่เป็นระบบ
และมีเครือข่ายร่วมด�ำเนินงาน ท�ำให้งานมีคณ
ุ ภาพและสามารถดูแลประชาชนได้ครอบคลุมทัง้ ๑๓ กลุม่ ประชากร
ในพื้นที่ได้ ดังแสดงแผนภาพที่ ๖ และรายละเอียดในตารางที่ ๒

๖. ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

(๑) การก�ำหนดกรอบหรือขอบเขตของเนือ้ หา และข้อมูลทีต่ อ้ งการ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การเขียนรายงาน
(๒) ภายหลังเสร็จสิน้ การเขียนรายงาน ควรมีขนั้ ตอนการตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ผูน้ ำ� แกนน�ำทุนทางสังคมและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม เช่น กลุม่ ทางสังคม
องค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารอปท. เจ้าหน้าที่รพ.สต. เป็นต้น
(๓) ควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลการวิจัยชุมชน RECAP อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ข้อมูลที่
น�ำมาเขียนรายงาน มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ของชุมชนอาจมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ส่งผลให้ขอ้ มูลมีการเปลีย่ นแปลง เช่น กลุม่ ประชากรเป้าหมาย งาน
กิจกรรม นวัตกรรม ผลกระทบ ทุนทางสังคมและศักยภาพ รวมถึงกลไกการจัดการทีเ่ ป็นผลจากการพัฒนา
ในพื้นที่
(๔) นักวิจยั ชุมชนหรือผูเ้ ขียนรายงาน ควรเป็นผูร้ ว่ มกระบวนการหรือเกีย่ วข้องในทุกขัน้ ตอนของการ
ท�ำวิจัยชุมชน RECAP เพื่อที่จะสามารถเขียนรายงานได้อย่างเข้าใจและสอดคล้องกับความเป็นจริง
เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้เข้าไปเรียนรู้และเห็นสภาพการณ์ต่างๆ หรือบริบทของพื้นที่
(๕) ทีมเขียนรายงานควรมีมากกว่า ๒ คน เพื่อตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลร่วมกัน
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ค�ำนิยามเชิงปฏิบัติการ
ชุมชน๑ หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน
และมีผลประโยชน์ร่วมกันในที่นี้หมายถึงหน่วยพื้นที่ระดับต�ำบล หมู่บ้าน เขตความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สุขภาวะชุมชน (Community Health) หมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม
สุขภาพและการเมืองการปกครองโดยตรง
ระบบของชุมชน (Community System) หมายถึง กลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการตนเอง
โดยแสดงในรูปของความสัมพันธ์ของทุนทางสังคม งานและกิจกรรม รวมทั้งผลกระทบต่อคนในชุมชน
และต่อศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น อันประกอบส่วนเป็น “ระบบชีวิตของชุมชน”
ศักยภาพชุมชน หมายถึง ความพร้อมและความสามารถของชุมชนทีแ่ สดงความสามารถในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ด้วยการวิเคราะห์แนวทาง การค้นหา น�ำใช้และเพิ่มศักยภาพของทุนทางสังคมทั้ง ๖
ระดับ รวมทั้งการพัฒนางานใหม่ กิจกรรมใหม่ (นวัตกรรม) อันแสดงให้เห็นวงจรการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
ซึ่งส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนในการเรียนรู้และจัดการกับความหลากหลายของ
สถานการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์ประกอบที่ส�ำคัญของศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นที่พบในพื้นที่
อาจได้แก่ ข้อมูล เงิน ทรัพยากรธรรมชาติและบุคลากร กองทุนทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ความตัง้ ใจ ประสบการณ์ วิธกี ารท�ำงาน การช่วยเหลือกัน การรวมกลุม่ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เป็นต้น
การจัดการสุขภาวะชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยการเสริม
พลังความร่วมมือให้องค์กรหลักในชุมชนท�ำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพและ
การเมืองการปกครองจนเกิดเป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ ขององค์กรหลัก แกนน�ำ กลุ่ม และ
เครือข่ายของประชาชน ซึง่ ส่งผลให้มผี นู้ ำ� – แกนน�ำมีทกั ษะในการจัดการชุมชนตนเอง มีศกั ยภาพในการน�ำ
ใช้ความรู้ที่ได้ผลดีของชุมชนโดยชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นพลวัตควบคู่ไปกับปฏิบัติการจริงอย่างต่อเนื่อง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยศถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. สืบค้นเมือวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก http://www. royin.
go.th/dictionary/
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การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่ หมายถึง การท�ำงานของพืน้ ทีใ่ นเขตรับผิดชอบของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับหมู่บ้าน กลุ่มของหมู่บ้าน และต�ำบล ในการพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อเสริม
ศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู้ การปรับตัว และการจัดการปัญหาของตนเอง โดยใช้ข้อมูลและ
รูปธรรมการจัดการตนเองเป็นฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การท�ำงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐและองค์กรชุมชน ที่เป็นองค์กรหลัก ในการร่วมกันออกแบบเชื่อมโยงงาน
และกิจกรรมในพื้นที่ กับผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบริบทการอยู่ร่วมกัน
ของคนในแต่ละพื้นที่ โดยประกอบด้วย ศักยภาพของผู้น�ำ-แกนน�ำ ผู้มีส่วนร่วม กลไกการจัดการความรู้
วิธกี ารท�ำงาน การจัดการเรียนรู้ การปรับตัว และการจัดการปัญหา รวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ร่วมมือกัน โดยใช้ข้อมูลและรูปธรรมในการแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง รวม
ทัง้ การแก้ปญ
ั หาของตนเอง โดยเน้นกระบวนการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทัง้ หมด ผ่านการน�ำเสนอ
วิธีการท�ำงานของแต่ละทุนทางสังคม โดยมี ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ๑) ทุนมนุษย์ (Human capital)
๒) ทุนองค์กร/สถาบัน (Institute capital) และ ๓) ทุนภูมิปัญญา/วัฒนธรรม (Wisdom capital) ทั้งนี้
ทุนทางสังคมแบ่งได้เป็น ๖ ระดับ ได้แก่
๑) ระดับบุคคลและครอบครัว หมายถึง คนเก่ง คนส�ำคัญ ผู้น�ำ คนต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน คนที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือ หรือ
ช่วยชี้น�ำการพัฒนางานและกิจกรรมในชุมชน
๒) ระดับกลุ่มทางสังคม (องค์กรชุมชน๒) ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ท�ำให้เกิดงานและกิจกรรมโดยมี
เป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือเกือ้ กูล และแก้ไขปัญหาของสมาชิก เช่น กลุม่ อาชีพ กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่
อาสาสมัคร กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนประเภทต่างๆ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มีงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาชุมชน การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้กับประชาชน
๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กร
อิสระต่างๆ ทีม่ งี านและกิจกรรมทัง้ ท�ำเอง ร่วมท�ำ หรือ สนับสนุนในพืน้ ที่ ในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ชุมชน การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับประชาชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) หรือเทศบาลต�ำบล (ทต.) โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ศาสนสถาน เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ที่เป็นส่วนส่งเสริมการขับ
เคลื่อนงาน เช่น หอกระจายข่าว ศาลาประชาคม อาคาร สถานที่สาธารณะแหล่งน�้ำ ป่าชุมชน เป็นต้น

องค์กรชุมชน หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจดแจ้ง
การจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ ประชาชนจะจัดตัง้ กันขึน้ เอง หรือโดยการแนะน�ำหรือสนับสนุนของหน่วย
งานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (ที่มา:พ.ร.บ.สภาองค์ชุมชน ปี ๒๕๕๑)
๒
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๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคล และครอบครัว ระดับกลุ่มทาง
สังคม (องค์กรชุมชน) ภายในชุมชนหรือหมูบ่ า้ นเดียวกัน ทีม่ งี านและกิจกรรมโดดเด่นหรือมีความเชีย่ วชาญ
ในการจัดการตนเองในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือมีการจัดการครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ นหรือชุมชน สมาชิกหมูบ่ า้ น
หรือ เป็นของหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร (ตามนโยบายรัฐ) เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต ฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น
๕) ระดับต�ำบล หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม (องค์กร
ชุมชน) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ และลักษณะของงานทีเ่ หมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมีการเชือ่ มประสานแลกเปลีย่ น
เรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูลและเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างหมู่บ้านอย่าง
น้อย ๒ หมู่บ้านขึ้นไป หรือเป็นทุนทางสังคมที่มีการจัดการเป็นระดับต�ำบล แต่ไม่นับรวมถึงทุนทางสังคม
ที่มีการก่อตั้งร่วมกันในระดับหมู่บ้านแล้วมีการแบ่งแยกก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ในภายหลังโดยที่ยังใช้ทุนทาง
สังคมเดิมร่วมกัน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ต�ำบล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล เป็นต้น
๖) ระดับเครือข่าย หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม
(องค์กรชุมชน) ที่มีวัตถุประสงค์และงานและกิจกรรมที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน มีการเชื่อมประสาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูล และเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
ต�ำบล หรืออ�ำเภอ หรือจังหวัด อย่างน้อย ๒ พื้นที่ขึ้นไป เช่น วิสาหกิจเครือข่ายเกษตร เครือข่ายจัดการ
ลุ่มน�ำ เป็นต้น
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง ๑) สร้างการเรียนรู้ มีกระบวนการ
เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ๒) มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้าน ๓) สร้างผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ๔) สร้างโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนร่วมแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
๕) สามารถระดมเงินและทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ๖) มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน และ
๗) สร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่ได้
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๑. การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบ
มีส่วนร่วม (๑๐ ข้อเสนอ)
จัดท�ำระบบฐานข้อมูลชุมชนหรือมี
ศูนย์รายงานข้อมูล
๒. หนุนเสริมการสร้างเครือข่าย
ขององค์กรชุมชนและกลุ่มทาง
สังคมด้วยกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้
แบบข้ามพื้นที่
๓. ปฏิรูปการท�ำประชาคมโดยเน้น
การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
๔. ออกข้อบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยสนับสนุนให้
ทุกกลุ่มในชุมชนท้องถิ่นมีการ
จัดสวัสดิการ
๕. ให้จัดท�ำ “ธรรมนูญท้องถิ่น”
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน
๖. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
ประชาชน (public report)
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี

๗+๑ นโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอ
๒. การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
๓. เกษตรกรรมยั่งยืน (๑๔ ข้อเสนอ)
(๑๒ ข้อเสนอ)
๑. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกลางเพื่อจัด ๑. ส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนเกษตรกรรมยั่งยืน
สวัสดิการให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕นอืรเวัรคงอข
ต�ำบล
ลบำต�นใรกรตษกเ
๒. สนับสนุนการจัดเวทีน�ำเสนอและ
๒. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับ
สิ่งปลูกสร้าง ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก
งบประมาณให้กองทุนสวัสดิการ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการ
ชุมชนและให้สมาชิกมีการออมร่วมกับ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในการท�ำ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่
๔. ให้มีแผนการด�ำเนินงานขององค์กร
เป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการที่มีอยู่ใน
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้
ชุมชนอย่างน้อย ๑ กลุ่ม
ประชาชนพึ่งตนเองด้านอาหาร
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ ๕. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการ
เป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการที่มีอยู่ใน
ผลิตและการตลาดที่สอดคล้องเหมาะสม
ชุมชนอย่างน้อย ๑ กลุ่ม
กับความต้องการของผู้บริโภค
๕. การจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนโดยผ่าน ๖. ให้มีการจัดท�ำและน�ำใช้ฐานข้อมูลการ
กระบวนการจัดการฐานข้อมูลและ
ตกค้างของสารเคมีการเกษตรในร่างกาย
การน�ำใช้ข้อมูลชุมชน
๗. สนับสนุนให้มีการจัดท�ำแผนพัฒนา
๖. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัด
เกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัด
สวัสดิการชุมชน

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (๑๐ ข้อเสนอ)
๑. ส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือน
เกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของครัวเรือน
เกษตรกรในต�ำบล
๒. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งปลูกสร้าง ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้
วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก
๓. การท�ำข้อตกลงหรือออกข้อ
บัญญัติการดูแลรักษาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมทุกประเภท
๔. สนับสนุนการจัดตั้งกลไกคณะ
ท�ำงานและส่งเสริมการพัฒนา
อาสาสมัครดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
๕. หนุนเสริมการบริหารจัดการ
แหล่งน�้ำหรือจัดท�ำธนาคารน�้ำ
โดยชุมชน

๗+๑ นโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอ (ปฏิบัติการ)
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๗+๑ นโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอ
๑. การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบ ๒. การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
๓. เกษตรกรรมยั่งยืน (๑๔ ข้อเสนอ)
มีส่วนร่วม (๑๐ ข้อเสนอ)
(๑๒ ข้อเสนอ)
๗. จัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ๗. จัดตั้งกองทุนแบ่งปันเพื่อจัดสรร
๘. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดสรรที่ดิน
โรงเรียนในต�ำบลจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น
ภาคส่วน
ท�ำกิน
เกษตรกรรมยั่งยืน
๘. สนับสนุนกระบวนการ “ค้นหา ๘. หนุนเสริมการเพิ่มศักยภาพแกนน�ำใน ๙. ให้มีการพัฒนามาตรฐานเกษตรและ
แกนน�ำของต�ำบลจากทุกภาค
การบริหารกองทุนเพื่อจัดการ
อาหารที่ปลอดภัยของชุมชนโดยชุมชน
ส่วน”
สวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชท้องถิ่น
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
๙. ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคม ๗
และพันธุ์พืชหายาก
จัดตั้ง “สภาองค์กรชุมชน”
ด้าน และครอบคลุมในทุกกลุ่มทุก
๑๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรม
๑๐. สร้างและพัฒนานักวิจัยชุมชน
ชาติพันธุ์อย่างน้อย ๔ ใน ๗ ด้าน
พื้นบ้าน
๑๐. สร้างเครือข่ายการจัดสวัสดิการ
๑๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
สังคม
ชุมชนในการวางแผนการอนุรักษ์และใช้
๑๑. การจัดตั้งกองบุญหรือกองทุนอื่นๆ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
เฉพาะกลุ่มและขยายไปยังกลุ่มต่างๆ ๑๓. ออกกฎ กติกา ข้อตกลงร่วม ในการ
ในชุมชน
ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
๑๒. ผลักดันและเปิดโอกาสให้ผู้ด้อย
การใช้สารเคมีในชุมชน
โอกาส ผู้ยากจน ผู้พิการ และผู้ได้รับ ๑๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุน
ผลกระทบ ได้เข้าเป็นสมาชิกและได้
งบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุน
รับสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ
ปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
โดยไม่มีเงินสมทบ
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (๑๐ ข้อเสนอ)
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทางเลือกในระดับ
ครอบครัวและชุมชน และมีศูนย์
เรียนรู้
๗. ก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
๘. สนับสนุนให้มีการจัดท�ำและ
การน�ำใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ
๑๐. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดท�ำ
แผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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๕. การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
(๑๐ ข้อเสนอ)
๑. สนับสนุนและจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนประจำ�ตำ�บลหรือกลุ่ม
องค์กรของเด็กและเยาวชนเพื่อให้
มีส่วนร่วมทำ�กิจกรรมของชุมชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
ให้เด็กและเยาวชนมีเวทีในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
๓. กำ�หนดกฎเกณฑ์ให้ทุกกลุ่ม
กิจกรรมมีสมาชิกกลุ่มเป็นเด็ก
และเยาวชนรวมอยู่ด้วยในกลุ่ม
ต่างๆ ในตำ�บล
๔. มีนโยบายร่วมกับหน่วยบริการ
สุขภาพ ครอบครัว และชุมชน ใน
การส่งเสริมสุขภาพเด็กตั้งแต่อยู่
ในครรภ์จนถึงวัยรุ่น
๕. สร้างพื้นที่สร้างสรรค์หรือลาน
กิจกรรม อย่างน้อย ๑ พื้นที่ใน
ตำ�บล
๖. จัดตั้งศูนย์คลายทุกข์เพื่อยุติความ
รุนแรงแก่เด็กและครอบครัว และ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความ
รุนแรงโดยมีทีมสหวิชาชีพระดับ
ตำ�บลร่วมด้วย
๕.

๔.

๓.

๒.

๑.

๗+๑ นโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอ
๖. การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
๗. การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
(๑๓ ข้อเสนอ)
ท้องถิ่น (๘ ข้อเสนอ)
จัดทำ�และใช้ “ฐานข้อมูลชุมชน” ใน
๑. สนับสนุนและสร้าง “อาสาสมัคร
การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลเพื่อ
จัดการภัยพิบัติ”
ออกแบบการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือ
๒. จัดตั้ง “ศูนย์จัดการภัยพิบัติ
ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มอาสา
ประจำ�ตำ�บล” แบบบูรณาการ
สมัคร และแหล่งเรียนรู้
ภายใต้การมีส่วนร่วมของท้องที่
จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของ
ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน
ชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัด
๓. จัดทำ�ฐานข้อมูลชุมชนแบบบูรณ
บริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วย
าการและข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อ
เหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ
พัฒนาแผนที่การจัดการภัยพิบัติ
สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนิน
ประจำ�ตำ�บล
กิจกรรมการช่วยเหลือดูแลของอาสาสมัคร ๔. จัดตั้ง “กองทุน” การจัดการภัย
สร้างและพัฒนาอาสาสมัครให้การดูแล
พิบัติประจำ�ตำ�บล
กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ๕. จัดทำ�คู่มือการจัดการภัยพิบัติ
แรงงานต่างด้าว ผู้ป่วยทางจิต ผู้ป่วย
๖. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอดส์ เป็นต้น
สนับสนุนระบบการสื่อสารใน
ผลักดันให้กองทุนมีแผนการทำ�งานในการ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ดูแลช่วยเหลือกลุ่มประชากรเป้าหมาย
๗. จัดตั้ง“ศูนย์ประสานงาน”เครือ
ตั้งแต่เด็กในครรภ์จนตาย รวมทั้งการ
ข่ายท้องถิ่นกับพื้นที่ใกล้เคียง/
จัดการกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ภูมิภาคเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
ของคนในชุมชน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ตั้งเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ
ประจำ�ภาค
๘. การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน
(๑๑ ข้อเสนอ)
๑. ทุกภาคส่วนร่วมสมทบทุนผลิตและ
สร้างบุคลากรด้านสุขภาพ
๒. ตั้งศูนย์หรือหน่วยบริการสุขภาพ
แบบบูรณาการที่เกิดจากการร่วม
สมทบทุนของทุกภาคส่วนเพื่อ
จัดหรือเสริมให้บริการสุขภาพ
ครอบคลุมการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ตามปัญหาในพื้นที่
๓. ตั้งศูนย์ประสานงานให้การช่วย
เหลือประชาชน ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ จัดจ้าง
บุคลากร เพื่อจัดหรือเสริมบริการ
สุขภาพครอบคลุมการดูแลกลุ่ม
เป้าหมายตามปัญหาในพื้นที่
๕. สนับสนุนกระบวนการค้นหาแกน
นำ�จิตอาสาและพัฒนาศักยภาพ ให้
สามารถเข้าร่วมให้บริการสุขภาพได้
๖. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ลงทุนด้านสุขภาพโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนดข้อ
บัญญัติหรือเทศบัญญัติในการ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
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๕. การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
(๑๐ ข้อเสนอ)
๗. สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทาง
เลือกอื่นๆ รวมถึงการจัดระบบ
การศึกษารูปแบบบูรณาการ
สังคม วัฒนธรรม วิถีการดำ�เนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตามบริบทพื้นที่ สำ�หรับเด็กและ
เยาวชน ทั้งในและนอกระบบ รวม
ทั้งเด็กพิเศษ
๘. สร้างภาคีเครือข่ายและจัดตั้ง
กลไกขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ในการเพิ่มสมรรถนะเด็ก
และเยาวชนทุกด้าน
๙. จัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา
๑๐. จัดทำ�ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน

๗+๑ นโยบายสาธารณะ ๘๘ ข้อเสนอ
๖. การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
๗. การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
(๑๓ ข้อเสนอ)
ท้องถิ่น (๘ ข้อเสนอ)
๖. ส่งเสริมสนับสนุนหรือสร้างมาตรการใน
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อสุขภาพแม่และ
เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ต้องการ
ความช่วยเหลืออื่นๆ ในชุมชน
๗. สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพหรือศูนย์
บริการสุขภาพสามารถประสานและให้
บริการครอบคลุมการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
ตามปัญหาในพื้นที่ และส่งเสริม สนับสนุน
การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือดูแลกัน
๘. จัดทำ�แผนทีก่ ลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการความ
ช่วยเหลือดูแลโดยเชือ่ มโยงกับแหล่งเรียนรู้
และทุนทางสังคมของพืน้ ที่
๙. จัดทำ�คู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
๑๐. จัดให้มีร้านอาหารปลอดภัยหรือแหล่ง
จำ�หน่ายอาหารที่ปลอดภัย
๑๑. สร้างช่องทางการสื่อสาร และกระจาย
ข่าวสารด้านสุขภาพ
๑๒. สร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือกรณีเจ็บ
ป่วยฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่ง
ด่วนระหว่างกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่และ
เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ
๑๓. สร้างเยาวชนอาสาสมัครร่วมให้การดูแล
สุขภาพ
๘. การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน
(๑๑ ข้อเสนอ)
๗. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง
เสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลสุขภาพเพื่อลดต้นทุนการ
ดูแลสุขภาพ
๘. การลงทุนจัดทำ�ข้อมูลชุมชนและ
นำ�ใช้ข้อมูลกำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย
การดูแลและออกแบบการลงทุนจัด
บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
๙. การสนับสนุนและผลักดันให้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีรายได้จัดสรรทุนเพื่อการ
ดูแลสุขภาพโดยใช้การมีสุขภาพดี
เป็นเงื่อนไขของการจัดสวัสดิการ
๑๐. สนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งอาหาร
ปลอดภัย เช่น การทำ�เกษตรปลอด
สาร อาหารปลอดภัย สมุนไพรใกล้
ตัว เป็นต้น
๑๑. ผลักดันให้มีการสมทบทุนจากทุก
ภาคส่วนในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุข
ภาวะชุมชน ๔ มิติ (กาย ใจ ปัญญา
และสังคม)
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๑. สร้างการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้
และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
- ปัญหา และ เหตุปัจจัย (จากข้อมูล
จากโครงสร้างอ�ำนาจ)
- ความต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิต (จาก
เป้าหมายร่วม)
- ศักยภาพ (พลัง) บทบาทหน้าที่
แนวทางแก้ วิธีพัฒนา (จากทุนทาง
สังคม)
- วิธีการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย วิธีการ
พัฒนาข้อตกลง นโยบาย
๕. สามารถระดมเงินและทรัพยากรเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
- ใช้งบประมาณ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
- การเข้าถึงและใช้เงิน ทรัพยากรและ
แหล่งประโยชน์ในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน
ต�ำบล จังหวัด
๓. สร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
- สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ตนเอง
- ความสมัครใจในการแก้ปัญหาการ
หาทางออก
- การหาแนวร่วมเพิ่มจ�ำนวนคนท�ำให้
มากขึ้น
- ความสามารถในการจัดการพลังที่มี
อยู่

๗. สร้างความร่วมมือกับองค์กร
หน่วยงานภายในและภายนอก
พื้นที่ได้
- ในพื้นที่และนอกพื้นที่(ชุมชนท้อง
ถิ่น)ระหว่างรัฐ เอกชน NGOs
- ท�ำงาน/กิจกรรมเชือ่ มโยงสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกัน
- การแบ่งบทบาท หน้าที่ โอกาส
- เลือกใช้ปัญญา ความรู้ เครื่องมือ
รูปแบบ

๒. มีองค์กรที่ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนให้
เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนา
ครอบคลุมทุกด้าน
- ผู้แทนกลุ่มองค์กรหรือเครือข่าย
(ชุมชนท้องถิ่น องค์กร รัฐ วิชาการ
NGO พื้นที่ ชาติ)
- กรรมการร่วมหลายกลุ่มองค์กร
- องค์กรการเงินชุมชน องค์กรของ
ประชาชน

๖. มีข้อตกลงและกติกาของชุมชน
- กติกา ข้อตกลง โอกาส
- ธรรมนูญ
- นโยบาย
- เป้าหมายและแผน

๔. สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้
ปัญหาและพัฒนา
- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ (คิด ท�ำ รับ
ปรับ) (เวที กิจกรรม ผลักดัน)
- เรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องท�ำบทบาท หน้าที่
รับประโยชน์และผลที่ดี (หาคนท�ำ
คนช่วย คนรับผล)
- สร้างโอกาสพัฒนา (ก�ำหนด
เป้าหมายต่อเนื่องเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น)
- ท�ำแผน กติกา นโยบาย

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

ภาคผนวก ค
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๒.๑ ผู้ถูกทอดทิ้ง
๒.๒ ผู้เร่ร่อน
๒.๓ แรงงานต่างด้าว
๒.๔ บุคคลไร้สัญชาติ
๒.๕ อื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ยากจน
ผู้ที่มีหนี้สินเป็นต้น

เด็ก ๐-๓ ปี
เด็ก ๓-๕ ปี
เด็ก ๖-๑๒ ปี
เด็กและเยาวชน
หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มวัยทำ�งาน
ผู้สูงอายุ(๖๐ปีขึ้นไป)
ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
(ระบุ)..............

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔

๔. กลุ่มประเด็นการ
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
๓.๑ จ่ายเอง
๔.๑ นักสูบหน้าใหม่
๓.๒ สิทธิบตั รทอง (๓๐ บาท) ๔.๒ นักสูบหน้าเดิม
๓.๓ ประกันสังคม
๔.๓ นักสูบมือสอง
๓.๔ รับราชการ
๓.๕ รัฐวิสาหกิจ
๓.๖ ประกันสุขภาพเอกชน
๓.๗ กองทุนและสวัสดิการ
ชุมชน
๓.๘ สวัสดิการผู้สูงอายุ
๓.๙ สวัสดิการคนพิการ
๓.๑๐ สวัสดิการอื่น ๆ……
(ระบุ)
๓.๑๑ อื่น
(ระบุ)......................

๒. กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแล ๓. กลุ่มตามสิทธิและ
ช่วยเหลือ
สวัสดิการ

๑. กลุ่มประชากรเป้าหมาย
๑๓ กลุ่ม

๕.๑ กลุ่มนักดื่มหน้าใหม่
๕.๒ กลุ่มนักดื่มหน้าเก่า
๕.๓ กลุ่มผู้ติดสุรา
๕.๔ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
๕.๔.๑ ครอบครัวผู้ติดสุรา
๕.๔.๒ ผู้ประสบอุบัติเหตู
๕.๔.๓ อื่นๆ ......(ระบุ)
๕.๕ กลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือ
๕.๕.๑ รพ.สต.
๕.๕.๒ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
๕.๕.๓ กลุ่ม อสม.
๕.๕.๔ กลุ่มจิตอาสา
๕.๕.๕ ผู้ได้รับผลกระทบ อื่น ๆ
๕.๖ กลุ่มอื่น ๆ ......

๕. กลุ่มประเด็นการบริโภคสุราและลด
อุบัติเหตุจราจร

๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมายและประชากรกลุ่มอื่นๆ
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๖. กลุ่มตามประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย
๖.๑ กลุ่มผู้บริโภคได้แก่ ประชาชนตามช่วงวัย ผู้ป่วย เป็นต้น
๖.๒ กลุ่มผู้ผลิตได้แก่ กลุ่มอาชีพทางการเกษตรในชุมชน กลุ่ม
แปรรูป กลุ่มผู้ผลิตในครัวเรือน เป็นต้น
๖.๓ กลุ่มสนับสนุน
๖.๓.๑ กลุ่มผู้จำ�หน่ายได้แก่ผู้จำ�หน่ายพันธุ์สัตว์ผู้ค้าส่ง
ผู้ค้าขายปลีกทั่วไป ผู้ค้าขายปลีกในตลาดสีเขียว
เป็นต้น
๖.๓.๒ กลุ่มสนับสนุน ด้านความรู้และ เทคโนโลยี
ได้แก่ เกษตร อำ�เภอเกษตรตำ�บลสำ�นักงานที่ดิน
เป็นต้น
๖.๓.๓ กลุ่มสนับสนุนด้านทุน กองทุนงบประมาณ
สวัสดิการได้แก่ กองทุนเมล็ดพันธุ์กองทุน
ปุ๋ยอินทรีย์
๖.๓.๔ อื่นๆ (ระบุ)..................

๗. กลุ่มอาชีพในชุมชน
๘. กลุ่มประชากรสูงหหกอายุ
๗.๑ กลุ่มเกษตรกรได้แก่ เกษตรกรภูมิปัญญา ปราชญ์ชาว ๘.๑ กลุ่มตามสภาพผู้สูงอายุ
บ้าน เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
๘.๑.๑. ติดสังคม
ปลูกพืชกลุ่มเลี้ยงสัตว์เป็นต้น
๘.๑.๒. ติดบ้าน
๗.๒ กลุ่มหัตถกรรม ได้แก่ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า เป็นต้น
๘.๑.๓. ติดเตียง
๗.๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ๘.๒ กลุ่มตามการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ
ผลิตขนม กลุ่มโรงสีข้าว กลุ่มผลิตน้ำ�ดื่ม เป็นต้น
๘.๒.๑. อายุ ๖๐-๖๙ ปี
๗.๔ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ……
๘.๒.๒. อายุ ๗๐-๗๙ ปี
๘.๒.๓. อายุ ๘๐-๘๙ ปี
๘.๒.๔. อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป
๘.๓ กลุ่มตามช่วงอายุ
๘.๓.๑. เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ
(๕๐-๕๙ ปี)
๘.๓.๒. สูงอายุวัยต้น ๖๐-๖๙ ปี
๘.๓.๓. สูงอายุวัยกลาง ๗๐-๗๙ปี
๘.๓.๔. สูงอายุวัยปลายตั้งแต่ ๘๐ ปี
ขึ้นไป
๘.๔ กลุ่มตามสถานะการอยู่อาศัย
๘.๔.๑. กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกับลูก
หลานหรือเครือญาติ
๘.๔.๒. กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันกับ
ผู้สูงอายุด้วยกัน
๘.๔.๓. กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำ�พัง
๘.๔.๔. กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้การ
ดูแลคนอื่นในครอบครัวที่
พิการหรือเจ็บป่วยหรือช่วย
เหลือตนเองได้จำ�กัด เป็นต้น
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๙.๑ อื่น ๆ ตามประเด็น
๙.๑. (ระบุ) ...................

๘.๕ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการพึ่งพิง
๘.๕.๑. กลุ่มที่ ๑ เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปัญหาการกิน หรือ
การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง
๘.๕.๒. กลุ่มที่ ๒ เหมือนกลุ่มที่ ๑
แต่มีภาวะสับสนทางสมอง
๘.๕.๓. กลุ่มที่ ๓ เคลื่อนไหวเองไม่ได้
และอาจมีปัญหาการกินหรือ
การขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บ
ป่วยรุนแรง
๘.๕.๔. กลุ่มที่ ๔ เหมือนกลุ่มที่ ๓
และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง
หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต
๘.๖ กลุม่ ทางด้านสุขภาพจิต (๖๐ ปีขน้ึ ไป)
๘.๖.๑. ความเครียด
๘.๖.๒. โรคซึมเศร้า
๘.๖.๓. โรคอัลไซเมอร์
๘.๗ ผู้สูงอายุติดสุรา
๘.๗.๑. อายุ ๕๐-๕๙ ปี
๘.๗.๒. อายุ ๖๐ปี ขึ้นไป
๘.๘ ผู้สูงอายุติดบุหรี่
๘.๘.๑. อายุ ๕๐-๕๙ ปี
๘.๘.๒. อายุ ๖๐ปี ขึ้นไป
๘.๙ ผู้สูงอายุที่เป็นคนพิการ
๘.๑๐ ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง (๖๐ ปีขึ้นไป)
๘.๑๑ นักเรียนผู้สูงอายุ
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๑.๑ จัดให้มีและบำ�รุง
รักษาทางน้ำ�และ
ทางบก และทาง
ระบายน้ำ�
๑.๒ ให้มีน้ำ�เพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
๑.๓ ให้มีและบำ�รุงการ
ไฟฟ้าหรือแสง
สว่างโดยวิธีอื่น
๑.๔ ให้มีและบำ�รุง
รักษาทางระบาย
น้ำ�
๑.๕ การสาธารณูปโภค
และการก่อสร้าง
อื่นๆ

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๒.๑ การส่งเสริม
การฝึก และการ
ประกอบอาชีพ
๒.๒ ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูง
อายุ และผู้พิการ
๒.๓ ป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ
๒.๔ ให้มีและบำ�รุง
สถานที่ประชุม
การกีฬาการ
พักผ่อนหย่อน
ใจและสวน
สาธารณะ

๔. การวางแผน
การส่งเสริม
การลงทุนและ
การพาณิชย์
๓.๑ การป้องกัน
๔.๑ ส่งเสริมให้มี
และบรรเทา
อุตสาหกรรมใน
สาธารณภัย
ครอบครัว
๓.๒ การคุ้มครอง
๔.๒ ให้มีและส่งเสริม
ดูแลและรักษา
กลุ่มเกษตรกร
ทรัพย์สินอัน
และกิจการ
เป็นสาธารณ
สหกรณ์
สมบัติของ
๔.๓ บำ�รุงและ
แผ่นดิน
ส่งเสริมการ
๓.๓ การผังเมือง
ประกอบอาชีพ
๓.๔ จัดให้มีที่จอดรถ
ของราษฎร
๓.๕ การรักษาความ ๔.๔ ให้มีตลาด ท่า
สะอาดและความ
เทียบเรือ และ
เป็นระเบียบ
ท่าข้าม
เรียบร้อยของ ๔.๕ การท่องเที่ยว
บ้านเมือง

๒. ด้านการส่งเสริม ๓. การจัดระเบียบ
คุณภาพชีวิต
ชุมชนและสังคม

๕. การบริหารจัดการ
๖. ด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
๕.๑ คุ้มครอง ดูแล
๖.๑ บำ�รุงรักษาศิลปะ
และบำ�รุงรักษา
จารีตประเพณี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิปัญญา
และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น และ
๕.๒ รักษาความสะอาด
วัฒนธรรมอันดี
ของถนน ทางน้ำ�
ของท้องถิ่น
ทางเดิน และที่
๖.๒ ส่งเสริมการศึกษา
สาธารณะ รวมทั้ง
ศาสนา และ
กำ�จัดมูลฝอยและ
วัฒนธรรม
สิ่งปฏิกูล
๖.๓ การจัดการศึกษา
๕.๓ การจัดการ
๖.๔ การส่งเสริมกีฬา
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆ

๗. บริหารจัดการ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วน
ราชการและ อปท.
๗.๑ สนับสนุนสภา
ตำ�บลและองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น
๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ทางราช
กามอบหมาย
โดยจัดสรรงบ
ประมาณหรือ
บุคลากรให้ตาม
ความจำ�เป็นและ
สมควร

(การทบทวนข้อมูลจากพระราชบัญญัติสภาต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖, พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และความสอดคล้องกัลป์แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการสรุปบทเรียนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่)

ภารกิจหลัก ๗ ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก จ
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๑.๖ อื่นๆ

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

๒.๕ การสังคม๓.๖ การควบคุม
สงเคราะห์ และ
อาคาร
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คน
ชรา และผู้ด้อย
โอกาส
๒.๖ การปรับปรุง
แหล่งชุมชน
แออัดและการ
จัดการเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัย
๒.๗ การส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ความเสมอ
ภาค และสิทธิ
เสรีภาพของ
ประชาชน
๒.๘ การสาธารณสุข
การอนามัย
ครอบครัว
และการรักษา
พยาบาล

๒. ด้านการส่งเสริม ๓. การจัดระเบียบ
คุณภาพชีวิต
ชุมชนและสังคม

๔. การวางแผน
๕. การบริหารจัดการ
๖. ด้านการ
การส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
การลงทุนและ
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมและ
การพาณิชย์
ภูมิปัญญา
๔.๖ กิจการเกี่ยวกับ ๕.๔ สร้างคุณค่า
การพาณิช
การจัดการ
๔.๗ การส่งเสริม การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ฝึกและประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
อาชีพ
๔.๘ การพาณิชย์
กรรมและการส่ง
เสริมการลงทุน

๗. บริหารจัดการ
สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วน
ราชการและ อปท.
๗.๓ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการ
มีมาตรกาป้องกัน
๗.๔ การประสานและ
ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๗.๕ การสร้างและ
บำ�รุงรักษาทาง
บกและทางน้ำ�ที่
เชื่อมต่อระหว่าง
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
๗.๖ ส่งเสริมการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร
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๑. งานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ�งาน
ตามหน้าที่ปกติ

๑.๑ งานตาม พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ฯ ประกอบด้วย
๑.๑.๑. อำ�นวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน
๑.๑.๒. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่
๑.๑.๓. ประสานหรืออำ�นวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๔. รับฟังปัญหาและนำ�ความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการที่จำ�เป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือ
๑.๑.๕. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๖. ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย
กระทำ�ตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ�
๑.๑.๗. อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
๑.๑.๘. แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบำ�บัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมา
โดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
๑.๑.๙. จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำ�อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
๑.๑.๑๐.ปฏิบัติตามคำ�สั่งของกำ�นันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กำ�นัน
ทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอำ�เภอด้วย
๑.๑.๑๑.ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามที่กระทรวง
ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำ�เภอมอบหมาย

ภารกิจหลัก ๔ ด้านของท้องที่ (ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

ภาคผนวก ฉ
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๒. งานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ เช่น นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
๓. งานตามหลักภารกิจพื้นที่ (Area
Based) ตำ�บล หมู่บ้าน หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหลาย
หน่วยงาน รวมถึงตามนโยบาย ของ
จังหวัด/อำ�เภอ
๔. ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ให้ใช้อาวุธปืนของ
ทางราชการได้ และการเก็บรักษาและ
การใช้อาวุธปืนให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของกระทรวงมหาดไทย

๑.๒ งานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องดำ�เนินการในพื้นที่ดังนี้
๑.๒.๑. เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทำ�ผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน หมู่บ้านใกล้เคียง
ต้องแจ้งความต่อ กำ�นัน ให้ทราบ
๑.๒.๒. เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระทำ�ผิดกฎหมายมีอยู่ หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดยกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือ
เป็นสิ่งของสำ�หรับใช้ในการกระทำ�ผิดกฎหมาย ให้จับสิ่งของนั้นไว้และรีบนำ�ส่งต่อกำ�นัน
๑.๒.๓. เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกำ�ลังกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือมีเหตุควรสงสัยว่า เป็นผู้ที่ได้กระทำ�ผิดกฎหมาย ให้จับตัว
ผู้นั้นไว้และรีบนำ�ส่งต่อกำ�นันนายตำ�บล
๑.๒.๔. ถ้ามีหมายหรือมีคำ�สั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และ
รีบส่งต่อกำ�นัน หรือกรมการอำ�เภอตามสมควร
๑.๒.๕. เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้เป็นไปตามหมาย
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๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

๒. งานเสริมความเข้มแข็ง

บริการสุขภาพพื้นฐานตามกลุ่มประชากร ๒.๑ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๒.๑.๑. งานสาธารณสุขมูลฐาน
แพทย์แผนไทย และทางเลือก
๒.๑.๒. การบริการโดยภาควิชาชีพ
บริการดูแลช่องปาก
๒.๑.๓. อื่น ๆ...........
การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ
๒.๒ การเสริมพลังการดูแลสุขภาพโดยภาคประชาชน
การเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๒.๑. ฝึก อบรม อาสาสมัคร
อื่น ๆ...........
๒.๒.๒. สนับสนุนการดูแลโดยอาสาสมัคร
๒.๒.๓. อื่น ๆ...........
๒.๓ เสริมความเข้มแข็งให้ระบบการจัดการด้านสุขภาพของหน่วยงาน องค์กรชุมชน
๒.๓.๑. กองทุนสุขภาพตำ�บล
๒.๓.๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
๒.๓.๓. โรงเรียน
๒.๓.๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
๒.๓.๕. กลุ่มองค์กรชุมชน อาสาสมัคร
๒.๓.๖. อื่น ๆ...........

๑. งานบริการสุขภาพ

การทบทวนข้อมูลจากหนังสือระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำ�งานร่วมกันของ ๓ ระบบใหญ่ในชุมชน ของ ขนิษฐา นันทบุตร.(๒๕๕๓). ระบบ
สุขภาพชุมชน กระบวนการทำ�งานร่วมกันของ ๓ ระบบใหญ่ในชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑: บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็ม จำ�กัด.

ภารกิจหลัก ๒ ด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล

ภาคผนวก ช

ภาคผนวก ฌ

๘ คุณลักษณะความเป็นพลเมือง
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของความเป็นพลเมืองสรุปไว้ ๘ ประการ ได้แก่
๑) สนใจและให้ความส�ำคัญกับปัญหาของชุมชนท้องถิ่น หมายถึงการมีจิตสาธารณะมีความ
เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและยอมเสียสละประโยชน์สว่ นตน
เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น และส่วนรวม
๒) มีบทบาทหน้าที่ท�ำงานในชุมชน หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของสังคมเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความ
สุข รวมทั้งปฏิบัติตนตาม หลักศีลธรรมยึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
๓) ใช้ความคิดเห็นร่วมกันในการจัดการปัญหา หมายถึงเคารพในสิทธิและการตัดสินใจของ
ผูอ้ น่ื รับ ฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ซึง่ มีเหตุผลและมีการประนีประนอมกันในทางความคิดรูจ้ กั
ใช้ปญ
ั ญา และเหตุผลในการแก้ปญ
ั หายึดถือหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสมาชิก
๔) ซือ่ สัตย์สจุ ริตหมายถึงการกระท�ำทีถ่ กู ต้องตรงไปตรงมา ไม่ยดึ เอาสิง่ ของผูอ้ นื่ มาเป็นของ
ตน ทั้งยังหมายถึงการกระท�ำดีและถูกต้องตามหน้าที่ต่อผู้อื่นการยอมรับการกระท�ำของ
ตนเองหรือการท�ำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จลุล่วง
๕) สามัคคี หมายถึงใช้เสียงข้างมากโดยไม่ละเมิดสิทธิเสียงข้างน้อยรู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
รู้จัก การใช้เหตุและผลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมาชิกในสังคมมีความ
เอื้อเฟื้อแผ่ และมีน�้ำใจต่อกัน
๖) ละอาย มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย รวมถึงการยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนเอง
นับถือเพราะทุก ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีละอายและเกรงกลัวต่อการกระท�ำชั่ว
๗) กล้าและเชือ่ มัน่ หมายถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม และเชือ่ มัน่ ในการท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องรวม
ทัง้ กล้าปฏิเสธสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องซึง่ เป็นการกระท�ำทีแ่ สดงออกในทางทีถ่ กู ทีค่ วรโดยไม่เกรงกลัว
อิทธิพลใดๆ ความกล้านี้ไม่ใช่การอวดดีแต่เป็นการแสดงออกอย่างมีเหตุผล
๘) ส่งเสริมคนดี ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ว่า “ในบ้านเมืองนัน้ มีทงั้ คนดีและคนไม่ดี ไม่มใี ครทีจ่ ะท�ำให้ทกุ คนเป็นคนดีได้
ทัง้ หมด เป็นการท�ำให้บา้ นเมืองมีความปกติสขุ เรียบร้อยจึงมิใช่การท�ำให้ทกุ คนเป็นคนดี หาก
แต่อยู่ที่การส่งเสริมความดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีมิให้มีอ�ำนาจมาก่อ
ความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
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การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น
๑. การสร้างการเรียนรู้
๑. สร้างแหล่งเรียนรู้
๑) เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ หรือ ต่อยอดงานจากแหล่งเรียนรู้เก่า ที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
ชุมชนได้
๒) แกนนำ�แหล่งเรียนรู้สามารถถอดบทเรียนและเรียนรู้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนได้
๓) แหล่งเรียนรู้มีการขยายสมาชิก และ มีงานร่วมกับแหล่งเรียนรู้ หรือกลุ่มหรือองค์กรชุมชนภายในพื้นที่
(ตำ�บล)
๔) บริการให้เครือข่ายเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. สร้างความรู้
๑) มีหลักสูตร (แนวทาง) การถ่ายทอด ความรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนจากการทำ�จริงและมีผลสำ�เร็จ
ของพื้นที่ตนเอง
๒) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่และนอกพื้นที่
๓) มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้จากการสรุปบทเรียนการทำ�งานที่เป็นผลดีจริง
๔) มีคู่มือการฝึกปฏิบัติสำ�หรับคนหลายกลุ่ม และ หลายเรื่อง (เช่น คู่มือฝึกอาชีพ คู่มือดูแลผู้ป่วย คู่มือการ
เลี้ยงเด็ก คู่มือการทำ�เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น)
๓. สร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
๑) เพิ่ม คนแก่ง คนต้นแบบ ผู้นำ� แกนนำ� ในการทำ�งานในพื้นที่
๒) งานของคนเก่ง คนต้นแบบ ผู้นำ� แกนนำ� สามารถขยายพื้นที่และเพิ่มคนดำ�เนินการ รวมทั้งต่อยอดงาน
ด้วย
๓) คนเก่ง คนต้นแบบ ผู้นำ� แกนนำ� มีการอาสารับงานที่ชอบและเหมาะสมของตน
๒. สร้างความเป็นพลเมือง
๑. สร้างการมีส่วนร่วม
๑) คนในชุมชนมีส่วนร่วมระดมทุน ระดมแรง ระดมความคิด ทำ�กิจกรรมตามแผนงานโครงการหรือการแก้
ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น
๒) คนในชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการบริหาร จัดบริการสาธารณะ และแก้ปัญหาของชุมชน กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่
๓) คนในชุมชนอาสาเข้าร่วมดำ�เนินกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอกับองค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่
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๒. สร้างความเป็นพลเมือง
๒. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
๑) มีกฎ กติกา ข้อตกลง นโยบายสาธารณะที่ร่วมกันกำ�หนดขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน
๒) มีการนำ�ใช้กฎกติกาดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
๓) แกนนำ� ผู้นำ� แหล่งเรียนรู้ และสมาชิก ร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กรอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
๔) คนในชุมชนมีการร่วมมือกันและอาสาเฝ้าระวัง ป้องกัน และ จัดการกับปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดปัญหาในพื้นที่
๕) มีอาสาสมัครจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น และ หลายคนมีความเชี่ยวชาญในงานอาสามากขึ้น
๓. สร้างศักยภาพ
๑) มีข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งระบบข้อมูลตำ�บลเพื่อนำ�ใช้ในการจัดการ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน
๒) มีการรวมกลุ่มเพื่อการออมและจัดการเงินของครอบครัว กลุ่ม และ องค์กร มากขึ้น
๓) พบคนเก่ง คนต้นแบบ ผู้นำ� แกนนำ� และทีมทำ�งานหรือผู้ช่วยเหลือ ทำ�งานร่วมมือกันในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
๔) เพิ่มงานและกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือกันของหลายๆกลุ่ม องค์กร แหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน
๓. การสร้างผลกระทบ
๑. ด้านสังคม
๑) การสร้างงานและกิจกรรมที่ทำ�เองได้ สร้างผลดีต่อชุมชนและคนในชุมชน
๒) การรวมกลุ่มทำ�กิจกรรมและงานที่ส่งผลดีต่อชุมชนและคนในชุมชน
๓) เปิดเวทีพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในพื้นที่หลายรูปแบบ
๔) สร้างสวัสดิการหรือให้การช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนท้องถิ่น (เช่น คนพิการ คนจน
คนป่วยจิตเวช คนสูงอายุ เป็นต้น)
๕) มีการพูดคุยและสื่อสารกัน (ด้วยวิธีการและช่องทางที่คนในชุมชนท้องถิ่นเข้าใจ)
๖) เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายข้ามกลุ่ม ข้ามหมู่บ้าน ภายในตำ�บล ที่ส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่น
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๑) สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ หมู่บ้าน ตำ�บล
๒) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจที่เป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
๓) ฝึกอาชีพหลายอาชีพ ครอบคลุมหลายกลุ่มประชากร
๔) สถาบันการเงิน องค์กรชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ หรืออื่นๆ) ช่วยจัดการหนี้ในพื้นที่
๓. ด้านสภาวะแวดล้อม
๑) ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
๒) การจัดการขยะ
๓) การปรับภูมิทัศน์
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ยุทธศาสตร์ S-I-I

ยุทธศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
แผนสุขภาวะชุมชนแปลงยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาสู่ยุทธศาสตร์ S-I-I ในการด�ำเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ประการ ได้แก่
๑) การจัดการพื้นที่–Systematization ๒) การสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุมชน–Innovative creation
และ ๓) การบูรณาการภายในชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก–Integration and
Collaboration มีรายละเอียดดังนี้
การจัดการพื้นที่–Systematization ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้น�ำชุมชนท้องถิ่น พัฒนากลไกการ
ท�ำงานร่วมกันของ ๔ องค์กรหลักเป็นอย่างน้อย (ท้องถิ่น-ท้องที่-องค์กรชุมชน-หน่วยงานราชการใน
พื้นที่) และการพัฒนาระบบข้อมูลที่จ�ำเป็น (คน-กลไก-ข้อมูล) เพื่อให้เข้าใจถึงทุนและศักยภาพในพื้นที่
และเข้าถึงปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง อันน�ำไปสู่ความพร้อมของการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการกับ
ปัญหาในพื้นที่ได้ พร้อมๆ กับการตอบสนองต่อนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวติ ในทุกมิตอิ ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของขบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิน่ โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดการตนเองก่อนทีจ่ ะพึง่ พาภายนอก ส�ำหรับต�ำบลทีม่ รี ะบบการจัดการ
พื้นที่ท่ีผ่านการประเมินจากหน่วยงานภายนอกหรือทีมวิชาการของแผนสุขภาวะชุมชน จะได้รับการ
สนับสนุนทุนในการท�ำหน้าทีเ่ ป็น “ศูนย์เรียนรูด้ า้ นการจัดการสุขภาวะชุมชน” และบริหารจัดการเครือข่าย
โดยจะต้องมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างปัจจัยเสริมทางสุขภาพไปพร้อม
กันด้วย
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมชุมชน–Innovative creation ด้วยพลวัตรของเงื่อนไขภายในชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น จึงมีความจ�ำเป็นที่ชุมชน
ท้องถิ่นจะต้องมีการปรับตัวอย่างทันท่วงที การพัฒนาแนวทางและวิธีการใหม่ในการจัดการกับปัญหาใน
พื้นที่จึงเป็นทางออกที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยแผนสุขภาวะชุมชนให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนานวัตกรรมใน ๓ ลักษณะ คือ นวัตกรรมเชิงระบบ นวัตกรรมเชิงกระบวนการ และนวัตกรรมเชิง
เทคนิคหรือผลิตภัณฑ์ ทัง้ นีก้ ารสนับสนุนทุนของแผนสุขภาวะชุมชนยังเน้นทีก่ ารลดปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพ
๕ ประเด็น (ควบคุมยาสูบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร เกษตรกรรมสู่อาหาร
ปลอดภัย การจัดการสิง่ แวดล้อม และ การจัดการภัยพิบตั )ิ และระบบการดูแลสุขภาพประชากรกลุม่ เฉพาะ
๓ ประเด็น (ระบบการดูแลผูส้ งู อายุ การเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน และพัฒนาการเด็กปฐมวัย) ทีส่ อดคล้อง
กับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี สสส. ส�ำหรับต�ำบลที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องเฉพาะประเด็นก็จะได้รับการสนับสนุนให้ท�ำหน้าที่ “ศูนย์เรียนรู้” และบริหารจัดการเครือข่าย

414

การบูรณาการภายในชุมชนท้องถิน่ และร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก– Integration
and Collaboration ส�ำหรับภายในชุมชน แผนสุขภาวะชุมชนสร้างเงื่อนไขให้ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่จะ
ต้องมีความร่วมมือกันและสร้างหรือทบทวนกลไกขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ (คุณภาพชีวิต)
โดยผูน้ ำ� ชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ๔ องค์กรจะต้องผ่านขบวนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท�ำงานเป็นทีมและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นแบบอย่างกับชุมชน อันจะน�ำไปสู่การปรับเข้าสู่ระบบงานปกติของ
ทุกองค์กรในพื้นที่ ส�ำหรับการบูรณาการกับหน่วยงานก�ำหนดนโยบายหรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ แผนสุขภาวะชุมชนจะน�ำพาพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคี
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างฉันทามติร่วมกันที่จะขับเคลื่อนนโยบายระดับ
อ�ำเภอ-จังหวัด-ภาค-ประเทศ อย่างได้ผล พร้อมกับภาคียทุ ธศาสตร์ยงั ใช้ตำ� บล (พืน้ ที)่ ทีม่ คี วามเข้มแข็ง
ให้ท�ำหน้าที่เป็นกลไกการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy lab) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ส�ำหรับ
นโยบายใหม่ที่จะประกาศต่อไป
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