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เกร่ินก�อนเป�ดเล�ม
สถาบันคลังสมองของชาติ ร�วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท�องถ่ิน ได�รับการสนับสนุนจาก สํานักงานการวิจัย

แห�งชาติ (วช.) เพื่อทําหน�าที่ยกระดับงานวิจัยเพ่ือท�องถ่ิน (CBR) สู�ผลลัพธ�การลดความเหลื่อมล้ํา ตามกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร� กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาในแพลตฟอร�มที่ 4 การวิจัยและ
สร�างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหล่ือมล้ํา ถือเป�นมิติใหม�ของการเร่ิมต�นขับเคล่ือนงานวิจัยเพ่ือ
ท�องถิ่นในทศวรรษที่ 3 ในการป�กธงเพ่ือตอบโจทย�ที่ท�าทายของประเทศเรื่องการลดป�ญหาความเหลื่อมล้ํา 
ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจดังกล�าวมีความจําเป�นอย�างย่ิงที่ต�องแสวงหาและสร�างความรู�ใหม� เพ่ือใช�ในการทํางาน 
ทั้งในแง�แนวคิด วิธีการทํางาน และการวัดประเมินผลเพื่อตอบโจทย�การลดความเหล่ือมล้ํา ในขณะเดียวกันก็จําเป�นต�อง
เตรียมคนทํางานวิจัยเพ่ือท�องถ่ินให�พร�อมในการขับเคล่ือนภารกิจใหม� 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนจุดเริ่มตนของการ
ขบัเคลือ่นงาน “CBR กบัความเหลือ่มล้าํในสงัคม” โดย
เริม่ตนทาํงานรวมกับโหนด / พีเ่ลีย้ง CBR นาํรองจํานวน 
25 แหง ผานการเค่ียวกรําจากทีมวิทยากร และการ
ออกแบบการเรียนรูเพื่อติดต้ังกระบวนการทํางานวิจัย
เพื่อทองถิ่นในประเด็นความเหลื่อมล้ําทางสังคม ทั้งนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เนนสรางบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 
ซึ่งที่ผานมาโหนด / พี่เลี้ยง CBR นํารองทั้ง 25 พื้นที่ 
ไดเรียนรูเกี่ยวกับมิติความเหล่ือมลํ้าในโจทยวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น และไดฝกทดลองปฏิบัติการใชเครื่องมือ Log 
Frame และ Outcome Mapping ซึ่งชุดความรูดังกลาวมี
ความสาํคญั และจําเปนมากสําหรบัโหนด / พีเ่ล้ียง CBR 
นํารองท่ีจะตองนําความรูเหลาน้ีไปใชประโยชนในการลงไป
ทํางานในพื้นที่รวมกับนักวิจัยชุมชน เพื่อนําไปสูผลลัพธ
การลดความเหลื่อมล้ํา 

“คูมือความรู การวิจัยเพื่อทองถ่ิน (CBR) กับ
ความเหลื่อมล้ําในสังคม” จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเปน
เสมือนลายแทงในการทํางานใหแกโหนด / พี่เลี้ยง CBR 
ในการลงไปทํางานรวมกับนักวิจัยชุมชนในพื้นท่ี โดย
คณะผูจดัทาํไดนาํเอาเอกสารความรูชดุที ่1 การวจิยัเพือ่
ทองถิ่น กับความเหล่ือมล้ําในสังคม และเอกสารความรู
ชุดท่ี 2 รวมสรางความรูเรื่อง CBR กับประเด็นความ
เหล่ือมลํ้าในสังคม ซึ่งเขียนโดย รองศาสตราจารย 
ดร.กาญจนา แกวเทพ มาประมวลและเรียบเรียงใหเปน

คูมือที่อานเขาใจงาย และชวยใหนักวิจัยชุมชนสามารถ
นําเอาหลักการตางๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานวิจัยเพ่ือ
ทองถิ่นในมิติความเหล่ือมลํ้าไปปรับประยุกตใชในการ
ดําเนินโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่นในพ้ืนท่ีไดอยางไม
หลงทิศหลงทาง และรูสกึมัน่อกม่ันใจย่ิงขึน้ในการพัฒนา
กระบวนการทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR) ในทศวรรษ
ที่ 3 ในมิติการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

“คูมือความรู การวิจัยเพื่อทองถิ่น (CBR) กับ
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม” จึงมีนัยท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

• เพื่อเปนการชวนโหนด / พี่เลี้ยง CBR และ
นักวิจัยชุมชน ยอนกลับไปทบทวน CBR กับ
มิติความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

• เพื่อเปนการเรียนรูเครื่องมือใหม Logical 
Framework (Log Frame - ตารางเหตุผล
สัมพันธ) และ Outcome mapping (OM - 
แผนที่ผลลัพธ / บันไดผลลัพธ) และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการทํางาน CBR ใน
ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ําได

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือความรู 
การวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (CBR) กับความเหล่ือมลํ้าใน
สังคม” เลมนี้จะเปนประโยชนกับนักวิจัยชุมชนในการ
ทํางานในมิติเรื่องความเหลื่อมล้ํา ตลอดจนชวยพัฒนา
และยกระดบัให CBR กบัประเดน็การลดความเหลือ่มล้าํ
ในสังคมเปนเรื่องท่ีมีรูปธรรมจากงานวิจัยที่ชัดเจนและ
จับตองได

คณะผูจัดทํา
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งานวิจัยเพื่อท�องถิ่นหรือ CBR กําลังก�าวเข�าสู�ทศวรรษที่ 3 ซึ่งหากมองย�อนกลับไปในยุคเร่ิมต�น
ของ CBR พบว�าในช�วงสองทศวรรษท่ีการวิจัยประเภทน้ีได�ก�อตัวข้ึนมาในสังคมไทย (เริ่มมี CBR เมื่อป� 
พ.ศ. 2541) ในช�วงเวลาทีผ่�านมา CBR ก็ได�พสิจูน�ตัวเองว�า สามารถเป�น “วิธกีารหนึง่” ทีจ่ะช�วยแก�ไขป�ญหา
ต�างๆ ได� อย�างน�อยก็ในระดับชุมชน และที่สําคัญก็คือการช�วยพัฒนาศักยภาพของผู�คนที่เข�ามาร�วม
ในงานวิจยั ในอกีด�านหนึง่ ในระดับประเทศ สงัคมไทยยังคงเผชิญกับป�ญหาความเหล่ือมลํ้าในสงัคมท่ีจะเป�น
ต�นเหตุท่ีสร�างป�ญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมาอย�างไม�ส้ินสุด แม�จะได�มีความพยายามที่จะแก�ไขป�ญหานี้
จากหลายภาคส�วนของสังคม แต�ก็ดูยังห�างไกลจากความสําเร็จ

การวิจัย
เพื่อท�องถิ่น 
กับความเหล่ือมล้ํา

ในสังคม

ที่มาของประเด็น 
“CBR กับ
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม”

ดังนั้น สิ่งที่เปนความทาทายในทศวรรษที่ 3 

ของ CBR นี้ จึงนาจะเปนการแสดงศักยภาพของ 
“วิธีคิด / วิธีการแบบ CBR” ในการจัดการกับปญหา

ความเหลื่อมล้ําวา CBR จะสามารถจัดการไดหรือ

ไม ไดมากนอยเพียงใด ไดอยางไรหรือไดแบบไหน 
ไดในระดับใด เปนตน ซึ่งที่ผานมา CBR ไดสั่งสม

คุณคาและความหมายใหแกชุมชน ไมวาจะเปนการ
เปดโอกาสใหชาวบานเขามามีความรูและประสบการณ

กบัการทําวจิยั ทัง้เปาหมาย ทัง้วธิกีาร และท้ังผลลัพธ

ท่ีเกิดข้ึนของ CBR น้ัน เปนบทพิสูจนท่ีแสดงใหเห็นวา 

CBR นัน้สามารถจัดการกบัปญหาความเหล่ือมล้าํได

ในบางระดับ / บางแงมุม แมวาจะไมไดระบุออกมา
โดยตรงก็ตาม อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือการยืนยัน

ดวยหลักฐาน และขอมูลเชิงประจักษที่เปนรูปธรรม 

มากกวาการพูดขึ้นมาลอยๆ โดยไมมีน้ําหนัก และ
จําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีตัวช้ีวัดท่ีนาเช่ือถือ มีคําอธิบาย

ที่รับฟงไดและทําใหยอมรับ เพื่อทําใหการตอบโจทย
เรื่อง CBR กับปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย

มีภาพที่ชัดเจนมากข้ึน 
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คําถามหลักของโจทย� 
“CBR กับป�ญหา
ความเหลื่อมล้ํา”

การทําให�ภาพของ CBR ในการเข�าไปจัดการกับประเด็นความเหลื่อมล้ําในสังคมมีความชัดเจน
มากขึ้น คนทํางาน CBR ทุกระดับน�าจะต�องตอบโจทย�ย�อยๆ 7 ข�อที่เรียงลําดับเป�นขั้นตอนให�ครบวงจร
ดังแสดงในภาพ

คําถามหลักการลดความเหลื่อมล้ําด�วย CBR

(1) ระบุปญหาความ
เหล่ือมลํ้า (ไดขอมูล
มาดวยวิธีการอะไร)

(3) แตละกิจกรรมเกิด
หวงโซผลลัพธ (outcome 
chain) อะไรบาง สักกี่หวง

(5) ในแตละหวงโซมีใครเปน 
Partner (Strategic - SP / 

Boundary - BP)

(7) จะวัด change 
ที่เกิดขึ้นกับ BP 

อยางไร

(2) อธิบาย CBR ลดความเหลื่อมล้ํา
ไดอยางไร (เพิ่มทางเลือก เพิ่มการตอรอง 
เพิ่มการพ่ึงตนเอง เพิ่มการจัดการ ฯลฯ)

(4) ตัวชี้วัด
แตละหวงโซ
คืออะไร

(6) จะทําอะไรกับ 
BP

1 2 3 4 5 6 7
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(1) ปญหาความเหลือ่มล้าํในสงัคมไทยเปน

ปญหาที่เปนวิบากกรรม ซึ่งหมายความวา เปน

ปญหาท่ีเกิดมาจากผลของการกระทําในหลายๆ 

ระดบัทีเ่กดิมาตัง้แตอดีต และสะสมพอกพนูมาจนถงึ

ปจจุบัน ในการแกไขวิบากกรรมน้ีจึงตองใชเวลาพอ

สมควร
(2) กระบวนการเกดิปญหานัน้คอยๆ พฒันา

มาเปน “หวงโซ” ทีละเปลาะๆ ดังน้ัน ในการ 
“ตัดบวงกรรม” จึงอาจจะ “ตัดทีเดียวใหขาดหมด

ไมได” แตจะตองคอยๆ “แกไปทีละเปลาะ” เชนกัน

(3) ในสนามแหงการ “ตดับวงกรรม / แกไข

ปญหานั้น” มีผูเลน (player) อยูหลายภาคสวน

ทีพ่ยายามแกไขปญหาความเหลือ่มล้าํ (ดรูายละเอยีด
ตอไป) มีทั้งผูเลนหลัก / ขาใหญ เชน ภาครัฐ ผูเลน

รอง และอื่นๆ สําหรับ CBR นั้นเปนเพียง “ผูเลน

ขนาดจ๋ิว” เนื่องจากมีทรัพยากรท้ังจํานวนคน 

งบประมาณ วิธีการแกไข พื้นที่ ฯลฯ ที่ไมมากเมื่อ

เทียบกับผูเลนหลัก อยางไรก็ตาม ผูเขียนก็คาดหวัง

วา “แมวา CBR จะจิ๋ว” แตก็คงมีบางอยางที่ “แจว

เหมือนกัน”
(4) ในการจดัการกบัปญหาความเหลือ่มล้าํ

นั้น CBR ก็คงมีหลักการ / วิธีการบางอยางที่เปน 

“จุดรวม” เชนเดียวกับ “ผูเลนกลุมอ่ืนๆ” เชน 
พยายามจัดสวัสดิการให “ครอบคลุมและทั่วถึง” แต

ในเวลาเดียวกัน CBR ก็คงมี “ลักษณะและลีลา

เฉพาะตัวท่ีเปนเอกลักษณอนัแตกตางไปจากกลุม

ผูเลนกลุมอืน่ๆ ซึง่ในเอกสารช้ินน้ี ลาํดบัตอไป ผูเขยีน

จะลองนําเสนอ “เอกลักษณบางประการของแนวคิด / 
หลักการ / วธิกีาร CBR” ในการจดัการกบัปญหาความ

เหล่ือมลํ้า

ในการตอบโจทย�ย�อย
ท้ัง 7 ข�อน้ัน 
มีข�อพึงตระหนักบางประการ 
ดังนี้
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รายละเอียดสําคัญของ 
7 โจทย�ย�อย 

การจัดแบ�งประเภทความเหล่ือมลํ้า เมื่อเวลาลงมือทํางานวิจัย เราคงจะพูดเรื่อง “ความเหลื่อมล้ํา
แบบกว�างๆ ทั่วๆ ไปไม�ได�” หากแต�จําเป�นต�องระบุให�ชัดว�า งานวิจัย CBR ที่กําลังจะทํานั้นสังกัดอยู�ในความ
เหลื่อมล้ําแบบไหน ประเภทใด เป�นความเหลื่อมล้ําด�านไหน ทั้งนี้เพราะต�นกําเนิด / ที่มา / สาเหตุ กลไก
การสร�างและธํารงรักษาความเหลื่อมล้ําแต�ละประเภทน้ันแตกต�างกัน วิธีการแก�ไขความเหลื่อมล้ําแต�ละ
ประเภทจึงแตกต�างกันไปด�วย

ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการแบ�งประเภทความเหล่ือมลํ้าที่มีผู�แบ�งเอาไว�สัก 3 แบบ

โจทย�ข�อ 1 : ระบุว�าเป�นความเหล่ือมลํ้าด�านใด

สาเหตุ / 
รูปแบบ

ความเหลื่อมล้ํา

ดานเศรษฐกิจ 
/ รายได / 
การเขาถึง
ทรัพยากร ดาน

กฎหมาย / 
สิทธิ

ดาน
สวัสดิการ

ดาน
การศึกษา

ดาน
วัฒนธรรม

ดานคุณคา
ความเปน

มนุษย/ศักดิ์ศรี

อื่นๆ

แบบท่ี 1 : นักวิชาการสาขาต�างๆ นําเสนอเอาไว� 
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ในงานศึกษาเรื่อง “ความเหลื่อมล้ํา / ความ

เปนธรรมทางสังคม” นักวิชาการสาขาตางๆ มักจะ

แบงประเภทความเหล่ือมลํ้าจากมุมมองทางวิชาการ

ในสาขาของตน เชน

(1) ความเหล่ือมล้าํดานเศรษฐกิจ เปนความ

เหลือ่มล้าํทีม่องเห็นไดงายทีส่ดุ มตีวัชีว้ดัตางๆ ทีเ่หน็

ไดชัดเจน และเปนความเหล่ือมลํ้ามิติแรกท่ีถูกเปดเผย

และมีการศึกษาอยางมากมายและเปนระบบโดย

นกัวชิาการสาขาเศรษฐศาสตร ตวัชีว้ดัวาไดเกดิความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ เชน ตัวเลขรายไดของ

ประชาชนกลุมตางๆ ที่แตกตางกันหลายเทา ตัวเลข

การเปนเจาของทรัพยสิน ปจจัยการผลิต (เชน ที่ดิน) 

เปนตน
(2) ความเหล่ือมล้ําดานกฎหมาย / สิทธิ 

ถึงแมโดยหลักการจะระบุวา “ทุกคนเทาเทียมกันตอ

หนากฎหมาย” แตในทางปฏิบัติ ก็มีตัวช้ีวัดจํานวนมาก

ที่แสดงถึงความไมเทาเทียมกันในดานกฎหมายและ

สทิธติางๆ เริม่ตัง้แตการรูกฎหมายมากนอยไมเทากนั 

เปนตน
(3) ความเหลื่อมล้ําดานการไดรับ / เขาถึง

สวัสดิการดานตางๆ ตั้งแตสวัสดิการที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยส่ี คือ ท่ีอยูอาศัย อาหาร / นํ้าสะอาด ยารักษาโรค 

/ สุขภาพ ฯลฯ ที่คนกลุมตางๆ ไดรับไมเสมอหนากัน

(4) ความเหล่ือมล้ําดานการศึกษา เปนอีก

ดานหน่ึงที่มีงานวิชาการศึกษากันมาก เพราะโอกาส

ของเด็กจากครอบครัวชนช้ันตางๆ ท่ีจะเขาถึงการศึกษา

ในระบบท่ีรัฐจัดใหนั้นเปนตัวช้ีวัดความเหล่ือมลํ้า

ที่เห็นไดชัดเจน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน มีการจัด

จาํแนกการศกึษาออกเปนอยางนอย 3 ระบบ คอื การ

ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย / การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาเรื่อง

ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาจึงอาจจะตองพิจารณา

ทั้ง 3 ระบบ
(5) ความเหล่ือมลํ้าดานวัฒนธรรม หมายถึง 

การท่ีวัฒนธรรม / ภาษา / ความเช่ือ / ประเพณี ของ

คนกลุมตางๆ ในสังคมไดรับการปฏิบัติ / มีการให

คุณคาที่ไมเทาเทียมกัน
(6) ความเหลื่อมลํ้าดานศักดิ์ศรีและคุณคา

ความเปนมนุษย หมายถึง การท่ีคนกลุมตางๆ เชน 

คนพกิาร ผูสงูอาย ุกลุมชาติพนัธุ ฯลฯ ถกูละเลยดาน

ศักด์ิศรี / คุณคาความเปนมนุษย ถึงแมความเหล่ือมลํ้า
ในดานน้ีจะดูเปนนามธรรม มองเห็นไมชัดเจนเชน

ความเหล่ือมลํ้าดานเศรษฐกิจหรือสิทธิทางกฎหมาย 

แตในทัศนะของนักวิชาการบางทาน เชน วิชิตวงศ 
ณ ปอมเพชร (2561) ซึง่เปนนกัเศรษฐศาสตรกม็คีวาม

เห็นวา ความเหล่ือมลํ้าดานศักด์ิศรีและคุณคาความ

เปนมนุษยน้ันมีความสําคัญอยางย่ิงและเปนจุดเร่ิมตน
ทีห่ากถูกละเมิดก็จะนําไปสูความเหล่ือมลํ้าดานอ่ืนๆ 
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7 มิติ
ความเหลื่อมล้ํา 

(ผาสุก พงษ�ไพจิตร)

1. ดาน
เศรษฐกิจ 
/ รายได / 
การเขาถึง
ทรัพยากร

2. ดานสังคม

3. ดาน
วัฒนธรรม

4. ดาน
การเมือง

5. ดาน
สิ่งแวดลอม

6. ความ
เหลื่อมล้ํา
เชิงพื้นท่ี

7. ดานความรู

(1) ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ เชน ความ

แตกตางทางระดับรายได ทรัพยสิน ความมั่งคั่ง ทุน
และมาตรฐานการดํารงชีพ รวมไปถึงความไมเทาเทียม

ในการจางงาน

(2) ความเหล่ือมล้ําทางสังคม คือความ

แตกตางทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุมตางๆ 

เชน ชนช้ัน วรรณะ หรือกลุมอายุ ปจจัยที่กําหนด

ความแตกตางเหลาน้ีสงผลกระทบตอระดับและ

คุณภาพการเขาถึงบริการและการดูแลคนแตละกลุม 
รวมไปถึงโอกาสในชีวิต และความสามารถท่ีจะ

ดําเนินชีวิตไปตามเปาหมายที่มุงหวังไว

(3) ความเหลื่อมล้ําทางวัฒนธรรม เชน การ

กีดกันบนความแตกตางทางเพศ ชาติพันธุ ศาสนา 
ความพิการ และอัตลักษณอื่นๆ ของกลุม โดยมีราก

ทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตรเปนปจจยัสนบัสนนุ

(4) ความเหลื่อมลํ้าดานการเมือง คือ 

ศกัยภาพทีแ่ตกตางกนัของบคุคลหรอืกลุมทีส่งผลตอ

กระบวนการตัดสินใจทางการเมืองและการไดรับ

ผลประโยชนจากการตดัสินใจน้ัน และหมายถงึโอกาส

ที่ไมเทาเทียมกันในการเขาถึงการดําเนินการทาง
การเมืองท่ีเสียงของคนบางกลุมดังกวาเสียงอ่ืนๆ 

แบบท่ี 2 : การแบ�งประเภทความเหลื่อมลํ้าตามทัศนะของผาสุก พงษ� ไพจิตร (2556) 

ซ่ึงทําการศึกษาเร่ืองความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยเป�นการเฉพาะ และได�แบ�งประเภทของความเหล่ือมลํ้า
ที่พบ โดยมีบางประเภทที่คล�ายคลึงกับที่กล�าวมาแล�ว แต�ก็มีบางประเภทที่ได�เพิ่มเติมขึ้นมาดังนี้
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(5) ความเหล่ือมลํ้าทางส่ิงแวดลอม ครอบคลุม

ความแตกตางในหลายๆ มติขิองคณุภาพส่ิงแวดลอม 

การเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสในการไดรับ

ประโยชนจากการใชทรพัยากร การเผชญิกบัมลภาวะ 

และความเสี่ยงจากภัยและอันตรายดานสิ่งแวดลอม
(6) ความเหล่ือมลํ้าเชิงพ้ืนท่ี คือ ความแตกตาง

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความแตกตางทาง

รายไดระหวางพ้ืนท่ีศนูยกลางและชายขอบ เขตเมือง

และชนบท ระหวางภูมิภาค นอกจากนั้นยังหมายถึง

การเขาถึงบริการและความรู รวมทั้งการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจทางการเมืองที่ไมเทาเทียมกัน
(7) ความเหล่ือมล้ําทางความรู ความ

เหลื่อมล้ําทางดานความรูและขาวสารขอมูล 

ประกอบดวยปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องความรู 

/ ขอมูลขาวสาร ทั้งดานเขาถึง / เขาไมถึง และผลที่

เกิดขึ้น มิติเรื่องความรู / ขอมูลขาวสารน้ีมีหลาย

เหลี่ยมมุมใหพิจารณา เชน

(7.1) เปนความรู / ขอมูล - ขาวสารจาก

ทุกระบบการศึกษา ทั้งความรูในระบบโรงเรียน การ

ศกึษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกโรงเรียน ภมูปิญญา

พื้นบาน การศึกษาบนฐานความรูของชุมชน เปนตน 

(7.2) สําหรับมิติความเหลื่อมล้ําน้ัน ก็จะ
เริม่ตัง้แตตนทางทีว่า “ความรูของใครทีถ่กูนบัหรอืถูก

ใหคุณคาวาเปนความรู” เชน การอานออกเขียนได

ถอืวาเปนความรู แตการรูจกัดูดาว รูจกัทศิทางลมและ

รูจักพฤติกรรมนิสัยของสัตวน้ําแตละชนิดของ

ชาวประมงพื้นบานนั้นไมถูกนับหรือไมถูกรับรูวา 

“เปนความรู” ตัวอยางโครงการ “การศึกษาบนฐาน

องคความรูนิเวศนวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดสุราษฎรธานี” 

เปนตัวอยางที่ทํางานเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในแงนี้

(7.3) มิติของการเขาถึงความรู / ขอมูล

ขาวสารของกลุมคนตางๆ ที่มีไมเทากัน โดยเฉพาะ

คนที่ตองไดรับผลกระทบ

(7.4) การเพ่ิมความสามารถในการสราง

ความรู / สรางขอมูลขาวสารใหเปนที่ยอมรับ 

(โดยเฉพาะเม่ือตองเผชิญหนากับความรู / ขอมูล

ขาวสารจากแหลงอืน่ๆ) ตวัอยางเชน เวลามกีารศกึษา

เพื่อประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) ขอมูล

ทีช่าวบานสาํรวจไดจะเปนทีย่อมรับของหนวยงานรฐั

เทียบเทากับขอมูลจากสถาบันการศึกษาหรือองคกร

ธุรกิจหรือไม เปนตน

ซึง่ดเูหมอืนวามติดิานความเหลือ่มล้าํทางดาน

ความรูและขอมูลขาวสารน้ีจะเปนสวนผสมหลักใน

การทําวิจัยเพื่อทองถิ่น เพราะหัวใจสําคัญหองหนึ่ง

ของการทํางานวิจัย CBR ก็คือ

การเพิ่มขีดความสามารถในการสร�าง
เคร่ืองมือและรู�วิธีการในการเก็บข�อมูลเพ่ือ
นํามาเป�นฐานสําหรับการตัดสินใจนั่นเอง

(มิติดานความรู - ขอมูลขาวสารน้ีดูจะเกี่ยวของกับงาน CBR มากพอสมควร)
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แบบท่ี 3 : การแบ�งประเภทจากฐานงานของ CBR เอง 

สําหรับการแบ�งประเภทของความเหล่ือมลํ้าในแบบที่ 3 นี้ เกิดมาจากข�อมูลที่เป�นจริงในสนามงานของ 
CBR เอง เมื่อในระหว�างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2562 มีการประชุมพ่ีเลี้ยง CBR ทั้ง 4 ภาคที่สํานักงาน
การวิจัยแห�งชาติ (วช.) ในประเด็นเรื่อง CBR กับป�ญหาความเหล่ือมล้ําในสังคมไทย ในการประชุมคร้ังนี้ 
ผู�เข�าร�วมประชุมทีเ่ป�นพีเ่ลีย้ง CBR ทัว่ประเทศได�จดัแบ�งกลุ�มย�อยตามประเดน็เนือ้หาของตนทีเ่ข�ามาเกีย่วข�อง
กับเรื่องความเหล่ือมล้ํา โดยแบ�งเป�น 5 กลุ�มย�อยดังนี้

เกณฑ�การแบ�ง 

CBR

1. เศรษฐกิจ
ฐานราก
เกษตร /
ประมง

2. เศรษฐกิจ
ฐานราก
ทองเที่ยว
ชุมชน

5. ดานการ
จัดการ

ทรัพยากร

3. ดานการ
ศึกษา
ทุกระบบ

4. ดาน
สวัสดิการ / 
สุขภาพ

(1) ความเหล่ือมลํ้าในดานเศรษฐกิจฐานราก

ดานเกษตรที่ครอบคลุมตั้งแตเรื่องเกษตรอินทรีย 

การประมงพื้นบาน การสรางตลาดทางเลือก เปนตน
(2) ความเหล่ือมลํ้าในดานเศรษฐกิจฐานราก

ดานการทองเท่ียวชุมชน (CBT) เนื่องจากในฝาย

งานวจิยัเพ่ือทองถิน่มโีครงการวจิยั CBR จาํนวนมาก

ทีท่าํงานเพือ่ลดความเหลือ่มล้าํในเรือ่งการทองเทีย่ว

โดยใชรูปแบบ “การทองเที่ยวชุมชน” เปนเครื่องมือ
(3) ความเหลื่อมล้ําในดานการศึกษา ที่

ครอบคลุมทุกระบบการศึกษา ตั้งแตประเด็นเร่ือง

โรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาโดยใชชุมชน

เปนฐาน การฟนฟูภาษาที่ใกลสูญหาย จนกระท่ังถึง

การสรางกระบวนการอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทุกกลุม

(4) ความเหล่ือมลํ้าในดานสวัสดิการ / สุขภาพ 

ที่อยูในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการตางๆ รวมถึง

การเพิม่ประสิทธภิาพของระบบสขุภาพแบบทางเลอืก

และระบบสขุภาพแบบพึง่ตนเอง (เชน การใชสมนุไพร)
(5) ความเหลื่อมล้ําในดานการจัดการ

ทรัพยากรทุกประเภท ตั้งแตทรัพยากรท่ีเปนปจจัย

-  11  -



พื้นฐานของการผลิต เชน ปา น้ํา ดิน ฯลฯ ไปจนถึง

ปจจยัแวดลอมตางๆ เชน การจดัการขยะ การจดัการ

หมอกควัน เปนตน 

ถึงแมวา การจัดประเภทความเหลื่อมลํ้าทั้ง 

3 แบบจะมีการแยกแยะลักษณะความเหล่ือมลํ้า

ออกเปนดานตางๆ แตการแยกแยะดังกลาวก็กระทํา

เพยีงเพ่ือความชัดเจนในการศึกษาและวิเคราะหเพือ่

หาแนวทางแกไขเทานั้น หากทวาในสภาพความเปน

จริง การแยกแยะดังกลาวนั้นไมได “แยกขาดจากกัน

อยางเด็ดขาดและโดยสิ้นเชิง” ในทางตรงกันขาม 

ดานตางๆ ของความเหล่ือมลํ้ามักจะเก่ียวโยงกันเปน

หวงโซ เชน หากเร่ิมตนท่ีครอบครัวท่ียากจน (เหล่ือมลํ้า

ทางเศรษฐกิจ) ก็มีโอกาสนอยที่จะเขาถึงการศึกษา

ระดับสูง (เหล่ือมลํ้าดานการศึกษา) และสงใหไมรับรู

ถึงสิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่ตนพึงมีพึงได เปนตน 

ดังนั้น ในการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้า แมวา

อาจจะ “เริ่มตน” ที่ดานในดานหน่ึง แตหากจะแกไข

ใหถึงที่สุด ก็ตอง “ยอนรอยตอเนื่องในลักษณะ

หวงโซ” เชนเดียวกัน

การต้ังคําถามนี้หมายความว�า เรากําลังถามหา “สัญญาณ อาการที่บ�งบอก หรือตัวชี้วัดท่ีเป�น
เครื่องสะท�อนว�า” กลุ�มคนที่เรากําลังทํางานอยู�ด�วย เช�น เกษตรกร คนจนในเมือง ผู�พิการ แรงงานรับจ�าง 
ฯลฯ กําลังพบกับสภาวะความไม�เป�นธรรม มีโอกาสในชีวิต มีรายได� เข�าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ น�อยกว�า
คนกลุ�มอื่นๆ 

แล�วจะรู� ได�อย�างไร
ว�ามีความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้น

ในที่นี้ขอยกตัวอยางวิธีการวัดวากลุมผูสูงอายุ

ที่นักวิจัยกําลังศึกษาอยูนั้น มี “สัญญาณ / ตัวชี้วัด” 

อะไรวา กลุมผูสูงอายุนั้นกําลังตกอยูในสภาวะความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคม อําไพรัตน อักษรพรหมและ

กฤษณา รุงโรจนวณิชย (2560) ใชแบบสํารวจ “ความ
เหลื่อมลํ้าทางสังคมของครอบครัวที่มีผูสูงอายุ” 

ในหลายๆ ดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสวัสดิการ

สังคม ฯลฯ คนทํางาน CBR อาจจะใช “ขอคําถาม

ในแบบสํารวจ” นี้ เปน “สารต้ังตน” เพื่อใหไดไอเดีย

ในการสรางตัวช้ีวัดท่ีสะทอนถึงสภาวะความเหล่ือมลํ้า

ทีเ่กดิขึน้ในสนามการทํางานวจิยัของตนเอง ตวัอยาง

ขอคําถามในแบบสํารวจความเหลื่อมลํ้าในมิติตางๆ 
ดังน้ี
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ส�วนท่ี 3 ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมของครอบครัวท่ีมีผู�สูงอายุ

โปรดตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด โดยเขียนตัวเลขในชอง “ไดรับตามตองการ”

 ระดับ 3 หมายถึง ไดรับการตอบสนองตามความจําเปน

 ระดับ 2 หมายถึง ไดรับการตอบสนองนอยกวาความจําเปน

 ระดับ 1 หมายถึง ไมไดรับการตอบสนองตามความจําเปน

ความเหลื่อมล้ําทางสังคมด�านเศรษฐกิจ

การมีรายได�และมีงานทํา ได�รับตามต�องการ
1. ในชุมชนมีงานที่มีรายไดที่ทานสามารถทําเพื่อเล้ียงดูตนเองได

2. ในชุมชนมีงานที่มีรายไดที่สมาชิกในครอบครัวทําเพื่อเล้ียงดูครอบครัวได

3. ในชุมชนมีงานท่ีมีรายไดท่ีทําใหลูกหลานของทานสามารถอยูบานดูแลทานได

4. เงินสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุเพื่อประกอบอาชีพจากภาครัฐ

5. การสนับสนุนใหนําภูมิปญญาครัวเรือนพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่เปนสินคาได

6. การสนับสนุนชองทางการจําหนายผลิตภัณฑที่เปนสินคาของทาน

7. ลูก / หลานไดลดหยอนภาษีสําหรับการเล้ียงดูทาน หรือซ้ือประกันชีวิตแกทาน

ความเหลื่อมล้ําทางสังคมด�านสวัสดิการสังคม

บริการสังคม ได�รับตามต�องการ
การศึกษา

1. ทานและสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดเพ่ือใหความรู

เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตครอบครัว

2. ทานและสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ

พัฒนาการมนุษยแตละวัยในครอบครัว

3. ทานและสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดเพ่ือให

การฝกอบรมความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
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สําหรับโจทย�คําถามที่ 1 นักวิจัยชุมชนจะมีภาระงานอยู� 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 : การระบุวา โจทยการวิจัยที่กําลังจะดําเนินการนั้นสังกัดอยูในมิติความเหลื่อมล้ํา

ดานไหน ทั้งนี้ เพราะความเหล่ือมล้ําแตละดานนั้นมีสาเหตุที่มา มีการขมวดปมท่ีแตกตางกัน วิธีการแก
ปมปญหาความเหลื่อมล้ําจึงแตกตางกันไปดวย

ขั้นตอนที่ 2 : แมวาจะมีการแบงประเภทความเหล่ือมลํ้าออกเปนดานตาง ๆ อยางนอย 7 ดานดังที่
กลาวมาแลว แตทวาในสถานการณที่เปนจริง การวิเคราะหปญหาความเหล่ือมล้ํานั้นก็จะไมไดแยกขาด
จากกันโดยสิ้นเชิง เปรียบเสมือนการเลนสนุกเกอรบนโตะ 4 เหล่ียม แมวาเมื่อเร่ิมเลน เราจะแทงลูกขาว
ไปที่ลูกสีใดสีหน่ึง (เหมือนการระบุมิติความเหลื่อมลํ้าในดานใดดานหน่ึง) แตในลําดับตอมา ก็จะเกิดการชิ่ง
กระทบไปชนลูกสีอื่น ๆ ดวย การเกิดปญหาจึงมีลักษณะเปน “หวงโซ” (chain) หรือที่ภาษาไทยเรียกวา “เปน
ปมหลายเปลาะ” นี่จึงเปนเหตุผลวา เวลาแกไขปญหา ก็ตองทําเปน “หวงโซ” คือ แกไปทีละเปลาะเชนกัน

ตัวอย�างของการเกิดป�ญหาความเหลื่อมล้ําเป�นห�วงโซ� เช�น โครงการลดความเหลื่อมล้ํากลุ�ม
ผู�ด�อยโอกาสและยากจนในพ้ืนที่วิกฤติและห�างไกลของจังหวัดชายแดนใต� ดังตัวอย�างในภาพที่ 1 

เริ่มจาก

ลูกสาวทอง
ไมมีพอ

ลูกชายติด
ยาเสพติด

ชุมชน
เดือดรอน

ความรุนแรง

สามี / หัวหนาครอบครัวเสียชีวิต

แมตองทํางานหาเล้ียงครอบครัว

ไมมีเวลาดูแลลูกชาย / ลูกสาว

(ความเหล่ือมลํ้า
ด�านการเมือง)

(ความเหล่ือมลํ้า
ด�านเศรษฐกิจ)

(ความ
เหล่ือมลํ้า
ด�านสังคม)

ผลกระทบ

ผลกระทบ

ภาพท่ี1

ปฏิบัติการการตอบโจทย�คําถามข�อท่ี 1
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เมื่อจบการตอบโจทย�ข�อที่ 1 “มือซ�าย” ว�า งานวิจัยของเราเป�นความเหลื่อมลํ้าด�านไหนบ�าง เราก็ย�าย
มาที ่“มอืขวา” เพ่ือตอบโจทย�ข�อ 2 ต�อไปว�า แล�ว CBR มวิีธกีารแก�ไขป�ญหาความเหล่ือมล้าํอย�างไร ซึง่คําถาม
ในโจทย�ข�อที่ 2 นี้ ได�เคยมีผู�ตอบมาแล�ว กล�าวคือ ในป� พ.ศ. 2561 สุริชัย หวนัแก�วและคณะ (2561) ได�ทําวิจัย
เรื่อง “โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห�การวิจัยเพื่อท�องถิ่นจากมิติยุทธศาสตร�เรื่องความเป�นธรรมและ
การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม” โดยมีโจทย�หลักของการวิจัยคือการตอบคําถามว�า งานวิจัย CBR 
สามารถจะแก�ไขป�ญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคมได�หรือไม� ได�หรือไม�ได�ในระดับไหน ได�หรือไม�ได�ในแง�มุม
ใดบ�าง เป�นต�น

อยางไรก็ตาม คําตอบที่มาจากงานวิจัยชิ้นนี้

ก็ยังเปน “ทัศนะจากบุคคลภายนอก” (outsider’s 

view) ที่คนทํางาน CBR สมควรเปดใจรับฟง แตคน

วงใน CBR เองก็นาจะพยายามตอบคําถามนี้จาก 

“ทศันะของคนวงใน” ดวยเชนกนั (insider’s view) โดย
อาศัยผลงานและขอมูลจากงานวิจัย CBR ที่กําลัง

ริเริ่มในทศวรรษที่ 3 ของ CBR นี้

ซึง่ในการตอบคําถามวา CBR มวีธิคีดิ / วธิกีาร

ลดความเหล่ือมลํ้าไดอยางไร ในที่นี้ขอนําเสนอ 

“ตัวชวย” เพื่อการกล่ันคําตอบดังกลาว 2 ตัวชวย 

ตัวชวยแรก คือ “ระบบนิเวศของประเด็นความ

เหลื่อมล้ํา” และตัวชวยที่ 2 คือ “วิธีการเฉพาะตัว
ของ CBR กับปญหาความเหล่ือมลํ้า” ดูภาพ

ประกอบที่ 2

โจทย�ข�อ 2 : CBR มีวิธีคิด / วิธีการ
ลดความเหล่ือมลํ้าได�อย�างไร
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(1) มีขอบเขตท่ีแนนอนในระดับหน่ึง เชน 

ระบบนิเวศนี้จะมีขอบเขตเกี่ยวของกับเรื่องความ
เหลื่อมลํ้า

(2) มีองคประกอบยอยท่ีมากกวาหน่ึงข้ึนไป 

เชน ในภาพจะแสดง “ผูเลน” (players) ทีม่สีวนในการ
พยายามแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าอยางนอย 

3 กลุม คือ ผูเลน A ผูเลน B และผูเลน C
(3) สวนประกอบยอยๆ / องคประกอบยอยๆ 

เหลานั้นตองมี “ปฏิสัมพันธตอกันและกัน” 

(interaction / relation) ลักษณะน้ีถือเปนหัวใจของ

ระบบนิเวศเลยทีเดียว
(4) องคประกอบยอยๆ เหลานั้นจะมกีารจัด

วางตําแหนง (position) ที่แนนอนวาใครอยูตรงไหน

และเชื่อมรอยกันในลักษณะ “หวงโซ” (chain)

เมือ่นาํเอากรอบแนวคดิเรือ่ง “นเิวศแหงความ

เหลื่อมล้ํา” มาเก็บขอมูลทั้งจากเอกสารงานศึกษา
ของนักวิชาการ ทั้งจากการวิเคราะหงานของ CBR 

และทั้งจากการสังเกตปรากฏการณในชีวิตประจําวัน 

ตัวช�วยท่ี 1 : ระบบนิเวศของประเด็นความเหลื่อมลํ้า

ภาพท่ี2

ในทีน่ีคํ้าว�า “ระบบนเิวศ” นัน้ หมายความเช�นเดยีวกับ “ระบบนเิวศด�านชวีภาพโดยทัว่ไป” ซึง่มลีกัษณะ
ที่สําคัญ คือ

LimitContribution
• etc
• สงลูกไปทํางาน
• อพยพไปท่ีอื่น

• CSR
• สงเคราะห
• ชวยผูประสบภัย
• etc

• ระบบภาษี
• จัดสวัสดิการ
• etc

วิธีแกไขผู� ได�รับ
ผลกระทบ

ยุคก�อน CBR

ผู�มีเจตนาดี/ไม�ได�รับ
ผลกระทบ ภาครัฐตัวกลาง

ความเหล่ือมลํ้า

ผลท่ีเกิด
Change

(C+L)
output/

outcome

สาเหตุ/
รูปแบบ

กลไก

กลไก
CBR

Contribution
(C)

Limit
(L)

A B

C

การ
วิเคราะห�
ป�ญหา

ผู�แก� ไข

ธํารง
รักษา สราง

โจทยขอ 2
(รวมมือ/เสริม/

ประสาน)

วิธีแกไข/รูปแบบ วิธีแกไข/รูปแบบ

โจทยขอ 3

โจทยขอ 1
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ผูเขียนไดจัดแบงประเภทของเน้ือหาเรื่องราวของ

ขอมูลที่ไดศึกษามา (เพียงเล็กนอย) ออกเปน 2 ดาน 

คือ ดานหัว และ ดานกอย

ในสวนดานหัว จะเปนเน้ือหาที่วาดวย การ

ศึกษาดานปญหาของความเหล่ือมลํ้าประเภท

ตางๆ สาเหตุและรูปแบบของความเหล่ือมลํ้าในแตละ

ดานที่ไดกลาวมาแลว กลไกที่สรางและธํารงรักษา

ความเหลื่อมล้ําน้ันเอาไว (เชน อัตราดอกเบ้ียที่เปน

กลไกรกัษาหนีส้นิของเกษตรกร) ขอมลูในสวนนีจ้ะพบ

มากในงานศึกษาทางวิชาการ
ในสวนดานกอย จะเปนเนื้อหาท่ีวาดวย การ

ศึกษาวิธีการแกปญหาความเหลื่อมล้ําประเภท

ตางๆ ขอมูลสวนน้ีจะพบไมมากนักในงานศึกษา

คนควาทางวิชาการ และวิธีการแกปญหาที่ศึกษานั้น

ก็มักจะมาจากวิธีการท่ีภาครัฐเปนผูดําเนินการ 

(Player B)

โดยขอขยายภาพในสวนของดานกอย คอื ดาน

ของวธิกีารแกปญหาความเหลือ่มล้าํ (เนือ่งจากเปน

จุดแข็งและจุดขายของงาน CBR) โดยขอแบงกลุม

ผูพยายามแกไขปญหาความเหลือ่มล้าํในสังคมไทยวา

มีอยูประมาณ 3 กลุม คือ

กลุ�มท่ี 1 : Player A เป�นกลุ�มผู�มีเจตนาดี
อยากช�วยแก�ป�ญหาความเหล่ือมล้าํในสังคม (เพราะ

เขาใจวา ความเหลื่อมล้ําเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสู
ความขัดแยงแตกแยก ความไมสงบสุขในสังคม หรือ

อาจเปนเพราะความมีนํ้าใจเมตตากรุณา) โดยท่ีตนเอง

ไมใชผูไดรับผลกระทบจากปญหาความเหลื่อมลํ้า
ตัวอยางของกลุมผูเลน A นี้ เชน ฝายชุมชน

สัมพันธ (CSR) ของภาคธุรกิจ มูลนิธิการกุศลตางๆ 

องคกรไมแสวงกําไร กลุมทนายความเพ่ือประชาชน 

เปนตน

สําหรับวิธีการแกไขที่กลุมผูเลน A มักจะใช

ก็ไดแก

• การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

การคืนกําไรใหแกสังคม

• การสงเคราะห
• การชวยเหลือผูประสบภัย

• กรณีพี่ตูน บอด้ีสแลม วิ่งการกุศล “กาว

คนละกาว”

• กรณพีีบ่ณิฑ บนัลอืฤทธิ ์ระดมทนุชวยเหลอื

ผูประสบภัยนํ้าทวม

เปนตน

หมายเหตุ : นาสังเกตวา สังคมไทยมีการทํางาน

ของกลุม player A นี้อยางคอนขางจะโดดเดน

ชัดเจนและเปนที่นิยม

กลุ�มท่ี 2 : Player B เป�นกลุ�มภาครัฐ ซึ่งดู
เหมือนจะเป�น “เจ�าภาพหลัก” ที่ถูกมอบหมายหรือ

ถูกคาดหวังวา จะเปนผูแกไขคนสําคัญในการ

แกปญหาความเหล่ือมลํ้า ทัง้น้ีเพราะรัฐมอีาํนาจและ

ความชอบธรรมในการจัดการแบงสันปนสวน “ทรัพยสิน

สวนรวม” (เชน ภาษี) ของสังคมใหแกภาคสวนตางๆ 

สวนวธิกีารหรอืรปูแบบการแกไขปญหาความ

เหล่ือมลํ้าของภาครัฐ (ซึ่งมักจะเปนหัวขอศึกษาของ

นักวิชาการท่ีติดตามประเมินผลวา วิธีการเหลานั้น
ไดผลหรือไม) เชน

• การใชระบบภาษีเปนเคร่ืองมอื เชน เกบ็ภาษี

ผูมีรายไดสูงหรือมีทรัพยสินมากใหสูงขึ้น

• การจัดสวัสดิการใหแกผูที่มีโอกาสนอย 

เชน ผูสูงอายุ ทุนการศึกษาสําหรับเด็กจาก
ครอบครัวยากจน ฯลฯ
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กลุ�มท่ี 3 : Player C ได�แก� กลุ�มประชาชนท่ีเป�น
ผู�ได�รับผลกระทบต�างๆ จากป�ญหาความเหลื่อมล้ํา 
ซึ่งก็ไดแก กลุมเปาหมายที่งานวิจัยเพื่อทองถิ่นได

ทํางานดวยนั่นเอง ในท่ีนี้ผูเขียนแบงชวงเวลาที่กลุม 

player C กระทําการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าที่

ตัวเองไดรับออกเปน 2 ชวงเวลา คือ
ยคุกอนทีจ่ะพบกบั CBR เมือ่ชาวบานพบกบั

ปญหาที่มีสาเหตุมาจากความเหลื่อมล้ํา เชน ราคา

สินคาเกษตรตกต่ํา เสียที่ดินทํากิน น้ําเนาน้ําเสีย 

น้าํทวม ปาถกูทาํลาย ฯลฯ เพือ่ความอยูรอดของชวีติ 

คนในกลุม player C นีก้ไ็ดดิน้รนเพือ่บรรเทาหรอืแกไข

ปญหาความเหลือ่มล้าํดวยวธิกีารตางๆ อยูแลว เชน 

สงลูกไปทํางานในเมืองเพื่อเพิ่มรายได ปรับเปลี่ยน

การปลูกพืช เรียกรองใหรัฐจายคาชดเชย ฯลฯ ซึ่ง

ประสบการณการดิ้นรนตอสูเพื่อแกไขปญหาเหลานี้ 

ในงานวิจัย CBR จะเก็บสํารวจรวบรวมเอาไวโดย

ถือวา เปนตนทุนความรู / ประสบการณ (social 

capital) ประเภทหน่ึงของชุมชน (ที่สามารถจะนํา

มาตอยอดในงานวิจัย CBR ได)
ยุคเขามารวมงานกับ CBR สําหรับกลุม 

player C บางกลุมทีไ่ดมโีอกาสเขามารวมงานกบัฝาย

วิจัยเพ่ือทองถิ่น ก็จะพบวา CBR มีแนวคิด แนวทาง 
และวิธีการในการจัดการกับปญหาความเหลื่อมล้ํา

แบบเฉพาะตัวคือใชงานวิจัย CBR เปนเครื่องมือ 

ที่มีคาถาสําคัญ 3 ขอ คือ (i) โจทยการวิจัยตองเปน
ความตองการของชาวบาน (ii) ชาวบานตองเปน

ผูดําเนินงานวิจัย / หรือเปนผูรวมงานวิจัยที่สําคัญ 

( i i i )  และการวิจัยตองสรางผลลัพธที่ เปนการ
เปล่ียนแปลงสถานการณที่เปนอยู

การท่ีกลุมผูเลนทัง้ 3 กลุมเลือก “วธิกีารแกไข

ปญหาความเหล่ือมล้ํา” ที่แตกตางกันไปน้ัน 

เนือ่งจากกลุมผูเลนแตละกลุมม ี“โคชทางความคดิ” 

(Theoretical back - up) ที่แตกตางกัน วิธีการเลนจึง

แตกตางกันไปดวย

เราอาจสรปุแนวคดิหลกัๆ ทีท่าํหนาทีเ่ปน “โคช

ทางความคิด” ในการจัดการกับเรื่องความเหล่ือมล้ํา

ในสังคมออกเปน 3 แนวคิดแบบยอๆ (สนใจ

รายละเอียดโปรดอาน สฤณี อาชวานันทกุล, 2554) 
(1) แนวคดิเสรนียิม (Liberalism) แนวคดินีถ้อื

เร่ือง “เสรีภาพของปจเจกบุคคล” เปนคุณคาและ

คุณธรรมท่ีสําคัญที่สุด แมแตเรื่องความยุติธรรมหรือ

ความเทาเทียมก็ตองวางอยูบนพื้นฐานของเรื่อง

เสรีภาพ วิธีการแกปญหาความเหลื่อมล้ําจึงมักเนน

ความเทาเทียมกันตอหนากฎหมายและการเสริม

ความสามารถทางการแขงขันเปนสําคัญ
(2) แนวคิดความยุติธรรมทางสังคม (social 

justice) ดังเชนท่ีชื่อนามของสํานักคิดนี้ก็บงบอกอยู

แลววา ถอืเอาเรือ่งความยตุธิรรมและความเปนธรรม

ทางสังคมเปนคณุคาสําคญั ดงันัน้ การกระจายความ

มั่งคั่งของสังคมจึงตองใหทั่วถึงแกคนทุกกลุมอยาง

เสมอหนากัน และผูท่ีจะไดจัดสรรใหเกิดความยุติธรรม

นั้นก็คือ รัฐน่ันเอง แนวทางการสรางความเสมอภาค
ในสังคมของสํานักคิดนี้จึงเนนเร่ือง “รัฐเปนผูจัดสรร

สวัสดิการตางๆ” ใหอยางทั่วถึงและถวนหนา

(3) แนวคดิการเสรมิสมรรถภาพของมนษุย 

(Capabilities approach) ผูนําเสนอแนวคิดนี้ คือ 

อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตรสวัสดิการ

เจาของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร ป ค.ศ. 1998 

แนวคิดนี้เห็นวา “อิสรภาพของมนุษย” เปนคุณคาท่ี
สําคัญที่สุด และความเหล่ือมลํ้าจะแกไขไดก็ดวยการ

เพ่ิมสมรรถภาพ / ความสามารถของมนุษยเพ่ือใหเขา
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ไดมีทางเลือกที่จะใชอิสรภาพในทุกๆ ดาน ทั้ง

อิสรภาพในการประกอบอาชีพ ในการเลือกท่ีอยูอาศัย 

อสิรภาพในการตัดสินใจเลือกระบบการปกครอง ฯลฯ

ดังนั้นโคชทางความคิดของ CBR นาจะสังกัด

อยูกับคายแนวคิดการเพ่ิมสมรรถภาพของมนุษย

มากที่สุด ทั้งนี้เพราะ CBR วางเปาหมายสูงสุดของ

การทํางานวิจัยอยูที่ “การพัฒนาความสามารถ / 

สมรรถภาพของนักวิจัยชุมชน” ดวยเครื่องมือ

การวจิยัเพือ่ทองถิน่ โดยคาดหวงัตอไปวา เมือ่คนทํา

วิจัย CBR ไดพัฒนาสมรรถภาพของตนเองแลว 

โดยเฉพาะสมรรถภาพในการคิดแบบวิจัย ก็จะ

สามารถใชความสามารถท่ีมีมากข้ึนไปเพ่ิมทางเลือก

ตางๆ ในชีวิตไดมากขึ้น

สําหรับผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงานของ

กลุมผูเลนทั้ง 3 กลุม A / B / C นั้น ผูเขียนมีความ

เห็นวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นน้ันคงจะมีทั้งสวนที่เปน 
“คุณูปการ” (Contribution) และสวนท่ียังเปน 

“ขอจํากัด” (Limit) เชน 

วิธีการสงเคราะหของผูเลนกลุม A ก็คงมี

คุณูปการในการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือปญหา

ในชวงวิกฤติได อยางไรก็ตาม ขอจาํกัดของการใหและ

การสงเคราะหก็มีหลายประการ เชน สามารถแกไข

ปญหาไดเพียงช่ัวคราว ไมคงทนถาวร ผูรับการ
สงเคราะหไมกระตือรือรนที่จะชวยตัวเองหรือคิด
พึ่งพาตนเอง

วิธีการจัดสวัสดิการของผูเลนกลุม B (มีงาน

ศกึษาตดิตามผลของนโยบายรัฐสวสัดกิารตางๆ มาก
พอสมควร) ก็มีคุณูปการในการแกไขหรือบรรเทา

ปญหาไปไดหลายอยาง เชน นโยบาย 30 บาทรักษา

ทุกโรค ก็เพิ่มโอกาสใหคนยากจนไดเขาถึงบริการ

รักษาพยาบาล อยางไรก็ตาม ขอจํากัดของการจัด

สวัสดิการของรัฐก็มีอยูหลายแงมุม เชน การตรวจสอบ

วาใครสมควรไดรับความชวยเหลืออยางแทจริง 

(mean - test) หรือปรากฏการณ “ไอติมละลายเหลือ

แตไมเมื่อถึงปลายทาง” เปนตน

สวนวิธีการแบบ CBR นั้น แมวาจะสามารถ

แกไขขอจาํกดัหลายประการของวธิกีารแบบกลุมผูเลน 

A หรือ B เชน เปนวิธีการที่สงเสริมใหผูไดรับ

ผลกระทบพ่ึงพาตนเองเปนหลัก สงผลใหการแกปญหา

ความเหลื่อมล้ํามีความยั่งยืน แตทวาขอจํากัดของ 

CBR ก็มีหลายประการเชนกัน เชน ขอจํากัดท่ีมี

ทรัพยากรท้ังกําลังคน งบประมาณ และกลไกอ่ืนๆ ที่

มีจํานวนนอย เปนวิธีการท่ีตองใชเวลาและใชความรู

ในการดําเนนิงานอยางมาก ทาํงานไดกบัคนกลุมหนึง่

เทานั้น เปนตน

เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาตามกรอบคิดแบบ

นิเวศวา หากผูเลนทั้ง 3 กลุมไดเขามามีปฏิสัมพันธ

กนัโดยรกัษาสวนทีเ่ปน “คณุปูการของตน” เอาไว และ

ชวยเหลอืกัน “ลดทอนขอจาํกดัของผูอืน่” กน็าจะชวย

ใหการแกไขปญหาความเหลือ่มลํ้ามทีศิทางทีมุ่งหนา

ไปสูความสําเร็จไดมากข้ึน เพราะเทาที่ผานมา ใน

สังคมไทยเคยมีกรณีตัวอยางของการประสานทรัพยากร

และกลไกท่ีพรัง่พรอมของภาครัฐเขากบัวธิกีารทํางาน
แบบเนนการมสีวนรวมของประชาชนทีอ่งคกรพัฒนา

เอกชนมีความเช่ียวชาญมาแลว ในกรณีของฝายวิจยั

เพื่อทองถ่ิน ก็มีกรณีการรวมมือเพ่ือเสริมจุดแข็งและ
ลดทอนจุดออนระหวางภาคธุรกิจและฝายวิจัยเพื่อ

ทองถ่ินเกิดขึ้นมาแลวเชนกัน

จากจุดยืนของงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน ในการติดตาม

และประเมนิผลผลติ (output) และผลลพัธ (outcome) 

ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน CBR นั้น จึงนาจะหวังผล
ไดอยางนอยใน 3 ทิศทางดวยกัน คือ 
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(1) เปนเหตุผลเพ่ือแกขอติดขัดในภาคปฏิบัติ 
ในการทํากิจกรรมบางอยาง คนทํางาน CBR อาจจะ

ไมมีทรัพยากร หรือไมมีความชอบธรรม ไมมีอํานาจ

มากพอท่ีจะดําเนินกิจกรรมน้ันๆ ดวยตนเองตาม
ลําพัง โดยเฉพาะหากเปนกิจกรรมที่เราคาดหวังผล

ในระดบัสงู / ระดบั outcome ตวัอยางเชน ในโครงการ

ประมงพ้ืนบาน จังหวัดปตตานี เม่ือเกิดปญหาเรือประมง
ที่ทาํผิดกฎหมาย ทีมวิจัยชุมชนที่เปนคนของสมาคม

ประมงพื้นบานก็ไมมีอํานาจหนาที่ทางกฎหมายที่จะ

ไปจับกุมเรือประมงเหลาน้ันได และจําเปนตองแสวงหา

ความรวมมือกับหนวยงานรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง

(2) เปนเหตุผลเร่ืองการขยายงานแนวต้ัง 
ตัวอยางเชน โครงการยอยของโหนดอุบลราชธานี 

เรื่อง “การพัฒนาผังแมบทเพ่ือการปรับปรุงพื้นที่

สาธารณะอยางมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ทองถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี” ทีมวิจัยซึ่งเปนอาจารยใน

สถาบันการศึกษาไดมีโอกาสทํางานรวมกับกองชาง

ของเทศบาล ซึ่งมีทั้งสถาปนิก และชางแผนกตางๆ 
ซึง่รบัผิดชอบการสรางพืน้ทีส่าธารณะ เชน สนามกฬีา 

สวนสาธารณะ ฯลฯ แตทวา การดําเนินงานท่ีผานมา

ยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและไมตอบสนอง

ความตองการอยางตรงจุด หากผลจากการทํางานวิจัย 

CBR ที่เนนการมีสวนรวมสามารถติดต้ังวิธีคิดและ

วิธีทํางานแบบใหมๆ ของบุคลากรของเทศบาลได 

ก็ถือวาไดเปนการขยายผลในแนวต้ังท่ีทํางานได
กวางขวางครอบคลุมกวาการทาํงานของคน CBR เอง

ทิศทาง 

(1)
การดําเนินงานของ CBR นั้นสามารถลดทอน / บรรเทา / แกไขสาเหตุ

และกลไกของการเกิดความเหล่ือมลํ้าไดหรือไม เชน เพิม่รายไดใหแกกลุม

ผูที่มีรายไดนอย เปนตน

ทิศทาง 

(2)

การดําเนินงานของ CBR ในฐานะกลุมผูเลน C นั้น ไดมีสวนชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพหรือแกไขขอจํากัดของกลุมผูเลน A และ B ไดบางหรือไม

อยางไร เชน วิธีการของ CBR ไดชวยแกไขปญหา “การสงเคราะหแบบ

สรางการพึ่งพา” ใหกลายมาเปน “การใหแบบมีปญญา” ไดอยางไร

ทิศทาง 

(3)

การดําเนนิงานของ CBR กบักลุมผูไดรบัผลกระทบเองไดชวยเพ่ิมคณุภาพ 
/ เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องวิธีการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าของผูไดรับ
ผลกระทบ (กลุมผูเลน C) ไปบางหรือไม / อยางไร (คือ การเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่เกิดจากวิธีการแกปญหา “ยุคกอน CBR” และ “ยุคมาทํางาน
รวมกับ CBR” ของกลุมผูเลน C นั่นเอง)

การเพ่ิมการทาํงานกบัภาคเีป�าหมาย (โดยเพ่ิมความสาํคญัให�ใกล�เคียงกับชมุชน) น�าจะส�งผลต�อ CBR 
ใน 2 ประการคือ
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จากเหตุผลท่ีทําให�เกิดคาถา 4 ข�อ ของ CBR ในทศวรรษท่ี 3 น้ี จึงอยากจะขอเน�นยํ้าอีกคร้ังหน่ึงว�า 
ในการจัดการป�ญหาความเหล่ือมลํ้าน้ัน แนวทางท่ีจะดําเนินงานกับภาคีน�าจะมี ดังน้ี

(1) มีการทํางานเชิงรุกด�วยการออกแบบกิจกรรมกับภาคีเป�าหมายให�มากข้ึน

(2) มีการวิเคราะห� SWOT ภาคีเป�าหมายเพ่ือออกแบบกิจกรรม

(3) มีการวัดผลการเปล่ียนแปลงกับภาคีให�มากข้ึน

(4) การเปล่ียนแปลงในระดบัต�าง ๆ  ด�านต�างๆ ของภาคี หรอืการปรับเปล่ียน ความสมัพนัธ�ระหว�างภาคกัีบ

ชุมชนกลุ�มเป�าหมาย น�าจะเป�นตัวชี้วัดด�านความเหล่ือมลํ้าตัวหน่ึง

ตัวช�วยท่ี 2 : เอกลักษณ�ของ CBR ในการจัดการป�ญหาความเหลื่อมลํ้า

ในสนามแห�งเร่ืองความเหล่ือมลํ้านั้น มีผู�เล�นจํานวนมากมายที่กําลังทํางานอยู�ในสนามแห�งนี้ CBR 
ก็เป�นเพียงผู�เล�นกลุ�มหนึ่งเท�านั้น และในการจัดการกับป�ญหาความเหลื่อมล้ํานี้ CBR ก็คงมีแนวคิดและ
วิธีการบางอย�างที่เป�น “ลีลา / ลักษณะเฉพาะตัว” ในเอกสารชุดความรู�นี้ขอนําเสนอเอกลักษณ�ของ CBR 
ในการจัดการป�ญหาความเหลื่อมล้ําน�าจะมีอะไรบ�าง ซึ่งในอนาคตน�าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ�เข�ามา
สนับสนุนให�ชัดเจนขึ้น ดูภาพที่ 3 ประกอบ

ภาพท่ี3
เอกลักษณ�ของ 

CRB ในการ
จัดการป�ญหา
ความเหล่ือมลํ้า

1

2

3

4

3 แนวคิดในการแก�ป�ญหาความเหลื่อมล้ํา

ใช� 3 keywords

ทํางานกับ
กลุ�มผู� ได�รับ
ผลกระทบ

ใช� 
3 มาตรการ

เสรีนิยม

เขาถึง

สมรรถภาพ
ของมนุษย

จัดการ
ตนเอง
คนอื่น
สิ่งแวดลอม

ใช CBR 
เปน
เครื่องมือ

ปองกัน

แกไข

สงเสริม

ความยุติธรรม
ทางสังคม

ตอรอง
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เอกลักษณ�ท่ี 1 : ค�ายของสํานักคิดท่ี CBR 
สังกัด การที ่Player / คนแตละกลุมนาํเสนอแนวทาง

ในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําที่แตกตางกันนั้น 

ก็เพราะแตละกลุมมี “โคชทางความคิด” ตางกัน หรือ

สังกัดคายสํานักคิดที่ตางกัน เชน คายเสรีนิยมเชื่อวา

ตองแกไขความเหลื่อมล้ําดวยวิธีการแขงขันแบบเสรี 

คายความยุตธิรรมทางสงัคมเช่ือหลกัวา “พวกทีม่นีอย 

ควรจะใหมากหนอย จะไดยุติธรรม” 

สวนคาย “เสริมสมรรถภาพของมนุษย” ที ่CBR 

นาจะสังกัดคายน้ี เช่ือวา การแกไขความเหล่ือมลํ้าน้ัน 

ตองสงเสริมความสามารถของผูท่ีไดรับความเหล่ือมลํ้า

ใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อที่เขาจะไดสามารถมีอิสระที่จะมี

ทางเลือกตางๆ ในชีวิตไดมากขึ้น สามารถพึ่งตนเอง

ไดโดยไมตองไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ

เอกลักษณ�ท่ี 2 : วิธีการและเคร่ืองมือท่ี CBR ใช� 
ตอเน่ืองจากคายสํานักคิดที่ CBR ใสเสื้ออยู คือ 

“เนนการสงเสริมศักยภาพของมนุษย” และแนวทาง

การเสรมิศกัยภาพทีด่แีนวทางหนึง่ กค็อื แนวทางของ

สตีฟ จอบส (Steve Jobs) ที่เสนอวา “หากจะเสริม

ศักยภาพของมนุษย เราก็ตองใหเครื่องมือแกเขา” 

หมายความวา ถาเราใหปลาแกผูหิวโหย เราก็จะมอง

ไมเห็นศักยภาพในการจับปลาของเขา แตถาเราให
เบ็ดตกปลาแกเขา ความสามารถในการตกปลาก็จะ

เผยแสดงออกมา

จาก 20 ป แหงการทาํงานของ CBR คนทาํงาน 

CBR ไดสั่งเขา (Import) เคร่ืองมือการทํางานจากท่ี

ตางๆ รวมทั้งไดประดิษฐคิดคนเองอีกสวนหนึ่ง 
(Home - made) จน CBR มีเคร่ืองมือการทํางาน

ไมนอยกวาครึ่งรอยประเภท
สําหรับทศวรรษท่ี 3 ซ่ึงมีโจทยใหมมาทาทายน้ัน 

นอกจากการใชเครื่องมือเดิมๆ ในการทํางานแลว 

CBR อาจจะตองการ “เครื่องมือใหมๆ สําหรับแก

โจทยใหมๆ” ในที่นี้ ขอเสนอเครื่องมือชวยในการ

ทาํงานใหมทีอ่าจจะใหมแบบใหมเอีย่มถอดดาม หรอื

เปนเคร่ืองมือชิ้นเดิมแตได upgrade ขึ้นมาอีก 

4 ประเภท คือ

(i) ตารางเหตุผลสัมพันธ� - Logical Framework 

(Log Frame)

(ii) แผนท่ีผลลัพธ� - Outcome mapping (OM)

(iii) ภาคีเป�าหมาย - Boundary Partner (BP) 

ท่ีได�กล�าวถึงไปข�างต�นแล�ว 

(iv) ตัวชี้วัด (Indicator) ซึ่งแต�เดิม CBR อาจจะมี

ตัวชี้วัดบางประเภทใช�อยู�แล�ว และอาจจะเพ่ิม

ตัวชี้วัดด�านความเหล่ือมลํ้าเพ่ิมเติมมา

เอกลักษณ�ท่ี 3 : 3 keywords ท่ี CBR ใช�พูด
ในเรื่องความเหลื่อมล้ํา โดยท่ัวไป เมื่อทบทวนงาน

ศึกษาเรื่องความเหลื่อมลํ้า ก็มักจะเห็น Keywords 

สําคัญที่ถูกนํามาใชประเมินความเหล่ือมลํ้า คือ การ

วัดโอกาสในการเขาถึง (Accessibility) ที่แตละกลุม

มีมากนอยไมเทากัน เชน การเขาถึงแหลงเงินกูในระบบ 

การเขาถึงบริการสุขภาพ การเขาถึงระบบการศึกษา
ขั้นสูง เปนตน 

แตสาํหรับCBR จะมี keywords ทีใ่ชพดูถงึเร่ือง

ความเหล่ือมลํ้าถึง 3 keywords ดังน้ี
 Keywords ที ่1 สาํหรับ keywords ตวัแรก 

คือ “การเขาถึง” นี้ ในหลายโครงการของ CBR ก็ได

ใชอยู เชน โครงการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทาง

เลือกเพือ่สรางเศรษฐกจิชมุชน จงัหวดัสุรนิทร (โหนด

สุรินทร) ที่มีเปาหมายใหกลุมเกษตรกรมี “ทางเลือก
ดานพลังงาน” ที่สามารถเขาถึงไดงายกวา (เพราะ

ราคาถูกกวา ใชวัสดุในทองถิ่นในการผลิตพลังงาน) 
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และเปน “การเขาถึงแบบครบวงจร” กลาวคือ เวลาดี

ก็มีใช เวลาเสียก็มีชางซอมให

 เชนเดียวกับโครงการพัฒนากลไกการ

พฒันาเด็กดวยการอานหนงัสอื จงัหวดัยโสธร (โหนด

ยโสธร) ทีใ่ชกลยทุธหลายรปูแบบและหลายระดบัเพือ่

เปดโอกาสใหลูกหลานคนยากจนในชนบทไดมี “โอกาส

การเขาถึงการอานหนังสือ” ที่เปนวิถีทางที่สําคัญ

สําหรับการลดทอนความเหล่ือมลํ้าทางปญญา เชน 

การสรางสรรคใหม ี“พืน้ท่ีแหงการอานทีห่ลากหลาย” 

ไมวาจะเปนในโรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก โรงพยาบาล 

ในบาน ฯลฯ การจดัหาและจัดทาํหนงัสอืใหมมีากพอ

ใหเด็กๆ ไดเขาถึงและไดอาน เปนตน

 Keywords ท่ี 2 คือ การตอรอง (Negotiation) 

ในบางกรณี แมวาจะผานดาน “การเขาถึง” มาแลว 

แตโอกาสทีจ่ะลดความเหลือ่มล้าํกอ็าจจะยงัมาไมถงึ 

ตัวอยางในชีวิตประจําวัน เชน แมเราจะมาถึงสนามบิน

ของประเทศน้ันๆ แลว เราก็ยังเดินทางเขาประเทศน้ัน

ไมได ในกรณีนี้ ก็จําเปนตองใช keyword ที่ 2 คือ 

การตอรอง

 ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ โครงการการ

พัฒนาเด็ก เยาวชน ฐานชุมชน และโรงเรียนขนาด

เล็กฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่เริ่มตนโครงการดวย

ปญหาความเหลื่อมล้ําของโรงเรียนที่มีขนาดตางๆ 

เนื่องจากนโยบายที่ใหยุบโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่ได
สรางผลกระทบความเดือดรอนใหแกผูปกครอง
ที่จําเปนตองหาโรงเรียนใหมใหบุตรหลาน ตองสง

บุตรหลานออกไปเรียนนอกชุมชน ซึ่งเพิ่มภาระ

คาใชจายและการดูแล ดังนั้น เปาหมายของการ
ทํางานในชุดโครงการดังกลาว ก็คือ การตอรอง

นโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็กโดยความรวมแรง

รวมใจของชุมชนกับโรงเรียนขนาดเล็กในการบริหาร

จัดการการศึกษาใหแกบุตรหลาน

 Keywords ท่ี 3 คือ การจัดการ (Management) 

เปน keyword ท่ี 3 ในการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้า

ที่ตองการเพ่ิมสมรรถภาพของผูไดรับผลกระทบให

สามารถเขาถึง ใหสามารถตอรอง และทายที่สุด คือ 

ใหสามารถจัดการในระดับตางๆ จากงายไปยาก (คือ การ

จัดการตนเอง การจัดการคนอ่ืน การจัดการสภาพแวดลอม) 

อันที่จริง แนวทางการทํางานท่ีผานมาของ 

CBR นัน้ แตเดมิกเ็นนการเพิม่ความสามารถในการ

จัดการตนเองดวยพลังของชุมชนอยูแลว (ปจจุบันน้ี 

เราอาจจะไดยนิการขยายแนวคิดนีไ้ปถึงเร่ือง “จงัหวดั

จัดการตนเอง”) ตัวอยางเชน โครงการยอยโครงการหน่ึง

ของศนูยประสานงานฯ มหาวทิยาลยัเกรกิ กรงุเทพฯ 

ที่ตั้งเปาหมายใหชุมชนในเขตพื้นที่งานในกรุงเทพฯ 

สามารถจัดการปญหายาเสพติดในชุมชนดวยพลัง

ของชุมชนเอง

และสําหรับแนวทางตอไปในอนาคต เม่ือ

แนวคิดเรื่อง “การจัดการ” เขามาอยูในโหมดเรื่อง

ความเหล่ือมลํ้า CBR ก็อาจจะตองเพ่ิมเติมคุณคา 

(Value - added) ขึน้ไปอกีขัน้หนึง่วา “และการจดัการ

ดวยพลังชุมชนนั้นไดเปนไปอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

และเปนธรรม” 

เชน การบริหารจัดการเร่ืองทรัพยากรนํ้าของ
ศูนยประสานงานฯ จังหวัดนาน ก็นาจะแสดงตัวชี้วัด

และขอมลูตอบตวัชีว้ดัวา การแบงสนัน้าํใชนัน้เปนไป

อยางเพียงพอกับความตองการของคนตนนํ้า กลางนํ้า 
และปลายนํ้า

หรอืในกรณขีองการจดัการทองเทีย่วโดยชมุชน 

จังหวัดพิษณุโลก ท่ีระบุวาตองการจะลดความเหล่ือมลํ้า 

ก็นาจะมีตัวช้ีวัดและขอมูลตอบตัวช้ีวัดเร่ืองการแบงสัน

ผลประโยชนทีเ่กดิข้ึนอยางทัว่ถึงและเปนธรรมแกคน
ทุกๆ กลุมท่ัวท้ังชุมชน ท้ังน้ีเพราะการทองเท่ียวชุมชนน้ัน

ไดใชทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนสมบัติรวมของชุมชน

เปนตนทุน เปนตน
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ภาพท่ี4

โครงการวิจัย CBR ท่ีเปนกรณีตัวอยางของการใช 

keywords เรื่องการตอรองเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 

เชน งานวิจัยเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กของ 

จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีทีถ่กูกาํหนดมาจากนโยบายจาก

สวนกลาง แตทวา ทางโรงเรียนและชุมชนไดรวมกัน

ทําวิจัยเพื่อตอรองวา โรงเรียนขนาดเล็กสามารถ

ดําเนินการตอไปไดดวยการรวมมือจากหลายภาคสวน
ของชมุชน เปนการพิสจูนวาโรงเรียนขนาดเล็กไมควร

ถูกปฏิบัติอยางเหลื่อมล้ําเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาด
กลาง ขนาดใหญ ดวยการถูกยุบ

สวน keywords เรือ่งการจัดการนัน้ ถอืวาเปน 
keywords สําคัญของงานวิจัย CBR โดยมีขอบเขต

ของการจัดการหลายระดับที่มีความยากงายลดหลั่น

กันไป เชน 

(ก) ระดบัของการจดัการตนเอง ตวัอยางเชน 

งานวิจยัเร่ืองการแกปญหาเร่ืองหน้ีสนิ (ซึง่เปนอาการ
อยางหนึ่งของโรคความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ) ใน

ตัวอยางงานวิจัยในตํานานของ CBR ก็คือ การแกไข

ปญหาหนี้สินของบานสามขา จังหวัดลําปาง ที่ตอง

เร่ิมจากการใชเคร่ืองมือบญัชคีรวัเรือนเพ่ือการจัดการ

พฤติกรรมการใชจายของตนเองเปนอันดับแรก
(ข) ระดับของการจัดการคนอ่ืน เปนระดับ

การจัดการที่ยากมากขึ้น เชน การจัดการพฤติกรรม

การใชจายของบุคคลในครอบครัว
(ค) ระดับของการจัดการสภาพแวดลอม 

ในกรณีเดิมคอืเร่ืองปญหาหน้ีสนิ กค็อืการจัดการรวม
ประเภทกองทุนตางๆ ใหเปนกองทุนเดยีวกนั เพือ่ตดั

กลไกการหมุนเวยีนการกูยมืเงนิจากกองทุนหนึง่มาใช

คืนอีกกองทุน เปนตน การจัดการสภาพแวดลอมนี้

รวมไปถึงการจัดการทรัพยากรนํ้า ปาชุมชน การจัดการ

ระบบการทํานาแบบอินทรีย การจัดการปญหาขยะ 

การจัดการระบบพลังงานทางเลือก เปนตน ซึ่งการ

จัดการในระดับนี้จะคอนขางยากกวา 2 ระดับแรก

02

03

01การเขาถึง 
(Accessibility)

การตอรอง 
(Negotiation)

การจัดการ 
(Management)

Keyword 
ความเหลื่อมล้ํา
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เอกลักษณ�ท่ี 4 : 3 มาตรการของ CBR ต�อ
ป�ญหาความเหล่ือมล้ํา ในเบ้ืองตนมีขอนาสังเกตวา 
เวลาอานงานเก่ียวกับปญหาความเหล่ือมล้ํานั้น เรา

มักจะเห็นคําวา “การลดความเหลื่อมล้ํา” ซึ่งนาจะ

หมายความวา ความเหลือ่มล้าํไดเกดิขึน้แลว และเรา

พยายามไปลดทอน / บรรเทา กลยุทธแบบน้ีทางดาน

สาธารณสุขเรียกวา “มาตรการรักษา / เยียวยา” 
(Curative) เม่ือเกิดโรคหรือเจ็บไขไดปวยแลว และ

ผลการทํางานดานสาธารณสุขก็ไดพบแลววา ลําพัง

แคมาตรการรกัษาโรคเพยีงอยางเดยีวนัน้ เปนเสมอืน

การเดินตามหลังปญหา และไมอาจชวยใหบรรลุ

เปาหมาย “การมีสุขภาพที่ดีได”

งานดานสาธารณสุขแนวใหมจึงเสนอใหใช 

3 มาตรการควบคูกันไป คือ 1. รักษาเยียวยา 

2. ปองกัน (Protection) และ 3. สงเสริม / สรางเสริม

สุขภาพ (Promotion) (ตัวอยางเชน แนวทางการ

ทํางานของ สสส.) ซึ่งเปนวิธีการไปดักหนาปญหา

ไมใหเกิดขึ้น ในปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํานั้น CBR 

ก็ไดใชมาตรการทั้ง 3 มาตรการเชนกัน โดยอาจจะมี

วิธีการใชอยางหลากหลาย เชน ใชเพียง 1 มาตรการ 

ใชแบบ 2 มาตรการ (two in one) หรือใชแบบ 

3 มาตรการ (three in one) 
ตัวอยางของการใชมาตรการปองกันการเกิด

ความเหล่ือมล้ํา เชน งานเรื่องการทองเที่ยวชุมชน 

จงัหวัดพษิณโุลก ทีไ่ดกลาวถึงไปแลว จดุเดนของงาน

วิจัยทองเที่ยวชุมชนโครงการนี้คือ ในดานของชุมชน

ทีจ่ดัการการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือเพ่ิมมลูคาใหแก

ผืนดินที่ทําการเกษตรอยู ประกอบดวยคน 3 วัย 

โดยเฉพาะคนวัยหนุมสาว / รุนลูกหลานที่อยากจะ

ละท้ิงอาชีพเกษตรและอาจจะขายท่ีดินท่ีนาในอนาคต 

ดังน้ัน การสรางรายไดเพ่ิมจากการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

(ใหลกูหลานเหน็คณุคาและมลูคาทีเ่พิม่ข้ึนของพืน้ดนิ

เกษตร) จึงเปนมาตรการปองกันมิใหมีการสูญเสีย

ที่ดินอันเปนปจจัยการผลิตที่เปนหลักประกันสําคัญ

ของการปองกันที่ไมกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําใน

อนาคต

สวนตวัอยางชุดโครงการท่ีใชมาตรการลดความ

เหล่ือมลํ้าแบบ 3 in one เชน โครงการกลไกในการ

จัดการภัยพิบัติกรณีน้ําทวมโดยการมีสวนรวมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน จังหวัด

อุบลราชธานี ที่มีทั้งมาตรการชวยเหลือเยียวยา

ผูประสบภัย มาตรการปองกันความสูญเสีย และ

มาตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนเพื่อรับมือ

กับภัยพิบัติ (เชน มีระบบการส่ือสารเตือนภัยที่ดี)

ในชวงภัยพิบัตินั้น จะเปนอีก Moment หนึ่ง

ที่จะไดมองเห็นแงมุมของความเหลื่อมล้ําไดชัดเจน 

(คนไทยมีภาษิตวา “น้ําลดตอผุด” ที่เราอาจจะแปลง

วา “น้าํทวม ความเหลือ่มล้าํกลบัผดุ”) ทัง้นีเ้พราะเมือ่
เกิดภัยพิบัตินั้น ผูคนที่มีความเหลื่อมล้ํากันจะมี

อาการบาดเจ็บไมเทากัน ตัวอยางเชน เมื่อเกิดวิกฤติ

ตมยํากุงในสังคมไทย เมื่อป 2540 ในขณะที่คน
บางกลุมนัน้รวงลมแบบตกจากเหวสูง แตบางคนกลับ

ลมบนฟูก เปนตน

ดงันัน้แนวทางการทาํวจิยั CBR ในปญหาเร่ือง
ความเหล่ือมลํ้า ก็นาจะถายโอนบทเรียนจากดาน

สุขภาพ ดวยการใชมาตรการ 3 ดาน ดังในภาพที่ 5 
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ภาพท่ี5

(i) มาตรการรักษาเยียวยา ตัวอย�างโครงการวิจัย CBR ท่ีใช�มาตรการน้ี ก็คืองานวิจัยท่ีป�ญหา

ความเหล่ือมลํ้าได�เกิดข้ึนแล�ว และงานวิจัย CBR ได�พยายามแก�ไขป�ญหาน้ัน เช�น งานวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูชีวิตของผู�คน

ท่ีถูกผลกระทบจากภัยนํ้าท�วมท่ีเข�าไม�ถึงความช�วยเหลือจากหน�วยงานอ่ืนๆ เป�นต�น

(ii) มาตรการป�องกัน ตัวอย�างเช�น งานวิจัยเรื่องการท�องเท่ียวชุมชนท่ีดําเนินการโดยคน 3 วัย 

ซ่ึงแน�นอนว�า ความรู�ความเข�าใจและแนวทางการดําเนินงานคงจะต�องมีข�อขัดแย�งกัน เน่ืองจากช�วงวัยท่ีแตกต�างกัน  

(ซึ่งมักจะพบป�ญหาน้ีบ�อยคร้ังในประเด็นเกษตรอินทรีย�ท่ีส�งผ�านจากรุ�นพ�อแม�สู�รุ�นลูกหลาน) ดังนั้น แม�ว�าป�ญหา

จะยังไม�เกิดขึ้น แต�การทําวิจัย CBR ก็จะเป�นการศึกษาบทเรียนจากท่ีอ่ืนๆ เพื่อจะป�องกันไม�ให�ป�ญหาความขัดแย�ง

ระหว�างรุ�นวัยมาเกิดขึ้นในงานท�องเท่ียวชุมชนท่ีกําลังจะทําวิจัย  (เป�นการป�องกันป�ญหาอํานาจท่ีเหล่ือมลํ้ากัน

ภายในคนแต�ละรุ�นด�วย) 

(iii) มาตรการส�งเสริม ตัวอย�างเช�น งานวิจัย CBR เรื่องการทําสวนผักร�วมกันของกลุ�มคนจนท่ีอาศัยอยู�

ใต�สะพานในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยช้ินน้ีสามารถเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยใช� “การทําสวนผัก

ในพ้ืนท่ีกลางของชุมชน” เป�นเครื่องมือ เม่ือชุมชนเข�มแข็ง (เหมือนร�างกายท่ีแข็งแรง) แม�ว�าจะมี “เชื้อโรค / ป�ญหา” 

เข�ามาก็สามารถจะจัดการได�

ในภาคปฏิบัติ งานวิจัย CBR แต�ละชิ้นอาจจะใช�เพียงมาตรการใดมาตรการหน่ึงในการจัดการกับป�ญหา

ความเหล่ือมลํ้า  แต�งานวิจยับางช้ินอาจจะใช�ได� 2 มาตรการ (แบบ two in one) หรือบางช้ินอาจจะได�ถงึ 3 มาตรการ 

(แบบ three in one) 

3 แนวทาง
การจัดการป�ญหา
ความเหลื่อมล้ํา

1.
มาตรการ

รักษาเยียวยา

2.
มาตรการ
ปองกัน

3.
มาตรการ
สงเสริม
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กลาวโดยสรุป ในการตอบโจทยวางานวิจัย CBR 

สามารถชวยแกไข ปองกัน หรือสงเสริมใหกลุมคน / 

ชุมชน มีภูมิคุมกันตอการเกิดความไมเปนธรรมได

อยางไรน้ัน เน่ืองจากงาน CBR มักเลือกท่ีจะทํางานกับ 

“กลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ํา” 

(กลุมผูเลน C) ซึ่งเปน “คนเล็กคน (ที่มี) นอย” ไมวา

จะนอยในแงทรัพยสิน นอยในแงมีปากมีเสียง นอย

ในแงอํานาจ ฯลฯ ดังน้ัน เปาหมายหลักๆ ของ

แนะนําเครื่องมือ Log Frame

งานวิจัย CBR ก็คือ “การปรับเพิ่ม” ใหแกกลุมคนเล็ก

คนนอยเหลานี้ ซึ่งอาจจะเปนการปรับเพิ่มทางเลือก 

(เชน การทําตลาดทางเลือก) เพิ่มอํานาจการตอรอง 

เพ่ิมการพ่ึงตนเอง (เพ่ือลดการพ่ึงพาคนอ่ืนท่ีเปน

สาเหตุหนึ่งของการเกิดความเหล่ือมลํ้า เพราะ “การ

ไมมีจมูกของตนเอง” ก็ทําให “ตองยืมจมูกคนอื่น

หายใจ”) หรือเพ่ิมความสามารถในการจัดการให

มากข้ึนนั่นเอง

เนื่องจากการทํางานของ CBR ในช�วงเวลาต�อไปน้ี จะมี “โจทย�ท่ีล็อกเป�าหมายเอาไว�อย�างแน�นอน” 
คือเรื่องความเหลื่อมลํ้า ดังนั้น คนทํางาน CBR น�าจะใช�เคร่ืองมือใหม�ๆ ที่ช�วยให�การทํางานนั้น “เข�าเป�าที่
ลอ็กไว�” ได�มากขึน้ ในท่ีนีจ้ะขอแนะนําเคร่ืองมอืช�วยตัวแรก คือ ตารางเหตุผลสัมพนัธ� (Logical Framework 
- Log Frame) เป�นเบื้องต�น ดงัภาพที่ 6

ภาพท่ี6
เนนผลลัพธ (ถือกําเนิด 1970) 
(Result - oriented)

มี 3 step

Cause – Eff ect 
2 จังหวะ

สาเหตุ --> ปญหา 
            (ผลที่เกิด)

กิจกรรมที่ทํา --> ผลลัพธ 
  (สาเหตุ) 

จังหวะ 1 
ปญหา

จังหวะ 2 
การแกไข

A B

Log Frame

(1)
จุดเด�น

(3)
ข้ันการ
ปฏิบัติ

(2)
แก�น
แนวคิด
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(1) ลักษณะเด�น Log Frame เปนเคร่ืองมือ

ทีถ่กูคดิคนขึน้มาราวๆ ชวงทศวรรษ 1970 และมีการ

ใชอยางมากในแวดวงวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และ

องคกรเงินทุนพัฒนาระดับโลก (เชน World Bank) 

ในประเทศไทย มีการระบุวา สภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติไดนําเครื่องมือนี้มาใชราวๆ ป 

พ.ศ. 2525 (อารียา, 2550) และในชวง 2 ทศวรรษท่ี

ผานมา มีเอกสารอบรมหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

กับ Log Frame ออกมาจํานวนมาก เปาหมายของ

เอกสารเหลานี้ตองการจะปรับเปลี่ยนวิธีการเขียน

โครงการของหนวยงานรฐัทีเ่คยเขยีนเปนขอๆ แตไมมี

ความเช่ือมโยงระหวางหัวขอยอยๆ เชน ที่มาของ

ปญหาก็ไปทางหน่ึง วัตถุประสงคก็ไปอีกทางหน่ึง 

แผนงานหรือกิจกรรมก็ไปอีกแยกหน่ึง (แตละหัวขอ

ตางเปนอิสระ ไมขึ้นตอกัน เหมือนชวงกรุงแตก)

ดงันัน้ หลกัการสาํคญัของ Log Frame จงึบรรจุ

อยูในชือ่นามของเคร่ืองมอื คอื เนนความสัมพนัธที่

เปนเหตเุปนผลของกนัและกัน เชน ทีม่าของปญหา

เปนเหตุ วัตถุประสงคของโครงการจึงเปนผลที่มา

แตเหตุ (ตามหลักพุทธศาสนาที่คนไทยรูจักกันดี คือ 
เพราะมสีิง่นัน้ จงึเกิดสิง่นี ้ผลทัง้หลายยอมมาแตเหตุ 

ปฏิจจสมุปบาท) 

สวนลักษณะเดนสําคัญของเครื่องมือ Log 
Frame และเปนลักษณะท่ีทําใหบรรดาองคกรเงินทุน

สนับสนุนการพัฒนาระดับโลกนิยมใชเครื่องมือน้ี 

ก็คือเปนเคร่ืองมือที่ปกธงเอาไวที่การเกิดผลลัพธ

ที่แกปญหาได (Result - driven / Result - oriented) 

กลาวคอื ตองระบุออกมาใหชดัเจนวา เมือ่ลงทุนดวย
ทรพัยากรตางๆ เชน งบประมาณ กาํลงัคน เวลา ฯลฯ 

แลว ไดเกิดผลลัพธอะไรที่สามารถระบุไดชัดเจน 

สามารถวัดได และมีหลักฐานตัวชี้วัดที่ชัดเจน

การนําเอา Log Frame มาใช สามารถจะใชได

ตลอดทุก Moment ของการทํางาน เชน ชวงตนน้ํา

กใ็ชในการวางแผนงาน (Planning) ชวงกลางนํ้ากใ็ชใน

การตดิตามงาน (Monitoring) และชวงปลายนํ้ากใ็ชใน

การวัดและประเมินผล (Evaluation)

(2) แก�นแนวคิด / DNA ของ Log Frame 

เมื่อวิเคราะหแกนแนวคิดที่อยูเบื้องหลัง Log Frame 

หรือเปน DNA ของ Log Frame จะพบวา เปนวิธีคิด

เร่ือง “สาเหตุ - ผลลัพธ” (cause - eff ect) ที่ถูก

นํามาใชใน 2 จังหวะ (เหมือนการเลนฟุตบอลท่ีมี

ครึ่งแรกและคร่ึงหลัง) 
• จงัหวะท่ี 1 เปนชวงของการวิเคราะหปญหา 

ซึ่งเปนผลลัพธที่สาวไปหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 

การวิเคราะหในจังหวะที่ 1 นี้ คน CBR จะ

คุนเคยดีโดยผานการใชเคร่ืองมือชวย เชน 

ตนไมแหงปญหา (Problem tree) 
• จังหวะที่ 2 เปนชวงของการวิเคราะหการ

แกไขปญหา โดยกิจกรรม / แผนงานท่ีเรา

ตั้งใจจะดําเนินการจะมีสถานะเปนสาเหตุ

ที่กอใหเกิดผลลัพธตางๆ (ที่นาจะมุงไปท่ี
การแกปญหาของจังหวะท่ี 1) ในจังหวะท่ี 2 

น้ีเองท่ีเปนจุดเนนของ Log Frame กลาวคือ 

เมือ่ลงมอืยงิแลว (ลงมอืทาํกจิกรรม) กต็อง

ตามไปดูวา “เขาเปาท่ีเล็งเอาไวกอน

หรือเปลา” (result - driven)
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เมื่อ Log Frame เป�นเครื่องมือที่ “เน�นผลลัพธ�ท่ีเกิดขึ้น” ในการพัฒนาเครื่องมือน้ี จึงมีการลง
รายละเอียดประเภทของผลลัพธ�แบบต�างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการวัดผล เช�น 

• ผลลัพธ�ระยะสั้น / ระยะกลาง / ระยะยาว

• ผลลัพธ�แบบ output / outcome / impact

• ผลลัพธ�แบบทางตรง และทางอ�อม (direct / indirect result) เช�น โครงการส�งเสริมการอ�าน จังหวัด

ยโสธร ผลลัพธ�ทางตรงอาจจะเกิดกับตัวเด็ก แต�ผลลัพธ�ทางอ�อมอาจจะได�แก�การเพ่ิมความสามารถ

ในการอ�านให�คล�องของพ�อแม�

นอกจากน้ัน Log Frame ก็สนใจกระบวนการสร�างผลลัพธ�ให�เป�นขั้นเป�นตอนอย�างต�อเนื่องกันเช�นที่
แสดงในภาพที่ 7

ภาพท่ี7Input 
Intervention / 

action / process / 
กิจกรรม / แผนงาน

ทรัพยากร
ที่นํามาใช

outcome 
1

outcome 
2

impact

output

outcome 
3
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Step (1) เปนขั้นการใชเคร่ืองมือวิเคราะห

ปญหา (มอืซาย) ดวยการสาวจากปญหาไปหาสาเหตุ

ใหถึงที่สุด ตั้งแตสาเหตุหลักที่มีสวนประกอบเปน

สาเหตุรอง ยอยลงไปถึงสาเหตุปลายสุด ทั้งนี้ 

เน่ืองจากเวลาวางแผนกจิกรรมแกไขปญหานัน้ จะแก
ที่สาเหตุหลักอันเดียว (เหมือนปมเชือกท่ีผูกเอาไว

จนยุงเหยิง) มักไมคอยได แตจะตองแกปมยอยๆ 

ไปทีละปม เหมือนเวลาอานไฟล rar จําเปนตองแตก

เปนไฟลยอยๆ กอน

Step (2) เปนขั้นการใชเครื่องมือออกแบบ
กิจกรรม / แผนงานแกไขปญหา (มือขวา) ในขั้นน้ี

อาจจะเร่ิมต้ังแตตัดสินใจคัดเลือกกอนวา มีสาเหตุ

อะไรบาง (จาก step 1) ทีอ่ยูในวสิยัทีจ่ะวางแผนแกไข

ไดภายในทรัพยากร ท่ีมีอ ยู  ( เวลา  กําลั งคน 
งบประมาณ โอกาสความเปนไปได ฯลฯ) และลอง 

(คดิลวงหนา) ออกแบบวางแผนกจิกรรมหรอืแผนงาน

ที่จะแกไข “สาเหตุที่ตั้งเปาไววาจะจัดการ” 
Step (3) หากอุปมาอุปไมยวา step 1 นั้นเปน

มือซาย (ปญหา) และ step 2 เปนมือขวา (การแกไข) 

เมือ่เราตบมอืซายและมอืขวาเขาหากนั อาจจะพบวา 

“ตบเทาไหรกไ็มดงั” ทีเ่รียกวา “เกาไมถกูทีค่นั” ดงันัน้ 

step 3 จงึเปนการตรวจสอบ “ความสมัพนัธระหวาง
สาเหตุกับผลลัพธ - ปญหากับการแกไข” วาได

ประสานกันหรือไม

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แกสาเหตุ สาเหตุ

ตัวชี้วัด BP

OP OC1 OC2

(3) ขั้นตอนการปฏิบัติ ในขั้นลงมือปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ Log Frame จะมี 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

3 ข้ันตอนการคิด Log Frame
ภาพท่ี8

STEP 
01

ระบุสาเหตุของปญหา 
(หลัก – รอง ยอย – ปลายสุด) 
(กิ่ง – กาน – สาขา)

3 
STEP

STEP 
02

STEP 
03

ระบุ / เลือกแผนงาน / กิจกรรม
ที่จะแกในแตละสาเหตุ

เชื่อมโยง 
Step 1 + Step 2
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ภาพท่ี9

ข�อสังเกต :
ในสภาพความเป�นจริง ไม�จําเป�นว�า กิจกรรม B / แผนงาน B ต�องแก�ไขป�ญหา A เท�าน้ัน แต�อาจจะมี

หลายรูปแบบ / แบบแผนท่ีเกิดขึ้น เช�น 
• ป�ญหา A 1.1 อาจจะต�องใช�กิจกรรม B 1.1 และกิจกรรม B 1.2 จึงจะสําเร็จ

• ในทางตรงกันข�าม กิจกรรม B 1.1 อาจจะแก�ไขได�ท้ังป�ญหา A 1.1 และ A 1.2 ได�

ท้ังนี้ ขอเพียงให�เราเชื่อมโยงความสัมพันธ�ระหว�าง step 1 และ step 2 ให�เห็นอย�างชัดเจน

ข�อเด�นและข�อจํากัดของ Log Frame

(1) Log Frame เปนเครื่องมือชวยใหความ

มั่นใจวา “การออกแบบกิจกรรม / แผนงาน” นั้น 
เปนไปอยางมเีหตผุล มทีีม่าทีไ่ป มเีปาหมายทีช่ดัเจน 

(เปรียบเสมือนการยิงแบบ “ล็อกเปายิง” โอกาสท่ีจะ

เขาเปาก็มีสูง รวมทั้งมีกระบวนการ (ใน step 3) ที่
ตรวจสอบวา “ท่ีเราเกาๆ ไปน้ัน มันถูกท่ีคันหรือเปลา”)

(2) สวนขอจํากัดของ Log Frame ก็คือ 
เน่ืองจากเราวางแผนทกุอยางไวลวงหนา ทัง้กิจกรรม

และการคาดหวังผลลัพธตางๆ ที่จะเกิดขึ้น คลายกับ 

“การ set กรอบ (frame) เอาไวแลว” แตในสภาพ

ความเปนจรงิ อาจไมเปนไปตามกรอบทีเ่ราวางเอาไว 

อาจจะตองการ “กิจกรรมใหมๆ ที่ไมไดอยูในกรอบ” 

อาจเกิดผลลัพธทีอ่ยูนอกเสนทาง ดงันัน้ ถากรอบของ

เราแข็งตัวไมยืดหยุน ก็อาจจะไมมีที่วางสําหรับ

กิจกรรมใหมๆ หรือผลลัพธอื่นๆ 

การลดทอนขอจํากัดของ Log Frame จึงอาจ
ตองใช “เมนูวิธีคิดแบบใหม” คือ “มีกรอบไวแตก็

ยืดหยุนได” (Frame + Flexibility)

ป�ญหา

การแก�ไข
แผนงาน / กิจกรรม

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A1

B1

A1.2

B1.2

A1.1

B1.1

A

B

STEP 

1

STEP 

2
STEP 

3

STEP 

3
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ภาพท่ี10

แนะนําเครื่องมือ Outcome mapping (OM)

สาํหรบัเคร่ืองมือช�วยการทํางานเพือ่ลดความเหลือ่มล้าํชิน้ที ่2 ทีจ่ะแนะนําในเบือ้งต�นนี ้คือ Outcome 
Mapping (OM) ในภาษาไทยมักเรียกว�า “แผนที่ผลลัพธ�หรือบันไดผลลัพธ�”

เครื่องมือนี้ถูกสรางขึ้นราวๆ ทศวรรษที่ 1990 

(หลัง Log Frame 20 ป) แตเปนเครื่องมือที่ถูกคิดคน

ขึ้นมาท้ังเพ่ือแกไขขอจํากัดบางประการและเพ่ือ

ตอยอด Log Frame

ดังที่ไดกลาวมาบางแลววา เปาหมายหลักของ

เครื่องมือ Log Frame ก็คือ การเนนผลลัพธ (Result 

- driven) ที่แกไขตรงจุดที่เปนปญหา ตัวอยางเชน 

ปญหาเรื่องการขาดระบบการวางทอนํ้าในชุมชน 

ผลลัพธของการทํางาน CBR ก็คือ การจัดทําระบบ

ทอน้ําในชุมชนขึ้นมา

อยางไรก็ตาม แมจะได “ผลลัพธที่แกไขได

ตรงจุดแลว” แตหาก “คนใชน้ําในชุมชน” ยัง

ไมเปล่ียนแปลงวิธคีดิทีม่ตีอน้าํ การเห็นคณุคาของนํ้า 

เปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ํา หรือเกิดความรูสึกที่จะ

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า ผลลัพธเดิม

ที่เคยไดมาก็จะไมมีความยั่งยืน

ดวยเหตุนี ้ในขณะท่ี Log Frame เปนเคร่ืองมือ

ที่มีเปาหมายปลายทางอยูที่ “ผลลัพธ” (result - 

driven) OM จึงเปนเคร่ืองมือที่มีเปาหมายปลายทาง

อยูที่ “ตัวผูกระทํา” (actor - oriented) ดูภาพที่ 10 

ประกอบ

1 ชุดของคํา

2 จุดเด�น

3 เป�นห�วงโซ�ผลลัพธ� 3 ชั้น

Output/Outcome/Impact

(บุคคล/กลุ�ม/
หน�วยงาน/องค�กร)

1. Shorter 
 (expect to see) 2. Intermediate 

 (like to see)

3. Longer
 (love to see)

ทีมวิจัย
ชุมชน

ความรู (K)
ทัศนคติ (A)

การกระทํา (P)

K-A-P
แผน/นโยบาย

BP ผูไดรับ
ผลประโยชน

อื่นๆ

แผนท่ีผลลัพธ�
Outcome 
Mapping 

(OM) (1990)

เน�น 
actor

ตนเอง

ตนเอง

คนอ่ืน
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(1) ชุดความหมายของคําศัพท� ตั้งตนจากที่ 
Log Frame ไดสรางคําศัพท “ประเภทของผลลัพธ” 

เอาไว 3 คํา Outcome Mapping ไดระบุความหมาย

ของคําศัพททั้ง 3 (ที่ใชในโหมด OM) คือ output 

outcome และ impact โดยสรางเกณฑแยกแยะขึน้มา 

3 ประเภท ดังในภาพที่ 11

 เกณฑ 1 คือ ความต้ังใจของผูทําโครงการ 

(Intention) วาตั้งใจหรือไมตั้งใจจะใหเกิดผลลัพธนั้น 
เวลาวัดก็แยกไดเปน 2 ประเภท คือ Yes (ตั้งใจ) โดย

เห็นอยูในวตัถปุระสงค / เปาหมายของโครงการ และ 

No (ไมไดระบุเอาไว)

 เกณฑ 2 คือ ชวงระยะเวลาการเกิดผลลัพธ 

เวลาวัดก็แยกไดเปน 3 ประเภท คือ ระยะสั้น Short 

term - เกิดผลทันทีเมื่อทําโครงการ / กิจกรรม ระยะ

กลาง Middle term - เกิดผลลพัธหลงัจากจบโครงการ 

/ กิจกรรมเสร็จส้ินไปสักชวงระยะหน่ึง ระยะยาว 

Long term - เปนผลลัพธที่ทิ้งชวงหลังจากโครงการ / 
กิจกรรมเสร็จสิ้นไปแลวนานพอสมควร

 เกณฑ 3 คือ ทรัพยากรหรืออํานาจท่ี
ผูทาํโครงการมพีอทีจ่ะทาํดวยตนเอง เวลาวดักแ็บง

เปน 3 ระดับ คือ มีทรัพยากร / อํานาจมากพอ มีใน

ระดับปานกลาง หรือมีนอย - ไมมีเลย ซึ่งในกรณี

สุดทายน้ี ก็จําเปนตองหาภาคี / พันธมิตรมาชวยเหลือ

Output / Outcome / Impact

01 OPความต้ังใจ (Intention) 
(ระบุอยู�ในแผนงาน)

1. Yes
2. Short
3. มาก / ปานกลาง

03 Imp
อํานาจ / ทรัพยากร
ท่ีจะดําเนินการ 
(ต�องการ Partner)

1. No
2. S – M - L
3. แล�วแต�

02 OCช�วงเวลา (Timing)
1. Yes
2. Middle + Long
3. ปานกลาง / ไม�มี

Yes

Short term
Middle term

No

Long term

มาก
ปานกลาง
นอย / ไมมี

ภาพท่ี11
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1) Output เปนผลลัพธที่ผูทําโครงการได

ตัง้ใจเอาไวแลว เปนผลทีเ่กดิขึน้ในระยะสัน้ และผูทาํ

โครงการมีทรัพยากรมากหรือเพียงพอท่ีจะดําเนินการ

ดวยตนเอง

2) Outcome เปนผลลัพธที่ผูทําโครงการได

ต้ังใจเอาไวเชนกัน เปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอเน่ืองมาจาก 
output จึงเปนผลระยะกลาง / ระยะยาว สําหรับ

ทรัพยากรหรืออํานาจท่ีจะดําเนินการน้ัน ผูทําโครงการ

มีเพียงเล็กนอยหรือเกือบจะไมมีเลย จึงจําเปนตอง

แสวงหาความรวมมือ (การชวยเหลือจากภาคี)
3) Impact เปนผลลัพธที่ผูทําโครงการไมได

ระบุเอาไวอยางชัดเจน ดังน้ัน ผลกระทบจึงอาจจะมี
ไดทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ สวนชวงระยะ

เวลาที่เกิด Impact นั้น อาจจะเกิดขึ้นไดทุกชวงเวลา 

และทรัพยากร / อํานาจท่ีจะดําเนินการน้ันก็แลวแต

ขีดความสามารถของผูทํากิจกรรม

จากการใช�เกณฑ�ท้ัง 3 ก็สามารถสรุปคุณลักษณะของผลลัพธ�ท้ัง 3 ประเภทได� ดังน้ี

Output / Outcome / Impact

ประเภท Intention Timing
อํานาจท่ีจะ
ดําเนินการ

1) Output Yes Short term มาก / ปานกลาง

2) Outcome Yes Middle – Long term ปานกลาง / ไม�มี

3) Impact No Short – Middle – Long term แล�วแต�

ภาพท่ี12
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(2) จุดเน�นของเครื่องมือ OM ดังที่ไดเกริ่น

มาขางตนแลววา ขอจํากัดของเครื่องมือ Log Frame 

ก็คือ เนนแตผลลัพธในการแกไขปญหา แตยังมองขาม

ความสําคัญของ “ผูคนที่เกี่ยวของกับปญหานั้น” 

ดังนั้น เครื่องมือ OM ที่ถูกสรางขึ้นมาในชั้นหลัง จึงมี

จุดเนนเพ่ือปรับแกขอจํากัดของ Log Frame คือเนน

ที่ “ตัวผูกระทําการ” (actors - oriented)

คําวา “actors” สําหรับ OM นั้น มีทั้งหลาย

ประเภทและหลายระดับ โดยอาจจะหมายถึงตั้งแต

ระดับตัวบุคคล ระดับกลุม ระดับหนวยงาน ระดับ

องคกร ตวัอยางของ actors ในโครงการวิจยัของ CBR 

ก็อาจจะหมายถึงตั้งแตทีมนักวิจัยชุมชน คนอื่นๆ ใน

ชุมชน ภาคีเปาหมาย กลุมผูไดรับผลประโยชน (เชน 

กลุมคนใชน้าํตามลุมน้าํสวนตางๆ กลุมผูบรโิภคสนิคา

เกษตรอินทรีย) 

ดังนั้น ในการใชเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ (OM) 

ผูใชจะตองทําการแบงประเภทและจําแนกแยกแยะ

กลุม actors ใหละเอียดที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได จะ

ไมพูดรวมๆ วา “ชุมชน ชาวบาน หนวยงานของรัฐ”

เราลองดูตัวอยางเปรียบเทียบงานวิจัย CBR วา 

ถามีการใชเคร่ืองมือ Log Frame และ OM จะมีการ

ตัง้เปาและหวงัผลทีแ่ตกตางกนัอยางไร เชน โครงการ

ฟนฟูภาษาทีก่าํลังจะสญูหายไปเน่ืองจากไมมตีวัเขยีน

ของกลุมชาติพันธุตางๆ หากเปนการทํางานโดยใช

เครือ่งมอื Log Frame กค็งจะหวงัผลลพัธทีเ่กดิขึน้ คอื 

การพัฒนาระบบตัวเขียนเพื่อธํารงรักษาภาษาของ

กลุมชาติพนัธุตางๆ เอาไว แตหากเปนการทํางานโดย

ใชเคร่ืองมือ OM ก็จะต้ังเปาหมายตอไปเอาไววา 
ผูคนในกลุมชาติพันธุน้ันไดมีการใชภาษาท่ีฟนฟูข้ึนมา

ในชีวิตประจําวันหรือไม เยาวชนของกลุมชาติพันธุ

เห็นคุณคาภาษาของตนหรือไม กลุมนักวิชาการ
ดานภาษาศาสตรที่มาใชเคร่ืองมือการมีสวนรวม

ในการฟนฟูภาษาแบบ CBR มีการเปล่ียนแปลง

วิธีการทํางานจากเดิมหรือไม เปนตน

(3) 2 ลักษณะเด�นของ Outcome Mapping 

เครื่องมือ OM ที่เนน actors - oriented นั้นจะมี
ลักษณะเดน 2 ประการ คือ (3.1) เนนที่ outcome 

(3.2) เนนการเปนหวงโซของผลลพัธ (outcome chain)

ข�อสังเกต :
เจตนาของการเรียนรู�ท้ัง 2 เครือ่งมือน้ี มิใช�การเปรียบเทียบเครือ่งมือ Log  Frame หรอื Outcome  mapping 

(OM) ว�าเคร่ืองมือใดดีกว�าหรือเหนือกว�าอีกเคร่ืองมือหน่ึง เพราะถ�ามีแต�ผลลัพธ�เกิดขึ้น แต�ผู�คนท่ีเก่ียวข�อง

ไม�เปล่ียนแปลง ผลลัพธ�ท่ีเกิดขึ้นน้ันก็คงจะไม�ย่ังยืน ในทางตรงกันข�าม ถ�ามีการเปล่ียนแปลงท่ีตัวคน เช�น 

เรียนรู�มากข้ึน เข�าใจดีขึ้น แต�ทว�าไม�เกิดผลลัพธ�อะไรท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ก็คงจะไม�มีประโยชน�อะไร ดังน้ัน ส่ิงท่ี

น�าสนใจ น�าจะเป�นการผสมผสานใช�ท้ังเครื่องมือ Log Frame และ OM อย�างมีสมดุล ถูกท่ีและถูกเวลามากกว�า

(3.1) การเนนท่ี outcome จากท่ีเคร่ืองมือ 

Log Frame ไดจัดแบงประเภทของผลลัพธเอาไว 
3 ระดับ คือ output outcome และ impact กลุม OM 

มีความเห็นตอผลลัพธทั้ง 3 ระดับ ดังน้ี
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(i) ผลลัพธระดับ output นั้น แมจะ

เปน “ผลลัพธที่จําเปน” ที่จะตองใหเกิดขึ้นกอนเพ่ือ

เปนบนัไดกาวไปสูผลลพัธระดับตอไป (เชน outcome) 

แตกย็งัเปน “ผลลพัธทีย่งัไมเพยีงพอ” (necessary but 

not suffi  cient) ทั้งนี้เพราะผลลัพธในระดับ output นี้

ยังไมไดสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นอยางแทจริง 

จึงยังไมนับคะแนนให

ดังนั้น การต้ังเปาหมายของการทําวิจัยวา 

“จะใหไดการถอดบทเรียน” “ไดคูมือ” “ไดเครือขาย” 

“ไดกลไก” ซึ่งจัดเปน “ผลลัพธระดับ output” นั้น 

คําถามตอไปก็คือ “ไดมาแลว ยังไงตอไป” (so what) 

ไดชุดความรูไดบทเรียนมาแลว จะยังไงตอไป มีบทเรียน

แลว เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เปนตน 

(ii) ผลลัพธระดับ impact ในขณะท่ี

ปลายขางผลลัพธระดับ output นั้น ก็ดูจะสั้นเกินไป

ที่จะมองเห็นการเปล่ียนแปลง สวนผลลัพธระดับ 

impact นั้นก็ดูยาวเกินไปและอยูนอกเหนือจากการ

ควบคุมของคนทําโครงการ (ตามคุณลักษณะของ 

impact ที่กลาวมาขางหนา)
(iii) คาํตอบทีล่งตวั เมือ่ทัง้ output และ 

impact มขีอจํากัดดังกลาว กลุม OM จงึเห็นวา ระดับ

ของผลลัพธที่นาจะพัฒนามาเปนเคร่ืองมือชวยการ

ทาํงานทีน่าจะลงตวัทีส่ดุ นาจะอยูในระดับ Outcome 

และควรจะพัฒนาเคร่ืองมือ outcome นี้ใหละเอียด

เปนหลายระดับดังในภาพที่ 13

ภาพท่ี13
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จากท่ีแสดงในภาพจะเห็นวา outcome นัน้แบง

เปนหลายระดับ (ตามแนวคิดข้ันบันไดของผลลัพธ) คือ 

(i) Outcome ระยะส้ัน (Shorter - term) เปน

ผลลัพธที่นาจะเกิดขึ้นไดงายที่สุด เกิดขึ้นในชวงเวลา

ของการทําโครงการ / กิจกรรม / แผนงาน และอยูใน

วิสัย / การควบคุมของคนทําโครงการ outcome ระดับน้ี

มีช่ือเรียกเลนๆ วา “expect to see” (เราพอจะหวังได)
(ii) Outcome ระยะกลาง (Intermediate 

outcome) เปนผลลพัธทีอ่าจจะเกดิตอนใกลๆ  จะจบ

โครงการ หรอือาจจะหลังโครงการจบแลว เปนผลลัพธ

ที่ตอเน่ืองจาก outcome ระยะสั้น outcome ระดับนี้

มีชื่อเรียกเลนๆ วา “want to see” หรือ “like to see” 

(เราอยากจะหวัง)

(iii) Outcome ระยะยาว (longer - term 

outcome) เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นนอกชวงเวลาของ

โครงการและนาจะนอกเหนืออาํนาจการควบคุมของ

คนทําโครงการ outcome ระดับนี้มีชื่อเรียกเลนๆ วา 

“hope to see” (ถาเกิดขึ้นจริง ก็เย่ียมสุดๆ)

ลองดูตัวอยางการเขียน outcome ทั้ง 3 ระยะ 

ในกรณีของโครงการเรื่องปาชุมชนที่มีกิจกรรมหนึ่ง 

คือ การทําแบบจําลองปา และไดคาดหวังผลลัพธทั้ง 

3 ระยะเอาไว ดังนี้

ตัวอย�างเกณฑ�บ�งชี้ความก�าวหน�า
ระดับท่ีคาดหวังว�าจะเกิดขึ้นกับชุมชน : (เป�นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได�ง�ายท่ีสุด) เช�น

1. สมาชิกในชุมชนเข�าร�วมในการประชุมการทําแบบจําลองป�า (Model forest) อย�างสมํ่าเสมอ

2. คิดช�องทางหรือโครงการในการร�วมมือกับภาคีหุ�นส�วนอ่ืนๆ เพื่อให�ม่ันใจว�าผลประโยชน�ของชุมชน

จะไม�ถูกมองข�าม

3. ได�รับความรู� ความชํานาญใหม�ๆ เก่ียวกับการทําแบบจําลองป�า

ระดับท่ีอยากจะให�เกิดขึ้นกับชุมชน : (ยากข้ึนมา)
5. ชุมชนสามารถแสดงวิสัยทัศน�ของชุมชนในเร่ืองการทําแบบจําลองป�า

6. ส�งเสริมแนวคิดในการทําแบบจําลองป�า และแลกเปล่ียนประสบการณ�กับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีการทําแบบ

จําลองป�า

7. ขยายเครือข�ายให�ครอบคลุมกลุ�มผู�ใช�ประโยชน�จากป�าทุกกลุ�ม

8. สามารถแสวงหาผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคมาให�คําปรึกษาได�ตามความจําเป�น

9. ได�โอกาสในการรับการฝ�กอบรมใหม�ๆ

10. สาธิตและเผยแพร�ประโยชน�ท่ีได�จากการจัดทําแบบจําลองป�า

11. แสดงถึงโอกาสในการได�รับความร�วมมือกับภาคส�วนต�างๆ

12. แสดงถึงโอกาสและความสําเร็จในการได�รับความช�วยเหลือ (เช�น ทุน) จากแหล�งต�างๆ

ระดับท่ีถ�าเกิดขึ้นก็ดีกับชุมชน : (ไม�ได�คาดหวังว�าจะต�องเกิดขึ้น แต�หากเกิดขึ้นก็จะดีมาก)
13. ชุมชนมีบทบาทนําในการจัดการทรัพยากร โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ท้ังในระยะกลางและระยะยาว
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(3.2) เนนการเปนหวงโซของผลลัพธ หาก

เราสังเกตภาพจะพบวา ในผลลัพธทั้ง 3 ระดับนั้นจะ

เชือ่มรอยกันเปน “หวงโซ” (chain) (หรอืบนัไดผลลัพธ

ก็ตองเปนข้ันแตละข้ันของบันไดที่เช่ือมตอกัน) ทั้งน้ี 

เหตผุลเบือ้งหลงัของการเปนหวงโซของผลลพัธนัน้ ก็

นาจะเนื่องจาก “ลักษณะของปญหา” เชน ปญหา

ความเหล่ือมล้ําที่ไดกลาวมาตั้งแตตนแลววา ปญหา

คอยๆ ผูกเปนปมไปทีละเปลาะ ดังนั้น การแกไขก็

ตองใหมผีลลพัธทีส่าํเร็จแบบแกไดไปทลีะเปลาะอยาง

ตอเน่ืองเชนกัน

ยกตัวอยาง Outcome chain แบบงายๆ จาก

โครงการการพัฒนายกระดับครูภูมิปญญารุนใหมฯ 

กรณีภูมินิเวศนวัฒนธรรมเมืองโบราณเวียงสระ 

จงัหวัดสรุาษฎรธานี ซึง่ทุกโครงการก็สามารถจะเขียน 

outcome chain เชนน้ีไดเชนกัน ดูตัวอยางภาพท่ี 14 

ประกอบ

ภาพท่ี14

ป�ญหา

ลดป�ญหา
ความเหล่ือมลํ้า

ด�าน
วัฒนธรรม

CBR

บริบท
ของ
พื้นท่ี

เวียงสระ
เป�นเมือง
โบราณ

ขาดการ
สืบทอดที่เปน

ระบบ

คนในชุมชน
ขาดสํานึกรักมรดก
ทางวัฒนธรรม

คนในชุมชน
บางคนขโมย
วัตถุโบราณ
ไปขาย

สงผลให 

สงผ
ลให

 

สงผ
ลให

 

ขอมูล
ประวัติศาสตร 
+ โบราณคดี
ไมมีบันทึก

กลุมเยาวชน
สรางสรรค

กลุมเยาวชน / ครูรุนใหม
เก็บรวบรวมขอมูล
ประวัติศาสตร

กลุมเยาวชนให
ความรูคนในชุมชน

ลงมืออนุรักษ
วัตถุโบราณ / 
ลดการขโมย

พัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยว

เริ่มงาน
ตั้งแต� 2546

Output

Outcome 1

Outcome 2

Outcome 3

Outcome 4

CBR

CBR

CBR

CBR
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ในภาคปฏิบัติ การท่ีจะจัดวางว�า “โซ�ข�อไหนจะอยู�ตรงไหนของห�วงโซ�” นั้น เรามีเกณฑ� 3 เกณฑ�
ที่จะช�วยจัดวางตําแหน�ง ดังเช�นในภาพที่ 15

(i) เกณฑเร่ืองชวงเวลาที่เกิดผลลัพธนั้น 

(Timing) ก็จะแบงเปน outcome ระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ดังที่ไดกลาวมาแลว

(ii) เกณฑเรื่องตัวเอง / คนใกลตัว / คนอื่น

ที่ไกลตัว หวงโซแรกๆ ก็คงเปนการเปลี่ยนแปลงที่
ตัวเองกอน เชน ประสบการณของพ่ีเล้ียง จังหวัดลําปาง 

ที่ทํางานเรื่องการลดหน้ีสิน (ซึ่งเปนกลไกธํารงรักษา

ความเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกจิอยางหนึง่) เมือ่ตองการ
จะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชจายหรอืการประหยัด

อดออม ก็ตองเริ่มที่ “ตัวเองกอน” และคอยๆ ขยาย
ไปที่ “คนในครอบครัว” ตอไปถึงคนในชุมชน และตอ

ออกไปยงัคนอืน่ๆ ทีไ่กลตวั (เชน ภาคหีนวยงานอืน่ๆ)

(iii) เกณฑเรือ่ง “3 มติขิองมนุษย” สาขาวิชา

จิตวิทยาแบงมิติของคนออกเปน 3 ดาน คือ ดาน
ความรูความเขาใจ (Knowledge) ดานอารมณความ

รูสึก / ทัศนคติ (Attitude) และดานการลงมือกระทํา 

/ พฤติกรรม (Performance) (K - A - P) 
ในโซหวงแรกๆ ที่เกิดผลลัพธที่เปล่ียนแปลง

ไดงายท่ีสุด คือ ดานความรูความเขาใจ ตอมาก็คือ 

ดานอารมณความรูสกึ และสวนทีเ่ปลีย่นแปลงไดยาก

ที่สุด ก็คือ การลงมือกระทํา / พฤติกรรม

นักคิดสํานัก OM บางกลุมเขมงวดถึงขนาดวา 
หากเปนการเปลีย่นแปลงในระดบัความรูความเขาใจ

และทัศนคติแลว จะจัดใหเปน output เทานั้น หาก

ภาพท่ี15
1 ชุดของคํา

2 จุดเด�น

3 เป�นห�วงโซ�ผลลัพธ� 3 ชั้น

Output/Outcome/Impact

(บุคคล/กลุ�ม/
หน�วยงาน/องค�กร)

1. Shorter 
 (expect to see) 2. Intermediate 

 (like to see)

3. Longer
 (love to see)

ทีมวิจัย
ชุมชน

ความรู (K)
ทัศนคติ (A)

การกระทํา (P)

K-A-P
แผน/นโยบาย

BP ผูไดรับ
ผลประโยชน

อื่นๆ

แผนท่ีผลลัพธ�
Outcome 
Mapping 

(OM) (1990)

เน�น 
actor

ตนเอง

ตนเอง

คนอ่ืน
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เปน outcome จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงระดับ 

“การลงมือกระทํา” เทาน้ัน 

ในงาน CBR การเปลี่ยนแปลงระดับ “การ

กระทํา” นั้นมีความหมายกวางขวางกวา “ระดับ

บุคคล” โดยสามารถเปนผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในระดับกลุม หนวยงาน หรือองคกรก็ได เชน 

การเกิดคณะทํางาน (กลไก) การเกิดธรรมนูญชุมชน 

การเกดิกองทนุรกัษาปาชมุชน การปรบัเปลีย่นวธิคีดิ

และวิธีการทํางานของหนวยงานรัฐ การจัดสรร

งบประมาณขององคกร เปนตน

เราจึงสามารถใชเกณฑทั้ง 3 เกณฑที่ระบุมา

ขางบนนี้ วิเคราะห output และ outcome chain 

ดังภาพที่ 16 ตอไปนี้

CBR : ศูนย�สร�างพลังคนพิการ ตําบลตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา

(รายงานการประเมิน CBR โดยศาสตราจารย�สุริชัย หวันแก�ว และคณะ, 2560)

Partners และความเปลี่ยนแปลง
• สาธารณสุข, สถานพยาบาล
• สถานศึกษา, สถานฝกอาชีพ
• องคการปกครองสวนทองถิ่น
• กลุมคนในชุมชน

ผลลัพธ� (Outcome)
• คนพิการมีความเปนอยูดีขึ้น
• คนพิการสามารถหารายไดดวย

ตนเอง พึ่งตนเองไดมากขึ้น และ
มีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น

• ผูดูแลคนพิการมีความรูดีขึ้น 
ผอนคลายความเครียดไดดีขึ้น

• คนในพ้ืนที่เริ่มเคารพสิทธิ
คนพิการและเริ่มสนับสนับสนุน

• สจ. และ รพสต. รวมกันตั้ง
ชมรมคนพิการ 350 แหง

ผลผลิต (Output)
• ศูนยสรางพลังคนพิการ
• มีศูนยรับฝากคนพิการ
• คนพิการมาใชสิทธิตาม

กฎหมายมากข้ึน
• คนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ 

ไดรับอุปกรณมากขึ้น

CBR

ข�อมูลและตัวชี้วัด

ข�อมูลและตัวชี้วัด

ผลการลดความเหลื่อมล้ํา
• (กฎหมายดูแลคนพิการ
มีอยูแลว)

• คนพิการในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิ 
มีมากขึ้น

• โอกาสในการศึกษา ในการทํามา
หากินของคนพิการดีขึ้น

• หนวยงานรัฐใหบริการคนพิการ
ดีขึ้น

• คนในชุมชนตระหนักถึงสิทธิ
คนพิการมากขึ้นและรวม
สนับสนุนมากขึ้น

ภาพท่ี16
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บทสรุป : ขอเก็บเธอไว�ท้ังคู�

จากเคร่ืองมือที่เป�นผู�ช�วยคนใหม� 2 ประเภทท่ีได�แนะนํามาคือ Log Frame และ OM นี้ เราน�าจะเก็บ
เครื่องมือทั้ง 2 ชิ้นมาใช�ในงาน CBR กับประเด็นความเหล่ือมลํ้า โดยนํามาใช�แบบพยายามประสาน
บูรณาการกันเพ่ือนําเอาข�อเด�นของแต�ละเคร่ืองมือมาใช� ให�เป�นประโยชน� (แบบพระโมคคัลลาน�และ
พระสารีบุตร อัครสาวกซ�าย - ขวาของพระพุทธเจ�า)

ข�อสังเกต : 
การบูรณาการเคร่ืองมือ Log Frame และ OM
รูปแบบหน่ึงของการบูรณาการเคร่ืองมือทั้ง 2 ชิ้น 
(1) ใน step 1 ของ Log Frame ท่ีว�าด�วย “การวเิคราะห�ป�ญหาและสาเหตุ” ขอเสนอให�เพ่ิม “สาเหตุท่ีเก่ียวข�อง

กับ actors” เข�าไปเป�นหน่ึงในบรรดาสาเหตุท้ังหลาย เพื่อเป�นการ “จับจองท่ีว�าง” ให�กับเครื่องมือ OM

(2) ส�วนในขั้นตอนการวัด “ผลลัพธ�ท่ีเกิดขึ้น” ขอให�ใช�กลยุทธ� “ดาบคู�” คือ ท้ังผลลัพธ�ท่ีเก่ียวข�องกับ

การแก�ป�ญหา และผลลัพธ�ท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง actors กลุ�มต�าง ๆ 

(3) ส�วนการแยกแยะเพ่ือสร�าง/วาง “ระดบั / ขัน้บันไดของห�วงโซ�ผลลัพธ�” อาจจะใช�แนวคดิเรือ่งการจัดวาง

ตําแหน�งของโซ�แต�ละข�อในห�วงจากเกณฑ� 3 เกณฑ�ของ OM มาใช� (ดูภาพท่ี 15 ข�อ 3)

(4) ต�องสร�าง “ตัวชีว้ดั” เพ่ือเป�นสัญญาณ / อาการท่ีบ�งชีถ้งึการเกิดผลลัพธ�น้ัน ๆ  (สร�างตัวชีว้ดัจากแหล�ง

กําเนิด คือ outcome chain)

(5) ต�องมีการเก็บข�อมูลเพ่ือมาตอบ “ตัวชี้วัด” แต�ละตัว

(6) ในการขยับผลลัพธ�จากแต�ละห�วงโซ�นั้น อาจจะมีหลายรูปแบบ (Scenario) บางห�วงโซ�อาจจะขยับไป

ได�เองโดยอัตโนมัติหรือโดยบังเอิญ แต�บางห�วงโซ� คนทํางานจําเป�น “ต�องใส�กิจกรรมเพ่ิมเข�าไป” 

จึงจะเกิดการขยับ บางกิจกรรม คน CBR อาจจะจัดการได�เอง แต�บางกิจกรรมก็จําเป�นต�องแสวงหา

ความร�วมมือกับภาคี เป�นต�น 
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โจทย�ข�อ 3 และข�อ 4  : 
“ภาคปฏิบัติการของ CBR” 
ในการลงมือจัดการกับเรื่องความเหล่ือมลํ้า

สาํหรบัโจทย�ข�อ 3 และโจทย�ข�อ 4 เป�นเรือ่งท่ีเก่ียวกับ “ภาคปฏิบัตกิารของ CBR” ในการลงมือจดัการ
กับเรื่องความเหล่ือมล้ําที่ได�วิเคราะห�มาในข�อ 1 (ระบุว�า “ทุกข�คืออะไร” สาเหตุคืออะไร “สมุทัย” และต�อมา
ก็ถึง “นิโรธ” และ “มรรค” ว�าเรามีแนวทางและวิธีการดับทุกข�อย�างไร)

เนือ่งจาก CBR มคีาถาสาํคญัในขอที ่3 วา เมือ่

เห็นปญหาแลว คนทําวิจัยจะลงมือทํากิจกรรม
ท่ีออกแบบมาจากขอมูลท่ีเก็บมาและผานการวิเคราะห

สังเคราะหแลวไดอยางไร (action based - on information) 

ดังนั้น โจทยขอ 3 และขอ 4 จึงเปนรายละเอียด

เก่ียวกับกิจกรรมท่ีลงมือทํา ผลลัพธท่ีเกิดจากการทํา

กิจกรรมนั้น และตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

ในการวิเคราะหกิจกรรมนั้น จากตัวกิจกรรม 

ถาเราเหลียวหลังไปมองที่มาของกิจกรรมก็จะเห็น 

“เปาหมาย” และถาหากแลไปขางหนาแบบใกลๆ 

ก็จะเห็น “ผลผลิต” (output) หากแลไปใหไกลขึ้นก็จะ

เห็น “หวงโซแหงผลลัพธ” (outcome chain) 

เป�าหมาย กิจกรรม
ผลผลิต 

(output)

ผลลัพธ� 1 ผลลัพธ� 2 ผลลัพธ� 3
(outcome chain)

................... (1) การจัดเวทีสราง

ความเขาใจรวมกัน

................... (2) การสรางเครื่องมือเก็บ

ขอมูล

................... (3) การศึกษาดูงาน
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ข�อสังเกตเกี่ยวกับความคาดหวังจากการทํากิจกรรม

(i) ระดับแรกของผลที่จะเกิดขึ้นก็คือ 

“ผลผลิต” (output) ซ่ึงเปนกาวแรกท่ีจําเปน (necessary) 

แตก็ยังไมเพียงพอ (suffi  cient) เชน เมื่อจัดกิจกรรม 

“ไปศึกษาดูงาน” ผลผลิตที่เกิดขึ้นก็คือ “ผูไปดูไดเห็น

งาน” แตผลท่ีเกิดข้ึนในระดับ “ผลผลิต” น้ียังไมเพียงพอ 

จะตอง “สาวผลใหทอดยาวตอไปวา” เมื่อไดผลผลิต

แลว จะยังไงตอไป (ทั้งนี้ เพราะผลท่ีเกิดในระดับ

ผลผลิตนั้นยังไมสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงให

เกิดขึ้นไดจริง เปนกาวแรก แตยัง “กาวไมถึง

จุดหมายปลายทาง”)

(ii) ดังนั้น จาก “ผลผลิต” จะตองตอยอด

ทอดยาวออกไปถึง “ผลลัพธ” (outcome) เชน เม่ือได
เห็นงานของคนอ่ืนแลว (ผลผลิตชั้นที่ 1) ก็บังเกิด 

“ความเขาใจในกระบวนการทํางานน้ัน” (ผลลัพธช้ันท่ี 1)

(iii) และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนน้ี ก็ตองไมเปนแบบ 

“มวนเดียวจบ” แตตองเปน “หนังหลายๆ มวน” 

หรือเปน “สายโซ / หวงโซแหงผลลัพธ” (ในภาษา

ของ สสส. เรียกวา “แผนที่ผลลัพธ - outcome 

mapping”) เชน จากลูกโซผลลัพธชั้นที่ 1 คือ “ความ

เขาใจในกระบวนการทํางานของคนอื่นแลว” ลูกโซ

ผลลัพธชั้นที่ 2 ก็คือ “การมาเปรียบเทียบกับงานของ

ตนเอง” ลูกโซผลลัพธชั้นที่ 3, 4, 5 … ตอไป
นีค่อืการตอบโจทยขอ 3 ทีว่าแตละกจิกรรม

ที่ ไดทําลงไปน้ันไดกอใหเกิดหวงโซผลลัพธ 

(outcome chain) อะไรบาง มีสักกี่หวง และควบคู

ไปกบัผลลพัธทีเ่กดิข้ึน หากเราตองการประเมินหรือ

หาหลกัฐานมายนืยนัระดบัความสาํเรจ็ตามเปาหมาย

ที่ตั้งเอาไว เราก็ตองสราง “ตัวชี้วัด” (indicator) ขึ้นมา 
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เพ่ิมตัวช้ีวัดหน�าใหม� แตเดิมน้ัน CBR เคยทํางาน

โดยมีตัวช้ีวัดตามหลักการของ CBR อยู 2 ประเภท คือ
(1) ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ CBR (Process) 

กระบวนการที่เปนหัวใจของ CBR ก็คือ กระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน ดังนั้น การวัดผลวา โครงการ

ของ CBR นั้นเปนไปตามหลักการนี้หรือไม ก็ตองดู

บรรดาตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน เชน
• สัดสวนของคนในชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรม

ของงานวิจัย
• จํานวนและความหลากหลายของกลุมคน

ในชุมชนที่เขามารวมเปนทีมวิจัย

• การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมวิจัย

ในแตละข้ันตอนของการทําวิจยั (พฒันา

โจทย สรางเครื่องมือ เก็บขอมูล ฯลฯ)
(2) ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ ก็คือ 

ตัวช้ีวัดท่ีเปน “ผลลัพธ” (Product / result) ตามเปาหมาย

ที่ตั้งเอาไว

(3) ตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ํา นอกเหนือจาก

ตัวชี้วัดเดิม 2 ประเภทท่ี CBR เคยใชอยูแลว เมื่อ 

CBR มีโจทยใหมในเร่ืองความเหลื่อมลํ้า ผูเขียนก็มี

ความเหน็วา เพือ่แสดงใหเหน็ไดอยางชดัเจนวา CBR 

ไดเขามาเก่ียวพันกับประเด็นปญหาเร่ืองความเหล่ือมลํ้า 

จึงควรมีตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งที่เก่ียวของกับเรื่อง

การลดความเหล่ือมลํ้าโดยตรง เราอาจจะศึกษาตัวช้ีวัด
การลดความเหล่ือมลํ้าไดจากงานศึกษาวิจัยท่ีเคยมี

มาแลว (ในทั้ง 7 มิติดานความเหล่ือมลํ้า) แลวนํามา

ประยุกตใชวา ในกรณีของเราในเขตพ้ืนท่ีของเรา จะมี
ขอมูลจากตัวช้ีวัดใดท่ีจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกัน

ไดบาง เนื่องจากการวัดความเหล่ือมล้ําน้ัน การใช

ตวัเลขตวัเดยีวจะไมมคีวามหมาย แตจะตองวเิคราะห

แบบเปรียบเทียบ โดยอาจจะเทียบแบบ “อิงกลุม” 

(ของตัวเอง กอน - หลัง) หรือ “อิงเกณฑ” (เทียบกับ
ขอมูลของหนวยงานอ่ืนๆ)

ตัวชี้วัด

มาทําความรู�จักกับตัวช้ีวัด 3 ประเภทในงาน CBR ดังเช�นในภาพที่ 17

ภาพท่ี17ตัวชี้วัด 
3 ประเภท
ในงาน CBR

ตัวชี้วัดเชิง
กระบวนการ CBR

ตัวชี้วัดการลด
ความเหล่ือมลํ้า

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
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ตารางท่ี 2-1 ตัวช้ีวัดความยากจนยุทธศาสตร�การสร�างความเป�นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม

ตัวช้ีวัด 58 59 60 61 เป�าหมาย

คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coeffi  cient) ดานรายได 0.445 n.a. 0.453 n.a. 0.41

สวนแบงรายไดของประชากร 40% ลางที่มีรายไดต่ําสุด (รอยละ) 14.3 n.a. 14.2 n.a.

รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากร 40% ลางท่ีมีรายไดต่ําสุด 
(บาท / คน / เดือน)

3,353 n.a. 3,405 n.a.
=> 15% 
ตอป

อัตราการเปล่ียนแปลง (% ตอป) 6.2 n.a. 0.8 n.a.

การถือครองทรัพยสินทางการเงินของกลุมครัวเรือน 40% ลางที่มี
รายไดต่ําสุด (รอยละ)

13.6 n.a. 12.0 n.a. เพิ่มขึ้น

สัดสวนหน้ีสินตอรายไดทั้งหมดในกลุมครัวเรอืน 10% ลางรายได
ต่ําสุด (เทา)

14.9 n.a. 21.7 n.a. ลดลง

สัดสวนหน้ีสินตอรายไดทั้งหมดในกลุมครัวเรือน 40% ลางรายได
ต่ําสุด (เทา)

9.8 n.a. 12.8 n.a. ลดลง

สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนหรือสัดสวนคนจน (%) 7.2 8.6 7.9 9.8 6.5

จํานวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนหรือจํานวนคนจน (ลานคน) 4.8 5.8 5.3 6.7

ที่มา : ขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ประมวลผลโดยกองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม (สศช.)

ภาพท่ี18
(4) การใชตัวชี้วัดรวมกับภาคี ในหลายชุด

โครงการของ CBR ที่มีการทํางานรวมกับภาคีที่เปน
หนวยงานของรัฐอยางใกลชดิ เชน โครงการกลไกการ

จัดการภัยพิบัติกรณีน้ําทวมโดยการมีสวนรวมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานี หรือโครงการการพัฒนากระบวนการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชมุชนของเทศบาลตําบลตลาดแค 

ดูตัวอย�าง “ตัวชี้วัดความยากจน” ที่เป�นความเหลื่อมลํ้าระดับประเทศของสภาพัฒน�ฯ

จังหวัดนครราชสีมา โดยที่หนวยงานของรัฐเหลานี้

มักจะมีการทํางานโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดเปน
หลักฐานประกอบความสาํเร็จของการทาํงานอยูแลว 

ดงันัน้ รปูแบบความรวมมอืแบบหน่ึงระหวางโครงการ 

CBR กับภาคีเปาหมายจึงอาจจะเปน “การใชตัวชี้วัด
รวมกัน” มีการแบงหรือชวยกันเก็บขอมูล เปนตน
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สําหรับการตอบโจทย�ข�อ 5 / 6 / 7 ซ่ึงเป�นเร่ืองท่ีเก่ียวข�องกับการทํางานกับ “ภาคีหุ�นส�วน” 
(partner) ในภาษาเดิมของ CBR เรียกว�า “ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย” (Stakeholder) ผู�เขียนมีข�อคิดเห็นดังน้ี

โจทย�ข�อ 5 / 6 / 7 : 
ว�าด�วยการทํางานร�วมกับภาคีหุ�นส�วน (Partner)



ความสําคัญของการทํางานกับภาคีหุ�นส�วนในเร่ืองความเหลื่อมลํ้า 

ซึ่งมีแนวคิด 2 แนวคิดที่ได�กล�าวถึงมาแล�วที่เป�นเหตุผลสนับสนุนว�า เพราะเหตุใด CBR จึงน�าจะต�อง
ยกระดับ “การทาํงานกบัภาคหีุ�นส�วน” ให�ขึน้มาเป�นกลุ�มเป�าหมายทีส่าํคญักลุ�มหนึง่ แนวคิดแรกก็คือแนวคิด
เรื่องนิเวศแห�งความเหลื่อมล้ําที่มีผู�เล�นอยู�หลายกลุ�ม (บรรยากาศคล�ายๆ การเล�นฟุตบอลที่มีผู�เล�น
อย�างน�อย 22 คน) คน CBR จึงไม�อาจจะเล�นลูกอยู�ตามลําพังได� หรือไม�อาจแก�ป�ญหาความเหล่ือมล้ําได�
เพียงกลุ�มเดียวหากผู�เล�นกลุ�มอื่นๆ “ไม�เล�นด�วย”

ต�นทุนเดิมของการทํางานกับภาคีของ CBR

อยางไรก็ตาม กย็งัมขีอสงสยัวา การเห็นความ

สําคัญของ “ภาคี” นั้นควรมีมากนอยเพียงใด เพราะ

หลงัจากท่ีมกีารวิเคราะหผูมสีวนไดสวนเสียแลว ไดมี

กระบวนการสรางการมีสวนรวมของภาคีมากนอย

เพียงใด ที่เปนการมีสวนรวมอยางครบวงจร (ตนน้ํา 

กลางนํ้า ปลายนํ้า) หรือไม หรือมีกระบวนการ / 

กิจกรรมเพื่อสรางและวัดการเปลี่ยนแปลงของภาคี

มากนอยเพียงใด

อีกตนทุนหนึ่งของ CBR ในสวนที่เกี่ยวกับการ

ทํางานกับภาคี ก็คือแนวคิดเรื่อง “2 ระดับของผลที่

คาดหวังของงานวิจัย CBR” ในระดับแรกคือระดับ

โครงการ และในระดับที่สองคือระดับเหนือโครงการ

ไดแก การเช่ือมภาคีเครือขาย เชน ภาคีภาควิชาการ

เพื่อยกระดับความรูทองถิ่นใหเชื่อมโยงกับความรู

วิชาการ หรือภาคีหนวยงานรัฐเพื่อสรางหรือพัฒนา

กลไกการจัดการความรูที่นําไปสูการเปล่ียนแปลง

ระดับโครงสราง เปนตน

จากตนทนุ 2 อยางที ่CBR มอียูแลวน้ัน ฉะนัน้

ในทศวรรษที่ 3 ของ CBR นี้นาจะมีการขีดเสนใต
การทํางานกับภาคีหุนสวนใหมีระดับความสําคัญที่

ใกลเคียงกับการทํางานกับชุมชนโดยเฉพาะในการ

ทํางานที่มีเปาหมายเพื่อการจัดการกับเรื่องความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม

ในแนวคิดและวิธีการทํางานของ CBR นั้น แม�จะมี “กลุ�มเป�าหมายหลัก” อยู�ที่ “ชาวบ�านและกลุ�ม
ชาวบ�านในชุมชน” แต�ก็มีสัญญาณบ�งช้ีวัดว�า CBR ก็ตระหนักถึงความสําคัญของการท่ีจะต�องทํางาน
ร�วมกับ “คนกลุ�มอื่นๆ” ที่ไม�ใช�ชาวบ�านด�วย ดังที่มีการใช�เคร่ืองมือ “การวิเคราะห�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย” 
ร�วมอยู�เสมอ โดยเฉพาะในขั้นตอนต�นน้ํา / การพัฒนาโจทย�
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แนวคดิทีส่องก็คอื แนวคดิเรือ่งหวงโซ (chain) 

ทั้งในขั้นตอนของการเกิดปญหาความเหลื่อมล้ํา 

และในข้ันตอนของการแกปญหา ซ่ึงก็ตองแกแบบหวงโซ

เชนกัน และดังที่ไดแสดงแนวคิด 3 ระดับของตัวชี้วัด

ผลลัพธ (expect to see / like to see / love to see) 

มาแลว ก็จะเห็นไดวา ย่ิงขยับหวงโซการแกปญหาสูงข้ึน 

ก็ตอง “มีคนอ่ืน / ภาคี” เขามาชวยเหลือ เขามา
เก่ียวของ เขามาใหความรวมมือ ดังน้ัน ในแตละหวงโซ

ของการทํากิจกรรมและคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

ทั้งพ่ีเลี้ยงและนักวิจัยชุมชนจึงนาจะตองคาดการณ

เอาไวลวงหนาวา ในแตละกิจกรรม ควรจะตองชวน

ใคร (ภาคี) เขามาชวย จะใหเขาชวยเร่ืองอะไร จะตอง

ทํากิจกรรมอะไรกับเขาบาง และจะรูไดอยางไรวา 

“เขา” (ภาคี) ไดเกิดหรือไดสรางการเปลี่ยนแปลง

อะไรบาง (เปนการตอบโจทยขอ 5 / 6 / 7 นั่นเอง)

3 เหตุผล / ความจําเป�นท่ีต�องทํางานร�วมกับภาคีหุ�นส�วน

(1) เหตุผลเชิงปฏิบัติ (Practical reason) เชน 

เพราะงาน CBR ตองการความชวยเหลือบางอยาง

ที่ตนเองทําไมได ตองการความรวมมือเพื่อเปน

หลักประกันวางานจะประสบความสําเร็จ เปนตน
(2) เหตผุลเชงิความยัง่ยนื เน่ืองจากลักษณะ

ประการหนึ่งของโครงการวิจัย CBR ก็คือ เปน

กจิกรรมชัว่ครัง้ชัว่คราวเทาน้ัน มรีะยะเวลาดําเนินการ

กับชุมชนเพียงชั่วเวลาหนึ่งแลวก็ตองถอนตัวออกมา 

แตทวาภาคีนั้นจะอยูติดกับพ้ืนท่ี (จึงมีลักษณะถาวร

มากกวา) รวมท้ังมีภาระความรับผิดชอบกับชุมชน

ในประเดน็ตางๆ โดยตรง ดงันัน้ กอนทีค่นทํางานเชน
พี่เล้ียง CBR จะถอนตัวออกมา หากมีการถายโอน 

“วธิคีดิ / วธิกีารทาํงานแบบ CBR” ใหกบัภาคกีเ็ทากบั

ไดติดตั้ง “กลไกการจัดการกับปญหาเอาไวอีก

สวนหนึ่งของชุมชน”

(3) เหตุผลเชิงทฤษฎี (Theoretical reason) 

ตามหลักแนวคิดทางสังคมศาสตร ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชนน้ัน มักจะมีสาเหตุ “เกินกวาระดับชุมชน” 

หรอืมาจากภายนอกชมุชน ดวยเหตุนี ้ในการจัดการ

เพื่อแกไขปญหา จึงจะอาศัยแตกําลังของชุมชนหรือ

จัดการเพียงในขอบเขตของชุมชนเทานั้นไมเพียงพอ 

จึงจําเปนตองทํางาน “เกินกวาระดับชุมชน” ซ่ึงหมายถึง

การทํางานรวมกับภาคี เชน หนวยงานกลไกรัฐ 

สถาบันวิชาการทองถ่ิน วัด โรงเรียน องคกรธุรกิจทองถ่ิน 

ฯลฯ ตัวอยางของประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน การจัดการนํ้า จัดการปาชุมชน ฯลฯ จะเห็นได
อยางชัดเจนท่ีสดุ แตอนัทีจ่ริง ทกุประเด็นก็มลีกัษณะ

ทีต่องการความรวมมือและการเปล่ียนแปลงของภาคี

เหมือนกัน
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(1) ภาคีหุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic 

Partner - SP) เปนบคุคล กลุม หนวยงาน หรอืองคกร

ที่งาน CBR จําเปนตองทํางานดวย หรือจําเปนตอง

ขอความรวมมือ แตไมไดหวังผลที่จะทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงไมวาจะเปนพฤติกรรม ทัศนคติ กฎระเบียบ

ของภาคีเหลานี้
(2) ภาคหีุนสวนท่ีหวงัผล (Boundary Partner 

- BP) ไดแก บุคคล กลุม หนวยงานหรือองคกรท่ีงาน 

CBR จะทํางานดวยโดยตรง และคาดหวังจะใหภาคี

กลุมนี้เกิดการเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนพฤติกรรม 

ทัศนคติ วิธีการทํางาน กฎระเบียบ ฯลฯ 

ดังนั้น ในภาคีแบบ BP นี้จึงเปนกลุม

เปาหมายที่งาน CBR จะตองหมายตาเอาไววา

จะตอง “ไปทําอะไรกับเขา” หรือจะตองแสวงหา

ประเภทของภาคีหุ�นส�วน

ประเภทของภาคีหุ�นส�วน เน่ืองจากภาคีนั้นมีหลายกลุ�ม ในแนวคิดของ “แผนที่ผลลัพธ�” จึงได�จัดแบ�ง
ประเภทของภาคีเอาไว� 2 ประเภทคือ

รูปแบบ / กิจกรรม / ชองทางใหเขาไดเขามามีสวน

รวมทัง้ในกจิกรรมทีเ่ปนงานวจิยัโดยตรง (research 

activities) (เชน มาเปนหัวหนาโครงการวิจัย เปนนักวิจัย 

เปนแหลงขอมูล ฯลฯ) และกิจกรรมที่เกี่ยวของ

ทางออมกับงานวิจัย (research - related activities) 

ในอนาคต การทํางาน CBR จะไดประมวล

รปูแบบ / กจิกรรม / ชองทางอนัหลากหลายท่ีจะสราง

การมีสวนรวมของ Boundary Partner เชนเดียวกับ

ที่ไดสั่งสมบทเรียนมาแลวกับกลุมชาวบานในชุมชน 

ตัวอยางเชน การรวบรวม “ประเภทของทรัพยากร

ที่ชาวบานในชุมชน” สามารถจะเอามารวมใน

กิจกรรมตางๆ ของงานวิจัย CBR หรือพูดไดงายๆ 

วา ชาวบานในชุมชนจะเอาอะไรมารวมกับงาน CBR 

ไดบาง ดังน้ี
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ร�วมอะไร
ได�บ�าง

01 ร�วมกาย

02 ร�วมความคิด

03 ร�วมแรง

04 ร�วมใจ

05 ร�วมมือ

06 ร�วมทุนทรัพย�

07 ร�วมรับผิดชอบ

08 ร�วมแก�ป�ญหา

09 ร�วมสร�างสรรค� / ร�วมเส่ียง

10 etc.

ภาพท่ี19
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การวัดความเปลี่ยนแปลงกับภาคีหุ�นส�วน

และสําหรับโจทย�ข�อสุดท�าย คือ ข�อ 7 เมื่องาน CBR ให�ความสําคัญกับ Boundary Partner ซึ่งเป�น
กลุ�มภาคีหุ�นส�วนทีง่าน CBR หวงัผลให�เกิดการเปลีย่นแปลงในแง�มมุต�างๆ ดงันัน้ คนทาํงาน CBR ทัง้พีเ่ลีย้ง
และนักวิจัยชุมชนก็น�าจะต�องมีเคร่ืองมือที่วัดผลและเก็บข�อมูลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับภาคีด�วย 
ในการน้ี คนทํางาน CBR อาจจะโยกบทเรียนเร่ืองเคร่ืองมือวัดผลการเปล่ียนแปลงท่ีเคยใช�กับระดับชุมชน
มาใช�กับระดับภาคีหุ�นส�วนโดยปรับให�เหมาะสม เช�น เคร่ืองมือวัดผลแบบใยแมงมุม (spider diagram) หรือ
ดาว 11 แฉกของการวัดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานวิจัย CBR ดังในภาพที่ 20

ภาพท่ี20

การวัด
ความ

เปล่ียนแปลง

ภาคีท่ีเก่ียวข�องนักวิจัย

ผลผลิต/ 
output

ผลลัพธ�/ 
outcome

ผลกระทบ/ 
impact

ความยั่งยืน / 
sustainability

(1)
คน (2)

สิ่งของ/
วัสดุ/วัตถุ

(11)
อื่นๆ

(3)
กิจกรรม

(4)
ป�ญหา

(9)
ท�าทีต�อ
ป�ญหา

(5)
กลุ�มคน

(8)
บทบาท
หน�าที่ (6)

กลไกการ
จัดการ

(7)
ความหมาย
ของคน/ของ
สิ่งของต�างๆ

(10)
เปลี่ยน

โครงสร�างของ
กลุ�ม/ชุมชน

ความสามารถ
เกงข้ึน
ดีขึ้น

etc.
ความเขาใจ/ความรู ความมั่นใจ/ภาคภูมิใจ

ทัศนคติ แรงจูงใจ
การกระทํา การรับรู

บรรเทา

พลัง

กลไก

คลี่คลายตั้งรับ/เฉยชา/รอคอย
 

ตื่นตัว/มีหวัง/ลงมือ

ความสามารถ

รูปแบบการ
บริหารจัดการ

แกไขได

ความสัมพันธ

กฎระเบียบ

.....

.....
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การวิจัย
เพื่อท�องถิ่น (CBR) 

กับความเหล่ือมล้ําในสังคม

สนับสนุนการสร�างความรู�โดย
• สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.)
• สถาบันคลังสมองของชาติ 
• มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท�องถิ่น

คู�มือ
ความรู� 
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