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3 แนวคดิการแกป้ญัหา
ความเหลือ่มล า้

ตนเอง
คนอืน่
สิง่แวดลอ้ม

เอกลกัษณ์
ของ CBR ใน
การจดัการ
ปญัหาความ
เหลือ่มล า้
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ท างานกบักลุม่
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ป้องกนั

สง่เสรมิ

แกไ้ข

ตอ่รอง จดัการ

ใช ้CBR เป็น
เครือ่งมอื

เสรนียิม
สมรรถภาพ
ของมนษุย์

ความยตุธิรรม
ทางสงัคม

1.Logical 
Framework 2.Outcome 

mapping
(OM)

3.Boundary 
Partner(BP)

4.Indicator
วดัความเหลือ่มล า้



(3) แตล่ะกจิกรรม 
เกดิหว่งโซผ่ลลพัธ ์
(outcome chain)
อะไรบา้ง สกักีห่ว่ง  

ค าถามหลกัการลดความเหลือ่มล า้ดว้ย CBR

(5) ในแตล่ะหว่งโซ่

มใีครเป็น Partner 
(Strategic-
SP/Boundary-BP)

(7) จะวดั
changeทีเ่กดิ
กบัBPอยา่งไร

(1) ระบปัุญหา
ความเหลือ่มล ้า
(ไดข้อ้มลูมาดว้ย
วธิกีารอะไร)

(2)อธบิาย CBR ลดความ
เหลือ่มล ้าไดอ้ยา่งไร(เพิม่
ทางเลอืก เพิม่การตอ่รอง 
เพิม่การพึง่ตนเอง เพิม่
การจัดการ .....ฯลฯ)

(4) ตวัชีว้ดัแตล่ะ
หว่งโซค่อือะไร

(6) จะท าอะไรกบั BP 

1 2 3 4 5 6 7

Problem Tree 
+Log Frame

ดาบคู่
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ตน้ไมปั้ญหา
(Problem Tree)

ตน้ไมว้ัตถปุระสงค์
(Objective Tree)



เร ิม่จากตน้ไมป้ญัหา (PT) : แยกสกดัสาเหตขุองปญัหา

Step1 ประเด็นปญัหาทีค่ดิ
วา่จะแกไ้ดใ้น 1 ปี

สไลด์ 5

ความหลากหลายทาง
พันธกุรรมของไก่

พืน้เมอืงก าลงัลดลง

ไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะ
เลีย้งไกพ่ืน้เมอืง

ไมเ่ป็นอาชพีทีส่รา้ง
รายได ้

ตลาดจ ากดั
ผลติภาพต า่ (ออกไข่

นอ้ย โตชา้)
ผูบ้รโิภคไมเ่ห็นคณุคา่

ไมม่พัีนธุไ์กพ่ืน้เมอืงที่
สม า่เสมอ

ยงัไมไ่ดร้ับความสนใจ
จากหน่วยงานรัฐ

แหลง่ทนุวจิัยไมใ่หท้นุ
สรา้งพันธุ์

หน่วยงานรัฐแจกพันธุ์
ไกผ่สมปนเป

ตน้ไมป้ญัหา  
“โครงการ
ไกพ่ืน้เมอืง”



สไลด์ 6

Goal

Purpose

Output Output

Activities

Input Input

Activities

Output

Purpose

Output

Activities Activities

Input Input Input

Activities

Output

แผนภมูแิสดงความสมัพนัธท์ ีเ่ป็นระบบของการวางแผนแบบ Log Frame



รปูแบบของ Log Frame พรอ้มค าอธบิายสรปุของตารางแตล่ะชอ่ง
Narrative Summary 
(NS) 
สาระส าคญัโดยสรปุ

Objectively Verificable
Indicators (OVI) 
ตวัชีว้ดั แสดงเวลา ปรมิาณ
คณุภาพ สถานที่

Means of Verification (MOV) 
แหลง่ขอ้มลู และ/หรอืวธิพีสิจูน์

Important Assumption (IA) เงือ่นไข
หรอืขอ้ก าหนดเบือ้งตน้

Program Goal (G)
ค าสรปุจดุมุง่หมายระดบั
แผนงาน

แสดงเวลา ปรมิาณ คณุภาพ 
สถานทีข่องวัตถปุระสงคข์อง
แผนงาน

1. แหลง่ทีม่าของขอ้มลูของ
แผนงาน

2. ประเมนิผลความส าเร็จของ
แผนงาน

ผลทีไ่ดข้องแผนงานและผลกระทบทีส่งูขึน้
ตามแนวตัง้

Project Purpose (P)
ค าสรปุวัตถปุระสงคข์อง
โครงการ

แสดงเวลา ปรมิาณ คณุภาพ 
สถานทีข่องวัตถปุระสงคข์อง
โครงการ

1. แหลง่ทีม่าของขอ้มลูการบรรลุ
วัตถปุระสงคข์องโครงการ

2. วธิปีระเมนิผลความส าเร็จ

1. วัตถปุระสงคร์ะดบัโครงการอืน่ๆ ทีอ่ยู่
นอกบทบาทของผูบ้รหิารโครงการ

2. สิง่อืน่ๆ ทีเ่ป็นธรรมชาตทิีค่วบคมุไมไ่ด ้

Outputs (O)
ค าสรปุผลผลติของ
โครงการ

แสดงเวลา ปรมิาณ คณุภาพ 
สถานทีข่องแตล่ะผลงาน

1. แหลง่ขอ้มลูทีแ่สดง
ความกา้วหนา้หรอืความส าเร็จ
ของโครงการในระหวา่งท า
โครงการ

2. วธิปีระเมนิผลหรอืตรวจสอบ
ผลงานของโครงการ

1. ผลงานอืน่ๆ ทีเ่ป็นธรรมชาตนิอกเหนือ
บทบาทของผูบ้รหิารโครงการ

2. สิง่อืน่ๆ ทีเ่ป็นธรรมชาตนิอกเหนอืการ
ควบคมุของผูบ้รหิารโครงการ

Inputs and Activities (I)
ค าสรปุปัจจัยและกจิกรรม
การด าเนนิงานทีต่อ้งมหีรอื
จ าเป็นตอ้งมี

แสดงเวลา และคา่ใชจ้า่ยราย
กจิกรรม

1. แหลง่ประเมนิผลความกา้วหนา้
2. แหลง่ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชเ้งนิ

งบประมาณของโครงการ

1. กจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่ป็นธรรมชาตนิอกเหนือ
บทบาทของผูบ้รหิารโครงการ

2. เหตกุารณ์ธรรมชาตแิละสิง่นอกเหนอืการ
ควบคมุของผูบ้รหิารโครงการ
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Modified

LogFrame

in CBR

(1) 
จดุเดน่

(2) แกน่
แนวคดิ

(3) 

ขัน้การ
ปฏบิตัิ

เนน้ผลลพัธ ์(ถอืก าเนดิ 1970)
(Result-oriented)

ม ี3 step

Cause-Effect
2 จังหวะ

จังหวะ 1
ปัญหา

จังหวะ 2
การแกไ้ข

สาเหต ุ--> ปัญหา 
(ผลทีเ่กดิ)

Problem tree

กจิกรรมทีท่ า --> ผลลพัธ์
(สาเหต)ุ

A B
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ระบสุาเหตขุองปัญหา 
(หลกั-รอง-ยอ่ย-ปลายสดุ) 
(กิง่-กา้น-สาขา)

ระบ/ุเลอืกแผนงาน/
กจิกรรมทีจ่ะแกใ้นแตล่ะ
สาเหตุ

เชือ่มโยง 
Step 1 + Step 2

3 ข ัน้ตอน
การท า LogFrame

(CBR)

กจิกรรม OP OC1 OC2

แกส้าเหตุ สาเหตุ

ตวัชีว้ัด ตวัชีว้ัด BP

3 STEP



ปญัหา

A1

A1.1 A1.2

A2 A3 A4 Step1

A

การแกไ้ข

แผนงาน/กจิกรรม

B1

B1.1 B1.2

B2 B3 B4

B

Step 2
Step 3

Step 3

หนา้ 31

Note: ในสภาพ
ความเป็นจรงิ ไม่
จ าเป็นวา่ กจิกรรม B
/ แผนงาน B ตอ้ง
แกไ้ขปญัหา A 
เทา่น ัน้ แตอ่าจจะมี
หลายรปูแบบ / แบบ
แผนทีเ่กดิขึน้ เชน่  
ปญัหา A 1.1 อาจจะ
ตอ้งใชก้จิกรรม B 
1.1 และ B 1.2 จงึจะ
ส าเร็จ ในทางตรงกนั
ขา้ม กจิกรรม B 1.1 
อาจจะแกไ้ขไดท้ ัง้
ปญัหา A 1.1 และ A 
1.2 ได ้ท ัง้นี ้ขอเพยีง
ใหเ้ชือ่มโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 
step 1 และ step 2
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน

Log Frame
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ภาพรวมสถานการณค์วามเหลือ่มล า้ดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัต าบลทุง่ผ ึง้ อ าเภอแจห้ม่ จงัหวดัล าปาง

A ปญัหาและสาเหต ุ: การจดัสรรทรพัยากรน า้ทีไ่มท่ ัว่ถงึ เทา่เทยีม และเป็นธรรม

ปีที ่1

A1 เขา้ไมถ่งึแหลง่ทรัพยากรน ้าทีจ่ าเป็นส าหรับ
อปุโภค-บรโิภค-การเกษตร สง่ผลกระทบตอ่
คณุภาพชวีติ/อาชพีทางการเกษตรทีเ่ป็นรายได ้
หลัก/รายได ้(คลล.เศรษฐกจิ/สงัคม/สวล./
ความรู/้เชงิพืน้ที)่

A2 เขา้ไมถ่งึวธิกีารจัดเกบ็/วธิกีารใช ้

ประโยชนจ์ากขอ้มลู/การเขา้ถงึขอ้มลูที่
เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสม (คลล.ดา้น
ความรูแ้ละขา่วสารขอ้มลู)

A3 ขาดความเป็นธรรมส าหรับผูใ้ชน้ ้า แยกตาม
เสน้ทางน ้า ตัง้แตต่น้น ้า-กลางน ้า-ปลายน ้า
(คลล.สงัคม/สิง่แวดลอ้ม)

A4 สทิธใินการเขา้ถงึทรัพยากรในพืน้ทีข่อง
กลุม่ชาตพิันธุ ์(ม.7/ม.8) (คลล.เชงิพืน้ที)่/
ดา้นการเมอืง (KK)

1.1 ขาดแคลนน ้าส าหรับอปุโภค-
บรโิภค-เกษตร : บ.ใหมส่ามมคัค ีลา่หู่
หว้ยวาด (ม.7)

1.2 มปีรมิาณน ้ามากในชว่งฤดฝูนแตไ่ม่
สามารถกกัเก็บไวใ้ชใ้นการผลติได ้: บ.
แมจ่อกฟ้า (ปกาเกอญอ ม.8)/บ.แมช่อ่
ฟ้า (ม.5)

1.3 น ้าทางการเกษตรไมเ่พยีงพอในฤดู
แลง้ : บ.ทุง่ฮา้ง ม.1/บ.แจค้อน ม.2และ
ม.6/ บ.ทุง่ผึง้ ม.3/ บ.หัวฝาย ม.4

2.1 ขาด(KK) แหลง่ความรูท้ีเ่ป็น
ทางเลอืกส าหรับระบบการผลติทีช่ว่ย
ปรับวธิกีารผลติ/มมุมอง/ทัศนคต/ิ
สรา้งางเลอืก

3.1 น า้หว้ยรนิ : จากแนวทางการสรา้ง
ฝายกกัเก็บป่าตน้น ้าเพือ่ทีใ่ชแ้กปั้ญหาน ้า
ขาดชว่งฤดแูลง้ (ม.1) และแบง่ปันไปบา้น
ใหมส่ามัคค ี(ม.7) ยังขาดขอ้ตกลงทีเ่ป็น
แนวทางการอนุรักษ์ป่าตน้น ้ารว่มกนั /ขาด
แนวทางการบรหิารจัดการน ้ารว่มกนัใน
อนาคต

2.2 องคค์วามรูก้ารจัดการทรัพยากร
น ้าทัง้ 4 ประเด็น (CBR) ขาดการบรู
ณาการความรูสู้ก่ารแกปั้ญหาทัง้ระบบ

2.3 ขาดเครือ่งมอืในการสรา้งชดุขอ้มลู
เพือ่จัดเก็บในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จัดสรรทรัพยากรน ้า

2.4 ขดีความสามารถในการใชข้อ้มลู
เพือ่ประกอบการตัดสนิใจท างานในทกุ
มติ ิ(อาชพี/รายได/้ปรมิาณการใชน้ ้าฯ) 
ทัง้ในระดับต าบล

การท างานแบบแยกสว่นของหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งใชข้อ้มลูคนละฉบบัท าให ้
ปัญหาถกูแกแ้บบแยกสว่นเป็นเรือ่งๆ ท า
ใหไ้มม่พีลังมากพอสูก่ารแกไ้ขปัญหาใน
ระดับทีใ่หญก่วา่ (หมอกควัน/ไฟป่า)

2.5 ชมุชนขาดอ านาจการตอ่รอง
เนื่องจากไมม่ขีอ้มลู/ไมม่กีารบนัทกึ
จัดเก็บ

2.6 ความเทา่ทันของความรูท้ีเ่ป็น
นวัตกรรม/ทางเลอืกในการผลติ

3.2 อา่งผาลาด/น า้แมป่่อย : สรา้งเพือ่
ใชป้ระโยชนส์ าหรับ 3 หมูบ่า้น แตถ่กูผัน
มาใชเ้พือ่อปุโภค-บรโิภค-เกษตรบางสว่น
ส าหรับ ม.2/6 (ตน้น ้า) ท าให ้ม.1 ขาด
แคลนน ้าทางการเกษตร (ทา้ยน ้า)/ผกูขาด
การจัดการน ้าเพยีงคนเดยีว

3.3 น า้แมฟ้่า : อยูใ่นแหลง่ป่าตน้น ้าไหล
ผา่น ม.7/5 ส าหรับอปุโภคบรโิภค มนี ้า
ตลอดปี แตเ่ป็นล าน ้าทีไ่หลผา่นพืน้ที่
เกษตรเชงิเดีย่ว(ขา้วโพด) ท าใหค้ณุภาพ
น ้าแมฟ้่ามสีารปนเป้ือน สารเคมกีอ่นไหล
ผา่นหมูบ่า้นทา้ยน ้าและลงสูแ่มน่ ้าวัง

3.4 อา่งแมต่าก : อา่งขนาดใหญส่ าหรับ
คนทัง้ต าบลแตม่คีวามสามารถในการจุ/กกั
เก็บลดลงถกูแทนทีด่ว้ยตะกอน

4.1 รัฐใชก้ารจัดโครงการสรา้งการ
ปกครองกลุม่ชาตพัินธุท์ีม่ลีักษณะพเิศษ
แยกตา่งหากจากคนพืน้ราบ อา้งแนวคดิ
เพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิใช ้

กฎหมายควบคมุและอพยพออกจากพืน้ที่

4.2 ยืน่เงือ่นไขหลังอพยพคนออกจาก
พืน้ทีโ่ดยจัดสรรพืน้ทีใ่หม ่โดยมสีญัญาณ
เพือ่าศัยพืน้ทีเ่ชา่ 30 ปี/ชมุชน ไมม่ี
ทางเลอืกในการปฏเิสธเงือ่นไข

4.3 การปรับตัวในพืน้ทีจั่ดสรรใหมท่ีม่ี
ขอ้จ ากดัของทรัพยากรทีไ่มเ่อือ้ส าหรับ
ด าเนนิชวีติเพือ่ความอยูร่อด
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Log Frame : กรณีวจิยั “การบรหิารจดัการชุมชนเพือ่สรา้งฐานรากเศรษฐกจิทีย่งัยนื”

ปญัหา มติคิวามเหลือ่มล า้การบรหิารจดัการป่าชุมชน

A1 ภาครฐัผกูขาดเรือ่งการจดัการ A2 นโยบาย นง.ไมเหมาะสม A3 ขาดชอ่งทางการเขา้ถงึ
แหลง่ทนุฯ

A4 วฒันธรรม/ความเชือ่ที่
สง่ผลทางลบ

กจิกรรม/หัวขอ้อบรม

A2.1) ขาดองคค์วามรู ้
ดา้นการจดัการทรพัยากรป่า

A 1.1) กฏหมายผนวกพืน้ที่
ป่ากับเขตอทุยานแหง่ชาติ
และเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า+

A 1.2) เพกิเฉย/สองมาตรฐานใน
การบังคับใชก้ฏหมายเพือ่เอือ้
ประโยชนแ์กค่นบางกลุม่

ชมุชนขาดการมสีว่นรว่มใน
การบรหิารจัดการทรัพยากรป่า

- ป่าถกูแผว้ถางท าใหพ้ืน้ทีล่ดลง 
- ชมุชนเขา้ถงึทรัพยากรป่านอ้ย

B1 ผลกัดนัใหชุ้มชนพืน้ที ่ท ีอ่ยูต่ดิ
เขตอทุยานฯ

B 1.1) จัดกจิกรรม/เวท ีใหค้วามรูก้ารจดทะเบยีน

B 1.2) แตล่ะชมุชนเรง่ด าเนนิการจดทะเบยีนป่าชมุชน

B 1.2) ป่าชมุชนแตล่ะแหง่ตัง้กฏระเบยีบเฉพาะป่าชมุชน
ของตนขึน้เพือ่บรหิารจัดการพืน้ทีป่่าชมุชนของตนเองดว้ย
การมสีว่นรว่มของชมุชน ผา่นเวทหีารอื ในเรือ่ง
-การจัดการ/จัดระเบยีบพืน้ทีป่่าชมุชนในการใชพ้ืน้ทีป่่า
ชมุชน
- ขอ้หา้ม และ บทลงโทษตา่งๆ (ทีใ่ชส้ าหรับทัง้คนในและ
นอกชมุชน)

“แผนงาน/กจิกรรม” การแกไ้ขปญัหา มติคิวามเหลือ่มล า้การบรหิารจดัการป่าชมุชน

STEP3

STEP 2

STEP 1

** ในการบา้นชิน้ที ่1 นี ้จะยกตวัอยา่งการวเิคราะหข์อง
หวัขอ้ 

A1 ภาครฐัผกูขาดเรือ่งการจดัการทรพัยกรป่า



หนา้ 39

แผนที่
ผลลพัธ์
Outcome 

Mapping (OM) 
(1990)

3

1

2

ชุดของค า

จดุเดน่

เป็นหว่งโซ่

ผลลพัธ ์3 ช ัน้

Output/Outcome/Impact

เนน้ actors
actors-
driven)

(บคุคล/กลุม่/
หน่วยงาน/องคก์ร)

ทมีวจัิย
ชมุชน BP ผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชน์

อืน่ๆ

2.Intermediate 
(like to see)

1.Shorter 
(expect to see)

3.Longer
(love to see)

คนใกลต้วั

คนอืน่

ตนเอง

K-A-P
แผน/นโยบาย

การกระท า (P)

ความรู(้K)

ทัศนคต(ิA)

ใช ้3 เกณฑ ์พิจารณา

• เกณฑเ์รือ่งตวัเอง/คน

ใกลต้วั/คนอ่ืน 

• เกณฑช์่วงเวลา (OM 

ระยะสัน้ ระยะยาว)

• เกณฑ ์3 มิติ (K-A-P)

ย  ้ำจุดเด่นของ OM ท่ีแตกต่ำงกบั LF
สไลด์ 13
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Output/Outcome/Impact

ความต ัง้ใจ

(Intention) 

(ระบอุยูใ่นแผนงาน)

ชว่งเวลา

(Timing)

อ านาจ/ทรพัยากรที่
จะด าเนนิการ (ตอ้งหา
Partner)

Yes

No

Short term
Middle term
Long term

มาก
ปานกลาง
นอ้ย/ไมม่ี

01

02

03

1. Yes

2. Short

3. มาก/ปานกลาง

1. Yes

2. Middle+Long

3. ปานกลาง/ไมม่ี

1. No

2. S-M-L

3. แลว้แต่

OP

OC

Imp



Output / Outcome / Impact

ประเภท Intention Timing อ านาจทีจ่ะ
ด าเนนิการ

1) Output Yes Short term มาก / ปานกลาง

2) Outcome Yes Middle - Long term ปานกลาง / ไมม่ี

3) Impact No Short - Middle - Long term แลว้แต่

สไลด์ 15
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วธิแีบง่ประเภท
actorsของ

Stakeholder 
analysis

Direct beneficiary
2

3
End user

4 Indirect beneficiary

5 victim

6 Implementator

7

Blocker

8

Gatekeeper
ควบคมุทรัพยากร

9

Sponsor

9

1  Champion

Influencer

10 Etc.



สไลด์ 17

LogFrame การแกป้ญัหาอวนลากท าลายทรพัยากรประมง

ผลระดบัตา่งๆ ตวัชีว้ดั หลกัฐานยนืยนั Partners

การจ ากดัการท า
ประมงอวนลาก 
(จ ากดัพืน้ที,่ จ ากดั
ปรมิาณ)

• ปรมิาณของเรอืประมงอวนลาก
เขา้มาท าการประมงในเขตพืน้ที่
หวงหา้มลดลง

• ชาวประมงพืน้บา้นปัตตานี
สามารถจับสตัวน์ ้าไดเ้พิม่ขึน้ทัง้
ในเชงิปรมิาณและความ
หลากหลายของชนดิสตัวน์ ้า

• สมาชกิชมุชนประมงพืน้บา้น
ปัตตานมีรีายไดจ้ากทรัพยากร
ทางตรง (ขาย) และทางออ้ม 
(แปรรปู) เพิม่มากขึน้

• ขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรมิาณของ
เรอืประมงอวนลากเขา้มาท าการ
ประมงในเขตพืน้ทีห่วงหา้ม

• บันทกึการจับกมุเรอืประมงอวนลาก
เขา้มาท าการประมงในเขตพืน้ทีห่วง
หา้ม

• ขอ้มลูบันทกึปรมิาณและประเภท
ของสตัวน์ ้าทีช่าวประมงพืน้บา้น
ปัตตานจัีบได ้

• ขอ้มลูบันทกึรายไดข้องสมาชกิ
ชมุชนประมงพืน้บา้นปัตตานจีาก
ทรัพยากรทางตรง (ขาย) และ
ทางออ้ม (แปรรปู)

• สมาคมชาวประมงพืน้บา้นจังหวัด
ปัตตานี

• ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี
• ศนูยบ์รหิารจัดการประมงทะเล

ปัตตานี
• ศนูยอ์ านวยการบรหิารจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)
• ส านักงานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง 5 (สงขลา)

1. นโยบายรัฐเอือ้
ตอ่การท าประมง
อยา่งยั่งยนื

จ านวนมาตรการ/นโยบายในการ
แกปั้ญหาอวนลากในพืน้ทีปั่ตตานี

มาตรการ/นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
แกปั้ญหาการท าประมงอวนลากในพืน้ที่
ปัตตานี

• กรมประมง
• ศนูยอ์ านวยการบรหิารจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)
• ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี
• ส านักงานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง 5 (สงขลา)
• สมาคมชาวประมงพืน้บา้นจังหวัด

ปัตตานี
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LogFrame และตวัชีว้ดั

ผลระดบัตา่งๆ ตวัชีว้ดั/เกณฑ์ เก็บขอ้มลู/หลกัฐาน Partners (BP/SP)

Impact
ชมุชนสามารถ
น าเอาขอ้มลูไป
จัดการฐาน
ทรัพยากรของ
ตนเองไดอ้ยา่ง
ยั่งยนื

ชมุชนมแีผนการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรของชมุชนเอง เหมาะสม
กบับรบิทชมุชนและปรับใชไ้ดต้าม
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได ้

• แผนบรหิารจัดการป่าชมุชนของแต่
ละชมุชน

• บันทกึการประชมุของชมุชน

• นักวจัิยชมุชน 13 ชมุชน
• พีเ่ลีย้ง CBR โหนดล าปาง
• สมาคมเพือ่การเรยีนรูป่้าชมุชน 

จ.ล าปาง
• นักวชิาการดา้นสาธารณสขุ

สิง่แวดลอ้มและการสือ่สาร (BP)
• สนง. ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จ.ล าปาง (BP)
• สวล. ภาค 2 (BP)
• สบอ. 13 (อทุยาน) (BP)
• อปท.ในพืน้ที ่(SP)
• จนท.อทุยานในพืน้ที ่(SP)

ชมุชนสามารถ
ประสานการท างาน/
และใชข้อ้มลูเป็น
ประโยชนเ์พือ่
ขับเคลือ่น/เสนอ
นโยบายตอ่ภาครัฐ

ชมุชนสามารถน าเอาขอ้มลูตา่งๆ ที่
ไดไ้ปประสานการท างานเพือ่
ขับเคลือ่นหรอืเสนอนโยบายกบัทาง
ภาครัฐได ้โดยเชือ่มการท างานกบั
ภาคภีาครัฐ เสนอเป็นนโยบายระดับ
ทอ้งถิน่/ผลักดันดา้นกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัป่าชมุชน เชน่ การท า
แผนการบรหิารจัดการป่าชมุชน เป็น
ตน้

• แผนการบรหิารจัดการป่าชมุชน
• สงัเกต จากการท างานของชาวบา้น

ทีป่ระสานการท างานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ

• นักวจัิยชมุชน 13 ชมุชน
• พีเ่ลีย้ง CBR โหนดล าปาง
• สมาคมเพือ่การเรยีนรูป่้าชมุชน 

จ.ล าปาง
• นักวชิาการดา้นสาธารณสขุ

สิง่แวดลอ้มและการสือ่สาร (BP)



(3) รว่มแรง

รว่มอะไรไดบ้า้ง
(5)  รว่มมอื

(7) รว่มรับผดิชอบ

(9) รว่มสรา้งสรรค/์รว่มเสีย่ง

(10)  etc.

(1) รว่มกาย

(2) รว่มความคดิ

(4) รว่มใจ

(6) รว่มทนุทรัพย์

(8) รว่มแกปั้ญหา
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(1) คน
actor

(10)การพฒันากจิกรรม

(9) เปลีย่นโครงสรา้ง
ของกลุม่/ชุมชน/
หนว่ยงาน

(8) status
(7) 
บทบาท
หนา้ที่

(5) กลไก
การจดัการ

(6) การรบัรู ้
ความหมาย
ของคน/ของ
สิง่ตา่งๆ

(4) กลุม่คน

(2) ส ิง่ของ (น า้/พชื/เงนิ ฯลฯ)

(3) ปญัหา

การวดัแงม่มุ
ความ

เปลีย่นแปลง

บรรเทา

คลีค่ลาย

แกไ้ขได้
…..

พลงั

ความสามารถ

ความสมัพนัธ์
…..

กฎระเบยีบ

รปูแบบการบรหิาร
จดัการ

กลไก

output

outcome impact
sustainability

ความสามารถ

ความเขา้ใจ/ความรู ้

ทศันคติ

การกระท า

การรบัรู ้

แรงจงูใจ

ความม ัน่ใจ/ภาคภมูใิจ

etc.
เกง่ข ึน้

ดขี ึน้

นกัวจิยัชุมชน

ภาค(ีSP/BP)

passive - active

(ex: จากรอคอยพึง่ผูอ้ ืน่  พึง่พาตนเอง)

ผูไ้ดร้บั
ผลประโยชนอ์ืน่ๆ

(11)ล าดบัความส าคญั
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ภาพรวมระบบการจัด
สวสัดกิารชมุชน

(ทีผ่า่นมา)

เกดิระบบขอ้มลูทีน่ าไปสู่
การวางแผนการจัด
สวสัดกิาร

กองทนุสวสัดกิารมกีาร
บรหิารจัดการทีเ่ป็น
ระบบยัง่ยนื/เขม้แข็ง

การเขา้ถงึสวสัดกิาร
ชมุชน คนมคีณุภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้

ผลลพัธแ์บบดาบคู่

 เกดิความสมัพนัธข์อง
คณะกรรมการกองทนุ 
กบัภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม

 เกดิกระบวนการมสีว่น
รว่มในการด าเนนิ
โครงการรว่มกบัของ
ทมีวจัิยกบัทกุภาคสว่น

 บทเรยีนการด าเนนิงาน
ของกองทนุทีผ่า่นมา

 ชดุความรู/้หลกัสตูรการ
ลดความเหลือ่มล ้าอยา่งมี
สว่นรว่ม

 มหีน่วยงานเขา้รว่มทกุ
ภาคสว่น

 ระบบขอ้มลูสวัสดกิาร
กองทนุ

 มสีวัสดกิารชมุชน
ครอบคลมุทกุมติิ

 การปรับกฎระเบยีบ
สวัสดกิารกองทนุ

 แพลตฟอรม์การเก็บขอ้มลู
 แผนการพัฒนากองทนุ
 มหีน่วยงานเขา้รว่มทกุ

ภาคสว่น

 เกดิความสมัพนัธแ์ละ
การมสีว่นรว่มในการท า
กจิกรรมของทกุภาค
สว่น

 ทมีวจิัยน าเสนอขอ้มลู
ใหค้นในชมุชน/
ภาครัฐ/ภาคเอกชน
สนับสนุนทนุ

 จ านวนสมาชกิเพิม่ขึน้ และมี
ความสมดลุของแตล่ะอายุ

 กองทนุมรีายไดท้ีน่ าไปสู่

การสวัสดกิารชมุชน
ครอบคลมุทกุมติิ

 การปรับกฎระเบยีบ
สวัสดกิารกองทนุ

 กลุม่ดอ้ยโอกาสเขา้ถงึ
สวัสดกิารและมรีายไดจ้าก
การประกอบอาชพี

 นวัตกรรมการลดความ
เหลือ่มล ้าจากการชว่ยเหลอื
กนัของคนในชมุชน

 กองทนุมคีวามเขม้แข็ง
 จ านวนสมาชกิเพิม่ข ึน้
 มสีวสัดกิารชุมชน

ครอบคลมุทกุมติ ิ
 ไดร้บังบประมาณ

สนบัสนนุจากหนว่ยงาน/
ภาคเอกชน

 กลุม่ดอ้ยโอกาสเขา้ถงึ
สวสัดกิารและมรีายได้

 เกดิความสมัพนัธแ์ละ
เครอืขา่ยการมสีว่นรว่ม
ในการท ากจิกรรมของ
ทกุภาคสว่น

 ทมีวจิัยเขา้รว่มประชมุ/
เป็นคณะท างานของ
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาสงัคม เพือ่
วางแผนงาน 

ลดความเหลือ่มล า้ 
 มติเิศรษฐกจิ
 มติสิงัคม
 มติกิารเขา้ถงึทรพัยากร
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ตวัชีว้ดัความเหลือ่มล า้

7 มติคิวามรู ้

5 มติสิ ิง่แวดลอ้ม

4 มติกิารเมอืง

 จ านวนคณะกรรมการป่าชมุชนใหม่
 จ านวนและพืน้ทีป่่าชมุชน (เพิม่ขึน้) 
 การรกุป่าของกลุม่ทนุเพือ่ปลกูพชื

เชงิเดีย่วได ้(ลดลง)

 ชมุชนในพืน้ที ่ทีท่ างานวจัิย 
(ชมุชนใหม)่ มคีวามรูเ้รือ่ง
คณุคา่ของป่า 

 สนง. บรหิารจัดการทรัพยากร
ป่าไมท้ี ่3 (ล าปาง)+ ทสจ.
ล าปาง) มกีารเปลีย่นแปลง 
แนวคดิและการท างานรว่มกบั
ชมุชน 

 คณุภาพชวีติของ
ชมุชนดขีึน้

 ป่าสมบรูณ์ขึน้ 
อ านวยประโยชนต์อ่
ชมุชน และตอ่
ธรรมชาติ

 แผนงานการจัดการป่าชมุชนรอบ
ป่าอนุรักษ์

 จ านวนบา้นตน้แบบ (เพิม่ขึน้)
 การเป็นแหลง่ดงูาน (ไดรั้บการ

ยอมรับ)

 เศรษฐกจิของ
ชาวบา้นดขีึน้ 
(รายได ้รายจา่ย 
หนี ้ออม)

 การกระจายของ
รายได ้

 ความอดุม
สมบรูณ์ของป่า

 การใชป้ระโยชน์
จากป่า

กลไกรว่มระหวา่งชมุชน
และหน่วยงานป่าไม ้

คน(actors)

ของ(result)
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เกดิป่าชมุชน

เครอืขา่ย
ป่าชมุชน



ใบงานกลุม่ยอ่ย
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1. ทดลองใชเ้ครือ่งมอื 

Log Frame 

Step 1 การวเิคราะหส์าเหตรุะดบัชัน้ตา่ง ๆ ของปัญหา แลว้เลอืกวา่จะ

แกไ้ขสาเหตไุหนบา้ง

Step 2 ออกแบบกจิกรรม / แผนงานเพือ่แกไ้ขสาเหตทุีเ่ลอืกใน Step

1 ในแตล่ะกจิกรรม คาดหวงัวา่จะเกดิผลลพัธอ์ะไรบา้ง (Result-driven)

Step 3 ตรวจสอบวา่กจิกรรม / ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะเกดิใน Step 2 ตอบ

โจทยส์าเหตใุน Step 1 หรอืไม ่/ อยา่งไร 

ลองลากเสน้เชือ่มโยง

2. การทดลองใช้

เครือ่งมอื Outcome

Mapping

(2.1) ลองแยกแยะกลุม่ actors ของโครงการวา่มใีครบา้ง(สไลด1์8)

(2.2) ลองวางแผนหว่งโซผ่ลลพัธด์า้นคน (actors-oriented) โดยใช ้

3 เกณฑ ์(ระยะเวลา / ตวัเอง - คนอืน่ / K – A – P) (สไลด ์13)

3. ลองคาดการณว์า่จะมผีลลพัธด์าบคู ่(ของ-คน) อะไรบา้ง

(สไลด2์2)


