เข้าใจ
เข้าถึง
พัฒนา
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คำนำ
นับตั้งแต่ปี 2552 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้
เริ่มการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดน่าน และขยายสู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เพชรบุรี อุทัยธานี และกาฬสินธุ์ ในปีต่อๆ มา เพื่อประยุกต์ศาสตร์พระราชา
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักการทรงงาน 23 ประการ” และ “องค์ความรู้
แนวพระราชดาริ 6 มิติ” ไปส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
อย่างเป็นระบบ กว้างขวาง จนเป็นแนวทางหลักของประเทศ
เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ”
ในพื้นที่ต้นแบบต่างๆ อันผสาน “ความรู้แนวพระราชดาริ” “ความรู้สากล”
และ “ความรู้ ท้ อ งถิ่ น ” ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเข้ า ใจและประสบการณ์ ก าร
พัฒนาในพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ สารวจ และสังเกตการ
พัฒนาในพื้นที่ แล้วนามาสังเคราะห์ นาเสนออย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นขั้น
เป็นตอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในพื้นที่
อื่นต่อไป
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เนือ้ หำในเล่ม
1. จุดริเริ่มของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
2. ความหมายและความสาคัญ
ของการพัฒนาเชิงพื้นทีแ่ บบบูรณาการ
3. หลักการและวิธีการทางาน
ในการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
เข้าใจ: เข้าใจภูมิสังคม เข้าใจเขาเข้าใจเรา
เข้าถึง: เข้าถึงปัญหา เข้าถึงความร่วมมือ
พัฒนา: พัฒนาคน พัฒนางาน

4. บทสรุปและบทเรียน
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1. จุการพั
ดริเริ่ม
ฒนาพื้นทีต่ ้นแบบ
การพัฒนาของประเทศที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเลื่อมล้าและช่องว่างใน
สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างไม่ระมัดระวัง กิจกรรม
การพัฒนากระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรม ทาให้ผู้คน
และแรงงานหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่เหล่านั้น จนเกิดความแออัดและไร้ระเบียบ
ขณะที่พื้นทีช่ นบทไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
แม้ได้มีก ารพัฒ นาพื้น ที่ผ่ านกระบวนการวางแผน จัด ทาโครงการ และ
จัดสรรงบประมาณของภาครัฐ แต่ยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้
อีกทั้ งต้อ งเผชิญกั บ แรงกดดัน ใหม่ ๆ อี กหลายประการ ไม่ ว่า จะเป็ น ภั ย
ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาด
แคลนแรงงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค การตลาดที่มีการแข่งขัน
มากขึ้น หลายฝ่ ายเริ่ มหั น มาคิดและทบทวนเพื่อแสวงหาทางเลื อกและ
ทางออกที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่
“ชุมชนท้องถิ่นมีความถดถอยและมืดมนไปเรื่อยๆ

หนี้สินครัวเรือนพอกพูน ลูกหลานไปทางานเมืองใหญ่ เพื่อให้อยู่รอด
รัฐบาลไม่เคยตั้งคาถามกับสิ่งเหล่านี้เลย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น”
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
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สะท้อนภาพปัญหาการพัฒนาพื้นที่
ปัญหาในการพัฒนาพื้นที่ ส่วนหนึ่งมีผลมาจากข้อจากัดในการทางานของ
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข รูปแบบการทางาน และ
การใช้ความรู้ที่ไม่เหมาะสม

การทางานของภาครัฐ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

นโยบายการพัฒนาจากบนลงล่าง
นโยบายเดียวใช้กับทุกพื้นที่
ต้องกระจายงบประมาณที่มีจากัด
พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถทาให้ได้อย่างทั่วถึง
ข้อมูลไม่เพียงพอในการจัดทารายละเอียดโครงการ
ระยะเวลาโครงการสั้นต้องรีบทา
ต้องทางานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก
แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทา ไม่มีการประสานกัน
วิธีการทางานและการใช้งบประมาณไม่ยืดหยุ่น
งบประมาณมาช้าต้องเร่งให้เสร็จ
วงจรแผนและงบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต
ขาดการติดตามผลการดาเนินงาน

การท างานของภาครั ฐ ส่ ว นใหญ่ ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การโยกย้ า ยบุ ค ลากร
บ่อยครั้งและความไม่แน่ นอนของนโยบาย อัน ส่ งผลให้ การทางานขาด
ความต่อเนื่อง และยากที่จะทาให้การพัฒนาในเรื่องสาคัญ ๆ เกิดผลเป็น
รูปธรรม
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ประชาชนในพื้นที่
o
o
o
o
o
o
o
o

พึ่งพิงอาหารและสิ่งอานวยความสะดวกจากภายนอก
เกิดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นและมีหนี้สินสะสม
หัวหน้าครอบครัวและคนรุ่นใหม่ออกจากพื้นที่
ไม่ได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่
คุ้นเคยกับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า
ผู้นาหวังประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
รอดูคนอื่นทาก่อน แล้วค่อยตัดสินใจลงมือทา
ไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง

การทางานของภาคส่วนอื่นๆ
o
o
o
o
o

อปท. เน้นงานโครงสร้างพื้นฐาน
เอกชนหวังผลกาไรและสร้างภาพลักษณ์
การศึกษาสอนเรื่องไกลตัว
งานวิจัยไม่ตอบโจทย์พื้นที่
ตลาดแข่งขันสูง ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงง่าย
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จากปั ญ หาการผลิ ต ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ไม่ ส ามารถให้ ผ ลตอบแทนได้ อ ย่ า ง
เพียงพอในการดารงชีวิต อีกทั้งรูปแบบการบริโภคต้องพึ่งพิงสินค้าและ
สิ่งอานวยความสะดวกจากภายนอกมากขึ้น ทาให้ห ลายครอบครัวเกิด
ภาระหนี้สิน ผลักดันให้หัวหน้าครอบครัวและคนรุ่นใหม่ออกไปทางานใน
เมืองใหญ่ ขาดกาลังสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ และอยู่ในภาวะเป็นผู้รอรับ
ความช่ ว ยเหลื อจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ง มั กเกิ ด ขึ้น ในลั ก ษณะการ
สนับสนุนงบประมาณและการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขและ
วิธีการที่เหมาะสม ทาให้ ประชาชนในหลายพื้นที่คุ้นเคยกับการได้เปล่ า
ขาดแรงกระตุ้นในการลงมือพัฒนาด้วยตนเอง
ขณะทีภ่ าคส่วนอื่นอันเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา ไม่ว่าองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ก็ดาเนินภารกิจของ
ตนอย่างไม่สอดคล้องกับความต้องการและไม่ สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ปัญหาสั่งสมและมีความซับซ้อนมากขึ้น ยาก
ที่จะให้ชุมชนแก้ปัญหากันเองโดยลาพัง
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เริ่มพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
เริ่มการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ขับเคลื่อนงานตามสภาพพื้นที่และความ
ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
สถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระฯ ได้ แ ปลงแนว
พระราชดาริมาสู่การปฏิบัติ โดยผสานกับองค์ความรู้ แนวทางการบริหาร
และหลักการทรงงาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาพื้นที่ต่างๆ โดยมีกระบวนการ
ทางานร่วมกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ต้นแบบ
ปิดทองหลังพระฯ 5 พื้นที่ ในจังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี และ
กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
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การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบภายใต้โครงการในพื้นที่ต่างๆ
2552

การบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดน่าน พัฒนาพื้นที่ต้นน้า
และพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ท่ า มกลางการขยายตั ว ของพื ช
เชิงเดี่ยวที่มีการใช้สารเคมีจานวนมาก

2554

การบริ หารจัดการน้าอย่างยั่ งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี จัดการน้าและพัฒนา
พื้นที่ให้เอื้อต่อการเกษตรและปศุสัตว์ของชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึงตลอดปี

2555

การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริบ้านโป่งลึก บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาระบบสูบน้า กระจายน้า
และจัดทาแผนแก้ไขปัญหาน้าในระยะยาว สาหรับการตั้งถิ่นฐาน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้ายออกมาจากผืนป่า

2556

การพัฒ นาแก้มลิงหนองเลิงเปื อยอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดกาฬสิ น ธุ์ แก้ปั ญหาน้ าท่ว มและน้าแล้ งซ้าซาก เพื่อให้
ชุมชนท้องถิ่น มี น้ าเพีย งพอส าหรั บ การอุป โภคบริโ ภคและท า
การเกษตรได้ตลอดปี

2556

การบู ร ณาการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาพื้นที่ตาบลแก่นมะกรูด
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พัฒนาพื้นที่รอยต่อกับป่าอนุรักษ์
ให้ชุมชนซึ่งเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีความมั่นคงด้านที่ทากินและ
น้าใช้ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแนวกันชนแข็งแรงใน
การป้องกันการบุกรุกป่าไม้
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รู ป แบบการด าเนิ น งานในแต่ ล ะพื้ น ที่ เน้ น การระดมความร่ ว มมื อ กั บ
หลากหลายภาคส่ ว น ท าการส ารวจข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ก าหนด
ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และดาเนินงานอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
ซึ่งหลายพื้นที่มีปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ นาไปสู่
กิจกรรมการพัฒนาระบบน้า การปรับปรุงสภาพดิน การส่งเสริมปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ เกิดการรวมกลุ่ มบริ หารจัดการกองทุน การผลิต การแปรรูป
และการตลาด ส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงดิน เพื่อให้เหมาะสมต่อการทาการเกษตร เน้น
การปลูกพืชผักเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย ปลูกพืชเศรษฐกิจ ยกระดับการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการป่าไม้ด้วยการแบ่งประเภทป่าออกเป็น
ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าไม้ใช้สอย รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
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การดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
…การทางานพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ

เรามีคณะทางานจังหวัดและคณะทางานอาเภอ
คอยเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
และมีอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ซึ่งเป็นลูก
เป็นหลานของคนในพื้นที่ เข้ามาทางานกับโครงการฯ
เราพัฒนาพวกเขาควบคู่กันไปกับการพัฒนาพื้นที่
เพื่อให้เขาเป็นกาลังสาคัญต่อไป…
ณัฐพล จิระสกุลไทย ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานพัฒนา
มูลนิธิสถาบันปิดทองหลังพระฯ

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบต่างๆ ได้ยึ ดเอาภูมิสังคมและความต้องการของ
ประชาชนเป็ น หลั ก มี ก ระบวนการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ ก าหนด
เป้าหมายและจัดทาแผนพัฒนาในแต่ละพื้น ที่ โดยมีคณะกรรมการระดับ
จังหวัด คณะกรรมการระดับอาเภอ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครอบคลุม เป็นกลไกในการกากับการขับเคลื่อนการพัฒ นาให้มุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังระดมความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนงาน
พัฒนา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ซึ่งช่วยศึกษาข้อมูล
และให้ข้อแนะนาต่อการพัฒนาพื้นที่ และภาคเอกชนที่ ช่วยเหลือด้านการ
ผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่
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ในส่ ว นของสถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระฯ ได้
มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมงานพัฒนา เป็น หน่วยรับผิดชอบงานพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ โดยตั้งสานักงานประจาในแต่ละพื้นที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินงานในด้านงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งทางด้านการเพาะปลูกพืช ปศุ
สั ต ว์ และประมง งานโครงสร้ า งเพื่ อ จั ด การน้ า งานข้ อ มู ล และงาน
สานักงาน พร้อมกับ จัดให้มีอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.) ซึ่งเป็น คน
ในพื้น ที่ เข้ามาทางานกับ โครงการฯ เพื่ อพัฒ นาคนควบคู่กัน ไปกับการ
พัฒนาพื้นที่ และเพื่อให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
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ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ให้
ความสาคัญในการสร้างความเข้าใจ การสารวจข้อมูลพื้นฐานโดยละเอียด
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีแปรภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อใช้ในการวางแผนและ
เปรียบเทียบผลการพัฒนาเป็นระยะๆ นอกจากนั้น ยังให้ความสาคัญใน
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เพื่อ
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยมีการดาเนินงาน 9 ประการ
ทั้งนี้ อาจมีการดาเนินงานกลับไปมาหรือทาซ้า ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
ขั้นตอนการดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ
1. ศึกษาข้อมูลพื้นที่เบื้องต้นและคัดเลือกพื้นที่
2. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะทางาน
3. ชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
4. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่
5. คืนข้อมูลให้กับประชาชน
6. ทากิจกรรมเร่งด่วน
7. จัดทาแผนการพัฒนาพื้นที่
8. ดาเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่
9. ทบทวนและติดตามประเมินผล
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2. ความหมายและความส
าคัญ
ของการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
สืบค้นความหมายจากพื้นที่ต้นแบบ
กำรพัฒนำเชิงพื้นที่แบบบูรณำกำร
(Integrated Area-based Development)
หมายถึง การพัฒนาบนฐานภูมิสังคมของพื้นที่
โดยไม่แยกส่วน มีการกาหนดประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน
ผสานแผนงาน ความรู้ และทรัพยากร
ดาเนินการแบบยืดหยุ่นและมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
ความหมายของ “การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ” ข้างต้น เรียบเรียง
ขึ้นจากสิ่งที่ค้นพบ จากการสัมภาษณ์ สารวจ สังเกตวิธีปฏิบัติในการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ผนวกกับการศึกษาทบทวนงานวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาเชิงพื้นที่” และ “การพัฒนาแบบบูรณา
การ” เพื่อให้มีความครบถ้วน
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ทั้งนี้ การพัฒนาพื้ นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ตามความหมายนี้ อาจ
เกิดขึ้น ไม่ครบถ้ ว นในช่ว งใดช่ว งหนึ่ งของการท างาน แต่เมื่อดู ตลอดทั้ ง
กระบวนการพัฒนาก็จ ะพบว่ามีแนวคิดสาคัญๆ ได้ถูกสะท้อนออกมาใน
แต่ละขั้นตอนการทางาน
แนวคิดและแนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ















เข้าใจภูมิสังคม
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาแบบไม่แยกส่วน
กาหนดมิติการพัฒนาชัดเจน
ทากิจกรรม Quick win
ค้นหาและให้โอกาส “คนหัวไว ใจสู้”
ผสานความรู้แนวพระราชดาริ ความรู้สากล
และความรู้ท้องถิ่น
ประสานแนวราบและแนวดิ่ง
ประสานแผนงานและงบประมาณ
สร้าง Champion product
ยืดหยุ่น ปรับให้เหมาะกับพื้นที่
ชาวบ้านมีส่วนร่วมและลงแรง
เสริมพลัง
พัฒนารู้ต่อเนื่อง
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อันที่จริงแล้ว การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ได้ยึด แบบอย่าง
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมาจากโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งสมเด็จ
ย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯ ) ทรงใช้วิธีการทางานแบบ
องค์รวม แก้ไขปั ญหาการปลู กฝิ่ นในพื้นที่จนประสบความส าเร็จ ด้ว ย
ความร่ ว มมื อจากหลายฝ่ า ย ซึ่ง เริ่ มจากหน่ ว ยงานความมั่ นคง ต่อ มามี
หน่วยงานด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการสาธารณสุข และด้านการฟื้ นฟูป่า
ไม้เข้ามาร่วมพัฒนาด้วย และที่สาคัญก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่

สอดคล้องกับวิธีการบริหารราชการ
แนวทางการพัฒนาข้างต้นซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ได้ถูก
กาหนดไว้เป็นเป้าหมายในการบริหารงานภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุ
ไว้ว่า
…ส่วนราชการต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ที่จะได้รับบริการจากรัฐ…
…ก่อนดาเนินการพัฒนาจะต้องวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบถ้วน
ทุ ก ด้ า น ก าหนดขั้ น ตอนด าเนิ น การที่ โ ปร่ ง ใส รั บ ฟั ง ความ
คิด เห็ น ของประชาชนหรื อชี้ แ จงท าความเข้า ใจให้ ประชาชน
ตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนร่วม…
….กรณีที่ภารกิจใดเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ ให้กาหนด
แนวทางเพื่อให้เกิดการบริห ารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน
โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อภารกิจของรัฐ
19

การบริ ห ารราชการแบบบู ร ณาการ ยั งเป็ น รู ป แบบการนาการบริห าร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่นามาปรับใช้ในระบบราชการของประเทศ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 โดยเริ่มใช้กับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทาหน้าที่เป็น ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดที่เรียกว่า CEO
(Chief Executive Officer) มีอานาจบังคับบัญชา สั่งการหัวหน้าส่วน
ราชการต่างๆ ภายในจังหวัดได้อย่ างเบ็ ดเสร็จ พร้อมจัดทาแผนพัฒ นา
จังหวัดแบบบูรณาการ และเน้นการจัดการแนวราบที่ใช้การบูรณาการการ
ทางานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในลักษณะ “พื้นที่ พันธกิจ การมีส่วนร่วม”
ในทุกขั้น ตอนของการทางาน เพื่อสร้ างความเป็นหุ้ นส่ ว นการพัฒ นาใน
ระดับจังหวัด ตลอดจนเพื่อสร้างการทางานในลักษณะเครือข่าย
ปัจจุบัน การบริหารแบบบูรณาการก็ยังเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนา
ระบบราชการ ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.)
กาหนดไว้
…เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน แก้ปัญหาการแยกส่วนในการ
ปฏิบัติงาน นาศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า…
…พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ โดย
เน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่
เกิดความซ้าซ้อน…
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แม้ จ ะไม่ มี ข้ อ สรุ ป ว่ า “การพั ฒ นาเชิ ง
พื้ น ที่ ” กั บ “การพั ฒ นาแบบบู ร ณา
การ” เรื่องใดเป็นหลักเรื่องใดเป็นรอง
ซึ่งมักพบเห็นคาที่เกี่ยวข้องทั้งสองแบบ
ก็ คื อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ โ ดยยึ ด หลั ก
บูรณาการ การพัฒนาแบบบูรณาการ
โดยยึดหลักการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งหาก
พิจ ารณารายละเอียดทั้งสองหลั กการ
พบว่ามีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ
ได้แก่
1) พื้น ที่ (Area) เอาพื้นที่เป็นตัว ตั้ง
เชื่อมโยงปัญหาในพื้นที่ และนามา
กาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม
2) ภารกิจ (Function) เชื่อมโยงภารกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ต่าง
คนต่างทาหรือทาซ้าซ้อนกัน
การมีส่วนร่วม
ภารกิจ
พืน้ ที่

3) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็น
การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว น
เ สี ย ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระฯ
ได้ให้ข้อแนะนาเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไว้ว่า


พื้นที่ – ต้องถามตัวเองว่า เข้าใจคน เข้าใจพื้นที่ที่
ปฏิบัติงานดีพอหรือยัง หากยังไม่เข้าใจหรือรู้ไม่พอ ให้
กลับมาทบทวน และเตรียมข้อมูลให้พร้อมและละเอียดถี่
ถ้วน พอในการวางแผนและคาดการณ์ได้ เช่น หากฝนมา
มาก พื้นที่จะรับน้าได้หมดหรือไม่ น้าจะท่วมสูงแค่ไหน
แล้วต้องเตรียมอพยพไปไหน ผลกระทบจากน้าท่วมมี
อะไรบ้าง



ภารกิจ – รู้ภารกิจที่ตัวเองต้องทา และรู้ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย โดยต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา
เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันและบรรลุประโยชน์ร่วมกัน



การมีส่วนร่วม – ต้องระบุได้ว่าใครที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพื้นที่ ไม่ได้เลือกคนจากตาแหน่งหน้าที่อย่าง
เดียว แต่เลือกคนหัวไวใจสู้ มีทักษะ มีไหวพริบ และเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่กีดกันหรือแบ่งพรรค
แบ่งพวก
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ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิด
…ต้องยอมรับว่า การทางานร่วมกันจริงๆ ของหลาย หน่วยงานนั้น

ไม่ค่อยเกิดขึ้น การทางานครั้งแรกอาจยังไม่สาเร็จ ไม่ลงตัว
เพราะต่างกันต่างก็จะทางานของตัวเอง แต่พอมาพูดคุยกันหลายๆ
ครั้ง ก็เริ่มแบ่งงานกันเอาเข้าแผนของตัวเอง งานก็ไม่ซ้าซ้อนกัน
ประหยัดงบฯ และเข้าใจกันมากขึ้น …
บุญตา ชมพูวิเศษ รองนายกเทศมนตรีตาบลร่องคา
อ.ร่องคา จ.กาฬสินธุ์

การท างานพั ฒ นาแบบบู ร ณาการเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ง่ า ย เพราะความคิ ด และ
ประสบการณ์ ข องคนที่ ม าท างานร่ ว มกั น นั้ น มี ห ลากหลาย จึ ง ต้ อ งมี
เป้าหมายชัดเจนและยอมรับร่วมกัน อาศัยการสื่ อสารและประสานงานกัน
เป็นอย่างดี ประโยชน์ก็จะค่อยๆ เกิดขึ้น ชัดเจน ดังเช่นการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ









แก้ปัญหาตรงจุด
ตอบโจทย์ชาวบ้าน
ลดความขัดแย้ง
ชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าของร่วมดูแล
ลดความซ้าซ้อน
ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร
เกิดผลได้เร็ว
สนับสนุนและเสริมงานกัน
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…ชาวบ้านเดือนร้อนเรื่องน้ามานาน เรามีอ่างเก็บน้าที่ทางการมาขุดไว้

มีน้าแต่เอามาใช้ไม่ได้ พอเริ่มมาพัฒนาตามแบบปิดทองหลังพระฯ
ก็มีหน่วยงานเข้ามาช่วยกันคิดและลงแรงวางท่อส่งน้า ไม่นาน
ปัญหาน้าก็คลี่คลายไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ หลังจากนั้นชาวบ้านก็
ช่วยกันดูแลกันเอง …
เสวต จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแสงอร่าม
ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ผลที่เกิดขึ้นมิได้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเท่านั้น แต่ส่งผลโดยรวมต่อพื้นที่
เป็นการแบ่งเบาภารกิจและลดข้อจากัดในการทางานของหน่วยงานภาครั ฐ
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถสร้ า งความร่ ว มมื อ ได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง รวมทั้งต่อยอดและริเริ่มงานพัฒนาใหม่ๆ อย่างเห็นได้ชัด
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3. ในการพั
หลักการและขั้นตอนการทางาน
ฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
การพัฒนานั้นไม่ยาก
หากเข้าใจ ไว้ใจ และแบ่งงานกันเป็นอย่างดี…
แต่ถ้าพัฒนาแล้วยังไม่สาเร็จหรือเจอปัญหาอุปสรรค
ก็ต้องกลับไปทาความเข้าใจและเข้าถึงกัน
ให้ถ่องแท้เสียใหม่

เข้าใจพื้นที่
 เข้าใจเขาเข้าใจเรา



ก่อนจะทาอะไรจะต้อง
ทาความเข้าใจเสียก่อน
เข้าใจทั้งภูมิประเทศ
เข้าใจผู้คน และขนบธรรมเนียมของสังคม
ที่สาคัญ คือ ต้องให้
เขาเข้าใจและไว้ใจเรา
ด้วย

เข้าถึงปัญหา
 เข้าถึงความร่วมมือ



เมื่อเข้าใจกันแล้วก็
ต้องเข้าถึง จะได้รู้
ข้อมูล สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นและปัญหา
ที่แท้จริงเพื่อร่วมกัน
พัฒนาพื้นทีต่ ่อไป

27

พัฒนาคน
 พัฒนางาน



การพัฒนานั้นไม่ยาก
หากเข้าใจ ไว้ใจ และ
แบ่งงานกันเป็นอย่างดี
โดยต้องระลึกอยู่เสมอ
ว่าปัญหาแต่ละพื้นที่
แต่ละเวลาไม่เหมือนกัน
จึงต้องหมั่นเรียนรู้
คอยทบทวน ยืดหยุ่น
และปรับให้เหมาะสม

เข้ ำ ใจ
ก่อนจะทาอะไร จะต้องทาความเข้าใจเสียก่อน
เข้าใจทั้งภูมิประเทศ เข้าใจผู้คน และขนบธรรมเนียมของสังคม
ที่สาคัญคือต้องให้เขาเข้าใจและไว้ใจเราด้วย

1) เข้าใจภูมิสังคม
การทาความเข้าใจพื้นที่ นับเป็นก้าว
แรกที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งความ
ร่วมมือหรือลงมือทากิจกรรมพัฒนา
ใดๆ เนื่องจากแต่ละพื้นที่ นั้นมีความ
แตกต่างกัน ทั้งทางด้านสภาพพื้น ที่
สังคม และวัฒนธรรม การเข้าใจพื้นที่
จะช่วยให้ การพัฒ นามีความยืดหยุ่ น
และสอดคล้องกับความเป็นจริง

หลักกำรทรงงำนที่เกี่ยวข้อง
ภูมิสังคม การพัฒนาจะต้องเป็น
ไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์
และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของ
คนเรา จะไปบั ง คั บ ให้ ค นอื่ น คิ ด
อย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนา เรา
เข้าไป

ประเด็นที่ต้องเข้ำใจ





สภาพพื้นที่
การทามาหากิน
วัฒนธรรมประเพณี
ปัญหาที่เกิดขึ้น





ทรัพยากรธรรมชาติ
ลักษณะทางสังคม
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่
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วิธีกำร “เข้ำใจ”
 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (ข้อมูลมือสอง) ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว ทั้ง
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา รายงานการวิจัย รวมถึงองค์กรหรือภาคี
ที่เข้ามาทางานในหมู่บ้าน
ข้อมูลทีค่ วรศึกษาและรวบรวม แบ่งได้เป็น
(1) ข้อมูลสภาพทางกายภาพ เช่น ลักษณะดิน แหล่งน้าธรรมชาติ
สภาพป่าไม้และการใช้ประโยชน์
(2) ข้อมูลทางสังคม เช่น การตั้งถิ่นฐาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
เชื่อและประเพณีท้องถิ่น
(3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ แหล่งการค้า
(4) ข้อมูลโครงสร้ า งพื้น ฐาน เช่น ถนน ฝาย อ่างเก็บน้า บ่อน้า
สถานที่สาคัญ
ควรศึกษาข้อมูล ให้ มากที่สุ ด ก่อนที่จ ะเข้าไปในหมู่บ้านเป้าหมาย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาได้เห็นภาพรวมของหมู่บ้านก่อน
ลงไปปฏิบัติงานจริง ช่วยให้การพูดคุยกับบุคคลสาคัญในลาดับต่อไป
มีความราบรื่น
…ตอนนั้นคุณชายดิศก็มาที่นี่หลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ ทุก

ครั้งที่มาคุณชายจะมาจอดรถดูวิถีชาวบ้านว่าเขากินอย่างไร
อยู่ยังไง คุณชายรู้แม้กระทั้งว่าตอนเช้าชาวบ้านมาร้านค้าซื้อ
อะไรบ้าง ผัก พริก มะเขือ ปู ปลา ชาวบ้านซื้อทั้งหมดทั้งที่
สามารถปลูกกินเองได้…
อดุลย์ เจริญสุข อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
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 คุยกับบุคคลสาคัญ ที่มีบทบาทในหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงผู้นากลุ่มต่างๆ
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาทางศาสนา ผู้อาวุโสที่ชาวบ้านนับถือ
ใช้รูปแบบการหารือแบบไม่เป็นทางการ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
งานพัฒ นาได้เข้าใจถึง สถานการณ์ปั จ จุ บันของหมู่บ้านด้านต่างๆ
ความต้องการ ทุนทางสังคม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้รับมา และอาจได้ข้อมูลที่เหนือความคาดหมาย
อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาใช้ รูปแบบที่เป็นทางการ ซึ่งมีการนัด
หมายล่ ว งหน้ า แจ้ ง วัตถุป ระสงค์ และข้อมูล ที่ต้องการ ทาให้ ผู้ ให้
ข้อมูลได้เตรียมข้อมูลไว้ให้ครบตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์
 สารวจภาพรวมของพื้นที่ โดยการเดินดูสภาพทั่วๆ ไปในหมู่บ้าน
สภาพพื้น ที่ทากิน และแหล่ งทรั พยากรต่างๆ ของชุ มชน เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาได้เข้าใจภาพรวมของชุมชน และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวางแผนสารวจในรายละเอียด
การสารวจภาพรวมของพื้น ที่ควรจะมีการบันทึกข้อมูล ที่ตั้งลงใน
แผนผังและแผนที่ ได้แก่ สถานที่สาคัญ บ้านบุคคลสาคัญ บ้านผู้ให้
ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ตั้งบ้านเรือน ร้านค้าหรือแหล่งซื้อขายสินค้า
สถานที่ทากิจ กรรมร่ ว มกัน พื้น ที่ส าธารณะ สาธารณูปโภคต่างๆ
ต าแหน่ ง พื้ น ที่ ท ากิ น แหล่ ง ทรั พ ยากรของหมู่ บ้ า น เป็ น ต้ น เพื่ อ
สะท้อนให้เห็นภาพหมู่บ้านทุกมิติการพัฒนา
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เครื่องมือสาหรับสารวจภาพรวมของพื้นที่ ประกอบด้วย
- การเดินสารวจอย่างมีส่วนร่วม (Participatory survey) เพื่อให้
เห็นภาพพื้นทีจ่ ริงโดยรวม
- การทา Historical Timeline เพื่อเรียนรู้สถานการณ์การพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จากอดีตถึงปัจจุบัน
- แผนที่ความคิด (Mind map) เพื่อจาแนกข้อมูลเป็นประเด็น
สาคัญ เป็นกลุ่มๆ โดยอาจแบ่งเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจาแนกแจกแจงภาคี (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุ
และจาแนกกลุ่มคนในชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
พื้นที่
- การวิเคราะห์ภาคี (Stakeholders analysis) เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง ความสนใจ และหน้าที่ของภาคีที่ มีอยู่
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น และใช้ เ พื่ อ เป็ น ระบุ บ ทบาทความ
รับผิดชอบในการทางานร่วมกัน
- ใช้ รู ป แบบและเครื่ องมื อ อื่ น ๆ ตามที่ เ ห็ นสมควร เช่ น แผนที่
ทรัพยากร แผนที่ทางสังคม และประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น
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 การปรึ ก ษาหารื อ และท าความเข้ า ใจกั น เมื่ อ ได้ ศึ ก ษาข้ อมู ล
พูดคุยกับบุคคลสาคัญ และสารวจภาพรวมพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่
ควรมาคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับสิ่งที่ สังเกตเห็น มุมมองต่อการ
พัฒนาพื้นที่ โอกาสและแผนงานที่น่าจะเกิดขึ้น

สิ่งที่ควรทำ
- เลือกศึกษาข้อมูลจากแหล่ งที่มีความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบ
ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลก่อนนาไปใช้
- ควรระมัดระวังการคุยกับบุคคลที่มีความขัดยังกัน เจ้าหน้าที่
ไม่ควรน าข้อความที่อีกฝ่ ายกล่ าวพาดพิง ไปบอกกับอีกฝ่ าย
หนึ่ง ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่แสดงความคิดเห็นเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง
- หลีกเลี่ยงการรับปากหรือให้คามั่นว่าจะเอางบประมาณหรือ
สิ่งของมาให้ หรือพูดสร้างความคาดหวังที่จะพึ่งพา เป็นต้น
- สังเกตการดารงชีวิตประจาวันของชาวบ้านและบันทึกข้อมูลสิ่ง
ที่พบเห็น เช่น สินค้าที่มีขายในร้านค้าชุมชน รูปแบบการซื้อ
สินค้า เวลาที่คนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน สถานที่และเวลาที่มีการ
รวมกลุ่มพูดคุย เป็นต้น เพื่อช่วยในการวางแผนการดาเนินงาน
- การเข้าใจภูมิสังคม เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจนับตั้งแต่เริ่ม
เข้าไปทางาน และตลอดการทางานร่วมกันชุมชน ซึ่งมีวิธีการ
หลากหลายตามทักษะและความถนัดของเจ้าหน้าที่
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2) เข้าใจเขา เข้าใจเรา
หลักกำรทรงงำนที่เกี่ยวข้อง
การมีส่ วนร่ วม เปิ ดโอกาสให้
สาธารณชน ประชาชน หรื อ
เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ได้ ร่ ว มกั น
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อ ง
ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน หรื อ ความต้ อ งการ
ของสาธารณชน
ระเบิดจากข้างใน ต้องการสร้าง
ความเข้มแข็งให้คนภายในชุมชน
มี ค วามพร้ อ มที่ ร่ ว มพั ฒ นาเสี ย
ก่อ น มิ ใช่ การน าเอาความเจริ ญ
หรือบุคคลจากสังคมภาย นอกเข้า
ไปหาชุมชนในหมู่บ้านที่ยังไม่ทันมี
โอกาสได้ตั้งตัวหรือเตรียมพร้อม

การเข้ า ใจเขาเข้ า ใจเรา ต้ อ งเป็ น
ความเข้ าใจระหว่างกันทั้ งสองฝ่ า ย
หรื อ หลายฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ทั้ ง ความเข้ า ใจของ
ชุ ม ชนต่ อ ภารกิ จ และบทบาทของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และความ
เข้ า ใจของหน่ ว ยงานภายนอกต่ อ
ภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของพื้นที่

ประเด็นที่ต้องเข้ำใจกัน
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ความคิดเห็นและความต้องการ
ในการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละ
ฝ่าย
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคน
ภารกิจ ความเชี่ยวชาญและ
ข้อจากัดหน่วยงาน
ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่ม
รูปแบบการทางานร่วมกันของ
แต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน

วิธีกำร “ทำควำมเข้ำใจกัน”
 ทาความรู้จักคนอย่างทั่วถึง ด้วยการหมั่นพูดคุย ทาความรู้จักกับ
คนในชุมชนแบบไม่เป็นทางการ สังเกตและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนใน
หมู่บ้าน สอบถามเรื่องความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ปัญหา
ของครอบครัวและปัญหาของหมู่บ้าน สิ่งที่อยากทาหากมีโอกาส
ตัวอย่างสถานที่ที่มีโอกาสทาความรู้จักคนได้อย่างหลากหลาย
- ตลาดสดในตอนเช้าหรื อตอนเย็น ที่มักมีสินค้าจากชุมชนและ
จากแหล่งภายนอกมาวางจาหน่าย
- ร้านค้าในชุมชนช่วงเย็นๆ เพราะเป็นที่รวมตัวของชาวบ้านใน
การพูดคุยเรื่องต่างๆ หรือร้านกาแฟในช่วงเช้า
- งานบุญต่างๆ หรือบริเวณศาสนสถานในช่วงที่มีงานประเพณีของ
ชุมชน หรือการกินข้าวร่วมกับชาวบ้าน
- การประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาสามารถสังเกตการดารงชีวิตประจาวัน
ของคนในชุมชนได้จ ากสถานที่เหล่ านี้ น ซึ่งทาให้ วิเคราะห์ ได้ว่า
ชุมชนพึ่งพาอาหารจากการผลิตจากในชุมชนหรือภายนอชุมชนเป็น
ส่วนใหญ่ การร่วมกิจกรรมจัดงานเลี้ยงหรือพิธีกรรมจะช่วยทาให้
เข้ า ใจความเชื่ อ และค่ า นิ ย มของชุ ม ชน ลั ก ษณะอาหาร และ
ความสั ม พัน ธ์ข องคนในชุม ชน เป็ น ต้น ซึ่ งข้ อมู ล เหล่ านี้ จะทาให้
เข้าใจกันมากขึ้น
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 ศึกษาภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากรายชื่อหน่วยงานที่
รวบรวมได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการพูดคุยกับบุคคล
สาคัญ ซึ่งต้องศึกษาถึงภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบาย
และทิ ศ ทางการท างานของหน่ ว ยงาน รวมถึง ระบบแผนและ
งบประมาณด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาได้ศึกษาภารกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ แล้วควรหาโอกาสเข้าไปแนะนาโครงการและ
หารือแนวทางการทางานร่วมกัน กับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเหล่านั้น
 ตั้งคณะทางาน สร้างทีมปฏิบัติการในพื้นที่ เป็นกลไกสาคัญใน
การทางานร่วมกับหน่วยงานราชการทุกระดับ รวมถึงเป็น “ข้อ
ต่อ” ในการเชื่อมโยงการทางาน ประสานงาน สื่อสารข้อมูล สร้าง
ความเข้าใจ เพื่อบูรณาการงานกับหน่วยงานต่างๆ
การตั้งคณะทางานควรมีรูปแบบคาสั่งอย่างเป็นทางการ ให้ทุก
หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรง มี ค ณะท างานควร
ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนทั้ ง จากหน่ ว ยงานราชการทั้ ง ส่ ว นภู มิ ภ าค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิ ภาคประชาสังคม
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมด้วย
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คณะทางานควรมี 2 ระดับ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
(1) คณะกรรมการระดั บจั งหวัด ซึ่งมี ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ดเป็ น
ประธาน มีผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ทาหน้าที่ผลักดันด้าน
นโยบาย บู ร ณาการงานและงบประมาณ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานในพื้นที่
(2) คณะทางานระดับพื้นที่หรือระดับอาเภอ ซึ่งมีนายอาเภอหรือ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะท างาน มี
หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ในพื้ น ที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สถาบัน การศึกษา และผู้แทนชาวบ้านร่วมเป็นคณะทางาน
ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่ เป็นกลไกเชื่อมโยง
การทางานทุกระดับ
ปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานของคณะทางาน ได้แก่
- ความเข้ า ใจและยึ ด ถือ แนวทางการพั ฒ นาเชิ ง พื้น ที่แ บบ
บูรณาการตามแนวทางพระราชดาริฯ ของคณะทางาน
- การทางานเป็นทีมร่วมกันระหว่างคณะทางานด้วยกัน และ
ระหว่างคณะทางานกับแกนนาชาวบ้านในพื้นที่
- การสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะทางานอย่างสม่าเสมอ และ
ทันสถานการณ์
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 ศึกษาดูงานสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจ การศึกษาดูงาน
กรณี ตั ว อย่ า งที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น
รูปธรรม จะช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นใจในแนวทางการ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริฯ ควรเลือกกรณีในการศึกษาดูงาน ที่มี
สภาพภูมิสั งคมใกล้ เคีย งกับ พื้น ที่เป้ าหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจและการนามาประยุกต์ใช้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ควรมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่
เป้าหมายและคณะทางานที่แต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ที่สนใจ มีความพร้อม
ในการทากิจกรรมหลังจากศึกษาดูงานหรือสามารถกลับมาสื่อสารได้
ในระหว่างหรือหลังจากศึกษาดูงาน ควรชวนคิดชวนคุยเปรียบเทียบ
ระหว่างชุมชนเป้าหมายกับกรณีที่ไปศึกษาดูงาน สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
และสิ่งที่จะนาไปปรับใช้ โดยย้าว่าไม่ควรลอกเลียนแบบ
…เมื่อเจ้าหน้าที่ขออาสาสมัครไปดูงานที่ จ.น่าน

รีบยกมือ
อาสาไปเลย อยากไปดู ไปเห็นว่าเค้าทากันอย่างไร ก็ได้ไปเห็น
ว่าเค้าสามารถพัฒนาแหล่งน้าได้จริง พอกลับมาก็เล่าให้
ชาวบ้านฟัง ชวนมาช่วยกันทา…
อินทร์ มะแพน อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)
บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
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การประชุมของคณะทางานอย่างสม่าเสมอ
เป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางปิดทองหลังพระฯ
ทาให้ช่วยกันคิดและหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเท่าเทียม
โดยมีชาวบ้านจะต้องร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมเป็นเจ้าของงานพัฒนา
 ไม่ยึดงานตนเองเป็นที่ตั้ง หาโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
และหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและช่วยเหลือ กัน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาควรมีแผนการทางาน ที่มีความยืดหยุ่น
ปรับได้ตามความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์เฉพาะ
หน้า ไม่มุ่งเฉพาะงานของตนให้ เสร็จ โดยไม่สนใจชาวบ้านหรือ
คณะทางาน การมีโอกาสช่วยเหลืองานของคณะทางาน ซึ่งจะเอื้อให้
เกิดความเข้าใจแผนงานและเกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ช่วยให้เกิดการทางานเป็นทีมมากขึ้น
 สื่อสารสม่าเสมอ เป็นการสื่อสารทั้งทางเดียว เพื่อให้และรับข้อมูล
กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งครอบคลุ ม และการสื่ อ สารสองทางที่ ต้ อ ง
แลกเปลี่ ย นข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสะท้อนปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เกิดความเข้าใจ ไว้ใจ และ
ความเชื่อมั่นในการนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและทางานร่วมกัน
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สิ่งที่ควรทำ
- ควรหลี ก เลี่ ย งการพู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง
ท้องถิ่น หรือสิ่งที่จะสร้างความขัดแย้งรุนแรง
- ควรตั้ ง คณะท างานในระยะเริ่ ม ต้ น ของการท างาน เพื่ อ ให้
คณะทางานมีส่วนร่วมสารวจและศึกษาข้อมูลพื้นที่ร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาและตัวแทนชาวบ้านตั้งแต่ต้น
- ควรประชุมสร้างความเข้าใจเป้าหมายการทางานให้ ชัดเจน
และมั่นใจว่าคณะทางานและผู้นาชุมชนเข้าใจตรงกัน
- ควรจัดการศึกษาดูงานในช่วงแรกๆ ของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อ
ช่ว ยสร้ างความเข้าใจและแรงบั น ดาลใจกับงานพัฒ นาพื้นที่
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนา
กับคณะทางาน และตัวแทนชาวบ้าน ซึ่งนาไปสู่การทางานเป็น
ทีมที่ดีในระยะต่อไป
- ควรพยายามเข้าหาคนทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รับข้อมูล อย่างรอบ
ด้าน ที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และลดความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้น
- การสร้ า งความเข้ า ใจกั น อาจต้ อ งใช้ เ วลา จึ ง ต้ อ งหมั่ น สาน
สั มพัน ธ์อัน ดีอย่ างต่อ เนื่ อ ง ด้ ว ยวิธี การที่ห ลากหลาย อาศั ย
ความอดทน
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เข้ำถึง
เมื่อเข้าใจกันแล้ว ก็ต้องเข้าถึง ให้เขาไว้ใจเรา
จะได้รู้ข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันค้นหา
ปัญหาที่แท้จริง และจะได้ร่วมกันพัฒนาพื้นทีต่ ่อไป

3) เข้าถึงปัญหา
การเข้าถึงปัญหาเพื่อการรั บ รู้ปั ญหา
ซึ่งอาศัยพื้นฐานจากความเข้าใจพื้นที่
การได้ข้อมูลรอบด้าน ครอบคลุมทุก
มิติ ด้วยการศึกษาข้อมูลที่เป็นระบบ
มององค์รวม น าไปสู่ การแก้ปั ญหาที่
ตรงจุด การเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริง
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่อ การพัฒ นาพื้ น ที่
แบบบูรณาการ

ประเด็นสำคัญ





ข้อมูลครัวเรือน
แผนที่ทรัพยากร
สถานการณ์ปัญหา
สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
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หลักกำรทรงงำนที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ศึกษาข้อมูล รายละเอียดอย่างเป็น
ระบบ ทั้งข้อมูลเบื้องต้นจาก
เอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎร
ในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง
องค์รวม
คิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่าง
ครบวงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
มองปัญหาในภาพรวม แต่การ
แก้ปัญหาจะเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่คน
มักจะมองข้าม

วิธีกำร “เข้ำถึงปัญหำ”
 สารวจข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมครัวเรื อน เพื่อเข้าใจถึงสภาพ
ความเป็ นจริงของชุมชน มีข้อมูล ที่ส ะท้อนสาเหตุของปัญหาและ
ศักยภาพของชุมชน ซึ่งเป็นการสารวจร่วมกันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
งานพัฒ นา คณะทางานระดั บ พื้น ที่ ห รื อทีม ปฏิบัติ การพื้น ที่ และ
ตัวแทนชาวบ้าน
(1) เริ่มจากทาความเข้าใจแบบสารวจ อธิบายความสาคัญของ
ข้อมูลที่จะสารวจ ประโยชน์ของข้อมูล อธิบายรายละเอียด
ของคาถามทีละข้อ เทคนิคการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และครบถ้วน
ทดลองทาแบบสารวจ ปรับคาถามให้เข้าใจชัดเจน สอดคล้อง
กับภูมิสังคมของพื้นที่เป้าหมาย และให้แน่ใจเสียก่อนนาไปใช้
สารวจจริง
(2) วางแผนการทางาน โดยจัดทีมสารวจเป็น 2 ทีม คือ (1) ทีม
สารวจข้อมูลรายครัวเรือน ดาเนินการสอบถามและบันทึก
ข้อมูลตามแบบสารวจ (2) ทีมทาแผนที่ ดาเนินการจับพิกัด
ตาแหน่งที่สาคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ
ที่ตั้งบ้านเรือน วัด แหล่งน้า ร้านค้า โรงสี จุดทิ้งขยะ ที่ทากิน
ฯลฯ พร้อมทาเป็นแผนที่
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(3) แจ้ งเรื่ องการสารวจและขอความร่ วมมือ โดยนายอาเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ชาวบ้านนับถือ แจ้งใน
การประชุมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนาข้อมูลไป
ใช้ วิธีการสารวจ ช่วงเวลาและระยะเวลาในการสารวจ และ
ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านตอบตามความจริง
(4) สารวจข้อมูลตามแบบสารวจ โดยมีผู้ให้ข้อมูลครัวเรือนละ 1
คน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสารวจควรเป็นช่วงเย็นหรือ
ช่วงค่าที่ไม่กระทบกับเวลาในการประกอบอาชีพของชาวบ้าน
หรือเป็นช่วงที่ชาวบ้านสามารถให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก และ
ควรรอให้ ช าวบ้ า นพร้ อ มที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล ทั้ ง นี้ ระหว่ า งการ
สารวจควรใช้วิธีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
 สารวจแหล่งทรัพยากร เพื่อทราบถึงต้นทุนด้านทรัพยากรของพื้นที่
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของชาวบ้าน
โดยเป็ น การดาเนิ น การร่ ว มกัน ของเจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริ มงานพัฒ นา
คณะทางานระดับพื้นที่หรือทีมปฏิบัติการพื้นที่ และตัวแทนชาวบ้าน
ควรแบ่งเป็นชุดย่อย อาทิ ชุดสารวจป่า สารวจน้า สารวจดินและ
ที่ดินทากิน เป็นต้น
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ข้อมูลทรัพยากรป่า ประกอบด้วย
- ขอบเขตพื้น ที่ ป่ า เช่น เขตอุ ทยานฯ เขตป่ าสงวนฯ เขตป่ า
ชุมชนฯ บริ เวณที่มีการบุกรุ กทาลายหรือมีส ภาพเสื่อมโทรม
พื้นที่ป่าใช้สอย
- ระดับความสูงของพื้นที่ป่าไม้ ชนิด/จานวนพันธุ์ไม้ที่อยู่ในพื้ นที่
ป่า ความหนาแน่นของต้นไม้ ขนาดขอต้นไม้
- ชนิดพันธุ์ที่ชาวบ้านนามาใช้ประโยชน์ บริเวณที่ชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ จ ากป่ า เช่น แหล่ งเก็บ ฟืน เก็บเห็ ด หน่อไม้ และ
อาหารจากป่ า รวมถึงบริ เวณที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของ
ชาวบ้าน
ข้อมูลทรัพยากรน้า ประกอบด้วย
- ข้อมูลพิกัด ระดับความสูง ความยาว และลักษณะเส้นทางน้า
ต้นน้า แหล่งกักเก็บ น้า ล าห้วยที่มีน้าตลอดปีและไม่ตลอดปี
ฝาย แนวท่อส่งน้าเดิม ขนาดพื้นที่รับน้าในปัจจุบัน ปริมาณ
การไหลของน้ าแต่ ล ะล าห้ ว ย โดยเดิ น ส ารวจ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ภาพถ่าย และเก็บตัวอย่างน้ามาตรวจคุณภาพ
- บันทึกพิกัดและภาพถ่ายจุดสาคัญ เช่น บริเวณที่มีปัญหาภัย
ธรรมชาติ อาทิ ดินถล่ม น้าหลาก ตลิ่ง ที่ถูกกัดเซาะ จุดที่มีน้า
มุด/น้าโผล่ จุดที่นาน้าไปใช้ในชุมชนหรือการเกษตร จุดที่มีการ
ใช้สารเคมี จุดที่มีการสะสมดินตะกอนหรือมีปัญหา เป็นต้น
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ข้อมูลดินและที่ดินทากิน ประกอบด้วย
- ข้อมูลพิกัด ขอบเขตและเนื้อที่ของพื้นที่ทากิน ระดับความสูง
ของพื้น ที่ร ายแปลง ข้อมูล เจ้ าของที่ดินพร้อมภาพถ่าย ทั้งนี้
กรณีเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ต้องสารวจข้อมูลใหม่ สามารถ
ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมที่ดิน สานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เป็นต้น
- ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ เช่ น ชนิ ด พื ช ที่ ป ลู ก ในรอบปี
ภาพถ่ายลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ ปัญหาในการใช้พื้นที่
 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน หลังจากสารวจและสรุปข้อมูลเศรษฐกิจ
และสั งคม และข้อมูล แหล่ งทรั พ ยากรให้ เป็นระบบ จะเป็นการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างทีมปฏิบัติการพื้นที่
และตั ว แทนชาวบ้ าน ระบุ จุ ดที่ เป็ น ปั ญหา วิ เคราะห์ ส าเหตุแ ละ
ผลกระทบของปัญหาอย่างรอบด้าน หากข้อมูลไม่ชัดเจนอาจต้อง
วางแผนสารวจเพิ่มเติม
 จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชาวบ้านใน
พื้นที่ได้ร่วมกันตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ช่วยกัน
วิ เ คราะห์ แ ละเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ให้ ส มบู ร ณ์ โดยเฉพาะการสะท้ อ น
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา รวมถึงช่วยกันจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งการเตรียมการและกระบวนการจัดเวทีคืนข้อมูลเป็นสิ่ง
สาคัญทีจ่ ะทาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาและทีมปฏิบัติการพื้นที่
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ได้ เข้ าถึ งปั ญหาที่ แท้ จ ริ ง จึ ง มีบ รรยากาศที่ เหมาะสม กระตุ้ นให้
ชาวบ้ า นได้ คิ ด และร่ ว มแลกเปลี่ ย นอย่ า งอิ ส ระ ไม่ ถู ก ชั ก น าหรื อ
บังคับจากผู้นาหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 สอบถามความต้องการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งสามารถทาได้ทั้งแบบที่เป็น
ทางการใช้การประชุมชี้แจงหรือเวทีระดมความคิดเห็นต่างๆ และ
แบบไม่เป็นทางการ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ ม งานพัฒ นากับ ชาวบ้ านหรื อภาคีที่ เกี่ย วข้ องในพื้ นที่ โดย
เจ้ าหน้ าที่ส่ งเสริ มงานพัฒ นาควรหาโอกาสในการสอบถามความ
ต้องการจากกลุ่มคนต่างๆ ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด และสามารถทา
ได้ตลอดระยะเวลาที่ทางานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหาที่
แท้จริงของพื้นที่ได้
…เริ่มจากศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน วิถีชุมชน มีเจ้าหน้าที่มาอยู่

ในชุมชน สร้างความเชื่อมั่น เรียนรู้จากชาวบ้าน โจทย์มาจาก
ชาวบ้าน แต่ไม่ใช่แค่รู้ว่าชาวบ้านอยากได้อะไร แต่เป็นสิ่งที่
ดูแล้วว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์จริงๆ …
สุดใจ เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกล่าม
ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
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สิ่งที่ควรทำ
- การจัดทีมสารวจข้อมูลต่างๆ ควรกาหนดผู้ที่ทาหน้าที่บันทึก
ข้อมูลให้ชัดเจน เนื่องจากบางพื้นที่ชาวบ้านไม่ถนัดการเขียน
และบันทึก จึงอาจเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่
- การสารวจข้อมูลครัวเรือน ควรมีรูปแบบการชวนคุยเกี่ยวกับ
ประเด็ น ค าถาม สอบถามเรื่ อ งความเป็ น อยู่ แ ละการท ากิ น
มากกว่าการสัมภาษณ์ โดยถามเป็นข้อๆ และควรมีการสังเกต
สภาพแวดล้ อม สร้ า งความสั มพั น ธ์ แ ละความเข้ า ใจต่ องาน
พัฒนาตามแนวพระราชดาริฯ แก่ชาวบ้านไปพร้อมๆ กัน
- แต่ละทีมอาจจัดแบ่งเป็นชุดย่อยตามขนาดพื้นที่ แต่ละชุดควร
มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ อปท. และชาวบ้าน คละกันไป
- การสารวจแหล่งทรัพยากรควรพิจารณาช่วงเวลาให้เหมาะสม
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการส ารวจ เช่ น พื้ น ที่ มี ปั ญ หามี น้ าไม่
เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ก็ควรเลือกสารวจทรัพยากรน้าในช่วง
หน้าแล้งที่มีน้าน้อย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริง
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4) เข้าถึงความร่วมมือ
หลักกำรทรงงำนที่เกี่ยวข้อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ใจ แม้
จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทาประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความ
รู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความ
บริสุทธิ์ใจ
รู-้ รัก-สามัคคี
 การที่ เ ราจะลงมื อ ท าสิ่ ง ใดนั้ น
จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด
รู้ ถึ ง ปั ญ หา และรู้ ถึ ง วิ ธี แ ก้ ปั ญ หา
 เมื่ อ เรารู้ ค รบด้ ว ยกระบวนการ
แล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา
เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหานั้นๆ  เมื่อถึงขั้นลงมือ
ปฏิบั ติต้ องคานึงเสมอว่า เราท าคน
เดี ย วไม่ ไ ด้ ต้ อ งร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น
สามั ค คี กั น เป็ น หมู่ ค ณะ จึ งจะเกิ ด
พลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย

การพัฒ นาเชิง พื้นที่แบบบูรณาการ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม จึงต้องมีกลไกการ
เชื่ อ มประสาน ทั้ ง แนวราบและ
แนวดิ่งให้มีการดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังต้องเข้าใจภารกิจและ
แผนงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถแบ่ ง งานกั น ได้ ลดความ
ซ้าซ้อน เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงมีความซื่อสั ตย์จริงใจ
ต่อกัน ทางานเป็นทีม เกิดเป็น พลั ง
ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ประเด็นสำคัญ



ความพร้อมของข้อมูล
ระบบแผนและงบประมาณ
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่รับผิดชอบ

วิธีกำร “เข้ำถึงควำมร่วมมือ”
 ประสานแนวราบ-แนวดิ่ง ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการโดยผ่านกลไก
คณะท างานระดั บ จั ง หวั ด และคณะท างานระดั บ อาเภอหรือ ที ม
ปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ก ารมอบหน้ า ที่ ผู้ ป ระสานงานที่ ชั ด เจนใน
ประเด็นต่างๆ โดยอยู่ภายใต้กรอบภารกิจหรือหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสามารถประสานงานผ่านการทาข้อตกลง
ร่วมระหว่างหน่วยงาน
ส่วนรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนับว่ามีความสาคัญมากเช่นกัน ต้อง
อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เป็นหลัก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความ “เข้าใจเขา เขาใจเรา” และการ
เข้าใจเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
 ทบทวนภารกิจและแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
รวบรวมแผนงานโครงการที่หน่วยงานจะทาในปีต่อไป เพื่อให้การ
ประสานงานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ บู ร ณาการงานพั ฒ นาในพื้ น ที่
เป้ า หมายเป็ น ไปตามกรอบภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถเบิกใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความ
ซ้าซ้อน ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า
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 แบ่งงานกันทาให้ชัดเจน เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดความร่วมมือ
ในการดาเนิ น งานที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ทาให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรู้
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการร่ ว มกั น พั ฒ นาพื้ น ที่ รวมถึ ง
สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดาเนินงานระหว่างกันได้ ซึ่ง
ต้องกาหนดเป้าหมายร่วมกัน มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ต้องรู้
ข้อจากัด รู้ศักยภาพของหน่วยงานที่จะร่วมกันดาเนินงาน
 ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ ซึ่งแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐ โดยแผนพัฒนาฯ ควรเกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นและแบ่งงานกัน
เพื่อให้มีความเป็นเจ้าของแผนร่วมกัน และช่วยกันขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และทบทวนแผนทุกๆ 6 เดือน
…เมื่อตั้งทีมบูรณาการระดับพื้นที่

ซึ่งมีทางองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขาฯ
ก็ต้องประสานงานรอบด้าน ผลักดัน
จนมีการทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
ซึ่งที่ผ่านมาการทางานของหน่วยงานก็ต่างคนต่างทา
บางหน่วยงานก็เอากล้าไม้เอาของมาแจกโดยไม่บอกกัน
สุดท้ายก็เป็นภาระของ อบต. ที่ต้องมาแก้ไข…
อนุมาศ มาศทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไร่
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
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 เอางานเข้าแผนและตั้งงบประมาณ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานตาม
แผนบูรณาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
นางานที่ได้รับมอบหมายเข้าสู่แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน
หรือแผนปฏิบัติการตามช่องทางอื่นๆ เช่น แผนพัฒนาจังหวัดฯ แผน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป็นต้น

สิ่งที่ควรทำ
- ควรการแบ่งงานและกาหนดผู้ประสานงานที่ชัดเจนของแต่ละ
หน่ ว ยงานที่เป็ น ภาคีร่ ว มพัฒ นาพื้นที่ เพื่อลดความซ้าซ้อ น
ลดความขั ด แย้ ง ระหว่ า งหน่ ว ยงานด้ ว ยกั น และระหว่ า ง
หน่วยงานกับชาวบ้าน ลดการใช้ทรัพยากร และสนับสนุนการ
ทางานซึ่งกันและกัน
- สร้ า งความเข้ า ใจที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะเรื่ อ งแผนงานและ
งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบทบาทในการทางาน
ร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ต้ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งความเข้ า ใจว่ า มี ห น่ ว ยงาน
ภายนอกเอาของฟรีมากให้ และลดความหวังพึ่งของชาวบ้าน
- ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล พร้อมกับการสร้าง
กลไกที่เอื้อให้เกิดการประสานงาน ซึ่งใช้รูปแบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการควบคู่กันไป มีการช่วยเหลือระหว่างกัน
อาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
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พัฒนำ
การพัฒนานั้นไม่ยาก
หากเข้าใจ ไว้ใจ และแบ่งงานกันเป็นอย่างดี
แต่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่แต่ละเวลา
ไม่เหมือนกัน จึงต้องมั่นเรียนรู้ คอยทบทวน
ยืดหยุ่น และปรับให้เหมาะสม

5) พัฒนาคน
การพัฒนาศักยภาพคนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้ าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคีต่างๆ รวมถึง
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม งานพั ฒ นาให้ มี
ทัศนคติที่ดี มีความรู้ความเข้าใจต่อ
แนวทางการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ แ บบ
บูรณาการ ทางานเป็นทีม และต้อง
เรียนรู้ มีการปรับ พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่
ตลอดเวลา

หลักกำรทรงงำนที่เกี่ยวข้อง
ทางานอย่างมีความสุข
ทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิด
จากการได้ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น

ความเพียร
จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระ
มหาชนก พระมหาชนกเพียรว่ายน้า
อยู่ 7 วัน 7 คืน แม้จะมองไม่เห็นฝั่ง
แต่ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จน
กลายเป็นอาหารของปลา และได้รบั
ความช่วยเหลือจนถึงฝั่งได้ในที่สดุ

ประเด็นสำคัญ



ทัศนคติ
ความรู้ความเข้าใจ




ทักษะ
ความเป็นทีม
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วิธีกำร “พัฒนำศักยภำพคน”
 สารวจความต้องการและประเมินศักยภาพของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในปัจจุบัน
ของชาวบ้าน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ ภาคีในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมงานพัฒนา วิเคราะห์ศักยภาพและค้นหาช่องว่างระหว่างสิ่ง
ที่มีกบั สิ่งทีจ่ าเป็นต้องมี ด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านทักษะ
วิธี การสารวจทาได้ โดยใช้ แบบสอบถาม การสั งเกตระหว่างการ
ทางานหรือทากิจกรรมร่วมกัน การประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง ใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ใช้ประเมินได้ทั้งด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านทักษะ
เมื่อพบความต้องการหรือช่องว่างที่ต้องพัฒนาศักยภาพให้กับคนใน
พื้นที่เป้าหมาย ต้องพิจารณาว่าเป็นกลุ่มใดและเลือกวิธีการพัฒนา
ศักยภาพให้เหมาะสม โดยสามารถพัฒนาศักยภาพได้ในระหว่างการ
ท ากิ จ กรรมพั ฒ นาต่ า งๆ ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะ “พาท า” รวมถึ ง
ระหว่างการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการสรุปผลหลังการ
ทากิจกรรมทุกครั้ง การพัฒนาศักยภาพในบางประเด็นจาเป็นต้องมี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือพัฒนาทักษะขึ้นมาเฉพาะและต้องการ
ความต่อเนื่องพร้อมมีการติดตามผลในภายหลัง
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 ศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างที่ดี กิจกรรมการศึกษาดูงานในขั้นตอนนี้
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ที่มี
ประสบการณ์ ตรง ดังนั้น จึงต้องคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจจริง มี
การทาความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนไป
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในขั้นตอนนี้ เน้นทั้งการปรับแนวคิด
ในการพึ่งตนเอง ตระหนักในศักยภาพของชุมชน เข้าใจการทางาน
แบบมีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
นอกจากนี้ เน้นความเข้าใจในการลงมือปฏิบัติ วิธีการและเทคนิค
การพัฒนาแต่ละเรื่อง ดังนั้นการคัดเลือกกรณีตัวอย่างในการศึกษาดู
งาน จึงต้องมีประเด็นงานพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการหรือ
ความต้องการของกลุ่ ม เป้ า หมาย อาทิ การพั ฒ นาแหล่ งน้า การ
ปรั บ ปรุ ง ดิ น การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละการตลาด การจั ดการป่ า
ชุมชน เป็นต้น
ในระหว่างการศึกษาดูงาน ต้องมีการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศ
ให้ เกิดการซักถามแลกเปลี่ ย นระหว่า งผู้ เข้าร่ ว มกับกรณีตัว อย่า ง
ชี้ให้เห็นปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหาด้วย และ
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาดู ง านควรมี ก ารสรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้
วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จ สิ่งที่ต้องระวัง สิ่งที่ควรนามาปรับใช้และ
สิ่งที่ไม่เหมาะในการนามาปรับใช้กับพื้นที่เป้าหมาย
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 ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะเฉพาะเรื่อง อาทิ การทา
บัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ การปลูกไม้เมือง
หนาว การสร้างฝายเพื่อการอนุรักษ์และการเกษตร การใช้เครื่องหา
พิกัดสั ญญาณดาวเทีย ม การส ารวจและประเมิน ทรัพยากรป่าไม้
เป็นต้น โดยควรเป็นเรื่องหรือประเด็นที่พิจารณาแล้วว่า สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุตามแผนการพัฒนาพื้นที่แบบ
บูรณาการที่กาหนดไว้ได้ รวมถึงต้องให้ความสาคัญกับการค้นหา
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมที่ มี ค วามตั้ ง ใจจริ ง มุ่ ง มั่ น กล้ า ลอง เพื่ อ ให้
สามารถขยายผลและต่อยอดการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายได้
รูปแบบการฝึกอบรมควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควรหลีกเลี่ยง
การอบรมโดยการฟั ง บรรยายเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง อาจต้ อ งใช้
ระยะเวลาหลายวั น ในการฝึ ก อบรม นอกจากนี้ หลั ง สิ้ น สุ ด การ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาควรมีการติดตามผลการนาไป
ปฏิบัติและคอยให้คาปรึกษาหรือช่วยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
...สถาบันปิดทองหลังพระฯ เชิญให้นักวิชาการมาสอน
วิธีการปลูก การดูแล เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหลังนา
ให้กับเกษตรกรที่สนใจ ได้เรียนรู้และทดลองทา
ในพื้นที่ของตนเอง โดยมี อสพ. ติดตามผล
และเป็นที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาจนเห็นผล ...
นางสาวณัฏฐณิชา มังคละ อสพ. และเกษตรกร
บ้านน้าป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน
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 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เป็นการเชิญผู้ที่
มีประสบการณ์ หรือผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในประเด็นการเรียนรู้ ที่
กาหนดขึ้นจากหลายพื้นที่ หรือหลายกรณีตัวอย่างมานาเสนอและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทางานในกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้
ในคราวเดียวกัน ซึง่ เป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านทัศนคติและด้าน
ความรู้ เ ป็ น หลั ก โดยมี ข้อ ดี คือ กลุ่ มเป้า หมายได้รั บ ความรู้แ ละ
เรียนรู้จากผู้รู้ที่มีประสบการณ์หลากหลายได้พร้อมกัน เปรี ยบเทียบ
ได้ง่าย สามารถจัดให้มีกลุ่มเป้าหมายร่วมรับฟังได้จานวนมากในแต่
ละครั้ง
 พัฒนาภาวะผู้นาและทางานเป็นทีม เป็นการพัฒนาคนที่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมงานพัฒนาต้องเข้าใจ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผู้นาเดี่ยวในการ
พัฒนาพื้นที่ ที่มีการทางานและตัดสินใจคนเดียว หรือคนเดียวทา
หลายหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาต้องค้นหาผู้นาตาม
ธรรมชาติ ที่ มี ศั ก ยภาพ โดยเฉพาะคนรุ่ น ใหม่ ใ นชุ ม ชน จากนั้ น
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี บ ทบาทในการพัฒ นาชุม ชนหรื อ กลุ่ ม
รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็น อย่างต่อเนื่อง เช่น ทักษะ
การพูด การแสดงความคิดเห็ น การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
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สิ่งที่ควรทำ
- การค้ น หาความต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ ว ยการสอบถาม
ความคิดเห็นในระยะแรกของการพัฒนาอาจจะไม่ได้คาตอบที่
เป็นความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากผู้ตอบอาจไม่รู้ว่าตัวเอง
ควรต้องรู้อะไรหรือขาดทักษะด้านไหน จึงต้องคอยสังเกตและ
วิเคราะห์ศักยภาพในระหว่างการทางานควบคู่กันไป
- ควรพัฒนาคน ในด้านความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับความ
สนใจและงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับงาน
- การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา
และอาจไม่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเพียงครั้งเดียว จึงควรมีกิจกรรม
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานวิธีการ เรียนรู้กับบุคคลที่
ทาจริงและได้รับการยอมรับ สิ่งสาคัญ คือ การปรับทัศนคติ
และสร้ างความเชื่ อมั่ น ต่ อแนวทางการพัฒ นาเชิ งพื้ นที่ แบบ
บูรณาการที่เป็น ปัจจัย ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในด้าน
อื่นๆ
- การพัฒนาการทางานเป็นทีม เริ่มจากการกระตุ้นให้มีการแบ่ง
งานและหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม ความถนัดของ
แต่ ล ะคน จั ด ให้ มี ก ารสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งที ม
ทางาน และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและคอยให้คาปรึกษา
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6) พัฒนางาน
สิ่งสาคัญคือการลงมือปฏิบัติ โดย
ประเด็นการพัฒนางานได้จากการ
น าข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมและมา
วิเคราะห์ เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม
สาเหตุของปัญหา การเสนอปัญหา
ของชาวบ้าน และนามาจัดล าดับ
ความส าคั ญ เร่ ง ด่ว นร่ ว มกั น โดย
เริ่มพัฒนาแก้ปัญหาจากสิ่งจาเป็น
เร่งด่วนที่สุดก่อน ยึดหลักประหยัด
เรียบง่าย เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่
ยึดติดกับเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
กับ พื้ น ที่ ด้ว ยกระบวนการมีส่ ว น
ร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

หลักกำรทรงงำนที่เกี่ยวข้อง
ทาตามลาดับขั้น
การพัฒนาให้เริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็น
ที่สุดของประชาชนก่อน
ไม่ติดตารา
ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
แก้ไขปัญหาด้วยความประหยัด เรียบ
ง่าย ราษฎรสามารถทาได้เอง หาได้ใน
ท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่
ทาให้ง่าย
ทาสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย ทาสิ่งทีส่ ลับ
ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
การมีส่วนร่วม
เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
ทุกระดับได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคานึงถึงความคิดเห็น
ของประชาชนหรือความต้องการของ
สาธารณชน

ประเด็นสำคัญ
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ประชาชนได้อะไร
เป็นสิ่งที่ต้องทาหรืออยากทา
การมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการ
การติดตามประเมินผล

วิธีกำร “พัฒนำงำน”
 เตรี ย มความพร้ อ ม โดยคณะท างานระดั บ พื้ น ที่ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่
ส่งเสริมงานพัฒนาควรประเมินว่าชาวบ้านมีความเข้าใจและพร้อมที่
จะร่วมลงมือกับคณะทางานหรือยัง หากยังให้ย้อนกลับไปทาความ
เข้าใจใหม่
 ลงมือ ลงแรง ในการพัฒนางานชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายต้องมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมเป็นเจ้าของใน
การช่วยกันดูแลรักษา ซึ่งร่วมการพัฒนาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่มีของ
แจกฟรี ชาวบ้านที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาต้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงของชุมชน
กรณีการพัฒนาฝายเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่ หากผู้ที่อยู่ในพื้นที่
รับน้า ไม่สามารถมาลงแรงช่วยสร้างฝายได้ด้วยเป็นผู้สูงอายุ หรือมี
ข้อจากัดอื่นๆ สามารถสมทบทุนค่าอาหารในอัตราเท่ากับค่าแรงขั้น
ต่าได้ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ส่วนกรณีด้านปศุสัตว์
ชาวบ้านที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จะต้องทยอยส่งเงิน คืนค่าแม่
ไก่ไข่ทุกเดือนจนครบ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้ทุกคนได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เป็นต้น

ควรมีแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน (quick win)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทางานร่วมกัน
การเลือก quick win ต้องคานึงถึงความยั่งยืน
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 ยืดหยุ่น การพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องสามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ของพื้นที่เป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเวลาการทางาน และวิธีการ
ทางานที่ ไ ม่ยึ ด ติดกับ ทฤษฎีทางวิช าการหรือ เทคโนโลยีส มั ยใหม่
สามารถน าองค์ ค วามรู้ ห รื อ วิ ธี ก ารที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น มาปรั บ ใช้ ใ ห้
เหมาะสม และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กรณีการขุดลอกหนองเลิงเปือยที่ปรับแบบการขุดลอกเป็น 2 ระดับ
คือ รอบหนองลึก 2 เมตร ทาชานพัก 4 เมตร เพื่อให้ปลาวางไข่
และขุดลึกระดับก้นหนอง 6 เมตร ตามที่ชาวบ้านเสนอ เป็นต้น
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง อาทิ การทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย การ
ส่งเสริมการปลูกพืช ลดรายจ่าย การติดตามประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒ นาระบบน้ า เป็ น ต้น ซึ่งควรมีการวางแผนการติดตามไว้
ตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาเพื่อ ที่จะได้มีข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิด ขึ้น ได้ชัด เจน และควรมีการติด ตามอย่า ง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ พร้อมสรุปผลสร้างการเรียนรู้

การติดตามการเปลี่ยนแปลง
คือโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความยืดหยุ่น คือ โอกาสในการพัฒนา
การขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
จะทาให้ขาดโอกาสในการได้รับสิ่งที่ดีขึ้น
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 ทบทวนงานต่อเนื่อง เป็นการสรุปผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ตาม
แผนงานที่กาหนด วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ สรุป
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ข้อพึงระวัง วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา
และแนวทางการปรั บปรุงการทางานในระยะต่อไป ซึ่ง เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมงานพัฒ นาและคณะทางานระดับพื้นที่ควรมีการทบทวน
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ควรทำ
- เจ้าหน้าส่งเสริมงานพัฒนา ควรมีบทบาทในการประสานงาน
ร่ ว มกั บ คณะท างานระดั บ พื้ น ที่ ใ นการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
พั ฒ นา เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ
ชาวบ้ า นในการพั ฒ นา รวมถึ ง ทาหน้า ที่ กระตุ้น ให้ เ กิ ดการ
ท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ตั ว กลางในการแก้ ไ ขความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
- การยืดหยุ่นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เป็ น ส าคั ญ พิ จ ารณาความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
แผนงาน
- การทบทวนและติ ด ตามผล เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
คุณภาพงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาจต้องใช้เวลาในการ
ปรั บ เปลี่ ย นวิธีการทางาน แต่จ ะทาให้ เกิดผลงานที่มีความ
ยั่งยืนกว่า อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนวิธีการและการใช้
งบประมาณอาจเป็นข้อจากัดของหน่วยงานภาครัฐ
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4. บทสรุปและบทเรียน
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจกัน
มาระยะหนึ่ง เพื่อนามาช่วยแก้ปัญหาระบบการทางานที่ผ่านมา ซึ่ง
มักเป็นการสั่งการจากระดับนโยบายให้ดาเนินการในระดับพื้นที่ อีก
ทั้งเกิดกรณีปัญหาที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน แต่ต่างคน
ต่างทา มีข้อจากัดด้านภารกิจ ระบบแผนและงบประมาณ และทา
เป็นเร่งให้เสร็จ
ทาให้ ปั ญหาการพัฒ นาพื้ น ที่ยั งไม่ถูกแก้ไขอย่ างจริงจัง เกิดความ
เลื่ อมล้ าในการพัฒ นาระหว่างเมืองกับชนบท การเกษตรทาได้ไม่
เต็ มที่ เ นื่ อ งจากขาดแคลนน้ า เกิ ดภาวะหนี้ สิ น คนในหมู่บ้ า นต้ อ ง
ออกไปหางานทาในเมือง

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ
ได้นารูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมาใช้
บนหลักของศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
และหลักการทรงงานต่างๆ ปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละ
พื้นที่ซึ่งมีภูมิศาสตร์และภูมิสังคมแตกต่างกัน
โดยมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาแบบเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วน
ประสานความร่วมมือทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
บูรณาการทั้งความคิด คน งาน เงิน ทรัพยากรต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม
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ประสบการณ์และบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ
จากการถอดบทเรี ย นและประสบการณ์ ก ารท างานที่ ผ่ า นมาในพื้ น ที่
ต้น แบบปิ ดทองหลั งพระฯ พบว่าการน าศาสตร์พระราชา มาใช้ในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ สามารถจาแนกเป็นลาดับขั้นตอน แม้การ
ทางานจริงขั้นตอนต่างๆ ต้องทาซ้าๆ และกลับไปกลับมา เพื่อให้น่าใจว่าได้
เกิดผลตามที่ต้องการ
เข้าใจ

 เข้าใจพื้นที่

สังคมวัฒนธรรม การทามาหากิน
สภาพพื้นที่ ดิน น้า ป่า
ลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่
ปัญหาและความต้องการ
เป้าหมายการพัฒนาแต่ละฝ่าย
ความคิดเห็นของคนในพื้นที่
ความสัมพันธ์ของคนและหน่วยงาน
ภารกิจ แผน เงื่อนไขของหน่วยงาน
ข้อมูลครัวเรือน
แผนที่และข้อมูลทรัพยากร
วงจรปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คนหัวไวใจสู้และผู้เกี่ยวข้อง
การประสานแนวราบ-แนวดิ่ง
ความร่วมมือและแบ่งงานชัดเจน
แผนพัฒนาพืน้ ที่แบบบูรณาการ
การนาแผนไปปฏิบัติ

 เข้าใจเขาเขาใจเรา

เข้าถึง

 เข้าถึงปัญหา

 เข้าถึงความร่วมมือ
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พัฒนา

 พัฒนาคน

ทัศนคติการพึ่งตนเอง
ทางานแบบมีส่วนร่วม
ความรู้และทักษะเฉพาะเรื่อง
ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
เป้าหมายชัด “ประชาชนได้อะไร”
ความมั่นใจจากสิ่งที่เห็นผลได้เร็ว
ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมลงมือลงแรง
ความยืดหยุ่น
ติดตามการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบก่อนและหลังทา
ทาต่อเนื่องจนเห็นผล

 พัฒนางาน

ควรยึดแนวทางดีกว่าการยึดวิธีการ
เพราะจะทาให้สามารถยืดหยุ่นและแก้ปัญหาได้
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ บอกได้แต่แนวทางกว้างๆ
ส่วนวิธีการทางานก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติและขึ้นอยู่กับพื้นที่
การลงมือทาจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และค่อยๆ ปรับ
ให้เหมาะสม หากไม่ลงมือทาก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การศึกษาบทเรียนจากพื้นที่อื่น จะช่วยให้มีโอกาสสาเร็จได้
แต่ไม่ใช่ไปลอกกันมา
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สิ่งที่ควรทำ








ความชัดเจนในการประสานงาน
ความเป็นเอกภาพในการมอบหมายงาน
การสร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้นาชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย
การมีระบบจูงใจแก่ข้าราชการ
เลือกทาสิ่งที่เห็นผลได้เร็ว หรือ Quick Win
ค้นหาคนหัวไวใจสู้
ลงมือทาเมื่อคนในพื้นที่อยากทาและพร้อมทา

สิ่งที่ไม่ควรทำ





สั่งให้ทา
ย้าความผิดพลาดหรือความขัดแย้ง
รีบทาและเร่งทา
พัฒนากลุ่มเดิมซ้าๆ

โอกาสและความท้าทายในอนาคต
การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ซึ่งได้
มี ก ารท างานกั น อย่ า งจริ ง จั ง จนเห็ น ความก้ า วหน้ า และผลส าเร็ จ เป็ น
รูปธรรมในหลายพื้นที่ แต่ก็ยังต้องเรียนรู้และพัฒนางานอีกหลายประการ
นอกจากนี้ ยังต้องศึกษารูปแบบการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนามาพัฒนา
งานในพื้นที่ต้นแบบด้วยเช่นกัน
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อันที่จริงรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการในพื้นที่ต้นแบบปิดทอง
หลั ง พระฯ ได้ ถู ก ผลั ก ดั น ไว้ เ ป็ น แนวนโยบายในการท างานของภาครั ฐ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area) ภารกิจ (Function) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังนั้นหน่ วยงานราชการต่างๆ ก็ต้องเรียนรู้
เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาในระดับพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูก
จุด ลดการใช้ทรัพยากร ลดความซ้าซ้อนและความขัดแย้ง และเกิดประโย
ชนสูงสุด
ข้อพึงพิจารณา
ที่จะช่วยการริเริ่มและต่อยอดงานพัฒนามีความก้าวหน้าและ
ประสบผลสาเร็จ มี 5 ประการ
1) ข้ อ มู ล อั น เป็ น ฐานในการขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาและการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งช่วยสะท้อนผลการทางาน
2) เป้าหมายและแผน ให้เกิดการเข้าใจตรงกัน แบ่งงานกันทา
โดยอาจมีการบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
3) การประสานงาน ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความมั่นใจ และ
ความร่วมมือที่ดี
4) การลงมือทา เป็นสิ่งสาคัญของการพัฒนา ที่จะช่วยสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ควรเริ่มจากสิ่งง่าย ตอบโจทย์พื้นที่ เห็นผลเร็ว
และจะช่วยขยายความร่วมมือในอนาคตต่อไป
5) การเรียนรู้และพัฒนา ทาการทบทวนและยึดหลักยืดหยุ่น
ให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานที่ทาอย่างต่อเนื่อง
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