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คําแนะนําการใชคูมือ 
 

 คูมือแนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงาน
จัดหานํ้า  ประกอบดวย 4 สวนดวยกัน คือ  
  บทที่ 1 บทนํา ซึ่งกลาวถึงที่มา วัตถุประสงค ขอบเขต นิยามศัพท 
ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวของกับการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนงานจัดหานํ้า 
 บทที่ 2 แนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงาน
จัดหานํ้า ประกอบดวยกระบวนงานยอย 5 กระบวนงาน ไดแก การพิจารณา
วางโครงการ การสํารวจ การออกแบบ การกอสราง และการสงมอบโครงการ
ตามลําดับ ซึ่งอธิบายไวทั้งในรูปแบบของตารางที่มีการนําเสนอขั้นตอน วิธีการ 
และเทคนิคการสรางการมีสวนรวมไว และไดจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมในแตละ
กระบวนงานยอยดวยแลว 
 บทที่ 3 กลาวถึงเทคนิค วิธีการในการสรางการมีสวนรวมโดยจําแนก
ตามระดับการมีสวนรวมต้ังแตระดับที่ 1- ระดับที่ 5 โดยแตละเทคนิคจะมี
รายละเอียด คือ วัตถุประสงคและลกัษณะของเทคนิค วิธีดําเนินการ 
สถานการณที่เหมาะสมกับการใช ประโยชนและขอจํากัด ตลอดจนผลลัพธและ
สิ่งที่ตองดําเนินการตอไป ซึ่งผูใชงานคูมือสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
สถานการณจริง และในกรณีที่ผูดําเนินการสรางการมีสวนรวมตองการใช
เทคนิควิธีการอ่ืนใด ที่ไมไดระบุไวในคูมือน้ี สามารถนําหลักการตาง ๆ ใน
เทคนิคที่ใกลเคียง หรือคลายคลึงกนัไปปรับใชได 
 บทที่ 4 กรณีศึกษา ไดเสนอขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนงาน
จัดหานํ้าและแนวทางการแกไขที่ไดดําเนินการแลว ผูใชคูมือสามารถศึกษาเพื่อ
นําไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน ๆ ได 
                                 ............................................................. 



 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
แนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

ในกระบวนงานจัดหาน้ํา 



แนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหาน้ํา 
 

      คูมือฉบับนี้ จําแนกกระบวนงานจัดหานํ้าออกเปน  5  กระบวนงาน  ประกอบดวย 
  1. กระบวนงานพิจารณาวางโครงการ 
  2. กระบวนงานสํารวจ 
  3. กระบวนงานออกแบบ 
  4. กระบวนงานกอสราง 
  5. กระบวนงานสงมอบโครงการ 
 
 

    1. การมีสวนรวมในกระบวนงานพิจารณาวางโครงการ 
   

     ตามกระบวนงานภายใตการเพิ่มกลยุทธของพ้ืนท่ีชลประทาน ซ่ึงประกอบดวย งานศึกษา
พิจารณาวางโครงการหรอืการศึกษาความเหมาะสม งานสํารวจออกแบบ งานกอสรางโครงการ และงาน
ประเมินผลโครงการชลประทาน ท้ัง 4 งานนี้ เปนข้ันตอนสําคัญของการพัฒนางานชลประทานเพ่ือ
พัฒนาแหลงน้าํตนทุนในการใชประโยชนดานการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคของชุมชนเมือง การ
รักษาระบบนิเวศน การบรรเทาน้ําทวมในพื้นท่ีลุมตํ่า ฯลฯ  

   
งานวางโครงการ
และศึกษาความ
เหมาะสม 

 งานประเมินผล งานกอสราง  งานออกแบบ  

 

ภาพภูมิท่ี 2-1  แสดงกระบวนงานการภายใตการเพิ่มกลยุทธของพ้ืนท่ีชลประทาน 

 

 ในกระบวนงานของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ จะดําเนินการดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนต้ังแตเร่ิมไดรับเร่ืองรองเรียน ในระหวางข้ันตอนการศึกษาลุมน้าํ การศึกษาออกแบบเคาโครง
เบ้ืองตนของโครงการ การศกึษาผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะใชวิธีการพบปะพดูคุย การสัมภาษณ
รายบุคคล  การสนทนากลุมยอย  การทําแบบสอบถามดานการพฒันาแหลงน้าํ ดานเศรษฐกจิสังคม ฯลฯ 
เพื่อนาํมาประกอบเปนรายงานการศึกษาวางโครงการ  และหากเปนงานจางท่ีปรึกษาจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบของงานประชาสันพนัธและมวลชนสัมพนัธ โดยการใชการประชุม
ส่ือสารสองทางและการใชส่ือตาง ๆ   เชน การปฐมนิเทศโครงการ การประชุมกลุมผูมีสวนไดเสีย  
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การสัมมนา การสํารวจทัศนคติของผูนําชุมชน เม่ือประชาชนผูมีสวนไดเสียมีความเขาใจรับรูตอวิธีการ
ข้ันตอนของโครงการแลว กส็ามารถท่ีจะดาํเนนิการ ตอเนื่องไปสูข้ันตอนของการออกแบบรายละเอียด
ไดโดยสะดวก 

 1.1 การดําเนินการตอการรองขอโครงการและการตรวจสอบเรื่องรองเรยีน 

  แหลงท่ีมาของการรองเรียนและการรองขอโครงการอาจมีข้ึนไดหลายทาง เชน โดยองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน ศูนยบริการรบัเร่ืองรองเรียน สวนงานพระราชดําริ หนวยราชการ
ตางๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  (นโยบายและแผนงานของ
กระทรวงทบวง กรมตาง ๆ)  และจากการรองขอโครงการของประชาชนเอง ซ่ึงในการพบปะพดูคุยกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีนัน้ ภาครัฐจะเปนผูใหขอมูลที่เกีย่วของกับโครงการ คือ แนวทางการแกไขปญหาซ่ึง
เนนการดาํเนนิงานดานวศิวกรรม ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ และภาคประชาชนจะเปนผูให
ขอมูลสาเหตุ ความเดือดรอนและแนวทางการแกไขปญหาที่ประชาชนคาดหมาย โดยใชวิธีการสัมภาษณ
รายบุคคล การสนทนากลุมยอย การทําแบบสอบถาม เปนตน  การดําเนนิการดงักลาวเปนการสรางความ
เขาใจอันดีตอการดําเนนิงานของหนวยราชการอยางถูกตอง และเปนการประสานงานระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม 

 1.2 การรวมกําหนดแนวคดิการแกไขปญหา 

  เม่ือหนวยงานไดรับทราบแนวคิดของประชาชนท่ีมีตอโครงการแลว สามารถนาํมาประมวล
ขอมูลที่เกีย่วของมาตรวจสอบเพ่ือกําหนดแนวคิดรวมถึงแนวทางการแกไขปญหาของโครงการ โดยจะมี
การประสานงานกับหนวยงานเก่ียวของท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ เชน สํานกัชลประทาน สํานักบริหาร
โครงการ กลุมกิจกรรมพิเศษ (กรณเีปนโครงการพระราชดาํริ) วาเคยมกีารศึกษาถึงการแกไขปญหาท่ี
เกดิข้ึนไวแลวหรือการศกึษาที่มียังทันสมัยเพียงพอท่ีจะนาํมาใชไดหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวามี
ความเหมาะสมก็สามารถนาํมาเปนขอมูลแจงใหแกผูรองหรืออ่ืนๆ แลวแตกรณใีหเร็วท่ีสุด แตหาก
ตรวจสอบแลวพบวายงัไมมีขอมูลหรือมีการศึกษาไว จะตองพิจารณาความเรงดวนของปญหาโครงการ 
กลาวคือ กรณไีมเรงดวนจะดาํเนนิการศึกษาระบบลุมน้ําพรอมพิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการ
ตามท่ีรองขอ หากโครงการมีระดบัความสําคัญสูงจะไดดาํเนนิการศึกษาจัดทํารายงานโครงการเบือ้งตน
ในทันที พรอมท้ังพิจารณากาํหนดแผนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป ซ่ึงการศึกษาโครงการจะ
เลือกดําเนินการไดเปน 2 วิธี คือ ดําเนนิการศึกษาเอง  (ศึกษาจดัทํารายงานวางโครงการของโครงการ
ชลประทานขนาดกลางโดยสํานักบริหารโครงการ หรือ ศึกษาจดัทํารายงานเบ้ืองตนโดยสํานกั
ชลประทาน) หรือ ดําเนินการจางบริษัทท่ีปรึกษา ท้ังนี้เพือ่เปนการประสานตรวจสอบยืนยนัขอมูลปญหา
กับประชาชน และเสนอแนวทางการพิจารณาโครงการเบ้ืองตน ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดความรูสึกและ
ทัศนคติท่ีดีตอการตอบสนองตอการรับฟงและการแกไขปญหาจากภาคราชการ ในการใหบริการท่ี
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 1.3 การบริหารจัดการโครงการในระยะการพิจารณาวางโครงการ 
  รูปแบบของโครงการท่ีไดจากการพิจารณาวางโครงการนั้น แมวาจะไดมีการปรึกษาหารือกับ
ประชาชนในข้ันตอนเร่ิมตนแลวก็ตาม อาจมีผลกระทบตอประชาชนไดท้ังทางบวกและทางลบ หรืออาจ
มีเง่ือนไขเพิ่มเติมในกรณเีม่ือมีการใชประโยชนจากโครงการท่ีเกดิข้ึน เชน คากระแสไฟฟาจากโครงการ
สูบน้ํา การตัง้กลุมผูใชน้ําเพื่อเปด-ปดอาคารบังคับน้ํา การรวมกลุมเกษตรกรเพื่อดแูลบํารุงรักษาคูคลอง 
และอ่ืน ๆ    ส่ิงตาง ๆ เหลานีเ้ปนผลท่ีไดจากการหารือ ใหความคิดเหน็ในประเดน็ทางเลือกและ 
แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชน เชน การตกลงใจเลือกการตั้งสถานีสูบน้ําแทน
การกอสรางอางเก็บน้ํา อาจดําเนนิการโดยวธีิการตาง ๆ เชน การประชุมกลุมยอย การสนทนากลุมยอย 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรับรูและความเขาใจตอรูปแบบของโครงการท่ีไดตกลงรวมกนั จึงควร
ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานท่ีเปนขอตกลงสาธารณะ  (Public Agreement : PA)   ระหวางภาครัฐ
และภาคประชาสังคมในการกําหนดหลักการ รูปแบบโครงการ รูปแบบการบริหารและการใช
ประโยชนของโครงการท่ีมีความเหมาะสม หรือตรงกับความตองการในการบริหารจดัการโครงการ 
ใหเปนไปตามเปาหมายโครงการในระยะการพิจารณาวางโครงการ และทุกข้ันตอนของงานพัฒนา
แหลงน้ําและงานชลประทานท่ีจะตองดําเนินการในระยะตอ ๆ ไป 

 1.4 แนวทางปฏิบัติดานการมีสวนรวมในการพิจารณาวางโครงการ 

  เปนการศึกษาทางดานวิชาการ โดยมีข้ันตอนและแนวทางดานการมีสวนรวมในการ
วางโครงการ กเ็พื่อมุงหวังใหเกิดการใหขอมูลโครงการตอประชาชนที่มีสวนไดเสียโดยตรง เพราะจะ
เปนผูท่ีไดรับผลกระทบตอความเปนอยูและวิถีชีวิต ใหเกิดการรับรู สามารถแสดงความคิดเห็นตอ
โครงการ มีโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ตอโครงการและนําไปสูการรวมคิด รวมทํา และรวม
ตัดสินใจโครงการในท่ีสุด ซ่ึงการดําเนนิการข้ันตอนนีไ้ดใชแนวทางในการปฏิบัติงานการมีสวนรวม
โดยมีวตัถุประสงค ดังนี ้ 

- เพื่อเผยแพรบทบาท หนาท่ี ภารกิจของกรมชลประทานและหนวยงานในพ้ืนท่ี รวมถึงการ
เพิ่มพนูความรูเบ้ืองตนดานงานชลประทาน การใหขอมูลขาวสารของโครงการแก
กลุมเปาหมายอยางถูกตองชัดเจนและตอเนือ่ง เปนการดําเนินการเชิงรุก โดยใชส่ือ
ประชาสัมพนัธ และส่ือบุคคลตามความเหมาะสม  

- เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจแกประชาชนอยางถูกตอง รวดเร็ว และชัดเจน รวมท้ังรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะตอโครงการ เพือ่ใหเกดิการคลายความกังวลใจ สรางความเขาใจตอ
งานชลประทานในองคประกอบดานตาง ๆ โดยคํานงึถึงการช้ีแจงใหขอมูลใหเกดิความ
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- เพื่อสรางความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางชุมชนและภาคราชการ เพื่อใหเกดิระบบการ
รับทราบขอมูลสภาพปญหาในทางลึกจนเกิดความไววางใจตอกนั แสดงความจริงใจ และ
กอความเช่ือม่ันในแนวทางการพัฒนาโครงการ รวมท้ังสงเสริมความเขมแข็งขององคกร
ทองถ่ินเพื่อเปนกลไกชวยผลักดนัใหโครงการประสบความสําเร็จ 

- เพื่อสรางความเปนเอกภาพและมีทิศทางเดียวกนัในหนวยงาน สรางระบบประสานงาน
ขอมูลของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน สํานกับริหารโครงการ สํานกัชลประทาน เจาหนาท่ี
ชลประทานจงัหวดั เจาหนาท่ีสํารวจดานตางๆ โดยจะตองมีการแลกเปล่ียนขอมูลและ
ประชุมหารือรวมกันอยางใกลชิดเปนระยะ ๆ 

 1.5 เทคนิคการใหขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม 

  การใหขอมูลขาวสารโครงการในข้ันตอนการพิจารณาวางโครงการเปนส่ิงสําคัญ ควรเร่ิมจากให
ขอมูลของระบบลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา และลุมน้ําสาขายอย ท่ีใกลกับจดุท่ีมีการรองขอโครงการจาก
ประชาชน เพื่อสานจดุสนใจของงานดานเทคนิคของภาครัฐกับภาคประชาชน ท้ังนี้ประชาชน องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน จะมีฐานขอมูล 25 ลุมน้ําและแผนรวมบูรณาการมากอนบางแลว แตงานพิจารณา
วางโครงการชลประทานจะมกีารศกึษาขอมูลหลายดานและมีรายละเอียดมากข้ึน มีการเก็บขอมูลพืน้ฐาน
หลายอยางในพ้ืนท่ีโครงการเพื่อใชในเชิงวิเคราะห มีการตรวจสอบสภาพขอมูลธรณวีิทยา อุทกวทิยา 
และแผนงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวของท่ีอาจมีผลตอปริมาณนํ้าทา ความมั่นคงปลอดภยัทางธรณีวทิยา/
ฐานราก การผันน้ํา ฯลฯ โดยเกีย่วของกับการจัดเตรียมและจัดทําขอมูลดานตาง ๆ ประกอบการดานการมี
สวนรวม ดังนี ้

- เอกสาร แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการและแนวทางเลือกในการแกไขปญหา โดยการ
ประชุมกลุมยอย 

- เอกสารแสดงขอมูลรายละเอียดโครงการเบ้ืองตนตามแนวทางเลือกท่ีเสนอ โดย
การประชุมกลุมยอย 

- แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากผูนําชุมชน องคการ
บริหารสวนทองถ่ิน  เกี่ยวกบัสภาพปญหา แนวทางการแกไขปญหาเบ้ืองตนตาม
ความคิดเหน็ของประชาชน โดยการประชุมกลุมยอยผูนาํทองถ่ินและการ
สัมภาษณ 
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- ส่ือจําลองการเก็บกกัน้าํของอางเก็บน้าํ การจาํลองภาพการควบคุมน้ําและระบายน้ํา 
การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนส่ือในการนําเสนอ โดยการประชุม
กลุมยอย 

- เอกสารการใหความรูชลประทาน เร่ืองเหมอืงฝาย อางเก็บน้ํา ส่ือประชาสัมพันธ
หรือวทิยากร ในการเพิ่มพนูใหความรูเบ้ืองตนดานงานชลประทานเพ่ือใหเกดิ
ความคุนเคยกบังานชลประทาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

- เอกสารหรือแผนงานแสดงกรอบการดาํเนนิงานโครงการ เพื่อใหทองถ่ินเขาใจรับรู
ในกจิกรรมของกระบวนงานการพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ ข้ันตอนของงานในระยะตอไป แผนและกิจกรรมของงานตาม
ระยะเวลาในการใหขอมูลแกประชาชน มีการตรวจสอบการรับรูอยางตอเนื่อง โดย
การใชแบบสอบถามและการเยี่ยมเยยีนประชาชน  

- รายงาน หลักฐานการประชุมรวมกบัประชาชน ใหความสาํคัญตอปญหาและการ
แกไขปญหาของประชาชนอยางจริงจงั การรับฟงความคิดเหน็อยางต้ังใจ บันทึก
ประเดน็ของการประชุมหารือใหชัดเจน  และแจงใหประชาชนทราบถึงวิธีการและ
กําหนดเวลาในการแจงรายงานการประชุม ผลการพิจารณาดานเทคนิคท่ีกําหนด
รูปแบบและลักษณะโครงการ 

 
 การสรางเสริมการมีสวนรวมของผูเกีย่วของทุกฝาย โดยประสานงานอยางใกลชิดกบัองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและรวมกันสรางกระบวนการใหเกดิการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็ แนว
ทางการแกไขปญหา การเสนอทางเลือกการพัฒนาโครงการ โดยใชกลยทุธท่ีเหมาะสมสอดคลองกบั
ลักษณะของกลุมเปาหมายและระดบัของการมีสวนรวม  เชน  การประชุมเวทีทองถ่ิน  การประชุมระดม
ความคิดเหน็  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน ดงันัน้ การดําเนนิการโครงการชลประทาน จะตอง
คํานึงถึงผูท่ีไดรับผลกระทบและผูเกีย่วของ (Stakeholders) เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและใหเปนท่ียอมรับมากท่ีสุด 
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2. การมีสวนรวมในกระบวนงานสํารวจ   
     
 กระบวนการสํารวจเปนกระบวนงานทางดานเทคนิคเพื่อใหการสนับสนุนขอมูลแผนท่ีภูมิ
ประเทศ   และรายงานขอมูลธรณีวิทยา –ปฐพีกลศาสตร แกกระบวนงานการศึกษาความเหมาะสม
โครงการชลประทาน  กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน  กระบวนงานการกอสราง
โครงการชลประทาน โครงการจัดรูปท่ีดนิและโครงการปฏิบัติการคัน-คูน้ํา   เพื่อนาํขอมูลไปดําเนิน
การศึกษาและตอบเร่ืองผูรอง     แบงชวงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ 

1.การเตรียมความพรอมงานการสํารวจ 
2.การดําเนินการสํารวจ 
 

1.  การเตรียมความพรอมงานการสํารวจ 
1.1.วัตถุประสงค 
 -  เพื่อตรวจสอบความพรอมของขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศและรายงานขอมูล             
                 ธรณีวิทยา – ปฐพีกลศาสตร   ในการสนับสนุนขอมูลใหแกกระบวนงานงานศึกษา 
                 ความเหมาะโครงการชลประทานและกระบวนงานงานออกแบบโครงการ 
                 ชลประทานในการตอบเร่ืองประชาชน 

- เพื่อประสานงานกับองคกรภายในและภายนอกในการขอรับการสนับสนุนขอมูล 
                              เบ้ืองตน 

1.2.การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
- ขอมูลท่ีใหกบัหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ไดแก  วัตถุประสงค   สาระสําคัญ    

                              หนวยงานรับผิดชอบ   สถานท่ีดําเนินการ   ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ           
                              ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ  

1.3.เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร 
 - หนังสือราชการ  เปนการติดตอส่ือสารอยางเปนทางการ  ระหวางหนวยราชการ 
                ภายในและภายนอก  
 - การประชุมคณะทํางานพิเศษ  เปนการแตงต้ังตัวแทนจากหนวยงานตางๆท่ี  
                เกี่ยวของ 
1.4.เทคนิคการมีสวนรวม 

  - ประชุม  เปนการประชุมระหวางหนวยราชการตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานความ 
                              รวมมือทางดานการสนับสนุนขอมูลและการดําเนินการสํารวจ 
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2.การดําเนินการสํารวจ 
2.1.วัตถุประสงค 

- เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจข้ันตอนการสํารวจ 
- เพื่อใหประชาชนใหการสนับสนุนกระบวนงานการสํารวจ 
- เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียท่ีอาจไดรับผลกระทบมีมาตรการ 

                             ปองกันผลกระทบรวมกนั 
2.2. การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 

- เม่ือเร่ิมงานสํารวจ  ไดรับขอมูลเกี่ยวกับช่ือหนวยงานเจาของโครงการ  สถานท่ี 
                              ติดตอและหมายเลขโทรศัพท  ขอบเขตพ้ืนท่ีสํารวจ   ระยะเวลาเร่ิมตนและ        
                              ระยะเวลาส้ินสุดการสํารวจ 

-ระหวางดําเนนิการสํารวจ  ประชาชนเจาของพื้นท่ีไดรับทราบวันนดัหมายเพ่ือให 
                             ขอมูลนําช้ีเขตในการสํารวจปกหลักเขต/การรังวัดแบงแยกแปลงกรรมสิทธ์ิ 
 

2.3. เทคนิคการมีสวนรวม 
ระดับ 1 ใหขอมูล 

1.1  ประชาสัมพันธทางส่ืออิเล็กทรอนิคส(วิทยุ  โทรทัศน www)  เปนการส่ือสาร 
                                   เพื่อใหขอมูลตางๆไดโดยตรง  ไดแก ขอมูลโครงการ  ขอมูลผูรับผิดชอบ       
                                   โครงการ  ขอมูลชองทางการติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

1.2  ประชุมช้ีแจง  เพื่อใหขอมูลตางๆของโครงการแกเจาหนาท่ีทองถ่ินและ 
                                   ประชาชน 

1.3  จัดนิทรรศการ  แสดงข้ันตอนการดําเนินการสํารวจ  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ัน 
                                  กับประชาชนรวมท้ังมาตรการปองกันผลกระทบ  และผลผลิต/ผลลัพธท่ีไดจา     
                                  การสํารวจ  ทําใหประชาชนไดทราบความเปนมาและความกาวหนาของการ  
                                  ดําเนินการโครงการชลประทาน 

1.4  จัดทีมลงพื้นท่ี  เพ่ือใหเจาหนาท่ีทองถ่ินและประชาชนในทองท่ีไดรูจักกับ 
                                  ผูรับผิดชอบโครงการ  โดยตองใหขอมูลตางๆ  ดังนี้  ขอมูลโครงการ   ขอมูล  
                                  ผูรับผิด ชอบโครงการ  ขอมูลชองทาง การประสานติดตอกับหนวยงานท่ี  
                                  รับผิดชอบ 

1.5  เปดศูนยขอมูลขาวสาร  โดยการตอบคําถามเก่ียวกับกิจกรรมดานการสํารวจ 
1.6  เอกสารขอเท็จจริง  เพื่อช้ีแจงเกีย่วกับโครงการในทุกๆดาน 

ปดประกาศ   โดยการปดประกาศขอมูลการดําเนินการสํารวจในท่ีสาธารณะ 1.7  
                                  ตางๆ เชน ท่ีวาการอําเภอ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีทําการกํานัน/  
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                                   ผูใหญบาน 
1.8  หอกระจายขาว  เปนการประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานไดรับทราบ 

                                   อยางท่ัวถึง 
1.9  วิทยุชุมชน   เปนการประชาสัมพันธใหประชาชนในทองท่ีไดกวางข้ึนผาน 

                                  ทางส่ือทองถ่ิน 
1.10  ส่ือมวลชน  เปนการใหขอมูลขาวสารผานคนกลางสูประชาชน 

ระดับ 2  หารือ    
2.1   สนทนากลุมยอย  เพื่อปรึกษาหารือเกีย่วกับโครงการระหวางผูแทนโครงการ 

                                   กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน 
สายดวน  ประชาชนสามารถท่ีจะสอบถามขอมูลโครงการในระหวางการ 2.2  

                                  ดําเนินการสํารวจไดโดยตรงและไดรับทราบขอมูลจากผูเกี่ยวของ/ผูเชี่ยวชาญ 
2.3  Web Board เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมในการแสดงความ 

                                   คิดเหน็ผานทางเว็บไซด 
ระดับ 3 เขาไปเก่ียวของ    

3.1  ประชุมกลุมยอย  การประชุมรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองท่ีและ 
                                  ประชาชนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการสํารวจ    และรับฟงความคิดเหน็     
                                  การปรับปรุงแผนการสํารวจท่ีเหมาะสม 

3.2  เวทีสาธารณะ  เปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 
                                  ตามท่ีสาธารณะ 

3.3  สานเสวนา  เพื่อรับฟงทุกๆปญหาท่ีเกีย่วกับโครงการชลประทานจาก 
                                  ประชาชน 
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3. การมีสวนรวมในกระบวนงานออกแบบ   
 

      กระบวนการงานออกแบบเปนกระบวนการงานทางดานวิชาการ ประกอบดวยการ
คํานวณออกแบบตามหลักวชิาการทางดานวิศวกรรมศาสตร  ดานชลศาสตร และดานอุทกศาสตร 
เพื่อใหไดรายระเอียดของโครงการจัดหาน้ํา เปนแบบรูปรายละเอียดท่ีสามารถใชในการคํานวณหา
ปริมาณงาน และราคา สําหรับการจัดหางบประมาณเพ่ือเขาสูกระบวนงานกอสรางตอไป กระบวนการ
งานออกแบบมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี ้
 

3.1 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดหาขอมูลท่ีสําคัญและจําเปน 
วัตถุประสงค เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลรายละเอียดท่ีสําคัญ และจําเปนในดาน 

ตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการงานออกแบบเพ่ือใหมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ใน
การตัดสินใจในการออกแบบคํานวณโครงการจัดหาน้ํา อันประกอบดวย 

1. ขอมูลจากสํานักบริหารโครงการหรือบริษัทท่ีปรึกษา ไดแก  
- รายงานเบ้ืองตน (RR. –Reconnaissance Report)  
- รายงานวางโครงการ (PR. Pre-Feasibility Report)  
- รายงานโครงการเรงดวนพิเศษ (SR- Special Report)  
- รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS- Feasibility Study)  
- รายงานการพิจารณาและศึกษาประเมินผลในเร่ืองผลกระทบส่ิงแวดลอม    
  และสังคม (EIA-Environmental Impact Assessment) 

2. ขอมูลจากสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา หรือบริษัทท่ีปรึกษาไดแก 
- ขอมูลสํารวจสภาพภูมิประเทศ เชน สภาพปาไม ส่ิงแวดลอม วัตถุโบราณ      
   สัตวปา เสนทางสัญจรของประชาชน และบานเรือนหรือท่ีทํากินของ 
    ประชาชน ซ่ึงถือวาเปนผลกระทบในดานส่ิงแวดลอม  
-  ขอมูลพื้นท่ีของโครงการ เชน แผนท่ีสถานท่ีตั้งโครงการ อาคารหัวงาน    
    พิกัด ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ เสนช้ันระดับ 
-  ขอมูลสํารวจธรณีวิทยาฐานราก เชน แผนท่ีสภาพธรณวีิทยาสัณฐาน 
   ครอบคลุมพื้นท่ีของโครงการ 
-  ขอมูลสํารวจธรณีฟสิกส เชน สภาพฐานรากท่ีสามารถสังเกตเห็นความ 
    ผิดปกติในช้ันฐานราก การเกิดรอยเล่ือน (Fault) สามารถใชเปนแนวทาง    
    ในการพจิารณากําหนดเง่ือนไขรายละเอียดของงานฐานรากของอาคาร 
    ตางๆ ได 
- ขอมูลสํารวจแหลงยืมดิน (Borrow Areas) แหลงยืมดินเปนขอมูลท่ี 
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  สําคัญอีกอยางหนึ่ง ท่ีจะใชในการพจิารณาประกอบการออกแบบเข่ือน  
  เนื่องจากจะใหขอมูลในเร่ืองท่ีตั้ง ปริมาณและชนิดของแหลงดินท่ีจะใช     
  กอสรางตัวเข่ือน 
- ขอมูลจากสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ไดแก  ขอมูลลักษณะทางอุทก    
  วิทยา 
- ขอมูลจากสํานักวจิัยและพฒันา ไดแก  ขอมูลการวิเคราะหและทดสอบ    
  คุณสมบัติดิน   และขอมูลการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติวัสดุ      
  กอสราง 
 

       3.2 ทบทวนความเหมาะสม และผลกระทบ  
วัตถุประสงคเพื่อผูออกแบบจะตองทําการพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ของ

โครงการใหครบถวน และชัดเจน เชน ตําแหนงท่ีตั้งหวังานเข่ือนและอาคารประกอบ องคประกอบ
ของโครงการ รูปแบบอาคารท่ีไดศึกษาไวแตเดิม ผลกระทบดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน หากมีการสํารวจ
ออกแบบและกอสรางโครงการ เปนตน หากพบวามีความเหมาะสมและความเปนไปไดตามท่ีกําหนด
ไว กใ็หดําเนินการตอไป แตถาหากพบวาเร่ืองใดท่ีไมมีความเหมาะสม จะตองพจิารณาปรับเปล่ียน
แกไขหรือเพ่ิมเติมใหครบถวนและเกิดความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน พรอมท้ังหารือกับผูท่ีเกี่ยวของทุก
ดานรวมทั้งผุมีสวนไดเสีย เพือ่ใหเกดิความเขาใจตรงกัน และไดขอยุติท่ีสามารถทําใหใชในการ
ดําเนินการในข้ันตอนตอไปได 
 

3.3 จัดทําแนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Design) 
ข้ันตอนนี้จะเปนการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบโครงการภาพรวม อาทิเชน 

ตําแหนงท่ีตั้งอาคารหัวงาน ท้ังตัวเข่ือนและอาคารประกอบ รวมท้ังการกําหนดรูปแบบและชนิด
อาคารท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี ขอมูลตางๆ และวัตถุประสงคของโครงการตามท่ี
กําหนดไว วิศวกรผูออกแบบจะตองจดัทําแบบเคาโครงผังโครงการ (Layout) เชน อาคารหัวงาน 
รูปรางเข่ือน อาคารทางระบายน้ําลน อาคารทอสงน้ํา ถนนบํารุงรักษาทายเข่ือน เปนตน รวมท้ัง
คําอธิบายรายละเอียดวิธีการพิจารณากําหนดท่ีตั้ง รูปแบบ ชนิด และองคประกอบของอาคารแตละ
ประเภทใหครบถวน แลวจัดทําเปนเลมรายงานเพ่ือใชในการนําเสนอพรอมการจัดทําแบบแปลน
แสดงเคาโครงผังอาคารหัวงานประกอบไปดวย แปลนแสดงตําแหนงท่ีตั้งอาคาร และรูปตัดท่ัวไป ท่ี
จะสามารถใหรายละเอียดเปนภาพรวมของอาคารหัวงานในเบ้ืองตนวา มีองคประกอบและรูปแบบ
อยางไร ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงแกไขใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึนเม่ือไดผานการพิจารณาไป
แลว ในข้ันตอนนี้จะมีการรวมกนัพิจารณาในหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของในรูปแบบของการประชุม
หารือกลุมยอย 
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        3.4 สรุปลักษณะโครงการและขออนุมัติในหลักการ  
วัตถุประสงคจะเปนการสรุปลักษณะโครงการและขออนมัุติในหลักการจากสํานัก

ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เพือ่ดําเนินการในข้ันคํานวณออกแบบรายละเอียดตอไป การ
ดําเนินการในข้ันตอนนี้จะทําใหทราบถึงรายละเอียดลักษณะ ตลอดจนองคประกอบของโครงการ
รวมท้ังวัตถุประสงคของโครงการไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน หลังจากไดมีการประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานภายในท่ีเกีย่วของแลว นอกจากน้ันผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ของสํานักออกแบบฯ  ยัง
สามารถใหคําแนะนําหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งข้ึนไดอีกดวย   การสรุป
ลักษณะโครงการและขออนมัุติในหลักการ จะตองมีการจัดทํารายงานพรอมแบบเคาโครงเบ้ืองตนที่มี
ความละเอียดชัดเจน เพื่อใชประกอบการพิจารณาไดโดยสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ันยังสามารถ
ใชเปนเอกสารหลักฐานและขอมูลในการดาํเนินงานข้ันตอไป รวมท้ังใชสําหรับการประชุมช้ีแจงใน
พื้นที่ หรือเปนการเผยแพรโครงการเบ้ืองตนใหผูมีสวนไดเสีย หรือใหผูสนใจท่ัวไปไดรับทราบ 

 

3.5 กําหนดขอบเขตการสํารวจเพิ่มเติม  
ในข้ันนีว้ิศวกรผูออกแบบจะตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบวา มีขอมูลสวนใดท่ี

ยังไมเพยีงพอหรือไมครบ ซ่ึงจะทําใหเกดิปญหาและอุปสรรคกับการออกแบบตอไปได จะตองทําการ
กําหนดขอบเขตและปริมาณงานการสํารวจขอมูลเหลานัน้เพิ่มเติมใหครบถวน โดยจัดทําคําขอให
สํารวจเพิ่มเติมไปยังหนวยงานท่ีเกีย่วของหรือจัดทําขอมูลนั้นๆ  ขอมูลท่ีจะขอใหมีการสํารวจเพิ่มเติม
สวนมาก ไดแก  ขอมูลสํารวจสภาพภูมิประเทศบริเวณหวังานเข่ือนและตามอาคารประกอบตางๆ โดย
จะเปนการสํารวจผังบริเวณ (Site Plan) รูปตัดตามยาว (Profile) และรูปตัดตามขวาง (Cross Section) 
หรืออาจจะมีการขอใหสํารวจขอบเขตอางเก็บน้ําเพิ่มเติมดวยก็ได หากตรวจพบวาขอมูลเดิมไม
ครอบคลุมขอบเขตอางเก็บน้ําท้ังหมด รวมท้ังการสํารวจแนวถนนขอบอางเก็บน้ําหรือถนนทดแทนน้ํา
ทวมเพิ่มเติม เปนตน นอกจากน้ันยังมีการขอใหสํารวจสภาพธรณีวิทยาฐานรากตามแนวศูนยกลาง
อาคาร การขอใหมีการสํารวจแหลงดนิและทดสอบคุณสมบัติดิน รวมท้ังวัสดุกอสรางเพิ่มเติมอีกดวย
เชนกัน ในข้ันตอนนี้อาจจําเปนตองมีการช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนในการการใชพื้นท่ีใน
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น หรือใหขอมูลเพิ่มเติมใน
ข้ันตอนนี้ได 

 

3.6 จัดทํารายงานคํานวณดานวิศวกรรม 
เปนข้ันตอนท่ีถือวาสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งทางดานวิชาการในการคํานวณออกแบบ

โครงการ เพื่อกําหนดรูปแบบ ขนาดของอาคารตางๆ  และตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารให
ครบถวน โดยการพิจารณาใชคาตัวแปรตางๆ ท่ีจําเปนจากขอมูลท่ีมีอยูเดิม หรือจากขอมูลของ
โครงการอ่ืนในบริเวณใกลเคียงไปกอน ท้ังนี้เพื่อใหเกดิความตอเนื่องและความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน การคํานวณออกแบบในข้ันตอนนี้อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไมมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด 
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3.7 การจัดทําแบบแปลนฉบับราง  
เม่ือไดจดัทํารายการคํานวณตามท่ีกลาวไวแลว จะทําใหทราบขนาดและรายละเอียดตางๆ 

ของอาคารเพียงพอท่ีจะนําไปจัดทําแบบแปลนไดเปนอยางดี ซ่ึงแบบแปลนในข้ันนีจ้ะถือวาเปนแบบ
แปลนฉบับราง โดยจะมีรายละเอียดตางๆ ครบถวนตามหลักวิศวกรรมและหลักการเขียนแบบทุก
ประการ หรือกลาวอีกนยัหนึ่ง หากขอมูลไมเปล่ียนแปลงมากนัก ก็สามารถนําแบบแปลนฉบับรางชุด
นี้ไปใชในการกอสรางไดเลย ซ่ึงถือไดวาเปนระดับความละเอียดถูกตองข้ันสุดทายของการจัดทําแบบ
แปลนในข้ันนี ้  วิศวกรผูออกแบบจะตองจดัทําแบบแปลนฉบับรางนี้ ดวยความละเอียดรอบคอบ
ชัดเจนและถูกตอง เปนไปตามรายการคํานวณท่ีจัดทําไว  พรอมจะนําไปใชเพื่อการกอสรางไดทันที 
โดยจะตองตรวจสอบความเรียบรอย กอนจัดสงใหผูตรวจแบบพิจารณา หากมีขอสงสัยหรือปญหา ใน
ระหวางการจดัทําแบบแปลน จะตองปรึกษาหารือ ขอความเหน็และคําช้ีแนะ จากผูตรวจแบบหรือ
หัวหนาฝายทันที ท้ังนี้เพื่อใหการจัดทําแบบแปลนสําเร็จเรียบรอยโดยรวดเร็ว การท่ีวศิวกรผูออกแบบ
จัดทําเฉพาะแบบรูปโดยไมแสดงรายละเอียดใหครบถวน แลวจดัสงใหผูตรวจแบบพิจารณาอีข้ันตอน
หนึ่ง การจัดทําแบบแปลนนอกจากจะตองใหมีความถูกตองตามหลักวศิวกรรมแลว ยังจะตองใหมี
ความถูกตองเปนระเบียบเรียบรอยตามมาตรฐานการเขียนแบบของสํานักออกแบบวศิวกรรมและ
สถาปตยกรรมอีกดวย 

แบบรางท่ีไดในข้ันตอนนี้สามารถนําไปใชช้ีแจงในการเขารวมประชุมในพ้ืนท่ี หรือ
ประชุมผูมีสวนไดเสีย อาจจะทําเปนในรูปแบบของหุนจาํลองก็ได เพื่อใหไดมองเหน็ภาพเหมือนจริง 

 

3.8 การออกแบบข้ันสุดทาย และจัดทําทะเบียนแบบ  
ในระหวางการจัดทําแบบแปลนฉบับรางหรือหากไดจดัทําเสร็จเรียบรอยไปแลว วศิวกร

ผูออกแบบจะตองทําการตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดรับเพิ่มเติม รวมท้ัง
พิจารณาตรวจสอบวามีความแตกตางไปจากขอมูลท่ีมีอยูเดิมหรือไม แลวจึงทําการสรุปขอมูลท่ีใชใน
การคํานวณออกแบบท้ังหมด หากขอมูลมีความแตกตางๆกันมากจะตองรายงานใหผูตรวจแบบหรือ
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3.9 จัดทําแบบฉบับสมบูรณ ตรวจแบบ เสนอแบบ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ   
ผูตรวจแบบจะทําการตรวจพจิารณาความถูกตอง ความเหมาะสมและความเรียบรอยให

เปนไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อใหไดแบบฉบับสมบูรณเพื่อใหนําไปใชในการกอสรางไดโดยไมมี
ปญหาใดๆท้ังส้ินรวมท้ังจะตองใหแบบแปลนเปนไปตามมาตรฐานการเขียนแบบทีสํ่านักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมกําหนดไวดวยเชนเดยีวกัน หากพบขอบกพรอง ผูตรวจแบบจะจัดสง
แบบแปลนพรอมอธิบายรายละเอียดการพจิารณาใหวิศวกรผูออกแบบนํากลับไปแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตอง แลวจงึสงกลับมาใหพิจารณาใหมอีกคร้ังหนึ่ง หากถูกตองแลว หัวหนาฝายจะตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมและความเรียบรอยโดยทั่วไปอีกคร้ังกอนจัดสงไปขอความเหน็ชอบจากสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม โดยกอนจัดสงแบบแปลนในข้ันตอไป ผูปฏิบัติงานทุกคน
จะตองลงนามรับรองในชองกรอบช่ือแบบใหครบถวน เม่ือหัวหนากลุมออกแบบเข่ือนจัดสงแบบ
แปลนท่ีไดพจิารณามาแลวไปใหผูอํานวยการสํานักออกแบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเม่ือ
แบบแปลนมีความเหมาะสมเรียบรอยดีแลวผูอํานวยการสํานักออกแบบฯ จะลงนามใหความเห็นชอบ 
ตอจากนัน้จึงจดัสงแบบแปลนไปใหผูบริหารกรมชลประทานโดยรองอธิบดีฝายวิชาการจะเปนผูลง
นามอนุมัติแบบแปลนแทนกรมฯ แบบแปลนท่ีไดรับการอนุมัติแลว จะถูกสงกลับมาท่ีหนวยงานท่ี
จัดทําแบบแปลนชุดนั้น ซ่ึงจะตองลงวนัท่ีอนุมัติแบบ ในแบบแปลนทุกแผน กอนนําไปใชงานใน
ข้ันตอนอ่ืนๆ ตอไป 

 

3.10 จัดทํารายงานสรุปการออกแบบ  
วิศวกรผูออกแบบจะตองจดัทํารายงานสรุปการออกแบบโครงการภายหลังจากท่ีได

จัดสงแบบแปลนไปใหผูตรวจแบบพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ท้ังนี้เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
แบบแปลนและเผยแพรใหผูสนใจท่ัวไปไดรับทราบรวมท้ังเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําทะเบียน
ประชากรที่มีสวนไดเสียตอไป  

 
 

เทคนิคการมีสวนรวมกระบวนงานออกแบบ 
  -      ประชุมกลุมยอย  เปนการทํางานในหนวยงานเพื่อรวมกันหาแนวทางการ 
ออกแบบท่ีเปนไปตามหลักวิชาการบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง และจัดประชุมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัแบบรายละเอียดรวมกับเจาหนาท่ีของหนวยงานหนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของ 
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-      ประชุมช้ีแจงรวมกับเจาหนาท่ีสํานักชลประทานเจาของพื้นท่ีและจาก 
หนวยงานภายนอก ประกอบดวย เจาหนาท่ีปกครองทองถ่ิน  เจาหนาท่ีท่ีดินทองท่ี   องคการบริหาร
สวนตําบล และประชาชนผูมีสวนไดเสีย   เพื่อช้ีแจงและขอความรวมมือช้ีเขตในกระบวนงานดานการ
ออกแบบพรอมท้ังหาแนวทางการออกแบบโครงการรวมกัน 

- เวทีสาธารณะ  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสรวมแสดง 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับแบบของโครงการในท่ีสาธารณะ 

- การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการโดยการสง 
รายละเอียดโครงการในรูปแบบรายละเอียด โปสเตอร หรือโมเดล เพื่อการจัดแสดงนทิรรศการหรือ
นําเสนอในโอกาสตางๆ 
 

              4. การมีสวนรวมในกระบวนงานกอสราง 

  หลังจากการออกแบบกอสรางดําเนินการแลวเสร็จ  การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ในการกอสราง  ควรเร่ิมดําเนินการไปพรอมกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดหาทีด่นิ  
เนื่องจากหนวยงานกอสรางตองประกาศเขตกอสราง ซ่ึงจะกําหนดในวันท่ีเร่ิมสํารวจปกหลักเขต
กําหนดเขตกอสราง  นอกจากนี้ในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติหลักเกณฑ
อยางหนึ่งคือไมมีปญหากับประชาชนในพื้นท่ีและบริเวณใกลเคียงและตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองท่ีท่ีปานั้นตั้งอยู ดังนัน้การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ในการกอสราง   จึงมีความจาํเปนตองดําเนนิการต้ังแตข้ันตอนการประกาศเขตกอสรางจนถึงการ
กอสรางแลวเสร็จ  ซ่ึงจะแบงชวงการดําเนนิการเปน  2  ระยะ  คือ 
  1.  ระยะการเตรียมความพรอมงานกอสราง  
  2.  ระยะการกอสราง  
 

1. ระยะการเตรียมความพรอมงานกอสราง  

               ระยะการเตรียมความพรอมงานกอสรางมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  การประกาศ
เร่ิมโครงการกอสราง  การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตท่ีดิน  การปกหลักเขต  การรังวัดแบงแยก
แปลงกรรมสิทธ์ิ  และการจายเงินคาท่ีดนิ 
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 วัตถุประสงค 
  -  เพื่อใหประชาชนมีสวนรับรูในการเปดโครงการกอสรางชลประทาน 
  -  เพื่อใหองคการบริหารสวนทองถ่ินมีมติใหความเห็นชอบใหเขาใชท่ีดิน

ของรัฐเพื่อกอสรางโครงการชลประทาน 
  -  เพื่อใหประชาชนท่ีมีสวนไดเสียทราบแนวเขตท่ีดินท่ีตองใชในการ

กอสรางโครงการชลประทานและมีสวนรวมในการตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของตนเอง 
  -  เพื่อใหการกาํหนดราคาคาทดแทนทรัพยสินที่เปนธรรมตอประชาชน

เจาของทรัพยสินและมีสวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสิน 
  -  เพื่อท่ีประชาชนในทองท่ี  จะไดสะทอนผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับจาก

การกอสราง  และหนวยงานกอสรางวางแผนปองกันผลกระทบเหลาน้ัน  
  การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  

         ขอมูลท่ีจะใหกับประชาชน  ไดแก 
   - ขอมูลโครงการ  

(1) วัตถุประสงคของโครงการ  
(2) สาระสําคัญของโครงการ 
(3) หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
(4) สถานท่ีดําเนินการ  
(5) ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนนิการ 
(6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
(7) ประมาณการคาใชจาย 

                                       - ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับประชาชน  รวมท้ังมาตรการปองกันผลกระทบ 
                                      - ขอมูลชองทางการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร  
   การใหขอมูลขาวสารของโครงการในระยะน้ีมีความสําคัญมาก ดังนั้น
เทคนิคการใหขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชน  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลท่ีถูกตอง
ครบถวน  อันจะนําไปสูการตัดสินใจใหสามารถดําเนินการกอสราง  ตลอดจนการตัง้งบประมาณและ
จัดทําเอกสารประกวดราคาใหครอบคลุมท้ังดานการกอสรางแหลงน้ําและงบประมาณที่จะตองจัดหา
เพื่อปองกันผลกระทบตอประชาชน  เทคนคิการใหขอมูลขาวสารในระยะน้ี  มีดังตอไปนี้ 
   - การบรรยายสรุป  โดยการบรรยายสรุปใหตัวแทนขององคการบริหารสวน
ตําบลทองท่ี  และประชาชนท่ีสนใจใหไดรับทราบถึงขอมูลท่ีถูกตองครบทุกประเดน็ 
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   - การปดประกาศ  โดยการปดประกาศขอมูลการดําเนินการโครงการใน
สถานท่ีสาธารณะ ตาง ๆ เชน  ท่ีวาการอําเภอ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทองท่ี และศาลา
ประจําหมูบาน  เปนตน  
   - การสงรายงานการศึกษา  โครงการใดท่ีมีการจัดทํารายงานการศึกษา ตาง 
ๆ เชนรายงานดานเทคนิคท่ีสําคัญ  หรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม  โครงการกอสรางจัดสง
เอกสารเหลานัน้หรือสรุปเฉพาะสาระสําคัญใหองคการบริหารสวนตําบลทองท่ีหรือหนวยงานอ่ืนท่ี
สนใจ 

  เทคนิคการมีสวนรวม 
   ในการเขาไปมีสวนรวมกบัประชาชนในระยะนี้  เทคนิคท่ีสามารถกระทําได  
เชน  
   - การสนทนากลุมยอย  การสนทนากลุมยอยสามารถท่ีจะชวยใหไดขอมูล
ท้ังในดานกิริยาทาทาง  อารมณ  ประเด็นขอมูลท่ีตองการ  รวมถึงผลกระทบที่ประชาชนคาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนินการโครงการ 
   - การจัดเวทีผูมีสวนไดเสีย  โดยการจดัเวทีใหประชาชนในทองท่ีท้ังผูท่ี
ไดรับประโยชนและผูท่ีไดเสียประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากการดาํเนินงานโครงการ  ไดแสดง
ความคิดเหน็ตลอดจนเหตุผลตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ  และสรุปความเห็นการดําเนินการ
โครงการ  การจัดเวทีผูมีสวนไดเสียจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขององคการบริหารสวนตําบลทองที่
ท่ีจะมีมติใหความเหน็ชอบใหเขาใชท่ีดนิของรัฐเพื่อกอสรางโครงการชลประทาน 
   - การจัดทําแผนที่ความคิดและวางแผนรวมกัน โดยการเชิญตัวแทนของ
ประชาชนในทองท่ีระดมความคิด วางแผนปองกันปญหาตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนจนเปนผลกระทบตอ
ประชาชน 

 2.  ระยะการกอสราง 

  วัตถุประสงค  
   -  เพื่อใหประชาชนมีความสนใจติดตามความกาวหนาการดําเนนิงาน
กอสรางของโครงการ  อันจะนําไปสูความรูสึกท่ีดีตอโครงการ 
   -  เพื่อใหประชาชนไดรวมกนัต้ังเปนกลุมผูใชน้ํา รองรับการถายโอน
โครงการ 
   -  เพื่อใหกลุมผูใชน้ํา และ องคการบริหารสวนทองถ่ินไดเรียนรู หลักการ
ทํางานของอาคารชลประทาน และ ฝกปฏิบัติการซอมแซม บํารุงรักษาเบ้ืองตน 
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  การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร   
   เม่ือเร่ิมงานกอสราง  ประชาชนจะไดรับขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับงาน
กอสราง  ดังนี ้  
   (1)  ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ  สถานท่ีติดตอและหมายเลขโทรศัพท 
   (2)  ประเภทและชนิดของส่ิงกอสราง 
   (3)  ปริมาณงานกอสราง  
   (4)  ช่ือ  ท่ีอยู  ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท  
   (5)  ระยะเวลาเร่ิมตน  และระยะเวลาส้ินสุดการกอสราง  
   (6)  ช่ือเจาหนาท่ีของสวนราชการ  ผูควบคุมงาน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  
   (7)  กําลังกอสรางดวย  ภาษอีากรของประชาชน 
       
   ระหวางการกอสราง  ประชาชนจะไดรับทราบ   
    - ความกาวหนาของการกอสราง  เดือนละ  1  คร้ัง  
    - แนวทางการเขามามีสวนรวมในระหวางกอสรางเพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับมอบโครงการ ภายหลังท่ีโครงการกอสรางเสร็จ ประกอบดวย 
    -  การรวมกลุมของผูรับประโยชนจัดตั้งเปนกลุมผูใชน้าํ  
    -  การกําหนดโครงสรางขององคกรกลุมผูใชน้ํา บทบาทหนาท่ีของ
กรรมการและสมาชิกในระหวางการกอสรางโครงการชลประทาน 
    -  การกําหนดระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  
    -  ปฏิทินกิจกรรมของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทาน 
    -  แนวทางปฏิบัติของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทานเชน การ
วางแผนและบริหารแหลงน้ํา  การประชุมตกลงวางแผนการปลูกพืชและรอบเวรการสงน้ํา การทํา
ความสะอาดคู คลองกอนการสงน้ํา การใชงานอาคารชลประทานและควบคุมการสงน้ํา การ
บํารุงรักษาอาคารชลประทานระหวางการสงน้ําและหลังฤดูการสงน้ํา 
    -  บทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรับถาย
โอนภารกิจโครงการชลประทาน และการสนับสนุนกลุมผูใชน้ําในการใชประโยชน ดูแล ซอมแซม 
บํารุงรักษา อาคารและระบบชลประทาน 
    -  ชางองคการบริหารสวนทองถ่ินและคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา 
รับการถายทอดความรูและการปฏิบัติเร่ืองหลักการทํางาน การซอมแซม การบํารุงรักษา การควบคุม 
เปด – ปด ของอาคารชลประทาน 
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  เทคนิคการใหขอมูล 
    - การบรรยายสรุป  โดยการบรรยายสรุปใหสมาชิกขององคการบริหารสวน
ตําบลทองท่ี  และประชาชนใหทราบถึงแผนงานการกอสรางโครงการ  ซ่ึงจะครอบคลุมถึงแผนงาน
กอสรางและแผนการลดผลกระทบของการกอสราง   
    - การปดประกาศ  โดยการติดตั้งปายแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
กอสรางไว ท้ัง 7  รายการขางตน  ณ  บริเวณสถานท่ีกอสรางอยางนอย  3  จุด  บริเวณจุดเร่ิมตนและ
จุดส้ินสุดงานกอสราง  หรือตามความเหมาะสม 
   - การสงรายงานความกาวหนาการกอสรางใหองคการบริหารสวนตําบล
ทองท่ีและหนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อท่ีจะไดแจงใหประชาชนและสาธารณะชนทราบอยางนอยเดือน
ละ  1  คร้ัง 
   - ประชาสัมพนัธทางส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน  ตลอดจนหนังสือพิมพ
สวนกลาง  การประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวเปนการประชาสัมพันธโครงการกอสรางใน
ภาพรวมผานส่ือมวลชนตาง ๆ ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบและมีความเขาใจเกีย่วกับงานดาน
ชลประทานและโครงการกอสรางนั้น ๆ 
   - ประชาสัมพนัธทางส่ือตาง ๆ เชน วิทยุชุมชน ตลอดจนหนังสือพิมพ
ทองถ่ิน การประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวเปนการประชาสัมพันธโครงการกอสรางในพื้นท่ีเนน
กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีโครงการ ในจังหวดัและในภูมิภาคนั้น ๆ ใหทราบท่ีมา รายละเอียดงาน 
ความกาวหนาและการใหประชาชนมีสวนรวมเพ่ือสรางความเขาใจท่ีดใีหเกิดข้ึน 
   - การเยีย่มชมโครงการ โดยการเชิญหนวยงานราชการอ่ืน กลุมประชาชน 
ตลอดจนส่ือมวลชนเขาการเยี่ยมชมโครงการเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น   
   - การจัดหลักสูตรฝกอบรม  เพื่อฝกทักษะ การใชงาน การตรวจสอบสภาพ 
การซอมบํารุง อาคารชลประทาน ใหชางองคการบริหารสวนทองถ่ินและ กลุมผูใชน้าํ เพื่อใหทราบ
หลักการทํางานของอาคารชลประทาน  สามารถตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร
ชลประทาน สามารถทําการซอมแซมการชํารุดเสียหายเบื้องตน สามารถบํารุงรักษาอาคารใหใชงาน
ไดตามปกติเปนระยะเวลานาน ๆ 

  เทคนิคการมีสวนรวม   

   - การประชุมช้ีแจง  การประชุมรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองที่และ
ประชาชนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของโครงการและรับฟงความคิดเห็น นาํไปปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการตอไป 
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   - การฝกอบรม โครงการกอสรางเชิญชวนใหกลุมผูใชน้ํา องคการบริหาร
สวนตําบลทองท่ีและหนวยงานราชการอ่ืนจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมท่ีจัดข้ึนระหวางการ
กอสราง 
   - การจางแรงงาน โครงการกอสรางควรท่ีจะใหประชาชนในทองท่ีเขามามี
สวนรวมโดยการจางแรงงานในการกอสรางโครงการท้ังนี้เพื่อท่ีประชาชนเหลานั้นมีรายไดและมี
ความรูสึกหวงแหนในโครงการนั้น 
   - สายดวน ประชาชนสามารถที่จะสอบถามขอมูลในระหวางการกอสราง
โครงการได   โดยการโทรศัพทไปยังหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานเจาของโครงการ 
 

 5. การมีสวนรวมในกระบวนงานสงมอบโครงการ 
 

  โครงการชลประทานเปนโครงการท่ีรัฐลงทุนให เพื่อสนบัสนุนปจจยัการผลิตดาน
ทรัพยากรน้ําใหเกษตรกร ในการดําเนินกจิกรรมดานเกษตรกรรม  เพือ่พัฒนารายได สรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดี   แตเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  จึงทําใหมีเพียงบางพ้ืนท่ี  ท่ีไดรับการ
สนับสนุนใหมีการจัดต้ังโครงการชลประทาน   โดยยังคงมีพื้นท่ีอีกจํานวนมาก ท่ีมีความตองการ
โครงการชลประทานแตไมไดรับโอกาส   ดังน้ัน  พืน้ท่ีท่ีไดรับโครงการชลประทานจึงมีโอกาสที่
ดีกวา     การไดรับโอกาสท่ีดีกวานี้   ตามหลักความเสมอภาคและหลักความยตุิธรรมแลว  ผูท่ีไดรับ
ประโยชนควรตองเปนผูออกคาใชจาย ประกอบกับกฎหมายการถายโอนภารกจิใหองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน  กําหนดใหโครงการชลประทานขนาดเล็กตองถายโอนภารกิจใหองคการบริหารสวน
ทองถ่ินเปนผูดูแลบริหารจัดการ และใชประโยชนจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก สวนโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ  ขนาดกลาง และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริกรมชลประทานยังคง
ตองเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแล   แตถึงกระนั้น ก็ยังตองสงมอบโครงการจากสายงานกอสรางมา
ชวยใหการสนบัสนุนดวยอีกสวนหนึ่ง    กรมชลประทานมีระเบียบการสงมอบโครงการชลประทานท่ี
กอสรางแลวเสร็จมาเปนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือมาอยูในความดแูลของโครงการ
ชลประทานจังหวัด (คําส่ังของกรมชลประทานท่ีเกีย่วของ ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก) 
  กรณีการสงมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ท่ีตองสงมอบใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไปดูแลตอนั้น หากเปนเพียงการจัดทําเอกสารสงมอบแลวสงใหผูรับมอบตามข้ันตอน
ปกติ  ความรูสึกของท้ังผูใหและผูรับก็จะเปนธรรมดา รูสึกเปนหนาท่ีท่ีตองทํา หรืออาจรูสึกเปน
ภาระหนาท่ีท่ีถูกมอบใหโดยไมเต็มใจ แตหากผูรับมอบไดมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวน การ
มีสวนรวมในดานการจดัหาน้ํา หรือเพียงบางข้ันตอนของการมีสวนรวม ผูรับมอบจะรูสึกภูมิใจ รูสึก
เปนเจาของ  ความรูสึกอยางนี้ตองสรางใหเกิดข้ึนกับกลุมผูใชน้ําและชุมชนทองถ่ิน  เปนตาราง
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         มีสวนรวม          ไมมีสวนรวม 
 

มีศรัทธา เต็มใจรับมอบ รับภาระอยางเปนทางการ 
ม่ันใจในส่ิงท่ีรับมอบ ไมรู  ไมรับรู  อาคารยังเปนของทางราชการ 

มีพิธีการสงมอบ 
ไมมีพิธีการสงมอบ 
 
     รูปท่ี 2-1  เปรียบเทียบความรูสึกเม่ือรับมอบโครงการจาการมีสวนรวมและการมีพิธีสงมอบ 

 
 

วัตถุประสงค  
  - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของงานชลประทาน  
  - เพื่อใหประชาชนรูสึกภูมิใจ รูสึกเปนเจาของโครงการชลประทาน 
  - เพื่อใหการสงมอบโครงการชลประทานจากงานกอสรางมาเปนงานสงน้ํา  
                              และบํารุงรักษามีความสมบูรณ ท้ังดานเอกสารขอมูลอางอิง และดาน 
                              สังคม  

การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร   
   -  การกําหนดระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา  
   -  ปฏิทินกิจกรรมของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทาน   
   -  แนวทางปฏิบัติของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทานเชน การวางแผนและ 
                                            บริหารแหลงน้ํา  การประชุมตกลงวางแผนการปลูกพืชและรอบเวรการสง 
                                            น้ํา การทําความสะอาดคู คลองกอนการสงน้ํา การใชงานอาคาร 
                                            ชลประทานและควบคุมการสงน้ํา การบํารุงรักษาอาคารชลประทาน 
                                            ระหวางการสงน้ําและหลังฤดูการสงน้ํา 
   - เอกสารขอมูลโครงการชลประทาน ตามระเบียบการสงมอบโครงการ 
                                           กอสรางมาเปนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา เชน ประวตัิความเปนมาของ 
                                           โครงการ ขอมูลเฉพาะของอาคารชลประทาน แนวทางปฏิบัติในการดแูล 
                                           บํารุงรักษา เปนตน 
   - การแนะนําตัวของหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี ทํา 
                                           ความรูจัก องคการบริหารสวนตําบลและ กลุมผูใชน้ํา แลกเปล่ียนขอมูลท่ี 
                                           ทํางาน หมายเลขโทรศัพท เพื่อการติดตอส่ือสาร  
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     - การรวมกนัพิจารณากําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของเจาหนาท่ี 
                                           ชลประทาน องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํา ( รวมทุกภาคสวน  
                                           การใชน้ําท่ีเขาเปนสมาชิกขององคกรผูใชน้าํ) เม่ือพิจารณาเห็นชอบแลว  
                                           ใหจัดทําบันทึกขอตกลง ซ่ึงเรียกวาขอตกลงสาธารณะ  ( Participatory     
                                           Agreement : PA) 
 

  เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร 
   - การจัดประชุม เพื่อแนะนําตัว สรางความคุนเคย รับฟงปญหาอุปสรรคของ  
                                           พื้นที่ ช้ีแจงนโยบาย ทําความเขาใจแนวทางการทํางาน 
   - จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ เร่ือง 
                                           การบริหารจัดการน้ํา  การปฏิบัติการสงน้ํา  การระบายน้ํา  การเก็บขอมูล  
                                           สถิติปริมาณนํ้าทา  ปริมาณการน้ําใช  ใหกับกลุมผูใชน้ําและชางองคการ 
                                           บริหารสวนตําบลใหมีความรู  สามารถนําไปปฏิบัติได  และเปนการ 
                                           แนะนําใหองคการบริหารสวนตําบล และกลุมผูใชน้ําไดรูจักหวัหนาฝาย 
                                           สงน้ําและบํารุงรักษาท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นท่ีชลประทานนัน้ ๆ   ใหสามารถ 
                                           ติดตอประสานงานและขอคําแนะนําไดภายหลังการรับมอบโครงการ 
   เทคนิคการสรางการมีสวนรวม  
   - กระบวนการมีสวนรวมโดยวิธีเวทีชุมชน หรือวิธีกระตุนใหกลุมพิจารณา 
                                          โดยวทิยากรกระบวนการ เพื่อใหเกิดการรวมรางบันทึกขอตกลงสาธารณะ  
                                          ซ่ึงมีสาระสําคัญในการใหผูรับมอบมีสวนรวมในการดแูล บํารุงรักษา ใช    
                                          ประโยชนจากโครงการชลประทาน และจัดเก็บขอมูลสภาพน้ําเก็บกัก น้าํ 
                                          ใชจากแหลงน้ําชลประทาน  ตรวจสอบสภาพอาคารและสงขอมูลติดตอกับ 
                                          หัวหนาฝายสงน้าํและบํารุงรักษาในพ้ืนท่ีไดตลอดเวลา เพือ่ไมใหกลุมผูใช 
                                          น้ําเกิดความรูสึกวาขาดความสนใจจากเจาหนาท่ีชลประทาน 

              - การจัดประชุม เพือ่แนะนําตัว สรางความคุนเคย รับฟงปญหาอุปสรรคของ 
                             พื้นที่ ช้ีแจงนโยบาย ทําความเขาใจแนวทางการทํางาน 
              - จัดใหมีกิจกรรมรวมกันในการสงมอบ รับมอบ โครงการชลประทาน โดย 
                             รวมกันกําหนดขั้นตอนบุคคลท่ีจะรวมในข้ันตอนตาง ๆ เพื่อใหการ 
                             สงมอบ-รับมอบ โครงการชลประทานครบถวนสมบูรณ  บุคคลท่ีจะเชิญ                    
                             มาเปนสักขีพยานในพิธี กลุมบุคคลท่ีจะเขารวมพิธี การจัดอาหาร เคร่ืองดื่ม  
                             กิจกรรมพธีิทางศาสนาเพ่ือความเปนสิริมงคล 
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  ตัวอยางการบรูณาการเทคนิคตาง ๆ เขาดวยกัน 
  ตัวอยางการสงมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก  เม่ือป พ.ศ. 2548 การสงมอบ
โครงการฝายแมงาวทุงโปง  อําเภองาว  จังหวัดลําปาง เปนโครงการชลประทานขนาดเล็ก การสงมอบ
มีข้ันตอนนิมนตพระสงฆสวดมนต เล้ียงพระ กอนท่ีจะสงมอบเอกสารโครงการโดยผูอํานวยการ
สํานักชลประทานท่ี2 สงใหกับนายกองค และรับประทานอาหารรวมกนัระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน
กับกลุมผูใชน้าํและประชาชนบานแมงาวทุงโปง 
  ตัวอยางการใหกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน 
รายงานสภาพน้ํา และติดตอกับฝายสงน้ําและบํารุงรักษาอยางนอยเดือนละคร้ัง โดยการใช
แบบสอบถามงาย ๆ ท่ีจาหนาซองถึงฝายสงน้ําและบํารุงรักษา  ติดแสตมป เพื่อใหกลุมผูใชน้ําสงกลับ
เดือนละคร้ัง แตวิธีนี้มีส่ิงสาํคัญท่ีไมควรละเลย ไดแก การติดตอกลับ แตถาหากกลุมผูใชน้ําแจง  
(ดูตัวอยางแบบสอบถามท่ีภาคผนวก) ข้ันตอนการใหกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมภายหลังการสงมอบ มี
ดังนี ้
  1.  เตรียมแบบสอบถามจํานวนเทาสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ติดแสตมป จาหนาซองให
เรียบรอย 

 2. ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาประสานงานกบักลุมผูใชน้ํา นัดวนั เวลา และผูแทนกลุม
ผูใชน้ํา (ควรเปนผูท่ีตองไปท่ีแหลงน้ําบอย ๆ  พรอมท่ีจะเสียสละเวลาทํางานนี้) 
  3.  ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาออกพบกลุมผูใชน้ําตามวันเวลาท่ีนัดหมาย ช้ีแจง
วัตถุประสงคการกรอกแบบสอบถาม ผลประโยชนท่ีกลุมผูใชน้ําจะไดรับคือ ไดติดตอกับเจาหนาท่ี
ชลประทานตลอดเวลา ซ่ึงจะไดรับคําปรึกษา และการสนับสนุนดานตางๆ ช้ีแจงวิธีกรอก
แบบสอบถาม  และทําการสอนงานในพ้ืนท่ี (On the Job Training) โดยการพาเกษตรกรเดิน
ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานเพ่ือการสังเกตรอยแตกราว การทรุดตัวของอาคาร   การบันทึกการ
ตรวจสอบในแบบสอบถาม บันทึกสภาพน้าํในแหลงน้ํา และสาธิตการซอมแซมช่ัวคราว  
  4. เม่ือไดรับแบบสอบถาม หากกลุมผูใชน้ําแจงมาในแบบสอบถามวาตองการพบ 
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาหรือจะมีการประชุมการปลูกพืช การสงน้ํา การแกไขปญหาเร่ืองน้ํา หรือการ
รวมกันพัฒนาอาคารชลประทานแลว ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาควรเขาไปรวมกิจกรรมดังกลาว เพื่อ
เปนการสรางศรัทธาใหความม่ันใจกับกลุมผูใชน้ํา  สําหรับกรณีท่ีกลุมผูใชน้ําไมมีความตองการพบ
เจาหนาท่ี  ก็ควรตอบกลับใหกลุมผูใชน้ําทราบวาไดรับทราบการรายงานแลวอยางนอย 2 เดือนตอ
กลุม หรืออาจออกเปนจดหมายขาวประจาํ 2 เดือน เพื่อเปนการส่ือสารสองทาง สรางความม่ันใจให
กลุมผูใชน้ําวาเจาหนาท่ีชลประทานยังสนใจอยู 
  5. ทุกปอยางนอยปละคร้ัง โครงการชลประทานควรจัดพบปะกลุมผูใชน้ํา โดยเชิญ
ผูแทนกลุมและผูกรอกแบบสอบถามเขามาพบปะ สังสรรค เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
เจาหนาท่ีชลประทานกับกลุมผูใชน้ํา และกลุมผูใชน้ําดวยกันเอง  โครงการควรเนนความสําคัญของ
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  6. โครงการควรสรุปบทเรียนท่ีไดรับในรอบป เปนเอกสารและแนบผลงานประจําป
ไวเปนองคความรูขององคกรตอไป 
 



 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
เทคนิคและข้ันตอน 

การสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
เพ่ือการประยุกตใชในกระบวนงานจัดหาน้ํา 
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การมีสวนรวมของประชาชน  
ระดับท่ี 1  ใหขอมูล 
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จดหมายขาว/ แผนพับเผยแพรขอมูล 
Newsletter/ Leaflet 

----------------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 การทําจดหมายขาวเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารการดําเนินงานขอเท็จจริง ขอคิดเห็น บท
วิเคราะห เหตุการณตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีอยูนอกองคกร
แตเปนท่ีสนใจของสมาชิกองคกร โดยอาจจะรวมท้ังสาระท่ีหลากหลายในฉบับเดียวกัน จดหมาย
ขาวนิยมจัดทําเปนระยะเวลาที่แนนอน เชน ทุกสัปดาห ทุก 15 วัน หรือทุกเดือน ซ่ึงจัดอยูใน
ประเภทวารสาร โดยท่ัวไปแลวจะเปนการสรุปขาว และเสนอเรื่องราว หรือประเด็นท่ีไดรับความ
สนใจ แลวจัดพิมพเพื่อแจกจายแกผูท่ีเกี่ยวของ หรือผูสนใจ 

วัตถุประสงคของเทคนิค  
1. เพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสารใหแกสมาชิก หรือผูท่ีสนใจ ใหรับทราบผลการดําเนินงาน

ขององคกร 
2. เพื่อเผยแพรแนวทางการดําเนินงาน และกิจกรรมของหนวยงานใหสมาชิกและผูสนใจ 

         ทราบ 
3. เพื่อสรุปเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในองคกรใหแกสมาชิก และผูสนใจ 
4. เพื่อเพ่ิมพูนความรู ใหแกสมาชิกขององคกร และผูสนใจโดยท่ัวไป 
5. เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดนําเสนอผลงานโดยสงผลงานตีพิมพ ในจดหมายขาว 
ลักษณะสําคัญของเทคนิค 
1. มีความยาวไมมาก แบงออกเปนคอลัมนในแตละประเด็น 
2. มีความหลากหลายของเนื้อหา อาจจะเปนสรุปขาวเหตุการณหรือวิชาการ หรือบันเทิง 
3.    จะมีกําหนดการออกจดหมายขาวท่ีแนนอนเปนวาระ หรืออาจจะมีฉบับพิเศษเสริม     
       กอนกําหนดก็ได 

วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนการดาํเนินงาน  

1. การจัดต้ังคณะทํางานจัดทําจดหมายขาว โดยใหมีการมอบหนาท่ีกนัอยางชัดเจนใน
ทีมงานและใหมีบรรณาธิการเปนหวัหนาทีมงานการจัดทําจดหมายขาว 
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2. การจัดทําโครงรางของจดหมายขาว โดยออกแบบลักษณะโครงสรางและ
สวนประกอบของจดหมายขาววาจะแบงเปนกี่สวนและกาํหนดโครงสรางเนื้อหาของ
จดหมายขาว 

3. มอบหนาท่ีรับผิดชอบในแตละสวนใหมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
4. ประสานขอมูลจากสวนท่ีเกีย่วของในทุกระดับ ท้ังระดับนโยบายและระดับแผนงาน 

                     ตลอดจนหนวยปฏิบัติ เพื่อพจิารณาประเดน็ในการจัดทําขาว 
5. คนควาหาขอมูล บทความ และภาพถายเหตุการณจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ 

                    ดําเนินงานขององคกร เชน วารสาร โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต เอกสารเผยแพร                 
                    ประชาสัมพันธของหนวยงานอ่ืน ๆ หนังสือพิมพ เพื่อประกอบการจัดทําขาวเพื่อ 
                    นําเสนอ 

6. จัดทํารางจดหมายขาวและตรวจสอบความถูกตอง โดยภาษาท่ีใชจะตองเขาใจงาย และ
มีรูปรางท่ีจูงใจ 

7. สงฉบับรางท่ีตรวจสอบถูกตองแลวใหโรงพิมพ เพื่อจดัพิมพเปนอารตเวิรค เพื่อ
ตรวจสอบอีกคร้ัง 

8. พิสูจนอักษรใหถูกตอง แลวเสนอผูมีอํานาจส่ังพิมพ 
9. แจกจายไปยังกลุมเปาหมาย 
10. แตงต้ังผูรับผิดชอบเพื่อรับทราบขอมูลยอนกลับหรือขอคิดเห็นจากผูอาน 
11. รวบรวมขอมูลจากขอคิดเหน็จากผูอาน เพือ่ตอบคําถามหรือใหขอมูลในการจดัทํา

จดหมายขาวในฉบับตอไป 
โครงรางของจดหมายขาว  

 จดหมายขาวอาจแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
สวนแรก   เปนสวนปก ซ่ึงจะบรรจุหวัขอของขอความขาวสารที่เดนและนาสนใจพรอมท้ัง   

                               ภาพเหตกุารณท่ีสําคัญ ซ่ึงสวนนี้จะเปนสวนท่ีจะตองทําไดดึงดดูใจผูรับเอกสาร 
สวนสอง  เปนสวนท่ีบรรจุเนือ้หาตอจากสวนแรก โดยสวนนี้จะอยูภายในเลม เปนเนื้อหา  

                              ในรายละเอียดในแตละประเด็น หรืออาจจะมีคอลัมนพิเศษท่ีไมตองมีหัวขอ 
                              ปรากฏในสวนปกกไ็ด 

สวนท่ีสาม  เปนสวนปกหลัง ซ่ึงจะเปนสวนท่ีประกอบดวย ช่ือหนวยงาน ท่ีออกจดหมาย 
                 ขาวคณะผูจัดทํา สถานท่ีติดตอ และขอมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผูออกจดหมายขาว 
 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 การจัดทําจดหมายขาว มีความเหมาะสมในการจัดทําในทุกองคกรและทุกระยะของการ
ดําเนินงานขององคกร ตั้งแตการศึกษาขอเท็จจริงความเปนไปไดของการดําเนินงานในองคกร การ
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ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 

1. ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน และนําเสนอขอเท็จจริง 
2. ใชเปนชองทางในการนําเสนอขอคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของ และ ประชาชน 
3. ไมมีขอจํากัดดานเวลาในการนําเสนอ ผูรับจดหมายขาว สามารถอานจดหมายขาวได

ในเวลาท่ีตองการ 
ขอจํากัดของเทคนิค 
1. ถาการออกแบบเอกสารไมสะดุดตา จะทําใหไมมีผูสนใจ 
2. ถาสํานวนในการเขียนไมดีและใชภาษาท่ีเปนเทคนิคเฉพาะ จะส่ือความหมายไมได 

และผูไดรับจะไมสนใจท่ีจะอาน 
 3.    เปนลักษณะของการสื่อสารทางเดียว ท่ีไมสามารถตอบขอสงสัยผูอานไดทันที จะตอง 
                      อาศัยเทคนิคอ่ืนชวย เชน ใหมีผูตอบขอสงสัยทางโทรศัพท เปนตน 

4.    การนําเสนอขาวผานจดหมายขาวมักจะมีความลาชาไมทันเหตุการณปจจุบัน 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
 ผลท่ีไดจากกระบวนการ 

1. หัวขอขาวท่ีจะตองนําเสนอในจดหมายขาว 
2. ประเด็นรายละเอียดของขาว และแหลงท่ีมาของขาว 
3. กลุมเปาหมายท่ีจะตองดําเนินการแจกจายจดหมายขาว 
4. รางจดหมายขาวเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
5. จดหมายขาวตนฉบับ 
6. จดหมายขาวฉบับสําหรับเผยแพรใหกลุมเปาหมาย 
7. หลักฐานการรับจดหมายขาว หรือเผยแพร 
8. ปฏิกิริยาตอบจากผูรับจดหมายขาว 
 
ผลท่ีไดจะนําไปทํากิจกรรมใดตอ หรือสงใหใคร 
1. รายการประเดน็ขาว ใชในการติดตามประเด็นขาวในการจัดทําจดหมายขาวในคราว

ตอไป 
2. รายช่ือกลุมเปาหมาย ท่ีจะตองดําเนินการแจกจายจดหมายขาวเพื่อใชในการจัดสง

จดหมายขาวไปยังผูรับ 
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3. ขาวและแหลงท่ีมาของขอมูล ใชสําหรับอางอิง 
4. รางเอกสารขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ ใชสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของขาว 
5. จดหมายขาวตนฉบับ (อาจอยูในรูปแบบแมพิมพ) ใชในการเปนตนฉบับจดหมายขาว

เพื่อทําสําเนาแจกจาย 
6. จดหมายขาวฉบับสําเนา เพื่อเผยแพรใหกลุมเปาหมาย 
7. หลักฐานการรับจดหมายขาว หรือเผยแพร ใชเพื่อตรวจสอบ และเปนหลักฐานในการ

รับสงจดหมายขาว เพื่อประโยชนในการอางอิง หรือปรับปรุงการสงจดหมายขาวใน
คร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

8. ปฏิกิริยาตอบรับจากผูรับจดหมายขาว ใชเปนขอมูลในการประเมินผลการรับรูของ
ผูรับจดหมายขาวเพื่อใชในการปรับปรุงการจัดทําจดหมายขาวใหดยีิ่งข้ึนตอไป 
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หอกระจายขาวชุมชน 
Village news announcement 

-------------------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 

1. เพื่อนําเสนอขอมูลแกชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่ีมีสวนเกีย่วของกับโครงการ ไดรับ
ทราบเก่ียวกับเร่ืองราวของกิจกรรมท่ีจะเกดิข้ึน 

2. เพื่อใหกลุมชาวบานท่ีอยูในหมูบานไดมีโอกาสสะทอนความคิดเหน็กลับไปสูองคกร
บนพื้นฐานแนวคิดท่ีวาขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปประมวลเพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจกอนการดําเนนิโครงการ 

3. เพื่อใหชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับความกาวหนา ความตอเนื่องของโครงการ รวมท้ังส่ือสาร
ใหชุมชนไดทราบประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

ลักษณะของเทคนิค  
1. เปนกิจกรรมท่ีองคกรจัดทําข้ึนโดยการใหขอมูลผานหอกระจายขาวชุมชนท่ีมีอยูแลว

ในแตละชุมชน 
2. เปนการกระจายขาวและเผยแพรขอมูลใหชาวบานไดรับรูดวยการใชหอกระจายขาวใน 

                     การส่ือสารขอมูลกับคนในชุมชนนับเปนกจิกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะกระจาย 
                    ขอมูลไดรวดเร็วกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลกระจายลงสูชาวบานท่ีอยูในระดบั 
                    หมูบาน 

3. องคกรผูรับผิดชอบจําเปนท่ีจะตองดําเนินกจิกรรมการส่ือสารสูชุมชนผานหอกระจาย
ขาวอยางตอเนือ่งเปนระยะ 

วิธีดําเนินการ 
1. ผูรับผิดชอบและผูไดรับมอบหมายประสานงานภายใน จนเกดิความสับสนในคณะ

บุคคลและสวนงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังใหเกิดความชัดเจนในจุดประสงคของการ
จัดทําขอมูลส่ือสารผานหอหอกระจายขาวชุมชน 

2. กําหนดกลไกบุคคลในองคกรท่ีจะทําหนาท่ีส่ือสารกับชุมชนกรณีมีการติดตอขอขอมูล 
                     เพิ่มเติม หรือมีคําถามมายังองคกร 

3. กําหนดพื้นท่ีเปาหมายและกลุมบุคคลท่ีตองการส่ือสารใหชัดเจน ท้ังนีต้องใหชัดเจนวา  
         การดําเนนิกิจกรรมดังกลาวจะดําเนินการในพืน้ท่ีไหนบาง นอกจากนี้ องคกรท่ี 
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                     รับผิดชอบควรท่ีจะไดศึกษาขอมูลใหทราบวา หอกระจายขาวมีความสามารถกระจาย 
                     ขาวครอบคลุมไปถึงพื้นท่ีสวนไหนบาง เปรียบเทียบกับกลุมเปาหมายท่ีตองการจะ 
                     ส่ือสาร 

4. ศึกษาคนควาใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกระจายขาวของชุมชนวาท่ีผานมา 
                    ดําเนินการอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการกระจายขาว 
 5.   ศึกษาศักยภาพ และ ขอจํากัด ความเปนไปไดในการใชหอกระจายขาวเพื่อการส่ือสาร 
                     กับชุมชน เพราะแตละชุมชนอาจจะมีหรือไมมีหอกระจายขาว หรือมีหอกระจายขาว  
                     แตไมมีการจัดกิจกรรม เปนตน 

6.  จัดทําขอมูลท่ีจะส่ือสารกับชุมชนโดยใชภาษางาย ๆ มีรายละเอียดขอมูลท่ีกระจางชัด      
     รวมท้ังสาระขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและประเด็นท่ีตองการใหชุมชนแสดงความ 
     คิดเห็น รวมท้ังใหขอมูลรายละเอียดสถานท่ีและบุคคลท่ีชุมชนจะสามารถติดตอกลับมา 
    ได ช่ือ หมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีจะติดตอไดถากรณีท่ีตองการขอมูลเพิ่มเติม 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
1. ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารกับชุมชน ท่ีควรจะไดดําเนินการริเร่ิมโครงการท้ัง

ชวงกอนดําเนินโครงการ ระหวางการดําเนินโครงการ ท้ังการนําเสนอความกาวหนา
รวมท้ังในกรณีท่ีมีประเด็นสําคัญ ๆ ท่ีตองการแจงใหชุมชนทราบ รวมทั้งขอความ
คิดเห็นกับชุมชน และเม่ือส้ินสุดโครงการ 

2. การกําหนดชวงเวลาในการเสนอขอมูล ควรเปนชวงเวลาท่ีชาวบานอยูบาน ซ่ึงสวน
ใหญแลวจะเปนชวงเชาหรือชวงกอนคํ่า ชวงเวลาท่ีไมเหมาะสมคือชวงกลางวันเพราะ
คนในชุมชนออกไปทํางาน 

3. การส่ือสารกับชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การประชุมกับชุมชน การสัมมนา 
                     ดานวิชาการ ไมใชเพียงส่ือสารดวยหอกระจายขาวอยางเดียว 

4. ควรใหขอมูลเพื่อใหชุมชนทราบวาความคิดเห็นตาง ๆ ไดนําไปสูการปรับเปล่ีย
หลักการแผนปฏิบัติงานอยางไร 

ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 

1. การนําเสนอมูลผานหอกระจายขาว เปนโอกาสใหผูเกี่ยวของในโครงการนั้น ๆ ไดมี
การนําเสนอขอมูลแกผูเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับโครงการนั้น ๆ ใน
ระดับชุมชน 

2. เปนการเตรียมการใหผูเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับโครงการนั้น ๆ ใน
ระดับ 
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ชุมชนมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการน้ันโดยตรงจากผูรับผิดชอบโครงการโดยตรงขณะเดียวกัน 
การสะทองกลับของคําถาม ขอสงสัยและขอคิดเห็นของคนในระดับชุมชนโดยตรง ยอมเปน
ประโยชนแกผูรับผิดชอบในโครงการนั้น ๆ 

ขอจํากัดของเทคนิค  
1. การสื่อสารผานหอกระจายขาวมีเทคนิคและเวลาจํากัดในขอบเขตของชุมชนน้ัน ๆ 

หากชุมชนน้ันไมคอยสนใจหรือเบ่ือหนายตอหอกระจายขาวของตนเอง การใชหอ
กระจายขาวในชุมชนนั้นอาจไมไดรับความสนใจไปดวย และไมไดผล 

2. การศึกษาภาษาทองถ่ินและการสื่อความหมายท่ีเขาถึงวัฒนธรรมของทองถ่ิน ตองใช
เวลาและคนในทองถ่ินหรือชุมชนนั้น ๆ คนภายนอกมีขอจํากัดท่ีจะเขียนบทและส่ือ
ขอความลงสูชุมชน การใชภาษากลางอยางเปนทางการทําใหการส่ือสารผานหอ
กระจายขาวไมนาสนใจ การรับรูเร่ืองราวจะอยูในวงจํากัดและไมกวางขวาง อาจ
นําไปสูความเขาใจท่ีไมตรงกับขอเท็จจริงของโครงการนั้น ๆ ได 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
1. ชุมชนท่ีมีสวนไดสวนเสียไดรับรู เกิดความเขาใจขอมูลของโครงการโดยตรงจาก

องคกรท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 
2. เกิดความตอเนื่องของการนําเสนอขอมูลประเด็นตาง ๆ ใหแกประชาชน และได

รับทราบขอคิดเห็นประชาชนตอโครงการนั้น ๆ กลับมาสูองคกร ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอการพิจารณาปรับปรุงแกไข ปรับเปล่ียนโครงการน้ัน ๆ หรือการส่ือสารเพ่ิมเติมเพื่อ
ความเขาใจอยางถูกตองของประชาชน อันจะเปนการสรางความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ ลดปญหาความขัดแยงอันอาจจะเกิดข้ึนจากชุมชนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการโดยตรง 

3. ทําใหองคกรและผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนกัและใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ท่ีประชาชนสงขอคิดเห็นกลับมา ซ่ึงอาจเปนเร่ืองท่ีถูก
ละเลยหรือถูกมองขามไปก็จะไดถูกนํามาพิจารณาสําหรับการดําเนนิโครงการบางเร่ือง
อาจเปนประเดน็การส่ือสารท่ียังไมชัดเจนกจ็ะทําใหไดใหความสําคัญตอการส่ือสาร
ในเร่ืองนั้น ๆ 

 
 
 
 
 

 - 62 -



ทัศนศึกษา/การเยี่ยมชมโครงการ 
Facility Tour/Site Visit 

-------------------------------------------------------- 
 

วัตถุประสงคและลักษณะ 
 การจัดทัศนศึกษาเปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรูท่ีชวยเสริมสรางความเขาใจท่ีดีตลอดจน
การมีสวนรวมรับรูขอมูล โดยเปนท่ีเช่ือกันวาเปนรูปแบบท่ีมีประสิทธภาพมากท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง 
เนื่องจากเปนการใหขอมูลโดยใชสถานท่ีจริง ซ่ึงประชาชนสามารถสัมผัสและพบเห็นจากความเปน
จริงอันแตกตางจากการรับรูโดยการฟง ซ่ึงจะตองใชจินตนาการในการทําความเขาใจ 
 การจัดทัศนศึกษาเปนกิจกรรมท่ีแมจะใหประสิทธิผลในดานการเรียนรูท่ีดีเพียงใดก็ตาม 
การส่ือความหมายของกิจกรรมศึกษาก็มีความจําเปนท่ีจะตองสรางสรรครูปแบบหรือเทคนิคการ
ส่ือสารความหมายเสริมเขาไปในกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อใหการจัดทัศนศึกษาสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่วางเอาไวโดยครบถวนทุกประการ รูปแบบการส่ือความหมายประกอบการจัดทัศน
ศึกษาท่ีถูกนํามาใชสมํ่าเสมอ ไดแก 
 1. การบรรยายโดยใชวิทยากร 
  การส่ือความหมายโดยใชวิทยากรท่ีมีความรู  ความเช่ียวชาญ ท้ังในดานท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีตองการใหประชาชนไดรับรู และทักษะในการบรรยายของตัววิทยากรท่ีมีสวนทําใหประชาชน
สามารถซักถามไดเมื่อมีขอสงสัย 
 2.    การใชโสตทัศนูปกรณ 
   การส่ือความหมายโดยใชส่ือทัศนูปกรณในรูปแบบตาง ๆ เปนเทคนิคหนึ่งท่ี
สามารถใชในการส่ือความหมายประกอบการเรียนรูของประชาชนตอโครงการในบางแงมุม หรือ
บางกรณีท่ีวิทยากรไมสามารถส่ือความหมายได เชน การส่ือถึงกลไกในการทํางานของเคร่ืองยนต 
ระบบนิเวศวิทยาในสังคม ฯลฯ รูปแบบรูปหนึ่งอยางครบถวนในทุกแงมุม การบันทึกภาพเปน
ภาพถายหรือวีดีโอส่ือถึงข้ันตอนการเกิดข้ึนของสภาพการณบางอยางเปนชวง ๆ ในรอบระยะเวลา
ของการเกิดสภาพการณนั้น และนํามาใชแสดงเปนกิจกรรมประกอบการทัศนศึกษา จึงเปนเทคนิคท่ี
ทําใหการจัดทัศนศึกษาเกิดผลสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนในการจัดทัศนศึกษา 

1. ขั้นเตรียมการ 
 กําหนดวัตถุประสงคใหตรงกับความตองการของผูสนใจ และเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
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 สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีในทุกแงทุกมุมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เชน ประวัติ ความสําคัญ 
บุคลากร หัวหนาหรือเจาของ ท่ีตั้ง เปนตน 
        1.3 สํารวจจํานวนและรายชื่อผูสนใจท่ีจะเขารวมในการทัศนศึกษา และผูรับผิดชอบใน 
                            การจัดใหครบถวน หากเปนการเดินทางไกลควรทําประกันชีวิตแบบกลุม พรอม   
                            ท้ังเตรียมเวชภัณฑเพื่อปองกันและแกไขการเจ็บปวยดวย 
        1.4 ทําหนังสืออนุญาตเขาชม โดยระบุวันเดือนป และเวลาชมใหชัดเจน ระบุจํานวน 
                           ผูชมพรอมทังขอใหเจาของโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการท่ีจะเขาไปทัศนศึกษา 
                           เปนมัคคุเทศกใหดวย 
         1.5  กําหนดการเดินทาง ควรระบุเวลาใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรมหรือแตละ   
                          สถานท่ีท่ีเขาชม อยาปลอยเวลานานหรือเรงรัดเกินไป 
         1.6  ติดตอยานพาหนะใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูโดยสาร รถควรอยูในสภาพท่ี 
                         ดีพรอมท่ีจะเดินทางไดอยางปลอดภัย พนักงานขับรถตองเปนผูท่ีสุภาพเรียบรอย  
                         สุขภาพจิตดี ไมมีอารมณฉุนเฉียว 
         1.7  ติดตอเจาหนาท่ีปลายทางเพ่ือยืนยันการเดินทางเขาชมอยางแนนอน 
 2.  ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมระหวางทัศนศึกษา 
          2.1  ผูรับผิดชอบในการจัดทัศนศึกษาและสมาชิกทุกคน ตองรักษาเวลาและ 
                               กําหนดการอยางเครงครัด 
          2.2  เนนกิจกรรมสงเสริมใหผูทัศนศึกษาไดรับความรูและสามารถตอบปญหาได 
          2.3  ผูรับผิดชอบในการจัด/มัคคุเทศก ตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับเสนทางและ 
                                กิจกรรมท่ีตกลงกันไว 
          2.4  ในระหวางการทัศนศึกษา ตองเปดโอกาสใหผูเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การ 
                                ซักถามปญหาและจดบันทึกเพื่อใหไดคําตอบตามท่ีตองการ 
 3. ขั้นสรุป อภิปรายและประเมินผล 
 หลังการทัศนศึกษาเสร็จส้ินแลว ควรมีการประเมินผลดานตาง ๆ เชน 
 ความรู ความคิด  โดยการอภิปราย ซักถาม 
 ความรูสึกหรือทัศนกคติจากคณะผูทัศนศึกษาโดยการซักถาม 
 กิจกรรมตอเนื่องจากการทัศนศึกษา 
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การช้ีแจงใหประชาชนในการประชุมของทางราชการ 
 

วัตถุประสงคและลักษณะ 
 การประชุมชี้แจงใหประชาชนทราบเปนเทคนิคการใหขอมูลของภาครัฐ ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ีอใหประชาชนท่ีเขารวมประชุมไดรับความรูในแงมุมตาง ๆ เพ่ิมข้ึน ในสวนท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐ เปนเทคนิคท่ีตองอาศัยความรวมมือ การเขารวมและพัฒนาการรับรูขอมูลขาวสารตาง 
ๆ ซ่ึงเปนปจจัยเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูการส่ือสารระหวางรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะกับประชาชนท่ี
เปนกลุมเปาหมายใหมีทัศนคติในทางบวก สามารถแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเปนปญหาของชุมชน 
ปญหาคน ไดอยางดี ซ่ึงการประชุมช้ีแจงกับประชาชนในลักษณะเชนนี้ถือไดวาเปนเทคนิคท่ี
สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพภายในชวงเวลาส้ัน ๆ ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรับรูและการยอมรับขอมูลตั้งแตตน ซ่ึงหมายถึงวาประชาชนไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของการรับรู
ในโครงการตางๆ ของรัฐ สามารถลดความหวาดหวั่นและการลังเลใจของประชาชนต้ังแตเนิ่น  ๆ ท่ี
ถือไดวาเปนการส่ือสารในระดับขอมูล (Information Level) ที่จะนําไปสูการส่ือสารกันในระดับ
ความสัมพันธ(Relationship Level)  ตอไป ซ่ึงหมายถึงวาประชาชนมีโอกาสที่จะติดตามและแสดง
ความคิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในโครงการตาง ๆ ของรัฐไดดวย 

วิธีดําเนินการ 
1. การวางแผนการประชุมช้ีแจงเบ้ืองตน เพื่อใหไดขอมูล วัน เวลา การประชุมช้ีแจง 

ขอมูลวิทยากร ประชาชน สถานท่ี เสนทางการเดินทาง เวลาการประชุม การเตรียม
เอกสารและวิธีการประชุมท่ีจะทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการประชุมใหมาก
ท่ีสุด ตลอดจนการ 

                      เตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการประชุมช้ีแจงใหไดภาพรวมกอน 
2. การเตรียมการประชามระยะท่ีสอง เม่ือไดขอมูลภาพรวมแลว ในข้ันตอนตอไป

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของตองแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการประสานงานและเตรียมการ
ประชุมช้ีแจงใหพรอมโดยแยกการรับผิดชอบออกเปน 3 กลุม คือ 

 

 กลุมท่ีหนึ่ง ประสานติดตอกับผูเกี่ยวของภายนอก อันไดแก วิทยากร (หากมีบุคคลภายนอก
มารวมดวย) เจาของสถานที่ และประชาชนกลุมเลาหมาย ซ่ึงตองเตรียมหนังสือเชิญบุคคลท่ี
เกี่ยวของทุกฝายมารวมงานตามกําหนดวัน เวลาท่ีกําหนด รวมท้ังประสานการตอบรับมารวมงาม
ดวย นอกจากนี้ จะตองประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทุกฝายไดรูวัน เวลา และสถานท่ีการประชุม
ใหกวางขวางและท่ัวถึงมากท่ีสุด 
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 กลุมท่ีสอง  จัดเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหการประชุม
ช้ีแจงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูรับผิดชอบโครงการตองกําหนดหัวขอการประชุมใหชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยไมใหครอบคลุมหรือกวางมากเกินไป และตองตั้ง
คําถามลวงหนาวาผูเขารวมประชุมตองการรูหรือสนใจประเด็นไหนเปนการเฉพาะเจาะจงหรือไม 
เพื่อใหฝายผูช้ีแจงเตรียมขอมูลหรือชี้แจงใหวิทยากรทราบลวงหนาได นอกจากนี้เร่ืองเคร่ืองมือ
อุปกรณหรือเครื่องโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ท่ีใชประกอบการประชุมช้ีแจงก็จําเปนตองรูกอน
ลวงหนา เพราะสถานท่ีและจํานวนผูเขารวมประชุมในแตละคร้ังแตกตางกัน การใชสถานท่ีถากวาง
มาก บางคร้ังอาจตองมีโทรทัศนวงจรปดไปติดต้ังในระยะท่ีเหมาะสม เชน บริเวณกลางหองประชุม 
หรือท่ีนั่งแถวทาย ๆ เพราะผูเขารวมประชุมสามารถมองเห็นไดชัดเจน หรือในบางคร้ังหากตองการ
ใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซักถาม ก็ตองเตรียมไมโครโฟนไวดวย และส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ อ่ืน 
ๆ  เชน สภาพแวดลอมของหองประชุมก็ตองตรวจสอบใหรอบคอบวามีเคร่ืองปรับอากาศหรือพัด
ลม รอนหรือเย็นเกินไปหรือไม มีเสียงจากภายนอกอึกทึกหรือมีเสียงสะทอนภายในหองอันเกิดจาก
เคร่ืองจักร เสียงพูดจากภายในหองหรือไม 
 นอกจากนี้ จะตองปองกันมิใหมีการขัดจังหวะหรือรบกวนสมาธิในการประชุมใหนอย
ท่ีสุด คือ ตองปราศจากเสียงรบกวนจากโทรศัพท การขัดจังหวะจากเหตุการณท่ีไมคาดคิด เชน 
ไฟฟาดับ อุปกรณตาง ๆ ขัดของ เปนตน หากวาในการประชุมช้ีแจงมีพิธีปดก็ตองเตรียมอุปกรณ
ตาง ๆ ท่ีใชประกอบพิธีเปด เชน โตะหมูบูชา พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ ธูปเทียน และแทนกลาว 
ใหพรอมดวย 
 กลุมท่ีสาม   การดําเนินการของฝายอํานวยการและปฏิบัติการในขณะประชุม และหลังการ
ประชุม เม่ือวันประชุมมาถึงเจาหนาท่ีทุกฝายโดยเฉพาะฝายอํานวยการและสวัสดิการ ควรเดินทาง
มาตรวจการประชุมทุกอยางลวงหนา เพื่อปองกันความสับสนและดูแลรายละเอียด เล็ก ๆ นอย 
อยางเชน การตอนรับแขกผูมีเกียรติ การจัดสถานท่ีจอดรถ การจัดท่ีนั่งของผูเขารวมงานทุกฝายให
อยูในสภาพท่ีพรอมท่ีสุด เม่ือเวลาที่ทุกฝายเดินทางมาถึงเจาหนาท่ีตองพรอมอยูหนาหองประชุมท่ี
จะใหทุกคนลงทะเบียน การเตรียมปายช่ือ การแจกเอกสาร เม่ืออยูในระยะเวลาการประชุมช้ีแจง
ผูดําเนินการ วิทยากรและประชาชนตองอยูในความพรอม แตเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองอยูในสภาพ
ท่ีเตรียมพรอมในสถานการณท่ัว ๆ ไป อยูตลอดเวลา และพรอมท่ีจะแกปญหาเฉพาะหนาได และ
เม่ือการประชุมเสร็จเรียบรอย จะตองมีการแจกแบบฟอรมการประเมินผลการประชุมช้ีแจง เพื่อจะ
ไดทราบขอมูลยอนกลับจากประชาชนวาเขาเหลานั้นมีทัศนคติเชนไรตอการประชุมช้ีแจงคร้ังนี้ ส่ิง
ใดท่ีดีมีประโยชนจะไดนํามาพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ส่ิงใดท่ีมีขอสังเกตวาควรมีการแกไขปรับปรุงก็จะได
นําเสนอใหระดับนโยบายพิจารณาทบทวนแกไข ซ่ึงจะชวยใหการประชุมชี้แจงในคร้ังตอ ๆ ไป มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 - 66 -



สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 การประชุมช้ีแจงเปนเทคนิคท่ีควรนําไปใชท้ังในข้ันตอนกอนท่ีจะเร่ิมดําเนินโครงการ 
หรือกิจกรรม เพื่อสรางความเขาใจและจูงใจใหประชาชนไดรับทราบขอมูล และรายละเอียดท่ี
ถูกตองในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ และอีกนัยหนึ่งหากมีกระแสความเขาใจไปในทางลบตอ
โครงการ ภาครัฐจําเปนตองใหผูรับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผูเช่ียวชาญในดานนั้น ๆ มาช้ีแจงทํา
ความเขาใจกับประชาชนใหมีความเขาใจในเชิงบวกตอโครงการ นอกจากนี้หากปรากฏวาโครงการ
ไดดําเนินการแลวเสร็จ ภาครัฐจําเปนท่ีตองเฝาติดตามโครงการอยางสมํ่าเสมอ และจัดประชุมช้ีแจง
กับประชาชนภายหลังดําเนินโครงการไปแลวสวนหนึ่งดวย 

ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 
  เปนการสรางฐานแหงความเขาใจท่ีถูกตองใหประชาไดรับรูขอมูลท่ีถูกตอง เปนจริง 
เพราะเปนความรูท่ีมาจากแหลงกําเนิดโครงการหรือกิจการโดยตรง และหากมีขอมูลใหมก็สามารถ
ส่ือสารใหประชาชนไดรับรูไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว ในสวนของผูดําเนินการเอง ก็เทากับวาเปนการ
ประมวล รวบรวมขอมูลโครงการและกิจกรรมใหเปนระบบ และงายท่ีจะนําไปใชอางอิงในโอกาส
ตอ ๆ ไปดวย นอกจากน้ี ยังเปนการขยายเครือขายไปสูภาคตาง ๆ ของสังคมใหไดรับรูขอมูลท่ี
ถูกตอง ซ่ึงเปนการพัฒนากระบวนการของการมีสวนรวมและการตรวจสอบความเขาใจของ
ประชาชนตอโครงการหรือกิจกรรมไดเปนอยางดี 

ขอจํากัดของเทคนิค  
 การจัดประชุมช้ีแจงอาจสรางภาระคาใชจายใหประชาชน เนื่องจากตองเดินทางมารวม
ประชุมซ่ึงอาจเดินทางดวยระยะเวลานานและไกล และทําใหประชาชนเสียเวลาในการประกอบ
อาชีพประจํา ดังนั้น การจัดประชุมใด ๆ จึงควรคํานึงถึงขอจํากัดของกลุมเปาหมายใหมาก มิฉะนั้น 
จะเกิดการตอตานหรือไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร สําหรับฝายผูจัดการประชุมเองจะตองเตรียม
ตัวผูช้ีแจงใหดี จะตอง 
เปนผูท่ีมีความรู และมีความม่ันใจเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เปนอยางดี มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความรูสึก
เบ่ือหนายและพูดไมตรงประเด็น สวนการบรรยายควรพูดใหเขาใจงาย กระชับ และมีทักษะในการ
ถายทอดท่ีเหมาะสมไมควรพูดศัพทท่ีเปนวิชาการจนมากเกินไป ประชาชนจะไมเขาใจและไมสนใจ 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
 การประชุมอาจทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติหรือขอตกลงใหม ๆ ซ่ึงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจะตองดําเนินการ ดังนี้  

- การสรุปประเด็นสําคัญเพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีสูงข้ึนไป  
                                      หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ และรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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- จัดทําแผนงานใหมโดยการสรุปขอดี – ขอเสีย ท่ีไดจาการประชุมคร้ังท่ีผานมา  
                                     เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหการประชุมช้ีแจงคร้ังตอไปใหมีประสิทธิภาพ  
                                     มากยิ่งข้ึน 

- ประเมินสถานการณท่ัว ๆ ไป และพยายามหาเหตุผลอธิบายถึงความสําเร็จ 
หรือความลมเหลวของการประชุม เพื่อนําไปพิจารณาใหการประชุมคร้ัง
ตอไปดีข้ึน กระฉับกระเฉงมากยิ่งข้ึน และสงใหผูบังคับบัญชารับทราบ 

- เม่ือจัดทําขอสรุปผลการประชุมในภาพรวมเสร็จแลว ควรสงใหผูนํากลุมและ
ประ ชาชนท่ีเขารวมประชุมไดรับทราบ และหากมีความคืบหนาใด ๆ อันเปน
ผลท่ีเกิดจากการประชุมก็ควรแจงใหผูนํากลุมและประชาชนไดรับทราบดวย 
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รายงานการศึกษา 
Report Study 

----------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 ในการดําเนินงานตามโครงการแผนงาน อาจจะมีประเด็นท่ีไมมีความแนชัด หรือเปนท่ี
ถกเถียงถึงขอสรุปในประเดน็นั้น ๆ ซ่ึงมักจะนําไปสูการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือศึกษาขอเท็จจริงให
ปรากฏ แลวนาํเสนอผูท่ีเกี่ยวของ และประชาชนโดยท่ัวไปทราบโดยการจัดทํารายงานผลการศึกษา 

วัตถุประสงคของเทคนิค  
1. เพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอผูท่ีเกี่ยวของ และประชาชน 
2. เพื่อเปนเอกสารในการอางอิง 
ลักษณะสําคัญของเทคนิค 
1. เปนเอกสารทีแ่สดงผลการศึกษาท่ีไดมีการศึกษามาแลวโดยคณะบุคคล 
2. เนื้อหาท่ีแสดงจะเปนขอมูลที่ไดมาจากส่ิงท่ีปรากฏในเอกสารท่ีศึกษาเทานั้น 
3. เนื้อหาจะยดึหลักของเหตุและผลในการนําเสนอ 
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

 การมีสวนรวมในการจดัทํารายงานการศึกษาของทุกสวนท่ีเกีย่วของจะเปนการรวมกัน
ยืนยนัในความถูกตองของรายงานการศึกษาท่ีจะนําเสนอผูท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจโดยทั่วไป
 เนื่องจากการจดัทํารายงานการศึกษา เปนการจัดทําเอกสารเพ่ีอสรุปผลการศึกษาท่ีมีผูศึกษา
ไวแลว ประชาชนควรจะมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการศึกษา และรวมเปนคณะทํางานในการ
จัดทํารายงานการศึกษา ท้ังนี้ จะไดเขาใจผลการศึกษา และนําผลการศึกษาไปเผยแพร หรือวิเคราะห
ศึกษาใหละเอียดลึกยิง่ข้ึนในโอกาสตอไป 

วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนการดาํเนินงาน  

1. การจัดต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานผลการศึกษา ประกอบดวย ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
ไดแก ผูทําการศึกษา ผูแทนกลุมท่ีเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ และตัวแทนองคกรประชาชน 

2. คณะทํางานแตละคนไปศึกษารายละเอียดผลการศึกษา 
3. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษา 
4. จัดทําสรุปผลการศึกษา (จากผลการประชุม) 
5. จัดทํารางรายงานการศึกษา (โดยใชขอมูลจากสรุปผลการศึกษา) 
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6. คณะทํางานประชุมพิจารณารับรองรางรายงานการศึกษา 
7. นําเสนอรายงานการศึกษาตอผูเกี่ยวของ และเผยแพรใหสาธารณะทราบตอไป 
โครงรางของรายงานการศึกษา 
รายงานการศกึษาอาจแบงออกเปน 2 สวน สําคัญ ไดแก 
สวนท่ี 1  บทนํา  ซ่ึงจะกลาวถึงความเปนมาของการศึกษาหลักการและเหตุผล ความจําเปน  

ข้ันตอนวิธีการ ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รายช่ือคณะผูศึกษา และคณะผูจัดทํารายงานการศกึษา 
 สวนท่ี 2  บทสรุปความเห็นของการศึกษา หรือขอเท็จจริงท่ีคนพบจากการศึกษา 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
1. เม่ือไดมีการศกึษาสําเร็จในแตละข้ันตอนของการศึกษา 
2. เม่ือดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ 
3. เม่ือมีการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ 
4. เม่ือมีการพิจารณาตัดสินในการดําเนนิโครงการ 
ลักษณะโครงการท่ีเหมาะสม 
1. โครงการท่ีมีประเด็นท่ีไมชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 
2. โครงการท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอม 
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีทดแทนกันได เพื่อเปนทางเลือก 
1. การจัดทําประกาศ 
2. การจัดทําเอกสารขอเท็จจริง 

ประโยชน และขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 

1. เปนการสรุปผลการศึกษาเพื่อใหสามารถเขาใจไดงาย 
2. เปนการศึกษาผลการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ในลักษณะทีมงาน 
3. ใชเปนขอพิจารณาในการศึกษาความเปนไปไดและการตัดสินใจในการดําเนินงาน 
 

ขอจํากัดของเทคนิค 
1. คณะทํางานจะตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในประเด็นการศึกษา จึงจะสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดถูกตอง 
2. ศัพททางเทคนิคในบางคร้ังยากตอการอธิบายใหเปนภาษาที่เขาใจงาย 
3. เปนภาษาที่เปนทางการ ทําใหไมไดรับความสนใจจากผูอาน 
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ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
 ผลท่ีไดจากกระบวนการ 
 รายงานผลการศึกษา 

ผลท่ีไดจะนําไปทํากิจกรรมใดตอ หรือสงใหใคร 
 นําผลเสนอและเผยแพรใหผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก หัวหนาหนวยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย และผูสนใจอ่ืน ๆ เพื่อทราบ 
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การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 
News Repositories 

-------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 
 ศูนยขอมูลขาวสาร (News Repositories)   เปนแหลงใหบริการขอมูลและขาวสารแก
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลและขาวสารท่ีเกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีประสงคให
ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็ ศูนยขอมูลขาวสารสามารถใชใหเปนประโยชนในการ
จัดทําขอมูลและขาวสารไวใหประชาชนที่สนใจไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียงได 
 ลักษณะของเทคนิค 
 ศูนยขอมูลขาวสารอาจจัดต้ังข้ึนโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น นอกจากนัน้ เพือ่ใหขอมูลและขาวสารสามารถ
เผยแพรไปยังประชาชนไดท่ัวถึงยิ่งข้ึน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีสนใจอาจจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร
ควบคูกันไปดวยก็ได 
 ขอมูลและขาวสารท่ีจัดใหบริการไวในศูนยขอมูลขาวสารยอมแตกตางกนัไปตามประเภท
ของโครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเหน็แตละโครงการ
หรือแตละกจิกรรม โดยท่ัวไปหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเปนผู
พิจารณาวาขอมูลและขาวสารใดเปนประโยชนมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม สมควรจัดขอมูลและ
ขาวสารที่ชวยใหประชาชนซ่ึงไมมีพื้นฐานความรูทางเทคนิค เฉพาะเร่ืองไวในศูนยขอมูลขาวสาร
ดวย เพื่อชวยใหประชาชนท่ีไมมีพื้นฐานความรูทางเทคนิคเฉพาะเร่ือง สามารถทําความเขาใจขอมูล
และขาวสารทางเทคนิคเฉพาะเร่ืองเหลานัน้ไดงายข้ึน 
 หนวยงาน บุคคล หรือองคกรอ่ืนท่ีจัดตังศูนยขอมูลขาวสารสมควรพิจารณาความเหมาะสม
ของขอมูลและขาวสารที่จะจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารของแตละโครงการหรือแตละกิจกรรมดวย 
ท้ังนี้ อาจพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน ระดับความสนใจของประชาชนตอโครงการหรือ
กิจกรรม ประเภทของโครงการหรือกิจกรรม แหลงขอมูลและขาวสารอ่ืน ๆ เปนตน ปจจัยเหลานี้มี
ประโยชนในการประเมินลักษณะของขอมูลและขาวสารท่ีตองจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารที่จะ
จัดต้ังข้ึนดวย 
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วิธีดําเนินการ 
 การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารมีวิธีดําเนนิการดังนี ้

1. การประเมินสถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม 
  สถานท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสารสมควรเปนสถานท่ีซ่ึงประชาชนเดินทางไปถึงได
สะดวก ถาเปนไปได สมควรจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึนในบริเวณท่ีประชาชนแนะนําได เพราะมี
ผลในการสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนไดอีกดวย ตัวอยางของสถานท่ีท่ีสมควรเลือกเปน
ท่ีตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ไดแก หองสมุดประชาชน ท่ีอานหนังสือประจาํหมูบาน หรือท่ีอานหนังสือ
ประจําตําบล ท่ีทําการผูใหญบานหรือท่ีทําการกํานัน ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีทําการเทศบาล ท่ีวาการอําเภอ ศาลากลางจังหวดั สถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลชุมชน 
  สําหรับบุคคลหรือองคกรอ่ืนอาจจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึนในบริเวณที่ทําการ
ของตนก็ได อยางไรก็ตาม เพื่อใหม่ันใจวาประชาชนจะไดรับความสะดวกจริงและมีความเช่ือถือใน
ศูนยขอมูลขาวสารท่ีจัดตังข้ึน บุคคลหรือองคกรอ่ืนดังกลาว สมควรหารือเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย
ขอมูลขาวสารกับตัวแทนชุมชนหรือองคกรชุมชนกอนการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึนท่ีท่ีทําการ
ของตน 
  ในการพจิารณาจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึนในบริเวณดังกลาว มีส่ิงท่ีพึงพิจารณา
ดวยความระมัดระวังดวยวาประชาชนบางคนอาจรูสึกลําบากใจท่ีจะรวมประชุมหรือเดินทางมาใช
บริการศูนยขอมูลขาวสารที่จัดต้ังข้ึนนั้นหรือไม ถาพิจารณาแลวพบวาประชาชนมีความรูสึกลําบาก
ใจ บุคคลหรือองคกรอ่ืนก็สมควรพิจารณาจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารที่เหมาะสมท่ีสุด คือ สถานท่ีซ่ึง
ประชาชนรูสึกสะดวกสบายท่ีจะไปใชบริการศึกษาคนควาขอมูลและขาวสาร 
  มีปจจัยหลายประการท่ีพึงคาํนึงถึงในการพิจารณาจดัหาสถานท่ีตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร เชน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกแกคนพิการ สามารถเดินทางไปถึงไดสะดวกดวยบริการ
ขนสงมวลชน และควรเปดใหบริการนอกเวลาทําการปกติอยางนอยสัปดาหละคร้ัง นอกจากน้ัน
ศูนยขอมูลขาวสารสมควรมีแสงสวางเพียงพอและมีความปลอดภัยดวย 
  บุคคลหรือองคกรผูจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารสมควรกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบท้ัง
ในองคกรและในศูนยขอมูลขาวสารใหชัดเจน เพื่อใหเปนผูท่ีรับผิดชอบในการติดตอกับประชาชน
เกี่ยวกับขอมูลและขาวสารทีใ่หบริการ การปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัย เปนระบบและ
สามารถใหบริการไดอยูเสมอ 
  ศูนยขอมูลขาวสารอาจจัดต้ังข้ึนมากกวาหนึ่งแหงก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับระดับความ
สนใจของชุมชนหรือบริเวณท่ีเปนท่ีตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร เชน  ในกรณีท่ีชุมชนมีขนาดใหญ
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2. การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลและขาวสารไวในศูนยขอมูลขาวสาร 
  ขอมูลและขาวสารท่ีรวบรวมไวในศูนยขอมูลขาวสารข้ึนอยูกับประเภทของ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีประสงคใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็แตละโครงการ
หรือแตละกจิกรรม ซ่ึงสมควรประกอบดวยขอมูลและขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงเพียงพอท่ีจะให
รายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีรายการเอกสารขอมูลและ
ขาวสารที่จัดไวดวย 
  นอกจากนั้น บุคคลหรือองคกรอ่ืน ๆ เชน ผูดําเนินการโครงการหรือกจิกรรมนั้น 
หนวยงานท่ีมีอํานาจอนุญาตหรือกลุมผลประโยชน อาจจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมข้ึนอีก
ตางหากกไ็ด ท้ังนี้ ไมวาผูใดเปนผูจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึนก็ตาม สมควรปรึกษาหารือกับ
ประชาชนเสียกอนวาขอมูลและขาวสารใดจะเปนประโยชนแกชุมชนมากท่ีสุด ส่ิงสําคัญก็คือขอมูล
และขาวสารตาง ๆ สมควรจัดไวในศูนยขอมูลขาวสาร 
  ในการจดัต้ังศูนยขอมูลขาวสาร สมควรพิจารณารวบรวมขอมูลและขาวสารเหลานี้
ไวดวย 

 - ขอมูลความเปนมาของโครงการหรือกิจกรรม 
 - สรุปการประชุมในการดําเนินการกอนการขออนุญาต 
 - แผนการมีสวนรวมของประชาชน 
 - รางใบอนุญาต 
 - หนังสือแจงผลการพิจารณาอนุญาต 
 - เอกสารโตตอบการแสดงความคิดเห็น 
 - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําแนะนําหรือคูมือการดําเนินการท่ีเกี่ยวของ 
 - ขอตกลงรวมทุนในกรณีท่ีเปนโครงการหรือกิจกรรมรวมทุนระหวางรัฐกับ   
                เอกชน 
 - ผลการตรวจสอบท่ีตั้งโครงการหรือกิจกรรม 
 - เอกสารและขอมูลแสดงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรม 
 - ขาวสารเกีย่วกับโครงการหรือกิจกรรม 

  - ช่ือและสถานท่ีติดตอของบุคคลท้ังของหนวยงานท่ีอนุญาตและเจาของโครงการ  
                              หรือกิจกรรมท่ีรับผิดชอบตอบคําถามเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรม 

 - ขอมูลและขาวสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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  ท้ังนี้ ผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสมควรรวบรวมและจัดเก็บเอกสารขอมูลและ
ขาวสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกในการศึกษาคนควาและการจัดเก็บ 
 

3. การเผยแพรการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
  ผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสมควรประกาศหรือแจงการจดัต้ังศูนยขอมูลขาวสาร
สถานท่ีตั้งและเวลาทําการใหประชาชนท่ัวไปทราบทางสื่อตาง ๆ รวมท้ังแจงเจาหนาท่ีทองถ่ิน
ชุมชน วัดหรือศาสนสถานอ่ืน ๆ ใหทราบดวย 

4. การปรับปรุงขอมูลและขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอ 
 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจกรรมท่ีประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความ

คิดเห็นเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีประชาชนใหความสนใจมากหรือมีความขัดแยง ผูจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารสมควรพิจารณาจัดเอกสารสําคัญไวหลาย ๆ จุด เพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการ
ขอมูลและขาวสารไดอยางท่ัวถึง นอกจากนั้น ผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตองรับผิดชอบปรับปรุง
ขอมูลและขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอดวย 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
  กรณีท่ีสมควรจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึน  ไดแก กรณีท่ีประชาชนใหความสนใจ
แกโครงการหรือกิจกรรมเปนอยางมาก และมีความตองการแหลงขอมูลและขาวสารทีมี่ความ
สะดวก 
 

 ประโยชนและขอจาํกดั 
  ประโยชนของเทคนิค 
  ศูนยขอมูลขาวสารมีประโยชน เนื่องจากเปนแหลงขอมูลและขาวสารท่ีอํานวย
ความสะดวกใหแกพนักงานทองถ่ิน ประชาชนและส่ือมวลชน เพราะขอมูลและขาวสารท่ีใหบริการ
อยูในศูนยขอมูลขาวสารเปนขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่ครบถวน ถูกตอง
และทันสมัย นอกจากนั้น ยังแสดงใหเห็นวาหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืน ผูจัดตั้งกลุมศูนยขอมูล
ขาวสารใหความสําคัญแกประชาชนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีกดวย 
  ขอจํากัดของเทคนิค 
  ศูนยขอมูลขาวสารมีขอจํากัด เนื่องจากเปนเคร่ืองมือท่ีส่ือสารขอมูลและขาวสาร
ทางเดียว ประชาชนและหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืน ผูจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารไมสามารถ
โตตอบขอมูลและขาวสารกันได 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
  เนื่องจากการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารมีขอจํากัด เพราะเปนเคร่ืองมือส่ือสารขอมูล
และขาวสารแบบทางเดียว ดังนั้น เพี่อใหประชาชนและผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมสามารถ
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การพบปะแบบไมเปนทางการ  และการจัดทมีลงพ้ืนที่ 
Open house/Informal Meeting/Field Trip 

------------------------------------------------------- 
 

วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 

1. เปนการแสดงความจํานงของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของ
เพื่อสรางความกระจางในประเด็นขอสงสัย หรือขอวิตกกังวลของสังคม 

2. เพื่อใหประชาชนผูสนใจไดพบปะพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเหน็ในประเดน็ท่ีมี
ความสนใจอยางไมเปนทางการกับเจาหนาท่ีแบบตัวตอตัว หรือเปนการพบปะกันใน
กลุมเล็ก 

3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะท่ีไดรับไปพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียดการ
ดําเนินการดานตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม ยอมรับไดตอไป 

ลักษณะของเทคนิค  
 เปนการส่ือสารสองทาง การพบปะแบบไมเปนทางการน้ีอนุญาตใหประชาชนเขาไปใน
หนวยงาน ในเวลาท่ีตนสะดวกเพื่อพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเจาหนาท่ีทางเทคนิคและ
เจาหนาท่ีมวลชนสัมพันธ ประชาสัมพันธ ไดโดยตรงตามชวงเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดไว 

วิธีดําเนินการ 
1. กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการพบปะอยางไมเปนทางการ โดย 

                     คํานึงถึงวัน เวลา ท่ีประชาชนสวนใหญสะดวก เชน เวลาเย็นหลังปฏิบัติภารกิจ            
                     ประจําวนัสําหรับวันราชการ หรือในวันหยดุสุดสัปดาห เปนตน สถานท่ีนัดหมายควร 
                     เขาถึงไดงายและเปนท่ีคุนเคยของประชาชนในทองถ่ิน เชน สถานท่ีทําการของ      
                    โครงการ โรงเรียนหอประชุมในทองถ่ิน ศาลาประชาคม เปนตน หรือจดัสถานท่ี 
                     พบปะหลายแหงเพื่อใหประชาชนมีความสะดวกในการเขารวมรับทราบขอมูล และ 
                     แสดงความคิดเห็น 

2. คาดการณจํานวนผูเขารวมกจิกรรม จัดหองใหประชุม เพื่อใหเจาหนาท่ีไดพบปะ และ 
                     พูดคุยกับผูเขารวม แตละกลุม ถาคาดวาจะมีคนเขารวมมาก ทางเลือกท่ีเปนไปไดคือ 
                     การเพิ่มจํานวนเจาหนาท่ีและเวลาในการพบปะ โดยท่ัวไปจะจัดใหมีเจาหนาท่ี 1 คน   
                     ตอผูเขารวม 15 – 20 คน เพือ่เปนการหลีกเล่ียงสถานการณท่ีเจาหนาท่ีไมเพียงพอใน 
                     การใหขอมูล และอํานวยความสะดวก กับประชาชนจํานวนมาก ซ่ึงยากตอการส่ือสาร 
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                     ขอมูลขาวสารได ถามีการใหความรูควรจัดใหประชาชนจํานวน 6 – 10 คน เขารับฟง 
                    ไดพรอมกัน 

3. จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารเหลานี้อาจรวมถึงแผนพับ โปสเตอร และ 
                     เอกสารขอเท็จจริง 

4. การนัดหมายและแจงใหประชาชนทราบวาจะมีการพบปะอยางไมเปนทางการ ควร 
                     ดําเนินการลวงหนา 2 สัปดาหกอนท่ีจะมีกจิกรรมนี้ และถาเปนไปได ควรใหขอมูล  
                    ผานหนังสือพิมพ สถานีโทรทัศน วิทยุ ผูนําชุมชน กลุมชุมชนท่ีมีความสนใจ และผูท่ีมี 
                    รายช่ือท่ีติดตอทางไปรษณียได 

5. จัดเตรียมเจาหนาท่ี ผูใหขาวสารขอมูลและรับฟงความคิดเห็นซ่ึงจะตองเปนผูท่ีมี
ความรู  

                     ความเขาใจ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ โดยอาจจดัใหมีเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของมากกวา 1 ราย ตาม    
                     ลักษณะของโครงการ เพื่อท่ีจะสามารถใหขอมูลทางดานเทคนิคและนโยบายไดอยาง 
                     ครบถวน ตอบคําถามไดทุกประเด็นท่ีผูรวมประชุมใหความสนใจ 

6. จัดเตรียมขอมูลท่ีมีอยูสําหรับผูรับผิดชอบแตละดานไดใชตอบคําถาม 
7. ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังสรุปและซักซอมในแตละข้ันตอนในประเด็น

ตาง ๆ ท่ีสําคัญ คาดคะเนคําถามท่ีผูเขารวมอาจจะถามในระหวางการพบปะ และการ
เตรียมคําตอบลวงหนา 

 8.    แจงผลการพบปะแบบไมเปนทางการ  โดยการสรุปประเด็นขอสนใจและคําตอบ 
                    รวมท้ังการดําเนินการตอไปในอนาคตของหนวยงานผูรับผิดชอบในการปรับปรุง 
                    รายละเอียดของโครงการ   เชน การกําหนดมาตรการลดผลกระทบ เปนตน 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 การพบปะอยางไมเปนทางการเหมาะสมกบัสถานการณตามลําดับ ดังนี้ 

1. เม่ือผูเขารวมประชุมมีจํานวนมาก ทําใหผูท่ีสนใจมีความลําบากในการตั้งคําถาม หรือ 
                    แสดงความคิดเห็น 

2. ในบางกรณีอาจจําเปนตองมีการพบปะอยางไมเปนทางการเพ่ือใหเขาใจถึงรายละเอียด 
                    โครงการกอนการประชุมอยางเปนทางการ หรือภายหลังการประชุมอยางเปนทางการ 
                    เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติม 

3. เม่ือกําหนดการพบปะในลักษณะการประชุมกลุมมีความยากลําบาก เนื่องจากปญหา
การนัดหมายสมาชิกในชุมชนเขาประชุม 

4. เม่ือสมาชิกของชุมชนมีความสนใจท่ีแตกตางกันหรือระดับการศึกษาตางกัน 
5. เม่ือมีขอมูลใหม ๆ ท่ีมีเทคนิคแตกตางกนัหรือมีประเด็นของกฎขอบังคับ ซ่ึงถาจะ

อธิบายท้ังหมดตองใชเวลาท่ีนานกวาการประชุมอยางเปนทางการ 
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6. เม่ือมีเจาหนาท่ีเพียงพอ 
7. เม่ืออยูในเวลาของการตัดสินใจท่ีสําคัญ เม่ือตอการเผยแพรผลการศึกษา หรือการจะ

ดําเนินโครงการท่ีมีผลกระทบตอประชาชน เชน การเวนคืนท่ีดินเพ่ือสรางส่ิงท่ีเปน
สาธารณะประโยชน พื้นท่ีน้ําทวมเม่ือมีการสรางอางเก็บน้ํา การกําหนดเขตควบคุม
มลพิษคุณภาพของส่ิงแวดลอม การกําหนดเขตผังเมืองใหม ซ่ึงประชาชนจะเขามา
ศึกษาขอมูลจากเจาหนาท่ีและแสดงความคิดเห็นได 

8. เม่ือขอมูลที่กําหนดมีความเหมาะสมท่ีจะยกระดับความไววางไจ ความเชื่อถือ และ
ช่ือเสียงตอชุมชน 

ประโยชนและขอจํากัด 
  ประโยชนของเทคนิค 
  การสนทนาแบบตัวตอตัวในระหวางการพบปะอยางไปเปนทางการ ชวยสราง
ความไววางใจ สรางสายสัมพันธ และไมตรีจิต ระหวางประชาชนและเจาหนาท่ีของโครงการใน
สถานการณท่ีไมเปนทางการเชนนี้ เจาหนาท่ีและประชาชน จะรูสึกผอนคลายและทําใหการ
ติดตอส่ือสารสะดวกข้ึน ประชาชนสามารถคนพบแงคิดเกี่ยวกับกจิกรรมที่กําลังขออนุญาตและหาก
มีคําถามท่ียาก จะเชิญผูท่ีทราบเร่ืองดีมาตอบคําถามได 
  ขอจํากัดของเทคนิค 
  กิจกรรมนี้มีขอจํากัดคือตองใชเวลาท่ียาวนานในการวางแผนและการดาํเนินการ
ของเจาหนาท่ี ประชาชนท่ีมารวมกิจกรรมคอนขางนอยกาจจะไมไดแสดงถึงผลสําเร็จของการจัด
กิจกรรม เปนการยากท่ีจะคาดเดาจํานวนผูท่ีจะเขารวม และในสถานการณเชนนี้ผูท่ีคัดคานอาจใช
เปนโอกาสท่ีจะกอใหเกดิความแตกแยก อีกท้ังกิจกรรมนี้ตองใชเจาหนาท่ีมากกวาการจัดประชุม 
โดยท่ัวไปหรือการจัดกจิกรรมการมีสวนรวมแบบอื่น ๆ 
 

ผลลัพธและส่ิงที่ดําเนินการตอ 
  ประชุมสรุปถึงขอคิดเห็น คําแนะนํา และความวิตกกังวล ของประชาชนท่ีไดรับ
จากการพบปะแบบไมเปนทางการ 
  อาจใหขอมูลเพิ่มเติมสําหรับกลุมเปาหมายท่ีคาดวายังไมเขาใจชัดเจนถึง
รายละเอียดโครงการ หรือมิไดเขารวมกจิกรรม โดยการตดิตามเปนรายกลุมดวยเทคนคิวิธีท่ี
เหมาะสม เชน การสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในรูปของเอสารสรุป หรือแผนพับ เปนตน หรืออาจ
ใชเทคนิควิธีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) หรือเวทีสาธารณะขนาดเล็ก (Small group 
Meeting)   
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การจัดทําวีดิทัศน 
--------------------------------------------------- 

 

วัตถุประสงคและลักษณะ 

 ในการดําเนินงานตามโครงการแผนงาน จะตองมีการบันทึกขอมูล และจัดเก็บใหเปน
ระบบ การจัดทําวีดิทัศนเปนวิธีการจัดเก็บขอมูลเหตุการณท่ีสามารถนํามาเปนส่ือประกอบการ
เรียนรูแนวทางการดําเนินงานไดเปนอยางดี 

วัตถุประสงคของเทคนิค  
1. เพื่อใชประกอบในการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ 
2. เพื่อใชในการเผยแพรผลงาน 
3. เพื่อใชประกอบการเรียนรูในเทคนิค หรือวิธีการ 
ลักษณะสําคัญของเทคนิค 
1. เปนส่ือท่ีใหท้ังภาพท่ีเคล่ือนไหวไดสมจริง และเสียงจริงในการนําเสนอ 
2. ขอมูลในการนําเสนอมีความยาวไมมาก (ประมาณไมเกิน 15 นาที) 
3. ตองใชรวมกับเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน เคร่ืองเลนวิดิทัศน โทรทัศน หรือ 

                      โปรเจคเตอร 
4. เปนการบันทึกเสียงและภาพลงในแถบแมเหล็ก 

วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน (เตรียมอะไรบาง) 

1. การจัดต้ังคณะทํางานจัดทําวีดิทัศน ประกอบดวยผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูทํา
การศึกษา 

                      ผูแทนกลุมท่ีเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ และตัวแทนองคกรประชาชน 
2. หารือประเด็นจุดมุงหมายของการจัดทําวีดิทัศน และประเด็นท่ีจะนําเสนอ 
3. จัดทํารายละเอียดในประเดน็ท่ีจะนําเสนอในวีดิทศน 
4. หารือ  หรือจัดจางผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานข้ันตอไป 
5. จัดทําบทของภาพ และคําบรรยายหรือเสียงประกอบ 
6. กําหนดสถานท่ี และผูแสดง 
7. ถายทําวีดิทัศน ตามบทท่ีไดเตรียมไว 
8. ตัดตอและบันทึกเสียงประกอบ 
9. ทดลองนําเสนอ 
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โครงรางของบทวีดิทัศน 
สวนท่ี 1   บทนํา ซ่ึงจะกลาวถึงความเปนมาของโครงการ หลักการและเหตุผลความจําเปน 
    ข้ัน ตอนวิธีการ ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ นโยบาย หรืออ่ืน ๆ 

 สวนท่ี 2   เนื้อหาของวีดิทัศนในประเด็นท่ีนําเสนอตาง ๆ 
 สวนท่ี 3   สวนสรุปของเน้ือหาท่ีไดนาํเสนอแลว 

ลักษณะโครงการท่ีเหมาะสม  
1. โครงการท่ีพื้นที่การดําเนนิงานขนาดใหญ หรือมีหลายสาขาที่ไมสามารถไปดูสภาพท่ี

เปนจริงไดครบ 
2. โครงการท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอม 
3. โครงการท่ีมีความซับซอนทางดานเทคนิคสูง 
4. โครงการท่ีมีผูสนใจมาศึกษาดูงานจํานวนมาก 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 เนื่องจากการจดัทําวีดิทัศน เปนการนําเสนอเหตุการณหรือขอมูลท้ังภาพและเสียงท่ีมีความ
เคล่ือนไหว สมจริง การมีสวนรวมของประชาชนในการกาํหนดเนื้อหา หรือนําเสนอผลงาน หรือ
นําเสนอเหตุการณในพืน้ท่ีจริง จะทําใหเกดิความนาเช่ือถือในขอมูลขาวสารที่นําเสนอ โดยมี
สถานการณท่ีเหมาะสมกับการใชเทคนิค ดงันี้ 

1. เม่ือมีการบรรยายสรุปโครงการแกผูสนใจ 
2. เม่ือตองช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติ 
3. เม่ือมีการแถลงผลการปฏิบัติงาน 
4. เม่ือมีการปฐมนิเทศผูเกี่ยวของโครงการ 

ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 

1. สามารถใชไดหลายคร้ัง 
2. มีความสมจริง ท้ังภาพและเสียงประกอบ 
3. ไมมีความซับซอนในการใชงาน 
4. ใชในการนําเสนอใหแกผูรับไดคร้ังละจํานวนมาก 
5. มีอายุการใชงานท่ียาวนาน และงายตอการทําสําเนา  
6. สะดวกในการนําไปเสนอในที่ตาง ๆ เนื่องจากมีขนาดเล็ก และนํ้าหนกัเบา 
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ขอจํากัดของเทคนิค 
1. ตนทุนในการดําเนินการแพง 
2. ตองใชมืออาชีพในการถายทําเพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพ 
3. การเปล่ียนแปลงขอมูลทําไดยาก 
4. ตองใชรวมกับอุปกรณอ่ืน  ๆ อีก 
5. แถบแมเหล็กมีอายุการใชงาน ภาพและเสียงอาจจะไมชัดเจนเม่ือใชไปนาน ๆ 
6. สถานท่ีท่ีไมมีไฟฟาจะไมสามารถนําเสนอได 

ผลลัพธและส่ิงที่ดําเนินการตอ 
 ผลท่ีไดจากกระบวนการ 
 วีดิทัศนสําหรับนําเสนอ 

ผลท่ีไดจะนําไปทํากิจกรรมใดตอ หรือสงใหใคร  
 นําผลเสนอและเผยแพรใหผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก หวัหนาหนวยงาน คณะกรรมการท่ีเกีย่วของ 
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย และผูสนใจอ่ืนๆ โดยท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 82 -



 
 
 
 
 
 
 
 

การมีสวนรวมของประชาชน  
ระดับท่ี 2 ปรึกษาหารือ 
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การสัมภาษณรายบุคคล 
Community Interview 

---------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 ความหมายของเทคนิค 
 เทคนิคการสัมภาษณ คือ การพูดคุยกนัรายบุคคลแบบมีแนวคําถามไวลวงหนาอยางมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหไดขอมูล หรือการพูดคุยกันตามธรรมชาติ และบันทึกระหวางการสัมภาษณหรือ
บันทึกภายหลังอยางเปนระบบ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 
 เพื่อใหไดขอมูล ความเปนจริง ความคิดเหน็ในเร่ืองใด หรือหลายเร่ืองอยางลึกซ้ึง และ
ตรงกับความเปนจริงของสถานการณ เหตุการณ หรือโครงการท่ีจะดาํเนินการในพืน้ท่ี 
 ลักษณะสําคัญของเทคนิค 
 ทําใหรับรูลักษณะท่ัวไปของบุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยม และอ่ืน ๆ จากการแสดงอารมณ
หรือพฤติกรรมออกมาระหวางการสัมภาษณ ลักษณะของการสัมภาษณท่ีด ีควรตองคํานึงถึงในเร่ือง
ตอไปนี ้
 1. ผูสัมภาษณ คือ ผูศึกษา หรือผูสัมภาษณ ตองไดรับการฝกฝนวิธีการสัมภาษณ เขาใจ     
                     วัตถุประสงคของเร่ืองท่ีจะทําการศึกษาอยางละเอียด 
 2. ผูใหสัมภาษณ คือ บุคคลสําคัญในการใหขอมูลที่แทจริง ปจจัยทางสภาพแวดลอม   
                     วัฒนธรรมและประเพณีของผูใหสัมภาษณ ยอมมีผลตอการตอบคําถาม ตลอดจน   
                      ระบบความเช่ือ คานิยมของผูใหสัมภาษณ สงผลตอการแสดงออกในการตอบคําถาม 
                      หรือไมกลาตอบคําถาม 
 3. ประเภทหรือชนิดของการสัมภาษณ มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี ้
  3.1 การสัมภาษณแบบทางการ หรือก่ึงทางการหรือแบบเจาะจง เปนวิธีการพูด 
                             ซักถามท่ีเจาะจงหัวขอ เร่ืองท่ีตองการขอมูล โดยมีขอคําถามละเอียด ถาม 
                             เรียงลําดับตองการรายละเอียดมากท่ีสุด มีแนวคําถามเดียวกันเปนมาตรฐาน 
                             สําหรับผูใหสัมภาษณทุกคน 
  3.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ หรือแบบไมกําหนดคําตอบลวงหนา หรือการ 
                              สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  วิธีการคลาย ๆ กับการพูดคุยกนั บรรยากาศตาง ๆ  
                              ไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดข้ันตอนหรือลําดับของขอคําถาม ไมมีการคาดการณ 
                              ลวงหนาวาคําตอบเปนอยางไร มีลักษณะคําถามปลายเปด ผูใหสัมภาษณมีอิสระ 
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                              ท่ีจะใหคําตอบอยางอิสระตามความคิดเห็นของตนเอง และไมเรียงลําดับคําถาม 
                              สามารถสลับการสัมภาษณในประเดน็ตาง ๆ ได 
 ความแตกตางจากเทคนิคอ่ืน 
 เนื่องจากเปนการพูดคุยกันแบบตัวตอตัว (One – to – One Meeting) ระหวางผูสัมภาษณ
กับผูใหสัมภาษณ ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญของเร่ืองหน่ึง ๆ ทําใหผูใหสัมภาษณไมตองเผชิญหนากับ
บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ทําใหสามารถแสดงความคิดเหน็และขอมูลตามความรู ความรูสึกนึกคิด
และขอมูลไดอยางละเอียดลึกซ้ึงมากกวาเทคนิคอ่ืน ๆ 
 การมีสวนรวมมีอิทธิพลระดับใดในการตัดสินใจ 
 การสัมภาษณไมไดอยูในระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ท่ีผูใหสัมภาษณมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ หรือเปนตัวแทนเขารวมตัดสินใจ หรือรวมเปนท่ีปรึกษา รวมเจรจาตอรอง ยกเวน
กรณีผูใหสัมภาษณเปนผูนําหรือบุคคลสําคัญท่ีเขารวมมีอํานาจ เปนตัวแทน เปนท่ีปรึกษา เปนผู
เจรจาตอรอง จึงจะอยูในระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 การสัมภาษณ อยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเร่ืองของการแสดงความคิดเหน็ 
การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูมีสวนเกีย่วของในการ
ตัดสินใจโดยตรง 
 

วิธีดําเนินการ 
 1. การคัดเลือกผูใหสัมภาษณ  ซ่ึงเปนบุคคลท่ีจะเปนกุญแจสําคัญไขไปสูขอมูลความจริง 
ความคิดเหน็ เหตุผลของการสนับสนุน หรือคัดคานเร่ืองท่ีจะเกิดข้ึนในพื้นท่ี ตลอดจนแนวโนมการ
ตัดสินใจวาจะเปนไปในทิศทางใด เปนวิธีการสําคัญข้ันตน 
 

บุคคลสําคัญมาจากบุคคลท่ีเปนผูนําในทองถ่ิน มีวิธีการคนหาได 3 วิธี ดังนี้ คือ 
  1.1 บุคคลสําคญัท่ีเปนผูนําตามธรรมชาติ มีเครือญาติท่ีนามสกุลเดียวกัน และแตก
              ลูกแตก หลาน ขยายครอบครัวไปตั้งบานเรือนจาํนวนมากอยูในชุมชน  ยิ่งเปน  
                             บุคคลแรก ๆ ท่ีอพยพมาต้ังชุมชน และมีลูกหลานจํานวนมาก ยิ่งเปนผูอาวุโส  
                             มักจะไดรับความเคารพนับถือ มีบารมี นอกจากนี้ยังมีกลุมบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเปนผูนาํ 
                             ตามธรรมชาติดวย ไดแก พระสงฆท่ีเปนท่ีนับถือโดยท่ัวไปในทองถ่ินนั้น    
                             ขาราชการท่ีปลดเกษยีณและอาศัยอยู ในชุมชน เปนตน 
  1.2 บุคคลสําคญัท่ีเปนผูสนใจปญหาและแสวงหาแนวความคิดในการแกไขปญหา 
                              ตาง ๆ ใหกับชุมชน  แตมักเปนผูเฝาสังเกตการณและสนทนาอยูตามกลุมตาง ๆ  
                             โดยไมออกมาแสดงบทบาทอยางเปนทางการ  โดยการสอบถามจากชาวบาน 
                             หลังคาเรือนท่ี  1...5...10...15...20...25... ฯลฯ ไปเร่ือง ๆ จนครบครัวเรือนท้ัง 
                             ชุมชน จะไดช่ือซํ้า ๆ  
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                              จากนั้นกม็าแจกแจงความถ่ี  จะคนพบบุคคลสําคัญ ๆ จํานวนหนึง่ตามเนื้อหาท่ี 
                              ตองการสัมภาษณ 
  1.3 บุคคลสําคญัท่ีมีตําแหนงในกลุม/องคกรตาง ๆ  ท้ังเปนทางการและไมเปน 
              ทางการในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
                             (อบต.) ตวัแทนประชาคม ประธานและกรรมการสหกรณการเกษตร กลุม 
                              เกษตรกร กลุมแมบาน กลุมเยาวชน กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  
              กลุมสมุนไพร ฯลฯ กลุมบุคคลเหลานี้มีบทบาท และเปนผูมีสวนเกี่ยวของทางใด 
                              ทางหนึ่งกับเนื้อหาการสัมภาษณ 
 2. การเขาไปในพื้นท่ีหรือการนัดหมายกับผูใหสัมภาษณอยางไมเปนทางการ  ดวยการ
โทรศัพทติดตอลวงหนา หรือจดหมายนัดลวงหนา หรือไปพบปะคร้ังแรกเพ่ือทําความเขาใจใน
ความเปนมา วตัถุประสงค และประเดน็สําคัญ ๆ ของเนื้อหาของการสัมภาษณ การสรางความไว
เนื้อเช่ือใจ เปนปจจยัสําคัญเบ้ืองตนกอนทําการสัมภาษณจริง 
 

  กรณีตองพกัคางคืนในหมูบาน หรือชุมชน ควรเลือกบานพักตามการประสานงาน
และคนหาผูนาํในขอ 1 กอน เพื่อไมใหเกดิภาพลบตอผูสัมภาษณอันจะสงผลถึงขอมูลท่ีจะไดรับการ
วางตัวใหพรอมท่ีจะเขาไปใชชีวิตในหมูบานอยางผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ท้ังการกินอยู
หลักนอน การแตงกายแบบเรียบงาย ภาษาแบบงาย ๆ ท่ีจะส่ือสารกับชาวบาน 
  การมีอุปกรณสําหรับชวยเกบ็ขอมูล ท้ังเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป กลองวีดีทัศน
และแบตเตอรี่ ตองขออนุญาตผูใหสัมภาษณดวย และใชบันทึกเฉพาะเหตุการณท่ีมีลักษณะพิเศษ 
เชน พิธีกรรม การประชุมคณะกรรมการ การทําบุญท่ีวดั เปนตน และถาสงภาพถายกลับคืนให
ชุมชนไดจะเปนการดียิ่ง 
 3. การแนะนําตัว  ผูสัมภาษณจะตองแนะนําตัวเองใหละเอียดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เชน 
เปน   คนท่ีไหน พอแมทําอาชีพอะไร เรียนท่ีไหน สาขาอะไร ทํางานอะไรมาแลวบาง มาทําอะไร 
ในตอนนี้ เพื่อสรางความคุนเคยและไววางใจ การเปดเผยตัวเองกอนจะทําใหสรางความสัมพันธท่ีดี
ไดรวดเร็ว  และสามารถเขาไปมีสวนรวมหรือสังเกตการณเร่ืองท่ีจะทําได 
 4. การสรางความสัมพันธท่ีด ี การผูกมิตรใหเปนพวกเดียวกัน หรือมีประสบการณชีวติ
หรือรูจักคนท่ีคุนเคยกนั และทําตัวออนนอมถอมตน ไมวางทามาดใหญวาเปนคนเหนือกวา รูจกัให
เกียรติ และยกยองชมเชยผูท่ีตนสัมภาษณ การมีสีหนายิม้แยม แจมใน และจริงใจจะชวยให
บรรยากาศดีข้ึนต้ังแตเร่ิมตน 

การสรางความสัมพันธท่ีดีได มีแนวทางปฏิบัติดงันี้ คือ  
  1) วางทาทีสงบเสง่ียม ไมทําตัวใหเดนจนผิดสังเกต เพื่อใหชาวบานรูสึกวา เราเปน               
                             คนแปลกปลอม 
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  2) หลีกเล่ียงการถามคําถามท่ีจะทําใหชาวบาน หรือผูตอบรูสึกอึดอัด และจําเปนตอง 
                            ปกปองตนเอง เชน เร่ืองหน้ีสิน เร่ืองนาอับอายของครอบครัวและชุมชน เปนตน 
  3) อยาทําตัวทัดเทียมหรือทําตัวเปนเจานาย แตควรใหเกยีรติผูนําของชุมชน 
  4) พยายามเขาไปมีสวนเกี่ยวของในเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนในชุมชน แตเกีย่วของ 
                            อยางสงบและพรอมชวยเหลือ จะทําใหไดรับการยอมรับจากชาวบานเร็วข้ึน  
  5) หาใครคนหนึ่งเปนผูเร่ิมแนะนําเราใหรูจกักับชาวบาน จะทําใหสามารถสราง  
                            ความสัมพันธท่ีดีในเวลาอันรวดเร็ว 
  6) เม่ือมีความรูสึกอึดอัด ใหเขาใจวา เปนเร่ืองปกติธรรมดา เพราะเรากาํลังเขามาอยู 
                            ในส่ิงแวดลอมใหม ชาวบานเองก็อึดอัดเชนเดยีวกับเรา ความอึดอัดไมไดหมายถึง 
                            ความลมเหลวในการสรางความสัมพันธ  จึงควรใชเวลาและทาทีท่ีดีในการ 
                            สัมภาษณตอไป 
  7) ใหถือวาส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสนามโดยเฉพาะการกระทําของเราไมใชเร่ือง 
                            สวนตัวแตเปนเร่ืองของงาน 
  8) อยาคาดวาจะทําอะไรไดมากในเวลาอันรวดเร็ว การสรางความสัมพันธตองใช 
                            เวลาสรางความคุนเคยและปรับตัวใหผูใหสัมภาษณมีความรูสึกท่ีด ี
  9) เปนมิตรกับทุกคน ไมวาจะเปนผูใหสัมภาษณ ญาติพีน่อง เพื่อนบาน 
 

 5. การสรางความเขาใจและชี้แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณจะตองทํา
ความเขาใจกับวัตถุประสงคของการสัมภาษณท้ังหมด และวัตถุประสงคของคําถามแตละขอท่ี
ตองการไดขอมูลและความคิดเห็น เพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจกับผูใหสัมภาษณอยางชัดเจงจนไม
มีขอสงสัย และควรแลกเปล่ียนกับดวยวา ผูใหสัมภาษณจะไดรับประโยชนอะไรดวย  นอกจากผู
สัมภาษณหรือโครงการจะไดขอมูลอันเปนประโยชนแลว จากนัน้ควรบอกแนวคําถามท่ีเตรียมการ
มาเปนเบ้ืองตนเพื่อผูใหสัมภาษณจะไดประมวลขอมูลความคิดเหน็ของตนเองใหเปนระบบมาก
ยิ่งข้ึน 
 6. การสังเกตและบันทึกขอความ  ประเดน็การสังเกตเกีย่วกับใคร? ทําอะไร? ท่ีไหน? 
อยางไร? ทําไม? ตอส่ิงตาง ๆ มีความสําคัญ เพื่อชวยประกอบการสัมภาษณใหไดขอมูลสมบูรณข้ึน 
ส่ิงท่ีควรสังเกตและบันทึกม ี 4  ประเด็น ดงันี้ 
  6.1 ฉากและบุคคล  ลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของเหตุการณท่ีเฝาดู    
                              ประกอบกับสถานท่ี บุคคลท่ีอยูในเหตุการณ การวาดภาพแผนผังท่ีมองเห็นรอบ 
                              ขาง ชวยใหเขาใจผูใหสัมภาษณและสภาพแวดลอมไดดีข้ึน 
  6.2 พฤติกรรม  ในระหวางการใหสัมภาษณ พฤติกรรมการแสดงสีหนาทาทาง 
                              ปฏิกิริยาตอคําถาม อาการยิ้มแยม แจมใส เครงเครียด การขยิบตา เกาหัว เสยผม  
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                              ลวนสะทอนอารมณความรูสึกขณะสัมภาษณ ซ่ึงผูสัมภาษณจําเปนตองสังเกตให 
                              ดี ถามีสีหนา  เครงเครียด เกาศีรษะ แสดงวาคําถามกอใหเกิดความรําคาญและไม 
                              สบายใจท่ีตองตอบ ควรเปล่ียนคําถามหรือถามใหงายข้ึน เปนตน 
  6.3 แบบแผนพฤติกรรม  การหาความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนือ่งกันของแตละพฤติกรรมจะ  
                              สงผลตอขอมูลรายละเอียดท่ีใหสัมภาษณ เชน การสัมภาษณในระยะเวลา 
                              ยาวนาน 3-4 ช่ัวโมง โดยที่ผูใหสัมภาษณยังไมไดกินขาวเชาเลย สงผลใหมี 
                              ลักษณะถามคําตอบคําหรือการท่ีผูใหสัมภาษณนําเส่ือมาปูใหนั่ง นาํน้ําเย็นมาให 
                              ดื่ม เอาผลไมมาใหกิน และตมไกบานมาเล้ียงดูปูเส่ือ เปนแบบแผนพฤติกรรม 
                             ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับและเปนความเสียสละสวนตัว ขณะท่ีตอบคําถาม 
                              วาเสียสละคืออะไรไมได แตแบบแผนพฤติกรรมจะพบวาผูใหสัมภาษณมีความ 
                              เขาใจลึกซ้ึงกับคําวา เสียสละอยูในวิถีชีวิตอยูแลว 
  6.4 ความสัมพันธของผูใหสัมภาษณ  ท่ีเช่ือมโยงกับบุคคลอ่ืน ๆ มีการกระทําท่ี 
                              เกี่ยวของกันอยางไร ทําใหรับรูสถานภาพ และบทบาทของผูใหสัมภาษณ อัน 
                              นําไปสูโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชน 
 7. การสัมภาษณ และการจดบันทึก  ผูสัมภาษณจะตองเตรียมการจดบันทึก ในขณะท่ีจะ
ทําการสัมภาษณลงในแบบบันทึกหรือแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางท่ีกําหนดข้ึน จงึตองมีความ
ตั้งใจและบันทึกใหตรงกับท่ีไดรับฟงมา ถาจะใหดีควรมีอีก 1 คน เปนคนบันทึก จะชวยใหการ
ทํางานคลองข้ึน และไมตองพะวกัพะวงท้ังการถามและการจดบันทึก ภายหลังบันทึกเสร็จแลว ก็
สรุปและใหผูตอบดูส่ิงท่ีบันทึกไวดวยเพื่อความบริสุทธ์ิใจและแกไขขอความอันอาจกอใหเกดิผล
เสียหาย 
 

สถานการณท่ีเหมาะสมกับการใช 
 - ใหความสําคัญตอขอมูลเกี่ยวกับคานยิมพืน้ฐานของผูใหสัมภาษณและชุมชน 
 - ใชเวลาในการสัมภาษณอยางมีคา โดยท่ัวไปไมควรเกนิ 1 ช่ัวโมง คํานงึถึงผูให      
                    สัมภาษณวามี  
                    ภารกิจอ่ืนตองทํา ซ่ึงไมควรเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
 - พยายามใหเปนบรรยากาศธรรมชาติ และเปนเร่ืองราวท่ีผูใหสัมภาษณมีความรู  
                    ประสบการณ และสามารถตอบไดอยูแลว 
 - การใชภาษาควรเปนภาษาที่ส่ือความหมายงาย ๆ ไมควรใชคําศัพทภาษาอังกฤษ หรือ 
                    ภาษาวิชาการยาก ๆ หากรูภาษาทองถ่ินจะไดขอมูลและความคิดเห็นไดตรงตามความ 
                    ตองการ 
 - ถามซํ้าใหชัดเจนในกรณท่ีีคําตอบไมชัดเจนเพยีงพอ หรือผูใหสัมภาษณไมเขาใจคําถาม 
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 - รูจักหยุดเงียบใหผูตอบไดคิดใครครวญและรอคอยในบางชวงจังหวะท่ีคําถามตองใช 
                    ความคิดมาก ๆ และผูสัมภาษณควรเปนผูฟงมากกวาพูดหรือช้ีนําคําตอบ 
 

ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 
 - ผูสัมภาษณมีโอกาสไดสังเกตและศึกษาสภาพการณปฏิกิริยาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และ 
                    นํามาประมวลรวบรวมกับขอมูลจากแนวคําถาม-คําตอบได 
 - คําตอบท่ีไดสามารถอธิบายขอสงสัยตาง ๆ ไดอยางมีหลักฐาน ขอมูลอางอิงจากผูให  
                    สัมภาษณได 
 - สามารถเก็บขอมูลและเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรไดจากผูใหสัมภาษณท่ีอานไม 
                    ออกเขียนไมได 
 - ผูใหสัมภาษณมักยินดพีูดคุยดวยแบบตัวตอตัว ทําใหไดรับรายละเอียดอยางลึกซ้ึง                   
                   มากกวาวิธีอ่ืน ๆ สามารถบอกความลับ การแสวงหาหลักฐาน ตัวบุคคลอ่ืน ๆ ให                   
                   สืบเนื่องตอไปได 
 ขอจํากัดของเทคนิค 
 - คาใชจายคอนขางสูง เพราะตองใชเวลาและจํานวนผูใหสัมภาษณในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 - ความสามารถ ประสบการณ ความลําเอียงของผูสัมภาษณ การติดตามและควบคุมการ 
                   สัมภาษณใหมีประสิทธิภาพ เปนส่ิงสําคัญ จึงตองมีการฝกฝนกอน ถาหากมีการทดสอบ 
                   กอน จนแนใจวาผูสัมภาษณไมผิดเพี้ยนจะเปนการด ี
 - ผูใหสัมภาษณไมรวมมือดวยเกรงเสียผลประโยชนหรืออาจขัดแยงกบัผูอ่ืน 
 

ผลลัพธและสิ่งท่ีดําเนินการตอ 
 1. การไดขอมูลและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ นาํไปสูขอเสนอทางเลือกตอการ 
                     ตัดสินใจของผูมีสวนเกีย่วของในแตละโครงการหรือกิจกรรม 
 2. การไดรับความคิดเห็นตาง ๆ จะสะทองความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับโครงการ 
                     ตาง ๆ ทําใหสามารถวิเคราะหแนวโนมและความเปนไปได 
 3. การไดคําปรึกษาจากผูใหสัมภาษณจะชวยสะทอนส่ิงท่ีควรทํา ไมควรทําประกอบการ 
                     ตัดสินใจได อันจะนําไปสูแนวทางปฏิบัตท่ีิดีและไมกอใหเกิดความขัดแยงรุนแรง 
                     ตามมาในภายหลัง 
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การสนทนากลุมยอย/การประชุมกลุมยอย 
Focus Group 

---------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 ความหมายของเทคนิค 
 การสนทนากลุมยอย คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
ตังแต  6  -12 คน ในเร่ืองท่ีกลุมใหความสนใจ โดยมีการเตรียมคําถามประเด็นตาง ๆ ซ่ึงสมาชิกใน
กลุมสามารถแสดงความรูสึก และความคิดเห็นตอนโยบาย แผนงาน กิจกรรม และโครงการตาง ๆ 
ตามความตองการ ความคาดหวังเหตุผลตาง ๆ ไดอยางกวางขวางลึกซ้ึง และละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ไดดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

วัตถุประสงคของเทคนิค  
1. เพื่อใชสรางหรือทดสอบขอมูลความเปนจริงในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกิดขอสงสัยและตองการ 

                      ไดรับคําตอบจากกลุมคนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2. เพ่ือสํารวจความคิด ทัศนคติของกลุมคนวามีความคิดเห็นตอเร่ืองหนึ่ง ๆ อยางไรบาง 

และ ประมวลความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจดําเนินการในเร่ืองนั้น ๆ 
3. เพื่อคนหาคําตอบท่ีคลุมเครือ โดยอาศัยกลุมคนตาง ๆ ในการแลกเปล่ียนคําตอบท่ียัง

ไมชัดเจน 

ลักษณะของเทคนิค 
ความแตกตางจากเทคนิคอ่ืน 
เปนการสนทนาแบบหลายคน มีผูดําเนินการสนทนา ผูจดบันทึก ผูเอ้ืออํานวย ความสะดวก 

ตางๆ และ วัสดุอุปกรณ มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง สถานท่ีรมร่ืน นั่งลอมกันเปนวงกลมเพ่ือเห็นสี
หนาทาทาง คําพูดของกันและกัน การสนทนามีจุดรวมศูนยของประเด็นเนื้อหารวมกัน 
 การใชเทคนิคการสนทนากลุม สามารถใชรวมกับหรือเลือกใชเทคนิคอ่ืน  ๆ ได เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก การประชุมทางการและไมทางการ การสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ 
 

ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 การสนทนากลุมอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็น 
การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลและการใหขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูมีสวน
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วิธีดําเนินการ 
1. เขาพื้นท่ีเตรียมช้ีแจงทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของ 
2. ประสานงานและคัดเลือกบุคคลสําคัญเหมือนวิธีการสัมภาษณ (ผูนําธรรมชาติ ผูนําใน 

                       กลุม/องคกร) ผูสนใจปญหาและแนวทางแกไข 
3. การเตรียมการนัดหมายกลุมบุคคล 6 – 12 คน ในเร่ือง วัน เวลา สถานท่ี ควรเปนท่ีโลง 

                      โปรง สบาย มีวิวทิวทัศนรมร่ืน และสะดวก 
4. ช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงค ประโยชนท่ีแตละฝายจะไดรับจากการสนทนากลุม 
5. อธิบายและปรับปรุงแนวทางประเด็นการสนทนา คําถามและแลกเปล่ียนกันอยาง

อิสระโดยมีผูดําเนินการเปนผูตั้งประเด็นใหแตละคนไดแสดงความคิดเห็น และขอมูล
อยางท่ัวถึงทุกคน 

6. ดําเนินการสนทนากลุม โดยอาจเร่ิมตนจากการถามสารทุกขสุขดิบ การทํามาหากิน 
                     สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศทั่ว ๆ ไป จากนั้นถึงเขาสูประเด็นเนื้อหา 

7. สรุปความคิดเห็นในภาพรวมแตละประเดน็เปนระยะ ๆ 
8. เขียนใสกระดาษชารทแผนใหญ เพื่อใหเหน็ประเดน็ขอมูลและความคิดเห็นที่สําคัญ ๆ 
9. สรุปภาพรวมขอมูลและความคิดเห็นรวมของทุกคน 
10. กลาวขอบคุณและคําอําลา และส่ิงท่ีจะทําตอไป 
 

องคประกอบในการจัดสัมมนากลุม 
1. บุคคลท่ีเก่ียวของ   ไดแก 
 1.1 ผูดําเนินการสนทนา (Moderator)  คือ ผูจัดกระบวนการกลุมใหสามารถแสดง 

                                  ความคิดเห็นไดทุกคนอยางท่ัวถึง และสรุปประเด็นอยางเปนระบบไดใน 
                     ลักษณะ มีขอมูลหลักฐาน ความคิด และสรุปรวบประเดน็ของทุกคนเปน 
                                  ภาพรวมไดอยางถูกตอง   ถาสามารถพูดและฟงภาษาทองถ่ินไดจะดยีิ่ง        
                                  ผูดําเนนิการสนทนาตองเปนผูมีบุคลิกดี สุภาพ ออนนอย มีมนุษยสัมพนัธด ี 
                                  เปนผูรู ความตองการ และวัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็นในแตละ 
                                  คร้ังเปนอยางดดีวย 
         1.2  ผูจัดบันทึกการสนทนา  (Note taker) ผูจดบันทึกการสนทนาจะตองรูวิธีการ 
                                  ทําอยางไร จึงจะจดบันทึกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะตองจดบันทึก  
                                  บรรยากาศท่ีเกิดข้ึนในระหวางการสนทนาดวย หากใชส่ือกระดาษแผนใหญ 
                                  เขียนประเด็นการแสดงความคิดเหน็ของแตละคนใหรับรูและติดตามประเด็น 
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                                  อยางใกลชิดจะทําใหมีสมาธิและแนวแนตอการสนทนากลุมอยางตอเนื่อง  
 1.3  ผูชวย  (Assistant)  ผูชวยจะเปนผูทําหนาท่ีชวยเหลือท่ัวไปในข้ันเตรียมการ  
               การจัดสนทนากลุม เชน เตรียมสถานท่ี จัดสถานท่ี บันทึกเสียง ประสานงาน 
               เร่ืองอาหาร เคร่ืองดื่ม คาเดินทาง วัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนตน 
 1.4 ผูเขารวมสนทนากลุม (Participant) คือ ผูนําธรรมชาติ ผูสนใจปญหาและ   
             แนวทางแกไข ผูนําทางการของกลุมองคกรตาง ๆ ในบางกรณอีาจจัดเปน 
             กลุม ๆ ท่ี เกี่ยวของเฉพาะเปนคร้ัง ๆ ได เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุม 
             เยาวชน กลุมอาชีพ เปนตน 

 2. แนวทางในการสนทนากลุม    ควรตองจัดแนวทางในการสนทนากลุม และการจดัลําดับ
หัวขอในการสนทนา ในทางปฏิบัติอาจยึดหยุนไดจากบรรยากาศในการสนทนาท่ีเกดิข้ึน ซ่ึง
ผูดําเนินการสนทนาอาจจะไดประเดน็ ซ่ึงไมไดคาดคิดเอาไวกอนจากผูเขารวมสนทนา ผูดําเนินการ
สนทนาสามารถซักถามตอไปใหเกิดความชัดเจนได 
 3. อุปกรณสนาม    อุปกรณสนามท่ีควรเตรียม ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง เทปเปลา ถานวิทยุ 
สมุดบันทึก ดินสอ กระดาษชารทแผนใหญ ปากกาเมจิก เปนตน 
 4. แบบฟอรมสําหรับคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม     ควรจัดเตรียมแบบฟอรมสําหรับ
คัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุมไวดวย โดยมีการสอบถามจากผูนําและบุคคลสําคัญของชุมชน 
เพื่อใหไดตัวแทนในการสนทนากลุมแตละคร้ัง ซ่ึงตองดําเนินการสํารวจกอนการสนทนากลุม 

5. ส่ิงเสริมสรางบรรยากาศ  เชน เคร่ืองดื่มน้ําสมุนไพร ผลไม ส่ิงดังกลาวจะชวยเสริมสราง 
บรรยากาศความเปนกันเองระหวางผูมีสวนรวมในการสนทนาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 6.  คาใชจายท่ีจําเปนแกผูรวมสนทนา    เพื่อไมเปนการสรางความเดือดรอนแกผูเขารวม
สนทนา แมจะเปนส่ิงท่ีเล็กนอย แตในทางจิตวิทยาแลว เปนส่ิงสําคัญมาก สําหรับการแสดงออกซ่ึง
ความมีน้ําใจของผูท่ีทําการสนทนา และการไมละเลยความเปนจริงของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนกับผูรวม
สนทนากลุม โดยเฉพาะคาเดินทาง คาอาหาร และนํ้าดื่มระหวางการเดินทาง 

7. สถานท่ีและระยะเวลา   อาจจะเปนบาน ศาลาวัด ใตรมไม ท่ีมีอากาศถายเทสะดวก 
หางไกลจากความพลุกพลาน เพื่อใหผูเขารวมสนทนาไดมีสมาธิในเร่ืองตาง ๆ ท่ีกําลังสนทนากัน 
สวนระยะเวลาในการสนทนา โดยท่ัวไปไมควรเกิน 2 ช่ัวโมง ตอ 1 กลุม 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 ตองเปนเร่ืองกอนดําเนินโครงการ เพื่อใหขอมูล ขอคิดเห็น ทัศนคติจากกลุมคนตาง ๆ 
นําไปประกอบการตัดสินใจ หากสามารถกระจายกลุมคนไดท่ัวถึง จะสามารถทําใหยึดกุม
สภาพการณตาง ๆ ของพ้ืนท่ีและกลุมคนเพ่ือดําเนินนโยบาย แผนงาน กิจกรรม โครงการไดเปน
ประโยชนสูงสุด 
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ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 
 1. เปนวิธีการเก็บขอมูลท่ีเสียคาใชจายนอย ทํางาย 

2. ประเด็นปญหาท่ีมีการตกลงกันไมได หรือเปนเร่ืองออนไหว สามารถใชไดดี 
3. ใหความยึดหยุนในการคนหาประเด็นหรือสืบคนลึกในขอมูลบางอยาง 
4. ขอมูลมีชีวิตชีวา 
5. แกไขประเด็นการสนทนา คนเขารวมเทาเทียมกัน เปดโอกาสโตตอบกัน ลดความ 

                   กลัวเกรง การมองในแงราย 
ขอจํากัดของเทคนิคและแนวทางแกไข  
1. คุณภาพของขอมูลจากการสนทนากลุมยังข้ึนกับปจจัยตาง ๆ เชน ทักษะ ความสามารถ 

                   ประสบการณเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้น ตองคิดเลือกผูรวมสนทนาใหถูกตอง 
2. ถาผูดําเนินการสนทนาเปนคนเร่ือย ๆ พูดไมเกง สีหนาทาทางไมแจมใส ควรตองเลือก 

                 คนท่ีมีบุคลิกเชิญชวนใหคนพูด ไมทําตัวเปนผูสอน หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีคอยอธิบายหรือ 
                ใหคําตอบหรือตัดสินวาผิดหรือถูก เนนกระตุนใหกลุมพูด มีทักษะ ในการจุดประเดน็  
                 หรือดึงประเดน็ เกงในการสรางบรรยากาศ มีความออนไหว (Sensitive) ในความรูสึก 
                 หรืออากัปกิริยาของชาวบา 

3. ผูรวมสนทนาบางคนผูกขาดการพูด ผูดําเนินการสนทนาตองถามคนอ่ืน ๆ ใหรวมแสดง 
                   ความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลจริงจากคนอ่ืน ๆ ดวย 

ผูรวมสนทนาไมเปดเผยขอมูลจริง จึงจําเปนตองตรวจสอบกับแหลงอ่ืน ๆ ดวย เชน        4. 
    ขอมูล  เอกสาร หลักฐาน รายงาน การศึกษาวิจัยบุคคลอ่ืน ๆ ประกอบการประมวลสรุป 
    อีกคร้ังหนึ่ง 
5. แมจะเก็บขอมูลและความคิดเห็นงาย แตขอมูลอาจจะประมวล วิเคราะหและตีความยาก  

                   เนื่องจากมีความหลากหลาย จึงตองสรางกรอบประเด็นการสรุป วิเคราะหไวเปน 
                  เบ้ืองตน 

6. ไมสามารถบอกความถ่ีหรือการกระจายตัวของขอมูลในลักษณะตัวเลขเชิงปริมาณได จึง 
                  ไมควรใชเทคนิคนี้ในลักษณะตัวเลขสถิติ 

7. ผูท่ีถูกนํามารวมพูดคุยในการสนทนากลุม มักถือเกาความสะดวก มากกวาเปนตัวแทน     
    ของชุมชนหรือกลุมประชากร ดังนั้น การสนทนากลุม จึงไมสามารถใชเพื่อเปนตัวแทน 
    ของภาพรวมท่ีเกิดขึ้นในคนกลุมใหญ การเลือกผูสนทนากลุมจึงตองใหไดผูนําของ     
    ชุมชนจริง ซ่ึงทําโดยวิธีสังคมมิติ วิธีทางเครือญาติ วิธีผูนําธรรมชาติ 
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ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
1. ไดขอมูลความคิดเห็น ทัศนคติท่ีสอดคลองกับเหตุการณ หรือโครงการตามความเปน

จริงของพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย 
2. ไดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูรวมสนทนากลุมกับผูดําเนินการและคณะ อันจะสงผลให 

                        พัฒนาเปนเครือขายในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดตอไป 
3. ไดคําตอบหรือเหตุผลท่ีชัดเจนในส่ิงท่ีคลุมเครือ หรือมีความแตกตางในขอมูล 
4. รายงานขอมูลความคิดเห็นที่ประมวลอยางเปนระบบ 
5. นําผลลัพธสงตอใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ ไดรับรูความคิดเห็น ทัศนคติ 

                      เหตุผลของกลุมคนตอโครงการ ทําใหสามารถตัดสินใจไดดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 94 -



การจัดสัมมนา / ฝกอบรม 
Seminar /Training 

------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 
 1. เพื่อนําเสนอขอมูลและสรางความเขาใจในเร่ือง ๆ หนึ่งใหแกผูเกีย่วของหรือผูสนใจ 
                  ตาง ๆ เพื่อใหสามารถส่ือสารกับสาธารณชนไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจไดรับทราบและเรียนรูหลักการและเหตุผลในเร่ืองนัน้  ๆ 
                 รวมท้ังใหขอมูลดานวิชาการและรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ไดมี 
                 ความรู   ความเขาใจ 

วิธีดําเนินการ  
 ตองมีการเตรียมการอยางดี องคกรผูจัดจําเปนตองชัดเจนถึงวัตถุประสงคในการจดั
กิจกรรมหรือโครงการ คณะบุคคลท่ีองคกรมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจําเปนตอง
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมดังกลาวอยางรอบคอบ มีการเตรียมพรอมอยางดีใน
ดานเนื้อหาสาระและการอํานวยการตาง ๆ คือ 

1. คณะผูไดรับมอบหมายในการจัดกิจกรรม จัดประชุมคณะบุคคลท่ีเกี่ยวของในองคกร
เพื่อสรางความชัดเจนรวมกนัในจดุประสงคการจัดสัมมนาและวางแผนเตรียมการจดั
รวมกันกอนแบงบทบาทใหแตละฝายรับผิดชอบงานไปดําเนินการ 

2. ในการเตรียมการ 
 ควรมีการประเมินและมีความชัดเจน ตอบคําถามไดวามีความจําเปนอยางไรท่ีตองจัดสัมมนา 
และในการจัดกิจกรรมนั้นมีจุดประสงคอะไร ท้ังนี้ เพื่อปองกันการ ตีความท่ีผิดพลาดของ
ผูเกี่ยวของหรือผูสนใจตอเจตนาของการจัดกิจกรรม  คณะผูจัดจําเปนท่ีจะตองตอบคําถามใหไดวา 
ทําไมถึงจําเปนตองจัดสัมมนาทางวิชาการ  ทําไมไมจัดเปนเพียงการประชุม หรือการแถลงขาว 
 เนื้อหาสาระในการจัดสัมมนาควรเปนเร่ืองท่ีตองการเวลาในการทําความเขาใจ เนื้อหาสาระท่ีมี
ความซับซอน มีรายละเอียดท่ีตองทําใหเขาใจ ไมใชเร่ืองท่ีมี  ลักษณะเฉพาะท่ีเพียงตองการแจงให
สาธารณชนทราบ 
 3.    สงจดหมายเชิญผูเกี่ยวของหรือผูสนใจโดยเฉพาะผูท่ีมีสวนไดเสียกับโครงการมารวม 
                    ในการสัมมนาดวย ท้ังนี้ในจดหมายเรียนเชิญผูเขารวมสัมมนาน้ัน ตองใหรายละเอียด 
                   ในการจัดสัมมนาครอบคลุมหลักการและเหตุผล ความเปนมาของการสัมมนา  
                   จุดประสงค เนือ้หาการจัดสัมมนา สถานท่ี วันเวลาท่ีชัดเจน และกําหนดการสัมมนา    
                  การสงจดหมายเชิญผูเขารวมสัมมนาตองสงลวงหนาพอสมควร เพื่อใหผูถูกเชิญได 
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                  เตรียมตัวมารวมสัมมนาได อยางนอยควรสงจดหมายเชิญลวงหนาไมต่ํากวา 20 วนั 
4. ในระหวางการเตรียมสัมมนา ควรไดมีการปรึกษาหารือ คาดการณเกี่ยวกับคําถามท่ี 
    อาจจะเกิดข้ึนระหวางการสัมมนาและควรไดมีการจัดเตรียมบุคลากรท่ีเกี่ยวของสําหรับ   
    ตอบคําถาม รวมท้ังบุคลากรท่ีจะใหขอมูลเกี่ยวกับดานเทคนิค และการเตรียมเอกสารท่ี 
    เปนขอมูลเพิ่มเติมใหกับผูเขารวมสัมมนาดวย 
5. จัดเตรียมเอกสารสําหรับสัมมนาใหแกผูเขารวมสัมมนาใหพรอม จํานวนเอกสารท่ี 

        จัดเตรียมตองมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม สาระของเอกสารท่ี 
                   จัดเตรียมตองครอบคลุมสาระเน้ือหาตาง ๆ รวมท้ังจัดทําเอกสารสรุปเพื่อใหเกิดความ 
                   เขาใจงายข้ึน 

6. ประชุมเตรียมความพรอมกับวิทยากร เพื่อใหวิทยากรเขาใจในจุดประสงคของการจัด 
                   สัมมนาและกําหนดขอบเขต ประเด็น เนื้อหาเร่ืองท่ีตองการใหวิทยากรท่ีนําเสนอใน 
                   ระหวางการสัมมนา /ฝกอบรม รวมท้ังการเตรียมส่ือในการนําเสนอใหพรอมเพื่อใหเกิด 
                   หลักประกันวาสาระเน้ือหาไดถูกส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจกับผูเขารวมกิจกรรมอยาง 
                   ถูกตอง เหมาะสม 

7. กําหนดการสัมมนา ผูจัดจําเปนท่ีจะตองกําหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับเนื้อหารวมทั้ง 
                   ตองเปดเวลาสําหรับการซักถามจากผูเขารวมสัมมนา 

8. จัดเตรียมการประเมินผลการสัมมนา เพื่อทราบการบรรลุผลของการสัมมนาตาม 
                   วัตถุประสงค และประมวลขอมูลที่ไดจากการประเมินผล  

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 การจัดสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสมในกรณีเร่ืองนั้น ๆ มีลักษณะ ดังนี้คือ 

1. มีรายละเอียดมาก รวมท้ังเพื่อใหเกิดการถกเถียงดานวิชาการตอประเด็นท่ีสังคมหยิบยก 
                   ข้ึนมา 
 2. การจัดเวทีวิชาการดังกลาวสมควรจัดข้ึน เม่ือคณะผูจัดมีความพรอมดานบุคลากรและมี         
                  สาระวิชาการเพียงพอท่ีจะนําเสนอตอสังคม 

3. เวทีวิชาการมีประโยชนตอการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสาธารณะ  
                   หรือเพ่ือปรับปรุงสาระของงานน้ันมีความสอดคลองเหมาะสมและถูกตอง 

 
 
 
ประโยชนและขอจํากัด 
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 ประโยชนของเทคนิค 
1. ขอมูลกระจายและเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางและรวดเร็ว 
2. สรางภาพลักษณท่ีดีในความโปรงใสของการดําเนินกิจกรรม 
3. กอใหเกิดความมั่นใจและความไววางใจจากสาธารณะมากข้ึน 
4. เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในองคกรท่ีดําเนินการ 
5. สรางความสัมพันธตอสาธารณะในประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาจากการนําเสนอและ 

                      แลกเปล่ียนขอมูล 
ขอจํากัดของเทคนิค 
2. ไมสามารถเปดใหประชาชนผูสนใจทุกคนเขารวมกิจกรรมได 
3. กลุมบุคคลผูไมไดรับเชิญเขารวมกิจกรรมอาจไมเขาใจโครงการและเกิดความระแวง

สงสัย 
ผลลัพธและสิ่งท่ีดําเนินการตอ 

  1.    ไดตรวจสอบขอมูลท่ีผูเขารวมการสัมมนานําไปขยายตอวามีการดําเนินการหรือไม  
                              อยางไร  ขอมูลท่ีนําเสนอเปนอยางไร ความถูกตอง ครบถวนของขอมูลที่ส่ือสาร 
                              ตอไปนั้นมีปริมาณมากนอยเพียงใด 
  2.    ไดผลการสัมมนานําเสนอเขาสูกลไกผูบริหารในองคกร เพื่อใชใหเปนประโยชนตอ 
                              การพิจารณากําหนดแผนการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

3.    ไดผลการสัมมนาเพื่อจัดทําเปนเอกสารเผยแพรสูสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต 
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Interactive Website / Web board 
------------------------------------------------- 

 
วัตถุประสงคและลักษณะ 

วัตถุประสงคของเทคนิค 
 เพื่อใหเปนเคร่ืองมือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบสองทาง กลาวคือ เพื่อให
หนวยงานบุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการสามารถโตตอบหรือแลกเปล่ียนขอมูลและขาวสารกับ
ประชาชนท่ีแสดงความคิดเห็นระหวางกนัได สมควรจดัใหการรับฟงความคิดเหน็ผานเว็บไซตเปน
สวนหนึ่งของศูนยขอมูลขาวสารดวย 
 เพี่อใหการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตมีลักษณะเปนการส่ือสารขอมูลและขาวสารแบบ
สองทางอยางสมบูรณ นอกจากการใหบริการขอมูลและขาวสารทางอินเทอรเน็ตดังกลาวขางตน 
สมควรจัดพ้ืนท่ีบนเว็บไซตท่ีบรรจุขอมูลและขาวสารดังกลาวใหประชาชนท่ีสนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนไดดวย 

ลักษณะของเทคนิค  
 การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด (Interactive Website)  เปนเคร่ืองมือในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ชวยใหประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
มายังหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีประสงคไดรับความคิดเห็นของประชาชนไดอาจจัดใหเปน
เคร่ืองมือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบทางเดียว หรือแบบสองทางก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
นโยบายของหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีประสงคไดรับความคิดเห็นของประชาชน 
 การจัดใหการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซดเปนสวนหน่ึงของศูนยขอมูลขาวสารนั้นอาจ
ดําเนินการไดดวยการนําขอมูลและขาวสารที่จัดใหบริการแกประชาชนไวท่ีศูนยขอมูลขาวสารใน
รูปเอกสารบรรจุไวท่ีเว็บไซดในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสในระบบฐานขอมูลและดําเนินการ
เผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต 
 เชนเดียวกับการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานส่ืออ่ืน ๆ เชน  การแสดงความ
คิดเห็นเปนเอกสารหรือการอภิปรายในท่ีประชุม ประชาชนท่ีแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงและ
สงความคิดเห็นของตนไปยังหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการได แตเปนการสงหรือ
แสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร 
 การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดอาจดําเนินการโดยหนวยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีประสงคใหประชาชนแสดงความคิดเห็น หรืออาจดําเนินการ
โดยบุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีสนใจก็ได 
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วิธีดําเนินการ 
 การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

1. การจัดทําเว็บไซด  
เนื่องจากการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดตองอาศัยเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตฐานขอมูลและคอมพิวเตอร ซ่ึงตองดําเนินการผาน Internet Server   ท้ังนี้ หนวยงาน 
บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการ อาจติดตั้ง Internet Service Provider   ก็ได ข้ึนอยูกับความพรอม
ของบุคลากรทางคอมพิวเตอรของหนวยงานนั่นเอง  เม่ือจัดหาหรือติดต้ัง Internet Server   และ
ระบบฐานขอมูลไดแลว หนวยงานบุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการ ตองจัดทําเว็บไซดท่ีจะเปน
ชองทางใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมได 
 ทํานองเดียวกับการจัดหาหรือติดต้ัง Internet Server  และระบบฐานขอมูล หนวยงานบุคคล
หรือองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการอาจจัดสรางเว็บไซดดวยบุคลากรของตนเองหรือดวยการวาจางผูรับจาง
ก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความพรอมของบุคลากรทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของหนวยงาน บุคคล
หรือองคกรอ่ืนนั่นเอง 

2. การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน 
เชนเดียวกับการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานส่ืออ่ืน ๆ หนวยงานบุคคลหรือ 

องคกรอ่ืนท่ีดําเนินการสมควรดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนแตละประเด็นอยาง
เปนระบบ เพื่อประโยชนในการประมวลและวิเคราะหผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตอไป 
 อยางไรก็ตาม ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตประกอบกับเทคโนโลยี
ฐานขอมูล หนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีดําเนินการอาจอาศัยเทคโนโลยีดังกลาวชวยในการ
ประมวลและวิเคราะหผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไดเปนอยางดี หากระบบการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผานเว็บไซดไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม จะสามารถชวยประมวล
และวิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา 
 

3. การเผยแพรการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด 
ทํานองเดียวกับการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานส่ืออ่ืน ๆ หนวยงานบุคคลหรือ 

องคกรท่ีดําเนินการสมควรประกาศหรือแจงการดําเนินการใหประชาชนท่ัวไปทราบทางส่ือตาง ๆ  
เชน การแถลงขาว เวทีพบส่ือ วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาวชุมชน การสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ 
อยางท่ัวถึง เพื่อใหประชาชนท่ีสนใจรวมแสดงความคิดเห็นของตนได 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานอินเทอรเน็ตสมควรจัดทําควบคูกันไปกับการ
จัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานวิธีอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณรายบุคคล การสนทนากลุมยอย 
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ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 
 การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดมีขอดี เนื่องจากเปนการดําเนินการบน
ระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึง Internet Server   จะติดตั้งอยูท่ีใดก็ได ไมจําเปนตองติดต้ังในทองท่ีท่ี
โครงการหรือกิจกรรมต้ังอยู ในกรณีท่ีหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอ่ืนท่ีรับผิดชอบมีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบหลายโครงการหรือกิจกรรม ก็ไมจําเปนตองติดต้ังอุปกรณตาง ๆ ในพื้นท่ีตั้ง
โครงการหรือกิจกรรมก็ได แตสามารถติดต้ังไวท่ีใดท่ีหนึ่ง เชน ท่ีสํานักงานใหญเพียงแหงเดียวก็
เพียงพอแลว เพราะดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้น ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผานเว็บ
ไซดจากท่ีใดก็ไดท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 

ขอจํากัดของเทคนิค 
อยางไรก็ตาม การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดมีขอจํากัด เนื่องจากเปน

เคร่ืองมือท่ีอาศัยเทคโนโลยคีอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและชองทางโทรคมนาคม เชน โทรศัพท 
ดังนั้น การแสดความคิดเห็นผานเว็บไซดจงึสามารถกระทําไดเฉพาะประชาชนท่ีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรและชอทางโทรคมนาคม ท่ีสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไดเทานัน้ นอกจากนั้น 
เฉพาะประชาชนท่ีมีความรู ความเขาใจในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น
ท่ีสามารถแสดงความคิดเหน็ผาน 
เว็บไซดได 

 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
 เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดข้ึนอยูกับความพรอมทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและโทรคมนาคม ซ่ึงยังมีขอจํากัดอยูคอนขางมาก จึงไมสมควรจัดใหมี
การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดเพียงอยางเดียว แตสมควรดําเนินการควบคูไปกับการจัดให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นผานส่ืออ่ืน ๆ ดวย 

 
 

การสํารวจความคิดเห็น 
Surveys and Telephone Polls 

-------------------------------------------------------------------------- 
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วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคและลักษณะ 

1. เพื่อเปนชองทางในการรับความเหน็สะทอนกลับ  
2. เพื่อใหไดขอคิดเห็นเฉพาะเร่ืองท่ีนาเช่ือถือทางสถิติ 
3. เพื่อใหไดขอคิดเห็นที่สะทอนถึงความรูสึกของชุมชน 
4. เพื่อหาคําตอบวาชุมชนไดรับขอมูลเกี่ยวกบัโครงการอยางเพียงพอหรือไม หรือไดรับ 

        ขอมูลจากวิธีการหรือแหลงอ่ืน ๆ หรือไม ยางไร 
5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนในชวงท่ีผานมา 
6. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงเอกสารหรือขอมูลท่ีเผยแพรออกไปแลว 
7. เพื่อวัดความรูสึกและเหตุผลเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการดําเนิน 

                    โครงการหรือกจิกรรม 
8. เพื่อถามความคิดเห็นและความรูสึกหลังการประชุมหรือการรับฟงเวทีสาธารณะ 
ลักษณะของเทคนิค 
1. เปนการสํารวจความคิดเห็นท่ัวไปหรือเจาะจงประเด็น โดยใชแบบสอบถานม (การ

พบปะดวยการเขียนตอบหรือการถามตอบดวยปากเปลา (ท้ังพบปะตวัตอตัวและทาง 
              โทรศัพท) 

2. เปนเทคนิคท่ีใชวัดปราณไดซ่ึงจะทําใหเหน็รูปธรรมท่ีเทคนิคอ่ืนไมสามารถทําได 
3. กลุมเปาหมายที่ใชสํารวจ ถาเปนกลุมเล็กกจ็ะสอบถามท้ังหมด หรือหากเปนกลุมใหญ

ก็จะสอบถามเปนบางคนโดยใชวิธีสุมตัวอยาง 
4. ตองใชวิธีการทางสถิติเพื่อเลือกกลุมตัวอยางและการวิเคราะหผล แปลผลอยาง

เหมาะสมเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ 
5. ตองใชผูเชี่ยวชาญในการต้ังคําถามและการบริหารจัดการ ดําเนินการตลอด

กระบวนการ 
6. ผลท่ีไดจะคลาดเคล่ือนไดงาย ถาผูปฏิบัติงานไมไดรับการฝกฝนท่ีดี หรือ มีอคติใน

เร่ืองนั้น 
7. เปนสวนประกอบของการสัมภาษณชุมชนโดยตรง 

 
วิธีดําเนินการ 

-   การเตรียมการ 
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1. ระบุเปาหมายใหชัดเจนวาตองการรูอะไรจากผูถูกถาม ตองอธิบายใหชัดเจนเพื่อผูตอบ
จะไดยินดีตอบ 

2. ตองใหผูมีความชํานาญเปนผูตั้งคําถามจึงจะทําใหไดคําตอบท่ีนาเช่ือถือ เปนระบบหาก
ทําโดยมือสมัครเลนอาจถูกกลาวหาวาลําเอียง อคติ หรือไปละเมิดสิทธิสวนบุคคลจะ
ทําใหผลท่ี ไดไมนาเช่ือถือ 

3. หากเปนแบบสอบถามท่ีใชวิธีเขียนตอบ ก็ควรจะเปนคําถามปลายปดท่ีมีตัวเลือก  
                    (Multiple Choices) ซ่ึงคนจะตอบงาย และมีโอกาสตอบมากกวา มีคาทางสถิติ ท่ี 
                    นาเช่ือถือมากกวา แตก็ควรมคํีาถามปลายเปดหรือใหมีขอเสนอแนะ เพื่อจะไดขอมูล 
                   หรือความรูสึกที่สมบูรณมากกวาในส่ิงท่ีไมไดถาม โดยมีลักษณะสําคัญดงันี้ คือ 

  - ควรเวนพื้นท่ีสําหรับการเขียนตอบใหมากพอ 
  - มีคําแนะนําท่ีชัดเจน และอธิบายใหชัดเจนวาจะนําขอมูลท่ีไดไปทํา   
                             อะไร 
  - ในแบบสอบถามตองใหช่ือและที่ติดตอของผูจัดทําไวอยางชัดเจน 
                              เพื่อใหตดิตอไดสะดวก 
4. หากเปนการสอบถามปากเปลาหรือใชการสัมภาษณ คําถามตองไมยาวเกินไป ชัดเจน 

ไมทําใหสับสน ไมใชถอยคํากํากวมหรือจะทําใหเกิดความลําเอียงหรืออคติ 
5. ทดสอบทดลองใชคําถามเพ่ือประกันวาคําถามไมลําเอียง และจะไดขอมูลท่ีตองการ 
6. การกําหนดกลุมเปาหมาย หากเปนกลุมเล็กก็อาจถามทุกคน  แตถาหากผูมีสวนไดเสีย 

                     มีจํานวนมากกใ็ชวิธีสุมตัวอยางตามระเบียบวิธีทางสถิติ ซ่ึงตองเปนไปตามมาตรฐาน                       
                     เพื่อใหไดตัวแทนท่ีแทจริง ไมลําเอียง กระจายไปอยางท่ัวถึง และจํานวนตองมากพอ 
                    เพื่อใหม่ันใจวาเราไดขอมูลและเขาใจความแตกตางในความเห็นระหวางผูตอบ   
 

การดําเนินการสํารวจขอมูล  อาจดําเนนิการไดหลายวิธี ดังนี้                -  
แบบสอบถามอาจนําไปสงใหท่ีบาน หรือวางไวในหองประชุมใหหยิบเอง แต 1. 

                  ตองติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวย 
2. อาจสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปใหกลุมเปาหมายที่สุมไวแลว ซ่ึงตองมีของท่ี     
    จําหนายติดแสตมปสงไปใหดวยเพื่อสงคืนและในแบบสอบถามควรกําหนดระยะเวลา 
    สงคืนดวย 
หากเปนการสอบปากเปลาหรือการสัมภาษณ กจ็ะใช “วิธีการสัมภาษณรายบุคคล ท่ี 3. 

                  กลาวมาแลว 
 4. สําหรับการสอบถามทางโทรศัพท  จะตองกําหนดวิธีการสุมกลุมตัวอยางวาจะสุม 
                  อยางไร จะใชวิธีสุมแบบงาย (Random Sampling) หรือ Representative Sample หรือวธีิ 
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                  ใด แลวจึงจะดําเนินการใหถูกตอง 
 

การบันทึกขอมูล   สามารถดําเนินการไดโดย 
 1. ถาเปนการสอบถามท่ีเขียนตอบ ผูแสดงความคิดเหน็จะเปนผูกรอกเอง ผูดําเนินการจะ 
                 นําคําตอบมาวิเคราะหไดเลย 
 2. ถาเปนการสอบถามทางโทรศัพท ผูสอบถามจะเปนผูจดบันทึก ระยะเวลาที่ถามควรใช 
                 เวลาประมาณ 30 นาที แตกอนจะเร่ิมสอบถามจะตองใหผูตอบมีความเขาใจพรอมท่ีจะ 
                 ตอบคําถามและมีเวลาเพียงพอ ถาไมมีเวลาหรือยังไมวางควรนัดหมายใหม 
 3. การสัมภาษณหรือการสอบถามทางโทรศัพท ผูบันทึกจะตองรีบบันทึกรายละเอียดท่ีได 
                  ทันทีท่ีเสร็จส้ินการพูดคุย 
 4. ถาผูสัมภาษณหรือผูสอบถามมีหลายคน ควรจัดใหพวกเขาไดพบกนับอย ๆ เพื่อจะไดนํา 
                 เนื้อหาประเดน็ตาง ๆ มาเปรียบเทียบ แลกเปล่ียนขอมูล วิธีการสัมภาษณ คําถาม และ 
                 เทคนิคของการสัมภาษณ 
 

    ท้ังนี้  การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิทยาศาสตร เปนวิธีการที่เช่ือถือได 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
1.  การสํารวจความคิดเหน็ดวยการสัมภาษณโดยตรงหรือทางโทรศัพท จะดกีวาการสงทาง 

                  ไปรษณีย เพราะจะเกดิปฏิกิริยาเร็ว และโตตอบทันที 
 2. ใชรวบรวมความคิดเหน็ของผูท่ีไมมีโอกาสมารวมประชุมหรือไมอยากพูดตอหนา                       
                 ชุมชนในเวทีอ่ืน ๆ 
 3. เม่ือตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจงจากชุมชน 
 4. เม่ือตองการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ีโดยไมตองระบุช่ือ หรือไมใหผูอ่ืน 
                  รูตัวผูแสดงความคิดเห็น 
 5. เม่ือตองการประเมินความคิดเห็นตาง ๆ ออกมาเปนสัดสวนท่ีแนนอน 

ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 

1. ใหขอมูลที่ไมสามารถไดมาดวยวิธีอ่ืน แมการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นจะไมมากนัก 

2. การสงแบบสอบถามทางไปรษณียจะประหยัดคาใชจาย สะดวก 
3. ขอมูลเจาะกลุมเฉพาะไดด ี
4. ถากลุมท่ีสุมกระจายไดดีถูกตอง และหากมีการตอบกลับดีจะทําใหไดขอมูลที่

นาเช่ือถือ 
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5. เปนชองทางท่ีผูไมประสงคออกนามสามารถเขียนขอคิดเห็นตาง ๆไดเต็มท่ี 
6. วัดปริมาณไดทําใหเกิดภาพรูปธรรม หรือเปรียบเทียบขอคิดเห็นทีแ่ตกตางกันได

ชัดเจนวามีเหตุผลอยางไร ทําใหเขาใจประเด็นตาง ๆ ไดชัดเจน 
7. เห็นความเคล่ือนไหว ความรุนแรงของประเด็นตาง ๆ ของผูมีสวนไดเสีย ถาใชเวลา

เก็บขอมูลนานก็จะไดขอมูลมากมาย 
8. ผูมีอํานาจตัดสินใจจะใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางม่ันใจ 
9. การสอบถามทางโทรศัพท จะไดรับความคิดเห็นโดยทันที 

ขอจํากัดของเทคนิค 
 1. การเขียนตอบแบบสอบถามอาจไมสะทอนความคิดเหน็ของชุมชนอยางแทจริง 
                  เพราะผูเขียนตอบมักเปนคนมีความคิดเหน็ในดานชอบ/ไมชอบอยางรุนแรง 

2. ผลท่ีไดข้ึนอยูกับสัดสวนของการตอบแบบสอบถามกลับ ซ่ึงการตอบกลับมักจะมี       
    สัดสวนตํ่า 
3. ใชเวลามาก คาใชจายในการวิเคราะหคําตอบคอนขางสูง 
4. การกระจายขอมูลอาจไมดี เพราะทําไดไมมาก ตองสุมกลุมตัวอยาง 
5. การแปรผลท่ีไดจากการสํารวจอาจคลาดเคล่ือนงาย 
6. เปนการใหน้ําหนกัของคําตอบเทากัน ระหวางผูท่ีตอบอยางมีความรูสึกลึกซ้ึงในประเด็น 
    นั้น กับผูตอบเหมือนกนัโดยท่ีไมไดสนใจนกั 
7. การสอบถามทางโทรศัพทอาจไมคอยโปรงใส เพราะมีแตผูสอบถามเทานั้น ท่ีจะรูวาเกิด 
    อะไรข้ึนในการสอบถาม  
8. การใหขอมูล เปนการพูดคุยตัวตอตัว แตไมเห็นหนา แตไมไดเผชิญหนา ไมเห็น   
    อากัปกิริยา จึงอาจไดขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือผิดไปเลยก็ได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับผูสอบถาม 
9. อาจทําใหไดประเดน็ใหม ๆ ท่ีทําใหชุมชนเกิดความกงัวล เพราะไดพูดคุยแบบไม   
    เผชิญหนากนั 

ผลลัพธและส่ิงที่ดําเนินการตอ 
1. ไดทราบวามีอะไรในชุมชนที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม อยางไร 
2. ไดขอคิดเหน็และทาทีพรอมท้ังเหตุผลของชุมชนในเร่ืองนั้น 
3. ไดทราบขอด-ีขอบกพรอง ในการใหขอมูลของโครงการหรือกิจกรรมแกชุมชน หรือ 

                     ประสิทธิภาพของกิจกรรมมีสวนรวมอ่ืน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข หรือทําใหดีข้ึน 
4. เพื่อนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจ ในการปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ 

สายดวน / สายตรง 
Hot line 
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----------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 

1. เพื่อใชเปนการใหขอมูลแกประชาชน รับฟงความคิดเหน็แบบทางเดยีว แบบสองทางก็
ไดและใชไดตลอดเวลาเพ่ือชวยแกไขขอของใจในทันทีทันใด 

2. เพื่อใชในการใหขอมูลเบ้ืองตน/ขอมูลที่ชัดเจนของหนวยงานท่ีประชาชนสนใจและ 
                     ตองการโดยเรงดวน 

3. ใชสําหรับผูมีจุดหมายรวมกนั อยากเสนอความคิดเหน็หรือขอทราบขอมูลทันที ไมวา
จะอยูใกลหรือไกลจากโครงการ 

ลักษณะของเทคนิค 
1. เปนเคร่ืองมือท่ีใชรับฟงความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชน ทางโทรศัพท โดยท่ีผู

โทรศัพทเขามาจะโทรฟรี โทรไดตลอดเวลาทันท่ีตองการ 
2. เปนการส่ือสารไดท้ังทาเดยีว และสองทาง คือ ใหประชาชนโทรศัพทเขามาสอบถาม

ขอมูลหรือเสนอขอมูลหรือความคิดเหน็กไ็ด 
3. เปนการเตรียมขอมูลท่ีชัดเจน (ไมใชความคิดเห็น) โดยการบันทึกเทปไวเพื่อให

ประชาชนสามารถเลือกฟงรายละเอียดท่ีเขาสนใจ โดยกดหมายเลขตามคําแนะนําใน
เทปไดตลอดเวลา 

4. ประชาชนท่ีโทรศัพทเขามาเพ่ือเสนอขอมูลหรือความคิดเห็นก็จะไดรับการบันทึกเทป
ไวโดยอัตโนมัติตลอดเวลา 

5. ถาเปนการแลกเปล่ียนขอคิดเห็น จะมีเจาหนาท่ีประจํา 

วิธีดําเนินการ 
 การติดต้ังโทรศัพทสายดวนอาจจะตดิต้ังกึง่ถาวร คือตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินโครงการหรือ
ติดต้ังช่ัวคราวเฉพาะชวงท่ีตองการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน เชน ระหวางเตรียมการจะจัดใหมี
ประชาพิจารณา หรือชวงที่มีปญหาวิกฤติเกดิข้ึน โดย 

1. มอบหมายทีมงานใหรับผิดชอบ การติดต้ังโทรศัพท สายดวนสายตรง ควรพิจารณา
ติดต้ังมากกวา 1 สาย หรือมากเทาท่ีจะทําได เพื่อปองกันการโทรศัพทเขามาแลวเกดิ
สัญญาณไมวาง ซ่ึงจะทําใหไมสามารถไดรับรูหรือใหขอมูลไดทันที 

  1.1 มีเจาหนาที่ประจําเพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูล และติดต้ังเคร่ืองตอบรับ 
                                 อัตโนมัติ    เพื่อแนะนาํประชาชนท่ีโทรศัพทเขามาสอบถามขอมูลเบ้ืองตนโดย 
                                 แนะนําใหกดหมายเลข ขอมูลท่ีตองการ (ขอมูลตาง ๆ ไดบันทึกเทปไวกอน 
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                                 แลว) 
  1.2 ถาประชาชนโทรศัพทเขามาเพ่ือเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็น เคร่ืองตอบรับ 
                                 อัตโนมัติก็จะแนะนําใหฝากขอความ ขอกังวลที่ตองการบอกหรือใหฝากช่ือ 
                                 และเบอรโทรกลับหากจะใหเจาหนาท่ีโทรกลับ จึงควรบันทึกขอมูลไวใน 
                                 เคร่ืองตอบรับวา เจาหนาท่ีจะโทรกลับโดยเร็ว 
  1.3 ตรวจสอบเคร่ืองตอบรับอัตโนมัติอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยวนัละ 1 คร้ัง   

2.   ประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูเร่ืองโทรศัพทสายดวนสายตรงอยางท่ัวถึงโดยผานส่ือ 
      ตาง ๆ ท้ังหนังสือพิมพทองถ่ิน สถานีวิทยุ โทรทัศน แผนปลิว ติดประกาศในท่ี 
      สาธารณะเอกสารที่ใชในการใหขอมูลในเว็บไซด หรือประกาศในเวทีประชุมตาง ๆ ท่ี       
      จัดข้ึน เพื่อกระตุนใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 
3.   บันทึกคําถามแตละคําถามอยางเปนระบบ   ท้ังเวลาท่ีรับ ช่ือผูถาม ชองทางการตอบ    
      กลับหรือ ยังอยางไร สถิติคําถามหรือขอมูลท่ีประชาชนสอบถามหรือเสนอเขามา  
      คําถามท่ีไม สามารถตอบไดทันที แตตองคนควาและควรตอบกลับอยางรวดเร็ว  
     (ภายใน 24 ช่ัวโมง) 

 4. ตรวจสอบวา ไดตอบคําถามทุกคําถาม/ติดตอกลับไปยงั  ผูประสงคใหติดตอกลับ 
                  หมดแลวหรือยัง 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
 1. เม่ือประชาชนหรือชุมชน มีความวิตกกงัวลในกจิกรรมหรือโครงการท่ีกําลังดําเนนิการ  
                  จึงตองการมีชองทางขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มข้ึน 
 2. สถานการณในชุมชนเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สายดวนสายตรงจึงเปนเคร่ืองมือท่ีจะ 
                  ชวยลดปญหา ลดความตึงเครียดได เพราะไดพดูคุย โตตอบทันที 
 3. เม่ือโครงการมีผลกระทบในวงกวาง หรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบอยูกระจัดกระจายไม 
                  สะดวกท่ีจะมาพบเจาหนาท่ีโครงการ หรือมีโอกาสนอยท่ีจะเขารวมเวทีตาง ๆ การ 
                 โทรศัพทจะทําใหติดตอไดทันที ตลอดเวลาและไมตองเดินทางไกล 
 

 
 
 

ประโยชนและขอจํากัด 
 ประโยชนของเทคนิค 
 1. ประชาชนท่ีสนใจสามารถขอขอมูล หรือใหขอมูล เสนอขอคิดเห็นขอกังวลตอ 
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                  หนวยงานรับผิดชอบไดโดยตรง และไดรับคําตอบอยางรวดเร็ว 
 2.  สะดวก รวดเร็ว สําหรับประชาชนไมตองเดินทางไกล ถามีเคร่ืองโทรศัพท โทรจากท่ีใด 
                  ก็ได 
 3. ลดการเผชิญหนาระหวางประชาชน ชุมชน กับ หนวยงานหรือเจาหนาท่ี 
 4. ไดขอมูล ขอคิดเห็นจากผูคนท่ีหลากหลายรวมท้ังผูไมประสงคจะเปดเผยตัวตน 
 5. ติดต้ังไดท้ังในสํานักงานใหญ และในพืน้ท่ี 
 6. หลังการติดตอสายดวนตรงแลวคาใชจายอ่ืนจะไมเพิ่มข้ึนมาก 
 ขอจํากัดของเทคนิค 

1. ใชไดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งโทรศัพทได 
2. คาใชจายสูงในระยะแรก 
3. คําถามท่ีตองตอบสนองอยางรวดเร็ว อาจเปนภาระตอทีมงาน 
4. การฝากขอความ ทําใหไมสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

ผลลัพธและส่ิงที่ดําเนินการตอ 
1. ไดรูไดเขาใจ ความสนใจความกังวลของชุมชน ไดสอดคลองกับสถานการณทันที 
2. ไดขอแสนอแนะและแนวทางในการดําเนนิกิจกรรม เทคนิคอ่ืน ๆ 
3. ไดขอสรุปท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหสมบูรณ 
4. สรางความมั่นใจใหประชาชนไดวา พวกเราจะไดขอมูลรวดเร็ว และขอกังวล 

ขอคิดเห็นของพวกเขาจะถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
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การมีสวนรวมของประชาชน  
ระดับท่ี 3 เขาไปเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Workshop 
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--------------------------------------------------- 
 
วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 

1. เพื่อใหเกิดการพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุมตามประเด็นท่ีกําหนด และ
นําผลที่ไดไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

2. เปนการทําความเขาใจในประเด็นท่ีกําหนด หรือปองกันความเขาใจท่ีไมถูกตอง 
3. เพื่อใหไดขอตกลงในเร่ืองท่ีจะดําเนินการ 
4. ใชในการตัดสินใจเสนอทางเลือกหรือการพัฒนาทางเลือก 
5. เพี่อใหมีการกาํหนด คนหาขอกังวล และขอหวงใยในเร่ืองตาง ๆ 
6. พิจารณาทบทวนวิธีการศึกษา และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
ลักษณะของเทคนิค 
1. เปนการประชามท่ีมีเปาหมายแนนอน มีวัตถุประสงคเฉพาะและตองการคําตอบท่ี

ชัดเจน 
2. เปนการส่ือสารสองท่ีไดแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเหน็ ทัศนคติซ่ึงกันและกัน 
3. เปนรูปแบบการประชุมท่ีเปนทางการ ผูเขารวมประชุมจะมีปฏิสัมพันธกันสูง มีการ 

                     แลกเปล่ียนความคิดเหน็กันเพื่อใหไดขอสรุป หรือขอตกลงรวมกัน แลวทุกคนจะตอง 
                     ยอมรับผลที่ไดนั้น 

4. ไมเหมาะสมท่ีจะใชกับคนกลุมใหญ คือ ไมเกิน 20 – 30 คน โดยควรประกอบดวย 
ตัวแทนผูมีสวนไดเสียกับประเด็นหรือเร่ืองนั้น ๆ ทุกกลุม 

5. ทําหนาท่ีเปนผูนําการประชุม (Facilitator)  เพื่อเอ้ือใหเกดิกระบวนการประชุมทีมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางท่ัวถึง หากตองมีผูเชี่ยวชาญหรือผูรูในเร่ืองนั้น ๆ ก็ตอง
เชิญวิทยากรอ่ืน 

6. เปนการประชุมท่ีจัดซํ้าไดเทาท่ีจําเปน 
 
 
 
วิธีดําเนินการ 

 ขั้นเตรียมการ 
1. กําหนดหวัขอหรือประเด็นท่ีจะประชุมวาเร่ืองอะไร 
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2. กําหนดประเดน็ หรือเปาหมายของการประชุมใหชัดเจนวา ตองการอะไรมากนอย 
เพียงใด  เชน ตองการจะไดขอสรุปของ 

- ข้ันตอนของการจะดําเนินโครงการหรือกจิกรรม 
- ไดมติของการจัดลําดับความสําคัญ 
- แผนปฏิบัติการที่ควรจะเปน 
- การประเมินความเส่ียงของโครงการหรือกจิกรรม 
- การคนหาปญหาผลกระทบตอสุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

3. วางแผนการประชุม สถานท่ี วัน เวลา วิธีการ ข้ันตอน การดําเนินการประชุมขอมูลท่ี 
                     จะตองใช วาจะใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลอยางไร ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

4. ผูเขารวมประชุม ตองกําหนดลวงหนาวาเร่ืองท่ีจะดําเนินการนี้กระทบกับคนกลุม
ใดบาง  อยางไร กลุมผูหวงใย / ผูสนใจ ตองใหมีตวัแทนของคนทุกกลุมและผูสนใจ
เขารวมประชุม โดยมีสัดสวนใกลเคียงกัน ใหมีท้ังเพศชายและหญิงมีท้ังผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ฯลฯ  

5. ตองประชาสัมพันธ ใหทราบอยางท่ัวถึงทางส่ือ ท้ังวิทยุ หนังสือพิมพทองถ่ิน ติด
โปสเตอรใหท่ัวถึง เปนการกระตุนท้ังผูสนใจ และกลุมผูไดรับผลกระทบ 

- สงจดหมายหรือติดตอเชิญตัวแทนกลุมตาง ๆ หรือผูสนใจในพ้ืนท่ีนั้นโดยตรง 
- ในการประชาสัมพันธหรือการเชิญตองเนนวาการประชุมนี้รับจํานวนจํากัด 

และกําหนดวนัส้ินสุดการแจงความจํานงที่จะเขารวมประชุม เพื่อผูจดัการจะ
ไดกําหนดแผนการบริหารจดัการได แตตองเตรียมการดวย หากมีผูมารวมเกิน
กวาท่ีเตรียมไว (อาจจัดเปนหลายกลุม/ หลายเวที/หลายคร้ัง) 

 6. เตรียมคณะทํางาน สําหรับเปนผูนําการประชุม หรือผูอํานวยการกลุม (facilitator)  เพื่อ 
                  เอ้ือใหเกดิกระบวนการประชุม กระตุนใหเกดิการแลกเปล่ียนและนําไปสูขอสรุปของ 
                  การประชุม 
 7. กําหนดข้ันตอน รูปแบบกิจกรรมท่ีเคารพและกระตุนใหผูเขาประชุมมีสวนรวมท่ีจะ 
                  นําไปสูเนื้อหาหรือเปาหมายท่ีตองการ 
 8. เตรียมวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีประชุม 

 
 

เตรียมการประชุม 
ขั้นดําเนินการ 
1. สรางความคุนเคยระหวางผูเขารวมประชุมและผูจัด วิทยากร และรวมกันสรางกติกาใน

การประชุม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม เปนเจาของการประชุม 
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 2.  ใหทุกคนไดทราบและเขาใจวัตถุประสงคของการจัดประชุม และผลที่นาจะเกิดข้ึนจาก 
                     การประชุมคร้ังนี้ 
 3. นําเสนอขอมูลท่ีจําเปน และเสนอหัวขอ/ประเด็นยอยท่ีตองการใหอภิปราย 
 4. กระตุนใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นเต็มท่ี ท่ัวถึงและเทาเทียม ดวยความ 
                   เคารพในขอคิดเห็นของทุกคน ผูนําการประชุมตองไมเลือกปฏิบัติตอผูเขาประชุมไมวา 
                   เขาจะมาเองดวยความสนใจหรือเปนตัวแทนของกลุม 
 5. ถาความเหน็หรือขอเสนอแนะใด ๆ ท้ังของบุคคลหรือของกลุมตองไดรับการบันทึก 
                  อยางเปดเผย เชน บันทึกลงแผนพลิกแลวปดไวท่ีผนังหองเพื่อใหผูเขาประชุมตรวจสอบ 
                 ไดวาถูกตอง ไมถูกบิดเบือน ถาจะมีการแกไขขอเสนอแนะหรือขอสรุปใด จะตองเปน 
                  ความเห็นจากกลุมผูเขาประชุม เพื่อใหม่ันใจวาขอสรุปหรือขอเสนอแนะนั้นเปนเร่ือง 
                  ของผูเขาประชุมจริง ไมมีการบิดเบือนไปตามจุดยนืของผูจัด 
 6. ประเด็นท่ีซับซอนหรือตองการขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะ ท่ีชัดเจนอาจแบงกลุมยอย 5 – 6  
                  คนเพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนและผลการประชุมกลุมยอย ตองนําเสนอตอกลุมใหญใหมี 
                  ความเห็น     รวมกันท้ังหมด (การแบงกลุมยอยอาจแบงสมาชิกเปนคนกลุมเดียวกัน  
                   หรือคละกันก็ไดแลวแตประเด็นท่ีตองการ) 
 7. ผูนําการประชุมตองสังเกตและเขาใจสถานการณ และแกไขความอึดอัด ความไมสบาย 
                   ใจ หรือความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในท่ีประชุม และพรอมจะยึดหยุนหรือเปล่ียนแปลง 
                   กติกาบางอยาง 
 8. ผูนําการประชุมตองกระตือรือรน แสดงความจริงใจ และยอมรับกระบวนการมีสวนรวม 
                   ของประชาชนอยางแทจริง 
 9. จัดหมวดหมูของขอคิดเห็น จัดทําเปนขอสรุป ขอเสนอแนะ แลวใหผูเขาประชุม 
                    ตรวจสอบจนยอมรับวาถูกตอง 
 10. ขอสรุปดังกลาวในขอใด ควรสงสําเนาไปใหทุกคนท่ีเขารวมการประชุมดวย 
 

ขั้นประเมินผล 
1. ประเมินผลจากเสร็จส้ินการประชุม เพื่อดูวาผูเขาประชุมบรรลุผลอะไรบาง และพอใจ 

                      เพียงใด จะตรงกับท่ีผูจัดคาดหวังหรือไม 
2. อาจติดตามประเมินผลหลังเสร็จส้ินการประชุมแลว 1-2 วัน เพื่อติดตามดูประเด็นอ่ืนท่ี

อาจเกิดข้ึนระหวางการประชุม เพราะหากเกิดความประทับใจในทางไมดีข้ึน โดย
ไมไดติดตามแกไขทันที จะกลายเปนความไมพอใจในวงกวาง และเปนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานได 

สถานการณท่ีเหมาะสมกับการใช 
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1. ใชไดในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ ตั้งแตข้ันการระบุปญหา การศึกษาทางเลือกการ 
                      ประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือก 

2. ควรจัดข้ึนกอนจัดทําประชาพิจารณ อยางเปนทางการ แตถามีประเด็นท่ีตองการ
คําตอบ 

                      ท่ีชัดเจนในภายหลัง ก็สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไดตามท่ีจําเปน ทุกข้ันตอน 
3. ตองการผลการประชุมท่ีชัดเจน นําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง ไมใชใหแสดงความ 

                     คิดเห็นแลวผานไป 
4. ใชกระประเดน็หัวขอท่ีมีความซับซอน 
5. ตองการทําความเขาใจกับชุมชน และประชาชนท่ีสนใจจะมีสวนรวม 
6. เม่ือมีประเด็นเฉพาะท่ีตองการพูดคุยแลกเปล่ียนในรายละเอียด โดยเฉพาะท่ีเกีย่วของ

กับการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชน 
7. เม่ือตองทําความเขาใจประเด็นเชิงนโยบาย หรือเชิงเทคนิคและความตองการของ

ชุมชน 

ประโยชนและขอจํากัด 
  ประโยชนของเทคนิค 

 1. เปนการเลือกกลุมเฉพาะท่ีเกี่ยวของและสนใจไดด ี
 2. เปนการประชุมท่ีการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูง มีการปฏิสัมพันธกัน  
                  ตลอดเวลาและจะมีผลใหไดรับการยอมรับสูงดวย 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการใหขอมูลกับสาธารณะไดมากกวา 
 4. ทําใหเกิดการส่ือสารสองทาง 
 5. ทําใหเขาถึงความคิดของผูนํา กลุมสนใจ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ  
                  และนําไปสูขอเสนอแนะท่ีเช่ือถือได 

  6. ขอสรุปท่ีไดมาจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผานการไตรตรอง และนําไป 
                               เปนแนวทางปฏิบัติได 
  7. ใชจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
  8. ใชทบทวนแผน หรือการพัฒนาแผน การปฏิบัติงานหรือพัฒนาทางออกซ่ึงเปน
                   ทางเลือกเฉพาะปญหา 
  ขอจํากัดของเทคนิค 

 1. การกระจายของขอมูลอาจไมคอยดีนกั 
 2. อาจมีตัวแทนกลุมอิทธิพลหรือกลุมการเมืองเขาแทรกแซงงาย 
 3. จัดเวลาที่เหมาะสมไดยาก เพราะสมาชิกท่ีมารวมประชุมตองเสียสละเวลาให 
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                  ตรงกันทุกคน 
 4. คาใชจายสูง 
 5. ใชเวลาเตรียมการมาก 
 6. ถาผูเขารวมประชุมท่ีหลากหลาย บางคนมีฐานะ ยศ ช้ัน ตําแหนงในสังคม อาจ
     ครอบงําทางความคิดของคนกลุมอ่ืน ๆ ได หากผูนําประชุมไมชํานาญในการนํา 
                 ประชุม 
 7. ขอมูลอาจเบ่ียงเบน ตามผูนําการประชุม 

ผลลัพธและส่ิงที่ดําเนินการตอ 
  เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการนี้แลวจะทําใหได 

 1. เกิดความเขาใจท่ีดีระหวาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกับประชาชนในชุมชน 
 2. สรางความคุนเคยและความไววางใจระหวางโครงการหรือกิจกรรมกับชุมชน 
 3. ไดขอสรุป ขอเสนอแนะ ตามประเด็นท่ีกําหนดไว 
 4. ไดขอตกลง ทางเลือก การจัดลําดับความสําคัญตามท่ีตองการ 
 5. ไดแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจากชุมชนเอง 
 6. เปนรายงานเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเร่ืองนั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชาเสวนา  
(Citizen Dialogue) 
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การส่ือสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ นับวาเปนพื้นฐานหลักท่ีสําคัญในการปองกันและ
แกปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะถาเปนความขัดแยงทางดานคานิยมหรือความเช่ือซ่ึงนับวาเปนส่ิง
ท่ียากในการท่ีจะใหคนใดคนหนึ่งปรับเปล่ียนความคิดความเช่ือของเขา อยางไรก็ตาม แมวาแตละ
คนจะมีความเช่ืออยางสุดโตงและใหคุณคาของส่ิงหนึ่งส่ิงใดตางกัน แตถาหากทั้งสองฝายไดมีการ
ส่ือสาร มี “การประชาเสวนา” Citizens Dialogue หรือ “การสานเสวนาประชาชน” หรือการพูดคุย
และทําความเขาใจซ่ึงกันและกันแลวอยางสันติวิธี ความขัดแยงก็อาจจะไมเกิดก็ได  

 

ปญหาท่ีพบสวนใหญคือผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับผลกระทบจากการกําหนดนโยบาย
สาธารณะมักจะมีความตองการท่ีแตกตางกันไปตางๆ นาๆ ซ่ึงการท่ีคนไดรับผลกระทบมากหรือ
นอยนั้นจะข้ึนอยูกับความตองการเฉพาะของผูนั้น ซ่ึงอาจเปนความตองการในดานคานิยม คุณคา 
ความเช่ือ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี หรือโลกทัศน ซ่ึงจะเห็นวาความตองการเหลานั้นเปนผลกระทบท่ี
อยูนอกเหนือไปกวาประเด็นปญหาท่ีมีการบัญญัติไวเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอมูลดาน
เทคนิคท่ีมีอยู ซ่ึงบอยครั้งท่ีสังคมมีการละเลยกับประเด็นเหลานี้เพราะคิดวาเปนเร่ืองเล็กนอยไม
สําคัญเทาไร แตความจริงเร่ืองท่ีคิดวาไมเปนเร่ืองก็เปนปญหาใหญและทําใหสาธารณชนเกิดความ
ไมลงรอยกันและแบงเปนฝกเปนฝายกลายเปนประเด็นปญหาใหญเกิดข้ึน 

อีกตัวอยางหน่ึงของเวทีการประชุมท่ีพบเห็นบอยๆ ซ่ึงไมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางแทจริงคือ มักจะมีคนกลุมใดกลุมหนึ่งในท่ีประชุมท่ีคอยครอบงําหรือมีอํานาจ
เหนือกวาคนอ่ืนๆ ในระหวางการประชุม ซ่ึงลักษณะอยางนี้จะไมกอใหเกิดประโยชนตอการ
ประชุมระดมความคิดเห็นอยางแนนอน แตในเวลาเดียวกันจะกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทและเปน
ปฏิปกษตอกันซ่ึงเร่ืองนี้นับวาเปนเร่ืองสําคัญและกระทบตอความเสมอภาคของผูเขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็น  อยางไรก็ตามจะเห็นวาหลายฝายพยายามสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมีเพิ่มมากข้ึน แตมีขอสังเกตวาหากประชาชนหรือสาธารณชนไมไดเขาไปมีบทบาท
เปนผูนํากระบวนการหรือรวมคิดรวมทํา เวทีการมีสวนรวมนั้นก็อาจจะไมมีความหมายอะไรมาก
นักตอสาธารณชนเพราะกระบวนการตางๆ มักจะถูกส่ังการมาจากเบ้ืองบนโดย “ผูเชี่ยวชาญ” 
(Expert) หรือผูมีอํานาจ ซ่ึงหลายตอหลายคร้ังประชาชนรูสึกวาผูเช่ียวชาญหรือผูมีอํานาจเปนผูท่ีมา
ใหความรูอยางเดียวอยางลนหลามและมากเกินไปแกชุมชนก็มี 

กระบวนการส่ือสารสองทางนี้เปนกลไกท่ีทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผู
กําหนดนโยบายและผูท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะโดยใชวิธีการที่เรียกวา “สานเสวนา
ประชาชน” หรือ “ประชาเสวนา” (Citizen Dialogue)  

การประชาเสวนา (Citizen Dialogue) คือกระบวนการมีสวนรวมอยางหน่ึงท่ีมีบทบาท
สําคัญตอการปองกันและแกปญหาความขัดแยง การสานเสวนาจะชวยปองกันไมใหเกิดการเปนฝก
เปนฝายหรือตรงขามกัน โดยจะชวยทําแกปญหาหรือความตองการที่ฝายหนึ่งตองเลือกวา “ใช” และ
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การประชาเสวนา (Citizen Dialogue) จะชวยเสริมสรางความสามารถของประชาชนหรือ
ผูเขารวมสานเสวนาในการที่จะ “คิด” “พูด” และ “ปฏิบัติ” รวมกันตอประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ
โครงการท่ีทุกคนตองการใหเกิดข้ึน กระบวนการสานเสวนาถูกออกแบบมาเพื่อสรางใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันของทุกคน โดยมุงหวังท่ีจะใหเปนรูปแบบและแนวทางการท่ีกอใหเกิด
กระบวนการปฏิสัมพันธของประชาชนอยางเปนปกตินิสัย และเปนประเพณีท่ีใชตอไปทุกๆ คร้ังท่ี
เกิดปญหาความขัดแยงในสังคม เพราะการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีบทบาทไดเขามามีสวน
รวมในการแกปญหาอยางชอบธรรมจะชวยสรางความสัมพันธท่ีดีซ่ึงกันและกันมากข้ึน ซ่ึงนับวา
เปนส่ิงสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงของสังคม  กระบวนการที่ใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อ
สานเสวนาในปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนไมวาจะมาจากนโยบายสาธารณะหรือความขัดแยงเร่ือง
อ่ืนๆ ก็ตาม จะเปนคลายๆ เคร่ืองมือท่ีมากํากับกระบวนการบังคับใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของหัน
หนามาคุยกันวาแตละฝายมีความตองการ หวงกังวลหรือมีความสนใจเร่ืองอะไรอยู ตลอดจน
พิจารณาถึงคุณคาความตองการของคนอื่นวาเปนอยางไร จนในท่ีสุดสามารถจะรับรูถึงความ
ตองการของตัวเองและผูอ่ืนได โดยทุกคนอาจจะไมสามารถ “ไดรับส่ิงท่ีตองการไดท้ังหมด” แตก็
เปนฉันทามติรวมกันได ดังนั้น กระบวนการสานเสวนาแสดงใหเห็นวาเม่ือประชาชนไมไดเปนฝาย
ตรงกันขามแลว พวกเขาจะชวยกันคนหาสิ่งท่ีพวกเขาสามารถแบงปนรวมกันได แมวาพวกเขาจะ
ไมเห็นดวยทั้งหมดในเร่ืองนั้นก็ตาม 
 โดยสรุป การประชาเสวนา (Citizens Dialogue) คือกระบวนการมีสวนรวมท่ีเนนการฟง
อยางต้ังใจ และการทําความเขาใจซ่ึงกันและกันของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซ่ึงเปาหมายของ
กระบวนสานเสวนาหรือ Dialogue ไมจําเปนตองใหไดทางออกในการแกปญหาทุกๆ คร้ังในทันทีก็
ได แตเปนกระบวนการที่ทําใหทุกฝายเกิดความรูสึกหรือมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน การสานเสวนา
มักเปนกระบวนการอยางไมเปนทางการและ ไมมีโครงสรางตายตัว 
 เปาหมายหรือผลสําเร็จของการสานเสวนาอาจไมใชเพื่อคนหาขอยุติและนําไปสูการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติไดในทันที แตเพื่อตองการทําใหเกิดความเขาใจรวมกันอยางทองแทตอ
ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปญหาเหลานั้นมีความสลับซับซอนมากข้ึนทุกวัน โดยจะเนนการทํา
ความเขาใจในประเด็นท่ียังไมเขาใจกัน  
 กระบวนการสานเสวนาเปนเคร่ืองมือท่ีชวยปองกันความขัดแยงและชวยลดอคติของคน  
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รูปแบบการประชาเสวนา 
 

ขั้นตอนหลักของการประชาเสวนาภายในเวลา 1 วัน 
 การประชาเสวนาเปนรูปแบบของกระบวนการปรึกษาหารือ พูดคุยกันอยางสรางสรรค 
โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีดวยความเสมอภาคและเปดใจยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน มีข้ันตอนพอสังเขปดังนี้ 
 
ขั้นตอนในชวงเชา 
 เม่ือผูรวมประชาเสวนาเดินทางมาถึงหองประชุม จะไดรับแจกเอกสารซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาเสวนาและสรุปขอมูลพ้ืนฐาน (Background information) ในหัวขอท่ีจะประชา
เสวนา ซ่ึงผูรวมประชาเสวนาท่ีเขารวมควรมาจากตัวแทนของประชากรในพ้ืนท่ีนั้นๆ หรือของ
ประเทศ ซ่ึงสามารถใหขอคิดเห็นและทัศนคติท่ีครอบคลุม สําหรับข้ันตอนอาจแบงออกเปน 7 
ข้ันตอนใหญดังนี้  

 1. การสรางบรรยากาศใหรูสึกเปนกันเอง เสมอภาค และกระตุนใหผูรวมประชาเสวนาเกิด   
           การแสดงความคิดเห็น 

    ผูอํานวยการประชาเสวนาหรือ Facilitator จะเร่ิมตนดวยการกลาวตอนรับทุกคนและ
แนะนําตัว เพราะดังท่ีกลาวไปแลววาการประชาเสวนาเปนกระบวนการอยางไมเปนทางการ จึงอาจ
ไมมีพิธีการเปดอยางเชนการประชุมอ่ืนๆ โดยท่ัวไปผูอํานวยการประชาเสวนามักจะอธิบายบทบาท
หนาท่ีดวย เชน เปนคนกลางที่มาชวยใหกระบวนการดําเนินไปตามกําหนดการ เปนตน นอกจากนี้
ผูอํานวยการประชุมยังควรแนะนําผูดําเนินรายการรวม และผูบันทึกการประชุม บอกรายละเอียดถึง
หองน้ํา หองกาแฟ น้ําดื่ม และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การรวมกันกําหนดกฎกติกาพื้นฐานกอนท่ีจะมีการ
ประชาเสวนา เพราะกฎกติกาพื้นฐานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการควบคุมใหการประชาเสวนาดําเนิน
ไปอยางเรียบรอย โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชาเสวนไดรวมกันกําหนดกติกาและยอมรับกัน
ทุกคน 
 การอธิบายรายละเอียดของกระบวนการ ผูอํานวยการประชาเสวนาหรือ Facilitator 
จะตองเปนผูท่ีเขาใจในกระบวนการและข้ันตอนเปนอยางดี เพราะจะเปนบุคคลสําคัญในการกํากับ
กระบวนการประชาเสวนาใหดําเนินไปอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ การแนะนําข้ันตอน
รายละเอียดจะชวยใหผูเขารวมประชาเสวนามีความเขาใจมากข้ึน ไมสับสัน อีกท้ังยังชวยให
กระบวนการเปนไปตามกําหนดท่ีวางไว  

1. การนําเสนอและทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการประชาเสวนาวาคืออะไร ความแตกตาง
ระหวางการสานเสวนา (Dialogue) กับการโตเถียง (Debate) 
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ในข้ันตอนนี้ ผูอํานวยการประชาเสวนาจะนําเสนอขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหัวขอท่ีจะ
ประชาเสวนาใหผูเขารวมสานเสวนาไดเขาใจ เชน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขโดย
ภาพรวม และอธิบายกระบวนการประชาเสวนาวาเปนอยางไร เพราะทุกคนกําลังจะให
วิธีการนี้ตลอดท้ังวัน และท่ีสําคัญผูอํานวยการประชาเสวนาจะช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและ
คุณคาของการประชาเสวนาวาสามารถชวยทําใหทุกฝายหาทางออกรวมกันไดจริง เพราะ
ระหวางการพูดคุยกันไมไดใชการโตเถียงกัน 

2. การนําเสนอฉากทัศนตางๆ 
ข้ันตอนนี้จะเปนการนําเสนอฉากทัศนหรือตุกตาท่ีจะใชเปนขอมูลใหผูเขารวม

ประชาเสวนา วัตถุประสงคของการนําเสนอฉากทัศนหรือตุกตานี้ ก็เพื่อท่ีจะใหผูเขารวม
ประชาเสวนาไดแนวคิดเบ้ืองตนเกีย่วกับเร่ืองหรือหัวขอท่ีจะพดูคุยกนั เพราะถาไมมีขอมูล
อะไรเลย อาจจะทําใหการประชาเสวนาไมมีประสิทธิภาพ อยางไรกด็ ีผูเขารวมสานเสวนา
ไมจําเปนจะตองยึดหรือปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากฉากทัศนหรือตุกตาท่ีนําเสนอนี้ ถาผู
รวมประชาเสวนาไมเห็นดวยกับขอดแีละขอดอยท่ีนําเสนอในฉากทัศนนั้น ก็สามารถเสนอ
แนวทางใหมไดในกลุมยอยของตัวเอง เพราะฉากทัศนท่ีนําเสนอเปนเพียงตัวอยางท่ีมี
การศึกษาโดยนักวิชาการเทาน้ัน มีขอสังเกตวาฉากทัศนท่ีนําเสนอควรมีมากวา 2 ฉากทัศน 
เพราะจะชวยปองกันไมไดเกิดการแบงเปนสองฝายและมีการเลือก ทําใหรูสึกมีแพมีชนะ 

3. การแบงกลุมยอยคร้ังท่ี 1 ในภาคเชา เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและปรารถนาหรือ
อยากจะใหเกิดขึ้นในหัวขอท่ีประชาเสวนา หลักในการระดมความคดิเห็นคือ ผูอํานวยการ
ประชุมจะถามคําวา “อะไร” What และ “ทําไม” Why 

หลังจากท่ีทุกคนไดรับทราบขอมูลเบ้ืองตนจากการนําเสนอฉากทัศนแลว จะมีการ
แบงกลุมยอยออกเปน 4 กลุม หรือตามจํานวนผูเขารวมประชาเสวนา แตผูเขารวมประชา
เสวนาในกลุมยอยแตละกลุม ไมควรจะมีสมาชิกเกินกลุมละ 10 คน จํานวนท่ีเหมาะสมคือ
ระหวาง 8-10 คน เพราะจะชวยใหการแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางและเต็มท่ี การ
ท่ีมีสมาชิกมากอาจจะทําใหสมาชิกมีเวลาในการแสดงความคิดเห็นนอยและไมลึก
เทาท่ีควร ความสนใจและกระบวนการเรียนรูรวมกันก็จะนอยลงเปนลําดับ 

4. การนําเสนอผลการประชาเสวนากลุมยอยในหองใหญคร้ังท่ี 1  เพื่อหาฉันทามติรวมกันกับ
ส่ิงท่ีทุกกลุมปรารถนาจะใหเกิดขึ้น 

 ข้ันตอนนี้นับวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในชวงเชา เพราะผูเขารวมประชาเสวนาจะตอง
รวมกันหาฉันทามติวาส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาจะใหเกิดข้ึนมีอะไรบาง กระบวนการนี้จะเปนการ
นําเสนอผลการประชาเสวนากลุมยอยของแตละกลุม เพ่ือใหกลุมอ่ืนๆ ไดรับทราบ และพยายามหา
ฉันทามติรวมกัน เพื่อจะไดนําส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาไปรวมกันคิดหาแนวทางเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม
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ขั้นตอนในชวงบาย 
5. การแบงกลุมยอยคร้ังท่ี21 ในภาคบาย เพื่อรวมกันคิดเห็นหาวิธีการและผูรับผดิชอบ โดย

ผูอํานวยการประชุมจะถามคําวา “ทําอยางไร” How และ “ใครทํา” Who 
ในชวงบาย จะใชกระบวนการกลุมยอยเหมือนในชวงเชาคือ ใหผูรวมประชาเสวนากลุม

ยอย ชวยกันคิดตอโดยใหขยายแนวคิดหรือส่ิงท่ีตัวเองตองการเห็นหรือตองการใหเปนซ่ึงไดเปน
ฉันทามติไวตั้งแตชวงเชา คําถามคือจะตองดําเนินการอยางไร How และใครจะเปนคนทํา Whoโดยอาจ
ขอใหทุกคนชวยตอบคําถามตอไปนี้ 

- จะตองเตรียมหรือทําอะไร/ อยางไรกับทางเลือกท่ีผูรวมประชาเสวนาตองการใหเปนอยาง
ท่ีเขาตองการเปนอยางไร 

การแบงกลุมยอยจะเปนกระบวนการเพ่ือใหชวยกันคนหาแนวทางหรือวิธีการที่ทุกคนเห็น
เปนฉันทามติไปสูเปาหมายไดอยางไรและใครจะเปนคนดําเนินการ  
         6. การนําเสนอผลการประชาเสวนากลุมยอยในหองใหญคร้ังท่ี 2  เพื่อหาฉันทามติรวมกันกับ
ส่ิงท่ีทุกกลุมเสนอวาจะดําเนินการอยางไรและใครจะเปนคนทํา 

การนําเสนอผลการประชุมกลุมยอยคร้ังท่ี 2 ตอท่ีประชุมใหญอีกคร้ัง จะมีผูอํานวยการ
ประชุมมาชวยดําเนินกระบวนการปรึกษาหารือรวมกัน โดยใหแตละกลุมนําเสนอวิธีการและผูท่ีจะ
ดําเนินการเพื่อใหส่ิงท่ีปรารถนาเปนอยางท่ีคิดไว ตลอดจนขอใหทุกคนชวยกันระบุประเด็นท่ีคิดวา
มีความเหมือนและแตกตางกันและหาฉันทามติรวมกัน โดยผูอํานวยการประชุมและทุกคนจะ
ชวยกันตรวจสอบความถูกตองเพ่ือใหม่ันใจวาส่ิงท่ีนําเสนอนั้น เปนประเด็นท่ีทุกคนมีความเห็นวา
เหมือนกัน หรือเปนเสียงขางมากท่ีมาจากจํานวนผูรวมสานเสวนาแตจะไมมีการยกมือลงคะแนน
เปนอันขาด  

จะเห็นวากระบวนการประชาเสวนาเพียงหนึ่งวันจะไดฉันทามติท่ีเปนรูปธรรมกลาวคือได
ท้ังส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึน วิธีการ และผูท่ีจะดําเนินการตอ เพราะกระบวนการประชาเสวนาเปน
วิธีการท่ีใหเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและสันติวิธีตอส่ิงท่ี
ตัวเองปรารถนาและตองการใหเกิดข้ึน    
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การมีสวนรวมของประชาชน  
ระดับท่ี 4  รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีสาธารณะ/เวทีประชาคม /เวทีผูมีสวนไดเสีย 
Public Meeting/Forum 

-------------------------------------------------- 
 

วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 
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 การจัดเวทีสาธารณะ/เวทีประชาคม /เวทีผูมีสวนไดเสียมีรูปแบบและวิธีการดําเนนิการท่ี
คลายคลึงกัน แตกตางกันท่ีเปาหมายของเวที และกลุมผูเขารวมในเวที โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางคณะทํางานแลกเปล่ียนขอมูลและประชาชนผูสนใจ เปนการประชุมท่ี
มีผูเขารวมจํานวนมากและทุกคนสามารถเขารวมได 
 การประชุมจะเปดโอกาสาใหผูเขารวมประชุมใหขอคิดเห็น เสนอแนะ รวมท้ังการซักถาม
เพ่ือทราบรายละเอียดท่ีเกี่ยวของโดยคณะทํางานแลกเปล่ียนขอมูลจะเปนผูตอบขอซักถามและนํา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียด การดําเนินโครงการใหมีความ
เหมาะสมตอไป 
 การจัดเวทีสาธารณะมิไดจํากัดวาจะตองใชในกรณีท่ียังไมมีโครงการเทานั้น แตอาจจัดข้ึน
เพื่อแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนาโครงการท่ีมีอยูเดิมใหมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึนก็ไดเชนกัน ผล
ท่ีไดจากเวทีสาธารณะจะนําไปสูการพัฒนาโครงการใหม หรือการปรับปรุงแกไขรายละเอียดของ
โครงการใหเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะของเทคนิค  
 กิจกรรมเวทีสาธารณะจะเร่ิมตนดวยการแจงใหประชาชนทราบความเปนไปของโครงการ 
การแลกเปล่ียนขอมูลและอภิปรายในประเด็นซับซอนหรือสําคัญโดยไมมีการตัดสินใจดวยเหตุนี้จึง
เปนการเปดกวางและยึดหยุน 
 ในบางคร้ังเวทีสาธารณะเปนเทคนิคท่ีชวยใหการทําประชา พิจารณมีความสมบูรณโดย
สามารถใชเวทีสาธารณะเปนเวทีสําหรับการอภิปราย ถกปญหากอนท่ีจะมีการทําประชาพิจารณ 
วิธีดําเนินการ 
 การดําเนินกิจกรรมเวทีสาธารณะมีหลายข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คณะทํางานแลกเปล่ียนขอมูลคาดหมายจํานวนผูเขารวมประชุม ประเด็นท่ีคาดวา 
                      ประชาชนใหความสนใจหรือมีความวิตกกังวล ระบุประเด็นท่ีจะมีการอภิปรายกัน ส่ิง    
                      ท่ีคาดหมายและผลท่ีตองการประเมิน ระยะเวลาที่จะตองใชในกิจกรรมเวทีสาธารณะ 
                      โดยอาศัยขอมูลเหลานี้ 

2. กําหนดสถานท่ีและเวลาในการประชุม โดยพิจารณาชวงเวลาท่ีประชาชนสามารถเขา
รวมประชุมได และสถานท่ีท่ีทุกฝายยินดีเขารวมประชุม 

3. จัดใหมีท่ีนั่งและแสงสวางเพียงพอ มีไมโครโฟนและเคร่ืองบันทึกเสีย พรอมท้ัง
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

4. ประกาศกําหนดการประชุมลวงหนาประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห ผานผูนําชุมชน  
                      หนังสือพิมพ ส่ือมวลชน ปายประกาศ สงประกาศการประชุมถึงกลุมผูสนใจทาง 
                      ไปรษณีย  หรือทางโทรศัพท ท้ังนี้ ควรเลือกวิธีการส่ือสารท่ีประชาชนกลุมตาง ๆ ท่ี 
                       เกี่ยวของมีโอกาสที่จะเขารวมประชุมอยางเทาเทียมกัน 
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5.   รางระเบียบวาระการประชุมในประเด็นสําคัญท่ีจะพิจารณาหรือประเด็นท่ีตองการ 
      ไดรับความคิดเห็นจากการประชุม ถาเปนไปไดอาจเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
       กําหนดประเด็นการอภิปราย โดยแจงมายังผูจัดการประชุม หรือเพ่ิมเติมประเด็นใน 
       ระหวางการประชุม 
6.  จัดเตรียมเอกสารท่ีตรงกับประเด็นปญหาท่ีจะอภิปรายในเวทีสาธารณะใหประชาชนได 

                     ศึกษากอนประชุม โดยเผยแพรผานผูนําชุมชน และเตรียมไว ณ สถานท่ีจัดประชุมแจก 
                    แกผูสนใจรวมท้ังเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

7.  อํานวยความสะดวกใหประชาชนท่ีจะเขียนคําถาม ขอคิดเห็น และวิจารณ เพื่อเปด 
     โอกาสใหผูท่ีตองการมีสวนรวมแตไมสามารถเขารวมประชุมได ใชวิธีนี้สงเอกสาร 
     แสดงความคิดเห็นลวงหนา 
8. อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุมในกรณีตาง ๆ เชน กรณีท่ีมีผูอภิปรายใชภาษา     
    อ่ืนท่ีไมใชภาษาถ่ิน ใหจัดเตรียมลาม และถามีผูพิการทางหูควรจัดใหมีลามภาษามือ การ 
    อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ และผูพิการ เปนตน 
9. เตรียมเอกสารลงทะเบียนเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดกรอกชื่อ ท่ีอยู ท่ีจะสงขาวสารทาง 

                  ไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือวิธีการท่ีสะดวกเพื่อการติดตอกับผูเขารวมประชุมไดใน 
                   ภายหลัง 

10. ซอมการนําเสนอลวงหนา โดยเฉพาะผูท่ีไมคุนเคยกับการพูดในท่ีสาธารณะนําคําติชม     
    ท่ีไดรับในระหวางการฝกซอมมาปรับปรุงวิธีการพดู และเนื้อหาท่ีจะพูดใหงายตอการ 
    เขาใจ 
11. เร่ิมการประชุมโดยแจงวัตถุประสงคของการประชุไม และระเบียบวาระการประชุม 
12. นําเสนอในประเด็นท่ีเกี่ยวกับท่ีตั้งโครงการ ขอมูลเบ้ืองตน และวัตถุประสงคของ    
   โครงการการนําเสนอใหใชเวลาท่ีส้ัน เพื่อผูเขารวมประชุมจะไดมีเวลาเพียงพอสําหรับ 
    การซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ไดอยางครบถวน 
13. พิจารณารูปแบบการประชุมท่ีแตกตางจากการประชุมอยางเปนทางการเพื่อกระตุนให 

                     ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี ผูดําเนินการประชุมอาจเดินไป 
                     รอบ ๆ ผูเขารวมประชุมหรือรูปแบบอ่ืน ๆ แทนท่ีจะดําเนินการอยูบนเวทีอยางเดียว  
                     นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมควรเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมได 
                     แสดงความคิดเห็นในรูปแบบอ่ืน เชน การเขียนขอเสนอแนะสงใหผูดําเนินการ 
                    นอกเหนือจากการแสดงความ คิดเห็นทางวาจา 

14. บันทึกเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญซ่ึงอยูในความสนใจ ความวิตกกังวลของประชาชน      
     พรอมท้ังเตรียมสรุปยอในประเด็นตาง ๆ ท่ีไดมาจากท้ังการอภิปรายและการเขียนเม่ือ     
     เสร็จการประชุมพรอมท้ังประกาศใหทราบในโอกาสอันเหมาะสมตอไป 
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สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
1. เวทีสาธารณะเปนเวทีท่ีอนุญาตใหผูเขารวมประชุมซักถาม และหยิบยกประเด็นท่ี

สนใจข้ึนมาอภิปรายกันในทํานองของการส่ือสารสองทางหรือการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางกันเวทีนี้จัดข้ึนระหวางการศึกษาเพี่อขออนุญาตกอสรางโครงการหรือการแก
โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว เชน โครงการนี้ตองการแกไขปรับปรุง เปล่ียนแปลง
จากโรงงานบําบัดของเสียท่ัวไปของโรงงานอุตสาหกรรม (Non Hazardous Waste) 
เปนโรงงานบําบัดขยะพิษ (Hazardous Waste)  จากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

       การจัดประชุมในลักษณะเวทีสาธารณะอาจดําเนินการไดหลายคร้ัง เชน คร้ังแรกเม่ือ  
       เร่ิมตน ทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การประชุมคร้ังนี้เปนการประชุมเพื่อ 
       ทราบภาพรวมโครงการ รายละเอียด การศึกษาและขอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง 
       รายละเอียด วิธีการศึกษา ขอควรระมัดระวัง เปนตน 

        การประชุมในโอกาสตอมาอาจเปนการประชุมเพื่อทราบความกาวหนาของการศึกษา   
                      การกําหนดเง่ือนไข การแกไขผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการติดตาม 
                      ตรวจสอบเพ่ือขอความคิดเห็นจากประชาชนกลุมตาง ๆ อาจมีความเฉพาะเจาะจง 
                      กลุมเขาประชุมการประชุมเสนอผลการศึกษาในรางรายงาน การศึกษาคร้ังสุดทาย  
                     เพื่อการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด หาขอสรุปรวมกัน เปนตน การประชุมคร้ัง                         
                     นี้อาจมีความหลากหลายของผูเขารวมประชุมและ/หรือมีความเฉพาะกลุมได 

2. เวทีสาธารณะอาจจัดในขนาดเล็ก เฉพาะชุมชน เชน การจัดประชุมทีละตําบล ท่ีละ
อําเภอซ่ึงอาจเรียกวา Community Meeting โดยท่ัวไปเรียกวา การประชุมรับฟงความ
คิดเห็นระดับตําบล อําเภอเปนตน กรณีท่ีมีความหลากหลายของผูเขารวมประชุมและมี
ผูเขารวมประชุมจํานวนมากอาจเรียกวา Public Meeting  หรือการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นประชาชน 

 
3.   การจัดเวทีสาธารณะ นอกเหนือจากการประชุม รับฟงความคิดเห็นในโครงการพัฒนา 

                     ตาง  ๆ แลวยังพัฒนาใชกับการประชุมรับฟงความคิดเห็นในกรณีอ่ืน ๆ ดวย เชน กรณี  
                     การพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เปนตน 
 

ประโยชนและขอจํากัด 
  ประโยชนของเทคนิค 
  เวทีสาธารณะเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหมีการถกปญหา ประชาชนผูสนใจ
สามารถซักถาม อภิปราย แสดงความวิตกกังวล โตตอบท้ังในประเด็นท่ีกําหนดไวและประเด็นท่ี
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  ขอจํากัดของเทคนิค 
  เวทีสาธารณะไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ถาในพ้ืนท่ี
โครงการมีความขัดแยงกับการดําเนินโครงการเวทีสาธารณะอาจทําใหความขัดแยงเพิ่มข้ึนมากเกิน
กวาแกไขได และอาจนําไปสูความรุนแรงในท่ีประชุม แทนท่ีจะเปนเวทีแสดงความคิดเห็นอาจเปน
เวทีแสดงพลังความขัดแยงในการใชประโยชนเวทีสาธารณะในชุมชนจําเปนตองประเมินความ
ขัดแยงกอน ถาเวทีสาธารณะเคยลมเหลวในพื้นท่ีนี้มากอน ใหใชวิธีการอ่ืนในการมีสวนรวมของ
ชุมชน เชน การพบปะกันเปนกลุมเล็ก (Small group Meeting) เปนตน 
  ในการพิจารณาดําเนินการ จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึง วัน เวลา สถานที่จัดประชุมท่ี
สัมพันธกับปจจัยดานอาชีพศาสนา วัฒนธรรมดวย เชน เกษตรกรอาจไมสะดวกในการเขารวม
ประชุมในชวงเก็บเกี่ยวหรือฤดูกาลเพาะปลูก หรือการจัดประชุมในสถานท่ีซ่ึงมิใชเปนศูนยกลาง 
ประชาชนบางกลุมอาจไมยินดีเขารวมประชุม เชน การจัดประชุมท่ีวัด ผูนับถือศาสนาอ่ืนอาจไมเขา
รวมประชุมหรือการจัดประชุมท่ีตําบลหนึ่ง ประชาชนตําบลอ่ืนอาจไมเขารวมประชุมดวย เปนตน 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
1. กรณีท่ีผูเขารวมประชุมไมครบทุกกลุมท่ีมีความสําคัญอาจใชวิธีประชุมเฉพาะกลุมท่ี

สนใจเพ่ิมเติม ในลักษณะการประชุมกลุมเล็ก ๆ หรืออาจประชุมผูแทนกลุมลักษณะ
ของ Focus  Group Discussion 

2. สรุปใหเห็นวาขอเสนอแนะท่ีไดจากการประชุมนําไปสูการปฏิบัติไดอยางไร 
3. การติดตามผลการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ อาจมีการสํารวจภาค 

                       สนามเพ่ิมเติมเพื่อทราบถึงทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่เปล่ียนแปลงไป และเพื่อ 
                       ประเมินผลถึงการยอมรับการดําเนินโครงการ 

4. สรุปการประชุมเวทีสาธารณะ วิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากประชาชนเพื่อนําไปปรับ
แผนหรือแกไขการศึกษาโครงการ เพื่อลดความขัดแยงของชุมชนและจัดทําแผนงาน
ของโครงการใหเปนท่ียอมรับของประชาชน ขอมูลท่ีไดรับจากชุมชนนั้นอาจชวยลด
ตนทุนของโครงการและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในอนาคต 

5. ขอมูลท่ีไดจากการจัดเวทีสาธารณะและผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนควร
เผยแพรในรูปรายงานการศึกษา และจัดวางไวท่ีศูนยกลางชุมชน เชน องคการบริหาร
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การมีสวนรวมของประชาชน  
ระดับท่ี 5  เสริมอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ 
ประชาพิจารณและการทําประชามติ 
--------------------------------------------- 

 
 สังคมไทยในปจจุบัน ภาคประชาสังคมไดตื่นตัวและใหความสนใจกับการมีสวนรวมใน
กระบวนการนโยบายของภาครัฐอยางกวางขวาง อันเปนปรากฏการณท่ีเห็นไดชัดเจน หลังจากมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2540 เปนตนมา และการมีสวนรวมในภาครัฐไดนํามาใชอยาง
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 แทท่ีจริงแลว การมีสวนรวมในหลายระดับ ไดแก การรวมรับรูขาวสาร รวมแสดงความ
คิดเห็นรวมรับทรัพยากร รวมปรึกษาหารือ และรวมตัดสินใจ นอกจากน้ี การมีสวนรวมในแตละ
ระดับตางมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ข้ึนอยูกับวา
จํามาใชในข้ันตอนใดจึงจะเหมาะสม 
 ประชาพิจารณเปนเทคนิคการมีสวนรวมรูปแบบที่เปนทางการแบบหนึ่ง ในเอกสารคูมือ
ฉบับนี้จะขอเรียกชื่อเทคนิคนี้วา เทคนิคการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) 
เพื่อแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางจากเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากประชาพิจารณาท่ีจัดทําอยาใน
ประเทศไทยเทาท่ีผานมา ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงท่ีตามมาหลังจากการจัดทําแลว และไดรับ
การวิพากษวิจารณมาโดยตลอดวา ประชาพิจารณตามรูปแบบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.2539  นั้น มีลักษณะเปนระบบราชการสูง คูมือฉบับนี้ตองอธิบายถึงรูปแบบการรับฟงความ
คิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) ท่ีสังเคราะหจากหลักการสากลที่ใชอยูในตางประเทศ 
พรอมกับปรับใหเขากับสภาพท่ีเหมาะสมของสังคมไทยในระดับสากลนั้น การรับฟงความคิดเห็น
อยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) สามารถทําไดอยางเต็มรูปแบบ คือ มีขนาดใหญ มีลักษณะ 
ทางการสูง จนถึงขนาดเล็ก ท่ีมีลักษณะเปนทางการนอยลง ในขณะท่ีในประเทศไทยจะมีเพียง
ลักษณะเดียว 
 คูมือฉบับนี้มีความเห็นวา การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) ใน
สังคมไทยสมควรมีความหลากหลาย เปดโอกาสใหผูจัดสามารถปรับเปล่ียนและยึดหยุนตามสภาพ
และลักษณะของโครงการ กิจกรรม และการตัดสินใจของรัฐท่ีแตกตางกัน และมีการจัดในทองถ่ินท่ี
มี 
วัฒนธรรมแตกตางกัน โดยยึดหลักการ วัตถุประสงค และลักษณะพื้นฐานของเทคนิคการจัดรับฟง
ความคิดเห็นแบนี้ไว คําอธิบายเทคนิคในตอนตอไป จะเปนการนําเสนอรูปแบบ ลักษณะและวิธีการ
จัดท่ีเปนพื้นฐานดังกลาว 

วัตถุประสงคและลักษณะ 
 วัตถุประสงคของเทคนิค 

1. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนไดไดมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ 
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2. เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมาย/ระเบียบ ท่ีระบุวารัฐตองรับฟงความคิดเห็นอยาง
เปนทางการของประชาชนผูเกี่ยวของ 

3. เปนกิจกรรมท่ีตองจัดข้ึน กอนการตัดสินใจ จึงอาจจัดในชวงการรางใบอนุญาต หรือ
ชวงท่ีหนวยงานภาครัฐทําการปรับปรุงดัดแปลงขอเสนอท่ีเคยจัดทําขึ้น หรือในชวง
เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีเหมาะสม แตตองเปนกอนทําการตัดสิคนใจข้ันสุดทาย 

4. มีลักษณะเปนทางการ กลาวคือ ประชาชนจะเสนอความคิดเห็น และจะตองมีการจัดทํา
การบันทึกคําใหการ ซ่ึงในท่ีนี้คือ ความคิดเห็นดังกลาว เพื่อสงใหเจาหนาท่ีรัฐผูมี
อํานาจตัดสินใจใชประกอบการพิจารณา และบันทึกท่ีทําข้ึนนี้ตองเปดเผยแก
สาธารณชน 

 5.   เปนการส่ือสารทางเดียว กลาวคือ เปนการใหขอมูลเพียงดานเดียวจากประชาชน หรือ 
                     ผูแทนกลุมท่ีมีสวนไดเสีย ผูจัดรับฟงความคิดเห็นจะนั่งฟงและทําการบันทึก อาจมี 
                     การซักถามแลกเปล่ียนขอมูลจากผูแทนหนวยงานภาครัฐนั้น แตอยูในขอบเขตจํากัด  
                     เนื่องจากเปนเวทีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีใชเวทีการสนทนาโตตอบ 
                     แลกเปล่ียนความเห็นกับภาครัฐ 
 6. ผลการรับฟงความคิดเห็น แมจะไมมีผลผูกพันใหหนวยงานทางปกครองตองปฏิบัติตาม  
                   แตหนวยงานจําตองนําขอคิดเห็นท้ังดานบวกและดานลบ รวมท้ังประเด็นสําคัญไป 
                   ประกอบการพิจารณา 
 

วิธีดําเนินการ 
 ในประเทศไทย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นดวยวิธี
ประชาพิจารณ ป  พ.ศ.2539 กําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณเพื่อทําหนาท่ีจัดทํา
ประชาพิจารณในแตละโครงการ ในตางประเทศ เชน ในออสเตรเลีย ผูบริหารของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบจะจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นในประเทศ เยอรมัน จะมี
เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นเปนคนละชุดเดียวกันก็ไดในประเทศ ฝร่ังเศส อาจมีการจัดต้ังกรรมการ
คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็นก็ได ข้ึนอยูกับดุลพินิจของหนวยงานที่มีอํานาจ
แตงต้ัง สวนในสหรัฐอเมริกาหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะแตงตั้งผูทําหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นในรูป
ของ คณะกรรมการ หรือเปนบุคคลท่ีเรียกวา เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็น (Hearing Officer) หรือ 
ผูทําหนาท่ีเปนคนกลาง (Mediator) ก็ได 
 จะเห็นไดวาในประเทศตาง ๆ ท่ียกตัวอยางมานี้ อาจต้ังผูทําหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นในรูป
ตาง ๆ แลวแตกรอบกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ภาครัฐเทานั้นท่ีจะทําหนาท่ีรับ
ฟงความคิดเห็น ไมวารัฐจะทําเอง หรือมอบหมายใหเอกชนท่ีมีประสบการณในดานนี้ทําแทน (เชน 
คนกลาง) แตก็เปนการทําในนามของรัฐ การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ 
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1.   ผูจัด (ซ่ึงอาจอยูในรูปของคณะกรรมการ เจาหนาท่ีประชาพิจารณ หรือคนกลาง) จะทํา             
      การประเมินสถานการณ ประเด็นปญหา โดยการสํารวจเบ้ืองตนวาชาวบานรับทราบ 
      ขอมูลเกี่ยวกับโครงการมากนอยเพียงใด และมีขอโตแยงตอโครงการอยางไรบาง มี 
      ความคาดหวังอะไรจากโครงการ ฯลฯ ในกรณีท่ีชาวบานยังไมคอยรับทราบเก่ียวกับ 
     โครงการมากนัก ผูจัดควรเผยแพรขาวสารใหแกชาวบานในรูปของเอกสารขอเท็จจริง  
     (Fact Sheets) เพื่อแจกจายแกชาวบานในชุมชนนั้น 
2. บุคคลผูมีสิทธิในการเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น แบงเปนประเภทตาง ๆ ได 

ดังนี้ 
- ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
- ผูท่ีสนใจในโครงการ กิจกรรม หรือการตัดสินใจของภาครัฐในเร่ืองนั้น ๆ 
- ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําของรัฐ 

3. สถานที่และชวงเวลาการจัด ควรตองพิจารณาชวงเวลาท่ีประชาชนสวนใหญสามารถ
เขารวมได โดยคํานึงถึงปจจัยอ่ืนประกอบ เชน อาชีพ ศาสนา และวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมอาจจัดในเวลาเย็นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน  สถานท่ีควรพิจารณาความเปนกลาง เปนท่ียอมรับของประชาชน เชน 
หองสมุด โรงเรียน วัด ซ่ึงสามารถจัดใหมีท่ีนั่งพอเพียง มีความสวาง ไมโครโฟน 
เคร่ืองบันทึกเสียง พรอมท้ัง  อุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน 

4. การประกาศกําหนดการรับฟงความคิดเห็นลวงหนา ควรทําลวงหนาอยางนอย 15 ถึง 
30 วัน ผานหนังสือพิมพ ส่ือมวลชน ส่ือในแตละทองถ่ิน และไปรษณีย อาจมีการ
โทรศัพทติดตามผลการประกาศ 

 
 

  

         ท้ังนี้  ประกาศควรระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
         1. สรุปความเปนมาของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ รางกฎหมาย โครงการหรือกิจกรรม  
                           การอนุมัติและออกใบอนุญาต ท่ีจะมีการพิจารณาตัดสิน 

        2. วัน เวลา และสถานท่ีในการรับฟงความคิดเห็น 
        3. สถานท่ี บุคคลท่ีติดตอได และเบอรโทรศัพทเพื่อขอรับขอมูล ความเปนมาและ 
           ขอเท็จจริง หรือเพ่ือช้ีแจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ เชน ตองมีการใชลาม 
           ทองถ่ินหรือไม หรือกรณีผูทุพพลภาพ จะอํานวยความสะดวกอยางไร เปนตน 
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       4.  การลงทะเบียนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นลวงหนา ตองกําหนดชัดเจนวาทําท่ีไหน  
            และอยางไร ในสหรัฐอมริกานั้น ชุมชนท่ีเล็กและมีประชาชนไมมากนักอาจไมมี 
            การลงทะเบียนลวงหนาก็ได 
       5. กําหนดระยะเวลา สถานท่ี บุคคลท่ีติดตอได โทรศัพท โทรสาร ในการสงขอคิดเห็น         
           เปนหนังสือ กรณีไมสามารถแสดงความคิดเห็นดวยวาจาตามวัน และเวลา ท่ีกําหนด 
       6. เตรียมเอกสารแจกผูเขารวมแสดงความคิดเห็น กรณีเปนเอกสารเชิงวิชาการ ควรมี 
           การสรุปเปนภาษาที่อานไดเขาใจงาย ถาเปนเอกสารตางประเทศ ควรมีการแปลหรือ 
           สรุปใหประชาชนสามารถไดรับทราบขอมูลโดยชัดเจนและอานงาย 

         7. เตรียมเจาหนาท่ีบันทึกเสียง และถอดเทป ซ่ึงอาจเปนคนเดียวกับเจาพนักงานรับฟง 
                                 ความคิดเห็น 

 

   การรับฟงความคิดเห็น จะเร่ิมตนจากการกลาวเปดโดยเจาหนาท่ีผูรับฟงความ
คิดเห็นหรือประชาชน โดยกลาวสรุปถึงความเปนมา วัตถุประสงค ขอมูลเบ้ืองตน และขอสําคัญตองพูด
ถึงกฎระเบียบและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นใหชัดเจน โดยตองกําหนดระยะเวลาท่ีแตละบุคคล
หรือตัวแทนของกลุมจะแสดงความคิดเหน็และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

  การสรุปถึงความเปนมา และประเด็นเพ่ือพจิารณา อาจใหผูรองขอใบอนุญาตหรือ
เจาของโครงการกลาวโดยสรุปดวยก็ได 

  - ข้ันตอนในการแสดงความคิดเห็น สามารถทําไดหลายวธีิ กลาวคือ 
 - ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนลวงหนา จะเปนไปตามลําดับของการ    
                  ลงทะเบียน 

   - ในกรณีท่ีไมมีการลงทะเบียนลวงหนา อาจจัดใหมีการลงทะเบียนหนา  
                                            สถานท่ีจัดกิจกรรม โดยตองระบุความประสงคในการแสดงขอคิดเหน็  
                                            และรอเจาหนาท่ีผูจัดเรียกใหแสดงความคิดเห็น 
   - ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือ อาจใหผูท่ีเขารวมไมไดลงทะเบียน แสดงความ 
                                            คิดเห็นได 

 - การแสดงความคิดเห็น ผูแสดงความคิดเห็นควรระบุช่ือและช่ือสกุล เพื่อ  
                ประโยชนในการบนัทึกและถอดเทปการแสดงความคิดเหน็ 

  - การจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น อาจทํามากกวาหนึ่งคร้ังขนอยูกับระดับ 
                              ความสําคัญ ความซับซอนของประเด็นพิจารณา ความสนใจของประชาชน และ 
                              จํานวนของผูมีสวนไดเสีย 
  - การแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือ เนื่องจากมีการจํากดัเวลาในการแสดงความ 
                              คิดเห็นของแตละบุคคล ดวยเหตุนีห้ากยังมีประเดน็เพิ่มเติม ใหทําเปนหนังสือ 

 - 130 -



                              สงไปยังเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
        8. หลังจากการจัดการรับฟงความคิดเห็นแลว เจาหนาท่ีรับฟงความคิดเห็นจะตอง    
                        จัดทําเอกสารรวบรวมบันทึกการแสดงความคิดเห็นดวยวาจา และท่ีเปนหนังสือ  
                        และประกาศสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถของดูและตรวจสอบเอกสารบันทึกการ  
                        แสดงความคิดเห็นใหทราบท่ัวกัน 
         9. เจาหนาท่ีประชาพิจารณตองจัดทํารายงานสรุปผลขอคิดเห็นเพื่อประกอบการ 
                          พิจารณาตัดสินใจของผูบริหาร รายงานควรระบุช่ือและองคกรของผูแสดงความ 
                          คิดเห็นตลอดจนเอกสารและหนังสือท่ีผูจัดไดรับจากการจัดกิจกรรมรับฟงความ 
                          คิดเห็น 

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช 
  หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินสามารถนําเทคนิค
การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) มาปรับใชในสถานการณดังตอไปนี้ 
  1. ระหวางการพิจารณา ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอบัญญัติทองถ่ิน ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได
เสียของประชาชนในทองถ่ิน เชน กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยน้ําเสียหรืออากาศเสียลงสู
แหลงสาธารณะหรือสูส่ิงแวดลอม การกําหนดเขตผังเมือง การออกขอบัญญัติทองถ่ินเกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณูปโภค 
  2. ระหวางการพิจารณาอนุมัติการขอสัมปทาน ใบอนุญาตประกอบหรือขยาย
กิจการโรงงาน รวมถึงโครงการท่ีอาจมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ คุณภาพส่ิงแวดลอม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียของประชาชนในทองถ่ิน 
  กรณีมีการจัดรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม ประนาชนควรเขามามีสวน
รวมต้ังแตข้ันตนของกระบวนการจัดทํารายงาน นับแตข้ันกําหนดขอบเขตการศึกษารายงาน อาจจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางไมเปนทางการ เพื่อเปดโอกาสใหเจาของโครงการไดพบปะ
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับประชาชนเพื่อกําหนดแนวทาง ขอบเขตการศึกษา และทางเลือกสําหรับ
โครงการ 
  หลังจากท่ีไดมีการจัดทํารางรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม กรณีท่ี
ประชาชนรองขอ หรือกรณีท่ีโครงการอาจมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ และสวนไดเสียของ
ประชาชน ควรจัดหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ โดยช้ีแจงใหประชานนทราบโดย
ชัดเจนวาเปนกระบวนการมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยที่หนวยงานยังไมได
ตัดสินใจในโครงการ 
นั้น ๆ 
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  ตัวอยางสถานการณท่ีสามารถนําเทคนิคมาปรับใช เชน การขอสัมปทานทําเหมือง
แรสรางทางหลวง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงไฟฟา โรงบําบัดน้ําเสีย บอฝงกลบ 
หรือเตาเผาขยะ 
  3. ระหวางการพิจารณายกรางกฎหมาย ท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ เชน 
รางกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยุโทรคมนาคม การบริหารจัดการ ปาสงวน การพัฒนา
ท่ีดิน 
  4. ระหวางการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนของแตละหนวยงาน เชน 
นโยบาย แลแผนการจัดการน้ําทวม นโยบายการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ นโยบายการมีสวน
รวมของประชาชนในการตัดสินใจ 

ประโยชนและขอจํากัด 
  ประโยชนของเทคนิค 
  1. ทําใหการพิจารณาตัดสินใจของหนวยงานของรัฐในสวนกลาง ภูมิภาคและ
ทองถ่ิน มีขอมูลรอบดาน ท้ังขอมูลสนับสนุน และขอเท็จจริงจากท้ังภาครัฐ และประชาชน กรณีท่ี
ภาครัฐมีงบประมาณ และบุคลากรจัดในการแสวงหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ ประชาชนท่ี
อาจจะไดรับผลกระทบจะสามารถใหขอเท็จจริงในประเด็นสาระสําคัญแกภาครัฐ 
  2.  เปดโอกาสใหประชาชนแสดงขอคิดเห็นอยางเปนทางการ ท้ังในดานสนับสนุน
และคัดคาน โดยการแถลงดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือ ซ่ึงจะเปนเอกสารสําคัญนําไปประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจตอไป และเปนหลักฐานเอกสารในการตรวจสอบวาหนวยงานไดนําประเด็น ซ่ึง
เปนสาระสําคัญไปประกอบการพิจารณา หรือไม 
  3.  สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพิจารณาตัดสินใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 ขอจํากัดเทคนิค 
 1.   การรับฟงความคิดเห็นเปนเทคนิคท่ีจัดทําในข้ันตอนทายของกระบวนการ

พิจารณาตัดสินใจ หากไมมีการนําเทคนิคการมีสวนรวมอ่ืนมาประกอบกอนจะจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็น อาจทําใหประชาชนมีอคติ ขาดความไววางใจ เกิดความระแวง ซ่ึงอาจนําไปสูความ
ขัดแยง และการตอตานอยางรุนแรง 
  2.   ลักษณะเทคนิคมีความเปนการสูง มักกอใหเกิดความรูสึกตอตาน แบงแยก
ระหวางฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน หรือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และมีโอกาสจํากัดใน
การตอบสนองชี้แจงประเด็น จึงควรจัดใหมีการพบปะอยางไมทางการ เพื่อใหขอเท็จจริงโดย
ครบถวนและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับประชาชนเสียกอน ก็จะชวยลดการเผชิญหนา สรางความ
ไววางใจ และชวยใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลฐานขอมูลท่ีถูกตอง 
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 3. เนื่องจากลักษณะของเทคนิคท่ีมีความเปนทางการสูง จึงตองมีการเตรียมความ
พรอม      ซ่ึงจําเปนตองใชเวลา บุคลากร และงบประมาณสูง เม่ือเทียบกับเทคนิคการมีสวนรวมใน
การรับฟงความคิดเห็นดวย 

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ 
  หลังจากท่ีไดมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ เจาพนักงานรับฟงความ
คิดเห็น บุคคล หรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจะจัดทําสรุปรายงานการรับฟงความคิดเห็น
ประกอบไปดวย คําแถลงดวยวาจา และท่ีทําเปนหนังสือ โดยสรุปขอคิดเห็นท้ังกรณีสนับสนุนและ
คัดคาน และแจงใหประชาชนทราบถึงสถานท่ีท่ีประชาชนจะสามารถขอขอมูลและตรวจสอบ
เอกสารรายงานการรับฟงความคิดเห็นถือเปนเอกสารราชการที่หนวยงานตองนําไปประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดทาย รายงานฉบับนี้เปนเอกสารท่ีสามารถนําไปตรวจสอบการทํางาน
ของหนวยงานราชการโดยการอุทธรณในระดับหนวยงาน และศาล วาไดมีการนําขอคิดเห็นของ
ประชาชนในประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญไปประกอบการพิจารณาหรือไม 
 



 

 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
กรณีศึกษา  

ปญหาท่ีเกิดจากการขาดการมีสวนรวม 
ของประชาชน 
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โครงการพัฒนาลุมน้ําทาจีน 
(กรณีประชาพิจารณโครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีน) 

 

ความเปนมาของโครงการ 
     แมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสําคัญสายหน่ึงในทุงราบภาคกลาง มีปญหาท่ัวไป
เชนเดยีวกับลุมน้ําอ่ืนๆ ไดแก ปญหาการรุกตัวของน้ําเค็ม น้ําตนทุนไมเพยีงพอ ปญหาคุณภาพน้ําและ
ปญหาอุทกภยั  เปนตน แตมีปจจัยทีจ่ะรับปญหาดานน้ํามากกวาลุมน้ําอ่ืน เพราะมีระดับตํ่าเปนท่ีลุมรับน้ํา 
ท้ังจากแมน้ําแมกลองทางทิศตะวนัตกและแมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวนัออก ป 2549 เปนอีกปหนึ่งท่ี
ประสบปญหาอุทกภัย  
 

สภาพน้ําทวมของลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําเจาพระยา 
ในเขตจังหวดัสิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยธุยา นครปฐม และจังหวัดนนทบุรี 
ในป พ.ศ.2549    
    
 ภาพถายดาวเทียมวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549   
 ท่ีมา: GISTDA 

 
 
 
 
 

 ความเปนมาของโครงการโดยสรุป ดังนี้  
 - พ.ศ.2538   ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการประตูระบายน้าํแมน้ําทาจีน 
ประกอบดวยประตูระบายนํ้าตอนบนและตอนลาง รวม 2 แหง มีวตัถุประสงคของโครงการ คือ  

 (1) เพื่อสกัดกัน้การรุกตัวของน้ําเค็มไมใหไหลเขาไปในแมน้าํทาจีนและคลองท่ีเช่ือมตอ ซ่ึงจะ
ชวยลดความเสียหายใหแกพื้นท่ีเกษตรกรรมบริเวณสองฝงลําน้ําทาจีนได 

 (2) เพื่อเก็บกกัน้ําจดืไวในลําน้ําทาจีนเพื่อใชประโยชนดานเกษตรกรรม การชลประทาน การ
อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค ซ่ึงจะชวยลดการใชน้าํบาดาลอันเปนสาเหตุสําคัญของการ
ทรุดตัวของแผนดนิในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสาครและพื้นท่ีใกลเคียง 

 (3)   เพื่อชวยบรรเทาอุทกภยัในเขตลุมน้ําทาจีนตอนลางและเขตปริมณฑล 
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  -   พ.ศ.2539-2540   สํารวจและออกแบบประตูระบายนํ้าแมน้ําทาจีนตอนบนและตอนลาง  
  -   พ.ศ.2544 ศึกษาแนวทางแกไขผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมีโครงการ เพื่อประกอบการ
จัดทําประชาพิจารณ เนื่องจากผลจากกรณีเข่ือนทดน้ําบางปะกงท่ีเปดใชในป พ.ศ.2542 ประสบปญหา 
การเปด-ปดบานระบายไดเกดิผลกระทบดานน้ําเออและทวมตล่ิงท้ังสองฝงตามสภาพการข้ึนลงของน้ํา
ทะเล และการกัดเซาะตล่ิงสองฝงจากผลการลดลงของระดับน้ําอยางรวดเร็วตอนน้ําลง   ประกอบกับ
รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมีมติใหโครงการนี้ตองผานกระบวนการประชาพิจารณดวย  
 

 
 

 -  กรกฎาคม 2545 ดําเนินการจัดประชาพจิารณโครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีน ท่ีหอประชุม
ใหญพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามความเหน็ของคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 มีผูลงทะเบียนจํานวนประมาณ 3,100 คน เปนประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครปฐมประมาณ 500 คน และ พื้นท่ีจังหวดัสมุทรสาครประมาณ 3,100 คน ซ่ึง
คณะกรรมการประชาพิจารณไดสรุปผลการประชาพิจารณเปนความเห็น 4 ขอ ดังนี ้

 1. คณะกรรมการประชาพิจารณ เห็นดวยกับปญหาท่ีเกดิข้ึนกับแมน้ําทาจีนตามท่ีกรมชลประทาน
ศึกษาในประเด็นปญหา 4 ประการ คือ ปญหาน้ําทวม ปญหาน้ําเค็ม ปญหาน้ํานอย และปญหาน้ําเนาเสีย 
รวมท้ังประชาชนท่ีเห็นดวยและฝายท่ีไมเห็นดวยกับโครงการก็ยอมรับในปญหาท้ัง 4 ประการนีว้าควร
ตองมีการแกไข 

2. คณะกรรมการประชาพิจารณ เห็นวาการแกไขปญหาทั้ง 4 ประการ กรมชลประทานควรมี 
ทางเลือกอ่ืนสําหรับการแกไขปญหาดวย  
 

น้ําทวม แผนดินทรุด 

แหลงนํ้าของแมน้ําทาจีนมีนอย
มาก 

ปญหาและสาเหตุของปญหาในลุมน้ําทาจีน 

ของเสียจากฟารมเล้ียงสุกร
และ 

น้ําเนาเสีย ขาดแคลน 
น้ําจืดในฤดูแลง 

น้ําเค็มรุกตัวขึ้นไป 
ตามลําน้ําและคลอง 

สูบน้ําบาดาลมาก 

น้ําทะเลหนุน พื้นท่ีเปนท่ีราบลุมตํ่า 

 - 136 -



3. การสรางประตูระบายน้ําทาจีนท้ัง 2 แหง ผลของการศึกษายังขาดความชัดเจนในการแกปญหา 

น้ําเนาเสีย การศึกษาระบบนิเวศวิทยายังไมเพียงพอ เฉพาะกรณีของสัตวท่ีอาศัยอยูในน้ํากรอย 

4. ขอเสนอจากผลการศึกษายังขาดความชัดเจนและไมครอบคลุมทุกประเด็น ฝายท่ีไมเห็นดวยจึง 
นํามาเปนเหตุผลในการคัดคานโครงการ ซ่ึงอาจมาจากขอจํากัดของขอบเขตการศึกษาท่ีกําหนดไวแตแรก 
ควรใหมีการเสนอผลการแกไขปญหาเข่ือนทดน้ําท่ีบางปะกงท่ีเกิดข้ึนดวย เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผู
ท่ีมีสวนไดสวนเสียในพื้นที ่

การพิจารณาดาํเนินการโครงการของกรมชลประทาน  

  0จากผลการประชาพิจารณโครงการประตูระบายนํ้าแมน้ําทาจีน กรมชลประทานจึงไดชะลอการ
ดําเนินการโครงการไว และมีขอสังเกตในประเด็นการบริหารจัดการลําน้ําทาจีน หลายประการ ดังนี้  
  -  แมวาประตูระบายนํ้าแมน้าํทาจีนมีลักษณะประตูระบายนํ้า เชนเดยีวกับเข่ือนทดน้าํบางปะกง แต
มีองคประกอบท่ีแตกตางกนั กลาวคือ โครงการประตูระบายนํ้าแมน้ําทาจีนจะมีประตูระบายนํ้า 2 แหง 
ประตูระบายน้าํตอนลางมีระยะหางจากปากแมน้ําเขามาประมาณ 14 กิโลเมตร ซ่ึงใกลทะเลมาก 
ผลกระทบตอระดับน้ําข้ึนลงและเสถียรภาพตล่ิงจึงมีนอย สวนเข่ือนทดน้ําบางปะกงมีประตูระบายน้ําจุด
เดียว อยูลึกเขาไปจากทะเลประมาณ 65 กิโลเมตร  
 - การขาดแคลนน้ําจืดของลุมน้ําเพราะไมมีแหลงน้ําตนทุนท่ีเพียงพอ ทําใหเกิดการเชื่อมโยงท้ัง
ทางตรงทางออมกับทุกปญหาท่ีมี รวมท้ังขอจํากดัของแหลงน้ําตนทุนเพื่อใชผลักดันน้ําเค็มและการ
ระบายนํ้าหลากชวงวิกฤตน้ําทวมออกสูทะเลใหมากข้ึน เพื่อบรรเทาน้ําทวมและปองกันน้ําทะเลหนุน 
 - การถายท้ิงมลสารจํานวนมากลงในแมน้ําทาจีน แหลงถายท้ิงมลสารหลักมาจากปศุสัตว
อุตสาหกรรมและจากนาขาว จังหวัดนครปฐมมีการปลอยท้ิงมลสารมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
สมุทรสาคร ปริมาณมลสารท่ีลดลงจะทําใหคุณภาพน้ําดข้ึีน ท้ังนี้ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
และลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตรใหนอยลงโดยใหความรูแกเกษตรกร 
  - การดําเนินการดานประชาสัมพันธของโครงการในข้ันการศึกษาความเหมาะสม ไดดําเนนิการ
เปนข้ันตอนดวยวิธีการ เทคนิคดานประชาสัมพันธ ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ แตอาจเปนเพราะ
ไมไดดําเนินการอยางตอเนื่องในข้ันตอนการสํารวจออกแบบ ซ่ึงใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 1 
ป นอกจากนี้ ในข้ันตอนการเสนอโครงการเขาสูการพิจารณาดานงบประมาณท่ีมีรูปแบบเปนโครงการ
ขนาดใหญไดใชเวลาในข้ันตอนนี้ไปมาก การรับรูขอมูลขาวสารโครงการของราษฎรจึงเปนไปไดยาก 
เปนอุปสรรคตอการดําเนนิโครงการ และประกอบกับมีเหตุภายนอกเขามาเปนปจจยั จึงเปนเหตุในการ
สรางความเคลือบแคลงตอผลการดําเนินการโครงการ ดังนั้น กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
จึงเปนส่ิงท่ีตองคํานึงถึง และตองใหความสําคัญในเร่ืองของความตอเนือ่งของกิจกรรมดานนีใ้หมาก 
เพื่อใหเกิดการส่ือสาร การรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการจากประชาชนไดโดยตรง 
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กรณีศึกษา 
โครงการชลประทานระบบทอสงน้ําในเขตอําเภอหนองเรือ   

จังหวัดขอนแกน 
ความเปนมา 
 ในป  2538 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายท่ีจะพัฒนาระบบชลประทานจากแหลงน้ําตางๆ โดย
ใชระบบทอสงน้ําแทนระบบคลองสงน้ํา  ท้ังนี้เพื่อเปนการลดความสูญเสียของน้ําท่ีจะร่ัวซึมและ
ระเหยไปจากคลองสงน้ํารวมท้ัง  เพื่อสงน้ําไปยังพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีอยูนอกเขตชลประทาน  ซ่ึงไม
สามารถสงน้ําโดยวิธีปกติตามแรงโนมถวงของโลกได (by  Gravity) โดยมีเปาหมายใหครอบคลุม
พื้นที่ในภาคตางๆ ท่ัวประเทศจํานวนประมาณ 1 ลานไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงกําหนดให
กรมชลประทานดําเนนิงานโครงการชลประทานระบบทอสงน้ํา โดยจัดใหเปนโครงการหน่ึงใน
แผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2549  โดยใหกรมชลประทานดําเนินงานเปนโครงการนํารอง 
(Pilot Project) จํานวน 10 โครงการ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 50,000ไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนลาง 
 ปจจุบันกรมชลประทานไดทําการกอสรางโครงการฯ ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวดั
ขอนแกน จํานวน 3 โครงการเรียบรอยแลว และดําเนนิการสูบน้ํา สงน้ํา และกระจายน้ําสูแปลง
เพาะปลูกของเกษตรตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา และจากการบริหารจัดการน้ําโดยโครงการ
ชลประทานขอนแกนมาโดยตลอดเวลานัน้พบวาเกษตรท่ีมีโอกาสไดรับประโยชนไดใหการ
ตอบสนองตอการนําน้ําไปใชเพาะปลูกพืชในฤดูแลงนอยมาก ในขณะเดียวกันจะมีความตองการน้ํา
ในปริมาณสูงในชวงการเพาะปลูกขาวนาป ซ่ึงเกินขอจํากดัของเคร่ืองสูบน้ํา พรอมกันนี้ไดพบปญหา
สําคัญกลาวคือ เง่ือนไขปญหาการมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายในสวนของคา
กระแสไฟฟา คาซอมแซมบํารุงรักษาและขาดรูปแบบการดําเนินงานรวมกันท้ังภาคราชการและ
เกษตรกรที่จะนําไปสูผลสําเร็จของโครงการฯ ในขณะเดยีวกันจากการเผยแพรขาวสารทางส่ือมวล
ชลเก่ียวกับโครงการชลประทานระบบทอสงน้ําท้ัง 3 โครงการดังกลาว ซ่ึงออกมาทางลบโดยตลอด 
และเม่ือพิจารณาขาวสารท่ีเผยแพรทางส่ือมวลชน ดังกลาวสามารถสรุปได 2 ประเดน็ใหญๆ ไดแก 
 -  โครงการชลประทานระบบทอสงน้ําท่ีดําเนินการกอสรางเปนโครงการนํารอง จํานวน 3
โครงการในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวดัขอนแกน ท่ีกอสรางเสร็จแลวนัน้ใชงานไมได 
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 -    การบริหารจัดการน้ําของโครงการฯ ท้ัง 3 โครงการ ไมสามารถจัดสงน้ําไปยังพืน้ท่ีตางๆ
ได การชํารุดของระบบสงน้ําหลาย ๆกรณี ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกษตรกรไมไดรับน้ําและยังตองแบก
ภาระจายคาน้ําตามมิเตอรน้ํา 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
วัตถุประสงคโดยภาพรวมสามารถสรุปได ดังนี ้ 

  1. เพิ่มแหลงน้าํสําหรับอุปโภคในพืน้ท่ีขาดแคลนนํ้าใหครอบคลุมพื้นท่ีมากยิ่งข้ึน 
   2. เพื่อใหมีแหลงน้ําใชในเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจ และปลูกพืชผัก หรือปลูก  
                               พืชไรและ  สวนผลไม รวมท้ังการเล้ียงสัตว และการประมง หรือดาํเนินการ 
                               เกษตรอตุสาหกรรม เพื่อ  เปนการสรางงานใหมในทองท่ีชนบท และสามารถ 
                               ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวติข้ันพืน้ฐานสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล 
                               บริเวณพ้ืนท่ีท่ีเคยขาดแคลนน้ําหรือมีน้ําไมเพยีงพอ 

              3. เพื่อใหมีการสงน้าํจากแหลงน้ําท่ีเกินความตองการไปยังแหลงน้ําท่ีอยูใกลเคียง     
                  แตขาดแคลนนํ้าตนทุนได 
 4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชน้ําใหเกดิผลประโยชนสูงสุด โดยใหสอดคลอง  
                 กับส่ิงแวดลอมและขอจํากัดในกรณีตางๆ     
 

               ผลสัมฤทธ์ิในภาพรวมนั้นคาดหวังวาเม่ือการดาํเนินการตามโครงการฯ นํารอง
ดังกลาวแลวเสร็จนาจะไดรับผล ดังนี้ 
           1. จัดระบบใหมีแหลงน้ําใกลกับพื้นท่ีใชประโยชนระดับหมูบาน 

เพิ่มแหลงน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค ในระดับหมูบาน เพื่อแกไขปญหาหรือ               -  
                                      บรรเทาปญหา  
                                  -  การขาดแคลนน้ําใชในฤดูแลงท่ีมักเกิดข้ึนเปนประจํา 
  2. ใหเกษตรกรนําน้ําไปใชเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชผัก พืชไร พืชสวนผลไม ในฤด ู
                                แลงไดเทาท่ีมีน้ําตนทุน และสามารถแกปญหาน้ําขาดแคลนในหนาฝนกรณีท่ีมี 
                                ฝนท้ิงชวงนานจนเกินการเสียหายตอการปลูกพืช 
  3. สามารถสรางและเสริมอาชีพใหแกชาวชนบท เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพ 
                               ชีวิตข้ันพืน้ฐานตามนโยบายของรัฐ 
                           4. ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา สามารถควบคุมการใชน้ําใหเปนไปตาม               
                                กฎระเบียบ และขอตกลงการใชน้ําท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  สภาพปญหาท่ีพบในโครงการชลประทานระบบทอสงนํ้า 
      - ดานการศึกษาความเหมาะสม ไดแก ตําแหนงของสถานีสูบน้ําไมเหมาะสม (ปริมาณนํ้า
และคุณภาพน้าํ) ควรมีขอเสนอแนะช้ีแจงชนิดพืชท่ีควรใชกับระบบทอสงน้ํา มีคูมือการ Operate 
ระบบสงน้ํามีการช้ีแจงและฝกอบรมเพ่ือใหมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการวางแผน การ
กอสราง การ Operate เพื่อใหมีการยอมรับในทุกระดับจากเกษตรกร 
 - ดานการออกแบบ ไดแก ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือขอสมมติฐานท่ีไดทําการศึกษา
ไวแลว เชน ผลการสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ ผลการสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ความไมสมบูรณ
ของแบบกอสรางอาคารโรงสูบน้ํา และเคร่ืองสูบน้ํา และความไมสมบูรณของการออกแบบระบบทอ
สงน้ํา เปนผลกระทบไปถึงการสงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 
 - ดานการกอสราง  ไดแก ลําดับการกอสรางไมเหมาะสม การขอหรือไดรับการจัดสรร
งบประมาณไมเปนไปตามแผน จากผลของการออกแบบไมเหมาะสมตองมีการปรับปรุงการ
ออกแบบในขณะกอสราง มีการประสานกับชลประทานจังหวดัไมเพียงพอ การประสานกับเกษตรกร
ผูใชน้ําไมเพยีงพอ 
 - ดานการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือการบริหารจัดการน้าํ ไดแก มีการจายน้ําเขาสูแปลงนา
โดยตรง (ไมผานถังพัก) ซ่ึงนาจะยึดหลักการของการศึกษาและออกแบบ  คาใชจายกระแสไฟฟาสูง
ทําใหสรางภาระมากกับผูใชน้ํา  ซ่ึงมีผลกระทบตอการมีสวนรวมของราษฎร กลุมผูใชน้ํายังไมเขาใจ
วิธีการใชน้ําและยังไมมีความเขมแข็ง เจาหนาท่ีของชลประทานจังหวดัยังไมเขาใจ Concept การ 
Operate ระบบ และปญหาหลายๆ ประการไดสงผลกระทบไปสูการถายโอนโครงการใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

แนวทางแกไข 
 1. ทบทวนวัตถุประสงคเดิมของโครงการชลประทานระบบทอสงน้ําในจังหวดัขอนแกน 
  พิจารณาจากวตัถุประสงคเดิมของโครงการฯ ซ่ึงกําหนดไวกวางๆ เพื่อใหเกษตรกรมนี้ํา
ทําการเกษตรโดยเฉพาะการทําการเกษตรในฤดูแลงไดและมีน้ําอุปโภค-บริโภคตลอดท้ังป เม่ือพิจารณา
ถึงข้ันตอนทําการกอสรางโครงการฯ ในลักษณะโครงการฯ นํารองแลวสรุปไดวา ความสําเร็จของ
โครงการฯ จะตองประกอบดวย การเพิ่มรายไดสุทธิตอป โดยทําการปลูกพืชตามแผนพัฒนาการเกษตร 
การรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกรและการมีสวนรวมในคาใชจายสําหรับคากระแสไฟฟาและคา
บํารุงรักษาและสุดทาย องคการบริหารสวนตําบลมีความยินยอมรับถายโอนโครงการฯ ไปทําการบริหาร
จัดการเองในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้นควรพิจารณากําหนดแนวทางการแกไข  ดังนี ้
       1.1 ทําการศึกษาความเปนไปไดของเกษตรกรท่ีจะตองปรับเปล่ียนวิธีการการทํา     
                     การเกษตรแบบยังชีพไปเปนทําการเกษตรแบบคาขาย เพิม่เติมจากรูปแบบ 
                                  การเกษตรท่ีเคยชิน ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมรายไดสุทธิตอไรตอปของเกษตรกร โดย    
                                  เปรียบเทียบระหวางการปลูกขาว กบัการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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       1.2 ทําการศึกษาผลการจัดต้ังกลุมผูใชน้ํา การกําหนด กฎ ระเบียบ และกติกาสําหรับ 
                                 สมาชิกปฏิบัติวา มีความกาวหนา หรือปญหาอุปสรรคอยางใด 
       1.3 การมีสวนรวมของเกษตรกรในเร่ืองคากระแสไฟฟาและคาบํารุงรักษา เกษตรกรจะ 
                                 มีแนวความคิดอยางไรเม่ือในอนาคตสามารถทําการเกษตรแลวมีรายไดสุทธิตอไร 
                                 ตอปเพิ่มข้ึน 
       1.4 แนวคิดขององคการบริหารสวนตําบล สําหรับความพรอมเพื่อรับโอนโครงการฯ ไป 
                                 ทําการบริหารจัดการวา ในปจจุบันเปนอยางไร และในอนาคตหากราษฎรหรือ 
                                 เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีรายไดสุทธิตอไรตอปเพิ่มข้ึน 
 2. การศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานการสงน้ําและบํารุงรักษาโครงการ 
  พิจารณาจากท่ีตั้งและลักษณะของโครงการ และขอมูลทางดานเทคนิค กําหนดแนวทาง
การศึกษาผลการดําเนินงานการสงน้ําและบํารุงรักษาโครงการฯ ดังนี ้
       2.1 ศึกษาทบทวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีสามารถสงน้ําไดตามรายงานการศึกษาความ 
        เหมาะสมฯ สวนใหญเปนพื้นท่ีปลูกขาวนาป และจะพิจารณาใหมีการปลูกพืชไรอายุ 
                                 ยาวบางเล็กนอย (เชน ออยโรงงาน (น้ําตาล) หรือมันสําปะหลัง ฯลฯ) โดยจะ 
                                 พิจารณาวาจะสามารถสงน้ําไปใหพืน้ท่ีเพาะปลูกดงักลาวในลักษณะสงน้ําเสริมฝน 
                                 หรือสงน้ําชวงฝนท้ิงชวงหรือสงน้ําชวงฝนแลง ฯลฯ เพื่อใหขาวหรือพืชไรอายยุาว 
                                 สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดนั้น มีความแตกตางในดานพื้นท่ีอยางไรบาง 
       2.2 ศึกษาทบทวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีสามารถสงน้ําไดและหลังการเก็บเกีย่วขาวแลว  
                                 เกษตรกรไดดําเนนิการเพาะปลูกพืชฤดูแลงมากนอยเพยีงใด 
       2.3 ศึกษาทบทวนจํานวนช่ัวโมงท่ีทําการเดินเคร่ืองสูบน้าํและจํานวนเคร่ืองท่ีเดินเม่ือ 
                                 เปรียบเทียบกับคําแนะนําของการเดนิเคร่ืองสูบน้ําท่ีกําหนดใหเดนิพรอมกัน 2  
                                 เคร่ือง  เปนระยะเวลาตอเคร่ือง 12 ช่ัวโมง/วัน และจัดแบงปริมาณนํ้าท่ีทําการสูบได 
                                 ใหพื้นท่ี 2 โซน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงตอวนั (บนพืน้ฐานคาชลภาระ = 0.0001 ลบ.ม. / 
                                 วินาที/ไร หรือ 8.64 ลบ.ม./วัน/ไร) 
       2.4 ศึกษาทบทวนจํานวนคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในการสูบน้ําในชวงเวลาที่ 
                                 ผานมา เพื่อนําไปคํานวณหาอัตราสวนเบื้องตนของคากระแสไฟฟา/ลบ.ม. หรือตอ 
                                ไร  กรณพีื้นที่เพาะปลูกท่ียื่นความจํานงขอใหทําการสูบน้ํา 
      2.5 ศึกษาทบทวนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณท่ีชํารุดต้ังแตตนถึง 
                                 ปจจุบันเพื่อคํานวณหาอัตราคาซอมแซมบํารุงรักษาเบ้ืองตนตอพืน้ท่ี 1 ไร (รวมพื้นท่ี 
                                 ท้ังนาป และพืชฤดูแลง) 
       2.6 ศึกษาทบทวนคาใชจายในการจางบุคลากรช่ัวคราว เพื่อดูแลรักษาวามีจํานวนเทาใด  
                                 ซ่ึงรวมท้ังเจาหนาท่ีประจําของโครงการชลประทานขอนแกนท่ีไปควบคุมและ 
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                              รับผิดชอบ  ท้ังนี้  เพื่อคํานวณหาอัตราสวนคาใชจายเบ้ืองตนของการบริหารจัดการ  
                              (เฉพาะบุคลากร) ตอโครงการฯ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการถายโอนโครงการฯ  
                              ใหกับองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

แนวทางการดําเนินงานตอไป 
       1. การทําแผนปรับปรุงโครงการฯ ภายใตปญหาท่ีเกิดข้ึนของเคร่ืองมือ อุปกรณและ   
                               วิธีการบริหารจัดการน้าํ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ท้ังในระยะเรงดวนและ 
                               ระยะยาว โดยใชส่ิงกอสรางเดิมใหเกดิประโยชนมากท่ีสุด มีการลงทุนเพิ่มนอยท่ีสุด   
                               และมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและมีความเปนไปไดมากท่ีสุด 
       2. การจัดทําแปลงทดลองการสงน้ํา และบริหารจัดการน้าํใหเกิดความสําเร็จเปน 
                               รูปธรรม ภายในหนึ่งชวงเวลาของการเพาะปลูก 
       3. การจัดทําแปลงเกษตรสาธิต เพื่อศึกษาและทดลองหารูปแบบการเกษตร รูปแบบการ 
                               บริหารจัดการน้ํา และถายทอดความรูในการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณท่ี 
                               เหมาะสมกับพื้นท่ี พรอมท้ังสนับสนุนและจดัหาองคประกอบตางๆ เพื่อใหแปลง 
                               เกษตรสาธิตประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเกษตรกรมีความเช่ือม่ันตอ 
                               แนวทางท่ีกรมชลประทานไดวางรูปแบบไว  (หมายเหตุ : กรมชลประทานไดวาจาง 
                               ท่ีปรึกษาศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ํา และการมีสวนรวมของราษฎร ในโครงการ 
                               ชลประทานระบบทอสงน้ําท่ีนํารอง 10 โครงการ โดยเนน 3 โครงการ ในเขตจังหวัด 
                               ขอนแกน จะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2550 นี้) 
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กรณีศึกษาความขัดแยงเร่ืองเกษตรกรไมยินยอมติดต้ังมาตรวัดน้ํา 
 
ความเปนมาของปญหา 
 เกษตรกรผูใชน้ําไมยนิยอมติดตั้งมาตรวดัน้ํา  (มิเตอร)  ระบบประปาโครงการฝายคลองยาบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อยูในเขตจังหวัดสตูล  เปนชลประทานขนาดเล็กกอสรางป  2543  เปนระบบ
ประปาภูเขา 

สาเหตุ 
1. กอสรางโครงการแลวเสร็จ  แตยังไมไดจดัต้ังกลุมบริหารการใชน้ํา  จึงไมมีกฎระเบียบ 
2. เกษตรกรผูใชน้ําเขาใจวาเปนโครงการท่ีรัฐบาลชวยเหลือใหเปลา 
3. คณะกรรมการกลุมบริหารการใชน้ําท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมเขมแข็ง 
4. ขาดการสนับสนุนและมีสวนรวมจากคณะกรรมการหมูบาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                     และเจาหนาท่ีฝายปกครอง 

แนวทางแกไข 
1. ประชุมจัดต้ังกลุมบริหารการใชน้ําในระยะกอนกอสรางโครงการ  เพื่อใหมีคณะกรรมการ 

                    และกฎระเบียบ  เกษตรกรจะไดมีสวนรวมและยินยอมต้ังแตเร่ิมโครงการ 
2. ติดต้ังมาตรวดัปริมาณน้ํา  (มิเตอร)  กอนจายน้ํา 
3. คณะกรรมการหมูบาน, องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีฝายปกครอง  มีสวนรวม 

                    ในการจัดการและลงโทษ 
4. พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งกลุมบริหารการใชน้ํา 
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กรณีศึกษาความขัดแยงเร่ือง อบต.บานยาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย   
ไมยอมรับมอบสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา (สิงหาคม 2549) 

 
ประเด็นปญหา 
  โครงการกอสราง 1  สชป. 8  ไดดําเนินการกอสราง  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  พรอมทอ
สงน้ําและอาคารประกอบ ในพื้นท่ีของบานหนองกระทุม  ต.บานยาง  อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย และเม่ือ
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จะตองถายโอนความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน คือ   
อบต. บานยาง อ.ลําปลายมาศ   ในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําพรอมอาคารประกอบ 
แต อบต.บานยาง ไมยอมรับมอบสถานีสูบน้ํา 
 

สาเหตุ 

  ไดรับขอมูลขาวสารจากสมาชิก อบต.บานยาง ทานหนึ่งซ่ึงไดเรียนในท่ีประชุม อบต.
บานยางวา โครงการกอสราง 1  สชป.8  ยังติดคางคากระแสไฟฟาไวกบัการไฟฟาลําปลายมาศอยู  60,000  
บาท  หาก  อบต.บานยาง  รับมอบก็จะตองมาใชหนี้คากระแสไฟฟาใหกับโครงการกอสราง 1 ดวย   มติท่ี
ประชุม  อบต.บานยาง    จึงมีมติไมยอมรับมอบสถานีสูบน้ํา รวมถึงความไมเขาใจในกระบวนการ
แนวทางปฏิบัติของการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โดยกรมชลประทาน  ซ่ึงสาเหตุมาจากการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการกอสรางไมตอเนื่องและไมครอบคลุมทุกข้ันตอนทุกองคกร การ
ติดตอส่ือสาร  ประชาสัมพันธกับราษฎรผูไดรับประโยชนและองคกรท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลขาวสารไม
เพียงพอเกี่ยวกบัรายละเอียดของการกอสราง 
 

แนวทางแกไข 

 เขารวมประชุมกับ อบต.บานยาง ช้ีแจงขอเท็จจริงเกีย่วกบัคากระแสไฟฟา ซ่ึงไมมีตดิคางรวมท้ัง
ช้ีแจง กระบวนการถายโอนภารกิจสถานีสูบน้ํา รายละเอียดของโครงการกอสรางจนเปนท่ีเขาใจในที่
ประชุม อบต.บานยาง  
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กรณีศึกษาความขัดแยงเร่ืองเกษตรกรตนคูสงน้ําบางพ้ืนท่ี 
ไมรับน้ําตามรอบเวร และไมกระจายน้ําใหกับเกษตร 

ที่อยูในพ้ืนท่ีดานทายน้ํา 
 
ประเด็นปญหา 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีอยูทุกพื้นท่ี แตเจาหนาท่ีจะตองพบปะเกษตรกรบอย ๆ และเกดิ

ความคุนเคยในลักษณะเครอืญาติ ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรเกิดความเช่ือม่ันและความเช่ือถือท่ีจะสามารถ
แกไขปญหาใหไดโดยยุติธรรม ถาหากไมเชนนั้นเกษตรกรจะหาทางออกไปรองเรียนกับผูบริหาร
ระดับสูง หรือไมก็รองเรียนกับหนวยงานอื่น  เชน  อําเภอ  จังหวดั  

แนวทางแกไข  
- เขาไปตรวจสอบพื้นท่ีรวมกับพนักงานสงน้ํา ในคูสงน้าํสายดังกลาวทันทีเม่ือไดรับแจงปญหา 

เพื่อหาขอมูล เชน ปริมาณนํ้าเพียงพอหรือไม   สภาพคูสงน้ํา  สภาพพื้นท่ีเพาะปลูก  ชนิดพืชท่ีปลูก  บอ
ปลาหรือมีกิจกรรมการใชน้าํอ่ืน ๆ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
 - นัดประชุมกลุมผูใชน้ําในพื้นท่ีคูสงน้ําสายนั้น ไดแก ประธานกลุมผูใชน้ํา   สมาชิกเกษตรกร
ผูใชน้ําตนคู  กลางคู  ปลายคู  เจาหนาท่ีชลประทาน  ผูใหญบาน เขารวมรับฟงปญหาและรวมพจิารณา
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใชวิธีเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาท 
 - จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกนั เพื่อหาบทลงโทษหากเกิดปญหาข้ึนอีก โดยยดึกฎระเบียบของ
กลุมผูใชน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอยางการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ 
ดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง 

 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ผูบริหารหนวยงาน   : ผูอํานวยการสํานัก 
 

อํานาจหนาที่ : 1. เสนอแนะแนวนโยบายและแผนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  2. สงเสริมการรวมตัวเปนกลุมองคกรทางดานส่ิงแวดลอม และการสรางเครือขายและ 
                       อาสาสมัครส่ิงแวดลอม ตลอดจนใหความชวยเหลือทางวชิาการและกฎหมาย 
  3. สงเสริมสิทธิชุมชนและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา 
                        สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
  4. ใหคําปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการและประยุกตใชเทคโนโยลีท่ีเหมาะสม 
  5. ดําเนนิการจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนรุกัษ 
                       ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6. พัฒนากลไกการจัดการกรณพิีพาทดานสิ่งแวดลอม 
  7. ติดตามและประเมินผลการดําเนนิการดานสิ่งแวดลอมขององคกรเอกชนและภาค 
                       ประชาชน 
  8. ปฏิบัติงานรวมกับ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ฝายบริหารท่ัวไป 
  - มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานสารบรรณของสํานกั รวมท้ังงานอาคารสถานท่ีหรือ

สนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ท่ีเกี่ยวของหรอืไดรับมอบหมาย 
สวนพัฒนาวิชาการและแผนงาน  
  - มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําแผนแมบทการมีสวนรวมของประชาชนของสํานกั พิจารณา 

วิเคราะหยุทธศาสตรของกรมเพื่อจัดทําแนวทางการดําเนนิการของสํานกัใหสอดคลองกับดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธิ์

การมีสวนรวมของประชาชน และจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน  



ศูนยปองกันและไกลเกล่ียกรณีพิพาทดานส่ิงแวดลอม 
  - มีหนาท่ีรับผิดชอบสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานกระบวนการปองกนัและไกลเกล่ีย

กรณีพิพาทดานส่ิงแวดลอม ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีผานการพัฒนาทักษะการไกลเกลีย่ในพ้ืนท่ีนาํรอง 

สงเสริมใหมีการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 
สวนความรวมมือและพัฒนาเครือขาย 
  - มีหนาท่ีสงเสริมเยาวชน ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนใหเขามามีสวนรวมดาน

สิ่งแวดลอม พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและชุมชน 
 
สวนสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  - มีหนาท่ีรับผิดชอบสงเสริมการพัฒนาส่ิงแวดลอมเมืองอยางยั่งยืน พัฒนาระบบขอมูล

ขาวสาร รวมท้ังถายทอดกระบวนการ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 
สวนสงเสริมเทคโนโลยี 
  - มีหนาท่ีความรับผิดชอบดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 
สวนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพิเศษ 
  - มีหนาท่ีรับผิดชอบสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม และประสานงานการมีสวนรวมใน

โครงการตาง ๆ ท่ีเปนโครงการพิเศษ 

   

 

 
 
 
 
 



ตัวอยางการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ 
ดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง 

 
กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม 

 
ศูนยสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 

 
ผูบริหารหนวยงาน   : ผูอํานวยการศูนย 
 

อํานาจหนาที่ : 1. เปนหนวยงานกลางของกรมฯ ท่ีมีหนาท่ีหลักในการสงเสริมการบริหารราชการแบบมี 
                       สวนรวม 
  2. กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธและแผนปฏิบัติการในการปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม 
  3. ดําเนนิการเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และเสนความเห็น 
                       การพัฒนาปรับปรุง 
  4. การอํานวยการ เรงรัด กํากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามการดําเนนิงาน 
  5. ประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการดําเนนิการเชิงรุก 
  6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ หรือพิจารณาดําเนนิการในเรือ่งอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือตามท่ีไดรับ  
                       มอบหมาย 
 
โครงสรางศูนยสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน   ประกอบดวย 
  1. คณะท่ีปรึกษาศูนยสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
  2. ผูอาํนวยการศูนย 
  3. เครือขายสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
  4. ฝายบริหารท่ัวไป 
  5. กลุมแผนยุทธศาสตรและประเมินผล 
  6. กลุมปฏิบัติการและสงเสริมการมีสวนรวม 
  7. กลุมสนับสนนุโครงการมีสวนรวมภาคประชาชน 
  8. ศูนยขอมูลการมีสวนรวมภาคประชาชน 
  9. กลุมติดตามผล 



 

   
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก.  
กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข.  
แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

กับการมีสวนรวมของประชาชน 
ในกระบวนงานจัดหานํ้า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
ตัวอยางหนวยงานท่ีรบัผิดชอบ 

ดานการมีสวนรวม 
ของประชาชนโดยตรง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายชื่อผูจัดทํา 
 



บทสรุป 
 

คูมือแนวทางการสรางการมสีวนรวมของประชาชน 
ในกระบวนงานจัดหานํ้า 

 
วัตถุประสงค 
  เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานท่ีเกีย่วของภายในกรม
ชลประทานเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหานํ้า  

 

ขอบเขตของคูมือและการประยุกตใช 
  1.  คูมือฉบับนี้เปนคูมือแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนงานจัดหานํ้าของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในสังกดักรมชลประทาน 
  2.  แนวทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหา
น้ําท่ีระบุในคูมือนี้ ประมวลจากความรูท่ีเห็นชัดแจงและความรูท่ีอยูในตัวบุคคลจากผูเช่ียวชาญดาน
กระบวนการจดัหาน้ําในกระบวนงานตาง ๆ  ตั้งแตการพจิารณาวางโครงการ การสํารวจ การ
ออกแบบ การจัดหาทีด่ิน การกอสราง การสงมอบโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ 
  3. กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในกระบวนงานจดัหานํ้าท่ีนําเสนอในคูมือนี้ เปนเหตุการณ
จริงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในสถานการณและพื้นท่ีท่ีระบุไว   
 
  คูมือฉบับนี้นําเสนอแนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนงานจดัหาน้ํา โดยจําแนกกระบวนงานจัดหานํ้าของกรมชลประทานเปน 5 กระบวนงาน
ยอย ไดแก การพิจารณาวางโครงการ การสํารวจ การออกแบบ การกอสราง และการสงมอบ
โครงการ  
  ในแตละกระบวนงานยอยดงักลาว ไดนําเสนอข้ันตอน เทคนิค วิธีการในการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการกระบวนงานน้ัน ๆ ไว โดยระบุเปนระดับการมี 
สวนรวม ตั้งแตระดับ 1-ระดบั 5 ซ่ึงแตละระดับ มีความหมายดังนี ้
   ระดับการมีสวนรวมของประชาชน  การมีสวนรวมของประชาชน
สามารถแบงไดเปน 5 ระดับ ดังนี ้(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548) 

 ก



   ระดับท่ี 1     ใหขอมูลขาวสาร  เพื่อใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและ
เสริมสรางความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกบัประเด็นปญหาทางเลือกและทางแกไข 
   ระดับท่ี 2     หารือ เพื่อไดรับขอมูลและความคิดเห็นจากประชาชน
เกี่ยวกับปญหาทางเลือกและแนวทางแกไข 
   ระดับท่ี 3     เขามามีบทบาท  เพื่อรวมทํางานกับประชาชนเพื่อสรางความ
ม่ันใจกับประชาชนวาความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะไดรับการพิจารณา 
   ระดับท่ี 4     สรางความรวมมือ  เพื่อเปนหุนสวนกับประชาชนในทุก
ข้ันตอนของการตัดสินใจ ตัง้แตการระบุปญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไข  

ระดับท่ี 5     เสริมอํานาจ  เพื่อใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ    
 
  ท้ังนี้ในภาพรวม สามารถแสดงเปนแผนภูมิ ดังตอไปนี ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข



แผนภูมิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหานํ้า 
 

การมีสวนรวมของประชาชน กระบวนงานจัดหาน้ํา 
 

การสรางการมีสวนรวมของกรมฯ 

 ค

การรองขอโครงการจากทุกภาคสวน 
     /นโยบาย/พระราชดําริ 

กรมชลประทาน 
                                                   ทบทวนโครงการ 

                พิจารณาวางโครงการ            NO 

 

ช้ีแจงทุกภาคสวน  ทบทวน
โครงการ เสนอแนวทางอ่ืน 

              YES 

ประชาชนใหขอมูลชี้เขต สํารวจ 
ช้ีแจงผลการพจิารณา/ผลกระทบ/
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 

และจัดทําขอตกลงเบ้ืองตน 

ประชาชนรวมพิจารณาและให
ความเหน็แบบกอสราง 

 
ออกแบบ 

 

ช้ีแจงแบบรายละเอียด 
ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็น 

ปรับแบบ เขตที่ดิน 
                                             ชะลอโครงการ 

เจาของท่ีดินยนิยอมและรวม
กําหนดคาทดแทนท่ีดนิ 

                       เตรียมการกอสราง /     NO 
จัดหาทีด่ิน 

 

ช้ีแจง/ เจรจา /ไกลเกล่ีย/
ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็น 

ประชาชนรวมตรวจสอบและ
รวมกลุมจัดต้ังกลุมผูใชน้ํา 

                    YES 

กอสราง 
การจางแรงงานในพ้ืนท่ี/ ฝกอบรม/ 

ดูงาน/สงเสริมใหความรูแก 
กลุมผูใชน้ํา 

 
ผูรับมอบโครงการ/กลุมผูใชน้ํา 

สงมอบโครงการ 
บริหารจัดการโครงการ 

 

ถายทอดความรู/ใหคําปรึกษา
แนะนําเกีย่วกบัการใชประโยชน

และกิจกรรมตอเนื่อง 
 
 



รายชื่อผูรวมจัดทําคูมือแนวทางการสรางการมีสวนรวม 
ของประชาชนในกระบวนงานจัดหานํ้า 

 
  1. นายสิทธชิัย  สาลีพันธ  สํานักโครงการขนาดใหญ 

  2. นายสมบติั  สาลีพัฒนา  สํานักอุทกวิทยาและบรหิารนํ้า 

  3. นายไกรนิธี  รัตนธาดา  สํานักอุทกวิทยาและบรหิารนํ้า 

  4. นายบรรเลง  บุญเลิศ  กองกฎหมายและที่ดิน 

  5. นายอนันต  พูลทวี   สํานักชลประทานที่ 4 

  6. นายชานนท  นนทะวงษ   สํานักชลประทานที่ 7 

  7. นายเกรียงไกร ริมจันทร  สํานักชลประทานที่ 9 

  8. นายอุรินทร   โสตรโยม  สํานักชลประทานที่ 9 

  9. นายมานพ ขันธชัย   สํานักชลประทานที่ 9 

  10. นายมิตร   บุญจันทร  สํานักชลประทานที่ 17 

  11. นางศิวพร  ภมรประวติั  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ 

       บริหารงานบคุคล 

  12. นางสาวลัดดา วรการพินิจ  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ 

       บริหารงานบคุคล 

  13. นางสาวธิดาพร  โตสติ  สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ 

       บริหารงานบคุคล  
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