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คําแนะนําการใชคมู ือ
คูมือแนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงาน
จัดหาน้ํา ประกอบดวย 4 สวนดวยกัน คือ
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ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวของกับการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนงานจัดหาน้ํา
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วางโครงการ การสํารวจ การออกแบบ การกอสราง และการสงมอบโครงการ
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ตามระดับการมีสวนรวมตั้งแตระดับที่ 1- ระดับที่ 5 โดยแตละเทคนิคจะมี
รายละเอียด คือ วัตถุประสงคและลักษณะของเทคนิค วิธีดําเนินการ
สถานการณที่เหมาะสมกับการใช ประโยชนและขอจํากัด ตลอดจนผลลัพธและ
สิ่งที่ตองดําเนินการตอไป ซึ่งผูใชงานคูมือสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
สถานการณจริง และในกรณีที่ผูดําเนินการสรางการมีสวนรวมตองการใช
เทคนิควิธีการอื่นใด ที่ไมไดระบุไวในคูมือนี้ สามารถนําหลักการตาง ๆ ใน
เทคนิคที่ใกลเคียง หรือคลายคลึงกันไปปรับใชได
บทที่ 4 กรณีศึกษา ไดเสนอขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนงาน
จัดหาน้ําและแนวทางการแกไขที่ไดดําเนินการแลว ผูใชคูมือสามารถศึกษาเพื่อ
นําไปประยุกตใชในสถานการณอื่น ๆ ได
.............................................................

บทที่ 2
แนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนงานจัดหาน้ํา

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

1. การมีสวนรวมในกระบวนงานพิจารณาวางโครงการ
ตามกระบวนงานภายใตการเพิ่มกลยุทธของพืน้ ที่ชลประทาน ซึ่งประกอบดวย งานศึกษา
พิจารณาวางโครงการหรือการศึกษาความเหมาะสม งานสํารวจออกแบบ งานกอสรางโครงการ และงาน
ประเมินผลโครงการชลประทาน ทั้ง 4 งานนี้ เปนขั้นตอนสําคัญของการพัฒนางานชลประทานเพื่อ
พัฒนาแหลงน้าํ ตนทุนในการใชประโยชนดา นการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภคของชุมชนเมือง การ
รักษาระบบนิเวศน การบรรเทาน้ําทวมในพื้นที่ลุมต่ํา ฯลฯ
งานวางโครงการ
และศึกษาความ
เหมาะสม

งานออกแบบ

งานกอสราง

งานประเมินผล

ภาพภูมิที่ 2-1 แสดงกระบวนงานการภายใตการเพิ่มกลยุทธของพื้นที่ชลประทาน

ในกระบวนงานของงานศึกษาความเหมาะสมโครงการ จะดําเนินการดานการมีสว นรวมของ
ประชาชนตัง้ แตเริ่มไดรับเรื่องรองเรียน ในระหวางขัน้ ตอนการศึกษาลุมน้าํ การศึกษาออกแบบเคาโครง
เบื้องตนของโครงการ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึง่ จะใชวิธกี ารพบปะพูดคุย การสัมภาษณ
รายบุคคล การสนทนากลุมยอย การทําแบบสอบถามดานการพัฒนาแหลงน้าํ ดานเศรษฐกิจสังคม ฯลฯ
เพื่อนํามาประกอบเปนรายงานการศึกษาวางโครงการ และหากเปนงานจางที่ปรึกษาจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบของงานประชาสันพันธและมวลชนสัมพันธ โดยการใชการประชุม
สื่อสารสองทางและการใชสอื่ ตาง ๆ เชน การปฐมนิเทศโครงการ การประชุมกลุมผูม ีสวนไดเสีย
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การสัมมนา การสํารวจทัศนคติของผูนําชุมชน เมื่อประชาชนผูมีสวนไดเสียมีความเขาใจรับรูตอวิธีการ
ขั้นตอนของโครงการแลว ก็สามารถทีจ่ ะดําเนินการ ตอเนื่องไปสูขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียด
ไดโดยสะดวก
1.1 การดําเนินการตอการรองขอโครงการและการตรวจสอบเรื่องรองเรียน
แหลงที่มาของการรองเรียนและการรองขอโครงการอาจมีขนึ้ ไดหลายทาง เชน โดยองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน ศูนยบริการรับเรื่องรองเรียน สวนงานพระราชดําริ หนวยราชการ
ตางๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นโยบายและแผนงานของ
กระทรวงทบวง กรมตาง ๆ) และจากการรองขอโครงการของประชาชนเอง ซึ่งในการพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพืน้ ที่นนั้ ภาครัฐจะเปนผูใหขอมูลที่เกีย่ วของกับโครงการ คือ แนวทางการแกไขปญหาซึง่
เนนการดําเนินงานดานวิศวกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ และภาคประชาชนจะเปนผูให
ขอมูลสาเหตุ ความเดือดรอนและแนวทางการแกไขปญหาที่ประชาชนคาดหมาย โดยใชวิธีการสัมภาษณ
รายบุคคล การสนทนากลุมยอย การทําแบบสอบถาม เปนตน การดําเนินการดังกลาวเปนการสรางความ
เขาใจอันดีตอ การดําเนินงานของหนวยราชการอยางถูกตอง และเปนการประสานงานระหวางภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม
1.2 การรวมกําหนดแนวคิดการแกไขปญหา
เมื่อหนวยงานไดรับทราบแนวคิดของประชาชนที่มตี อโครงการแลว สามารถนํามาประมวล
ขอมูลที่เกีย่ วของมาตรวจสอบเพื่อกําหนดแนวคิดรวมถึงแนวทางการแกไขปญหาของโครงการ โดยจะมี
การประสานงานกับหนวยงานเกี่ยวของที่มหี นาที่รับผิดชอบ เชน สํานักชลประทาน สํานักบริหาร
โครงการ กลุมกิจกรรมพิเศษ (กรณีเปนโครงการพระราชดําริ) วาเคยมีการศึกษาถึงการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไวแลวหรือการศึกษาที่มียังทันสมัยเพียงพอทีจ่ ะนํามาใชไดหรือไม หากพิจารณาแลวเห็นวามี
ความเหมาะสมก็สามารถนํามาเปนขอมูลแจงใหแกผูรองหรืออื่นๆ แลวแตกรณีใหเร็วที่สุด แตหาก
ตรวจสอบแลวพบวายังไมมีขอ มูลหรือมีการศึกษาไว จะตองพิจารณาความเรงดวนของปญหาโครงการ
กลาวคือ กรณีไมเรงดวนจะดําเนินการศึกษาระบบลุมน้ําพรอมพิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการ
ตามที่รองขอ หากโครงการมีระดับความสําคัญสูงจะไดดาํ เนินการศึกษาจัดทํารายงานโครงการเบือ้ งตน
ในทันที พรอมทั้งพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป ซึ่งการศึกษาโครงการจะ
เลือกดําเนินการไดเปน 2 วิธี คือ ดําเนินการศึกษาเอง (ศึกษาจัดทํารายงานวางโครงการของโครงการ
ชลประทานขนาดกลางโดยสํานักบริหารโครงการ หรือ ศึกษาจัดทํารายงานเบื้องตนโดยสํานัก
ชลประทาน) หรือ ดําเนินการจางบริษัทที่ปรึกษา ทั้งนี้เพือ่ เปนการประสานตรวจสอบยืนยันขอมูลปญหา
กับประชาชน และเสนอแนวทางการพิจารณาโครงการเบือ้ งตน ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความรูสึกและ
ทัศนคติทดี่ ีตอการตอบสนองตอการรับฟงและการแกไขปญหาจากภาคราชการ ในการใหบริการที่
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1.3 การบริหารจัดการโครงการในระยะการพิจารณาวางโครงการ
รูปแบบของโครงการที่ไดจากการพิจารณาวางโครงการนั้น แมวา จะไดมกี ารปรึกษาหารือกับ
ประชาชนในขั้นตอนเริ่มตนแลวก็ตาม อาจมีผลกระทบตอประชาชนไดทงั้ ทางบวกและทางลบ หรืออาจ
มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีเมื่อมีการใชประโยชนจากโครงการทีเ่ กิดขึ้น เชน คากระแสไฟฟาจากโครงการ
สูบน้ํา การตัง้ กลุมผูใชน้ําเพื่อเปด-ปดอาคารบังคับน้ํา การรวมกลุมเกษตรกรเพื่อดูแลบํารุงรักษาคูคลอง
และอื่น ๆ สิง่ ตาง ๆ เหลานีเ้ ปนผลทีไ่ ดจากการหารือ ใหความคิดเห็นในประเด็นทางเลือกและ
แนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชน เชน การตกลงใจเลือกการตั้งสถานีสูบน้ําแทน
การกอสรางอางเก็บน้ํา อาจดําเนินการโดยวิธีการตาง ๆ เชน การประชุมกลุมยอย การสนทนากลุมยอย
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรับรูและความเขาใจตอรูปแบบของโครงการที่ไดตกลงรวมกัน จึงควร
ดําเนินการจัดทําเอกสารหลักฐานที่เปนขอตกลงสาธารณะ (Public Agreement : PA) ระหวางภาครัฐ
และภาคประชาสังคมในการกําหนดหลักการ รูปแบบโครงการ รูปแบบการบริหารและการใช
ประโยชนของโครงการที่มีความเหมาะสม หรือตรงกับความตองการในการบริหารจัดการโครงการ
ใหเปนไปตามเปาหมายโครงการในระยะการพิจารณาวางโครงการ และทุกขั้นตอนของงานพัฒนา
แหลงน้ําและงานชลประทานที่จะตองดําเนินการในระยะตอ ๆ ไป
1.4 แนวทางปฏิบัติดา นการมีสวนรวมในการพิจารณาวางโครงการ
เปนการศึกษาทางดานวิชาการ โดยมีขนั้ ตอนและแนวทางดานการมีสวนรวมในการ
วางโครงการ ก็เพื่อมุงหวังใหเกิดการใหขอมูลโครงการตอประชาชนที่มสี วนไดเสียโดยตรง เพราะจะ
เปนผูทไี่ ดรับผลกระทบตอความเปนอยูแ ละวิถีชีวิต ใหเกิดการรับรู สามารถแสดงความคิดเห็นตอ
โครงการ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอโครงการและนําไปสูก ารรวมคิด รวมทํา และรวม
ตัดสินใจโครงการในที่สุด ซึง่ การดําเนินการขั้นตอนนีไ้ ดใชแนวทางในการปฏิบัติงานการมีสว นรวม
โดยมีวตั ถุประสงค ดังนี้
- เพื่อเผยแพรบทบาท หนาที่ ภารกิจของกรมชลประทานและหนวยงานในพืน้ ที่ รวมถึงการ
เพิ่มพูนความรูเ บื้องตนดานงานชลประทาน การใหขอ มูลขาวสารของโครงการแก
กลุมเปาหมายอยางถูกตองชัดเจนและตอเนือ่ ง เปนการดําเนินการเชิงรุก โดยใชสื่อ
ประชาสัมพันธ และสื่อบุคคลตามความเหมาะสม
- เพื่อชีแ้ จงทําความเขาใจแกประชาชนอยางถูกตอง รวดเร็ว และชัดเจน รวมทัง้ รับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะตอโครงการ เพือ่ ใหเกิดการคลายความกังวลใจ สรางความเขาใจตอ
งานชลประทานในองคประกอบดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงการชี้แจงใหขอมูลใหเกิดความ
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- เพื่อสรางความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางชุมชนและภาคราชการ เพื่อใหเกิดระบบการ
รับทราบขอมูลสภาพปญหาในทางลึกจนเกิดความไววางใจตอกัน แสดงความจริงใจ และ
กอความเชื่อมัน่ ในแนวทางการพัฒนาโครงการ รวมทั้งสงเสริมความเขมแข็งขององคกร
ทองถิ่นเพื่อเปนกลไกชวยผลักดันใหโครงการประสบความสําเร็จ
- เพื่อสรางความเปนเอกภาพและมีทิศทางเดียวกันในหนวยงาน สรางระบบประสานงาน
ขอมูลของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน สํานักบริหารโครงการ สํานักชลประทาน เจาหนาที่
ชลประทานจังหวัด เจาหนาทีส่ ํารวจดานตางๆ โดยจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประชุมหารือรวมกันอยางใกลชิดเปนระยะ ๆ
1.5 เทคนิคการใหขอมูลขาวสารและการมีสว นรวม
การใหขอ มูลขาวสารโครงการในขั้นตอนการพิจารณาวางโครงการเปนสิ่งสําคัญ ควรเริ่มจากให
ขอมูลของระบบลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา และลุมน้ําสาขายอย ทีใ่ กลกับจุดที่มีการรองขอโครงการจาก
ประชาชน เพื่อสานจุดสนใจของงานดานเทคนิคของภาครัฐกับภาคประชาชน ทัง้ นี้ประชาชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น จะมีฐานขอมูล 25 ลุม น้ําและแผนรวมบูรณาการมากอนบางแลว แตงานพิจารณา
วางโครงการชลประทานจะมีการศึกษาขอมูลหลายดานและมีรายละเอียดมากขึน้ มีการเก็บขอมูลพืน้ ฐาน
หลายอยางในพื้นที่โครงการเพื่อใชในเชิงวิเคราะห มีการตรวจสอบสภาพขอมูลธรณีวิทยา อุทกวิทยา
และแผนงานหรือโครงการทีเ่ กี่ยวของที่อาจมีผลตอปริมาณน้าํ ทา ความมั่นคงปลอดภัยทางธรณีวทิ ยา/
ฐานราก การผันน้ํา ฯลฯ โดยเกีย่ วของกับการจัดเตรียมและจัดทําขอมูลดานตาง ๆ ประกอบการดานการมี
สวนรวม ดังนี้
- เอกสาร แผนทีแ่ สดงที่ตั้งโครงการและแนวทางเลือกในการแกไขปญหา โดยการ
ประชุมกลุมยอย
- เอกสารแสดงขอมูลรายละเอียดโครงการเบือ้ งตนตามแนวทางเลือกที่เสนอ โดย
การประชุมกลุมยอย
- แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมขอมูลที่สําคัญจากผูนําชุมชน องคการ
บริหารสวนทองถิ่น เกี่ยวกับสภาพปญหา แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนตาม
ความคิดเห็นของประชาชน โดยการประชุมกลุมยอยผูนาํ ทองถิ่นและการ
สัมภาษณ
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- สื่อจําลองการเก็บกักน้าํ ของอางเก็บน้าํ การจําลองภาพการควบคุมน้ําและระบายน้ํา
การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนสื่อในการนําเสนอ โดยการประชุม
กลุมยอย
- เอกสารการใหความรูชลประทาน เรื่องเหมืองฝาย อางเก็บน้ํา สื่อประชาสัมพันธ
หรือวิทยากร ในการเพิ่มพูนใหความรูเ บื้องตนดานงานชลประทานเพื่อใหเกิด
ความคุนเคยกับงานชลประทาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
- เอกสารหรือแผนงานแสดงกรอบการดําเนินงานโครงการ เพื่อใหทองถิน่ เขาใจรับรู
ในกิจกรรมของกระบวนงานการพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ ขั้นตอนของงานในระยะตอไป แผนและกิจกรรมของงานตาม
ระยะเวลาในการใหขอมูลแกประชาชน มีการตรวจสอบการรับรูอยางตอเนื่อง โดย
การใชแบบสอบถามและการเยี่ยมเยียนประชาชน
- รายงาน หลักฐานการประชุมรวมกับประชาชน ใหความสําคัญตอปญหาและการ
แกไขปญหาของประชาชนอยางจริงจัง การรับฟงความคิดเห็นอยางตัง้ ใจ บันทึก
ประเด็นของการประชุมหารือใหชดั เจน และแจงใหประชาชนทราบถึงวิธีการและ
กําหนดเวลาในการแจงรายงานการประชุม ผลการพิจารณาดานเทคนิคทีก่ ําหนด
รูปแบบและลักษณะโครงการ
การสรางเสริมการมีสว นรวมของผูเกีย่ วของทุกฝาย โดยประสานงานอยางใกลชดิ กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและรวมกันสรางกระบวนการใหเกิดการมีสว นรวมในการเสนอความคิดเห็น แนว
ทางการแกไขปญหา การเสนอทางเลือกการพัฒนาโครงการ โดยใชกลยุทธที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ลักษณะของกลุมเปาหมายและระดับของการมีสวนรวม เชน การประชุมเวทีทองถิน่ การประชุมระดม
ความคิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน ดังนัน้ การดําเนินการโครงการชลประทาน จะตอง
คํานึงถึงผูที่ไดรับผลกระทบและผูเกีย่ วของ (Stakeholders) เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสว นรวมของ
ประชาชนและใหเปนทีย่ อมรับมากที่สุด
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2. การมีสวนรวมในกระบวนงานสํารวจ
กระบวนการสํารวจเปนกระบวนงานทางดานเทคนิคเพื่อใหการสนับสนุนขอมูลแผนที่ภูมิ
ประเทศ และรายงานขอมูลธรณีวิทยา –ปฐพีกลศาสตร แกกระบวนงานการศึกษาความเหมาะสม
โครงการชลประทาน กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน กระบวนงานการกอสราง
โครงการชลประทาน โครงการจัดรูปที่ดนิ และโครงการปฏิบัติการคัน-คูน้ํา เพื่อนําขอมูลไปดําเนิน
การศึกษาและตอบเรื่องผูรอง แบงชวงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ
1.การเตรียมความพรอมงานการสํารวจ
2.การดําเนินการสํารวจ
1. การเตรียมความพรอมงานการสํารวจ
1.1.วัตถุประสงค
- เพื่อตรวจสอบความพรอมของขอมูลแผนที่ภูมิประเทศและรายงานขอมูล
ธรณีวิทยา – ปฐพีกลศาสตร ในการสนับสนุนขอมูลใหแกกระบวนงานงานศึกษา
ความเหมาะโครงการชลประทานและกระบวนงานงานออกแบบโครงการ
ชลประทานในการตอบเรื่องประชาชน
- เพื่อประสานงานกับองคกรภายในและภายนอกในการขอรับการสนับสนุนขอมูล
เบื้องตน
1.2.การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
- ขอมูลที่ใหกบั หนวยราชการที่เกี่ยวของ ไดแก วัตถุประสงค สาระสําคัญ
หนวยงานรับผิดชอบ สถานที่ดําเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
1.3.เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร
- หนังสือราชการ เปนการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ ระหวางหนวยราชการ
ภายในและภายนอก
- การประชุมคณะทํางานพิเศษ เปนการแตงตั้งตัวแทนจากหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ
1.4.เทคนิคการมีสวนรวม
- ประชุม เปนการประชุมระหวางหนวยราชการตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อประสานความ
รวมมือทางดานการสนับสนุนขอมูลและการดําเนินการสํารวจ
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2.การดําเนินการสํารวจ
2.1.วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจขั้นตอนการสํารวจ
- เพื่อใหประชาชนใหการสนับสนุนกระบวนงานการสํารวจ
- เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียที่อาจไดรับผลกระทบมีมาตรการ
ปองกันผลกระทบรวมกัน
2.2. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
- เมื่อเริ่มงานสํารวจ ไดรับขอมูลเกี่ยวกับชือ่ หนวยงานเจาของโครงการ สถานที่
ติดตอและหมายเลขโทรศัพท ขอบเขตพื้นที่สํารวจ ระยะเวลาเริม่ ตนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดการสํารวจ
-ระหวางดําเนินการสํารวจ ประชาชนเจาของพื้นที่ไดรบั ทราบวันนัดหมายเพื่อให
ขอมูลนําชี้เขตในการสํารวจปกหลักเขต/การรังวัดแบงแยกแปลงกรรมสิทธิ์
2.3. เทคนิคการมีสวนรวม
ระดับ 1 ใหขอมูล
1.1 ประชาสัมพันธทางสื่ออิเล็กทรอนิคส(วิทยุ โทรทัศน www) เปนการสื่อสาร
เพื่อใหขอมูลตางๆไดโดยตรง ไดแก ขอมูลโครงการ ขอมูลผูรับผิดชอบ
โครงการ ขอมูลชองทางการติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
1.2 ประชุมชี้แจง เพื่อใหขอ มูลตางๆของโครงการแกเจาหนาที่ทองถิน่ และ
ประชาชน
1.3 จัดนิทรรศการ แสดงขัน้ ตอนการดําเนินการสํารวจ ผลกระทบที่อาจเกิดขัน้
กับประชาชนรวมทั้งมาตรการปองกันผลกระทบ และผลผลิต/ผลลัพธที่ไดจา
การสํารวจ ทําใหประชาชนไดทราบความเปนมาและความกาวหนาของการ
ดําเนินการโครงการชลประทาน
1.4 จัดทีมลงพื้นที่ เพื่อใหเจาหนาที่ทองถิ่นและประชาชนในทองที่ไดรูจักกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ โดยตองใหขอ มูลตางๆ ดังนี้ ขอมูลโครงการ ขอมูล
ผูรับผิด ชอบโครงการ ขอมูลชองทาง การประสานติดตอกับหนวยงานที่
รับผิดชอบ
1.5 เปดศูนยขอ มูลขาวสาร โดยการตอบคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมดานการสํารวจ
1.6 เอกสารขอเท็จจริง เพื่อชี้แจงเกีย่ วกับโครงการในทุกๆดาน
1.7 ปดประกาศ โดยการปดประกาศขอมูลการดําเนินการสํารวจในทีส่ าธารณะ
ตางๆ เชน ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน/
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ผูใหญบาน
1.8 หอกระจายขาว เปนการประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานไดรับทราบ
อยางทั่วถึง
1.9 วิทยุชุมชน เปนการประชาสัมพันธใหประชาชนในทองที่ไดกวางขึ้นผาน
ทางสื่อทองถิ่น
1.10 สื่อมวลชน เปนการใหขอมูลขาวสารผานคนกลางสูประชาชน
ระดับ 2 หารือ
2.1 สนทนากลุมยอย เพื่อปรึกษาหารือเกีย่ วกับโครงการระหวางผูแทนโครงการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
2.2 สายดวน ประชาชนสามารถที่จะสอบถามขอมูลโครงการในระหวางการ
ดําเนินการสํารวจไดโดยตรงและไดรับทราบขอมูลจากผูเกี่ยวของ/ผูเชี่ยวชาญ
2.3 Web Board เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นผานทางเว็บไซด
ระดับ 3 เขาไปเกี่ยวของ
3.1 ประชุมกลุมยอย การประชุมรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองที่และ
ประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนินการสํารวจ และรับฟงความคิดเห็น
การปรับปรุงแผนการสํารวจที่เหมาะสม
3.2 เวทีสาธารณะ เปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
ตามที่สาธารณะ
3.3 สานเสวนา เพื่อรับฟงทุกๆปญหาที่เกีย่ วกับโครงการชลประทานจาก
ประชาชน

- 38 -

3. การมีสวนรวมในกระบวนงานออกแบบ
กระบวนการงานออกแบบเปนกระบวนการงานทางดานวิชาการ ประกอบดวยการ
คํานวณออกแบบตามหลักวิชาการทางดานวิศวกรรมศาสตร ดานชลศาสตร และดานอุทกศาสตร
เพื่อใหไดรายระเอียดของโครงการจัดหาน้ํา เปนแบบรูปรายละเอียดที่สามารถใชในการคํานวณหา
ปริมาณงาน และราคา สําหรับการจัดหางบประมาณเพื่อเขาสูกระบวนงานกอสรางตอไป กระบวนการ
งานออกแบบมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
3.1 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดหาขอมูลที่สําคัญและจําเปน
วัตถุประสงค เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลรายละเอียดที่สําคัญ และจําเปนในดาน
ตางๆ ที่จําเปนตองใชในกระบวนการงานออกแบบเพื่อใหมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ใน
การตัดสินใจในการออกแบบคํานวณโครงการจัดหาน้ํา อันประกอบดวย
1. ขอมูลจากสํานักบริหารโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษา ไดแก
- รายงานเบื้องตน (RR. –Reconnaissance Report)
- รายงานวางโครงการ (PR. Pre-Feasibility Report)
- รายงานโครงการเรงดวนพิเศษ (SR- Special Report)
- รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS- Feasibility Study)
- รายงานการพิจารณาและศึกษาประเมินผลในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสังคม (EIA-Environmental Impact Assessment)
2. ขอมูลจากสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา หรือบริษัทที่ปรึกษาไดแก
- ขอมูลสํารวจสภาพภูมิประเทศ เชน สภาพปาไม สิ่งแวดลอม วัตถุโบราณ
สัตวปา เสนทางสัญจรของประชาชน และบานเรือนหรือที่ทํากินของ
ประชาชน ซึ่งถือวาเปนผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม
- ขอมูลพื้นทีข่ องโครงการ เชน แผนที่สถานที่ตั้งโครงการ อาคารหัวงาน
พิกัด ขอบเขตพื้นที่โครงการ เสนชั้นระดับ
- ขอมูลสํารวจธรณีวิทยาฐานราก เชน แผนที่สภาพธรณีวิทยาสัณฐาน
ครอบคลุมพื้นที่ของโครงการ
- ขอมูลสํารวจธรณีฟสิกส เชน สภาพฐานรากที่สามารถสังเกตเห็นความ
ผิดปกติในชั้นฐานราก การเกิดรอยเลื่อน (Fault) สามารถใชเปนแนวทาง
ในการพิจารณากําหนดเงือ่ นไขรายละเอียดของงานฐานรากของอาคาร
ตางๆ ได
- ขอมูลสํารวจแหลงยืมดิน (Borrow Areas) แหลงยืมดินเปนขอมูลที่
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สําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่จะใชในการพิจารณาประกอบการออกแบบเขื่อน
เนื่องจากจะใหขอมูลในเรื่องที่ตั้ง ปริมาณและชนิดของแหลงดินทีจ่ ะใช
กอสรางตัวเขือ่ น
- ขอมูลจากสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ไดแก ขอมูลลักษณะทางอุทก
วิทยา
- ขอมูลจากสํานักวิจัยและพัฒนา ไดแก ขอมูลการวิเคราะหและทดสอบ
คุณสมบัติดิน และขอมูลการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติวัสดุ
กอสราง
3.2 ทบทวนความเหมาะสม และผลกระทบ
วัตถุประสงคเพื่อผูออกแบบจะตองทําการพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ของ
โครงการใหครบถวน และชัดเจน เชน ตําแหนงที่ตั้งหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบ องคประกอบ
ของโครงการ รูปแบบอาคารที่ไดศึกษาไวแตเดิม ผลกระทบดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น หากมีการสํารวจ
ออกแบบและกอสรางโครงการ เปนตน หากพบวามีความเหมาะสมและความเปนไปไดตามที่กําหนด
ไว ก็ใหดําเนินการตอไป แตถาหากพบวาเรื่องใดที่ไมมีความเหมาะสม จะตองพิจารณาปรับเปลี่ยน
แกไขหรือเพิ่มเติมใหครบถวนและเกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งหารือกับผูที่เกี่ยวของทุก
ดานรวมทั้งผุมสี วนไดเสีย เพือ่ ใหเกิดความเขาใจตรงกัน และไดขอยุติทสี่ ามารถทําใหใชในการ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไปได
3.3 จัดทําแนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Design)
ขั้นตอนนี้จะเปนการกําหนดแนวความคิดในการออกแบบโครงการภาพรวม อาทิเชน
ตําแหนงทีต่ ั้งอาคารหัวงาน ทั้งตัวเขื่อนและอาคารประกอบ รวมทั้งการกําหนดรูปแบบและชนิด
อาคารที่เหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ ขอมูลตางๆ และวัตถุประสงคของโครงการตามที่
กําหนดไว วิศวกรผูออกแบบจะตองจัดทําแบบเคาโครงผังโครงการ (Layout) เชน อาคารหัวงาน
รูปรางเขื่อน อาคารทางระบายน้ําลน อาคารทอสงน้ํา ถนนบํารุงรักษาทายเขื่อน เปนตน รวมทั้ง
คําอธิบายรายละเอียดวิธีการพิจารณากําหนดที่ตั้ง รูปแบบ ชนิด และองคประกอบของอาคารแตละ
ประเภทใหครบถวน แลวจัดทําเปนเลมรายงานเพื่อใชในการนําเสนอพรอมการจัดทําแบบแปลน
แสดงเคาโครงผังอาคารหัวงานประกอบไปดวย แปลนแสดงตําแหนงทีต่ ั้งอาคาร และรูปตัดทั่วไป ที่
จะสามารถใหรายละเอียดเปนภาพรวมของอาคารหัวงานในเบื้องตนวา มีองคประกอบและรูปแบบ
อยางไร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเมื่อไดผานการพิจารณาไป
แลว ในขั้นตอนนี้จะมีการรวมกันพิจารณาในหนวยงานภายในที่เกี่ยวของในรูปแบบของการประชุม
หารือกลุมยอย
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3.4 สรุปลักษณะโครงการและขออนุมัติในหลักการ
วัตถุประสงคจะเปนการสรุปลักษณะโครงการและขออนุมัติในหลักการจากสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เพือ่ ดําเนินการในขั้นคํานวณออกแบบรายละเอียดตอไป การ
ดําเนินการในขั้นตอนนี้จะทําใหทราบถึงรายละเอียดลักษณะ ตลอดจนองคประกอบของโครงการ
รวมทั้งวัตถุประสงคของโครงการไดชัดเจนมากยิ่งขึน้ หลังจากไดมกี ารประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานภายในที่เกีย่ วของแลว นอกจากนั้นผูบังคับบัญชาในระดับตางๆ ของสํานักออกแบบฯ ยัง
สามารถใหคําแนะนําหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้นไดอกี ดวย การสรุป
ลักษณะโครงการและขออนุมัติในหลักการ จะตองมีการจัดทํารายงานพรอมแบบเคาโครงเบื้องตนที่มี
ความละเอียดชัดเจน เพื่อใชประกอบการพิจารณาไดโดยสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถ
ใชเปนเอกสารหลักฐานและขอมูลในการดําเนินงานขัน้ ตอไป รวมทั้งใชสําหรับการประชุมชี้แจงใน
พื้นที่ หรือเปนการเผยแพรโครงการเบื้องตนใหผูมีสวนไดเสีย หรือใหผูสนใจทั่วไปไดรับทราบ
3.5 กําหนดขอบเขตการสํารวจเพิ่มเติม
ในขั้นนีว้ ิศวกรผูออกแบบจะตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบวา มีขอมูลสวนใดที่
ยังไมเพียงพอหรือไมครบ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคกับการออกแบบตอไปได จะตองทําการ
กําหนดขอบเขตและปริมาณงานการสํารวจขอมูลเหลานัน้ เพิ่มเติมใหครบถวน โดยจัดทําคําขอให
สํารวจเพิ่มเติมไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของหรือจัดทําขอมูลนั้นๆ ขอมูลที่จะขอใหมีการสํารวจเพิ่มเติม
สวนมาก ไดแก ขอมูลสํารวจสภาพภูมปิ ระเทศบริเวณหัวงานเขื่อนและตามอาคารประกอบตางๆ โดย
จะเปนการสํารวจผังบริเวณ (Site Plan) รูปตัดตามยาว (Profile) และรูปตัดตามขวาง (Cross Section)
หรืออาจจะมีการขอใหสํารวจขอบเขตอางเก็บน้ําเพิ่มเติมดวยก็ได หากตรวจพบวาขอมูลเดิมไม
ครอบคลุมขอบเขตอางเก็บน้ําทั้งหมด รวมทั้งการสํารวจแนวถนนขอบอางเก็บน้ําหรือถนนทดแทนน้ํา
ทวมเพิ่มเติม เปนตน นอกจากนั้นยังมีการขอใหสํารวจสภาพธรณีวิทยาฐานรากตามแนวศูนยกลาง
อาคาร การขอใหมีการสํารวจแหลงดินและทดสอบคุณสมบัติดิน รวมทั้งวัสดุกอสรางเพิ่มเติมอีกดวย
เชนกัน ในขั้นตอนนี้อาจจําเปนตองมีการชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนในการการใชพื้นที่ใน
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ที่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือใหขอมูลเพิ่มเติมใน
ขั้นตอนนี้ได
3.6 จัดทํารายงานคํานวณดานวิศวกรรม
เปนขั้นตอนทีถ่ ือวาสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งทางดานวิชาการในการคํานวณออกแบบ
โครงการ เพื่อกําหนดรูปแบบ ขนาดของอาคารตางๆ และตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารให
ครบถวน โดยการพิจารณาใชคาตัวแปรตางๆ ที่จําเปนจากขอมูลที่มีอยูเดิม หรือจากขอมูลของ
โครงการอื่นในบริเวณใกลเคียงไปกอน ทัง้ นี้เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน การคํานวณออกแบบในขัน้ ตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
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3.7 การจัดทําแบบแปลนฉบับราง
เมื่อไดจดั ทํารายการคํานวณตามที่กลาวไวแลว จะทําใหทราบขนาดและรายละเอียดตางๆ
ของอาคารเพียงพอที่จะนําไปจัดทําแบบแปลนไดเปนอยางดี ซึ่งแบบแปลนในขัน้ นีจ้ ะถือวาเปนแบบ
แปลนฉบับราง โดยจะมีรายละเอียดตางๆ ครบถวนตามหลักวิศวกรรมและหลักการเขียนแบบทุก
ประการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หากขอมูลไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ก็สามารถนําแบบแปลนฉบับรางชุด
นี้ไปใชในการกอสรางไดเลย ซึ่งถือไดวาเปนระดับความละเอียดถูกตองขั้นสุดทายของการจัดทําแบบ
แปลนในขัน้ นี้ วิศวกรผูออกแบบจะตองจัดทําแบบแปลนฉบับรางนี้ ดวยความละเอียดรอบคอบ
ชัดเจนและถูกตอง เปนไปตามรายการคํานวณทีจ่ ัดทําไว พรอมจะนําไปใชเพื่อการกอสรางไดทันที
โดยจะตองตรวจสอบความเรียบรอย กอนจัดสงใหผูตรวจแบบพิจารณา หากมีขอสงสัยหรือปญหา ใน
ระหวางการจัดทําแบบแปลน จะตองปรึกษาหารือ ขอความเห็นและคําชี้แนะ จากผูต รวจแบบหรือ
หัวหนาฝายทันที ทั้งนี้เพื่อใหการจัดทําแบบแปลนสําเร็จเรียบรอยโดยรวดเร็ว การที่วศิ วกรผูออกแบบ
จัดทําเฉพาะแบบรูปโดยไมแสดงรายละเอียดใหครบถวน แลวจัดสงใหผูตรวจแบบพิจารณาอีขั้นตอน
หนึ่ง การจัดทําแบบแปลนนอกจากจะตองใหมีความถูกตองตามหลักวิศวกรรมแลว ยังจะตองใหมี
ความถูกตองเปนระเบียบเรียบรอยตามมาตรฐานการเขียนแบบของสํานักออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรมอีกดวย
แบบรางที่ไดในขั้นตอนนี้สามารถนําไปใชชี้แจงในการเขารวมประชุมในพื้นที่ หรือ
ประชุมผูมีสวนไดเสีย อาจจะทําเปนในรูปแบบของหุนจําลองก็ได เพื่อใหไดมองเห็นภาพเหมือนจริง
3.8 การออกแบบขั้นสุดทาย และจัดทําทะเบียนแบบ
ในระหวางการจัดทําแบบแปลนฉบับรางหรือหากไดจดั ทําเสร็จเรียบรอยไปแลว วิศวกร
ผูออกแบบจะตองทําการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับเพิ่มเติม รวมทั้ง
พิจารณาตรวจสอบวามีความแตกตางไปจากขอมูลที่มีอยูเดิมหรือไม แลวจึงทําการสรุปขอมูลที่ใชใน
การคํานวณออกแบบทั้งหมด หากขอมูลมีความแตกตางๆกันมากจะตองรายงานใหผูตรวจแบบหรือ
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3.9 จัดทําแบบฉบับสมบูรณ ตรวจแบบ เสนอแบบ เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
ผูตรวจแบบจะทําการตรวจพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสมและความเรียบรอยให
เปนไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อใหไดแบบฉบับสมบูรณเพื่อใหนําไปใชในการกอสรางไดโดยไมมี
ปญหาใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งจะตองใหแบบแปลนเปนไปตามมาตรฐานการเขียนแบบทีส่ ํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมกําหนดไวดวยเชนเดียวกัน หากพบขอบกพรอง ผูตรวจแบบจะจัดสง
แบบแปลนพรอมอธิบายรายละเอียดการพิจารณาใหวิศวกรผูออกแบบนํากลับไปแกไขเพิ่มเติมให
ถูกตอง แลวจึงสงกลับมาใหพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง หากถูกตองแลว หัวหนาฝายจะตรวจพิจารณา
ความเหมาะสมและความเรียบรอยโดยทั่วไปอีกครั้งกอนจัดสงไปขอความเห็นชอบจากสํานัก
ออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม โดยกอนจัดสงแบบแปลนในขัน้ ตอไป ผูปฏิบัติงานทุกคน
จะตองลงนามรับรองในชองกรอบชื่อแบบใหครบถวน เมื่อหัวหนากลุม ออกแบบเขือ่ นจัดสงแบบ
แปลนที่ไดพจิ ารณามาแลวไปใหผูอํานวยการสํานักออกแบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเมื่อ
แบบแปลนมีความเหมาะสมเรียบรอยดีแลวผูอํานวยการสํานักออกแบบฯ จะลงนามใหความเห็นชอบ
ตอจากนัน้ จึงจัดสงแบบแปลนไปใหผูบริหารกรมชลประทานโดยรองอธิบดีฝายวิชาการจะเปนผูลง
นามอนุมัติแบบแปลนแทนกรมฯ แบบแปลนที่ไดรับการอนุมัติแลว จะถูกสงกลับมาที่หนวยงานที่
จัดทําแบบแปลนชุดนั้น ซึ่งจะตองลงวันทีอ่ นุมัติแบบ ในแบบแปลนทุกแผน กอนนําไปใชงานใน
ขั้นตอนอื่นๆ ตอไป
3.10 จัดทํารายงานสรุปการออกแบบ
วิศวกรผูออกแบบจะตองจัดทํารายงานสรุปการออกแบบโครงการภายหลังจากทีไ่ ด
จัดสงแบบแปลนไปใหผูตรวจแบบพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
แบบแปลนและเผยแพรใหผสู นใจทั่วไปไดรับทราบรวมทั้งเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําทะเบียน
ประชากรที่มสี วนไดเสียตอไป
เทคนิคการมีสวนรวมกระบวนงานออกแบบ
- ประชุมกลุมยอย เปนการทํางานในหนวยงานเพื่อรวมกันหาแนวทางการ
ออกแบบที่เปนไปตามหลักวิชาการบนพืน้ ฐานขอมูลที่ครบถวนถูกตอง และจัดประชุมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบบรายละเอียดรวมกับเจาหนาที่ของหนวยงานหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
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- ประชุมชีแ้ จงรวมกับเจาหนาที่สํานักชลประทานเจาของพื้นที่และจาก
หนวยงานภายนอก ประกอบดวย เจาหนาทีป่ กครองทองถิ่น เจาหนาทีท่ ี่ดินทองที่ องคการบริหาร
สวนตําบล และประชาชนผูม ีสวนไดเสีย เพื่อชี้แจงและขอความรวมมือชี้เขตในกระบวนงานดานการ
ออกแบบพรอมทั้งหาแนวทางการออกแบบโครงการรวมกัน
- เวทีสาธารณะ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบของโครงการในที่สาธารณะ
- การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการโดยการสง
รายละเอียดโครงการในรูปแบบรายละเอียด โปสเตอร หรือโมเดล เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการหรือ
นําเสนอในโอกาสตางๆ

4. การมีสวนรวมในกระบวนงานกอสราง
หลังจากการออกแบบกอสรางดําเนินการแลวเสร็จ การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ในการกอสราง ควรเริ่มดําเนินการไปพรอมกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดหาทีด่ นิ
เนื่องจากหนวยงานกอสรางตองประกาศเขตกอสราง ซึ่งจะกําหนดในวันที่เริ่มสํารวจปกหลักเขต
กําหนดเขตกอสราง นอกจากนี้ในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติหลักเกณฑ
อยางหนึ่งคือไมมีปญหากับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงและตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู ดังนัน้ การสรางกระบวนการมีสวนรวม
ในการกอสราง จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตั้งแตขนั้ ตอนการประกาศเขตกอสรางจนถึงการ
กอสรางแลวเสร็จ ซึ่งจะแบงชวงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ
1. ระยะการเตรียมความพรอมงานกอสราง
2. ระยะการกอสราง
1. ระยะการเตรียมความพรอมงานกอสราง
ระยะการเตรียมความพรอมงานกอสรางมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก การประกาศ
เริ่มโครงการกอสราง การขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตที่ดิน การปกหลักเขต การรังวัดแบงแยก
แปลงกรรมสิทธิ์ และการจายเงินคาที่ดนิ
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วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรับรูในการเปดโครงการกอสรางชลประทาน
- เพื่อใหองคการบริหารสวนทองถิ่นมีมติใหความเห็นชอบใหเขาใชทดี่ ิน
ของรัฐเพื่อกอสรางโครงการชลประทาน
- เพื่อใหประชาชนที่มีสวนไดเสียทราบแนวเขตทีด่ ินทีต่ องใชในการ
กอสรางโครงการชลประทานและมีสวนรวมในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนเอง
- เพื่อใหการกําหนดราคาคาทดแทนทรัพยสินที่เปนธรรมตอประชาชน
เจาของทรัพยสินและมีสวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสิน
- เพื่อที่ประชาชนในทองที่ จะไดสะทอนผลกระทบที่คาดวาจะไดรับจาก
การกอสราง และหนวยงานกอสรางวางแผนปองกันผลกระทบเหลานัน้
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ขอมูลที่จะใหกับประชาชน ไดแก
- ขอมูลโครงการ
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
(2) สาระสําคัญของโครงการ
(3) หนวยงานรับผิดชอบโครงการ
(4) สถานที่ดําเนินการ
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
(6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
(7) ประมาณการคาใชจาย
- ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับประชาชน รวมทั้งมาตรการปองกันผลกระทบ
- ขอมูลชองทางการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร
การใหขอมูลขาวสารของโครงการในระยะนี้มีความสําคัญมาก ดังนั้น
เทคนิคการใหขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน อันจะนําไปสูการตัดสินใจใหสามารถดําเนินการกอสราง ตลอดจนการตัง้ งบประมาณและ
จัดทําเอกสารประกวดราคาใหครอบคลุมทั้งดานการกอสรางแหลงน้ําและงบประมาณที่จะตองจัดหา
เพื่อปองกันผลกระทบตอประชาชน เทคนิคการใหขอมูลขาวสารในระยะนี้ มีดังตอไปนี้
- การบรรยายสรุป โดยการบรรยายสรุปใหตัวแทนขององคการบริหารสวน
ตําบลทองที่ และประชาชนที่สนใจใหไดรับทราบถึงขอมูลที่ถูกตองครบทุกประเด็น
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- การปดประกาศ โดยการปดประกาศขอมูลการดําเนินการโครงการใน
สถานที่สาธารณะ ตาง ๆ เชน ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองที่ และศาลา
ประจําหมูบาน เปนตน
- การสงรายงานการศึกษา โครงการใดที่มกี ารจัดทํารายงานการศึกษา ตาง
ๆ เชนรายงานดานเทคนิคทีส่ ําคัญ หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางจัดสง
เอกสารเหลานัน้ หรือสรุปเฉพาะสาระสําคัญใหองคการบริหารสวนตําบลทองที่หรือหนวยงานอืน่ ที่
สนใจ
เทคนิคการมีสวนรวม
ในการเขาไปมีสวนรวมกับประชาชนในระยะนี้ เทคนิคที่สามารถกระทําได
เชน
- การสนทนากลุมยอย การสนทนากลุมยอยสามารถที่จะชวยใหไดขอมูล
ทั้งในดานกิริยาทาทาง อารมณ ประเด็นขอมูลที่ตองการ รวมถึงผลกระทบที่ประชาชนคาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนินการโครงการ
- การจัดเวทีผมู ีสวนไดเสีย โดยการจัดเวทีใหประชาชนในทองที่ทั้งผูที่
ไดรับประโยชนและผูที่ไดเสียประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการ ไดแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนเหตุผลตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ และสรุปความเห็นการดําเนินการ
โครงการ การจัดเวทีผูมีสวนไดเสียจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขององคการบริหารสวนตําบลทองที่
ที่จะมีมติใหความเห็นชอบใหเขาใชที่ดนิ ของรัฐเพื่อกอสรางโครงการชลประทาน
- การจัดทําแผนที่ความคิดและวางแผนรวมกัน โดยการเชิญตัวแทนของ
ประชาชนในทองที่ระดมความคิด วางแผนปองกันปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นจนเปนผลกระทบตอ
ประชาชน
2. ระยะการกอสราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีความสนใจติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
กอสรางของโครงการ อันจะนําไปสูความรูสึกที่ดีตอโครงการ
- เพื่อใหประชาชนไดรวมกันตั้งเปนกลุมผูใชน้ํา รองรับการถายโอน
โครงการ
- เพื่อใหกลุมผูใชน้ํา และ องคการบริหารสวนทองถิ่นไดเรียนรู หลักการ
ทํางานของอาคารชลประทาน และ ฝกปฏิบัติการซอมแซม บํารุงรักษาเบื้องตน
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การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เมื่อเริ่มงานกอสราง ประชาชนจะไดรับขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับงาน
กอสราง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอและหมายเลขโทรศัพท
ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง
ปริมาณงานกอสราง
ชื่อ ที่อยู ผูรับจางพรอมหมายเลขโทรศัพท
ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดการกอสราง
ชื่อเจาหนาที่ของสวนราชการ ผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท
กําลังกอสรางดวย ภาษีอากรของประชาชน

ระหวางการกอสราง ประชาชนจะไดรับทราบ
- ความกาวหนาของการกอสราง เดือนละ 1 ครั้ง
- แนวทางการเขามามีสวนรวมในระหวางกอสรางเพื่อเตรียมความ
พรอมในการรับมอบโครงการ ภายหลังที่โครงการกอสรางเสร็จ ประกอบดวย
- การรวมกลุม ของผูรับประโยชนจัดตั้งเปนกลุมผูใชนา้ํ
- การกําหนดโครงสรางขององคกรกลุมผูใชน้ํา บทบาทหนาที่ของ
กรรมการและสมาชิกในระหวางการกอสรางโครงการชลประทาน
- การกําหนดระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
- ปฏิทินกิจกรรมของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทาน
- แนวทางปฏิบัติของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทานเชน การ
วางแผนและบริหารแหลงน้ํา การประชุมตกลงวางแผนการปลูกพืชและรอบเวรการสงน้ํา การทํา
ความสะอาดคู คลองกอนการสงน้ํา การใชงานอาคารชลประทานและควบคุมการสงน้ํา การ
บํารุงรักษาอาคารชลประทานระหวางการสงน้ําและหลังฤดูการสงน้ํา
- บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับถาย
โอนภารกิจโครงการชลประทาน และการสนับสนุนกลุม ผูใชน้ําในการใชประโยชน ดูแล ซอมแซม
บํารุงรักษา อาคารและระบบชลประทาน
- ชางองคการบริหารสวนทองถิ่นและคณะกรรมการกลุม ผูใชน้ํา
รับการถายทอดความรูและการปฏิบัติเรื่องหลักการทํางาน การซอมแซม การบํารุงรักษา การควบคุม
เปด – ปด ของอาคารชลประทาน
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เทคนิคการใหขอมูล
- การบรรยายสรุป โดยการบรรยายสรุปใหสมาชิกขององคการบริหารสวน
ตําบลทองที่ และประชาชนใหทราบถึงแผนงานการกอสรางโครงการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงแผนงาน
กอสรางและแผนการลดผลกระทบของการกอสราง
- การปดประกาศ โดยการติดตั้งปายแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
กอสรางไว ทั้ง 7 รายการขางตน ณ บริเวณสถานที่กอสรางอยางนอย 3 จุด บริเวณจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดงานกอสราง หรือตามความเหมาะสม
- การสงรายงานความกาวหนาการกอสรางใหองคการบริหารสวนตําบล
ทองที่และหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อที่จะไดแจงใหประชาชนและสาธารณะชนทราบอยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง
- ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน ตลอดจนหนังสือพิมพ
สวนกลาง การประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวเปนการประชาสัมพันธโครงการกอสรางใน
ภาพรวมผานสื่อมวลชนตาง ๆ ใหประชาชนทั่วไปไดรบั ทราบและมีความเขาใจเกีย่ วกับงานดาน
ชลประทานและโครงการกอสรางนั้น ๆ
- ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุชมุ ชน ตลอดจนหนังสือพิมพ
ทองถิ่น การประชาสัมพันธในลักษณะดังกลาวเปนการประชาสัมพันธโครงการกอสรางในพื้นที่เนน
กลุมเปาหมายในพื้นที่โครงการ ในจังหวัดและในภูมภิ าคนั้น ๆ ใหทราบที่มา รายละเอียดงาน
ความกาวหนาและการใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อสรางความเขาใจทีด่ ใี หเกิดขึ้น
- การเยีย่ มชมโครงการ โดยการเชิญหนวยงานราชการอื่น กลุมประชาชน
ตลอดจนสื่อมวลชนเขาการเยี่ยมชมโครงการเพื่อแลกเปลีย่ นขอมูลความคิดเห็น
- การจัดหลักสูตรฝกอบรม เพื่อฝกทักษะ การใชงาน การตรวจสอบสภาพ
การซอมบํารุง อาคารชลประทาน ใหชางองคการบริหารสวนทองถิ่นและ กลุมผูใชนา้ํ เพื่อใหทราบ
หลักการทํางานของอาคารชลประทาน สามารถตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคาร
ชลประทาน สามารถทําการซอมแซมการชํารุดเสียหายเบื้องตน สามารถบํารุงรักษาอาคารใหใชงาน
ไดตามปกติเปนระยะเวลานาน ๆ
เทคนิคการมีสวนรวม
- การประชุมชีแ้ จง การประชุมรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองที่และ
ประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและรับฟงความคิดเห็น นําไปปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการตอไป
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- การฝกอบรม โครงการกอสรางเชิญชวนใหกลุมผูใชน้ํา องคการบริหาร
สวนตําบลทองที่และหนวยงานราชการอื่นจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรมที่จัดขึ้นระหวางการ
กอสราง
- การจางแรงงาน โครงการกอสรางควรที่จะใหประชาชนในทองที่เขามามี
สวนรวมโดยการจางแรงงานในการกอสรางโครงการทั้งนี้เพื่อที่ประชาชนเหลานั้นมีรายไดและมี
ความรูสึกหวงแหนในโครงการนั้น
- สายดวน ประชาชนสามารถที่จะสอบถามขอมูลในระหวางการกอสราง
โครงการได โดยการโทรศัพทไปยังหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานเจาของโครงการ

5. การมีสวนรวมในกระบวนงานสงมอบโครงการ
โครงการชลประทานเปนโครงการที่รัฐลงทุนให เพื่อสนับสนุนปจจัยการผลิตดาน
ทรัพยากรน้ําใหเกษตรกร ในการดําเนินกิจกรรมดานเกษตรกรรม เพือ่ พัฒนารายได สรางเสริม
คุณภาพชีวิตทีด่ ี แตเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ จึงทําใหมเี พียงบางพื้นที่ ทีไ่ ดรับการ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งโครงการชลประทาน โดยยังคงมีพื้นที่อีกจํานวนมาก ที่มีความตองการ
โครงการชลประทานแตไมไดรับโอกาส ดังนั้น พืน้ ที่ทไี่ ดรับโครงการชลประทานจึงมีโอกาสที่
ดีกวา การไดรับโอกาสที่ดีกวานี้ ตามหลักความเสมอภาคและหลักความยุติธรรมแลว ผูที่ไดรบั
ประโยชนควรตองเปนผูออกคาใชจาย ประกอบกับกฎหมายการถายโอนภารกิจใหองคการปกครอง
สวนทองถิ่น กําหนดใหโครงการชลประทานขนาดเล็กตองถายโอนภารกิจใหองคการบริหารสวน
ทองถิ่นเปนผูดูแลบริหารจัดการ และใชประโยชนจากโครงการชลประทานขนาดเล็ก สวนโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริกรมชลประทานยังคง
ตองเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล แตถงึ กระนั้น ก็ยังตองสงมอบโครงการจากสายงานกอสรางมา
ชวยใหการสนับสนุนดวยอีกสวนหนึ่ง กรมชลประทานมีระเบียบการสงมอบโครงการชลประทานที่
กอสรางแลวเสร็จมาเปนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือมาอยูในความดูแลของโครงการ
ชลประทานจังหวัด (คําสั่งของกรมชลประทานที่เกีย่ วของ ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก)
กรณีการสงมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ตองสงมอบใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไปดูแลตอนั้น หากเปนเพียงการจัดทําเอกสารสงมอบแลวสงใหผูรับมอบตามขั้นตอน
ปกติ ความรูสกึ ของทั้งผูใหและผูรับก็จะเปนธรรมดา รูสึกเปนหนาที่ทตี่ องทํา หรืออาจรูสึกเปน
ภาระหนาที่ทถี่ ูกมอบใหโดยไมเต็มใจ แตหากผูรับมอบไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวน การ
มีสวนรวมในดานการจัดหาน้ํา หรือเพียงบางขั้นตอนของการมีสวนรวม ผูรับมอบจะรูสึกภูมิใจ รูส ึก
เปนเจาของ ความรูสึกอยางนี้ตองสรางใหเกิดขึ้นกับกลุม ผูใชน้ําและชุมชนทองถิ่น เปนตาราง

- 49 -

มีสวนรวม
มีพิธีการสงมอบ
ไมมีพิธีการสงมอบ

ไมมีสวนรวม

มีศรัทธา เต็มใจรับมอบ รับภาระอยางเปนทางการ
มั่นใจในสิ่งทีร่ ับมอบ
ไมรู ไมรับรู อาคารยังเปนของทางราชการ

รูปที่ 2-1 เปรียบเทียบความรูสึกเมื่อรับมอบโครงการจาการมีสวนรวมและการมีพิธีสงมอบ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของงานชลประทาน
- เพื่อใหประชาชนรูสึกภูมิใจ รูสึกเปนเจาของโครงการชลประทาน
- เพื่อใหการสงมอบโครงการชลประทานจากงานกอสรางมาเปนงานสงน้ํา
และบํารุงรักษามีความสมบูรณ ทั้งดานเอกสารขอมูลอางอิง และดาน
สังคม
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
- การกําหนดระเบียบ ขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
- ปฏิทินกิจกรรมของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทาน
- แนวทางปฏิบัติของกลุมผูใชน้ําในงานชลประทานเชน การวางแผนและ
บริหารแหลงน้ํา การประชุมตกลงวางแผนการปลูกพืชและรอบเวรการสง
น้ํา การทําความสะอาดคู คลองกอนการสงน้ํา การใชงานอาคาร
ชลประทานและควบคุมการสงน้ํา การบํารุงรักษาอาคารชลประทาน
ระหวางการสงน้ําและหลังฤดูการสงน้ํา
- เอกสารขอมูลโครงการชลประทาน ตามระเบียบการสงมอบโครงการ
กอสรางมาเปนโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา เชน ประวัติความเปนมาของ
โครงการ ขอมูลเฉพาะของอาคารชลประทาน แนวทางปฏิบัติในการดูแล
บํารุงรักษา เปนตน
- การแนะนําตัวของหัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่รับผิดชอบพื้นที่ ทํา
ความรูจัก องคการบริหารสวนตําบลและ กลุม ผูใชน้ํา แลกเปลี่ยนขอมูลที่
ทํางาน หมายเลขโทรศัพท เพื่อการติดตอสื่อสาร
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- การรวมกันพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ของเจาหนาที่
ชลประทาน องคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใชน้ํา ( รวมทุกภาคสวน
การใชน้ําที่เขาเปนสมาชิกขององคกรผูใชนา้ํ ) เมื่อพิจารณาเห็นชอบแลว
ใหจัดทําบันทึกขอตกลง ซึ่งเรียกวาขอตกลงสาธารณะ ( Participatory
Agreement : PA)
เทคนิคการใหขอมูลขาวสาร
- การจัดประชุม เพื่อแนะนําตัว สรางความคุนเคย รับฟงปญหาอุปสรรคของ
พื้นที่ ชี้แจงนโยบาย ทําความเขาใจแนวทางการทํางาน
- จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจ เรื่อง
การบริหารจัดการน้ํา การปฏิบัติการสงน้ํา การระบายน้ํา การเก็บขอมูล
สถิติปริมาณน้ําทา ปริมาณการน้ําใช ใหกับกลุมผูใชน้ําและชางองคการ
บริหารสวนตําบลใหมีความรู สามารถนําไปปฏิบัติได และเปนการ
แนะนําใหองคการบริหารสวนตําบล และกลุมผูใชน้ําไดรจู ักหัวหนาฝาย
สงน้ําและบํารุงรักษาที่รับผิดชอบดูแลพื้นทีช่ ลประทานนัน้ ๆ ใหสามารถ
ติดตอประสานงานและขอคําแนะนําไดภายหลังการรับมอบโครงการ
เทคนิคการสรางการมีสวนรวม
- กระบวนการมีสวนรวมโดยวิธีเวทีชุมชน หรือวิธีกระตุน ใหกลุมพิจารณา
โดยวิทยากรกระบวนการ เพื่อใหเกิดการรวมรางบันทึกขอตกลงสาธารณะ
ซึ่งมีสาระสําคัญในการใหผูรับมอบมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษา ใช
ประโยชนจากโครงการชลประทาน และจัดเก็บขอมูลสภาพน้ําเก็บกัก น้าํ
ใชจากแหลงน้ําชลประทาน ตรวจสอบสภาพอาคารและสงขอมูลติดตอกับ
หัวหนาฝายสงน้าํ และบํารุงรักษาในพืน้ ที่ไดตลอดเวลา เพือ่ ไมใหกลุมผูใช
น้ําเกิดความรูสึกวาขาดความสนใจจากเจาหนาที่ชลประทาน
- การจัดประชุม เพือ่ แนะนําตัว สรางความคุนเคย รับฟงปญหาอุปสรรคของ
พื้นที่ ชี้แจงนโยบาย ทําความเขาใจแนวทางการทํางาน
- จัดใหมีกิจกรรมรวมกันในการสงมอบ รับมอบ โครงการชลประทาน โดย
รวมกันกําหนดขั้นตอนบุคคลที่จะรวมในขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหการ
สงมอบ-รับมอบ โครงการชลประทานครบถวนสมบูรณ บุคคลที่จะเชิญ
มาเปนสักขีพยานในพิธี กลุมบุคคลที่จะเขารวมพิธี การจัดอาหาร เครื่องดื่ม
กิจกรรมพิธีทางศาสนาเพื่อความเปนสิริมงคล
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ตัวอยางการบูรณาการเทคนิคตาง ๆ เขาดวยกัน
ตัวอยางการสงมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก เมื่อป พ.ศ. 2548 การสงมอบ
โครงการฝายแมงาวทุงโปง อําเภองาว จังหวัดลําปาง เปนโครงการชลประทานขนาดเล็ก การสงมอบ
มีขั้นตอนนิมนตพระสงฆสวดมนต เลี้ยงพระ กอนทีจ่ ะสงมอบเอกสารโครงการโดยผูอํานวยการ
สํานักชลประทานที่2 สงใหกับนายกองค และรับประทานอาหารรวมกันระหวางเจาหนาที่ชลประทาน
กับกลุมผูใชนา้ํ และประชาชนบานแมงาวทุงโปง
ตัวอยางการใหกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการตรวจสอบสภาพอาคารชลประทาน
รายงานสภาพน้ํา และติดตอกับฝายสงน้ําและบํารุงรักษาอยางนอยเดือนละครั้ง โดยการใช
แบบสอบถามงาย ๆ ที่จาหนาซองถึงฝายสงน้ําและบํารุงรักษา ติดแสตมป เพื่อใหกลุมผูใชน้ําสงกลับ
เดือนละครั้ง แตวิธีนี้มีสิ่งสําคัญที่ไมควรละเลย ไดแก การติดตอกลับ แตถาหากกลุมผูใชน้ําแจง
(ดูตัวอยางแบบสอบถามที่ภาคผนวก) ขัน้ ตอนการใหกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมภายหลังการสงมอบ มี
ดังนี้
1. เตรียมแบบสอบถามจํานวนเทาสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ติดแสตมป จาหนาซองให
เรียบรอย
2. ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาประสานงานกับกลุมผูใชน้ํา นัดวัน เวลา และผูแทนกลุม
ผูใชน้ํา (ควรเปนผูที่ตองไปที่แหลงน้ําบอย ๆ พรอมที่จะเสียสละเวลาทํางานนี้)
3. ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาออกพบกลุมผูใชน้ําตามวันเวลาที่นัดหมาย ชี้แจง
วัตถุประสงคการกรอกแบบสอบถาม ผลประโยชนที่กลุม ผูใชน้ําจะไดรับคือ ไดติดตอกับเจาหนาที่
ชลประทานตลอดเวลา ซึ่งจะไดรับคําปรึกษา และการสนับสนุนดานตางๆ ชี้แจงวิธีกรอก
แบบสอบถาม และทําการสอนงานในพื้นที่ (On the Job Training) โดยการพาเกษตรกรเดิน
ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานเพื่อการสังเกตรอยแตกราว การทรุดตัวของอาคาร การบันทึกการ
ตรวจสอบในแบบสอบถาม บันทึกสภาพน้าํ ในแหลงน้ํา และสาธิตการซอมแซมชั่วคราว
4. เมื่อไดรับแบบสอบถาม หากกลุมผูใชน้ําแจงมาในแบบสอบถามวาตองการพบ
ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาหรือจะมีการประชุมการปลูกพืช การสงน้ํา การแกไขปญหาเรื่องน้ํา หรือการ
รวมกันพัฒนาอาคารชลประทานแลว ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาควรเขาไปรวมกิจกรรมดังกลาว เพื่อ
เปนการสรางศรัทธาใหความมั่นใจกับกลุม ผูใชน้ํา สําหรับกรณีที่กลุมผูใชน้ําไมมีความตองการพบ
เจาหนาที่ ก็ควรตอบกลับใหกลุมผูใชน้ําทราบวาไดรับทราบการรายงานแลวอยางนอย 2 เดือนตอ
กลุม หรืออาจออกเปนจดหมายขาวประจํา 2 เดือน เพื่อเปนการสื่อสารสองทาง สรางความมั่นใจให
กลุมผูใชน้ําวาเจาหนาที่ชลประทานยังสนใจอยู
5. ทุกปอยางนอยปละครั้ง โครงการชลประทานควรจัดพบปะกลุมผูใชน้ํา โดยเชิญ
ผูแทนกลุมและผูกรอกแบบสอบถามเขามาพบปะ สังสรรค เพื่อสรางความสัมพันธทดี่ ีระหวาง
เจาหนาที่ชลประทานกับกลุมผูใชน้ํา และกลุมผูใชน้ําดวยกันเอง โครงการควรเนนความสําคัญของ
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6. โครงการควรสรุปบทเรียนที่ไดรับในรอบป เปนเอกสารและแนบผลงานประจําป
ไวเปนองคความรูขององคกรตอไป
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บทที่ 3
เทคนิคและขั้นตอน
การสรางการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อการประยุกตใชในกระบวนงานจัดหาน้ํา

- 54 -

การมีสวนรวมของประชาชน
ระดับที่ 1 ใหขอมูล
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จดหมายขาว/ แผนพับเผยแพรขอมูล
Newsletter/ Leaflet
----------------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
การทําจดหมายขาวเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารการดําเนินงานขอเท็จจริง ขอคิดเห็น บท
วิเคราะห เหตุการณตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมทั้งขอมูลขาวสารที่อยูนอกองคกร
แตเปนที่สนใจของสมาชิกองคกร โดยอาจจะรวมทั้งสาระที่หลากหลายในฉบับเดียวกัน จดหมาย
ขา วนิ ย มจั ด ทํา เป น ระยะเวลาที่ แ นนอน เชน ทุ ก สัปดาห ทุก 15 วัน หรื อทุก เดือน ซึ่งจั ดอยูใ น
ประเภทวารสาร โดยทั่วไปแลวจะเปนการสรุปขาว และเสนอเรื่องราว หรือประเด็นที่ไดรับความ
สนใจ แลวจัดพิมพเพื่อแจกจายแกผูที่เกี่ยวของ หรือผูสนใจ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อนําเสนอขอมูลขาวสารใหแกสมาชิก หรือผูที่สนใจ ใหรับทราบผลการดําเนินงาน
ขององคกร
2. เพื่อเผยแพรแนวทางการดําเนินงาน และกิจกรรมของหนวยงานใหสมาชิกและผูสนใจ
ทราบ
3. เพื่อสรุปเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในองคกรใหแกสมาชิก และผูสนใจ
4. เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหแกสมาชิกขององคกร และผูสนใจโดยทั่วไป
5. เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดนําเสนอผลงานโดยสงผลงานตีพิมพ ในจดหมายขาว
ลักษณะสําคัญของเทคนิค
1. มีความยาวไมมาก แบงออกเปนคอลัมนในแตละประเด็น
2. มีความหลากหลายของเนื้อหา อาจจะเปนสรุปขาวเหตุการณหรือวิชาการ หรือบันเทิง
3. จะมีกําหนดการออกจดหมายขาวที่แนนอนเปนวาระ หรืออาจจะมีฉบับพิเศษเสริม
กอนกําหนดก็ได

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การจัดตั้งคณะทํางานจัดทําจดหมายขาว โดยใหมีการมอบหนาที่กนั อยางชัดเจนใน
ทีมงานและใหมีบรรณาธิการเปนหัวหนาทีมงานการจัดทําจดหมายขาว

- 56 -

2. การจัดทําโครงรางของจดหมายขาว โดยออกแบบลักษณะโครงสรางและ
สวนประกอบของจดหมายขาววาจะแบงเปนกี่สวนและกําหนดโครงสรางเนื้อหาของ
จดหมายขาว
3. มอบหนาที่รับผิดชอบในแตละสวนใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
4. ประสานขอมูลจากสวนที่เกีย่ วของในทุกระดับ ทั้งระดับนโยบายและระดับแผนงาน
ตลอดจนหนวยปฏิบัติ เพื่อพิจารณาประเด็นในการจัดทําขาว
5. คนควาหาขอมูล บทความ และภาพถายเหตุการณจากสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานขององคกร เชน วารสาร โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธของหนวยงานอื่น ๆ หนังสือพิมพ เพื่อประกอบการจัดทําขาวเพื่อ
นําเสนอ
6. จัดทํารางจดหมายขาวและตรวจสอบความถูกตอง โดยภาษาที่ใชจะตองเขาใจงาย และ
มีรูปรางที่จูงใจ
7. สงฉบับรางที่ตรวจสอบถูกตองแลวใหโรงพิมพ เพื่อจัดพิมพเปนอารตเวิรค เพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง
8. พิสูจนอักษรใหถูกตอง แลวเสนอผูมีอํานาจสั่งพิมพ
9. แจกจายไปยังกลุมเปาหมาย
10. แตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อรับทราบขอมูลยอนกลับหรือขอคิดเห็นจากผูอา น
11. รวบรวมขอมูลจากขอคิดเห็นจากผูอาน เพือ่ ตอบคําถามหรือใหขอมูลในการจัดทํา
จดหมายขาวในฉบับตอไป
โครงรางของจดหมายขาว
จดหมายขาวอาจแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนแรก เปนสวนปก ซึ่งจะบรรจุหวั ขอของขอความขาวสารที่เดนและนาสนใจพรอมทั้ง
ภาพเหตุการณที่สําคัญ ซึ่งสวนนี้จะเปนสวนที่จะตองทําไดดึงดูดใจผูรับเอกสาร
สวนสอง เปนสวนที่บรรจุเนือ้ หาตอจากสวนแรก โดยสวนนี้จะอยูภ ายในเลม เปนเนื้อหา
ในรายละเอียดในแตละประเด็น หรืออาจจะมีคอลัมนพิเศษทีไ่ มตอ งมีหัวขอ
ปรากฏในสวนปกก็ได
สวนที่สาม เปนสวนปกหลัง ซึ่งจะเปนสวนที่ประกอบดวย ชื่อหนวยงาน ที่ออกจดหมาย
ขาวคณะผูจัดทํา สถานที่ติดตอ และขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผูออกจดหมายขาว

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
การจัดทําจดหมายขาว มีความเหมาะสมในการจัดทําในทุกองคกรและทุกระยะของการ
ดําเนินงานขององคกร ตั้งแตการศึกษาขอเท็จจริงความเปนไปไดของการดําเนินงานในองคกร การ
- 57 -

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน และนําเสนอขอเท็จจริง
2. ใชเปนชองทางในการนําเสนอขอคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ และ ประชาชน
3. ไมมีขอจํากัดดานเวลาในการนําเสนอ ผูรับจดหมายขาว สามารถอานจดหมายขาวได
ในเวลาที่ตองการ
ขอจํากัดของเทคนิค
1. ถาการออกแบบเอกสารไมสะดุดตา จะทําใหไมมีผูสนใจ
2. ถาสํานวนในการเขียนไมดีและใชภาษาที่เปนเทคนิคเฉพาะ จะสื่อความหมายไมได
และผูไดรับจะไมสนใจที่จะอาน
3. เปนลักษณะของการสื่อสารทางเดียว ที่ไมสามารถตอบขอสงสัยผูอานไดทันที จะตอง
อาศัยเทคนิคอื่นชวย เชน ใหมีผูตอบขอสงสัยทางโทรศัพท เปนตน
4. การนําเสนอขาวผานจดหมายขาวมักจะมีความลาชาไมทันเหตุการณปจจุบัน

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
ผลที่ไดจากกระบวนการ
1. หัวขอขาวที่จะตองนําเสนอในจดหมายขาว
2. ประเด็นรายละเอียดของขาว และแหลงที่มาของขาว
3. กลุมเปาหมายที่จะตองดําเนินการแจกจายจดหมายขาว
4. รางจดหมายขาวเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
5. จดหมายขาวตนฉบับ
6. จดหมายขาวฉบับสําหรับเผยแพรใหกลุมเปาหมาย
7. หลักฐานการรับจดหมายขาว หรือเผยแพร
8. ปฏิกิริยาตอบจากผูรับจดหมายขาว
ผลที่ไดจะนําไปทํากิจกรรมใดตอ หรือสงใหใคร
1. รายการประเด็นขาว ใชในการติดตามประเด็นขาวในการจัดทําจดหมายขาวในคราว
ตอไป
2. รายชื่อกลุมเปาหมาย ที่จะตองดําเนินการแจกจายจดหมายขาวเพื่อใชในการจัดสง
จดหมายขาวไปยังผูรับ
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3. ขาวและแหลงที่มาของขอมูล ใชสําหรับอางอิง
4. รางเอกสารขอเท็จจริงเพื่อตรวจสอบ ใชสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของขาว
5. จดหมายขาวตนฉบับ (อาจอยูในรูปแบบแมพิมพ) ใชในการเปนตนฉบับจดหมายขาว
เพื่อทําสําเนาแจกจาย
6. จดหมายขาวฉบับสําเนา เพื่อเผยแพรใหกลุม เปาหมาย
7. หลักฐานการรับจดหมายขาว หรือเผยแพร ใชเพื่อตรวจสอบ และเปนหลักฐานในการ
รับสงจดหมายขาว เพื่อประโยชนในการอางอิง หรือปรับปรุงการสงจดหมายขาวใน
ครั้งตอไปใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิกิริยาตอบรับจากผูรับจดหมายขาว ใชเปนขอมูลในการประเมินผลการรับรูของ
ผูรับจดหมายขาวเพื่อใชในการปรับปรุงการจัดทําจดหมายขาวใหดยี ิ่งขึ้นตอไป
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หอกระจายขาวชุมชน
Village news announcement
-------------------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อนําเสนอขอมูลแกชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่มีสวนเกีย่ วของกับโครงการ ไดรับ
ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
2. เพื่อใหกลุมชาวบานที่อยูใ นหมูบานไดมีโอกาสสะทอนความคิดเห็นกลับไปสูองคกร
บนพื้นฐานแนวคิดที่วาขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปประมวลเพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจกอนการดําเนินโครงการ
3. เพื่อใหชุมชนไดรับรูเกี่ยวกับความกาวหนา ความตอเนื่องของโครงการ รวมทั้งสื่อสาร
ใหชุมชนไดทราบประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ลักษณะของเทคนิค
1. เปนกิจกรรมที่องคกรจัดทําขึน้ โดยการใหขอ มูลผานหอกระจายขาวชุมชนที่มีอยูแลว
ในแตละชุมชน
2. เปนการกระจายขาวและเผยแพรขอมูลใหชาวบานไดรับรูดวยการใชหอกระจายขาวใน
การสื่อสารขอมูลกับคนในชุมชนนับเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เพราะกระจาย
ขอมูลไดรวดเร็วกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลกระจายลงสูชาวบานที่อยูในระดับ
หมูบาน
3. องคกรผูรับผิดชอบจําเปนที่จะตองดําเนินกิจกรรมการสื่อสารสูชุมชนผานหอกระจาย
ขาวอยางตอเนือ่ งเปนระยะ

วิธีดําเนินการ
1. ผูรับผิดชอบและผูไดรับมอบหมายประสานงานภายใน จนเกิดความสับสนในคณะ
บุคคลและสวนงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งใหเกิดความชัดเจนในจุดประสงคของการ
จัดทําขอมูลสื่อสารผานหอหอกระจายขาวชุมชน
2. กําหนดกลไกบุคคลในองคกรที่จะทําหนาที่สื่อสารกับชุมชนกรณีมกี ารติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติม หรือมีคําถามมายังองคกร
3. กําหนดพื้นที่เปาหมายและกลุมบุคคลที่ตองการสื่อสารใหชัดเจน ทั้งนีต้ องใหชัดเจนวา
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะดําเนินการในพืน้ ที่ไหนบาง นอกจากนี้ องคกรที่
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รับผิดชอบควรที่จะไดศึกษาขอมูลใหทราบวา หอกระจายขาวมีความสามารถกระจาย
ขาวครอบคลุมไปถึงพื้นที่สวนไหนบาง เปรียบเทียบกับกลุมเปาหมายทีต่ องการจะ
สื่อสาร
4. ศึกษาคนควาใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกระจายขาวของชุมชนวาที่ผานมา
ดําเนินการอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และชวงเวลาในการกระจายขาว
5. ศึกษาศักยภาพ และ ขอจํากัด ความเปนไปไดในการใชหอกระจายขาวเพื่อการสื่อสาร
กับชุมชน เพราะแตละชุมชนอาจจะมีหรือไมมีหอกระจายขาว หรือมีหอกระจายขาว
แตไมมีการจัดกิจกรรม เปนตน
6. จัดทําขอมูลที่จะสื่อสารกับชุมชนโดยใชภาษางาย ๆ มีรายละเอียดขอมูลที่กระจางชัด
รวมทั้งสาระขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชนและประเด็นที่ตองการใหชุมชนแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งใหขอมูลรายละเอียดสถานที่และบุคคลที่ชุมชนจะสามารถติดตอกลับมา
ได ชื่อ หมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่จะติดตอไดถากรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
1. ชวงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับชุมชน ที่ควรจะไดดําเนินการริเริ่มโครงการทั้ง
ชวงกอนดําเนินโครงการ ระหวางการดําเนินโครงการ ทั้งการนําเสนอความกาวหนา
รวมทั้งในกรณีที่มีประเด็นสําคัญ ๆ ที่ตองการแจงใหชุมชนทราบ รวมทั้งขอความ
คิดเห็นกับชุมชน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. การกําหนดชวงเวลาในการเสนอขอมูล ควรเปนชวงเวลาที่ชาวบานอยูบาน ซึ่งสวน
ใหญแลวจะเปนชวงเชาหรือชวงกอนค่ํา ชวงเวลาที่ไมเหมาะสมคือชวงกลางวันเพราะ
คนในชุมชนออกไปทํางาน
3. การสื่อสารกับชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เชน การประชุมกับชุมชน การสัมมนา
ดานวิชาการ ไมใชเพียงสื่อสารดวยหอกระจายขาวอยางเดียว
4. ควรให ข อ มู ล เพื่ อ ให ชุ ม ชนทราบว า ความคิ ด เห็ น ต า ง ๆ ได นํ า ไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย
หลักการแผนปฏิบัติงานอยางไร

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. การนําเสนอมูลผานหอกระจายขาว เปนโอกาสใหผูเกี่ยวของในโครงการนั้น ๆ ไดมี
การนําเสนอขอมูลแกผูเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับโครงการนั้น ๆ ใน
ระดับชุมชน
2. เปนการเตรียมการใหผูเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับโครงการนั้น ๆ ใน
ระดับ
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ชุมชนมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการนั้นโดยตรงจากผูรับผิดชอบโครงการโดยตรงขณะเดียวกัน
การสะท อ งกลั บ ของคํ า ถาม ข อ สงสั ย และขอ คิด เห็ น ของคนในระดับ ชุ ม ชนโดยตรง ย อ มเป น
ประโยชนแกผูรับผิดชอบในโครงการนั้น ๆ
ขอจํากัดของเทคนิค
1. การสื่อสารผานหอกระจายขาวมีเทคนิคและเวลาจํากัดในขอบเขตของชุมชนนั้น ๆ
หากชุมชนนั้นไมคอยสนใจหรือเบื่อหนายตอหอกระจายขาวของตนเอง การใชหอ
กระจายขาวในชุมชนนั้นอาจไมไดรับความสนใจไปดวย และไมไดผล
2. การศึกษาภาษาทองถิ่นและการสื่อความหมายที่เขาถึงวัฒนธรรมของทองถิ่น ตองใช
เวลาและคนในทองถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ คนภายนอกมีขอจํากัดที่จะเขียนบทและสื่อ
ข อ ความลงสู ชุ ม ชน การใช ภ าษากลางอย า งเป น ทางการทํ า ให ก ารสื่ อ สารผ า นหอ
กระจายขาวไม นา สนใจ การรั บรูเ รื่องราวจะอยูในวงจํากัดและไมก วางขวาง อาจ
นําไปสูความเขาใจที่ไมตรงกับขอเท็จจริงของโครงการนั้น ๆ ได

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1. ชุมชนที่มีสวนไดสวนเสียไดรับรู เกิดความเขาใจขอมูลของโครงการโดยตรงจาก
องคกรที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ
2. เกิ ด ความต อ เนื่ อ งของการนํา เสนอข อ มู ล ประเด็ น ต า ง ๆ ใหแ กป ระชาชน และได
รับทราบขอคิดเห็นประชาชนตอโครงการนั้น ๆ กลับมาสูองคกร ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการพิจารณาปรับปรุงแกไข ปรับเปลี่ยนโครงการนั้น ๆ หรือการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อ
ความเขาใจอยางถูกตองของประชาชน อันจะเปนการสรางความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ ลดปญหาความขัดแยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากชุมชนที่มีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการโดยตรง
3. ทําใหองคกรและผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ที่ประชาชนสงขอคิดเห็นกลับมา ซึ่งอาจเปนเรื่องที่ถูก
ละเลยหรือถูกมองขามไปก็จะไดถูกนํามาพิจารณาสําหรับการดําเนินโครงการบางเรื่อง
อาจเปนประเด็นการสื่อสารที่ยังไมชัดเจนก็จะทําใหไดใหความสําคัญตอการสื่อสาร
ในเรื่องนั้น ๆ
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ทัศนศึกษา/การเยี่ยมชมโครงการ
Facility Tour/Site Visit
--------------------------------------------------------

วัตถุประสงคและลักษณะ
การจัดทัศนศึกษาเปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูที่ชวยเสริมสรางความเขาใจที่ดีตลอดจน
การมีสวนรวมรับรูขอมูล โดยเปนที่เชื่อกันวาเปนรูปแบบที่มีประสิทธภาพมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง
เนื่องจากเปนการใหขอมูลโดยใชสถานที่จริง ซึ่งประชาชนสามารถสัมผัสและพบเห็นจากความเปน
จริงอันแตกตางจากการรับรูโดยการฟง ซึ่งจะตองใชจินตนาการในการทําความเขาใจ
การจัดทัศนศึกษาเปนกิจกรรมที่แมจะใหประสิทธิผลในดานการเรียนรูที่ดีเพียงใดก็ตาม
การสื่อความหมายของกิจกรรมศึกษาก็มีความจําเปนที่จะตองสรางสรรครูปแบบหรือเทคนิคการ
สื่อ สารความหมายเสริ ม เข า ไปในกิ จ กรรมทัศ นศึ ก ษา เพื่อให ก ารจั ด ทัศ นศึ ก ษาสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่วางเอาไวโดยครบถวนทุกประการ รูปแบบการสื่อความหมายประกอบการจัดทัศน
ศึกษาที่ถูกนํามาใชสม่ําเสมอ ไดแก
1. การบรรยายโดยใชวิทยากร
การสื่อความหมายโดยใชวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทั้งในดานที่เกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองการใหประชาชนไดรับรู และทักษะในการบรรยายของตัววิทยากรที่มีสวนทําใหประชาชน
สามารถซักถามไดเมื่อมีขอสงสัย
2. การใชโสตทัศนูปกรณ
การสื่ อ ความหมายโดยใช สื่ อ ทั ศ นู ป กรณ ใ นรู ป แบบต า ง ๆ เป น เทคนิ ค หนึ่ ง ที่
สามารถใชในการสื่อความหมายประกอบการเรียนรูของประชาชนตอโครงการในบางแงมุม หรือ
บางกรณีที่วิทยากรไมสามารถสื่อความหมายได เชน การสื่อถึงกลไกในการทํางานของเครื่องยนต
ระบบนิเวศวิทยาในสังคม ฯลฯ รูปแบบรูปหนึ่งอยางครบถวนในทุกแงมุม การบันทึกภาพเปน
ภาพถายหรือวีดีโอสื่อถึงขั้นตอนการเกิดขึ้นของสภาพการณบางอยางเปนชวง ๆ ในรอบระยะเวลา
ของการเกิดสภาพการณนั้น และนํามาใชแสดงเปนกิจกรรมประกอบการทัศนศึกษา จึงเปนเทคนิคที่
ทําใหการจัดทัศนศึกษาเกิดผลสําเร็จ

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนในการจัดทัศนศึกษา
1. ขั้นเตรียมการ
กําหนดวัตถุประสงคใหตรงกับความตองการของผูสนใจ และเลือกสถานที่ที่เหมาะสม
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สํารวจขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ในทุกแงทุกมุมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เชน ประวัติ ความสําคัญ
บุคลากร หัวหนาหรือเจาของ ที่ตั้ง เปนตน
1.3 สํารวจจํานวนและรายชื่อผูสนใจที่จะเขารวมในการทัศนศึกษา และผูรับผิดชอบใน
การจัดใหครบถวน หากเปนการเดินทางไกลควรทําประกันชีวิตแบบกลุม พรอม
ทั้งเตรียมเวชภัณฑเพื่อปองกันและแกไขการเจ็บปวยดวย
1.4 ทําหนังสืออนุญาตเขาชม โดยระบุวันเดือนป และเวลาชมใหชัดเจน ระบุจํานวน
ผูชมพรอมทังขอใหเจาของโครงการ/ผูรับผิดชอบโครงการที่จะเขาไปทัศนศึกษา
เปนมัคคุเทศกใหดวย
1.5 กําหนดการเดินทาง ควรระบุเวลาใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรมหรือแตละ
สถานที่ที่เขาชม อยาปลอยเวลานานหรือเรงรัดเกินไป
1.6 ติดตอยานพาหนะใหมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูโดยสาร รถควรอยูในสภาพที่
ดีพรอมที่จะเดินทางไดอยางปลอดภัย พนักงานขับรถตองเปนผูที่สุภาพเรียบรอย
สุขภาพจิตดี ไมมีอารมณฉุนเฉียว
1.7 ติดตอเจาหนาที่ปลายทางเพื่อยืนยันการเดินทางเขาชมอยางแนนอน
2. ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมระหวางทัศนศึกษา
2.1 ผูรับผิดชอบในการจัดทัศนศึกษาและสมาชิกทุกคน ตองรักษาเวลาและ
กําหนดการอยางเครงครัด
2.2 เนนกิจกรรมสงเสริมใหผูทัศนศึกษาไดรับความรูและสามารถตอบปญหาได
2.3 ผูรับผิดชอบในการจัด/มัคคุเทศก ตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับเสนทางและ
กิจกรรมที่ตกลงกันไว
2.4 ในระหวางการทัศนศึกษา ตองเปดโอกาสใหผูเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การ
ซักถามปญหาและจดบันทึกเพื่อใหไดคําตอบตามที่ตองการ
3. ขั้นสรุป อภิปรายและประเมินผล
หลังการทัศนศึกษาเสร็จสิ้นแลว ควรมีการประเมินผลดานตาง ๆ เชน
ความรู ความคิด โดยการอภิปราย ซักถาม
ความรูสึกหรือทัศนกคติจากคณะผูทัศนศึกษาโดยการซักถาม
กิจกรรมตอเนื่องจากการทัศนศึกษา
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การชี้แจงใหประชาชนในการประชุมของทางราชการ
วัตถุประสงคและลักษณะ
การประชุมชี้แจงใหประชาชนทราบเปนเทคนิคการใหขอมูลของภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค
เพี่อใหประชาชนที่เขารวมประชุมไดรับความรูในแงมุมตาง ๆ เพิ่มขึ้น ในสวนที่เกี่ยวกับโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐ เปนเทคนิคที่ตองอาศัยความรวมมือ การเขารวมและพัฒนาการรับรูขอมูลขาวสารตาง
ๆ ซึ่งเปนปจจัยเบื้องตนที่จะนําไปสูการสื่อสารระหวางรัฐกับประชาชน โดยเฉพาะกับประชาชนที่
เปนกลุมเปาหมายใหมีทัศนคติในทางบวก สามารถแกไขปญหาความขัดแยงที่เปนปญหาของชุมชน
ปญหาคน ไดอยางดี ซึ่งการประชุมชี้แจงกับประชาชนในลัก ษณะเชน นี้ถือไดวา เปนเทคนิคที่
สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพภายในชวงเวลาสั้น ๆ ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรับรูและการยอมรับขอมูลตั้งแตตน ซึ่งหมายถึงวาประชาชนไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของการรับรู
ในโครงการตางๆ ของรัฐ สามารถลดความหวาดหวั่นและการลังเลใจของประชาชนตั้งแตเนิ่น ๆ ที่
ถือไดวาเปนการสื่อสารในระดับขอมูล (Information Level) ที่จะนําไปสูการสื่อสารกันในระดับ
ความสัมพันธ(Relationship Level) ตอไป ซึ่งหมายถึงวาประชาชนมีโอกาสที่จะติดตามและแสดง
ความคิดเห็นที่จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในโครงการตาง ๆ ของรัฐไดดวย

วิธีดําเนินการ
1. การวางแผนการประชุมชี้แจงเบื้องตน เพื่อใหไดขอมูล วัน เวลา การประชุมชี้แจง
ขอมูลวิทยากร ประชาชน สถานที่ เสนทางการเดินทาง เวลาการประชุม การเตรียม
เอกสารและวิธีการประชุมที่จะทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการประชุมใหมาก
ที่สุด ตลอดจนการ
เตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการประชุมชี้แจงใหไดภาพรวมกอน
2. การเตรี ย มการประชามระยะที่ ส อง เมื่ อ ได ข อ มู ล ภาพรวมแล ว ในขั้ น ตอนต อ ไป
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของตองแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการประสานงานและเตรียมการ
ประชุมชี้แจงใหพรอมโดยแยกการรับผิดชอบออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่หนึ่ง ประสานติดตอกับผูเกี่ยวของภายนอก อันไดแก วิทยากร (หากมีบุคคลภายนอก
มาร ว มด ว ย) เจา ของสถานที่ และประชาชนกลุ ม เล า หมาย ซึ่ ง ต อ งเตรี ย มหนั ง สื อ เชิ ญ บุ ค คลที่
เกี่ยวของทุกฝายมารวมงานตามกําหนดวัน เวลาที่กําหนด รวมทั้งประสานการตอบรับมารวมงาม
ดวย นอกจากนี้ จะตองประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายทุกฝายไดรูวัน เวลา และสถานที่การประชุม
ใหกวางขวางและทั่วถึงมากที่สุด

- 65 -

กลุมที่สอง จัดเตรียมความพรอมของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหการประชุม
ชี้แจงมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูรับผิดชอบโครงการตองกําหนดหัวขอการประชุมใหชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยไมใหครอบคลุมหรือกวางมากเกินไป และตองตั้ง
คําถามลวงหนาวาผูเขารวมประชุมตองการรูหรือสนใจประเด็นไหนเปนการเฉพาะเจาะจงหรือไม
เพื่อใหฝายผูชี้แจงเตรียมขอมูลหรือชี้แจงใหวิทยากรทราบลวงหนาได นอกจากนี้เรื่องเครื่องมือ
อุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งโสตทั ศ นู ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ใ ช ป ระกอบการประชุ ม ชี้ แ จงก็ จํ า เป น ต อ งรู ก อ น
ลวงหนา เพราะสถานที่และจํานวนผูเขารวมประชุมในแตละครั้งแตกตางกัน การใชสถานที่ถากวาง
มาก บางครั้งอาจตองมีโทรทัศนวงจรปดไปติดตั้งในระยะที่เหมาะสม เชน บริเวณกลางหองประชุม
หรือที่นั่งแถวทาย ๆ เพราะผูเขารวมประชุมสามารถมองเห็นไดชัดเจน หรือในบางครั้งหากตองการ
ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม ก็ตองเตรียมไมโครโฟนไวดวย และสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ อื่น
ๆ เชน สภาพแวดลอมของหองประชุมก็ตองตรวจสอบใหรอบคอบวามีเครื่องปรับอากาศหรือพัด
ลม รอนหรือเย็นเกินไปหรือไม มีเสียงจากภายนอกอึกทึกหรือมีเสียงสะทอนภายในหองอันเกิดจาก
เครื่องจักร เสียงพูดจากภายในหองหรือไม
นอกจากนี้ จะตองปองกันมิใหมีการขัดจังหวะหรือรบกวนสมาธิในการประชุมใหนอย
ที่สุด คือ ตองปราศจากเสียงรบกวนจากโทรศัพท การขัดจังหวะจากเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน
ไฟฟาดับ อุปกรณตาง ๆ ขัดของ เปนตน หากวาในการประชุมชี้แจงมีพิธีปดก็ตองเตรียมอุปกรณ
ตาง ๆ ที่ใชประกอบพิธีเปด เชน โตะหมูบูชา พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ ธูปเทียน และแทนกลาว
ใหพรอมดวย
กลุมที่สาม การดําเนินการของฝายอํานวยการและปฏิบัติการในขณะประชุม และหลังการ
ประชุม เมื่อวันประชุมมาถึงเจาหนาที่ทุกฝายโดยเฉพาะฝายอํานวยการและสวัสดิการ ควรเดินทาง
มาตรวจการประชุมทุกอยางลวงหนา เพื่อปองกันความสับสนและดูแลรายละเอียด เล็ก ๆ นอย
อยางเชน การตอนรับแขกผูมีเกียรติ การจัดสถานที่จอดรถ การจัดที่นั่งของผูเขารวมงานทุกฝายให
อยูในสภาพที่พรอมที่สุด เมื่อเวลาที่ทุกฝายเดินทางมาถึงเจาหนาที่ตองพรอมอยูหนาหองประชุมที่
จะใหทุกคนลงทะเบียน การเตรียมปายชื่อ การแจกเอกสาร เมื่ออยูในระยะเวลาการประชุมชี้แจง
ผูดําเนินการ วิทยากรและประชาชนตองอยูในความพรอม แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองอยูในสภาพ
ที่เตรียมพรอมในสถานการณทั่ว ๆ ไป อยูตลอดเวลา และพรอมที่จะแกปญหาเฉพาะหนาได และ
เมื่อการประชุมเสร็จเรียบรอย จะตองมีการแจกแบบฟอรมการประเมินผลการประชุมชี้แจง เพื่อจะ
ไดทราบขอมูลยอนกลับจากประชาชนวาเขาเหลานั้นมีทัศนคติเชนไรตอการประชุมชี้แจงครั้งนี้ สิ่ง
ใดที่ดีมีประโยชนจะไดนํามาพัฒนาใหดียิ่งขึ้น สิ่งใดที่มีขอสังเกตวาควรมีการแกไขปรับปรุงก็จะได
นําเสนอใหระดับนโยบายพิจารณาทบทวนแกไข ซึ่งจะชวยใหการประชุมชี้แจงในครั้งตอ ๆ ไป มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
การประชุมชี้แจงเปนเทคนิคที่ควรนําไปใชทั้งในขั้นตอนกอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อสรางความเขาใจและจูงใจใหประชาชนไดรับทราบขอมูล และรายละเอียดที่
ถูกตองในโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ และอีกนัยหนึ่งหากมีกระแสความเขาใจไปในทางลบตอ
โครงการ ภาครัฐจําเปนตองใหผูรับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ มาชี้แจงทํา
ความเขาใจกับประชาชนใหมีความเขาใจในเชิงบวกตอโครงการ นอกจากนี้หากปรากฏวาโครงการ
ไดดําเนินการแลวเสร็จ ภาครัฐจําเปนที่ตองเฝาติดตามโครงการอยางสม่ําเสมอ และจัดประชุมชี้แจง
กับประชาชนภายหลังดําเนินโครงการไปแลวสวนหนึ่งดวย

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
เป นการสร างฐานแหงความเขา ใจที่ถูก ต อ งใหประชาไดรับรูขอมูลที่ถูก ต อง เปน จริง
เพราะเปนความรูที่มาจากแหลงกําเนิดโครงการหรือกิจการโดยตรง และหากมีขอมูลใหมก็สามารถ
สื่อสารใหประชาชนไดรับรูไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว ในสวนของผูดําเนินการเอง ก็เทากับวาเปนการ
ประมวล รวบรวมขอมูลโครงการและกิจกรรมใหเปนระบบ และงายที่จะนําไปใชอางอิงในโอกาส
ตอ ๆ ไปดวย นอกจากนี้ ยังเปนการขยายเครือขายไปสูภาคตาง ๆ ของสังคมใหไดรับรูขอมูลที่
ถู ก ต อง ซึ่ง เปน การพั ฒ นากระบวนการของการมี สว นรว มและการตรวจสอบความเข า ใจของ
ประชาชนตอโครงการหรือกิจกรรมไดเปนอยางดี
ขอจํากัดของเทคนิค
การจัดประชุมชี้แจงอาจสรางภาระคาใชจายใหประชาชน เนื่องจากตองเดินทางมารวม
ประชุมซึ่งอาจเดินทางดวยระยะเวลานานและไกล และทําใหประชาชนเสียเวลาในการประกอบ
อาชีพประจํา ดังนั้น การจัดประชุมใด ๆ จึงควรคํานึงถึงขอจํากัดของกลุมเปาหมายใหมาก มิฉะนั้น
จะเกิดการตอตานหรือไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร สําหรับฝายผูจัดการประชุมเองจะตองเตรียม
ตัวผูชี้แจงใหดี จะตอง
เปนผูที่มีความรู และมีความมั่นใจเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความรูสึก
เบื่อหนายและพูดไมตรงประเด็น สวนการบรรยายควรพูดใหเขาใจงาย กระชับ และมีทักษะในการ
ถายทอดที่เหมาะสมไมควรพูดศัพทที่เปนวิชาการจนมากเกินไป ประชาชนจะไมเขาใจและไมสนใจ

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
การประชุมอาจทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติหรือขอตกลงใหม ๆ ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจะตองดําเนินการ ดังนี้
- การสรุปประเด็นสําคัญเพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่สูงขึ้นไป
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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- จัดทําแผนงานใหมโดยการสรุปขอดี – ขอเสีย ที่ไดจาการประชุมครั้งที่ผานมา
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหการประชุมชี้แจงครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ประเมินสถานการณทั่ว ๆ ไป และพยายามหาเหตุผลอธิบายถึงความสําเร็จ
หรื อ ความล ม เหลวของการประชุม เพื่อนํา ไปพิจ ารณาใหก ารประชุ มครั้ ง
ตอไปดีขึ้น กระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้น และสงใหผูบังคับบัญชารับทราบ
- เมื่อจัดทําขอสรุปผลการประชุมในภาพรวมเสร็จแลว ควรสงใหผูนํากลุมและ
ประ ชาชนที่เขารวมประชุมไดรับทราบ และหากมีความคืบหนาใด ๆ อันเปน
ผลที่เกิดจากการประชุมก็ควรแจงใหผูนํากลุมและประชาชนไดรับทราบดวย
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รายงานการศึกษา
Report Study
----------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
ในการดําเนินงานตามโครงการแผนงาน อาจจะมีประเด็นที่ไมมีความแนชัด หรือเปนที่
ถกเถียงถึงขอสรุปในประเด็นนั้น ๆ ซึ่งมักจะนําไปสูการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอเท็จจริงให
ปรากฏ แลวนําเสนอผูที่เกี่ยวของ และประชาชนโดยทั่วไปทราบโดยการจัดทํารายงานผลการศึกษา
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอผูที่เกี่ยวของ และประชาชน
2. เพื่อเปนเอกสารในการอางอิง
ลักษณะสําคัญของเทคนิค
1. เปนเอกสารทีแ่ สดงผลการศึกษาที่ไดมีการศึกษามาแลวโดยคณะบุคคล
2. เนื้อหาที่แสดงจะเปนขอมูลที่ไดมาจากสิ่งที่ปรากฏในเอกสารที่ศึกษาเทานั้น
3. เนื้อหาจะยึดหลักของเหตุและผลในการนําเสนอ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการศึกษาของทุกสวนที่เกีย่ วของจะเปนการรวมกัน
ยืนยันในความถูกตองของรายงานการศึกษาที่จะนําเสนอผูที่เกี่ยวของ และผูสนใจโดยทั่วไป
เนื่องจากการจัดทํารายงานการศึกษา เปนการจัดทําเอกสารเพี่อสรุปผลการศึกษาที่มีผูศึกษา
ไวแลว ประชาชนควรจะมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการศึกษา และรวมเปนคณะทํางานในการ
จัดทํารายงานการศึกษา ทั้งนี้ จะไดเขาใจผลการศึกษา และนําผลการศึกษาไปเผยแพร หรือวิเคราะห
ศึกษาใหละเอียดลึกยิง่ ขึ้นในโอกาสตอไป

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การจัดตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการศึกษา ประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ไดแก ผูทําการศึกษา ผูแทนกลุมที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ และตัวแทนองคกรประชาชน
2. คณะทํางานแตละคนไปศึกษารายละเอียดผลการศึกษา
3. จัดประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษา
4. จัดทําสรุปผลการศึกษา (จากผลการประชุม)
5. จัดทํารางรายงานการศึกษา (โดยใชขอมูลจากสรุปผลการศึกษา)
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6. คณะทํางานประชุมพิจารณารับรองรางรายงานการศึกษา
7. นําเสนอรายงานการศึกษาตอผูเกี่ยวของ และเผยแพรใหสาธารณะทราบตอไป
โครงรางของรายงานการศึกษา
รายงานการศึกษาอาจแบงออกเปน 2 สวน สําคัญ ไดแก
สวนที่ 1 บทนํา ซึ่งจะกลาวถึงความเปนมาของการศึกษาหลักการและเหตุผล ความจําเปน
ขั้นตอนวิธีการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ รายชื่อคณะผูศึกษา และคณะผูจัดทํารายงานการศึกษา
สวนที่ 2 บทสรุปความเห็นของการศึกษา หรือขอเท็จจริงที่คนพบจากการศึกษา

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
1. เมื่อไดมีการศึกษาสําเร็จในแตละขั้นตอนของการศึกษา
2. เมื่อดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ
3. เมื่อมีการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ
4. เมื่อมีการพิจารณาตัดสินในการดําเนินโครงการ
ลักษณะโครงการที่เหมาะสม
1. โครงการที่มีประเด็นทีไ่ มชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ
2. โครงการที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอม
รูปแบบอื่น ๆ ที่ทดแทนกันได เพื่อเปนทางเลือก
1. การจัดทําประกาศ
2. การจัดทําเอกสารขอเท็จจริง

ประโยชน และขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. เปนการสรุปผลการศึกษาเพื่อใหสามารถเขาใจไดงาย
2. เปนการศึกษาผลการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ในลักษณะทีมงาน
3. ใชเปนขอพิจารณาในการศึกษาความเปนไปไดและการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ขอจํากัดของเทคนิค
1. คณะทํางานจะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในประเด็นการศึกษา จึงจะสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดถูกตอง
2. ศัพททางเทคนิคในบางครั้งยากตอการอธิบายใหเปนภาษาที่เขาใจงาย
3. เปนภาษาที่เปนทางการ ทําใหไมไดรับความสนใจจากผูอาน
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ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
ผลที่ไดจากกระบวนการ
รายงานผลการศึกษา
ผลที่ไดจะนําไปทํากิจกรรมใดตอ หรือสงใหใคร
นําผลเสนอและเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ ไดแก หัวหนาหนวยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย และผูสนใจอื่น ๆ เพื่อทราบ
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การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
News Repositories
-------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
ศูนยขอมูลขาวสาร (News Repositories) เปนแหลงใหบริการขอมูลและขาวสารแก
ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคให
ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ศูนยขอมูลขาวสารสามารถใชใหเปนประโยชนในการ
จัดทําขอมูลและขาวสารไวใหประชาชนที่สนใจไดศกึ ษาคนควาเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียงได
ลักษณะของเทคนิค
ศูนยขอมูลขาวสารอาจจัดตั้งขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่
ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น นอกจากนัน้ เพือ่ ใหขอมูลและขาวสารสามารถ
เผยแพรไปยังประชาชนไดทั่วถึงยิ่งขึ้น บุคคลหรือองคกรอื่นที่สนใจอาจจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ควบคูกันไปดวยก็ได
ขอมูลและขาวสารที่จัดใหบริการไวในศูนยขอมูลขาวสารยอมแตกตางกันไปตามประเภท
ของโครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นแตละโครงการ
หรือแตละกิจกรรม โดยทั่วไปหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่นที่จัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสารเปนผู
พิจารณาวาขอมูลและขาวสารใดเปนประโยชนมากที่สุด อยางไรก็ตาม สมควรจัดขอมูลและ
ขาวสารที่ชวยใหประชาชนซึ่งไมมีพื้นฐานความรูทางเทคนิค เฉพาะเรื่องไวในศูนยขอมูลขาวสาร
ดวย เพื่อชวยใหประชาชนทีไ่ มมีพื้นฐานความรูทางเทคนิคเฉพาะเรื่อง สามารถทําความเขาใจขอมูล
และขาวสารทางเทคนิคเฉพาะเรื่องเหลานัน้ ไดงายขึ้น
หนวยงาน บุคคล หรือองคกรอื่นที่จัดตังศูนยขอมูลขาวสารสมควรพิจารณาความเหมาะสม
ของขอมูลและขาวสารที่จะจัดไวในศูนยขอ มูลขาวสารของแตละโครงการหรือแตละกิจกรรมดวย
ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน ระดับความสนใจของประชาชนตอโครงการหรือ
กิจกรรม ประเภทของโครงการหรือกิจกรรม แหลงขอมูลและขาวสารอืน่ ๆ เปนตน ปจจัยเหลานี้มี
ประโยชนในการประเมินลักษณะของขอมูลและขาวสารที่ตองจัดไวในศูนยขอมูลขาวสารที่จะ
จัดตั้งขึ้นดวย

- 72 -

วิธีดําเนินการ
การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การประเมินสถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่เหมาะสม
สถานที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสารสมควรเปนสถานที่ซึ่งประชาชนเดินทางไปถึงได
สะดวก ถาเปนไปได สมควรจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นในบริเวณที่ประชาชนแนะนําได เพราะมี
ผลในการสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนไดอีกดวย ตัวอยางของสถานที่ที่สมควรเลือกเปน
ที่ตั้งศูนยขอมูลขาวสาร ไดแก หองสมุดประชาชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน หรือที่อานหนังสือ
ประจําตําบล ที่ทําการผูใหญบานหรือที่ทําการกํานัน ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ทําการเทศบาล ที่วาการอําเภอ ศาลากลางจังหวัด สถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลชุมชน
สําหรับบุคคลหรือองคกรอื่นอาจจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นในบริเวณที่ทําการ
ของตนก็ได อยางไรก็ตาม เพื่อใหมั่นใจวาประชาชนจะไดรับความสะดวกจริงและมีความเชื่อถือใน
ศูนยขอมูลขาวสารที่จัดตังขึ้น บุคคลหรือองคกรอื่นดังกลาว สมควรหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารกับตัวแทนชุมชนหรือองคกรชุมชนกอนการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นที่ที่ทําการ
ของตน
ในการพิจารณาจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นในบริเวณดังกลาว มีสิ่งที่พึงพิจารณา
ดวยความระมัดระวังดวยวาประชาชนบางคนอาจรูสึกลําบากใจทีจ่ ะรวมประชุมหรือเดินทางมาใช
บริการศูนยขอมูลขาวสารที่จัดตั้งขึ้นนั้นหรือไม ถาพิจารณาแลวพบวาประชาชนมีความรูสึกลําบาก
ใจ บุคคลหรือองคกรอื่นก็สมควรพิจารณาจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารที่เหมาะสมที่สุด คือ สถานที่ซึ่ง
ประชาชนรูสึกสะดวกสบายที่จะไปใชบริการศึกษาคนควาขอมูลและขาวสาร
มีปจจัยหลายประการที่พึงคํานึงถึงในการพิจารณาจัดหาสถานที่ตั้งศูนยขอมูล
ขาวสาร เชน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกแกคนพิการ สามารถเดินทางไปถึงไดสะดวกดวยบริการ
ขนสงมวลชน และควรเปดใหบริการนอกเวลาทําการปกติอยางนอยสัปดาหละครั้ง นอกจากนัน้
ศูนยขอมูลขาวสารสมควรมีแสงสวางเพียงพอและมีความปลอดภัยดวย
บุคคลหรือองคกรผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสมควรกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบทั้ง
ในองคกรและในศูนยขอมูลขาวสารใหชัดเจน เพื่อใหเปนผูที่รับผิดชอบในการติดตอกับประชาชน
เกี่ยวกับขอมูลและขาวสารทีใ่ หบริการ การปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัย เปนระบบและ
สามารถใหบริการไดอยูเ สมอ
ศูนยขอมูลขาวสารอาจจัดตั้งขึ้นมากกวาหนึ่งแหงก็ได ทัง้ นี้ ขึ้นอยูกับระดับความ
สนใจของชุมชนหรือบริเวณที่เปนที่ตั้งของศูนยขอมูลขาวสาร เชน ในกรณีที่ชุมชนมีขนาดใหญ
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2. การคัดเลือกและรวบรวมขอมูลและขาวสารไวในศูนยขอมูลขาวสาร
ขอมูลและขาวสารที่รวบรวมไวในศูนยขอมูลขาวสารขึ้นอยูกับประเภทของ
โครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแตละโครงการ
หรือแตละกิจกรรม ซึ่งสมควรประกอบดวยขอมูลและขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเพียงพอที่จะให
รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ มีรายการเอกสารขอมูลและ
ขาวสารที่จัดไวดว ย
นอกจากนั้น บุคคลหรือองคกรอื่น ๆ เชน ผูดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมนั้น
หนวยงานที่มอี ํานาจอนุญาตหรือกลุมผลประโยชน อาจจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเพิ่มเติมขึ้นอีก
ตางหากก็ได ทั้งนี้ ไมวาผูใดเปนผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้นก็ตาม สมควรปรึกษาหารือกับ
ประชาชนเสียกอนวาขอมูลและขาวสารใดจะเปนประโยชนแกชุมชนมากที่สุด สิ่งสําคัญก็คือขอมูล
และขาวสารตาง ๆ สมควรจัดไวในศูนยขอ มูลขาวสาร
ในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร สมควรพิจารณารวบรวมขอมูลและขาวสารเหลานี้
ไวดว ย
- ขอมูลความเปนมาของโครงการหรือกิจกรรม
- สรุปการประชุมในการดําเนินการกอนการขออนุญาต
- แผนการมีสว นรวมของประชาชน
- รางใบอนุญาต
- หนังสือแจงผลการพิจารณาอนุญาต
- เอกสารโตตอบการแสดงความคิดเห็น
- กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําแนะนําหรือคูมือการดําเนินการที่เกี่ยวของ
- ขอตกลงรวมทุนในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจกรรมรวมทุนระหวางรัฐกับ
เอกชน
- ผลการตรวจสอบที่ตั้งโครงการหรือกิจกรรม
- เอกสารและขอมูลแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการหรือกิจกรรม
- ขาวสารเกีย่ วกับโครงการหรือกิจกรรม
- ชื่อและสถานที่ติดตอของบุคคลทั้งของหนวยงานที่อนุญาตและเจาของโครงการ
หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบตอบคําถามเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม
- ขอมูลและขาวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ทั้งนี้ ผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสมควรรวบรวมและจัดเก็บเอกสารขอมูลและ
ขาวสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกในการศึกษาคนควาและการจัดเก็บ
3. การเผยแพรการจัดตั้งศูนยขอ มูลขาวสาร
ผูจัดตั้งศูนยขอ มูลขาวสารสมควรประกาศหรือแจงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
สถานที่ตั้งและเวลาทําการใหประชาชนทัว่ ไปทราบทางสื่อตาง ๆ รวมทั้งแจงเจาหนาที่ทองถิ่น
ชุมชน วัดหรือศาสนสถานอื่น ๆ ใหทราบดวย
4. การปรับปรุงขอมูลและขาวสารในศูนยขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอ
ในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนใหความสนใจมากหรือมีความขัดแยง ผูจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารสมควรพิจารณาจัดเอกสารสําคัญไวหลาย ๆ จุด เพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการ
ขอมูลและขาวสารไดอยางทั่วถึง นอกจากนั้น ผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารตองรับผิดชอบปรับปรุง
ขอมูลและขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอดวย

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
กรณีที่สมควรจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขึ้น ไดแก กรณีทปี่ ระชาชนใหความสนใจ
แกโครงการหรือกิจกรรมเปนอยางมาก และมีความตองการแหลงขอมูลและขาวสารทีม่ ีความ
สะดวก

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
ศูนยขอมูลขาวสารมีประโยชน เนื่องจากเปนแหลงขอมูลและขาวสารที่อํานวย
ความสะดวกใหแกพนักงานทองถิ่น ประชาชนและสื่อมวลชน เพราะขอมูลและขาวสารที่ใหบริการ
อยูในศูนยขอมูลขาวสารเปนขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่ครบถวน ถูกตอง
และทันสมัย นอกจากนั้น ยังแสดงใหเห็นวาหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่น ผูจัดตั้งกลุมศูนยขอมูล
ขาวสารใหความสําคัญแกประชาชนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีกดวย
ขอจํากัดของเทคนิค
ศูนยขอมูลขาวสารมีขอจํากัด เนื่องจากเปนเครื่องมือที่สื่อสารขอมูลและขาวสาร
ทางเดียว ประชาชนและหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่น ผูจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารไมสามารถ
โตตอบขอมูลและขาวสารกันได

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
เนื่องจากการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารมีขอจํากัด เพราะเปนเครื่องมือสื่อสารขอมูล
และขาวสารแบบทางเดียว ดังนั้น เพี่อใหประชาชนและผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมสามารถ
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การพบปะแบบไมเปนทางการ และการจัดทีมลงพื้นที่
Open house/Informal Meeting/Field Trip
------------------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เปนการแสดงความจํานงของหนวยงานที่รบั ผิดชอบในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความกระจางในประเด็นขอสงสัย หรือขอวิตกกังวลของสังคม
2. เพื่อใหประชาชนผูสนใจไดพบปะพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มี
ความสนใจอยางไมเปนทางการกับเจาหนาที่แบบตัวตอตัว หรือเปนการพบปะกันใน
กลุมเล็ก
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะทีไ่ ดรับไปพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียดการ
ดําเนินการดานตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม ยอมรับไดตอไป
ลักษณะของเทคนิค
เปนการสื่อสารสองทาง การพบปะแบบไมเปนทางการนีอ้ นุญาตใหประชาชนเขาไปใน
หนวยงาน ในเวลาที่ตนสะดวกเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจาหนาที่ทางเทคนิคและ
เจาหนาที่มวลชนสัมพันธ ประชาสัมพันธ ไดโดยตรงตามชวงเวลาและสถานที่ที่กําหนดไว

วิธีดําเนินการ
1. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการพบปะอยางไมเปนทางการ โดย
คํานึงถึงวัน เวลา ที่ประชาชนสวนใหญสะดวก เชน เวลาเย็นหลังปฏิบัติภารกิจ
ประจําวันสําหรับวันราชการ หรือในวันหยุดสุดสัปดาห เปนตน สถานที่นัดหมายควร
เขาถึงไดงายและเปนที่คุนเคยของประชาชนในทองถิ่น เชน สถานที่ทําการของ
โครงการ โรงเรียนหอประชุมในทองถิ่น ศาลาประชาคม เปนตน หรือจัดสถานที่
พบปะหลายแหงเพื่อใหประชาชนมีความสะดวกในการเขารวมรับทราบขอมูล และ
แสดงความคิดเห็น
2. คาดการณจํานวนผูเขารวมกิจกรรม จัดหองใหประชุม เพื่อใหเจาหนาที่ไดพบปะ และ
พูดคุยกับผูเขารวม แตละกลุม ถาคาดวาจะมีคนเขารวมมาก ทางเลือกทีเ่ ปนไปไดคือ
การเพิ่มจํานวนเจาหนาที่และเวลาในการพบปะ โดยทัว่ ไปจะจัดใหมีเจาหนาที่ 1 คน
ตอผูเขารวม 15 – 20 คน เพือ่ เปนการหลีกเลี่ยงสถานการณที่เจาหนาที่ไมเพียงพอใน
การใหขอมูล และอํานวยความสะดวก กับประชาชนจํานวนมาก ซึ่งยากตอการสื่อสาร
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

ขอมูลขาวสารได ถามีการใหความรูควรจัดใหประชาชนจํานวน 6 – 10 คน เขารับฟง
ไดพรอมกัน
จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารเหลานี้อาจรวมถึงแผนพับ โปสเตอร และ
เอกสารขอเท็จจริง
การนัดหมายและแจงใหประชาชนทราบวาจะมีการพบปะอยางไมเปนทางการ ควร
ดําเนินการลวงหนา 2 สัปดาหกอนทีจ่ ะมีกจิ กรรมนี้ และถาเปนไปได ควรใหขอมูล
ผานหนังสือพิมพ สถานีโทรทัศน วิทยุ ผูนําชุมชน กลุมชุมชนที่มีความสนใจ และผูที่มี
รายชื่อที่ติดตอทางไปรษณียไ ด
จัดเตรียมเจาหนาที่ ผูใหขาวสารขอมูลและรับฟงความคิดเห็นซึ่งจะตองเปนผูที่มี
ความรู
ความเขาใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของ โดยอาจจัดใหมีเจาหนาทีผ่ ูเกี่ยวของมากกวา 1 ราย ตาม
ลักษณะของโครงการ เพื่อที่จะสามารถใหขอมูลทางดานเทคนิคและนโยบายไดอยาง
ครบถวน ตอบคําถามไดทุกประเด็นที่ผูรวมประชุมใหความสนใจ
จัดเตรียมขอมูลที่มีอยูสําหรับผูรับผิดชอบแตละดานไดใชตอบคําถาม
ประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสรุปและซักซอมในแตละขั้นตอนในประเด็น
ตาง ๆ ที่สําคัญ คาดคะเนคําถามที่ผูเขารวมอาจจะถามในระหวางการพบปะ และการ
เตรียมคําตอบลวงหนา
แจงผลการพบปะแบบไมเปนทางการ โดยการสรุปประเด็นขอสนใจและคําตอบ
รวมทั้งการดําเนินการตอไปในอนาคตของหนวยงานผูรบั ผิดชอบในการปรับปรุง
รายละเอียดของโครงการ เชน การกําหนดมาตรการลดผลกระทบ เปนตน

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
การพบปะอยางไมเปนทางการเหมาะสมกับสถานการณตามลําดับ ดังนี้
1. เมื่อผูเขารวมประชุมมีจํานวนมาก ทําใหผูที่สนใจมีความลําบากในการตั้งคําถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น
2. ในบางกรณีอาจจําเปนตองมีการพบปะอยางไมเปนทางการเพื่อใหเขาใจถึงรายละเอียด
โครงการกอนการประชุมอยางเปนทางการ หรือภายหลังการประชุมอยางเปนทางการ
เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติม
3. เมื่อกําหนดการพบปะในลักษณะการประชุมกลุมมีความยากลําบาก เนื่องจากปญหา
การนัดหมายสมาชิกในชุมชนเขาประชุม
4. เมื่อสมาชิกของชุมชนมีความสนใจที่แตกตางกันหรือระดับการศึกษาตางกัน
5. เมื่อมีขอมูลใหม ๆ ที่มีเทคนิคแตกตางกันหรือมีประเด็นของกฎขอบังคับ ซึ่งถาจะ
อธิบายทั้งหมดตองใชเวลาที่นานกวาการประชุมอยางเปนทางการ
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6. เมื่อมีเจาหนาที่เพียงพอ
7. เมื่ออยูในเวลาของการตัดสินใจที่สําคัญ เมื่อตอการเผยแพรผลการศึกษา หรือการจะ
ดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน เชน การเวนคืนที่ดินเพื่อสรางสิ่งที่เปน
สาธารณะประโยชน พื้นทีน่ ้ําทวมเมื่อมีการสรางอางเก็บน้ํา การกําหนดเขตควบคุม
มลพิษคุณภาพของสิ่งแวดลอม การกําหนดเขตผังเมืองใหม ซึ่งประชาชนจะเขามา
ศึกษาขอมูลจากเจาหนาที่และแสดงความคิดเห็นได
8. เมื่อขอมูลที่กําหนดมีความเหมาะสมที่จะยกระดับความไววางไจ ความเชื่อถือ และ
ชื่อเสียงตอชุมชน

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
การสนทนาแบบตัวตอตัวในระหวางการพบปะอยางไปเปนทางการ ชวยสราง
ความไววางใจ สรางสายสัมพันธ และไมตรีจิต ระหวางประชาชนและเจาหนาที่ของโครงการใน
สถานการณทไี่ มเปนทางการเชนนี้ เจาหนาที่และประชาชน จะรูสึกผอนคลายและทําใหการ
ติดตอสื่อสารสะดวกขึ้น ประชาชนสามารถคนพบแงคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่กําลังขออนุญาตและหาก
มีคําถามที่ยาก จะเชิญผูที่ทราบเรื่องดีมาตอบคําถามได
ขอจํากัดของเทคนิค
กิจกรรมนี้มีขอ จํากัดคือตองใชเวลาที่ยาวนานในการวางแผนและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่ ประชาชนที่มารวมกิจกรรมคอนขางนอยกาจจะไมไดแสดงถึงผลสําเร็จของการจัด
กิจกรรม เปนการยากทีจ่ ะคาดเดาจํานวนผูที่จะเขารวม และในสถานการณเชนนี้ผูที่คัดคานอาจใช
เปนโอกาสที่จะกอใหเกิดความแตกแยก อีกทั้งกิจกรรมนี้ตองใชเจาหนาที่มากกวาการจัดประชุม
โดยทั่วไปหรือการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมแบบอื่น ๆ

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
ประชุมสรุปถึงขอคิดเห็น คําแนะนํา และความวิตกกังวล ของประชาชนที่ไดรับ
จากการพบปะแบบไมเปนทางการ
อาจใหขอมูลเพิ่มเติมสําหรับกลุมเปาหมายที่คาดวายังไมเขาใจชัดเจนถึง
รายละเอียดโครงการ หรือมิไดเขารวมกิจกรรม โดยการติดตามเปนรายกลุมดวยเทคนิควิธีที่
เหมาะสม เชน การสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของในรูปของเอสารสรุป หรือแผนพับ เปนตน หรืออาจ
ใชเทคนิควิธีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) หรือเวทีสาธารณะขนาดเล็ก (Small group
Meeting)

- 79 -

การจัดทําวีดิทัศน
---------------------------------------------------

วัตถุประสงคและลักษณะ
ในการดําเนินงานตามโครงการแผนงาน จะตองมีการบันทึกขอมูล และจัดเก็บใหเปน
ระบบ การจัดทําวีดิทัศนเปนวิธีการจัดเก็บขอมูลเหตุการณที่สามารถนํามาเปนสื่อประกอบการ
เรียนรูแนวทางการดําเนินงานไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อใชประกอบในการบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ
2. เพื่อใชในการเผยแพรผลงาน
3. เพื่อใชประกอบการเรียนรูในเทคนิค หรือวิธีการ
ลักษณะสําคัญของเทคนิค
1. เปนสื่อที่ใหทั้งภาพที่เคลื่อนไหวไดสมจริง และเสียงจริงในการนําเสนอ
2. ขอมูลในการนําเสนอมีความยาวไมมาก (ประมาณไมเกิน 15 นาที)
3. ตองใชรวมกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เชน เครื่องเลนวิดิทัศน โทรทัศน หรือ
โปรเจคเตอร
4. เปนการบันทึกเสียงและภาพลงในแถบแมเหล็ก

วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน (เตรียมอะไรบาง)
1. การจั ด ตั้ง คณะทํา งานจั ด ทํา วีดิทัศน ประกอบดว ยผูที่เ กี่ ย วขอ งทุ ก ฝ า ย ได แ ก ผูทํ า
การศึกษา
ผูแทนกลุมที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ และตัวแทนองคกรประชาชน
2. หารือประเด็นจุดมุงหมายของการจัดทําวีดิทัศน และประเด็นที่จะนําเสนอ
3. จัดทํารายละเอียดในประเด็นที่จะนําเสนอในวีดิทศน
4. หารือ หรือจัดจางผูเชี่ยวชาญในการดําเนินงานขั้นตอไป
5. จัดทําบทของภาพ และคําบรรยายหรือเสียงประกอบ
6. กําหนดสถานที่ และผูแสดง
7. ถายทําวีดิทัศน ตามบทที่ไดเตรียมไว
8. ตัดตอและบันทึกเสียงประกอบ
9. ทดลองนําเสนอ
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โครงรางของบทวีดิทัศน
สวนที่ 1 บทนํา ซึ่งจะกลาวถึงความเปนมาของโครงการ หลักการและเหตุผลความจําเปน
ขั้น ตอนวิธกี าร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ นโยบาย หรืออื่น ๆ
สวนที่ 2 เนื้อหาของวีดิทัศนในประเด็นที่นําเสนอตาง ๆ
สวนที่ 3 สวนสรุปของเนื้อหาที่ไดนาํ เสนอแลว
ลักษณะโครงการที่เหมาะสม
1. โครงการที่พื้นที่การดําเนินงานขนาดใหญ หรือมีหลายสาขาที่ไมสามารถไปดูสภาพที่
เปนจริงไดครบ
2. โครงการที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและสภาพแวดลอม
3. โครงการที่มีความซับซอนทางดานเทคนิคสูง
4. โครงการที่มีผูสนใจมาศึกษาดูงานจํานวนมาก

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
เนื่องจากการจัดทําวีดิทัศน เปนการนําเสนอเหตุการณหรือขอมูลทั้งภาพและเสียงที่มคี วาม
เคลื่อนไหว สมจริง การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดเนื้อหา หรือนําเสนอผลงาน หรือ
นําเสนอเหตุการณในพืน้ ที่จริง จะทําใหเกิดความนาเชื่อถือในขอมูลขาวสารที่นําเสนอ โดยมี
สถานการณที่เหมาะสมกับการใชเทคนิค ดังนี้
1. เมื่อมีการบรรยายสรุปโครงการแกผูสนใจ
2. เมื่อตองชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
3. เมื่อมีการแถลงผลการปฏิบัติงาน
4. เมื่อมีการปฐมนิเทศผูเกี่ยวของโครงการ

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. สามารถใชไดหลายครั้ง
2. มีความสมจริง ทั้งภาพและเสียงประกอบ
3. ไมมีความซับซอนในการใชงาน
4. ใชในการนําเสนอใหแกผูรับไดครั้งละจํานวนมาก
5. มีอายุการใชงานที่ยาวนาน และงายตอการทําสําเนา
6. สะดวกในการนําไปเสนอในที่ตาง ๆ เนื่องจากมีขนาดเล็ก และน้ําหนักเบา
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ขอจํากัดของเทคนิค
1. ตนทุนในการดําเนินการแพง
2. ตองใชมืออาชีพในการถายทําเพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ
3. การเปลี่ยนแปลงขอมูลทําไดยาก
4. ตองใชรวมกับอุปกรณอื่น ๆ อีก
5. แถบแมเหล็กมีอายุการใชงาน ภาพและเสียงอาจจะไมชดั เจนเมื่อใชไปนาน ๆ
6. สถานที่ที่ไมมีไฟฟาจะไมสามารถนําเสนอได

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
ผลที่ไดจากกระบวนการ
วีดิทัศนสําหรับนําเสนอ
ผลที่ไดจะนําไปทํากิจกรรมใดตอ หรือสงใหใคร
นําผลเสนอและเผยแพรใหผทู ี่เกี่ยวของ ไดแก หัวหนาหนวยงาน คณะกรรมการที่เกีย่ วของ
ประชาชนผูมีสวนไดเสีย และผูสนใจอื่นๆ โดยทั่วไป
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การมีสวนรวมของประชาชน
ระดับที่ 2 ปรึกษาหารือ
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การสัมภาษณรายบุคคล
Community Interview
---------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
ความหมายของเทคนิค
เทคนิคการสัมภาษณ คือ การพูดคุยกันรายบุคคลแบบมีแนวคําถามไวลว งหนาอยางมี
จุดมุงหมายเพือ่ ใหไดขอมูล หรือการพูดคุยกันตามธรรมชาติ และบันทึกระหวางการสัมภาษณหรือ
บันทึกภายหลังอยางเปนระบบ
วัตถุประสงคของเทคนิค
เพื่อใหไดขอมูล ความเปนจริง ความคิดเห็นในเรื่องใด หรือหลายเรื่องอยางลึกซึ้ง และ
ตรงกับความเปนจริงของสถานการณ เหตุการณ หรือโครงการที่จะดําเนินการในพืน้ ที่
ลักษณะสําคัญของเทคนิค
ทําใหรับรูลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยม และอื่น ๆ จากการแสดงอารมณ
หรือพฤติกรรมออกมาระหวางการสัมภาษณ ลักษณะของการสัมภาษณที่ดี ควรตองคํานึงถึงในเรื่อง
ตอไปนี้
1. ผูสัมภาษณ คือ ผูศึกษา หรือผูสัมภาษณ ตองไดรับการฝกฝนวิธีการสัมภาษณ เขาใจ
วัตถุประสงคของเรื่องที่จะทําการศึกษาอยางละเอียด
2. ผูใหสัมภาษณ คือ บุคคลสําคัญในการใหขอมูลที่แทจริง ปจจัยทางสภาพแวดลอม
วัฒนธรรมและประเพณีของผูใ หสัมภาษณ ยอมมีผลตอการตอบคําถาม ตลอดจน
ระบบความเชือ่ คานิยมของผูใหสัมภาษณ สงผลตอการแสดงออกในการตอบคําถาม
หรือไมกลาตอบคําถาม
3. ประเภทหรือชนิดของการสัมภาษณ มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
3.1 การสัมภาษณแบบทางการ หรือกึ่งทางการหรือแบบเจาะจง เปนวิธกี ารพูด
ซักถามที่เจาะจงหัวขอ เรื่องที่ตองการขอมูล โดยมีขอคําถามละเอียด ถาม
เรียงลําดับตองการรายละเอียดมากที่สดุ มีแนวคําถามเดียวกันเปนมาตรฐาน
สําหรับผูใหสัมภาษณทกุ คน
3.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ หรือแบบไมกําหนดคําตอบลวงหนา หรือการ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง วิธกี ารคลาย ๆ กับการพูดคุยกัน บรรยากาศตาง ๆ
ไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดขั้นตอนหรือลําดับของขอคําถาม ไมมีการคาดการณ
ลวงหนาวาคําตอบเปนอยางไร มีลักษณะคําถามปลายเปด ผูใหสัมภาษณมีอิสระ
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ที่จะใหคําตอบอยางอิสระตามความคิดเห็นของตนเอง และไมเรียงลําดับคําถาม
สามารถสลับการสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ได
ความแตกตางจากเทคนิคอื่น
เนื่องจากเปนการพูดคุยกันแบบตัวตอตัว (One – to – One Meeting) ระหวางผูสัมภาษณ
กับผูใหสัมภาษณ ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของเรื่องหนึ่ง ๆ ทําใหผูใหสัมภาษณไมตองเผชิญหนากับ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถแสดงความคิดเห็นและขอมูลตามความรู ความรูสึกนึกคิด
และขอมูลไดอยางละเอียดลึกซึ้งมากกวาเทคนิคอื่น ๆ
การมีสวนรวมมีอิทธิพลระดับใดในการตัดสินใจ
การสัมภาษณไมไดอยูใ นระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ที่ผูใหสมั ภาษณมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ หรือเปนตัวแทนเขารวมตัดสินใจ หรือรวมเปนที่ปรึกษา รวมเจรจาตอรอง ยกเวน
กรณีผูใหสัมภาษณเปนผูนําหรือบุคคลสําคัญที่เขารวมมีอํานาจ เปนตัวแทน เปนที่ปรึกษา เปนผู
เจรจาตอรอง จึงจะอยูในระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การสัมภาษณ อยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูม ีสวนเกีย่ วของในการ
ตัดสินใจโดยตรง
วิธีดําเนินการ
1. การคัดเลือกผูใหสัมภาษณ ซึ่งเปนบุคคลที่จะเปนกุญแจสําคัญไขไปสูขอมูลความจริง
ความคิดเห็น เหตุผลของการสนับสนุน หรือคัดคานเรื่องที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนแนวโนมการ
ตัดสินใจวาจะเปนไปในทิศทางใด เปนวิธกี ารสําคัญขั้นตน
บุคคลสําคัญมาจากบุคคลที่เปนผูนําในทองถิ่น มีวิธีการคนหาได 3 วิธี ดังนี้ คือ
1.1 บุคคลสําคัญที่เปนผูนําตามธรรมชาติ มีเครือญาติที่นามสกุลเดียวกัน และแตก
ลูกแตก หลาน ขยายครอบครัวไปตั้งบานเรือนจํานวนมากอยูใ นชุมชน ยิ่งเปน
บุคคลแรก ๆ ที่อพยพมาตั้งชุมชน และมีลูกหลานจํานวนมาก ยิ่งเปนผูอาวุโส
มักจะไดรบั ความเคารพนับถือ มีบารมี นอกจากนี้ยังมีกลุมบุคคลอื่น ๆ ที่เปนผูนาํ
ตามธรรมชาติดวย ไดแก พระสงฆที่เปนที่นับถือโดยทั่วไปในทองถิ่นนั้น
ขาราชการที่ปลดเกษียณและอาศัยอยู ในชุมชน เปนตน
1.2 บุคคลสําคัญที่เปนผูสนใจปญหาและแสวงหาแนวความคิดในการแกไขปญหา
ตาง ๆ ใหกับชุมชน แตมักเปนผูเฝาสังเกตการณและสนทนาอยูต ามกลุมตาง ๆ
โดยไมออกมาแสดงบทบาทอยางเปนทางการ โดยการสอบถามจากชาวบาน
หลังคาเรือนที่ 1...5...10...15...20...25... ฯลฯ ไปเรื่อง ๆ จนครบครัวเรือนทั้ง
ชุมชน จะไดชื่อซ้ํา ๆ
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จากนั้นก็มาแจกแจงความถี่ จะคนพบบุคคลสําคัญ ๆ จํานวนหนึง่ ตามเนื้อหาที่
ตองการสัมภาษณ
1.3 บุคคลสําคัญที่มีตําแหนงในกลุม/องคกรตาง ๆ ทั้งเปนทางการและไมเปน
ทางการในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) ตัวแทนประชาคม ประธานและกรรมการสหกรณการเกษตร กลุม
เกษตรกร กลุมแมบาน กลุมเยาวชน กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมสมุนไพร ฯลฯ กลุมบุคคลเหลานี้มีบทบาท และเปนผูมีสวนเกี่ยวของทางใด
ทางหนึ่งกับเนื้อหาการสัมภาษณ
2. การเขาไปในพื้นที่หรือการนัดหมายกับผูใหสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ดวยการ
โทรศัพทติดตอลวงหนา หรือจดหมายนัดลวงหนา หรือไปพบปะครั้งแรกเพื่อทําความเขาใจใน
ความเปนมา วัตถุประสงค และประเด็นสําคัญ ๆ ของเนื้อหาของการสัมภาษณ การสรางความไว
เนื้อเชื่อใจ เปนปจจัยสําคัญเบื้องตนกอนทําการสัมภาษณจริง
กรณีตองพักคางคืนในหมูบา น หรือชุมชน ควรเลือกบานพักตามการประสานงาน
และคนหาผูนาํ ในขอ 1 กอน เพื่อไมใหเกิดภาพลบตอผูสัมภาษณอันจะสงผลถึงขอมูลที่จะไดรับการ
วางตัวใหพรอมที่จะเขาไปใชชีวิตในหมูบา นอยางผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งการกินอยู
หลักนอน การแตงกายแบบเรียบงาย ภาษาแบบงาย ๆ ที่จะสื่อสารกับชาวบาน
การมีอุปกรณสําหรับชวยเก็บขอมูล ทั้งเทปบันทึกเสียง กลองถายรูป กลองวีดีทัศน
และแบตเตอรี่ ตองขออนุญาตผูใหสัมภาษณดว ย และใชบันทึกเฉพาะเหตุการณที่มีลกั ษณะพิเศษ
เชน พิธีกรรม การประชุมคณะกรรมการ การทําบุญที่วดั เปนตน และถาสงภาพถายกลับคืนให
ชุมชนไดจะเปนการดียิ่ง
3. การแนะนําตัว ผูสัมภาษณจะตองแนะนําตัวเองใหละเอียดมากที่สดุ เทาที่จะทําได เชน
เปน คนที่ไหน พอแมทําอาชีพอะไร เรียนที่ไหน สาขาอะไร ทํางานอะไรมาแลวบาง มาทําอะไร
ในตอนนี้ เพื่อสรางความคุนเคยและไววางใจ การเปดเผยตัวเองกอนจะทําใหสรางความสัมพันธที่ดี
ไดรวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสวนรวมหรือสังเกตการณเรื่องที่จะทําได
4. การสรางความสัมพันธที่ดี การผูกมิตรใหเปนพวกเดียวกัน หรือมีประสบการณชวี ติ
หรือรูจักคนทีค่ ุนเคยกัน และทําตัวออนนอมถอมตน ไมวางทามาดใหญวาเปนคนเหนือกวา รูจกั ให
เกียรติ และยกยองชมเชยผูทตี่ นสัมภาษณ การมีสีหนายิม้ แยม แจมใน และจริงใจจะชวยให
บรรยากาศดีขนึ้ ตั้งแตเริ่มตน
การสรางความสัมพันธที่ดีได มีแนวทางปฏิบัติดงั นี้ คือ
1) วางทาทีสงบเสงี่ยม ไมทําตัวใหเดนจนผิดสังเกต เพื่อใหชาวบานรูสกึ วา เราเปน
คนแปลกปลอม
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2) หลีกเลี่ยงการถามคําถามที่จะทําใหชาวบาน หรือผูตอบรูสึกอึดอัด และจําเปนตอง
ปกปองตนเอง เชน เรื่องหนี้สิน เรื่องนาอับอายของครอบครัวและชุมชน เปนตน
3) อยาทําตัวทัดเทียมหรือทําตัวเปนเจานาย แตควรใหเกียรติผูนําของชุมชน
4) พยายามเขาไปมีสวนเกี่ยวของในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน แตเกีย่ วของ
อยางสงบและพรอมชวยเหลือ จะทําใหไดรับการยอมรับจากชาวบานเร็วขึ้น
5) หาใครคนหนึ่งเปนผูเริ่มแนะนําเราใหรูจกั กับชาวบาน จะทําใหสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีในเวลาอันรวดเร็ว
6) เมื่อมีความรูสึกอึดอัด ใหเขาใจวา เปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะเรากําลังเขามาอยู
ในสิ่งแวดลอมใหม ชาวบานเองก็อึดอัดเชนเดียวกับเรา ความอึดอัดไมไดหมายถึง
ความลมเหลวในการสรางความสัมพันธ จึงควรใชเวลาและทาทีที่ดีในการ
สัมภาษณตอ ไป
7) ใหถือวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสนามโดยเฉพาะการกระทําของเราไมใชเรื่อง
สวนตัวแตเปนเรื่องของงาน
8) อยาคาดวาจะทําอะไรไดมากในเวลาอันรวดเร็ว การสรางความสัมพันธตองใช
เวลาสรางความคุนเคยและปรับตัวใหผูใหสัมภาษณมีความรูสึกที่ดี
9) เปนมิตรกับทุกคน ไมวาจะเปนผูใหสัมภาษณ ญาติพนี่ อง เพื่อนบาน
5. การสรางความเขาใจและชี้แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองทํา
ความเขาใจกับวัตถุประสงคของการสัมภาษณทั้งหมด และวัตถุประสงคของคําถามแตละขอที่
ตองการไดขอมูลและความคิดเห็น เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจกับผูใหสัมภาษณอยางชัดเจงจนไม
มีขอสงสัย และควรแลกเปลี่ยนกับดวยวา ผูใหสัมภาษณจะไดรับประโยชนอะไรดวย นอกจากผู
สัมภาษณหรือโครงการจะไดขอมูลอันเปนประโยชนแลว จากนัน้ ควรบอกแนวคําถามที่เตรียมการ
มาเปนเบื้องตนเพื่อผูใหสัมภาษณจะไดประมวลขอมูลความคิดเห็นของตนเองใหเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้น
6. การสังเกตและบันทึกขอความ ประเด็นการสังเกตเกีย่ วกับใคร? ทําอะไร? ที่ไหน?
อยางไร? ทําไม? ตอสิ่งตาง ๆ มีความสําคัญ เพื่อชวยประกอบการสัมภาษณใหไดขอ มูลสมบูรณขึ้น
สิ่งที่ควรสังเกตและบันทึกมี 4 ประเด็น ดังนี้
6.1 ฉากและบุคคล ลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของเหตุการณทเี่ ฝาดู
ประกอบกับสถานที่ บุคคลที่อยูในเหตุการณ การวาดภาพแผนผังที่มองเห็นรอบ
ขาง ชวยใหเขาใจผูใหสมั ภาษณและสภาพแวดลอมไดดีขึ้น
6.2 พฤติกรรม ในระหวางการใหสัมภาษณ พฤติกรรมการแสดงสีหนาทาทาง
ปฏิกิริยาตอคําถาม อาการยิ้มแยม แจมใส เครงเครียด การขยิบตา เกาหัว เสยผม
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ลวนสะทอนอารมณความรูสึกขณะสัมภาษณ ซึ่งผูสัมภาษณจําเปนตองสังเกตให
ดี ถามีสีหนา เครงเครียด เกาศีรษะ แสดงวาคําถามกอใหเกิดความรําคาญและไม
สบายใจทีต่ องตอบ ควรเปลี่ยนคําถามหรือถามใหงายขึ้น เปนตน
6.3 แบบแผนพฤติกรรม การหาความสัมพันธที่เกี่ยวเนือ่ งกันของแตละพฤติกรรมจะ
สงผลตอขอมูลรายละเอียดที่ใหสัมภาษณ เชน การสัมภาษณในระยะเวลา
ยาวนาน 3-4 ชั่วโมง โดยที่ผูใหสัมภาษณยังไมไดกินขาวเชาเลย สงผลใหมี
ลักษณะถามคําตอบคําหรือการที่ผูใหสัมภาษณนําเสือ่ มาปูใหนั่ง นําน้ําเย็นมาให
ดื่ม เอาผลไมมาใหกิน และตมไกบานมาเลี้ยงดูปูเสื่อ เปนแบบแผนพฤติกรรม
ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับและเปนความเสียสละสวนตัว ขณะที่ตอบคําถาม
วาเสียสละคืออะไรไมได แตแบบแผนพฤติกรรมจะพบวาผูใ หสมั ภาษณมีความ
เขาใจลึกซึ้งกับคําวา เสียสละอยูในวิถชี ีวิตอยูแ ลว
6.4 ความสัมพันธของผูใหสมั ภาษณ ที่เชือ่ มโยงกับบุคคลอื่น ๆ มีการกระทําที่
เกี่ยวของกันอยางไร ทําใหรับรูสถานภาพ และบทบาทของผูใหสัมภาษณ อัน
นําไปสูโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชน
7. การสัมภาษณ และการจดบันทึก ผูสัมภาษณจะตองเตรียมการจดบันทึก ในขณะทีจ่ ะ
ทําการสัมภาษณลงในแบบบันทึกหรือแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางที่กําหนดขึ้น จึงตองมีความ
ตั้งใจและบันทึกใหตรงกับที่ไดรับฟงมา ถาจะใหดีควรมีอีก 1 คน เปนคนบันทึก จะชวยใหการ
ทํางานคลองขึ้น และไมตองพะวักพะวงทั้งการถามและการจดบันทึก ภายหลังบันทึกเสร็จแลว ก็
สรุปและใหผตู อบดูสิ่งที่บันทึกไวดวยเพื่อความบริสุทธิ์ใจและแกไขขอความอันอาจกอใหเกิดผล
เสียหาย
สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
- ใหความสําคัญตอขอมูลเกี่ยวกับคานิยมพืน้ ฐานของผูใหสัมภาษณและชุมชน
- ใชเวลาในการสัมภาษณอยางมีคา โดยทั่วไปไมควรเกิน 1 ชั่วโมง คํานึงถึงผูให
สัมภาษณวามี
ภารกิจอื่นตองทํา ซึ่งไมควรเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
- พยายามใหเปนบรรยากาศธรรมชาติ และเปนเรื่องราวที่ผูใหสัมภาษณมีความรู
ประสบการณ และสามารถตอบไดอยูแ ลว
- การใชภาษาควรเปนภาษาที่สื่อความหมายงาย ๆ ไมควรใชคําศัพทภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาวิชาการยาก ๆ หากรูภาษาทองถิ่นจะไดขอมูลและความคิดเห็นไดตรงตามความ
ตองการ
- ถามซ้ําใหชัดเจนในกรณีทคี่ ําตอบไมชัดเจนเพียงพอ หรือผูใหสัมภาษณไมเขาใจคําถาม
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- รูจักหยุดเงียบใหผูตอบไดคิดใครครวญและรอคอยในบางชวงจังหวะที่คําถามตองใช
ความคิดมาก ๆ และผูสัมภาษณควรเปนผูฟง มากกวาพูดหรือชี้นําคําตอบ
ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
- ผูสัมภาษณมโี อกาสไดสังเกตและศึกษาสภาพการณปฏิกิริยาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
นํามาประมวลรวบรวมกับขอมูลจากแนวคําถาม-คําตอบได
- คําตอบที่ไดสามารถอธิบายขอสงสัยตาง ๆ ไดอยางมีหลักฐาน ขอมูลอางอิงจากผูให
สัมภาษณได
- สามารถเก็บขอมูลและเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรไดจากผูใหสัมภาษณที่อานไม
ออกเขียนไมได
- ผูใหสัมภาษณมักยินดีพูดคุยดวยแบบตัวตอตัว ทําใหไดรับรายละเอียดอยางลึกซึ้ง
มากกวาวิธีอื่น ๆ สามารถบอกความลับ การแสวงหาหลักฐาน ตัวบุคคลอื่น ๆ ให
สืบเนื่องตอไปได
ขอจํากัดของเทคนิค
- คาใชจายคอนขางสูง เพราะตองใชเวลาและจํานวนผูใหสัมภาษณในปริมาณที่เหมาะสม
- ความสามารถ ประสบการณ ความลําเอียงของผูสัมภาษณ การติดตามและควบคุมการ
สัมภาษณใหมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งสําคัญ จึงตองมีการฝกฝนกอน ถาหากมีการทดสอบ
กอน จนแนใจวาผูสัมภาษณไมผิดเพี้ยนจะเปนการดี
- ผูใหสัมภาษณไมรวมมือดวยเกรงเสียผลประโยชนหรืออาจขัดแยงกับผูอื่น
ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1. การไดขอมูลและประมวลผลขอมูลอยางเปนระบบ นําไปสูขอเสนอทางเลือกตอการ
ตัดสินใจของผูมีสวนเกีย่ วของในแตละโครงการหรือกิจกรรม
2. การไดรับความคิดเห็นตาง ๆ จะสะทองความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับโครงการ
ตาง ๆ ทําใหสามารถวิเคราะหแนวโนมและความเปนไปได
3. การไดคําปรึกษาจากผูใ หสัมภาษณจะชวยสะทอนสิ่งที่ควรทํา ไมควรทําประกอบการ
ตัดสินใจได อันจะนําไปสูแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีและไมกอใหเกิดความขัดแยงรุนแรง
ตามมาในภายหลัง
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การสนทนากลุม ยอย/การประชุมกลุมยอย
Focus Group
---------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
ความหมายของเทคนิค
การสนทนากลุมยอย คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
ตังแต 6 -12 คน ในเรื่องที่กลุมใหความสนใจ โดยมีการเตรียมคําถามประเด็นตาง ๆ ซึ่งสมาชิกใน
กลุมสามารถแสดงความรูสึก และความคิดเห็นตอนโยบาย แผนงาน กิจกรรม และโครงการตาง ๆ
ตามความตองการ ความคาดหวังเหตุผลตาง ๆ ไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง และละเอียดที่สุดเทาที่จะทํา
ไดดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อใชสรางหรือทดสอบขอมูลความเปนจริงในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขอสงสัยและตองการ
ไดรับคําตอบจากกลุมคนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสํารวจความคิด ทัศนคติของกลุมคนวามีความคิดเห็นตอเรื่องหนึ่ง ๆ อยางไรบาง
และ ประมวลความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
3. เพื่อคนหาคําตอบที่คลุมเครือ โดยอาศัยกลุมคนตาง ๆ ในการแลกเปลี่ยนคําตอบที่ยัง
ไมชัดเจน

ลักษณะของเทคนิค
ความแตกตางจากเทคนิคอื่น
เปนการสนทนาแบบหลายคน มีผูดําเนินการสนทนา ผูจดบันทึก ผูเอื้ออํานวย ความสะดวก
ตางๆ และ วัสดุอุปกรณ มีบรรยากาศที่เปนกันเอง สถานที่รมรื่น นั่งลอมกันเปนวงกลมเพื่อเห็นสี
หนาทาทาง คําพูดของกันและกัน การสนทนามีจุดรวมศูนยของประเด็นเนื้อหารวมกัน
การใชเทคนิคการสนทนากลุม สามารถใชรวมกับหรือเลือกใชเทคนิคอื่น ๆ ได เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก การประชุมทางการและไมทางการ การสัมมนา การจัดเวทีสาธารณะ
ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การสนทนากลุมอยูในระดับการมีสวนรวมบางสวน ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
การใหคําปรึกษา การรวมรับรูขอมูลและการใหขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจใหกับผูมีสวน
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วิธีดําเนินการ
1. เขาพื้นที่เตรียมชี้แจงทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของ
2. ประสานงานและคัดเลือกบุคคลสําคัญเหมือนวิธีการสัมภาษณ (ผูนําธรรมชาติ ผูนําใน
กลุม/องคกร) ผูสนใจปญหาและแนวทางแกไข
3. การเตรียมการนัดหมายกลุมบุคคล 6 – 12 คน ในเรื่อง วัน เวลา สถานที่ ควรเปนที่โลง
โปรง สบาย มีวิวทิวทัศนรมรื่น และสะดวก
4. ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงค ประโยชนที่แตละฝายจะไดรับจากการสนทนากลุม
5. อธิบายและปรับปรุงแนวทางประเด็นการสนทนา คําถามและแลกเปลี่ยนกันอยาง
อิสระโดยมีผูดําเนินการเปนผูตั้งประเด็นใหแตละคนไดแสดงความคิดเห็น และขอมูล
อยางทั่วถึงทุกคน
6. ดําเนินการสนทนากลุม โดยอาจเริ่มตนจากการถามสารทุกขสุขดิบ การทํามาหากิน
สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศทั่ว ๆ ไป จากนั้นถึงเขาสูประเด็นเนื้อหา
7. สรุปความคิดเห็นในภาพรวมแตละประเด็นเปนระยะ ๆ
8. เขียนใสกระดาษชารทแผนใหญ เพื่อใหเห็นประเด็นขอมูลและความคิดเห็นที่สําคัญ ๆ
9. สรุปภาพรวมขอมูลและความคิดเห็นรวมของทุกคน
10. กลาวขอบคุณและคําอําลา และสิ่งที่จะทําตอไป
องคประกอบในการจัดสัมมนากลุม
1. บุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก
1.1 ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) คือ ผูจัดกระบวนการกลุมใหสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดทุกคนอยางทั่วถึง และสรุปประเด็นอยางเปนระบบไดใน
ลักษณะ มีขอมูลหลักฐาน ความคิด และสรุปรวบประเด็นของทุกคนเปน
ภาพรวมไดอยางถูกตอง ถาสามารถพูดและฟงภาษาทองถิ่นไดจะดียิ่ง
ผูดําเนินการสนทนาตองเปนผูมีบุคลิกดี สุภาพ ออนนอย มีมนุษยสัมพันธดี
เปนผูรู ความตองการ และวัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็นในแตละ
ครั้งเปนอยางดีดวย
1.2 ผูจัดบันทึกการสนทนา (Note taker) ผูจดบันทึกการสนทนาจะตองรูวิธีการ
ทําอยางไร จึงจะจดบันทึกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะจะตองจดบันทึก
บรรยากาศที่เกิดขึน้ ในระหวางการสนทนาดวย หากใชสื่อกระดาษแผนใหญ
เขียนประเด็นการแสดงความคิดเห็นของแตละคนใหรับรูและติดตามประเด็น
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อยางใกลชิดจะทําใหมีสมาธิและแนวแนตอการสนทนากลุมอยางตอเนื่อง
1.3 ผูชวย (Assistant) ผูชวยจะเปนผูทําหนาที่ชวยเหลือทั่วไปในขั้นเตรียมการ
การจัดสนทนากลุม เชน เตรียมสถานที่ จัดสถานที่ บันทึกเสียง ประสานงาน
เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม คาเดินทาง วัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนตน
1.4 ผูเขารวมสนทนากลุม (Participant) คือ ผูนําธรรมชาติ ผูสนใจปญหาและ
แนวทางแกไข ผูนําทางการของกลุมองคกรตาง ๆ ในบางกรณีอาจจัดเปน
กลุม ๆ ที่ เกี่ยวของเฉพาะเปนครั้ง ๆ ได เชน กลุม ผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุม
เยาวชน กลุมอาชีพ เปนตน
2. แนวทางในการสนทนากลุม ควรตองจัดแนวทางในการสนทนากลุม และการจัดลําดับ
หัวขอในการสนทนา ในทางปฏิบัติอาจยึดหยุนไดจากบรรยากาศในการสนทนาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ผูดําเนินการสนทนาอาจจะไดประเด็น ซึ่งไมไดคาดคิดเอาไวกอนจากผูเขารวมสนทนา ผูดําเนินการ
สนทนาสามารถซักถามตอไปใหเกิดความชัดเจนได
3. อุปกรณสนาม อุปกรณสนามที่ควรเตรียม ไดแก เครื่องบันทึกเสียง เทปเปลา ถานวิทยุ
สมุดบันทึก ดินสอ กระดาษชารทแผนใหญ ปากกาเมจิก เปนตน
4. แบบฟอรมสําหรับคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม ควรจัดเตรียมแบบฟอรมสําหรับ
คัด เลื อ กผูเ ข าร ว มสนทนากลุม ไว ด ว ย โดยมีการสอบถามจากผูนํ า และบุคคลสํ าคั ญของชุมชน
เพื่อใหไดตัวแทนในการสนทนากลุมแตละครั้ง ซึ่งตองดําเนินการสํารวจกอนการสนทนากลุม
5. สิ่งเสริมสรางบรรยากาศ เชน เครื่องดื่มน้ําสมุนไพร ผลไม สิ่งดังกลาวจะชวยเสริมสราง
บรรยากาศความเปนกันเองระหวางผูมีสวนรวมในการสนทนาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. คาใชจายที่จําเปนแกผูรวมสนทนา เพื่อไมเปนการสรางความเดือดรอนแกผูเขารวม
สนทนา แมจะเปนสิ่งที่เล็กนอย แตในทางจิตวิทยาแลว เปนสิ่งสําคัญมาก สําหรับการแสดงออกซึ่ง
ความมีน้ําใจของผูที่ทําการสนทนา และการไมละเลยความเปนจริงของคาใชจายที่เกิดขึ้นกับผูรวม
สนทนากลุม โดยเฉพาะคาเดินทาง คาอาหาร และน้ําดื่มระหวางการเดินทาง
7. สถานที่และระยะเวลา อาจจะเปนบาน ศาลาวัด ใตรมไม ที่มีอากาศถายเทสะดวก
หางไกลจากความพลุกพลาน เพื่อใหผูเขารวมสนทนาไดมีสมาธิในเรื่องตาง ๆ ที่กําลังสนทนากัน
สวนระยะเวลาในการสนทนา โดยทั่วไปไมควรเกิน 2 ชั่วโมง ตอ 1 กลุม

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
ตองเปนเรื่องกอนดําเนินโครงการ เพื่อใหขอมูล ขอคิดเห็น ทัศนคติจากกลุมคนตาง ๆ
นํ า ไปประกอบการตั ด สิ น ใจ หากสามารถกระจายกลุ ม คนได ทั่ ว ถึ ง จะสามารถทํ า ให ยึ ด กุ ม
สภาพการณตาง ๆ ของพื้นที่และกลุมคนเพื่อดําเนินนโยบาย แผนงาน กิจกรรม โครงการไดเปน
ประโยชนสูงสุด
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ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. เปนวิธีการเก็บขอมูลที่เสียคาใชจายนอย ทํางาย
2. ประเด็นปญหาที่มีการตกลงกันไมได หรือเปนเรื่องออนไหว สามารถใชไดดี
3. ใหความยึดหยุนในการคนหาประเด็นหรือสืบคนลึกในขอมูลบางอยาง
4. ขอมูลมีชีวิตชีวา
5. แกไขประเด็นการสนทนา คนเขารวมเทาเทียมกัน เปดโอกาสโตตอบกัน ลดความ
กลัวเกรง การมองในแงราย
ขอจํากัดของเทคนิคและแนวทางแกไข
1. คุณภาพของขอมูลจากการสนทนากลุมยังขึ้นกับปจจัยตาง ๆ เชน ทักษะ ความสามารถ
ประสบการณเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น ตองคิดเลือกผูรวมสนทนาใหถูกตอง
2. ถาผูดําเนินการสนทนาเปนคนเรื่อย ๆ พูดไมเกง สีหนาทาทางไมแจมใส ควรตองเลือก
คนที่มีบุคลิกเชิญชวนใหคนพูด ไมทําตัวเปนผูสอน หรือผูเชี่ยวชาญ ที่คอยอธิบายหรือ
ใหคาํ ตอบหรือตัดสินวาผิดหรือถูก เนนกระตุน ใหกลุมพูด มีทักษะ ในการจุดประเด็น
หรือดึงประเด็น เกงในการสรางบรรยากาศ มีความออนไหว (Sensitive) ในความรูสึก
หรืออากัปกิริยาของชาวบา
3. ผูรวมสนทนาบางคนผูกขาดการพูด ผูดําเนินการสนทนาตองถามคนอื่น ๆ ใหรวมแสดง
ความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลจริงจากคนอื่น ๆ ดวย
4. ผูรวมสนทนาไมเปดเผยขอมูลจริง จึงจําเปนตองตรวจสอบกับแหลงอื่น ๆ ดวย เชน
ขอมูล เอกสาร หลักฐาน รายงาน การศึกษาวิจัยบุคคลอื่น ๆ ประกอบการประมวลสรุป
อีกครั้งหนึ่ง
5. แมจะเก็บขอมูลและความคิดเห็นงาย แตขอมูลอาจจะประมวล วิเคราะหและตีความยาก
เนื่องจากมีความหลากหลาย จึงตองสรางกรอบประเด็นการสรุป วิเคราะหไวเปน
เบื้องตน
6. ไมสามารถบอกความถี่หรือการกระจายตัวของขอมูลในลักษณะตัวเลขเชิงปริมาณได จึง
ไมควรใชเทคนิคนี้ในลักษณะตัวเลขสถิติ
7. ผูที่ถูกนํามารวมพูดคุยในการสนทนากลุม มักถือเกาความสะดวก มากกวาเปนตัวแทน
ของชุมชนหรือกลุมประชากร ดังนั้น การสนทนากลุม จึงไมสามารถใชเพื่อเปนตัวแทน
ของภาพรวมที่เกิดขึ้นในคนกลุมใหญ การเลือกผูสนทนากลุมจึงตองใหไดผูนําของ
ชุมชนจริง ซึ่งทําโดยวิธีสังคมมิติ วิธีทางเครือญาติ วิธีผูนําธรรมชาติ
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ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1. ไดขอมูลความคิดเห็น ทัศนคติที่สอดคลองกับเหตุการณ หรือโครงการตามความเปน
จริงของพื้นที่และกลุมเปาหมาย
2. ไดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมสนทนากลุมกับผูดําเนินการและคณะ อันจะสงผลให
พัฒนาเปนเครือขายในเรื่องอื่น ๆ ไดตอไป
3. ไดคําตอบหรือเหตุผลที่ชัดเจนในสิ่งที่คลุมเครือ หรือมีความแตกตางในขอมูล
4. รายงานขอมูลความคิดเห็นที่ประมวลอยางเปนระบบ
5. นําผลลัพธสงตอใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ ไดรับรูความคิดเห็น ทัศนคติ
เหตุผลของกลุมคนตอโครงการ ทําใหสามารถตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น
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การจัดสัมมนา / ฝกอบรม
Seminar /Training
-------------------------------------------------------------

วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อนําเสนอขอมูลและสรางความเขาใจในเรื่อง ๆ หนึ่งใหแกผูเกีย่ วของหรือผูสนใจ
ตาง ๆ เพื่อใหสามารถสื่อสารกับสาธารณชนไดอยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจไดรับทราบและเรียนรูหลักการและเหตุผลในเรื่องนัน้ ๆ
รวมทั้งใหขอมูลดานวิชาการและรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับเรือ่ งนั้น ๆ ไดมี
ความรู ความเขาใจ
วิธีดําเนินการ
ตองมีการเตรียมการอยางดี องคกรผูจัดจําเปนตองชัดเจนถึงวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ คณะบุคคลที่องคกรมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจําเปนตอง
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมดังกลาวอยางรอบคอบ มีการเตรียมพรอมอยางดีใน
ดานเนื้อหาสาระและการอํานวยการตาง ๆ คือ
1. คณะผูไดรับมอบหมายในการจัดกิจกรรม จัดประชุมคณะบุคคลที่เกี่ยวของในองคกร
เพื่อสรางความชัดเจนรวมกันในจุดประสงคการจัดสัมมนาและวางแผนเตรียมการจัด
รวมกันกอนแบงบทบาทใหแตละฝายรับผิดชอบงานไปดําเนินการ
2. ในการเตรียมการ
ควรมีการประเมินและมีความชัดเจน ตอบคําถามไดวามีความจําเปนอยางไรที่ตองจัดสัมมนา
และในการจั ด กิ จ กรรมนั้ น มี จุ ด ประสงค อ ะไร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป อ งกั น การ ตี ค วามที่ ผิ ด พลาดของ
ผูเกี่ยวของหรือผูสนใจตอเจตนาของการจัดกิจกรรม คณะผูจัดจําเปนที่จะตองตอบคําถามใหไดวา
ทําไมถึงจําเปนตองจัดสัมมนาทางวิชาการ ทําไมไมจัดเปนเพียงการประชุม หรือการแถลงขาว
เนื้อหาสาระในการจัดสัมมนาควรเปนเรื่องที่ตองการเวลาในการทําความเขาใจ เนื้อหาสาระที่มี
ความซับซอน มีรายละเอียดที่ตองทําใหเขาใจ ไมใชเรื่องที่มี ลักษณะเฉพาะที่เพียงตองการแจงให
สาธารณชนทราบ
3. สงจดหมายเชิญผูเกี่ยวของหรือผูสนใจโดยเฉพาะผูที่มีสวนไดเสียกับโครงการมารวม
ในการสัมมนาดวย ทั้งนี้ในจดหมายเรียนเชิญผูเขารวมสัมมนานั้น ตองใหรายละเอียด
ในการจัดสัมมนาครอบคลุมหลักการและเหตุผล ความเปนมาของการสัมมนา
จุดประสงค เนือ้ หาการจัดสัมมนา สถานที่ วันเวลาที่ชัดเจน และกําหนดการสัมมนา
การสงจดหมายเชิญผูเขารวมสัมมนาตองสงลวงหนาพอสมควร เพื่อใหผูถูกเชิญได
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เตรียมตัวมารวมสัมมนาได อยางนอยควรสงจดหมายเชิญลวงหนาไมต่ํากวา 20 วัน
4. ในระหวางการเตรียมสัมมนา ควรไดมีการปรึกษาหารือ คาดการณเกี่ยวกับคําถามที่
อาจจะเกิดขึ้นระหวางการสัมมนาและควรไดมีการจัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับ
ตอบคําถาม รวมทั้งบุคลากรที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับดานเทคนิค และการเตรียมเอกสารที่
เปนขอมูลเพิ่มเติมใหกับผูเขารวมสัมมนาดวย
5. จัดเตรียมเอกสารสําหรับสัมมนาใหแกผูเขารวมสัมมนาใหพรอม จํานวนเอกสารที่
จัดเตรียมตองมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม สาระของเอกสารที่
จัดเตรียมตองครอบคลุมสาระเนื้อหาตาง ๆ รวมทั้งจัดทําเอกสารสรุปเพื่อใหเกิดความ
เขาใจงายขึ้น
6. ประชุมเตรียมความพรอมกับวิทยากร เพื่อใหวิทยากรเขาใจในจุดประสงคของการจัด
สัมมนาและกําหนดขอบเขต ประเด็น เนื้อหาเรื่องที่ตองการใหวิทยากรที่นําเสนอใน
ระหวางการสัมมนา /ฝกอบรม รวมทั้งการเตรียมสื่อในการนําเสนอใหพรอมเพื่อใหเกิด
หลักประกันวาสาระเนื้อหาไดถูกสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจกับผูเขารวมกิจกรรมอยาง
ถูกตอง เหมาะสม
7. กําหนดการสัมมนา ผูจัดจําเปนที่จะตองกําหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับเนื้อหารวมทั้ง
ตองเปดเวลาสําหรับการซักถามจากผูเขารวมสัมมนา
8. จัดเตรียมการประเมินผลการสัมมนา เพื่อทราบการบรรลุผลของการสัมมนาตาม
วัตถุประสงค และประมวลขอมูลที่ไดจากการประเมินผล

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
การจัดสัมมนาวิชาการมีความเหมาะสมในกรณีเรื่องนั้น ๆ มีลักษณะ ดังนี้คือ
1. มีรายละเอียดมาก รวมทั้งเพื่อใหเกิดการถกเถียงดานวิชาการตอประเด็นที่สังคมหยิบยก
ขึ้นมา
2. การจัดเวทีวิชาการดังกลาวสมควรจัดขึ้น เมื่อคณะผูจัดมีความพรอมดานบุคลากรและมี
สาระวิชาการเพียงพอที่จะนําเสนอตอสังคม
3. เวทีวิชาการมีประโยชนตอการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาธารณะ
หรือเพื่อปรับปรุงสาระของงานนั้นมีความสอดคลองเหมาะสมและถูกตอง

ประโยชนและขอจํากัด
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ประโยชนของเทคนิค
1. ขอมูลกระจายและเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวางและรวดเร็ว
2. สรางภาพลักษณที่ดีในความโปรงใสของการดําเนินกิจกรรม
3. กอใหเกิดความมั่นใจและความไววางใจจากสาธารณะมากขึ้น
4. เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในองคกรที่ดําเนินการ
5. สรางความสัมพันธตอสาธารณะในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาจากการนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขอจํากัดของเทคนิค
2. ไมสามารถเปดใหประชาชนผูสนใจทุกคนเขารวมกิจกรรมได
3. กลุมบุคคลผูไมไดรับเชิญเขารวมกิจกรรมอาจไมเขาใจโครงการและเกิดความระแวง
สงสัย
ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1. ไดตรวจสอบขอมูลที่ผูเขารวมการสัมมนานําไปขยายตอวามีการดําเนินการหรือไม
อยางไร ขอมูลที่นําเสนอเปนอยางไร ความถูกตอง ครบถวนของขอมูลที่สื่อสาร
ตอไปนั้นมีปริมาณมากนอยเพียงใด
2. ไดผลการสัมมนานําเสนอเขาสูกลไกผูบริหารในองคกร เพื่อใชใหเปนประโยชนตอ
การพิจารณากําหนดแผนการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
3. ไดผลการสัมมนาเพื่อจัดทําเปนเอกสารเผยแพรสูสาธารณชน

การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต
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Interactive Website / Web board
------------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
เพื่อใหเปนเครือ่ งมือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบสองทาง กลาวคือ เพื่อให
หนวยงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่ดําเนินการสามารถโตตอบหรือแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารกับ
ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นระหวางกันได สมควรจัดใหการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตเปน
สวนหนึ่งของศูนยขอมูลขาวสารดวย
เพี่อใหการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตมีลักษณะเปนการสื่อสารขอมูลและขาวสารแบบ
สองทางอยางสมบูรณ นอกจากการใหบริการขอมูลและขาวสารทางอินเทอรเน็ตดังกลาวขางตน
สมควรจัดพื้นที่บนเว็บไซตที่บรรจุขอมูลและขาวสารดังกลาวใหประชาชนที่สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนไดดวย
ลักษณะของเทคนิค
การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด (Interactive Website) เปนเครื่องมือในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ชวยใหประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
มายังหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่นที่ประสงคไดรับความคิดเห็นของประชาชนไดอาจจัดใหเปน
เครื่องมือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแบบทางเดียว หรือแบบสองทางก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
นโยบายของหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่นที่ประสงคไดรับความคิดเห็นของประชาชน
การจัดใหการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซดเปนสวนหนึ่งของศูนยขอมูลขาวสารนั้นอาจ
ดําเนินการไดดวยการนําขอมูลและขาวสารที่จัดใหบริการแกประชาชนไวที่ศูนยขอมูลขาวสารใน
รูปเอกสารบรรจุไ ว ที่เ ว็ บไซดในรู ปเอกสารอิเ ล็กทรอนิ ก ส ในระบบฐานข อมูลและดํา เนิ น การ
เผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต
เชนเดียวกับการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานสื่ออื่น ๆ เชน การแสดงความ
คิดเห็นเปนเอกสารหรือการอภิปรายในที่ประชุม ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงและ
สงความคิดเห็นของตนไปยังหนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่นที่ดําเนินการได แตเปนการสงหรือ
แสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร
การจั ด ให ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ผ า นเว็ บ ไซด อ าจดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานที่
รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ประสงคใหประชาชนแสดงความคิดเห็น หรืออาจดําเนินการ
โดยบุคคลหรือองคกรอื่นที่สนใจก็ได
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วิธีดําเนินการ
การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด มีวิธีการดําเนินการดังนี้
1. การจัดทําเว็บไซด
เนื่ อ งจากการจั ด ให ป ระชาชนแสดงความคิ ด เห็ น ผ า นเว็ บ ไซด ต อ งอาศั ย เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตฐานขอมูลและคอมพิวเตอร ซึ่งตองดําเนินการผาน Internet Server ทั้งนี้ หนวยงาน
บุคคลหรือองคกรอื่นที่ดําเนินการ อาจติดตั้ง Internet Service Provider ก็ได ขึ้นอยูกับความพรอม
ของบุคลากรทางคอมพิวเตอรของหนวยงานนั่นเอง เมื่อจัดหาหรือติดตั้ง Internet Server และ
ระบบฐานขอมูลไดแลว หนวยงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่ดําเนินการ ตองจัดทําเว็บไซดที่จะเปน
ชองทางใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมได
ทํานองเดียวกับการจัดหาหรือติดตั้ง Internet Server และระบบฐานขอมูล หนวยงานบุคคล
หรือองคกรอื่นที่ดําเนินการอาจจัดสรางเว็บไซดดวยบุคลากรของตนเองหรือดวยการวาจางผูรับจาง
ก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมของบุคลากรทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของหนวยงาน บุคคล
หรือองคกรอื่นนั่นเอง
2. การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
เชนเดียวกับการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานสื่ออื่น ๆ หนวยงานบุคคลหรือ
องคกรอื่นที่ดําเนินการสมควรดําเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนแตละประเด็นอยาง
เปนระบบ เพื่อประโยชนในการประมวลและวิเคราะหผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตอไป
อยา งไรก็ ตาม ด ว ยความก า วหนาของเทคโนโลยี อิน เทอรเ น็ต ประกอบกั บ เทคโนโลยี
ฐานขอมูล หนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่นที่ดําเนินการอาจอาศัยเทคโนโลยีดังกลาวชวยในการ
ประมวลและวิเคราะหผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไดเปนอยางดี หากระบบการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผานเว็บไซดไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม จะสามารถชวยประมวล
และวิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา
3. การเผยแพรการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซด
ทํานองเดียวกับการจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานสื่ออื่น ๆ หนวยงานบุคคลหรือ
องคกรที่ดําเนินการสมควรประกาศหรือแจงการดําเนินการใหประชาชนทั่วไปทราบทางสื่อตาง ๆ
เชน การแถลงขาว เวทีพบสื่อ วิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาวชุมชน การสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ
อยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนที่สนใจรวมแสดงความคิดเห็นของตนได

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานอินเทอรเน็ตสมควรจัดทําควบคูกันไปกับการ
จัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานวิธีอื่น ๆ เชน การสัมภาษณรายบุคคล การสนทนากลุมยอย
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ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดมีขอดี เนื่องจากเปนการดําเนินการบน
ระบบอินเทอรเน็ต ซึ่ง Internet Server จะติดตั้งอยูที่ใดก็ได ไมจําเปนตองติดตั้งในทองที่ที่
โครงการหรือกิจกรรมตั้งอยู ในกรณีที่หนวยงาน บุคคลหรือองคกรอื่นที่รับผิดชอบมีโครงการหรือ
กิจกรรมที่รับผิดชอบหลายโครงการหรือกิจกรรม ก็ไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ในพื้นที่ตั้ง
โครงการหรือกิจกรรมก็ได แตสามารถติดตั้งไวที่ใดที่หนึ่ง เชน ที่สํานักงานใหญเพียงแหงเดียวก็
เพียงพอแลว เพราะดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตนั้น ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผานเว็บ
ไซดจากที่ใดก็ไดที่มีเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
ขอจํากัดของเทคนิค
อยางไรก็ตาม การจัดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดมีขอจํากัด เนื่องจากเปน
เครื่องมือที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและชองทางโทรคมนาคม เชน โทรศัพท
ดังนั้น การแสดความคิดเห็นผานเว็บไซดจงึ สามารถกระทําไดเฉพาะประชาชนที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรและชอทางโทรคมนาคม ที่สามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไดเทานัน้ นอกจากนั้น
เฉพาะประชาชนที่มีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น
ที่สามารถแสดงความคิดเห็นผาน
เว็บไซดได

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
เนื่ อ งจากการแสดงความคิ ด เห็ น ผ า นเว็ บ ไซด ขึ้ น อยู กั บ ความพร อ มทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและโทรคมนาคม ซึ่งยังมีขอจํากัดอยูคอนขางมาก จึงไมสมควรจัดใหมี
การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซดเพียงอยางเดียว แตสมควรดําเนินการควบคูไปกับการจัดให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นผานสื่ออื่น ๆ ดวย

การสํารวจความคิดเห็น
Surveys and Telephone Polls
-------------------------------------------------------------------------- 100 -

วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคและลักษณะ
1. เพื่อเปนชองทางในการรับความเห็นสะทอนกลับ
2. เพื่อใหไดขอคิดเห็นเฉพาะเรื่องที่นาเชื่อถือทางสถิติ
3. เพื่อใหไดขอคิดเห็นที่สะทอนถึงความรูสึกของชุมชน
4. เพื่อหาคําตอบวาชุมชนไดรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการอยางเพียงพอหรือไม หรือไดรบั
ขอมูลจากวิธีการหรือแหลงอื่น ๆ หรือไม ยางไร
5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในชวงที่ผานมา
6. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงเอกสารหรือขอมูลที่เผยแพรออกไปแลว
7. เพื่อวัดความรูส ึกและเหตุผลเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม
8. เพื่อถามความคิดเห็นและความรูสึกหลังการประชุมหรือการรับฟงเวทีสาธารณะ
ลักษณะของเทคนิค
1. เปนการสํารวจความคิดเห็นทั่วไปหรือเจาะจงประเด็น โดยใชแบบสอบถานม (การ
พบปะดวยการเขียนตอบหรือการถามตอบดวยปากเปลา (ทั้งพบปะตัวตอตัวและทาง
โทรศัพท)
2. เปนเทคนิคที่ใชวัดปราณไดซึ่งจะทําใหเห็นรูปธรรมที่เทคนิคอื่นไมสามารถทําได
3. กลุมเปาหมายที่ใชสํารวจ ถาเปนกลุมเล็กก็จะสอบถามทั้งหมด หรือหากเปนกลุมใหญ
ก็จะสอบถามเปนบางคนโดยใชวิธีสุมตัวอยาง
4. ตองใชวิธีการทางสถิติเพื่อเลือกกลุมตัวอยางและการวิเคราะหผล แปลผลอยาง
เหมาะสมเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ
5. ตองใชผูเชี่ยวชาญในการตั้งคําถามและการบริหารจัดการ ดําเนินการตลอด
กระบวนการ
6. ผลที่ไดจะคลาดเคลื่อนไดงาย ถาผูปฏิบัติงานไมไดรับการฝกฝนที่ดี หรือ มีอคติใน
เรื่องนั้น
7. เปนสวนประกอบของการสัมภาษณชุมชนโดยตรง
วิธีดําเนินการ
- การเตรียมการ
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1. ระบุเปาหมายใหชัดเจนวาตองการรูอะไรจากผูถูกถาม ตองอธิบายใหชัดเจนเพื่อผูตอบ
จะไดยินดีตอบ
2. ตองใหผูมีความชํานาญเปนผูตั้งคําถามจึงจะทําใหไดคําตอบที่นาเชื่อถือ เปนระบบหาก
ทําโดยมือสมัครเลนอาจถูกกลาวหาวาลําเอียง อคติ หรือไปละเมิดสิทธิสวนบุคคลจะ
ทําใหผลที่ ไดไมนาเชื่อถือ
3. หากเปนแบบสอบถามที่ใชวิธีเขียนตอบ ก็ควรจะเปนคําถามปลายปดที่มีตัวเลือก
(Multiple Choices) ซึ่งคนจะตอบงาย และมีโอกาสตอบมากกวา มีคาทางสถิติ ที่
นาเชื่อถือมากกวา แตก็ควรมีคําถามปลายเปดหรือใหมีขอ เสนอแนะ เพื่อจะไดขอมูล
หรือความรูสึกที่สมบูรณมากกวาในสิ่งที่ไมไดถาม โดยมีลักษณะสําคัญดังนี้ คือ
- ควรเวนพื้นทีส่ ําหรับการเขียนตอบใหมากพอ
- มีคําแนะนําที่ชัดเจน และอธิบายใหชัดเจนวาจะนําขอมูลที่ไดไปทํา
อะไร
- ในแบบสอบถามตองใหชื่อและที่ติดตอของผูจัดทําไวอยางชัดเจน
เพื่อใหตดิ ตอไดสะดวก
4. หากเปนการสอบถามปากเปลาหรือใชการสัมภาษณ คําถามตองไมยาวเกินไป ชัดเจน
ไมทําใหสับสน ไมใชถอยคํากํากวมหรือจะทําใหเกิดความลําเอียงหรืออคติ
5. ทดสอบทดลองใชคําถามเพื่อประกันวาคําถามไมลําเอียง และจะไดขอมูลที่ตองการ
6. การกําหนดกลุม เปาหมาย หากเปนกลุมเล็กก็อาจถามทุกคน แตถาหากผูมีสวนไดเสีย
มีจํานวนมากก็ใชวิธีสุมตัวอยางตามระเบียบวิธีทางสถิติ ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐาน
เพื่อใหไดตัวแทนที่แทจริง ไมลําเอียง กระจายไปอยางทัว่ ถึง และจํานวนตองมากพอ
เพื่อใหมั่นใจวาเราไดขอมูลและเขาใจความแตกตางในความเห็นระหวางผูตอบ
- การดําเนินการสํารวจขอมูล อาจดําเนินการไดหลายวิธี ดังนี้
1. แบบสอบถามอาจนําไปสงใหที่บาน หรือวางไวในหองประชุมใหหยิบเอง แต
ตองติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวย
2. อาจสงแบบสอบถามทางไปรษณียไ ปใหกลุมเปาหมายที่สุมไวแลว ซึง่ ตองมีของที่
จําหนายติดแสตมปสงไปใหดว ยเพื่อสงคืนและในแบบสอบถามควรกําหนดระยะเวลา
สงคืนดวย
3. หากเปนการสอบปากเปลาหรือการสัมภาษณ ก็จะใช “วิธีการสัมภาษณรายบุคคล ที่
กลาวมาแลว
4. สําหรับการสอบถามทางโทรศัพท จะตองกําหนดวิธกี ารสุมกลุมตัวอยางวาจะสุม
อยางไร จะใชวิธสี ุมแบบงาย (Random Sampling) หรือ Representative Sample หรือวิธี
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ใด แลวจึงจะดําเนินการใหถูกตอง
การบันทึกขอมูล สามารถดําเนินการไดโดย
1. ถาเปนการสอบถามที่เขียนตอบ ผูแสดงความคิดเห็นจะเปนผูกรอกเอง ผูดําเนินการจะ
นําคําตอบมาวิเคราะหไดเลย
2. ถาเปนการสอบถามทางโทรศัพท ผูสอบถามจะเปนผูจ ดบันทึก ระยะเวลาที่ถามควรใช
เวลาประมาณ 30 นาที แตกอนจะเริ่มสอบถามจะตองใหผูตอบมีความเขาใจพรอมที่จะ
ตอบคําถามและมีเวลาเพียงพอ ถาไมมีเวลาหรือยังไมวางควรนัดหมายใหม
3. การสัมภาษณหรือการสอบถามทางโทรศัพท ผูบันทึกจะตองรีบบันทึกรายละเอียดที่ได
ทันทีที่เสร็จสิ้นการพูดคุย
4. ถาผูสัมภาษณหรือผูสอบถามมีหลายคน ควรจัดใหพวกเขาไดพบกันบอย ๆ เพื่อจะไดนํา
เนื้อหาประเด็นตาง ๆ มาเปรียบเทียบ แลกเปลีย่ นขอมูล วิธีการสัมภาษณ คําถาม และ
เทคนิคของการสัมภาษณ
ทั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลโดยวิธวี ิทยาศาสตร เปนวิธีการที่เชื่อถือได

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
1. การสํารวจความคิดเห็นดวยการสัมภาษณโดยตรงหรือทางโทรศัพท จะดีกวาการสงทาง
ไปรษณีย เพราะจะเกิดปฏิกิริยาเร็ว และโตตอบทันที
2. ใชรวบรวมความคิดเห็นของผูที่ไมมีโอกาสมารวมประชุมหรือไมอยากพูดตอหนา
ชุมชนในเวทีอื่น ๆ
3. เมื่อตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจงจากชุมชน
4. เมื่อตองการใหประชาชนแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่โดยไมตองระบุชื่อ หรือไมใหผูอื่น
รูตัวผูแสดงความคิดเห็น
5. เมื่อตองการประเมินความคิดเห็นตาง ๆ ออกมาเปนสัดสวนที่แนนอน

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. ใหขอมูลที่ไมสามารถไดมาดวยวิธีอื่น แมการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจะไมมากนัก
2. การสงแบบสอบถามทางไปรษณียจ ะประหยัดคาใชจาย สะดวก
3. ขอมูลเจาะกลุม เฉพาะไดดี
4. ถากลุมที่สุมกระจายไดดีถูกตอง และหากมีการตอบกลับดีจะทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือ
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5. เปนชองทางทีผ่ ูไมประสงคออกนามสามารถเขียนขอคิดเห็นตาง ๆไดเต็มที่
6. วัดปริมาณไดทําใหเกิดภาพรูปธรรม หรือเปรียบเทียบขอคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันได
ชัดเจนวามีเหตุผลอยางไร ทําใหเขาใจประเด็นตาง ๆ ไดชัดเจน
7. เห็นความเคลื่อนไหว ความรุนแรงของประเด็นตาง ๆ ของผูมีสวนไดเสีย ถาใชเวลา
เก็บขอมูลนานก็จะไดขอมูลมากมาย
8. ผูมีอํานาจตัดสินใจจะใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจไดอยางมั่นใจ
9. การสอบถามทางโทรศัพท จะไดรับความคิดเห็นโดยทันที

ขอจํากัดของเทคนิค
1. การเขียนตอบแบบสอบถามอาจไมสะทอนความคิดเห็นของชุมชนอยางแทจริง
เพราะผูเขียนตอบมักเปนคนมีความคิดเห็นในดานชอบ/ไมชอบอยางรุนแรง
2. ผลที่ไดขึ้นอยูกับสัดสวนของการตอบแบบสอบถามกลับ ซึ่งการตอบกลับมักจะมี
สัดสวนต่ํา
3. ใชเวลามาก คาใชจายในการวิเคราะหคําตอบคอนขางสูง
4. การกระจายขอมูลอาจไมดี เพราะทําไดไมมาก ตองสุมกลุมตัวอยาง
5. การแปรผลที่ไดจากการสํารวจอาจคลาดเคลื่อนงาย
6. เปนการใหน้ําหนักของคําตอบเทากัน ระหวางผูที่ตอบอยางมีความรูสึกลึกซึ้งในประเด็น
นั้น กับผูตอบเหมือนกันโดยที่ไมไดสนใจนัก
7. การสอบถามทางโทรศัพทอาจไมคอยโปรงใส เพราะมีแตผูสอบถามเทานั้น ที่จะรูวาเกิด
อะไรขึ้นในการสอบถาม
8. การใหขอมูล เปนการพูดคุยตัวตอตัว แตไมเห็นหนา แตไมไดเผชิญหนา ไมเห็น
อากัปกิริยา จึงอาจไดขอมูลที่ไมถูกตอง หรือผิดไปเลยก็ได ซึ่งจะขึ้นอยูกับผูสอบถาม
9. อาจทําใหไดประเด็นใหม ๆ ที่ทําใหชุมชนเกิดความกังวล เพราะไดพูดคุยแบบไม
เผชิญหนากัน

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1. ไดทราบวามีอะไรในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร
2. ไดขอ คิดเห็นและทาทีพรอมทั้งเหตุผลของชุมชนในเรื่องนั้น
3. ไดทราบขอดี-ขอบกพรอง ในการใหขอมูลของโครงการหรือกิจกรรมแกชุมชน หรือ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมมีสวนรวมอื่น เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข หรือทําใหดีขึ้น
4. เพื่อนําไปเปนขอมูลในการตัดสินใจ ในการปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ

สายดวน / สายตรง
Hot line
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----------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อใชเปนการใหขอมูลแกประชาชน รับฟงความคิดเห็นแบบทางเดียว แบบสองทางก็
ไดและใชไดตลอดเวลาเพื่อชวยแกไขขอของใจในทันทีทนั ใด
2. เพื่อใชในการใหขอมูลเบื้องตน/ขอมูลที่ชัดเจนของหนวยงานที่ประชาชนสนใจและ
ตองการโดยเรงดวน
3. ใชสําหรับผูมีจุดหมายรวมกัน อยากเสนอความคิดเห็นหรือขอทราบขอมูลทันที ไมวา
จะอยูใ กลหรือไกลจากโครงการ
ลักษณะของเทคนิค
1. เปนเครื่องมือที่ใชรับฟงความคิดเห็นของประชาชน/ชุมชน ทางโทรศัพท โดยที่ผู
โทรศัพทเขามาจะโทรฟรี โทรไดตลอดเวลาทันที่ตองการ
2. เปนการสื่อสารไดทั้งทาเดียว และสองทาง คือ ใหประชาชนโทรศัพทเขามาสอบถาม
ขอมูลหรือเสนอขอมูลหรือความคิดเห็นก็ได
3. เปนการเตรียมขอมูลที่ชัดเจน (ไมใชความคิดเห็น) โดยการบันทึกเทปไวเพื่อให
ประชาชนสามารถเลือกฟงรายละเอียดที่เขาสนใจ โดยกดหมายเลขตามคําแนะนําใน
เทปไดตลอดเวลา
4. ประชาชนที่โทรศัพทเขามาเพื่อเสนอขอมูลหรือความคิดเห็นก็จะไดรบั การบันทึกเทป
ไวโดยอัตโนมัติตลอดเวลา
5. ถาเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น จะมีเจาหนาที่ประจํา

วิธีดําเนินการ
การติดตั้งโทรศัพทสายดวนอาจจะติดตั้งกึง่ ถาวร คือตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการหรือ
ติดตั้งชั่วคราวเฉพาะชวงที่ตอ งการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน เชน ระหวางเตรียมการจะจัดใหมี
ประชาพิจารณา หรือชวงที่มปี ญหาวิกฤติเกิดขึ้น โดย
1. มอบหมายทีมงานใหรับผิดชอบ การติดตั้งโทรศัพท สายดวนสายตรง ควรพิจารณา
ติดตั้งมากกวา 1 สาย หรือมากเทาที่จะทําได เพื่อปองกันการโทรศัพทเขามาแลวเกิด
สัญญาณไมวาง ซึ่งจะทําใหไมสามารถไดรับรูหรือใหขอมูลไดทันที
1.1 มีเจาหนาที่ประจําเพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูล และติดตั้งเครื่องตอบรับ
อัตโนมัติ เพื่อแนะนําประชาชนที่โทรศัพทเขามาสอบถามขอมูลเบื้องตนโดย
แนะนําใหกดหมายเลข ขอมูลที่ตองการ (ขอมูลตาง ๆ ไดบันทึกเทปไวกอน
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แลว)
1.2 ถาประชาชนโทรศัพทเขามาเพื่อเสนอขอมูลหรือขอคิดเห็น เครื่องตอบรับ
อัตโนมัติก็จะแนะนําใหฝากขอความ ขอกังวลที่ตองการบอกหรือใหฝากชื่อ
และเบอรโทรกลับหากจะใหเจาหนาที่โทรกลับ จึงควรบันทึกขอมูลไวใน
เครื่องตอบรับวา เจาหนาที่จะโทรกลับโดยเร็ว
1.3 ตรวจสอบเครื่องตอบรับอัตโนมัติอยางสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูเรื่องโทรศัพทสายดวนสายตรงอยางทัว่ ถึงโดยผานสื่อ
ตาง ๆ ทั้งหนังสือพิมพทองถิ่น สถานีวิทยุ โทรทัศน แผนปลิว ติดประกาศในที่
สาธารณะเอกสารที่ใชในการใหขอมูลในเว็บไซด หรือประกาศในเวทีประชุมตาง ๆ ที่
จัดขึ้น เพื่อกระตุนใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น
3. บันทึกคําถามแตละคําถามอยางเปนระบบ ทั้งเวลาทีร่ บั ชื่อผูถาม ชองทางการตอบ
กลับหรือ ยังอยางไร สถิติคําถามหรือขอมูลที่ประชาชนสอบถามหรือเสนอเขามา
คําถามที่ไม สามารถตอบไดทันที แตตองคนควาและควรตอบกลับอยางรวดเร็ว
(ภายใน 24 ชั่วโมง)
4. ตรวจสอบวา ไดตอบคําถามทุกคําถาม/ติดตอกลับไปยัง ผูประสงคใหติดตอกลับ
หมดแลวหรือยัง

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
1. เมื่อประชาชนหรือชุมชน มีความวิตกกังวลในกิจกรรมหรือโครงการที่กําลังดําเนินการ
จึงตองการมีชองทางขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึน้
2. สถานการณในชุมชนเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว สายดวนสายตรงจึงเปนเครื่องมือที่จะ
ชวยลดปญหา ลดความตึงเครียดได เพราะไดพดู คุย โตตอบทันที
3. เมื่อโครงการมีผลกระทบในวงกวาง หรือชุมชนที่ไดรบั ผลกระทบอยูกระจัดกระจายไม
สะดวกทีจ่ ะมาพบเจาหนาที่โครงการ หรือมีโอกาสนอยที่จะเขารวมเวทีตา ง ๆ การ
โทรศัพทจะทําใหติดตอไดทันที ตลอดเวลาและไมตองเดินทางไกล

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. ประชาชนทีส่ นใจสามารถขอขอมูล หรือใหขอมูล เสนอขอคิดเห็นขอกังวลตอ
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หนวยงานรับผิดชอบไดโดยตรง และไดรับคําตอบอยางรวดเร็ว
2. สะดวก รวดเร็ว สําหรับประชาชนไมตองเดินทางไกล ถามีเครื่องโทรศัพท โทรจากที่ใด
ก็ได
3. ลดการเผชิญหนาระหวางประชาชน ชุมชน กับ หนวยงานหรือเจาหนาที่
4. ไดขอมูล ขอคิดเห็นจากผูค นที่หลากหลายรวมทั้งผูไมประสงคจะเปดเผยตัวตน
5. ติดตั้งไดทั้งในสํานักงานใหญ และในพืน้ ที่
6. หลังการติดตอสายดวนตรงแลวคาใชจายอื่นจะไมเพิ่มขึน้ มาก
ขอจํากัดของเทคนิค
1. ใชไดเฉพาะพืน้ ที่ที่ติดตั้งโทรศัพทได
2. คาใชจายสูงในระยะแรก
3. คําถามที่ตองตอบสนองอยางรวดเร็ว อาจเปนภาระตอทีมงาน
4. การฝากขอความ ทําใหไมสามารถตรวจสอบความถูกตองได

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1.
2.
3.
4.

ไดรูไดเขาใจ ความสนใจความกังวลของชุมชน ไดสอดคลองกับสถานการณทันที
ไดขอแสนอแนะและแนวทางในการดําเนินกิจกรรม เทคนิคอื่น ๆ
ไดขอสรุปที่จะปรับปรุงขอมูลใหสมบูรณ
สรางความมั่นใจใหประชาชนไดวา พวกเราจะไดขอมูลรวดเร็ว และขอกังวล
ขอคิดเห็นของพวกเขาจะถึงหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
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การมีสวนรวมของประชาชน
ระดับที่ 3 เขาไปเกี่ยวของ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
Workshop
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--------------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่อใหเกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม ตามประเด็นที่กําหนด และ
นําผลที่ไดไปเปนแนวทางปฏิบัติ
2. เปนการทําความเขาใจในประเด็นที่กําหนด หรือปองกันความเขาใจทีไ่ มถูกตอง
3. เพื่อใหไดขอตกลงในเรื่องทีจ่ ะดําเนินการ
4. ใชในการตัดสินใจเสนอทางเลือกหรือการพัฒนาทางเลือก
5. เพี่อใหมกี ารกําหนด คนหาขอกังวล และขอหวงใยในเรือ่ งตาง ๆ
6. พิจารณาทบทวนวิธีการศึกษา และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ลักษณะของเทคนิค
1. เปนการประชามที่มีเปาหมายแนนอน มีวัตถุประสงคเฉพาะและตองการคําตอบที่
ชัดเจน
2. เปนการสื่อสารสองที่ไดแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น ทัศนคติซึ่งกันและกัน
3. เปนรูปแบบการประชุมที่เปนทางการ ผูเขารวมประชุมจะมีปฏิสัมพันธกันสูง มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อใหไดขอสรุป หรือขอตกลงรวมกัน แลวทุกคนจะตอง
ยอมรับผลที่ไดนั้น
4. ไมเหมาะสมที่จะใชกับคนกลุมใหญ คือ ไมเกิน 20 – 30 คน โดยควรประกอบดวย
ตัวแทนผูมีสวนไดเสียกับประเด็นหรือเรื่องนั้น ๆ ทุกกลุม
5. ทําหนาที่เปนผูนําการประชุม (Facilitator) เพื่อเอื้อใหเกิดกระบวนการประชุมทีมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางทั่วถึง หากตองมีผูเชี่ยวชาญหรือผูรูในเรื่องนั้น ๆ ก็ตอง
เชิญวิทยากรอื่น

6. เปนการประชุมที่จัดซ้ําไดเทาที่จําเปน

วิธีดําเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. กําหนดหัวขอหรือประเด็นทีจ่ ะประชุมวาเรือ่ งอะไร
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2. กําหนดประเด็น หรือเปาหมายของการประชุมใหชดั เจนวา ตองการอะไรมากนอย
เพียงใด เชน ตองการจะไดขอสรุปของ
- ขั้นตอนของการจะดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
- ไดมติของการจัดลําดับความสําคัญ
- แผนปฏิบัติการที่ควรจะเปน
- การประเมินความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรม
- การคนหาปญหาผลกระทบตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
3. วางแผนการประชุม สถานที่ วัน เวลา วิธีการ ขั้นตอน การดําเนินการประชุมขอมูลที่
จะตองใช วาจะใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลอยางไร ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
4. ผูเขารวมประชุม ตองกําหนดลวงหนาวาเรือ่ งที่จะดําเนินการนี้กระทบกับคนกลุม
ใดบาง อยางไร กลุมผูหวงใย / ผูสนใจ ตองใหมีตวั แทนของคนทุกกลุม และผูสนใจ
เขารวมประชุม โดยมีสัดสวนใกลเคียงกัน ใหมีทั้งเพศชายและหญิงมีทงั้ ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ฯลฯ
5. ตองประชาสัมพันธ ใหทราบอยางทั่วถึงทางสื่อ ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพทองถิ่น ติด
โปสเตอรใหทั่วถึง เปนการกระตุนทั้งผูสนใจ และกลุมผูไดรับผลกระทบ
- สงจดหมายหรือติดตอเชิญตัวแทนกลุมตาง ๆ หรือผูสนใจในพื้นทีน่ ั้นโดยตรง
- ในการประชาสัมพันธหรือการเชิญตองเนนวาการประชุมนี้รับจํานวนจํากัด
และกําหนดวันสิ้นสุดการแจงความจํานงที่จะเขารวมประชุม เพื่อผูจดั การจะ
ไดกําหนดแผนการบริหารจัดการได แตตอ งเตรียมการดวย หากมีผูมารวมเกิน
กวาที่เตรียมไว (อาจจัดเปนหลายกลุม/ หลายเวที/หลายครั้ง)
6. เตรียมคณะทํางาน สําหรับเปนผูนําการประชุม หรือผูอํานวยการกลุม (facilitator) เพื่อ
เอื้อใหเกิดกระบวนการประชุม กระตุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นและนําไปสูขอสรุปของ
การประชุม
7. กําหนดขั้นตอน รูปแบบกิจกรรมที่เคารพและกระตุน ใหผูเขาประชุมมีสวนรวมที่จะ
นําไปสูเนื้อหาหรือเปาหมายที่ตอ งการ
8. เตรียมวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องทีป่ ระชุม

เตรียมการประชุม
ขั้นดําเนินการ
1. สรางความคุนเคยระหวางผูเขารวมประชุมและผูจัด วิทยากร และรวมกันสรางกติกาใน
การประชุม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม เปนเจาของการประชุม
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2. ใหทุกคนไดทราบและเขาใจวัตถุประสงคของการจัดประชุม และผลที่นาจะเกิดขึ้นจาก
การประชุมครั้งนี้
3. นําเสนอขอมูลที่จําเปน และเสนอหัวขอ/ประเด็นยอยที่ตองการใหอภิปราย
4. กระตุนใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นเต็มที่ ทั่วถึงและเทาเทียม ดวยความ
เคารพในขอคิดเห็นของทุกคน ผูนําการประชุมตองไมเลือกปฏิบัติตอผูเขาประชุมไมวา
เขาจะมาเองดวยความสนใจหรือเปนตัวแทนของกลุม
5. ถาความเห็นหรือขอเสนอแนะใด ๆ ทั้งของบุคคลหรือของกลุมตองไดรับการบันทึก
อยางเปดเผย เชน บันทึกลงแผนพลิกแลวปดไวที่ผนังหองเพื่อใหผูเขาประชุมตรวจสอบ
ไดวาถูกตอง ไมถูกบิดเบือน ถาจะมีการแกไขขอเสนอแนะหรือขอสรุปใด จะตองเปน
ความเห็นจากกลุม ผูเขาประชุม เพื่อใหมนั่ ใจวาขอสรุปหรือขอเสนอแนะนั้นเปนเรื่อง
ของผูเขาประชุมจริง ไมมีการบิดเบือนไปตามจุดยืนของผูจัด
6. ประเด็นที่ซบั ซอนหรือตองการขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่ชัดเจนอาจแบงกลุมยอย 5 – 6
คนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนและผลการประชุมกลุม ยอย ตองนําเสนอตอกลุมใหญใหมี
ความเห็น รวมกันทั้งหมด (การแบงกลุมยอยอาจแบงสมาชิกเปนคนกลุมเดียวกัน
หรือคละกันก็ไดแลวแตประเด็นที่ตองการ)
7. ผูนําการประชุมตองสังเกตและเขาใจสถานการณ และแกไขความอึดอัด ความไมสบาย
ใจ หรือความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ประชุม และพรอมจะยึดหยุนหรือเปลี่ยนแปลง
กติกาบางอยาง
8. ผูนําการประชุมตองกระตือรือรน แสดงความจริงใจ และยอมรับกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางแทจริง
9. จัดหมวดหมูของขอคิดเห็น จัดทําเปนขอสรุป ขอเสนอแนะ แลวใหผูเขาประชุม
ตรวจสอบจนยอมรับวาถูกตอง
10. ขอสรุปดังกลาวในขอใด ควรสงสําเนาไปใหทุกคนที่เขารวมการประชุมดวย
ขั้นประเมินผล
1. ประเมินผลจากเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อดูวาผูเขาประชุมบรรลุผลอะไรบาง และพอใจ
เพียงใด จะตรงกับที่ผูจัดคาดหวังหรือไม
2. อาจติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว 1-2 วัน เพื่อติดตามดูประเด็นอื่นที่
อาจเกิดขึ้นระหวางการประชุม เพราะหากเกิดความประทับใจในทางไมดีขึ้น โดย
ไม ไ ด ติ ด ตามแก ไ ขทั น ที จะกลายเป น ความไม พ อใจในวงกว า ง และเป น ป ญ หา
อุปสรรคในการดําเนินงานได
สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
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1. ใชไดในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแตขั้นการระบุปญหา การศึกษาทางเลือกการ
ประเมินทางเลือก และการเลือกทางเลือก
2. ควรจั ด ขึ้ น ก อ นจั ด ทํ า ประชาพิ จ ารณ อยา งเป น ทางการ แต ถา มี ป ระเด็น ที่ ต อ งการ
คําตอบ
ที่ชัดเจนในภายหลัง ก็สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไดตามที่จําเปน ทุกขั้นตอน
3. ตองการผลการประชุมที่ชัดเจน นําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง ไมใชใหแสดงความ
คิดเห็นแลวผานไป
4. ใชกระประเด็นหัวขอที่มีความซับซอน
5. ตองการทําความเขาใจกับชุมชน และประชาชนที่สนใจจะมีสวนรวม
6. เมื่อมีประเด็นเฉพาะที่ตองการพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายละเอียด โดยเฉพาะที่เกีย่ วของ
กับการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้นกับชุมชน
7. เมื่อตองทําความเขาใจประเด็นเชิงนโยบาย หรือเชิงเทคนิคและความตองการของ
ชุมชน

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. เปนการเลือกกลุมเฉพาะทีเ่ กี่ยวของและสนใจไดดี
2. เปนการประชุมที่การมีสว นรวมของประชาชนในระดับสูง มีการปฏิสัมพันธกัน
ตลอดเวลาและจะมีผลใหไดรบั การยอมรับสูงดวย
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนการใหขอมูลกับสาธารณะไดมากกวา
4. ทําใหเกิดการสื่อสารสองทาง
5. ทําใหเขาถึงความคิดของผูนํา กลุมสนใจ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ
และนําไปสูขอเสนอแนะที่เชื่อถือได
6. ขอสรุปที่ไดมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานการไตรตรอง และนําไป
เปนแนวทางปฏิบัติได
7. ใชจัดลําดับความสําคัญของปญหา
8. ใชทบทวนแผน หรือการพัฒนาแผน การปฏิบัติงานหรือพัฒนาทางออกซึ่งเปน
ทางเลือกเฉพาะปญหา
ขอจํากัดของเทคนิค
1. การกระจายของขอมูลอาจไมคอยดีนกั
2. อาจมีตัวแทนกลุมอิทธิพลหรือกลุมการเมืองเขาแทรกแซงงาย
3. จัดเวลาที่เหมาะสมไดยาก เพราะสมาชิกที่มารวมประชุมตองเสียสละเวลาให
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ตรงกันทุกคน
4. คาใชจายสูง
5. ใชเวลาเตรียมการมาก
6. ถาผูเขารวมประชุมที่หลากหลาย บางคนมีฐานะ ยศ ชัน้ ตําแหนงในสังคม อาจ
ครอบงําทางความคิดของคนกลุมอื่น ๆ ได หากผูนําประชุมไมชํานาญในการนํา
ประชุม
7. ขอมูลอาจเบี่ยงเบน ตามผูนําการประชุม

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แลวจะทําใหได
1. เกิดความเขาใจที่ดีระหวาง เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบกับประชาชนในชุมชน
2. สรางความคุนเคยและความไววางใจระหวางโครงการหรือกิจกรรมกับชุมชน
3. ไดขอสรุป ขอเสนอแนะ ตามประเด็นทีก่ ําหนดไว
4. ไดขอตกลง ทางเลือก การจัดลําดับความสําคัญตามที่ตองการ
5. ไดแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจากชุมชนเอง
6. เปนรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ

การประชาเสวนา
(Citizen Dialogue)
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การสื่ อสารที่ดี แ ละมี ประสิทธิภ าพ นับวา เปน พื้น ฐานหลัก ที่สําคั ญในการป องกั นและ
แกปญหาความขัดแยง โดยเฉพาะถาเปนความขัดแยงทางดานคานิยมหรือความเชื่อซึ่งนับวาเปนสิ่ง
ที่ยากในการที่จะใหคนใดคนหนึ่งปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขา อยางไรก็ตาม แมวาแตละ
คนจะมีความเชื่ออยางสุดโตงและใหคุณคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตางกัน แตถาหากทั้งสองฝายไดมีการ
สื่อสาร มี “การประชาเสวนา” Citizens Dialogue หรือ “การสานเสวนาประชาชน” หรือการพูดคุย
และทําความเขาใจซึ่งกันและกันแลวอยางสันติวิธี ความขัดแยงก็อาจจะไมเกิดก็ได
ป ญ หาที่ พ บส ว นใหญ คื อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการกํ า หนดนโยบาย
สาธารณะมักจะมีความตองการที่แตกตางกันไปตางๆ นาๆ ซึ่งการที่คนไดรับผลกระทบมากหรือ
นอยนั้นจะขึ้นอยูกับความตองการเฉพาะของผูนั้น ซึ่งอาจเปนความตองการในดานคานิยม คุณคา
ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี หรือโลกทัศน ซึ่งจะเห็นวาความตองการเหลานั้นเปนผลกระทบที่
อยูนอกเหนือไปกวาประเด็นปญหาที่มีการบัญญัติไวเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอมูลดาน
เทคนิคที่มีอยู ซึ่งบอยครั้งที่สังคมมีการละเลยกับประเด็นเหลานี้เพราะคิดวาเปนเรื่องเล็กนอยไม
สําคัญเทาไร แตความจริงเรื่องที่คิดวาไมเปนเรื่องก็เปนปญหาใหญและทําใหสาธารณชนเกิดความ
ไมลงรอยกันและแบงเปนฝกเปนฝายกลายเปนประเด็นปญหาใหญเกิดขึ้น
อีกตัวอยางหนึ่งของเวทีการประชุมที่พบเห็นบอยๆ ซึ่งไมสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางแทจริงคือ มักจะมีคนกลุมใดกลุมหนึ่งในที่ประชุมที่คอยครอบงําหรือมีอํานาจ
เหนือกว าคนอื่น ๆ ในระหวางการประชุม ซึ่งลักษณะอยางนี้จะไมกอให เ กิดประโยชนตอการ
ประชุมระดมความคิดเห็นอยางแนนอน แตในเวลาเดียวกันจะกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทและเปน
ปฏิปกษตอกันซึ่งเรื่องนี้นับวาเปนเรื่องสําคัญและกระทบตอความเสมอภาคของผูเขารวมประชุม
แสดงความคิดเห็น อยางไรก็ตามจะเห็นวาหลายฝายพยายามสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมีเพิ่มมากขึ้น แตมีขอสังเกตวาหากประชาชนหรือสาธารณชนไมไดเขาไปมีบทบาท
เปนผูนํากระบวนการหรือรวมคิดรวมทํา เวทีการมีสวนรวมนั้นก็อาจจะไมมีความหมายอะไรมาก
นักตอสาธารณชนเพราะกระบวนการตางๆ มักจะถูกสั่งการมาจากเบื้องบนโดย “ผูเชี่ยวชาญ”
(Expert) หรือผูมีอํานาจ ซึ่งหลายตอหลายครั้งประชาชนรูสึกวาผูเชี่ยวชาญหรือผูมีอํานาจเปนผูที่มา
ใหความรูอยางเดียวอยางลนหลามและมากเกินไปแกชุมชนก็มี
กระบวนการสื่อสารสองทางนี้เปนกลไกที่ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผู
กําหนดนโยบายและผูที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะโดยใชวิธีการที่เรียกวา “สานเสวนา
ประชาชน” หรือ “ประชาเสวนา” (Citizen Dialogue)
การประชาเสวนา (Citizen Dialogue) คือกระบวนการมีสวนรวมอยางหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญตอการปองกันและแกปญหาความขัดแยง การสานเสวนาจะชวยปองกันไมใหเกิดการเปนฝก
เปนฝายหรือตรงขามกัน โดยจะชวยทําแกปญหาหรือความตองการที่ฝายหนึ่งตองเลือกวา “ใช” และ
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การประชาเสวนา (Citizen Dialogue) จะชวยเสริมสรางความสามารถของประชาชนหรือ
ผูเขารวมสานเสวนาในการที่จะ “คิด” “พูด” และ “ปฏิบัติ” รวมกันตอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นหรือ
โครงการที่ทุกคนตองการใหเกิดขึ้น กระบวนการสานเสวนาถูกออกแบบมาเพื่อสรางใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของทุกคน โดยมุงหวังที่จะใหเปนรูปแบบและแนวทางการที่กอใหเกิด
กระบวนการปฏิสัมพันธของประชาชนอยางเปนปกตินิสัย และเปนประเพณีที่ใชตอไปทุกๆ ครั้งที่
เกิดปญหาความขัดแยงในสังคม เพราะการที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีบทบาทไดเขามามีสวน
รวมในการแกปญหาอยางชอบธรรมจะชวยสรางความสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งนับวา
เปนสิ่งสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงของสังคม กระบวนการที่ใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อ
สานเสวนาในปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นไมวาจะมาจากนโยบายสาธารณะหรือความขัดแยงเรื่อง
อื่นๆ ก็ตาม จะเปนคลายๆ เครื่องมือที่มากํากับกระบวนการบังคับใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของหัน
หน ามาคุยกัน วาแตละฝ ายมีความตองการ หว งกังวลหรือมีความสนใจเรื่ องอะไรอยู ตลอดจน
พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ค า ความต อ งการของคนอื่น วา เปน อย า งไร จนในที่ สุด สามารถจะรั บรูถึง ความ
ตองการของตัวเองและผูอื่นได โดยทุกคนอาจจะไมสามารถ “ไดรับสิ่งที่ตองการไดทั้งหมด” แตก็
เปนฉันทามติรวมกันได ดังนั้น กระบวนการสานเสวนาแสดงใหเห็นวาเมื่อประชาชนไมไดเปนฝาย
ตรงกันขามแลว พวกเขาจะชวยกันคนหาสิ่งที่พวกเขาสามารถแบงปนรวมกันได แมวาพวกเขาจะ
ไมเห็นดวยทั้งหมดในเรื่องนั้นก็ตาม
โดยสรุป การประชาเสวนา (Citizens Dialogue) คือกระบวนการมีสวนรวมที่เนนการฟง
อยางตั้งใจ และการทําความเขาใจซึ่งกันและกันของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปาหมายของ
กระบวนสานเสวนาหรือ Dialogue ไมจําเปนตองใหไดทางออกในการแกปญหาทุกๆ ครั้งในทันทีก็
ได แตเปนกระบวนการที่ทําใหทุกฝายเกิดความรูสึกหรือมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การสานเสวนา
มักเปนกระบวนการอยางไมเปนทางการและ ไมมีโครงสรางตายตัว
เป า หมายหรื อผลสํ า เร็ จ ของการสานเสวนาอาจไม ใ ชเ พื่ อค น หาข อ ยุติ แ ละนํา ไปสู ก าร
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติไดในทันที แตเพื่อตองการทําใหเกิดความเขาใจรวมกันอยางทองแทตอ
ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปญหาเหลานั้นมีความสลับซับซอนมากขึ้นทุกวัน โดยจะเนนการทํา
ความเขาใจในประเด็นที่ยังไมเขาใจกัน
กระบวนการสานเสวนาเปนเครื่องมือที่ชวยปองกันความขัดแยงและชวยลดอคติของคน
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รูปแบบการประชาเสวนา
ขั้นตอนหลักของการประชาเสวนาภายในเวลา 1 วัน
การประชาเสวนาเปนรูปแบบของกระบวนการปรึกษาหารือ พูดคุยกันอยางสรางสรรค
โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ดวยความเสมอภาคและเปดใจยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น มีขั้นตอนพอสังเขปดังนี้
ขั้นตอนในชวงเชา
เมื่อผูรวมประชาเสวนาเดินทางมาถึงหองประชุม จะไดรับแจกเอกสารซึ่งอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการประชาเสวนาและสรุปขอมูลพื้นฐาน (Background information) ในหัวขอที่จะประชา
เสวนา ซึ่งผูรวมประชาเสวนาที่เขารวมควรมาจากตัวแทนของประชากรในพื้นที่นั้นๆ หรือของ
ประเทศ ซึ่งสามารถใหขอคิดเห็นและทัศนคติที่ครอบคลุม สําหรับขั้นตอนอาจแบงออกเปน 7
ขั้นตอนใหญดังนี้
1. การสรางบรรยากาศใหรูสึกเปนกันเอง เสมอภาค และกระตุนใหผูรวมประชาเสวนาเกิด
การแสดงความคิดเห็น
ผูอํานวยการประชาเสวนาหรือ Facilitator จะเริ่มตนดวยการกลาวตอนรับทุกคนและ
แนะนําตัว เพราะดังที่กลาวไปแลววาการประชาเสวนาเปนกระบวนการอยางไมเปนทางการ จึงอาจ
ไมมีพิธีการเปดอยางเชนการประชุมอื่นๆ โดยทั่วไปผูอํานวยการประชาเสวนามักจะอธิบายบทบาท
หนาที่ดวย เชน เปนคนกลางที่มาชวยใหกระบวนการดําเนินไปตามกําหนดการ เปนตน นอกจากนี้
ผูอํานวยการประชุมยังควรแนะนําผูดําเนินรายการรวม และผูบันทึกการประชุม บอกรายละเอียดถึง
หองน้ํา หองกาแฟ น้ําดื่ม และที่สําคัญที่สุดคือ การรวมกันกําหนดกฎกติกาพื้นฐานกอนที่จะมีการ
ประชาเสวนา เพราะกฎกติกาพื้นฐานเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมใหการประชาเสวนาดําเนิน
ไปอยางเรียบรอย โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชาเสวนไดรวมกันกําหนดกติกาและยอมรับกัน
ทุกคน
การอธิบายรายละเอียดของกระบวนการ ผูอํานวยการประชาเสวนาหรือ Facilitator
จะตองเปนผูที่เขาใจในกระบวนการและขั้นตอนเปนอยางดี เพราะจะเปนบุคคลสําคัญในการกํากับ
กระบวนการประชาเสวนาใหดําเนินไปอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ การแนะนําขั้นตอน
รายละเอีย ดจะช ว ยให ผูเ ข าร ว มประชาเสวนามีความเขา ใจมากขึ้น ไม สับสั น อี ก ทั้ งยั งชว ยให
กระบวนการเปนไปตามกําหนดที่วางไว
1. การนําเสนอและทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาเสวนาวาคืออะไร ความแตกตาง
ระหวางการสานเสวนา (Dialogue) กับการโตเถียง (Debate)
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ในขั้นตอนนี้ ผูอํานวยการประชาเสวนาจะนําเสนอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหัวขอที่จะ
ประชาเสวนาใหผูเขารวมสานเสวนาไดเขาใจ เชน ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขโดย
ภาพรวม และอธิบายกระบวนการประชาเสวนาวาเปนอยางไร เพราะทุกคนกําลังจะให
วิธีการนี้ตลอดทั้งวัน และที่สําคัญผูอํานวยการประชาเสวนาจะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและ
คุณคาของการประชาเสวนาวาสามารถชวยทําใหทุกฝายหาทางออกรวมกันไดจริง เพราะ
ระหวางการพูดคุยกันไมไดใชการโตเถียงกัน
2. การนําเสนอฉากทัศนตางๆ
ขั้นตอนนี้จะเปนการนําเสนอฉากทัศนหรือตุกตาที่จะใชเปนขอมูลใหผูเขารวม
ประชาเสวนา วัตถุประสงคของการนําเสนอฉากทัศนหรือตุกตานี้ ก็เพื่อที่จะใหผูเขารวม
ประชาเสวนาไดแนวคิดเบื้องตนเกีย่ วกับเรือ่ งหรือหัวขอที่จะพูดคุยกัน เพราะถาไมมขี อมูล
อะไรเลย อาจจะทําใหการประชาเสวนาไมมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ผูเขารวมสานเสวนา
ไมจําเปนจะตองยึดหรือปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากฉากทัศนหรือตุกตาที่นําเสนอนี้ ถาผู
รวมประชาเสวนาไมเห็นดวยกับขอดีและขอดอยที่นําเสนอในฉากทัศนนั้น ก็สามารถเสนอ
แนวทางใหมไดในกลุมยอยของตัวเอง เพราะฉากทัศนที่นําเสนอเปนเพียงตัวอยางทีม่ ี
การศึกษาโดยนักวิชาการเทานั้น มีขอสังเกตวาฉากทัศนที่นําเสนอควรมีมากวา 2 ฉากทัศน
เพราะจะชวยปองกันไมไดเกิดการแบงเปนสองฝายและมีการเลือก ทําใหรูสึกมีแพมชี นะ
3. การแบงกลุมยอยครั้งที่ 1 ในภาคเชา เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและปรารถนาหรือ
อยากจะใหเกิดขึ้นในหัวขอทีป่ ระชาเสวนา หลักในการระดมความคิดเห็นคือ ผูอํานวยการ
ประชุมจะถามคําวา “อะไร” What และ “ทําไม” Why
หลังจากที่ทุกคนไดรับทราบขอมูลเบื้องตนจากการนําเสนอฉากทัศนแลว จะมีการ
แบงกลุมยอยออกเปน 4 กลุม หรือตามจํานวนผูเขารวมประชาเสวนา แตผูเขารวมประชา
เสวนาในกลุมยอยแตละกลุม ไมควรจะมีสมาชิกเกินกลุมละ 10 คน จํานวนที่เหมาะสมคือ
ระหวาง 8-10 คน เพราะจะชวยใหการแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางและเต็มที่ การ
ที่ มี ส มาชิ ก มากอาจจะทํ า ให ส มาชิ ก มี เ วลาในการแสดงความคิ ด เห็ น น อ ยและไม ลึ ก
เทาที่ควร ความสนใจและกระบวนการเรียนรูรวมกันก็จะนอยลงเปนลําดับ
4. การนําเสนอผลการประชาเสวนากลุมยอยในหองใหญครั้งที่ 1 เพื่อหาฉันทามติรวมกันกับ
สิ่งที่ทุกกลุมปรารถนาจะใหเกิดขึ้น
ขั้นตอนนี้นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญในชวงเชา เพราะผูเขารวมประชาเสวนาจะตอง
รวมกันหาฉันทามติวาสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะใหเกิดขึ้นมีอะไรบาง กระบวนการนี้จะเปนการ
นําเสนอผลการประชาเสวนากลุมยอยของแตละกลุม เพื่อใหกลุมอื่นๆ ไดรับทราบ และพยายามหา
ฉันทามติรวมกัน เพื่อจะไดนําสิ่งที่ทุกคนปรารถนาไปรวมกันคิดหาแนวทางเพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม
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ขั้นตอนในชวงบาย
5. การแบงกลุมยอยครั้งที่21 ในภาคบาย เพื่อรวมกันคิดเห็นหาวิธีการและผูรับผิดชอบ โดย
ผูอํานวยการประชุมจะถามคําวา “ทําอยางไร” How และ “ใครทํา” Who
ในชวงบาย จะใชกระบวนการกลุมยอยเหมือนในชวงเชาคือ ใหผูรวมประชาเสวนากลุม
ยอย ชวยกันคิดตอโดยใหขยายแนวคิดหรือสิ่งที่ตัวเองตองการเห็นหรือตองการใหเปนซึ่งไดเปน
ฉันทามติไวตั้งแตชวงเชา คําถามคือจะตองดําเนินการอยางไร How และใครจะเปนคนทํา Whoโดยอาจ
ขอใหทุกคนชวยตอบคําถามตอไปนี้
- จะตองเตรียมหรือทําอะไร/ อยางไรกับทางเลือกที่ผูรวมประชาเสวนาตองการใหเปนอยาง
ที่เขาตองการเปนอยางไร
การแบงกลุมยอยจะเปนกระบวนการเพื่อใหชวยกันคนหาแนวทางหรือวิธีการที่ทุกคนเห็น
เปนฉันทามติไปสูเปาหมายไดอยางไรและใครจะเปนคนดําเนินการ
6. การนําเสนอผลการประชาเสวนากลุมยอยในหองใหญครั้งที่ 2 เพื่อหาฉันทามติรวมกันกับ
สิ่งที่ทุกกลุมเสนอวาจะดําเนินการอยางไรและใครจะเปนคนทํา
การนําเสนอผลการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 ตอที่ประชุมใหญอีกครั้ง จะมีผูอํานวยการ
ประชุมมาชวยดําเนินกระบวนการปรึกษาหารือรวมกัน โดยใหแตละกลุมนําเสนอวิธีการและผูที่จะ
ดําเนินการเพื่อใหสิ่งที่ปรารถนาเปนอยางที่คิดไว ตลอดจนขอใหทุกคนชวยกันระบุประเด็นที่คิดวา
มีความเหมือนและแตกตางกันและหาฉันทามติรวมกัน โดยผูอํานวยการประชุมและทุกคนจะ
ชวยกันตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหมั่นใจวาสิ่งที่นําเสนอนั้น เปนประเด็นที่ทุกคนมีความเห็นวา
เหมือนกัน หรือเปนเสียงขางมากที่มาจากจํานวนผูรวมสานเสวนาแตจะไมมีการยกมือลงคะแนน
เปนอันขาด
จะเห็นวากระบวนการประชาเสวนาเพียงหนึ่งวันจะไดฉันทามติที่เปนรูปธรรมกลาวคือได
ทั้งสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น วิธีการ และผูที่จะดําเนินการตอ เพราะกระบวนการประชาเสวนาเปน
วิธีการที่ใหเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและสันติวิธีตอสิ่งที่
ตัวเองปรารถนาและตองการใหเกิดขึ้น
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การมีสวนรวมของประชาชน
ระดับที่ 4 รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ

เวทีสาธารณะ/เวทีประชาคม /เวทีผูมีสวนไดเสีย
Public Meeting/Forum
-------------------------------------------------วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
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การจัดเวทีสาธารณะ/เวทีประชาคม /เวทีผูมีสวนไดเสียมีรูปแบบและวิธีการดําเนินการที่
คลายคลึงกัน แตกตางกันที่เปาหมายของเวที และกลุมผูเขารวมในเวที โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลและประชาชนผูสนใจ เปนการประชุมที่
มีผูเขารวมจํานวนมากและทุกคนสามารถเขารวมได
การประชุมจะเปดโอกาสาใหผูเขารวมประชุมใหขอคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั้งการซักถาม
เพื่อทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของโดยคณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลจะเปนผูตอบขอซักถามและนํา
ขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมไปพัฒนาปรับปรุงรายละเอียด การดําเนินโครงการใหมีความ
เหมาะสมตอไป
การจัดเวทีสาธารณะมิไดจํากัดวาจะตองใชในกรณีที่ยังไมมีโครงการเทานั้น แตอาจจัดขึ้น
เพื่อแกไขปรับปรุงหรือการพัฒนาโครงการที่มีอยูเดิมใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก็ไดเชนกัน ผล
ที่ไดจากเวทีสาธารณะจะนําไปสูการพัฒนาโครงการใหม หรือการปรับปรุงแกไขรายละเอียดของ
โครงการใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ลักษณะของเทคนิค
กิจกรรมเวทีสาธารณะจะเริ่มตนดวยการแจงใหประชาชนทราบความเปนไปของโครงการ
การแลกเปลี่ยนขอมูลและอภิปรายในประเด็นซับซอนหรือสําคัญโดยไมมีการตัดสินใจดวยเหตุนี้จึง
เปนการเปดกวางและยึดหยุน
ในบางครั้งเวทีสาธารณะเปนเทคนิคที่ชวยใหการทําประชา พิจารณมีความสมบูรณโดย
สามารถใชเวทีสาธารณะเปนเวทีสําหรับการอภิปราย ถกปญหากอนที่จะมีการทําประชาพิจารณ
วิธีดําเนินการ
การดําเนินกิจกรรมเวทีสาธารณะมีหลายขั้นตอนดังตอไปนี้
1. คณะทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลคาดหมายจํานวนผูเขารวมประชุม ประเด็นที่คาดวา
ประชาชนใหความสนใจหรือมีความวิตกกังวล ระบุประเด็นที่จะมีการอภิปรายกัน สิ่ง
ที่คาดหมายและผลที่ตองการประเมิน ระยะเวลาที่จะตองใชในกิจกรรมเวทีสาธารณะ
โดยอาศัยขอมูลเหลานี้
2. กําหนดสถานที่และเวลาในการประชุม โดยพิจารณาชวงเวลาที่ประชาชนสามารถเขา
รวมประชุมได และสถานที่ที่ทุกฝายยินดีเขารวมประชุม
3. จั ด ให มี ที่ นั่ ง และแสงสว า งเพี ย งพอ มี ไ มโครโฟนและเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย พร อ มทั้ ง
อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
4. ประกาศกําหนดการประชุมลวงหนาประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห ผานผูนําชุมชน
หนังสือพิมพ สื่อมวลชน ปายประกาศ สงประกาศการประชุมถึงกลุมผูสนใจทาง
ไปรษณีย หรือทางโทรศัพท ทั้งนี้ ควรเลือกวิธีการสื่อสารที่ประชาชนกลุมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของมีโอกาสที่จะเขารวมประชุมอยางเทาเทียมกัน
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5. รางระเบียบวาระการประชุมในประเด็นสําคัญที่จะพิจารณาหรือประเด็นที่ตองการ
ไดรับความคิดเห็นจากการประชุม ถาเปนไปไดอาจเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
กําหนดประเด็นการอภิปราย โดยแจงมายังผูจัดการประชุม หรือเพิ่มเติมประเด็นใน
ระหวางการประชุม
6. จัดเตรียมเอกสารที่ตรงกับประเด็นปญหาที่จะอภิปรายในเวทีสาธารณะใหประชาชนได
ศึกษากอนประชุม โดยเผยแพรผานผูนําชุมชน และเตรียมไว ณ สถานที่จัดประชุมแจก
แกผูสนใจรวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
7. อํานวยความสะดวกใหประชาชนที่จะเขียนคําถาม ขอคิดเห็น และวิจารณ เพื่อเปด
โอกาสใหผูที่ตองการมีสวนรวมแตไมสามารถเขารวมประชุมได ใชวิธีนี้สงเอกสาร
แสดงความคิดเห็นลวงหนา
8. อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุมในกรณีตาง ๆ เชน กรณีที่มีผูอภิปรายใชภาษา
อื่นที่ไมใชภาษาถิ่น ใหจัดเตรียมลาม และถามีผูพิการทางหูควรจัดใหมีลามภาษามือ การ
อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ และผูพิการ เปนตน
9. เตรียมเอกสารลงทะเบียนเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดกรอกชื่อ ที่อยู ที่จะสงขาวสารทาง
ไปรษณีย ทางโทรศัพท หรือวิธีการที่สะดวกเพื่อการติดตอกับผูเขารวมประชุมไดใน
ภายหลัง
10. ซอมการนําเสนอลวงหนา โดยเฉพาะผูที่ไมคุนเคยกับการพูดในที่สาธารณะนําคําติชม
ที่ไดรับในระหวางการฝกซอมมาปรับปรุงวิธีการพูด และเนื้อหาที่จะพูดใหงายตอการ
เขาใจ
11. เริ่มการประชุมโดยแจงวัตถุประสงคของการประชุไม และระเบียบวาระการประชุม
12. นําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ ขอมูลเบื้องตน และวัตถุประสงคของ
โครงการการนําเสนอใหใชเวลาที่สั้น เพื่อผูเขารวมประชุมจะไดมีเวลาเพียงพอสําหรับ
การซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ไดอยางครบถวน
13. พิจารณารูปแบบการประชุมที่แตกตางจากการประชุมอยางเปนทางการเพื่อกระตุนให
ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ผูดําเนินการประชุมอาจเดินไป
รอบ ๆ ผูเขารวมประชุมหรือรูปแบบอื่น ๆ แทนที่จะดําเนินการอยูบนเวทีอยางเดียว
นอกจากนี้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมควรเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมได
แสดงความคิดเห็นในรูปแบบอื่น เชน การเขียนขอเสนอแนะสงใหผูดําเนินการ
นอกเหนือจากการแสดงความ คิดเห็นทางวาจา
14. บันทึกเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญซึ่งอยูในความสนใจ ความวิตกกังวลของประชาชน
พรอมทั้งเตรียมสรุปยอในประเด็นตาง ๆ ที่ไดมาจากทั้งการอภิปรายและการเขียนเมื่อ
เสร็จการประชุมพรอมทั้งประกาศใหทราบในโอกาสอันเหมาะสมตอไป
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สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
1. เวทีสาธารณะเปนเวทีที่อนุญาตใหผูเขารวมประชุมซักถาม และหยิบยกประเด็นที่
สนใจขึ้นมาอภิปรายกันในทํานองของการสื่อสารสองทางหรือการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกันเวทีนี้จัดขึ้นระหวางการศึกษาเพี่อขออนุญาตกอสรางโครงการหรือการแก
โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว เชน โครงการนี้ตองการแกไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
จากโรงงานบําบัดของเสียทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรม (Non Hazardous Waste)
เปนโรงงานบําบัดขยะพิษ (Hazardous Waste) จากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
การจัดประชุมในลักษณะเวทีสาธารณะอาจดําเนินการไดหลายครั้ง เชน ครั้งแรกเมื่อ
เริ่มตน ทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมเพื่อ
ทราบภาพรวมโครงการ รายละเอียด การศึกษาและขอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
รายละเอียด วิธีการศึกษา ขอควรระมัดระวัง เปนตน
การประชุมในโอกาสตอมาอาจเปนการประชุมเพื่อทราบความกาวหนาของการศึกษา
การกําหนดเงื่อนไข การแกไขผลกระทบ มาตรการลดผลกระทบ มาตรการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อขอความคิดเห็นจากประชาชนกลุมตาง ๆ อาจมีความเฉพาะเจาะจง
กลุมเขาประชุมการประชุมเสนอผลการศึกษาในรางรายงาน การศึกษาครั้งสุดทาย
เพื่อการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด หาขอสรุปรวมกัน เปนตน การประชุมครั้ง
นี้อาจมีความหลากหลายของผูเขารวมประชุมและ/หรือมีความเฉพาะกลุมได
2. เวทีสาธารณะอาจจัดในขนาดเล็ก เฉพาะชุมชน เชน การจัดประชุมทีละตําบล ที่ละ
อําเภอซึ่งอาจเรียกวา Community Meeting โดยทั่วไปเรียกวา การประชุมรับฟงความ
คิดเห็นระดับตําบล อําเภอเปนตน กรณีที่มีความหลากหลายของผูเขารวมประชุมและมี
ผูเขารวมประชุมจํานวนมากอาจเรียกวา Public Meeting หรือการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นประชาชน
3. การจัดเวทีสาธารณะ นอกเหนือจากการประชุม รับฟงความคิดเห็นในโครงการพัฒนา
ตาง ๆ แลวยังพัฒนาใชกับการประชุมรับฟงความคิดเห็นในกรณีอื่น ๆ ดวย เชน กรณี
การพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เปนตน

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
เวที ส าธารณะเปน กิ จ กรรมที่ เ ปด โอกาสใหมีก ารถกป ญหา ประชาชนผูส นใจ
สามารถซักถาม อภิปราย แสดงความวิตกกังวล โตตอบทั้งในประเด็นที่กําหนดไวและประเด็นที่
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ขอจํากัดของเทคนิค
เวทีสาธารณะไมใชวิธีที่ดีที่สุดในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ถาในพื้นที่
โครงการมีความขัดแยงกับการดําเนินโครงการเวทีสาธารณะอาจทําใหความขัดแยงเพิ่มขึ้นมากเกิน
กวาแกไขได และอาจนําไปสูความรุนแรงในที่ประชุม แทนที่จะเปนเวทีแสดงความคิดเห็นอาจเปน
เวทีแสดงพลังความขัดแยงในการใชประโยชนเวทีสาธารณะในชุมชนจําเปนตองประเมินความ
ขัดแยงกอน ถาเวทีสาธารณะเคยลมเหลวในพื้นที่นี้มากอน ใหใชวิธีการอื่นในการมีสวนรวมของ
ชุมชน เชน การพบปะกันเปนกลุมเล็ก (Small group Meeting) เปนตน
ในการพิจารณาดําเนินการ จําเปนที่จะตองคํานึงถึง วัน เวลา สถานที่จัดประชุมที่
สัมพันธกับปจจัยดานอาชีพศาสนา วัฒนธรรมดวย เชน เกษตรกรอาจไมสะดวกในการเขารวม
ประชุมในชวงเก็บเกี่ยวหรือฤดูกาลเพาะปลูก หรือการจัดประชุมในสถานที่ซึ่งมิใชเปนศูนยกลาง
ประชาชนบางกลุมอาจไมยินดีเขารวมประชุม เชน การจัดประชุมที่วัด ผูนับถือศาสนาอื่นอาจไมเขา
รวมประชุมหรือการจัดประชุมที่ตําบลหนึ่ง ประชาชนตําบลอื่นอาจไมเขารวมประชุมดวย เปนตน

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
1. กรณีที่ผูเขารวมประชุมไมครบทุกกลุมที่มีความสําคัญอาจใชวิธีประชุมเฉพาะกลุมที่
สนใจเพิ่มเติม ในลักษณะการประชุมกลุมเล็ก ๆ หรืออาจประชุมผูแทนกลุมลักษณะ
ของ Focus Group Discussion
2. สรุปใหเห็นวาขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมนําไปสูการปฏิบัติไดอยางไร
3. การติดตามผลการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ อาจมีการสํารวจภาค
สนามเพิ่มเติมเพื่อทราบถึงทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อ
ประเมินผลถึงการยอมรับการดําเนินโครงการ
4. สรุปการประชุมเวทีสาธารณะ วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากประชาชนเพื่อนําไปปรับ
แผนหรือแกไขการศึกษาโครงการ เพื่อลดความขัดแยงของชุมชนและจัดทําแผนงาน
ของโครงการใหเปนที่ยอมรับของประชาชน ขอมูลที่ไดรับจากชุมชนนั้นอาจชวยลด
ตนทุนของโครงการและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคต
5. ขอมูลที่ไดจากการจัดเวทีสาธารณะและผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนควร
เผยแพรในรูปรายงานการศึกษา และจัดวางไวที่ศูนยกลางชุมชน เชน องคการบริหาร
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การมีสวนรวมของประชาชน
ระดับที่ 5 เสริมอํานาจ

การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ
ประชาพิจารณและการทําประชามติ
--------------------------------------------สังคมไทยในปจจุบัน ภาคประชาสังคมไดตื่นตัวและใหความสนใจกับการมีสวนรวมใน
กระบวนการนโยบายของภาครัฐอยางกวางขวาง อันเปนปรากฏการณที่เห็นไดชัดเจน หลังจากมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2540 เปนตนมา และการมีสวนรวมในภาครัฐไดนํามาใชอยาง
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แทที่จริงแลว การมีสวนรวมในหลายระดับ ไดแก การรวมรับรูขาวสาร รวมแสดงความ
คิดเห็นรวมรับทรัพยากร รวมปรึกษาหารือ และรวมตัดสินใจ นอกจากนี้ การมีสวนรวมในแตละ
ระดับตางมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ขึ้นอยูกับวา
จํามาใชในขั้นตอนใดจึงจะเหมาะสม
ประชาพิจารณเปนเทคนิคการมีสวนรวมรูปแบบที่เปนทางการแบบหนึ่ง ในเอกสารคูมือ
ฉบับนี้จะขอเรียกชื่อเทคนิคนี้วา เทคนิคการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ)
เพื่อแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางจากเทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากประชาพิจารณาที่จัดทําอยาใน
ประเทศไทยเทาที่ผานมา ไดกอใหเกิดปญหาความขัดแยงที่ตามมาหลังจากการจัดทําแลว และไดรับ
การวิพากษวิจารณมาโดยตลอดวา ประชาพิจารณตามรูปแบบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2539 นั้น มีลักษณะเปนระบบราชการสูง คูมือฉบับนี้ตองอธิบายถึงรูปแบบการรับฟงความ
คิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) ที่สังเคราะหจากหลักการสากลที่ใชอยูในตางประเทศ
พรอมกับปรับใหเขากับสภาพที่เหมาะสมของสังคมไทยในระดับสากลนั้น การรับฟงความคิดเห็น
อยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) สามารถทําไดอยางเต็มรูปแบบ คือ มีขนาดใหญ มีลักษณะ
ทางการสูง จนถึงขนาดเล็ก ที่มีลักษณะเปนทางการนอยลง ในขณะที่ในประเทศไทยจะมีเพียง
ลักษณะเดียว
คูมือฉบับนี้มีความเห็นวา การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) ใน
สังคมไทยสมควรมีความหลากหลาย เปดโอกาสใหผูจัดสามารถปรับเปลี่ยนและยึดหยุนตามสภาพ
และลักษณะของโครงการ กิจกรรม และการตัดสินใจของรัฐที่แตกตางกัน และมีการจัดในทองถิ่นที่
มี
วัฒนธรรมแตกตางกัน โดยยึดหลักการ วัตถุประสงค และลักษณะพื้นฐานของเทคนิคการจัดรับฟง
ความคิดเห็นแบนี้ไว คําอธิบายเทคนิคในตอนตอไป จะเปนการนําเสนอรูปแบบ ลักษณะและวิธีการ
จัดที่เปนพื้นฐานดังกลาว

วัตถุประสงคและลักษณะ
วัตถุประสงคของเทคนิค
1. เพื่ อ เป ด โอกาสให ป ระชาชนผู มีส ว นได ไ ด มี โ อกาสพู ด แสดงความคิ ด เห็ น ต อ การ
ตัดสินใจดําเนินนโยบายหรือโครงการของภาครัฐ
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2. เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมาย/ระเบียบ ที่ระบุวารัฐตองรับฟงความคิดเห็นอยาง
เปนทางการของประชาชนผูเกี่ยวของ
3. เปนกิจกรรมที่ตองจัดขึ้น กอนการตัดสินใจ จึงอาจจัดในชวงการรางใบอนุญาต หรือ
ชวงที่หนวยงานภาครัฐทําการปรับปรุงดัดแปลงขอเสนอที่เคยจัดทําขึ้น หรือในชวง
เวลาใดเวลาหนึ่งที่เหมาะสม แตตองเปนกอนทําการตัดสิคนใจขั้นสุดทาย
4. มีลักษณะเปนทางการ กลาวคือ ประชาชนจะเสนอความคิดเห็น และจะตองมีการจัดทํา
การบันทึก คําใหการ ซึ่งในที่นี้คือ ความคิดเห็นดังกลาว เพื่อสงใหเจาหนาที่รัฐผูมี
อํ า นาจตั ด สิ น ใจใช ป ระกอบการพิ จ ารณา และบั น ทึ ก ที่ ทํ า ขึ้ น นี้ ต อ งเป ด เผยแก
สาธารณชน
5. เปนการสื่อสารทางเดียว กลาวคือ เปนการใหขอมูลเพียงดานเดียวจากประชาชน หรือ
ผูแทนกลุมที่มีสวนไดเสีย ผูจัดรับฟงความคิดเห็นจะนั่งฟงและทําการบันทึก อาจมี
การซักถามแลกเปลี่ยนขอมูลจากผูแทนหนวยงานภาครัฐนั้น แตอยูในขอบเขตจํากัด
เนื่องจากเปนเวทีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีใชเวทีการสนทนาโตตอบ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับภาครัฐ
6. ผลการรับฟงความคิดเห็น แมจะไมมีผลผูกพันใหหนวยงานทางปกครองตองปฏิบัติตาม
แตหนวยงานจําตองนําขอคิดเห็นทั้งดานบวกและดานลบ รวมทั้งประเด็นสําคัญไป
ประกอบการพิจารณา

วิธีดําเนินการ
ในประเทศไทย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นดวยวิธี
ประชาพิจารณ ป พ.ศ.2539 กําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณเพื่อทําหนาที่จัดทํา
ประชาพิจารณในแตละโครงการ ในตางประเทศ เชน ในออสเตรเลีย ผูบริหารของหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบจะจั ด ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ทํ า หน า ที่ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ในประเทศ เยอรมั น จะมี
เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นเปนคนละชุดเดียวกันก็ไดในประเทศ ฝรั่งเศส อาจมีการจัดตั้งกรรมการ
คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็นก็ได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของหนวยงานที่มีอํานาจ
แตงตั้ง สวนในสหรัฐอเมริกาหนวยงานที่รับผิดชอบจะแตงตั้งผูทําหนาที่รับฟงความคิดเห็นในรูป
ของ คณะกรรมการ หรือเปนบุคคลที่เรียกวา เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็น (Hearing Officer) หรือ
ผูทําหนาที่เปนคนกลาง (Mediator) ก็ได
จะเห็นไดวาในประเทศตาง ๆ ที่ยกตัวอยางมานี้ อาจตั้งผูทําหนาที่รับฟงความคิดเห็นในรูป
ตาง ๆ แลวแตกรอบกฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ภาครัฐเทานั้นที่จะทําหนาที่รับ
ฟงความคิดเห็น ไมวารัฐจะทําเอง หรือมอบหมายใหเอกชนที่มีประสบการณในดานนี้ทําแทน (เชน
คนกลาง) แต ก็เป นการทํ าในนามของรัฐ การจัด ใหมีการรับฟงความคิด เห็น อยา งเป น ทางการ
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1. ผูจัด (ซึ่งอาจอยูในรูปของคณะกรรมการ เจาหนาที่ประชาพิจารณ หรือคนกลาง) จะทํา
การประเมินสถานการณ ประเด็นปญหา โดยการสํารวจเบื้องตนวาชาวบานรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการมากนอยเพียงใด และมีขอโตแยงตอโครงการอยางไรบาง มี
ความคาดหวังอะไรจากโครงการ ฯลฯ ในกรณีที่ชาวบานยังไมคอยรับทราบเกี่ยวกับ
โครงการมากนัก ผูจัดควรเผยแพรขาวสารใหแกชาวบานในรูปของเอกสารขอเท็จจริง
(Fact Sheets) เพื่อแจกจายแกชาวบานในชุมชนนั้น
2. บุคคลผูมีสิทธิในการเขารวมในการรับฟงความคิดเห็น แบงเปนประเภทตาง ๆ ได
ดังนี้
- ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
- ผูที่สนใจในโครงการ กิจกรรม หรือการตัดสินใจของภาครัฐในเรื่องนั้น ๆ
- ผูที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําของรัฐ
3. สถานที่และชวงเวลาการจัด ควรตองพิจารณาชวงเวลาที่ประชาชนสวนใหญสามารถ
เขารวมได โดยคํานึงถึงปจจัยอื่นประกอบ เชน อาชีพ ศาสนา และวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมอาจจัดในเวลาเย็นหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สถานที่ควรพิจารณาความเปนกลาง เปน ที่ยอมรับของประชาชน เชน
หองสมุ ด โรงเรีย น วัด ซึ่งสามารถจัดใหมีที่นั่งพอเพีย ง มี ความสวาง ไมโครโฟน
เครื่องบันทึกเสียง พรอมทั้ง อุปกรณอื่นที่จําเปน
4. การประกาศกําหนดการรับฟงความคิดเห็นลวงหนา ควรทําลวงหนาอยางนอย 15 ถึง
30 วัน ผานหนังสือพิมพ สื่อมวลชน สื่อในแตละทองถิ่น และไปรษณีย อาจมีการ
โทรศัพทติดตามผลการประกาศ

ทั้งนี้ ประกาศควรระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สรุปความเปนมาของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ รางกฎหมาย โครงการหรือกิจกรรม
การอนุมัติและออกใบอนุญาต ที่จะมีการพิจารณาตัดสิน
2. วัน เวลา และสถานที่ในการรับฟงความคิดเห็น
3. สถานที่ บุคคลที่ติดตอได และเบอรโทรศัพทเพื่อขอรับขอมูล ความเปนมาและ
ขอเท็จจริง หรือเพื่อชี้แจงความประสงคเปนกรณีพิเศษ เชน ตองมีการใชลาม
ทองถิ่นหรือไม หรือกรณีผูทุพพลภาพ จะอํานวยความสะดวกอยางไร เปนตน
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4. การลงทะเบียนผูเขารวมแสดงความคิดเห็นลวงหนา ตองกําหนดชัดเจนวาทําที่ไหน
และอยางไร ในสหรัฐอมริกานั้น ชุมชนที่เล็กและมีประชาชนไมมากนักอาจไมมี
การลงทะเบียนลวงหนาก็ได
5. กําหนดระยะเวลา สถานที่ บุคคลที่ติดตอได โทรศัพท โทรสาร ในการสงขอคิดเห็น
เปนหนังสือ กรณีไมสามารถแสดงความคิดเห็นดวยวาจาตามวัน และเวลา ที่กําหนด
6. เตรียมเอกสารแจกผูเขารวมแสดงความคิดเห็น กรณีเปนเอกสารเชิงวิชาการ ควรมี
การสรุปเปนภาษาที่อานไดเขาใจงาย ถาเปนเอกสารตางประเทศ ควรมีการแปลหรือ
สรุปใหประชาชนสามารถไดรับทราบขอมูลโดยชัดเจนและอานงาย
7. เตรียมเจาหนาที่บันทึกเสียง และถอดเทป ซึ่งอาจเปนคนเดียวกับเจาพนักงานรับฟง
ความคิดเห็น
การรับฟงความคิดเห็น จะเริม่ ตนจากการกลาวเปดโดยเจาหนาที่ผูรับฟงความ
คิดเห็นหรือประชาชน โดยกลาวสรุปถึงความเปนมา วัตถุประสงค ขอมูลเบื้องตน และขอสําคัญตองพูด
ถึงกฎระเบียบและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นใหชดั เจน โดยตองกําหนดระยะเวลาที่แตละบุคคล
หรือตัวแทนของกลุมจะแสดงความคิดเห็นและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
การสรุปถึงความเปนมา และประเด็นเพื่อพิจารณา อาจใหผูรองขอใบอนุญาตหรือ
เจาของโครงการกลาวโดยสรุปดวยก็ได
- ขั้นตอนในการแสดงความคิดเห็น สามารถทําไดหลายวิธี กลาวคือ
- ในกรณีที่มีการลงทะเบียนลวงหนา จะเปนไปตามลําดับของการ
ลงทะเบียน
- ในกรณีที่ไมมีการลงทะเบียนลวงหนา อาจจัดใหมีการลงทะเบียนหนา
สถานที่จัดกิจกรรม โดยตองระบุความประสงคในการแสดงขอคิดเห็น
และรอเจาหนาที่ผูจัดเรียกใหแสดงความคิดเห็น
- ในกรณีที่มีเวลาเหลือ อาจใหผูที่เขารวมไมไดลงทะเบียน แสดงความ
คิดเห็นได
- การแสดงความคิดเห็น ผูแ สดงความคิดเห็นควรระบุชอื่ และชื่อสกุล เพื่อ
ประโยชนในการบันทึกและถอดเทปการแสดงความคิดเห็น
- การจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น อาจทํามากกวาหนึ่งครั้งขนอยูกับระดับ
ความสําคัญ ความซับซอนของประเด็นพิจารณา ความสนใจของประชาชน และ
จํานวนของผูมีสวนไดเสีย
- การแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือ เนื่องจากมีการจํากัดเวลาในการแสดงความ
คิดเห็นของแตละบุคคล ดวยเหตุนหี้ ากยังมีประเด็นเพิ่มเติม ใหทําเปนหนังสือ
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สงไปยังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
8. หลังจากการจัดการรับฟงความคิดเห็นแลว เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นจะตอง
จัดทําเอกสารรวบรวมบันทึกการแสดงความคิดเห็นดวยวาจา และที่เปนหนังสือ
และประกาศสถานที่ที่ประชาชนสามารถของดูและตรวจสอบเอกสารบันทึกการ
แสดงความคิดเห็นใหทราบทั่วกัน
9. เจาหนาที่ประชาพิจารณตองจัดทํารายงานสรุปผลขอคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของผูบริหาร รายงานควรระบุชื่อและองคกรของผูแสดงความ
คิดเห็นตลอดจนเอกสารและหนังสือที่ผูจัดไดรับจากการจัดกิจกรรมรับฟงความ
คิดเห็น

สถานการณที่เหมาะสมกับการใช
หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นสามารถนําเทคนิค
การรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ (ประชาพิจารณ) มาปรับใชในสถานการณดังตอไปนี้
1. ระหวางการพิจารณา ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอบัญญัติทองถิ่น ที่อาจมี
ผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนได
เสียของประชาชนในทองถิ่น เชน กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยน้ําเสียหรืออากาศเสียลงสู
แหลงสาธารณะหรือสูสิ่งแวดลอม การกําหนดเขตผังเมือง การออกขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดการสาธารณูปโภค
2. ระหวางการพิจารณาอนุมัติ การขอสัมปทาน ใบอนุ ญาตประกอบหรือขยาย
กิจการโรงงาน รวมถึงโครงการที่อาจมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ คุณภาพสิ่งแวดลอม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียของประชาชนในทองถิ่น
กรณีมีการจัดรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ประนาชนควรเขามามีสวน
รวมตั้งแตขั้นตนของกระบวนการจัดทํารายงาน นับแตขั้นกําหนดขอบเขตการศึกษารายงาน อาจจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็ นอย างไม เป นทางการ เพื่อเปดโอกาสใหเ จาของโครงการไดพบปะ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับประชาชนเพื่อกําหนดแนวทาง ขอบเขตการศึกษา และทางเลือกสําหรับ
โครงการ
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารจั ด ทํ า ร า งรายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม กรณี ที่
ประชาชนรองขอ หรือกรณีที่โครงการอาจมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ และสวนไดเสียของ
ประชาชน ควรจัดหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ โดยชี้แจงใหประชานนทราบโดย
ชัดเจนวาเปนกระบวนการมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยที่หนวยงานยังไมได
ตัดสินใจในโครงการ
นั้น ๆ
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ตัวอยางสถานการณที่สามารถนําเทคนิคมาปรับใช เชน การขอสัมปทานทําเหมือง
แรสรางทางหลวง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงไฟฟา โรงบําบัดน้ําเสีย บอฝงกลบ
หรือเตาเผาขยะ
3. ระหวางการพิจารณายกรางกฎหมาย ที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ เชน
รางกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยุโทรคมนาคม การบริหารจัดการ ปาสงวน การพัฒนา
ที่ดิน
4. ระหว า งการพิ จ ารณากํ า หนดนโยบายและแผนของแต ล ะหน ว ยงาน เช น
นโยบาย แลแผนการจัดการน้ําทวม นโยบายการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ นโยบายการมีสวน
รวมของประชาชนในการตัดสินใจ

ประโยชนและขอจํากัด
ประโยชนของเทคนิค
1. ทําใหการพิจารณาตัดสินใจของหนวยงานของรัฐในสวนกลาง ภูมิภาคและ
ทองถิ่น มีขอมูลรอบดาน ทั้งขอมูลสนับสนุน และขอเท็จจริงจากทั้งภาครัฐ และประชาชน กรณีที่
ภาครัฐมีงบประมาณ และบุคลากรจัดในการแสวงหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ ประชาชนที่
อาจจะไดรับผลกระทบจะสามารถใหขอเท็จจริงในประเด็นสาระสําคัญแกภาครัฐ
2. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงขอคิดเห็นอยางเปนทางการ ทั้งในดานสนับสนุน
และคัดคาน โดยการแถลงดวยวาจา หรือทําเปนหนังสือ ซึ่งจะเปนเอกสารสําคัญนําไปประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจตอไป และเปนหลักฐานเอกสารในการตรวจสอบวาหนวยงานไดนําประเด็น ซึ่ง
เปนสาระสําคัญไปประกอบการพิจารณา หรือไม
3. สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพิจารณาตัดสินใน
ระบอบประชาธิปไตย
ขอจํากัดเทคนิค
1. การรับฟงความคิดเห็นเปนเทคนิคที่จัดทําในขั้นตอนทายของกระบวนการ
พิจารณาตัดสินใจ หากไมมีการนําเทคนิคการมีสวนรวมอื่นมาประกอบกอนจะจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็น อาจทําใหประชาชนมีอคติ ขาดความไววางใจ เกิดความระแวง ซึ่งอาจนําไปสูความ
ขัดแยง และการตอตานอยางรุนแรง
2. ลักษณะเทคนิคมีความเปนการสูง มักกอใหเกิดความรูสึกตอตาน แบงแยก
ระหวางฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน หรือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และมีโอกาสจํากัดใน
การตอบสนองชี้แจงประเด็น จึงควรจัดใหมีก ารพบปะอยางไมทางการ เพื่อใหขอเท็จจริ งโดย
ครบถวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนเสียกอน ก็จะชวยลดการเผชิญหนา สรางความ
ไววางใจ และชวยใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลฐานขอมูลที่ถูกตอง
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3. เนื่องจากลักษณะของเทคนิคที่มีความเปนทางการสูง จึงตองมีการเตรียมความ
พรอม ซึ่งจําเปนตองใชเวลา บุคลากร และงบประมาณสูง เมื่อเทียบกับเทคนิคการมีสวนรวมใน
การรับฟงความคิดเห็นดวย

ผลลัพธและสิ่งที่ดําเนินการตอ
หลังจากที่ไดมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปนทางการ เจาพนักงานรับฟงความ
คิดเห็น บุ คคล หรือคณะบุ คคลที่ ได รับมอบหมายจะจัด ทําสรุปรายงานการรับฟงความคิดเห็น
ประกอบไปดวย คําแถลงดวยวาจา และที่ทําเปนหนังสือ โดยสรุปขอคิดเห็นทั้งกรณีสนับสนุนและ
คัดคาน และแจงใหประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ประชาชนจะสามารถขอขอมูลและตรวจสอบ
เอกสารรายงานการรับฟงความคิดเห็นถือเปนเอกสารราชการที่หนวยงานตองนําไปประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในขั้นสุดทาย รายงานฉบับนี้เปนเอกสารที่สามารถนําไปตรวจสอบการทํางาน
ของหนวยงานราชการโดยการอุทธรณในระดับหนวยงาน และศาล วาไดมีการนําขอคิดเห็นของ
ประชาชนในประเด็นที่เปนสาระสําคัญไปประกอบการพิจารณาหรือไม
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บทที่ 4
กรณีศึกษา
ปญหาที่เกิดจากการขาดการมีสวนรวม
ของประชาชน
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โครงการพัฒนาลุมน้ําทาจีน
(กรณีประชาพิจารณโครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีน)
ความเปนมาของโครงการ
แมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสําคัญสายหนึ่งในทุง ราบภาคกลาง
มีปญหาทั่วไป
เชนเดียวกับลุมน้ําอื่นๆ ไดแก ปญหาการรุกตัวของน้ําเค็ม น้ําตนทุนไมเพียงพอ ปญหาคุณภาพน้ําและ
ปญหาอุทกภัย เปนตน แตมปี จจัยทีจ่ ะรับปญหาดานน้ํามากกวาลุมน้ําอื่น เพราะมีระดับต่ําเปนที่ลมุ รับน้ํา
ทั้งจากแมน้ําแมกลองทางทิศตะวันตกและแมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวันออก ป 2549 เปนอีกปหนึ่งที่
ประสบปญหาอุทกภัย
สภาพน้ําทวมของลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําเจาพระยา
ในเขตจังหวัดสิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และจังหวัดนนทบุรี
ในป พ.ศ.2549
ภาพถายดาวเทียมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ที่มา: GISTDA

ความเปนมาของโครงการโดยสรุป ดังนี้
- พ.ศ.2538 ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้าํ แมน้ําทาจีน
ประกอบดวยประตูระบายน้ําตอนบนและตอนลาง รวม 2 แหง มีวตั ถุประสงคของโครงการ คือ
(1) เพื่อสกัดกัน้ การรุกตัวของน้ําเค็มไมใหไหลเขาไปในแมนา้ํ ทาจีนและคลองที่เชื่อมตอ ซึ่งจะ
ชวยลดความเสียหายใหแกพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณสองฝงลําน้ําทาจีนได
(2) เพื่อเก็บกักน้ําจืดไวในลําน้ําทาจีนเพื่อใชประโยชนดานเกษตรกรรม การชลประทาน การ
อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค ซึ่งจะชวยลดการใชนา้ํ บาดาลอันเปนสาเหตุสําคัญของการ
ทรุดตัวของแผนดินในบริเวณพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาครและพื้นทีใ่ กลเคียง
(3) เพื่อชวยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุมน้ําทาจีนตอนลางและเขตปริมณฑล
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- พ.ศ.2539-2540 สํารวจและออกแบบประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีนตอนบนและตอนลาง
- พ.ศ.2544 ศึกษาแนวทางแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการ เพื่อประกอบการ
จัดทําประชาพิจารณ เนื่องจากผลจากกรณีเขื่อนทดน้ําบางปะกงที่เปดใชในป พ.ศ.2542 ประสบปญหา
การเปด-ปดบานระบายไดเกิดผลกระทบดานน้ําเออและทวมตลิ่งทั้งสองฝงตามสภาพการขึ้นลงของน้ํา
ทะเล และการกัดเซาะตลิ่งสองฝงจากผลการลดลงของระดับน้ําอยางรวดเร็วตอนน้ําลง ประกอบกับ
รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมมี ติใหโครงการนี้ตองผานกระบวนการประชาพิจารณดว ย
ของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
และ

แหลงน้ําของแมน้ําทาจีนมีนอย
มาก

ขาดแคลน
น้ําจืดในฤดูแลง

น้ําเนาเสีย

น้ําเค็มรุกตัวขึ้นไป
ตามลําน้ําและคลอง

สูบน้ําบาดาลมาก

แผนดินทรุด

น้ําทวม

พื้นที่เปนที่ราบลุมต่ํา

น้ําทะเลหนุน

ปญหาและสาเหตุของปญหาในลุมน้ําทาจีน

- กรกฎาคม 2545 ดําเนินการจัดประชาพิจารณโครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีน ทีห่ อประชุม
ใหญพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ.2539 มีผูลงทะเบียนจํานวนประมาณ 3,100 คน เปนประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดนครปฐมประมาณ 500 คน และ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครประมาณ 3,100 คน ซึ่ง
คณะกรรมการประชาพิจารณไดสรุปผลการประชาพิจารณเปนความเห็น 4 ขอ ดังนี้
1. คณะกรรมการประชาพิจารณ เห็นดวยกับปญหาที่เกิดขึ้นกับแมน้ําทาจีนตามที่กรมชลประทาน
ศึกษาในประเด็นปญหา 4 ประการ คือ ปญหาน้ําทวม ปญหาน้ําเค็ม ปญหาน้ํานอย และปญหาน้ําเนาเสีย
รวมทั้งประชาชนที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวยกับโครงการก็ยอมรับในปญหาทั้ง 4 ประการนีว้ า ควร
ตองมีการแกไข
2. คณะกรรมการประชาพิจารณ เห็นวาการแกไขปญหาทั้ง 4 ประการ กรมชลประทานควรมี
ทางเลือกอื่นสําหรับการแกไขปญหาดวย
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3. การสรางประตูระบายน้ําทาจีนทั้ง 2 แหง ผลของการศึกษายังขาดความชัดเจนในการแกปญหา
น้ําเนาเสีย การศึกษาระบบนิเวศวิทยายังไมเพียงพอ เฉพาะกรณีของสัตวที่อาศัยอยูในน้ํากรอย
4. ขอเสนอจากผลการศึกษายังขาดความชัดเจนและไมครอบคลุมทุกประเด็น ฝายที่ไมเห็นดวยจึง
นํามาเปนเหตุผลในการคัดคานโครงการ ซึ่งอาจมาจากขอจํากัดของขอบเขตการศึกษาที่กําหนดไวแตแรก
ควรใหมกี ารเสนอผลการแกไขปญหาเขื่อนทดน้ําที่บางปะกงที่เกิดขึ้นดวย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผู
ที่มีสวนไดสว นเสียในพื้นที่
การพิจารณาดําเนินการโครงการของกรมชลประทาน
จากผลการประชาพิจารณโครงการประตูระบายน้าํ แมน้ําทาจีน กรมชลประทานจึงไดชะลอการ
ดําเนินการโครงการไว และมีขอสังเกตในประเด็นการบริหารจัดการลําน้ําทาจีน หลายประการ ดังนี้
- แมวาประตูระบายน้ําแมนา้ํ ทาจีนมีลักษณะประตูระบายน้ํา เชนเดียวกับเขื่อนทดน้าํ บางปะกง แต
มีองคประกอบที่แตกตางกัน กลาวคือ โครงการประตูระบายน้าํ แมน้ําทาจีนจะมีประตูระบายน้ํา 2 แหง
ประตูระบายน้าํ ตอนลางมีระยะหางจากปากแมน้ําเขามาประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งใกลทะเลมาก
ผลกระทบตอระดับน้ําขึ้นลงและเสถียรภาพตลิ่งจึงมีนอย สวนเขื่อนทดน้ําบางปะกงมีประตูระบายน้ําจุด
เดียว อยูลึกเขาไปจากทะเลประมาณ 65 กิโลเมตร
- การขาดแคลนน้ําจืดของลุม น้ําเพราะไมมีแหลงน้ําตนทุนที่เพียงพอ ทําใหเกิดการเชื่อมโยงทั้ง
ทางตรงทางออมกับทุกปญหาที่มี รวมทั้งขอจํากัดของแหลงน้ําตนทุนเพื่อใชผลักดันน้ําเค็มและการ
ระบายน้ําหลากชวงวิกฤตน้ําทวมออกสูทะเลใหมากขึ้น เพื่อบรรเทาน้ําทวมและปองกันน้ําทะเลหนุน
- การถายทิ้งมลสารจํานวนมากลงในแมน้ําทาจีน แหลงถายทิ้งมลสารหลักมาจากปศุสตั ว
อุตสาหกรรมและจากนาขาว จังหวัดนครปฐมมีการปลอยทิ้งมลสารมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
สมุทรสาคร ปริมาณมลสารที่ลดลงจะทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้น ทั้งนี้ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
และลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตรใหนอยลงโดยใหความรูแกเกษตรกร
- การดําเนินการดานประชาสัมพันธของโครงการในขั้นการศึกษาความเหมาะสม ไดดําเนินการ
เปนขั้นตอนดวยวิธีการ เทคนิคดานประชาสัมพันธ ตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ แตอาจเปนเพราะ
ไมไดดําเนินการอยางตอเนื่องในขั้นตอนการสํารวจออกแบบ ซึ่งใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 1
ป นอกจากนี้ ในขั้นตอนการเสนอโครงการเขาสูการพิจารณาดานงบประมาณที่มีรูปแบบเปนโครงการ
ขนาดใหญไดใชเวลาในขั้นตอนนี้ไปมาก การรับรูขอมูลขาวสารโครงการของราษฎรจึงเปนไปไดยาก
เปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ และประกอบกับมีเหตุภายนอกเขามาเปนปจจัย จึงเปนเหตุในการ
สรางความเคลือบแคลงตอผลการดําเนินการโครงการ ดังนั้น กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
จึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง และตองใหความสําคัญในเรื่องของความตอเนือ่ งของกิจกรรมดานนีใ้ หมาก
เพื่อใหเกิดการสื่อสาร การรับฟงความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการจากประชาชนไดโดยตรง
0
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กรณีศึกษา
โครงการชลประทานระบบทอสงน้ําในเขตอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน
ความเปนมา
ในป 2538 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะพัฒนาระบบชลประทานจากแหลงน้ําตางๆ โดย
ใชระบบทอสงน้ําแทนระบบคลองสงน้ํา ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความสูญเสียของน้ําที่จะรั่วซึมและ
ระเหยไปจากคลองสงน้ํารวมทั้ง เพื่อสงน้ําไปยังพื้นทีเ่ พาะปลูกที่อยูน อกเขตชลประทาน ซึ่งไม
สามารถสงน้ําโดยวิธีปกติตามแรงโนมถวงของโลกได (by Gravity) โดยมีเปาหมายใหครอบคลุม
พื้นที่ในภาคตางๆ ทั่วประเทศจํานวนประมาณ 1 ลานไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงกําหนดให
กรมชลประทานดําเนินงานโครงการชลประทานระบบทอสงน้ํา โดยจัดใหเปนโครงการหนึ่งใน
แผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2549 โดยใหกรมชลประทานดําเนินงานเปนโครงการนํารอง
(Pilot Project) จํานวน 10 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50,000ไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนลาง
ปจจุบันกรมชลประทานไดทําการกอสรางโครงการฯ ในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน จํานวน 3 โครงการเรียบรอยแลว และดําเนินการสูบน้ํา สงน้ํา และกระจายน้ําสูแปลง
เพาะปลูกของเกษตรตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา และจากการบริหารจัดการน้ําโดยโครงการ
ชลประทานขอนแกนมาโดยตลอดเวลานัน้ พบวาเกษตรที่มีโอกาสไดรับประโยชนไดใหการ
ตอบสนองตอการนําน้ําไปใชเพาะปลูกพืชในฤดูแลงนอยมาก ในขณะเดียวกันจะมีความตองการน้ํา
ในปริมาณสูงในชวงการเพาะปลูกขาวนาป ซึ่งเกินขอจํากัดของเครื่องสูบน้ํา พรอมกันนี้ไดพบปญหา
สําคัญกลาวคือ เงื่อนไขปญหาการมีสวนรวมของเกษตรกรที่เกี่ยวของกับคาใชจายในสวนของคา
กระแสไฟฟา คาซอมแซมบํารุงรักษาและขาดรูปแบบการดําเนินงานรวมกันทั้งภาคราชการและ
เกษตรกรที่จะนําไปสูผลสําเร็จของโครงการฯ ในขณะเดียวกันจากการเผยแพรขาวสารทางสื่อมวล
ชลเกี่ยวกับโครงการชลประทานระบบทอสงน้ําทั้ง 3 โครงการดังกลาว ซึ่งออกมาทางลบโดยตลอด
และเมื่อพิจารณาขาวสารที่เผยแพรทางสื่อมวลชน ดังกลาวสามารถสรุปได 2 ประเด็นใหญๆ ไดแก
- โครงการชลประทานระบบทอสงน้ําที่ดําเนินการกอสรางเปนโครงการนํารอง จํานวน 3
โครงการในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ที่กอสรางเสร็จแลวนัน้ ใชงานไมได
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- การบริหารจัดการน้ําของโครงการฯ ทั้ง 3 โครงการ ไมสามารถจัดสงน้ําไปยังพืน้ ที่ตางๆ
ได การชํารุดของระบบสงน้ําหลาย ๆกรณี ซึ่งเปนสาเหตุใหเกษตรกรไมไดรับน้ําและยังตองแบก
ภาระจายคาน้ําตามมิเตอรน้ํา

วัตถุประสงคของโครงการ
วัตถุประสงคโดยภาพรวมสามารถสรุปได ดังนี้
1. เพิ่มแหลงน้าํ สําหรับอุปโภคในพืน้ ที่ขาดแคลนน้ําใหครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหมแี หลงน้ําใชในเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจ และปลูกพืชผัก หรือปลูก
พืชไรและ สวนผลไม รวมทั้งการเลี้ยงสัตว และการประมง หรือดําเนินการ
เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อ เปนการสรางงานใหมในทองที่ชนบท และสามารถ
ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวติ ขั้นพืน้ ฐานสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล
บริเวณพืน้ ที่ที่เคยขาดแคลนน้ําหรือมีน้ําไมเพียงพอ
3. เพื่อใหมีการสงน้าํ จากแหลงน้ําที่เกินความตองการไปยังแหลงน้ําที่อยูใกลเคียง
แตขาดแคลนน้ําตนทุนได
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ําใหเกิดผลประโยชนสูงสุด โดยใหสอดคลอง
กับสิ่งแวดลอมและขอจํากัดในกรณีตางๆ
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมนั้นคาดหวังวาเมื่อการดําเนินการตามโครงการฯ นํารอง
ดังกลาวแลวเสร็จนาจะไดรบั ผล ดังนี้
1. จัดระบบใหมีแหลงน้ําใกลกับพื้นที่ใชประโยชนระดับหมูบาน
- เพิ่มแหลงน้าํ เพื่อการอุปโภค บริโภค ในระดับหมูบาน เพื่อแกไขปญหาหรือ
บรรเทาปญหา
- การขาดแคลนน้ําใชในฤดูแลงที่มกั เกิดขึน้ เปนประจํา
2. ใหเกษตรกรนําน้ําไปใชเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชผัก พืชไร พืชสวนผลไม ในฤดู
แลงไดเทาที่มีน้ําตนทุน และสามารถแกปญหาน้ําขาดแคลนในหนาฝนกรณีทมี่ ี
ฝนทิ้งชวงนานจนเกินการเสียหายตอการปลูกพืช
3. สามารถสรางและเสริมอาชีพใหแกชาวชนบท เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพ
ชีวิตขั้นพืน้ ฐานตามนโยบายของรัฐ
4. ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา สามารถควบคุมการใชน้ําใหเปนไปตาม
กฎระเบียบ และขอตกลงการใชน้ําทีว่ างไวอยางมีประสิทธิภาพ
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3. สภาพปญหาที่พบในโครงการชลประทานระบบทอสงน้ํา
- ดานการศึกษาความเหมาะสม ไดแก ตําแหนงของสถานีสูบน้ําไมเหมาะสม (ปริมาณน้ํา
และคุณภาพน้าํ ) ควรมีขอเสนอแนะชี้แจงชนิดพืชที่ควรใชกับระบบทอสงน้ํา มีคูมือการ Operate
ระบบสงน้ํามีการชี้แจงและฝกอบรมเพื่อใหมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการวางแผน การ
กอสราง การ Operate เพื่อใหมีการยอมรับในทุกระดับจากเกษตรกร
- ดานการออกแบบ ไดแก ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือขอสมมติฐานที่ไดทําการศึกษา
ไวแลว เชน ผลการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ ผลการสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ความไมสมบูรณ
ของแบบกอสรางอาคารโรงสูบน้ํา และเครือ่ งสูบน้ํา และความไมสมบูรณของการออกแบบระบบทอ
สงน้ํา เปนผลกระทบไปถึงการสงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
- ดานการกอสราง ไดแก ลําดับการกอสรางไมเหมาะสม การขอหรือไดรับการจัดสรร
งบประมาณไมเปนไปตามแผน จากผลของการออกแบบไมเหมาะสมตองมีการปรับปรุงการ
ออกแบบในขณะกอสราง มีการประสานกับชลประทานจังหวัดไมเพียงพอ การประสานกับเกษตรกร
ผูใชน้ําไมเพียงพอ
- ดานการสงน้ําและบํารุงรักษา หรือการบริหารจัดการน้าํ ไดแก มีการจายน้ําเขาสูแ ปลงนา
โดยตรง (ไมผา นถังพัก) ซึ่งนาจะยึดหลักการของการศึกษาและออกแบบ คาใชจายกระแสไฟฟาสูง
ทําใหสรางภาระมากกับผูใชน้ํา ซึ่งมีผลกระทบตอการมีสวนรวมของราษฎร กลุมผูใชน้ํายังไมเขาใจ
วิธีการใชน้ําและยังไมมีความเขมแข็ง เจาหนาที่ของชลประทานจังหวัดยังไมเขาใจ Concept การ
Operate ระบบ และปญหาหลายๆ ประการไดสงผลกระทบไปสูการถายโอนโครงการใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางแกไข
1. ทบทวนวัตถุประสงคเดิมของโครงการชลประทานระบบทอสงน้ําในจังหวัดขอนแกน
พิจารณาจากวัตถุประสงคเดิมของโครงการฯ ซึ่งกําหนดไวกวางๆ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา
ทําการเกษตรโดยเฉพาะการทําการเกษตรในฤดูแลงไดและมีน้ําอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งป เมื่อพิจารณา
ถึงขั้นตอนทําการกอสรางโครงการฯ ในลักษณะโครงการฯ นํารองแลวสรุปไดวา ความสําเร็จของ
โครงการฯ จะตองประกอบดวย การเพิ่มรายไดสุทธิตอป โดยทําการปลูกพืชตามแผนพัฒนาการเกษตร
การรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกรและการมีสวนรวมในคาใชจายสําหรับคากระแสไฟฟาและคา
บํารุงรักษาและสุดทาย องคการบริหารสวนตําบลมีความยินยอมรับถายโอนโครงการฯ ไปทําการบริหาร
จัดการเองในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นควรพิจารณากําหนดแนวทางการแกไข ดังนี้
1.1 ทําการศึกษาความเปนไปไดของเกษตรกรที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการการทํา
การเกษตรแบบยังชีพไปเปนทําการเกษตรแบบคาขาย เพิม่ เติมจากรูปแบบ
การเกษตรที่เคยชิน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายไดสุทธิตอไรตอปของเกษตรกร โดย
เปรียบเทียบระหวางการปลูกขาว กับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
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1.2 ทําการศึกษาผลการจัดตัง้ กลุมผูใชน้ํา การกําหนด กฎ ระเบียบ และกติกาสําหรับ
สมาชิกปฏิบัติวา มีความกาวหนา หรือปญหาอุปสรรคอยางใด
1.3 การมีสวนรวมของเกษตรกรในเรื่องคากระแสไฟฟาและคาบํารุงรักษา เกษตรกรจะ
มีแนวความคิดอยางไรเมื่อในอนาคตสามารถทําการเกษตรแลวมีรายไดสุทธิตอ ไร
ตอปเพิ่มขึ้น
1.4 แนวคิดขององคการบริหารสวนตําบล สําหรับความพรอมเพื่อรับโอนโครงการฯ ไป
ทําการบริหารจัดการวา ในปจจุบันเปนอยางไร และในอนาคตหากราษฎรหรือ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีรายไดสุทธิตอไรตอปเพิ่มขึ้น
2. การศึกษาทบทวนผลการดําเนินงานการสงน้ําและบํารุงรักษาโครงการ
พิจารณาจากทีต่ ั้งและลักษณะของโครงการ และขอมูลทางดานเทคนิค กําหนดแนวทาง
การศึกษาผลการดําเนินงานการสงน้ําและบํารุงรักษาโครงการฯ ดังนี้
2.1 ศึกษาทบทวนพืน้ ที่ชลประทานที่สามารถสงน้ําไดตามรายงานการศึกษาความ
เหมาะสมฯ สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาวนาป และจะพิจารณาใหมกี ารปลูกพืชไรอายุ
ยาวบางเล็กนอย (เชน ออยโรงงาน (น้ําตาล) หรือมันสําปะหลัง ฯลฯ) โดยจะ
พิจารณาวาจะสามารถสงน้ําไปใหพนื้ ที่เพาะปลูกดังกลาวในลักษณะสงน้ําเสริมฝน
หรือสงน้ําชวงฝนทิ้งชวงหรือสงน้ําชวงฝนแลง ฯลฯ เพื่อใหขาวหรือพืชไรอายุยาว
สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดนั้น มีความแตกตางในดานพื้นที่อยางไรบาง
2.2 ศึกษาทบทวนพืน้ ที่ชลประทานที่สามารถสงน้ําไดและหลังการเก็บเกีย่ วขาวแลว
เกษตรกรไดดําเนินการเพาะปลูกพืชฤดูแลงมากนอยเพียงใด
2.3 ศึกษาทบทวนจํานวนชัว่ โมงที่ทําการเดินเครื่องสูบน้าํ และจํานวนเครื่องที่เดินเมือ่
เปรียบเทียบกับคําแนะนําของการเดินเครื่องสูบน้ําที่กําหนดใหเดินพรอมกัน 2
เครื่อง เปนระยะเวลาตอเครื่อง 12 ชั่วโมง/วัน และจัดแบงปริมาณน้ําที่ทําการสูบได
ใหพื้นที่ 2 โซน ๆ ละ 6 ชั่วโมงตอวัน (บนพืน้ ฐานคาชลภาระ = 0.0001 ลบ.ม. /
วินาที/ไร หรือ 8.64 ลบ.ม./วัน/ไร)
2.4 ศึกษาทบทวนจํานวนคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในการสูบน้ําในชวงเวลาที่
ผานมา เพื่อนําไปคํานวณหาอัตราสวนเบื้องตนของคากระแสไฟฟา/ลบ.ม. หรือตอ
ไร กรณีพื้นที่เพาะปลูกที่ยื่นความจํานงขอใหทําการสูบน้ํา
2.5 ศึกษาทบทวนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณที่ชํารุดตั้งแตตน ถึง
ปจจุบันเพื่อคํานวณหาอัตราคาซอมแซมบํารุงรักษาเบื้องตนตอพืน้ ที่ 1 ไร (รวมพื้นที่
ทั้งนาป และพืชฤดูแลง)
2.6 ศึกษาทบทวนคาใชจายในการจางบุคลากรชั่วคราว เพื่อดูแลรักษาวามีจํานวนเทาใด
ซึ่งรวมทั้งเจาหนาที่ประจําของโครงการชลประทานขอนแกนทีไ่ ปควบคุมและ
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รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อคํานวณหาอัตราสวนคาใชจายเบื้องตนของการบริหารจัดการ
(เฉพาะบุคลากร) ตอโครงการฯ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการถายโอนโครงการฯ
ใหกับองคการบริหารสวนตําบลตอไป

แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. การทําแผนปรับปรุงโครงการฯ ภายใตปญ
 หาที่เกิดขึน้ ของเครื่องมือ อุปกรณและ
วิธีการบริหารจัดการน้าํ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในระยะเรงดวนและ
ระยะยาว โดยใชสิ่งกอสรางเดิมใหเกิดประโยชนมากที่สุด มีการลงทุนเพิ่มนอยที่สุด
และมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละมีความเปนไปไดมากที่สดุ
2. การจัดทําแปลงทดลองการสงน้ํา และบริหารจัดการน้าํ ใหเกิดความสําเร็จเปน
รูปธรรม ภายในหนึ่งชวงเวลาของการเพาะปลูก
3. การจัดทําแปลงเกษตรสาธิต เพื่อศึกษาและทดลองหารูปแบบการเกษตร รูปแบบการ
บริหารจัดการน้ํา และถายทอดความรูในการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณที่
เหมาะสมกับพื้นที่ พรอมทั้งสนับสนุนและจัดหาองคประกอบตางๆ เพื่อใหแปลง
เกษตรสาธิตประสบความสําเร็จตามเปาหมายและเกษตรกรมีความเชื่อมั่นตอ
แนวทางที่กรมชลประทานไดวางรูปแบบไว (หมายเหตุ : กรมชลประทานไดวา จาง
ที่ปรึกษาศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ํา และการมีสวนรวมของราษฎร ในโครงการ
ชลประทานระบบทอสงน้ําที่นํารอง 10 โครงการ โดยเนน 3 โครงการ ในเขตจังหวัด
ขอนแกน จะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2550 นี้)
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กรณีศึกษาความขัดแยงเรือ่ งเกษตรกรไมยินยอมติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ความเปนมาของปญหา
เกษตรกรผูใชน้ําไมยนิ ยอมติดตั้งมาตรวัดน้ํา (มิเตอร) ระบบประปาโครงการฝายคลองยาบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อยูในเขตจังหวัดสตูล เปนชลประทานขนาดเล็กกอสรางป 2543 เปนระบบ
ประปาภูเขา

สาเหตุ
1.
2.
3.
4.

กอสรางโครงการแลวเสร็จ แตยังไมไดจดั ตั้งกลุมบริหารการใชน้ํา จึงไมมีกฎระเบียบ
เกษตรกรผูใชน้ําเขาใจวาเปนโครงการที่รัฐบาลชวยเหลือใหเปลา
คณะกรรมการกลุมบริหารการใชน้ําที่มีอยูใ นปจจุบันยังไมเขมแข็ง
ขาดการสนับสนุนและมีสวนรวมจากคณะกรรมการหมูบ าน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเจาหนาทีฝ่ ายปกครอง

แนวทางแกไข
1. ประชุมจัดตั้งกลุมบริหารการใชน้ําในระยะกอนกอสรางโครงการ เพื่อใหมีคณะกรรมการ
และกฎระเบียบ เกษตรกรจะไดมีสวนรวมและยินยอมตั้งแตเริ่มโครงการ
2. ติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ํา (มิเตอร) กอนจายน้ํา
3. คณะกรรมการหมูบาน, องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเจาหนาที่ฝายปกครอง มีสวนรวม
ในการจัดการและลงโทษ
4. พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งกลุมบริหารการใชน้ํา
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กรณีศึกษาความขัดแยงเรือ่ ง อบต.บานยาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
ไมยอมรับมอบสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา (สิงหาคม 2549)
ประเด็นปญหา
โครงการกอสราง 1 สชป. 8 ไดดําเนินการกอสราง สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอมทอ
สงน้ําและอาคารประกอบ ในพื้นที่ของบานหนองกระทุม ต.บานยาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย และเมื่อ
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จะตองถายโอนความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองทองถิ่น คือ
อบต. บานยาง อ.ลําปลายมาศ ในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําพรอมอาคารประกอบ
แต อบต.บานยาง ไมยอมรับมอบสถานีสูบน้ํา

สาเหตุ
ไดรับขอมูลขาวสารจากสมาชิก อบต.บานยาง ทานหนึ่งซึ่งไดเรียนในที่ประชุม อบต.
บานยางวา โครงการกอสราง 1 สชป.8 ยังติดคางคากระแสไฟฟาไวกบั การไฟฟาลําปลายมาศอยู 60,000
บาท หาก อบต.บานยาง รับมอบก็จะตองมาใชหนี้คากระแสไฟฟาใหกับโครงการกอสราง 1 ดวย มติที่
ประชุม อบต.บานยาง จึงมีมติไมยอมรับมอบสถานีสูบน้ํา รวมถึงความไมเขาใจในกระบวนการ
แนวทางปฏิบัติของการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โดยกรมชลประทาน ซึ่งสาเหตุมาจากการสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการกอสรางไมตอเนื่องและไมครอบคลุมทุกขั้นตอนทุกองคกร การ
ติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธกับราษฎรผูไดรับประโยชนและองคกรที่เกี่ยวของไดรับขอมูลขาวสารไม
เพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดของการกอสราง

แนวทางแกไข
เขารวมประชุมกับ อบต.บานยาง ชี้แจงขอเท็จจริงเกีย่ วกับคากระแสไฟฟา ซึ่งไมมีตดิ คางรวมทั้ง
ชี้แจง กระบวนการถายโอนภารกิจสถานีสบู น้ํา รายละเอียดของโครงการกอสรางจนเปนที่เขาใจในที่
ประชุม อบต.บานยาง
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กรณีศึกษาความขัดแยงเรือ่ งเกษตรกรตนคูสงน้ําบางพื้นที่
ไมรับน้ําตามรอบเวร และไมกระจายน้ําใหกับเกษตร
ที่อยูในพืน้ ที่ดานทายน้ํา
ประเด็นปญหา
ปญหาที่เกิดขึน้ นี้จะมีอยูทกุ พื้นที่ แตเจาหนาที่จะตองพบปะเกษตรกรบอย ๆ และเกิด
ความคุนเคยในลักษณะเครือญาติ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นและความเชือ่ ถือที่จะสามารถ
แกไขปญหาใหไดโดยยุติธรรม ถาหากไมเชนนั้นเกษตรกรจะหาทางออกไปรองเรียนกับผูบริหาร
ระดับสูง หรือไมก็รองเรียนกับหนวยงานอื่น เชน อําเภอ จังหวัด
แนวทางแกไข
- เขาไปตรวจสอบพื้นที่รวมกับพนักงานสงน้ํา ในคูสงน้าํ สายดังกลาวทันทีเมื่อไดรบั แจงปญหา
เพื่อหาขอมูล เชน ปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม สภาพคูสงน้ํา สภาพพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก บอ
ปลาหรือมีกิจกรรมการใชนา้ํ อื่น ๆ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
- นัดประชุมกลุมผูใชน้ําในพื้นที่คูสงน้ําสายนั้น ไดแก ประธานกลุมผูใชน้ํา สมาชิกเกษตรกร
ผูใชน้ําตนคู กลางคู ปลายคู เจาหนาที่ชลประทาน ผูใหญบาน เขารวมรับฟงปญหาและรวมพิจารณา
แกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น โดยใชวิธีเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท
- จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน เพื่อหาบทลงโทษหากเกิดปญหาขึ้นอีก โดยยึดกฎระเบียบของ
กลุมผูใชน้ํา
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ตัวอยางการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ผูบริหารหนวยงาน

: ผูอํานวยการสํานัก

อํานาจหนาที่ : 1. เสนอแนะแนวนโยบายและแผนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
2. สงเสริมการรวมตัวเปนกลุมองคกรทางดานสิง่ แวดลอม และการสรางเครือขายและ
อาสาสมัครสิ่งแวดลอม ตลอดจนใหความชวยเหลือทางวิชาการและกฎหมาย
3. สงเสริมสิทธิชุมชนและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
4. ใหคําปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการและประยุกตใชเทคโนโยลีที่เหมาะสม
5. ดําเนินการจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอมและอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6. พัฒนากลไกการจัดการกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมขององคกรเอกชนและภาค
ประชาชน
8. ปฏิบัติงานรวมกับ และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ฝายบริหารทั่วไป
- มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานสารบรรณของสํานัก รวมทั้งงานอาคารสถานที่หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
สวนพัฒนาวิชาการและแผนงาน
- มีหนาที่รับผิดชอบจัดทําแผนแมบทการมีสว นรวมของประชาชนของสํานัก พิจารณา
วิเคราะหยุทธศาสตรของกรมเพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินการของสํานักใหสอดคลองกับดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์
การมีสวนรวมของประชาชน และจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติงาน

ศูนยปองกันและไกลเกลี่ยกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม
- มีหนาที่รับผิดชอบสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานกระบวนการปองกันและไกลเกลี่ย
กรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม ติดตามประเมินผลบุคลากรที่ผา นการพัฒนาทักษะการไกลเกลีย่ ในพืน้ ที่นาํ รอง
สงเสริมใหมีการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สวนความรวมมือและพัฒนาเครือขาย
- มีหนาที่สงเสริมเยาวชน ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนใหเขามามีสวนรวมดาน
สิ่งแวดลอม พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและชุมชน

สวนสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
- มีหนาที่รับผิดชอบสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองอยางยั่งยืน พัฒนาระบบขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งถายทอดกระบวนการ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

สวนสงเสริมเทคโนโลยี
- มีหนาที่ความรับผิดชอบดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม

สวนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพิเศษ
- มีหนาที่รับผิดชอบสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม และประสานงานการมีสวนรวมใน
โครงการตาง ๆ ที่เปนโครงการพิเศษ

ตัวอยางการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
ดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยตรง
กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
ศูนยสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน
ผูบริหารหนวยงาน

: ผูอํานวยการศูนย

อํานาจหนาที่ : 1. เปนหนวยงานกลางของกรมฯ ที่มีหนาที่หลักในการสงเสริมการบริหารราชการแบบมี
สวนรวม
2. กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธและแผนปฏิบัติการในการปฏิบตั ิราชการแบบมีสวนรวม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และเสนความเห็น
การพัฒนาปรับปรุง
4. การอํานวยการ เรงรัด กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน
5. ประเมิน วิเคราะห และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการเชิงรุก
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ หรือพิจารณาดําเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย

โครงสรางศูนยสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน ประกอบดวย
1. คณะที่ปรึกษาศูนยสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน
2. ผูอาํ นวยการศูนย
3. เครือขายสวนกลาง และสวนภูมิภาค
4. ฝายบริหารทัว่ ไป
5. กลุมแผนยุทธศาสตรและประเมินผล
6. กลุมปฏิบัติการและสงเสริมการมีสวนรวม
7. กลุมสนับสนุนโครงการมีสวนรวมภาคประชาชน
8. ศูนยขอมูลการมีสวนรวมภาคประชาชน
9. กลุมติดตามผล

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ข.
แบบฟอรมที่เกี่ยวของ
กับการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนงานจัดหาน้ํา

ภาคผนวก ค.
ตัวอยางหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ดานการมีสวนรวม
ของประชาชนโดยตรง

รายชื่อผูจัดทํา

บทสรุป
คูมือแนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนงานจัดหาน้ํา
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบตั ิงานสําหรับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายในกรม
ชลประทานเพือ่ เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหาน้ํา

ขอบเขตของคูมือและการประยุกตใช
1. คูมือฉบับนี้เปนคูมือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนงานจัดหาน้ําของบุคลากรที่เกี่ยวของในสังกัดกรมชลประทาน
2. แนวทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหา
น้ําที่ระบุในคูมือนี้ ประมวลจากความรูที่เห็นชัดแจงและความรูที่อยูใ นตัวบุคคลจากผูเชี่ยวชาญดาน
กระบวนการจัดหาน้ําในกระบวนงานตาง ๆ ตั้งแตการพิจารณาวางโครงการ การสํารวจ การ
ออกแบบ การจัดหาทีด่ ิน การกอสราง การสงมอบโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ
3. กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานจัดหาน้ําที่นําเสนอในคูมือนี้ เปนเหตุการณ
จริงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในสถานการณและพื้นที่ที่ระบุไว
คูมือฉบับนี้นําเสนอแนวทางการสรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนงานจัดหาน้ํา โดยจําแนกกระบวนงานจัดหาน้ําของกรมชลประทานเปน 5 กระบวนงาน
ยอย ไดแก การพิจารณาวางโครงการ การสํารวจ การออกแบบ การกอสราง และการสงมอบ
โครงการ
ในแตละกระบวนงานยอยดังกลาว ไดนําเสนอขั้นตอน เทคนิค วิธีการในการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการกระบวนงานนั้น ๆ ไว โดยระบุเปนระดับการมี
สวนรวม ตั้งแตระดับ 1-ระดับ 5 ซึ่งแตละระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน
สามารถแบงไดเปน 5 ระดับ ดังนี้ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548)

ก

ระดับที่ 1 ใหขอมูลขาวสาร เพื่อใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและ
เสริมสรางความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางเลือกและทางแกไข
ระดับที่ 2 หารือ เพื่อไดรับขอมูลและความคิดเห็นจากประชาชน
เกี่ยวกับปญหาทางเลือกและแนวทางแกไข
ระดับที่ 3 เขามามีบทบาท เพื่อรวมทํางานกับประชาชนเพื่อสรางความ
มั่นใจกับประชาชนวาความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะไดรับการพิจารณา
ระดับที่ 4 สรางความรวมมือ เพื่อเปนหุน สวนกับประชาชนในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ ตัง้ แตการระบุปญ
 หา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไข
ระดับที่ 5 เสริมอํานาจ เพื่อใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ
ทั้งนี้ในภาพรวม สามารถแสดงเปนแผนภูมิ ดังตอไปนี้

ข

แผนภูมิการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนงานจัดหาน้ํา
การมีสวนรวมของประชาชน

กระบวนงานจัดหาน้ํา

การรองขอโครงการจากทุกภาคสวน
/นโยบาย/พระราชดําริ

กรมชลประทาน

การสรางการมีสวนรวมของกรมฯ

ทบทวนโครงการ

พิจารณาวางโครงการ

NO

YES

ประชาชนใหขอมูลชี้เขต

สํารวจ

ประชาชนรวมพิจารณาและให
ความเห็นแบบกอสราง

ออกแบบ

ชี้แจงทุกภาคสวน ทบทวน
โครงการ เสนอแนวทางอืน่
ชี้แจงผลการพิจารณา/ผลกระทบ/
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
และจัดทําขอตกลงเบื้องตน
ชี้แจงแบบรายละเอียด
ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็น
ปรับแบบ เขตที่ดิน

ชะลอโครงการ

เจาของที่ดินยินยอมและรวม
กําหนดคาทดแทนที่ดนิ

เตรียมการกอสราง / NO
จัดหาทีด่ ิน

ชี้แจง/ เจรจา /ไกลเกลี่ย/
ประชาสัมพันธ รับฟงความคิดเห็น

YES

การจางแรงงานในพืน้ ที่/ ฝกอบรม/
ดูงาน/สงเสริมใหความรูแ ก
กลุมผูใชน้ํา
ถายทอดความรู/ใหคําปรึกษา
แนะนําเกีย่ วกับการใชประโยชน
และกิจกรรมตอเนื่อง

ประชาชนรวมตรวจสอบและ
รวมกลุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

กอสราง

ผูรับมอบโครงการ/กลุมผูใชน้ํา
บริหารจัดการโครงการ

สงมอบโครงการ

ค

รายชื่อผูรวมจัดทําคูมือแนวทางการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนงานจัดหาน้ํา
1. นายสิทธิชัย สาลีพันธ

สํานักโครงการขนาดใหญ

2. นายสมบัติ สาลีพัฒนา

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

3. นายไกรนิธี รัตนธาดา

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

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 ภมรประวัติ

สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล

12. นางสาวลัดดา วรการพินิจ

สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล

13. นางสาวธิดาพร โตสติ

สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารงานบุคคล

