
แนวทางปฏิบัติ กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง  สัปดาห์ที่ 4 ถึงสัปดาห์ที่ 8 

(ที่มาจาก: คู่มือแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตต์ามพระราชด าริ แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0211.3/ว4100 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เร่ือง แนวทางปฏิบัติ กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง ส าหรับปฏบิัติการในพื้นที่แหล่งน้ าขนาดเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ) 

สัปดาห์ที่ 4 นัดหมายผู้น าชุมชน และ อสพ.เตรียมการส ารวจข้อมูล 
วัตถุประสงค์ เพ่ือท าความเข้าใจวิธีการท าแบบส ารวจข้อมูล ให้แก่ อสพ.และผู้น าชุมชน 
ผลผลิต 1)แบบส ารวจที่มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

2)การจัดแบ่งทีมส ารวจตามภูมิสังคม เช่น ตามกลุ่มบ้าน ตามสายน้ า เป็นต้น 
3)วางแผนการส ารวจข้อมูล นัดหมายวัน/เวลาเริ่มและวันเสร็จงาน 
4)จัดทีมตรวจทานความถูกต้อง และประมวลข้อมูลจากแบบส ารวจ 

ข้อมูลที่ต้องเตรียม 1)แบบส ารวจเศรษฐกิจและสังคม 
2)แผนผังบ้านเรือนในชุมชน 

วิธีการท างาน 1)อธิบายให้ทีมส ารวจเข้าใจความส าคัญและความจ าเป็นในการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมราย
ครัวเรือน เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และน าไปวางแผนแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน 
2)อธิบายและท าความเข้าใจแบบส ารวจเศรษฐกิจและสังคมทีละข้อ พร้อมยกตัวอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จากแบบส ารวจ เช่น หน่วยนบั ชนิดของพืชที่ปลูกในแต่ละท้องถิ่น วิธีการตั้งค าถามให้ได้ค าตอบตาม
แบบส ารวจ การตรวจสอบค าตอบจากค าถามข้ออ่ืน 
3)ปรับค าถามในแบบส ารวจ ที่ไม่สอดคล้องกับภูมิสังคมของชุมชน 
4)จัดแบ่งทีมส ารวจตามกลุ่มบ้าน หรือตามภูมิประเทศ และมีการน าแบบไปทดลองท าเพ่ือ(Pre-test) 
เรียนรู้วิธีการถามข้อมูลและปัญหา ที่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไร พร้อมปรับแก้แบบส ารวจอีกครั้งจากปัญหา
ที่พบ 
5)นัดหมายวันเริ่มส ารวจ โดยอาจใช้วิธีการเข้าไปสัมภาษณ์ในบ้านเรือนของชาวบ้าน โดยจัดประชุม
ชาวบ้านทุกครัวเรือนอีกครั้ง หรือ ประกาศเสียงตามสาย นัดหมายในการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม 
โดยนายอ าเภอ หรือปลัดอาวุโส หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ผู้ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ท าความเข้าใจ
ประโยชน์ที่จะได้จากการท าแบบส ารวจข้อมูล และขอความร่วมมือให้ชาวบ้านตอบข้อมูลที่ตรงกับความ
จริงโดยไม่เป็นการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายบุคคล 
6)เตรียมวัสดุ เครื่องมือในการส ารวจข้อมูลให้พร้อม เช่น แบบส ารวจที่ปรับแก้แล้ว เครื่องคิดเลขขนาด
ใหญ่ ดินสอ ยางลบ 

สัปดาห์ที่ 5 ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม โดยใช้แบบส ารวจและเดินส ารวจกายภาพ 
วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือให้ชุมชนและทีมปฏิบัติงานอ าเภอเห็นภูมิสังคมและปัญหาของชุมชนจากสภาพที่เป็นจริง ค้นหา

สาเหตุของปัญหา และศักยภาพของชุมชน ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนได้ 
2)เพ่ือสร้างการท างานเป็นทีม ระหว่างผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อสพ. ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน การเดิน
ส ารวจข้อมูลร่วมกันท าให้ชาวบ้านและทีมปฏิบัติงาน 
3)เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตนเอง และเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของการพัฒนาที่เกิดขึ้น 

 



ผลผลิต 1)ข้อมูลการส ารวจเศรษฐกิจสังคมครบถ้วนทุกหลังคาเรือน (100%) 
2)ผลการเดินส ารวจกายภาพ โดยน าเสนอเป็นแผนที่ดังนี้ 

 น้ า :แผนที่แสดงเส้นทางน้ า แหล่งน้ า ต าแหน่งฝายเดิม รูปถ่าย พิกัดของจุดส าคัญ เช่น จุดที่น าน้ า
ไปใช้ ผังแสดงการไหลของน้ า และเส้นทางการน าน้ ามาใช้ การวางแผนบริหารจัดการน้ า ระดับ
ความสูงต่างของพ้ืนที่ ปริมาณน้ าไหลต่อวินาที 

 ป่าไม้ :ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ บริเวณท่ีใช้ประโยชน์ พ้ืนที่อนุรักษ์ และบริเวณที่เป็นป่าใช้สอย ป่า
เสื่อมโทรม ผลการส ารวจความหนาแน่นของป่าและพรรณไม้ ได้แก่ ชนิดพันธุ์ ชื่อพันธุ์ไม้ ความสูง 
ทรงพุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง และการใช้ประโยชน์ 

 การใช้ประโยชน์ที่ดิน :แผนที่แสดงที่ดินท ากินทุกแปลง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบรายแปลง เช่น 
เจ้าของ พิกัด เนื้อที่ และการใช้ประโยชน์ และรูปถ่ายทุกแปลง 

 แหล่งที่ตั้งของสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย สถานที่ราชการ เป็นต้น 
ข้อมูลที่ต้องเตรียม 1)แบบส ารวจเศรษฐกิจและสังคมเท่าจ านวนบ้านที่จะส ารวจ 

2)แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 /ภาพถ่ายทางอากาศของพ้ืนที่ 
3)แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการส ารวจแปลงที่ดิน การส ารวจน้ า และการส ารวจป่า 

วิธีการท างาน ทีมปฏิบัติงานระดับอ าเภอ วางแผนการท างานก่อนการส ารวจกายภาพ และสรุปงานร่วมกัน เพื่อให้ทีมงาน
ทุกทีมเห็นงานเท่ากัน โดยมีวิธีการท างานดังนี้ 
1)การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ควรเข้าส ารวจทีละหลังคาเรือน เพ่ือให้เห็นลักษณะวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านที่แท้จริงด้วย และควรเน้นลักษณะการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง แบบไม่เป็นทางการ 
เพ่ือให้ชาวบ้านมีความสบายใจในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง และที่ส าคัญต้องให้ชาวบ้านเตรียมส าเนาทะเบียน
บ้าน หรือหลักฐานต่างๆ ทางกฎหมายไว้ด้วย เช่น บัตรประจ าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (รหัส 0) เป็น
ต้น 
2)ดูแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 /ภาพถ่ายทางอากาศของพ้ืนที่ เพื่อดูการใช้ที่ดินในภาพรวม ว่ามี
ทรัพยากรธรรมชาติอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง เช่น แหล่งน้ ามีต้นน้ าไหลไปทางไหน ทิศไหน ระดับความสูงเท่าไร 
ป่าไม้อยู่บริเวณไหน เป็นต้น และก าหนดขอบเขตการส ารวจคร่าวๆ 
3)แบ่งทีมส ารวจ เช่น ทีมส ารวจป่า ส ารวจแหล่งน้ า จับพิกัดแปลงที่ดินท ากิน และบ้านเรือน 

ทีมส ารวจป่า  ระดับความสูงของพื้นที่ป่าไม้ ชนิด/จ านวนพันธุ์ไม้ ความหนาแน่นของต้นไม้ ขนาดต้นไม้ 
 บริเวณท่ีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์จากป่า เช่น แหล่งเก็บฟืน เก็บเห็ด หน่อไม้ และอาหารจากป่า 

รวมถึงบริเวณท่ีประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน 
 ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานฯ เขตป่าต้นน้ า เขตป่าชุมชน บริเวณท่ีมีการบุกรุกท าลาย 

หรือมีสภาพป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าใช้สอย 
ทีมส ารวจน้ า  ส ารวจเส้นทางน้ า ต้นน้ า แหล่งน้ า ล าห้วยที่มีน้ าตลอดปีและไม่ตลอดปี ฝาย แนวท่อเดิม วัด

ปริมาณน้ าไหล พื้นที่รับน้ าในปัจจุบัน ระดับความสูง ความยาวของล าน้ า 
 เก็บตัวอย่างน้ ามาตรวจคุณภาพ หากพบว่ามีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 จับพิกัดจุดส าคัญและถ่ายภาพประกอบ เช่น บริเวณท่ีมีปัญหาดินถล่ม จุดที่มีน้ ามุดน้ าโผล่ จุดที่

น าน้ าไปใช้ในชุมชน หรือน าไปใช้เพื่อการเกษตร จุดที่มีการใช้สารเคมี จุดที่มีการสะสมดินตะกอน 
หรือมีปัญหา เป็นต้น 



ทีมส ารวจที่ดินท า
กิน 

 ส ารวจที่ดินท ากินรายแปลง จับพิกัดต าแหน่งที่ดิน ระดับความสูงของพื้นที่ รูปถ่ายเจ้าของที่ดิน 
ขอบเขตและเนื้อที่ของที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดพืชที่ปลูก รูปถ่ายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ทั้งนี้ การส ารวจข้อมูลกายภาพ ควรดูฤดูกาลเป็นหลักด้วย เช่น การวัดปริมาณน้ าไม่ควรวัดในฤดูฝน หรือ 
ตอนน้ าหลาก 
ประเด็นส าคัญ การเดินส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลกายภาพ จะต้องมีผู้น าชุมชน ผู้แทน
ชาวบ้าน เข้าร่วมในทีมส ารวจด้วย เพราะนอกจากจะรู้ลักษณะพื้นที่ดี ลักษณะที่ตั้งบ้านเรือน จะสามารถ
ให้ข้อมูลได้อีกด้วย 

สัปดาห์ที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลให้ชุมชน 
วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือน าข้อมูลจากแบบส ารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน มาสรุปเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน น าเสนอ

ในรูปแบบของตารางข้อมูลและกราฟให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย 
2)น าข้อมูลจากการจับพิกัดท่ีดินท ากินและที่อยู่อาศัยมาสรุปเรียบเรียง และวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจ
กับสภาพความเป็นจริง ปัญหา ทุน และศักยภาพของชุมชน 
3)เพ่ือวิเคราะห์หาประเด็นร่วมของชุมชน และน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหา 

ผลผลิต 1)ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ประชากร แยกตามเพศและอายุ อาชีพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ 
รายจ่าย หนี้สิน เงินออม การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พ้ืนที่ปลูกข้าว พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่อยู่อาศัย 
2)ผลการส ารวจกายภาพและการจับพิกัดท่ีดินท ากิน โดยน าเสนอในรูปแบบของแผนที่ 
3)ผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง 
4)รูปแบบการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนเข้าใจง่าย 
5)ประเด็นร่วมของชุมชน ที่จะน าไปแก้ไขหรือพัฒนาต่อ 

วิธีการท างาน 1)ตรวจสอบความถูกต้องของแบบส ารวจ หากพบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกัน ต้องน า
กลับไปแก้ไขใหม่ 
2)น าข้อมูลจากแบบส ารวจที่ตรวจทานแก้ไขแล้ว พิมพ์ในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล (Excel) หรือ(SPSS) 
วิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน และคิดสัดส่วนต่อหน่วยครัวเรือน แสดงผลในรูปแบบที่ชาวบ้าน
เข้าใจได้ง่าย เช่น ท าเป็นกราฟวงกลม กราฟแท่ง แสดงให้เห็นทุกเรื่องที่อยู่ในแบบส ารวจไม่ใช่เฉพาะ 
รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม เท่านั้น 
3)ในการส ารวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน บางพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องจับพิกัดที่ดินราย
แปลง สามารถขอข้อมูลจาก “กรมท่ีดิน” มาประกอบได้ แต่ในกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิแสดงขอบเขตท่ีดิน 
หรือ มีการบุกรุกท าลายป่า จ าเป็นต้องมีการจับพิกัดรายแปลงที่ดินทุกแปลงในหมู่บ้าน (แต่ต้องท าความ
เข้าใจว่าไม่ได้จับพิกัดเพ่ือออกเอกสารสิทธิให้) เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้บุกรุกเพ่ิม 
4)วิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง 
5)ก่อนคืนข้อมูลให้ชาวบ้าน ทีมปฏิบัติงานพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ควรเตรียมตัวกันก่อน เช่น แผนการพัฒนา
เบื้องต้น ประเด็นที่จะโดนใจชาวบ้านที่เป็นปัญหาร่วมของชุมชนโดยเน้นเรื่องแก้ปัญหาปากท้องของ
ชาวบ้านก่อนเป็นหลัก เช่น ต้องมีข้าวให้พอกิน ลดรายจ่ายจากการซื้ออาหาร และต้องคุยกันให้เป็นทีม
เดียวกันก่อนไม่ใช่ไปเถียงกันต่อหน้าชาวบ้าน 

ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นและแนว
ทางแก้ไข 

1)ชาวบ้านจะไม่ค่อยบอกข้อมูลด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม ดังนั้น นายอ าเภอหรือนายก อปท.
ควรเน้นย้ ากับชาวบ้านว่าข้อมูลเรื่องรายได้ ทรัพย์สิน ไม่เก่ียวข้องกับการเก็บภาษี 
2)ชาวบ้านไม่เข้าใจค าถามและไม่บอกข้อมูล ให้ใช้วิธีค าพูดง่ายๆ และไม่เป็นทางการ ชาวบ้านจะได้เชื่อใจ 



3)หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในระหว่างท าแบบส ารวจ ให้เขียนรายละเอียดไว้ และน ากลับมาปรึกษา
คณะท างาน 

สัปดาห์ที่ 7  คืนข้อมูล ระดมปัญหาและความต้องการ และจัดล าดับความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือให้ชาวบ้านร่วมตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ที่มาจากแบบส ารวจและผลการส ารวจ

ข้อมูลกายภาพ และร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจากข้อมูลที่ส ารวจ 
2)เพ่ือให้ชุมชนได้เห็นทุน ศักยภาพ และสภาพปัญหาของชุมชน ที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
3)เพ่ือกระตุ้นและโน้มน้าวให้ชาวบ้านคิด เรียนรู้ และเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง 

ผลผลิต 1)ข้อสรุปปัญหาหลักใน 6 มิติ และความต้องการเร่งด่วนที่ต้องน าไปเป็นโจทย์การพัฒนา 
2)สถานการณ์ความก้าวหน้าของ 6 มิติ และ ปัญหา/ศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ 
3)แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่เสนอโดยชาวบ้าน 

ข้อมูลที่ต้องเตรียม 1)ผลการสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบที่พร้อมน าเสนอให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย 
2)รูปภาพจากการส ารวจ ทั้งภาพที่เป็นข้อดี และปัญหา 
3)ไม่ควรรีบเร่งท ากระบวนการนี้ เพราะชาวบ้านต้องมีความพร้อมและเข้าใจข้อมูล 

ข้อควรปฏิบัติและ
ข้อพึงระวัง 

1)กระบวนการนี้ไม่ควรเร่งรีบ ชาวบ้านต้องมาร่วมกันพร้อมเพรียง และเข้าใจข้อมูล 
2)การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และการถอดปัญหาและความต้องการ ต้องท าต่อเนื่องกัน เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องทางความคิด และไม่เสียเวลาท ามาหากินของชาวบ้าน 
3)หากตัวแทนจากทุกครัวเรือนมาร่วมน้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เลื่อนการประชุม เพื่อให้การรับรองข้อมูล
และการระดมปัญหาความต้องการ เป็นเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน 
4)การดูความพร้อมของชุมชน หากพบว่ามีชุมชนมากกว่าร้อยละ 30 ยังไม่เชื่อมั่นในโครงการ และยังไม่
อยากให้ความร่วมมือ ต้องแยกกลุ่มคนนี้ และด าเนินการสื่อสารท าความเข้าใจอีก จนกว่าจะได้เสียงส่วน
ใหญ่ของชุมชน 

วิธีการท างาน 1)นัดหมายชาวบ้านมาร่วมทุกครัวเรือนในวันและเวลาที่ชาวบ้านสะดวก 
2)น าเสนอผลการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และการเดินส ารวจ
กายภาพ 
3)แบ่งกลุ่มย่อย ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็น เพ่ือค้นหาทุนและศักยภาพของชุมชนใน 6 มิติ (น้ า ดิน ป่า 
เกษตร พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม) ทั้งภายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง รวมทั้งให้ชาวบ้านน าเสนอปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของ
ชาวบ้านเอง 
4)จัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดยลงคะแนนเพ่ือให้ได้มติเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม 

ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นและแนว
ทางแก้ไข 

1)หากตัวแทนจากทุกครัวเรือนมาร่วมน้อยกว่าร้อยละ 70 ให้เลื่อนการประชุม เพื่อให้การรับรองข้อมูล
และการระดมปัญหาความต้องการ เป็นเสียงส่วนใหญ่ของชุมชน 
2)กระบวนการนี้ไม่ควรเร่งรีบ ชาวบ้านต้องมาร่วมกันพร้อมเพรียง และเข้าใจข้อมูล 
3)การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และการถอดปัญหาและความต้องการ ต้องท าต่อเนื่องกัน เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องทางความคิด และไม่เสียเวลาท ามาหากินของชาวบ้าน 
4)การดูความพร้อมของชุมชน หากพบว่ามีชุมชนมากกว่าร้อยละ 30 ยังไม่เชื่อมั่นในโครงการ และยังไม่
อยากให้ความร่วมมือ ต้องแยกกลุ่มคนนี้ และด าเนินการสื่อสารท าความเข้าใจอีก จนกว่าจะได้เสียงส่วน
ใหญ่ของชุมชน 



5)สิ่งที่ต้องพึงระวัง คือ ระบบเสียงการน าเสนอ ซึ่งจะพบปัญหาบ่อย คือ เสียงเบาไป ชาวบ้านที่อยู่ท้าย
ของการประชุมไม่ได้ยินและจะเดินหนีออกไป ไม่เกิดความสนใจ 

สัปดาห์ที่ 8  จัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
วัตถุประสงค์ 1)เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องทุนการด าเนินชีวิตและอาชีพของชาวบ้าน 

2)เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และศักยภาพจาก
ภายในชุมชน 

ผลผลิต 1)แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน เห็นผลเร็ว (Quick win) และแผนปฏิบัติการในการเริ่มลง
มือด าเนินการ โดยชาวบ้านมาร่วมเป็นแรงงานหลัก และบทบาทความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ 
2)แผนฉบับสมบูรณ์ ที่ระบุแผนงาน โครงการ เป้าหมาย ต้นทุนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ประโยชน์ที่
ชาวบ้านจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย จ านวน ผลผลิตต่อหน่วย และรายได้ 

ข้อมูลที่ต้องเตรียม 1)ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตพืชแต่ละชนิด เช่น เมล็ดพันธุ์ จ านวนผลผลิต ราคาขาย 
2)การค านวณหามูลค่าที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบน้ า  
2)จ านวนผลผลิตต่อหน่วย ที่จะท าให้ชาวบ้านอยู่รอด 

วิธีการท างาน 1)ประชุมชาวบ้านเพื่อจัดท าแผนชีวิตชุมชน โดยน ามิติปัญหาและความต้องการที่ชาวบ้านให้ความส าคัญใน
ล าดับแรก มาจัดท าแผนชีวิตชุมชน ให้เห็นสิ่งที่ต้องท าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น พืชที่จะปลูกเม่ือมีการ
พัฒนาระบบน้ า ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากแหล่งไหน ต้นทุนเท่าไร กระบวนการผลิต/ปลูกมีระยะเวลา
เท่าไร การจัดการผลผลิต ตลาดรับซื้อ การแปรรูป และรายได้ท่ีเกิดข้ึน เป็นต้น เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
แผนงานโครงการในแต่ละมิติ 
2)สอบทานและกลั่นกรองแผนงาน ให้มีลักษณะดังนี้ 
   2.1 สอดคล้องหลักการองค์ความรู้ 6 มิติ และภูมิสังคม องค์ความรู้ที่เป็นสากล องค์ความรู้ ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชด าริ 
   2.2 การจัดท างบประมาณตามหลักการทรงงาน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการ
แก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่น ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขปัญหา 
ซึ่งอาจไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก 
   2.3 บูรณาการท างานทุกภาคส่วน โดยจ าแนกภารกิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชาวบ้านในพื้นที่ 
   2.4 ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเข้ามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมท างานในทุกกิจกรรม เพื่อให้ชาวบ้านรู้
วิธีการซ่อม การบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการเองได้ในระยะยาว โดยวิธีการจ้างเหมาเป็นข้อยกเว้น
กรณีท่ีชาวบ้านท าเองไม่ได้ 
   2.5 สามารถวัดผลส าเร็จของโครงการและแผนงาน ว่าตรงตามความต้องของชาวบ้าน โดยระบุตัวชี้วัดที่
ชาวบ้าน ว่ามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
3)ชักชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและแผนงานต่างๆ มาประชุมร่วมกัน เพื่อจัดท าแผนงาน
โครงการ โดยแผนชีวิตชุมชน และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ได้รับการเห็นชอบจากชาวบ้าน มาจัดท าเป็น
รูปแบบรายการกิจกรรมในรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ เป้าหมาย ต้นทุนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ซึ่งประกอบด้วย จ านวน ผลผลิตต่อหน่วย 
และรายได้ โดยจ าแนกแผนงานรายมิติทั้ง 6 มิติ 
4)สรุปเป็นรูปแบบรายการแผนงาน เพ่ือน าไปเสนอให้ชาวบ้านดูและให้ความเห็นชอบอีกครั้ง และน าเสนอ



แผนงานต่อจังหวัด 
5)ประเด็นที่ส าคัญคือ การเตรียมความพร้อมของชาวบ้านก่อนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับชาวบ้าน 
   5.1 การพัฒนาระบบน้ า จะต้องระบุพ้ืนที่เกษตรรับน้ าเพ่ิมข้ึน จ านวนผู้รับประโยชน์ ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
กลุ่มผู้ใช้น้ าที่บริหารจัดการโดยชุมชน และจ านวนแรงงานชาวบ้านมาร่วมมือท า 
   5.2 การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก มีการตรวจวิเคราะห์ดินทั้งก่อนการปลูกและหลัก
ปลูกพืช เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารและปรับปรุงให้เหมาะสมกับพืชที่ชาวบ้านต้องการปลูก 
   5.3 การเกษตร รวมกลุ่มของเกษตรผสมผสาน ระบุชนิดพืชในท้องถิ่น สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูก 
ลดความเสี่ยงของตลาด การลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว การท านาเพ่ือให้มีข้าวพอกิน การเลี้ยง
สัตว์ หาแหล่งอาหารในพื้นที่เพ่ือไม่ให้ซื้อจากภายนอก ต้องมีการสร้างคอกพร้อมท าความสะอาด อบรม
ชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัคร มาดูแลสุขภาพสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
6)ด าเนินการตามแผนฯ 
   6.1 ต้องเริ่มที่ชาวบ้านมีความพร้อมก่อน เพ่ือป้องกันความเสียหายของชาวบ้าน เช่น การเลี้ยงสัตว์ 
ชาวบ้านต้องมีคอกส าหรับเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งอาหารในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ และมีความรู้ในการเลี้ยงและ
สุขาภิบาลสัตว์ เป็นต้น 
   6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันให้ชุมชนด าเนินการได้ด้วยตนเอง พร้อมให้ค าแนะน า และ
สนับสนุนเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   6.3 มีระบบการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ ในกิจกรรมที่ด าเนินการ 

ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ไข 

1)การน าแผนงานโครงการที่ไม่ใช่ความจ าเป็นเร่งด่วน มาใส่ในแผนฯ เช่น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ หรือการก่อสร้างอาคารโรงเรือน ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงต้องมีการ
ตรวจสอบแผนงานโครงการ ให้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุนในการด าเนินชีวิต และอาชีพ เพื่อให้
ชาวบ้านอยู่รอด พ้นจากภาวะหนี้สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หน่วยงานที่มีภารกิจและความรบัผิดชอบ ควรบูรณาการกิจกรรมและโครงการให้เห็นภาพรวมของเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ ซึ่งจะท าให้แผนพฒันาชนบทเชงิพื้นทีป่ระยุกต์ตามพระราชด าริแตกต่างจากแผนพัฒนาชนบทอื่นๆ 
1.มิติน้ า 
  หลักคิด : เพื่อให้มีน้ าท าการเกษตรตลอดทั้งปี ใช้พื้นที่เพาะปลกูน้อยลง ไมบุ่กรุกป่า 
  หลักปฏิบัต ิ
  1.การสร้างฝายอนุรักษ์ เพื่อกักเก็บน้ าและชะลอความชุ่มชื้น ปอ้งกันดินโคลนถล่ม 
  2.การสร้างฝายเกษตร และบ่อพวง เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เลี้ยงปลา 
  3.การส่งน้ าด้วยระบบท่อหรือล าเหมืองไปยังแปลงเกษตร 
  (หน่วยงาน : หน่วยจัดการต้นน้ าฯ อุทยานฯ ส านักบริหารจัดการป่าไมฯ ทสจ. ต้องมาคิดร่วมกัน) 
  ผลลัพธ์ พืน้ที่เกษตรรับน้ าเพิ่มขึ้น จ านวนเกษตรผู้รับประโยชน์ ผลผลติที่เพิ่มข้ึนเมื่อมีน้ าเพิ่ม และพื้นที่รับน้ าเพิ่มข้ึน รายได้ที่
เพิ่มข้ึน หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการมีระบบน้ า 
2.มิติดิน 
  หลักคิด : การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก และขดุนาขั้นบันไดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดการท าไร่เลื่อนลอย และ
การบุกรุกป่า 
  หลักปฏิบัติ : ตรวจวิเคราะห์ดินทั้งก่อนและหลังการปลูกพืช เพือ่วิเคราะห์ธาตุอาหาร และปรบัปรุงดินให้เหมาะสมกับพชืที่
ชาวบ้านต้องการปลูก 
3.มิติเกษตร 
  หลักคิด : การท าเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชทีส่อดคล้องกับท้องถิ่นและฤดูกาล เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ลดรายจ่ายจากการ
ซื้ออาหารจากภายนอก ลดต้นทนุการผลิต ลดความเสี่ยง ผสมผสานเทคโนโลยีกับภูมิปญัญาท้องถิ่น การเลี้ยงสัตวต์้องมีแหล่งอาหารสัตว์
ในพื้นที่ เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร และเป็นที่ต้องการของตลาด 
  หลักปฏิบัติ : มีโมเดลฟาร์มให้ชาวบา้นเลือก พร้อมรายได้ทีช่าวบ้านจะได้รับรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี 
4.มิติป่า 
  หลักคิด : การปลูกปา่ให้สามารถกับเก็บน้ า ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจ จะสร้างรายได้ให้แก่คนใน
พื้นที่ระยะยาว คนจึงมาช่วยกันดูแลป่า เพราะเป็นแหล่งรายได้ ไม่บุกรุกท าลายปา่ พร้อมที่จะชว่ยป้องกันไฟป่าและดูแลรักษาผนืป่า 
เป็นการเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยา่งแท้จริง 
5.มิติทางสงัคม 
  หลักคิด : ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง และมีการบริหารจัดการทีโ่ปร่งใส ทั่วถึงเป็นธรรม ตรวจสอบได ้
  หลักปฏิบัติ : การตั้งกลุ่มและกองทุนให้ชาวบ้านบริหารจัดการเอง ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุน บทบาทหนา้ที่
คณะกรรมการ ระเบียบกองทุน การจัดท าบญัชีรายรบั – รายจ่าย การประชุมกองทุนเพื่อรายงานผลการด าเนนิงาน มีกิจกรรมต่อเนื่อง 
การเชื่อมโยงระหว่างกองทุนหนึง่กับกองทุนอ่ืนๆ สมาชิกและผู้รบัประโยชน์จากกองทุนเทียบกับครัวเรืองทั้งหมด 
6.มิติการบริหารจดัการ 
  6.1 ผู้ว่าราชการจงัหวัดควรแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็หัวหน้าทีมปฏิบตัิงาน ท าหน้าทีต่ิดตามในลักษณะการสนับสนนุ 
การแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดทีจ่ะเกิดขึ้นจาการท างาน เพื่อให้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นทีป่ระยุกต์ตามพระราชด าริ ข้ึนมาจากความ
ต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 
  6.2 ผู้ว่าราชการจงัหวัดควรแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจงัหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการงบประมาณ 
โดยเฉพาะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานจังหวัด ซึ่งกระทรวงต้นสังกัดจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี ตามแผนพัฒนาชนบทเชงิพื้นที่ประยุกตต์ามพระราชด าริ 

ตัวอย่าง วิธีบูรณาการกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 




