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บทนํา 
 

คูมือ “การใชขอมูลและองคความรูของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

ฯ ไปพัฒนาอยางบูรณาการในชุมชน” เลมน้ี ไดมีการจัดทําข้ึนเพ่ือใหเกิดแนวทาง

และวิธีปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของศูนยฯ และของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

สราง-ใชขอมูล ความรูและจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม ตามแนว

พระราชดําริและหลักการทรงงาน  โดยมีสาระสําคัญคือ 

 ก) ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research: PAR) โดยกลไกของหนวยงานและชุมชนไปบูรณาการเพ่ือสราง-

ใชขอมูลและความรูแบบครบวงจรในชุมชนเปาหมาย และใชกระบวนการ “จุด

ระเบิดภายใน” วิเคราะหใหเห็นโจทยปญหาความตองการท่ีแทจริงของชุมชนและ

พ้ืนท่ี 

 ข) ใชการวิเคราะหแนวทางการจัดการกับปญหาและโจทยการพัฒนาท่ี

แทจริง  โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเพ่ือจัดการผลิตและตลาดท่ีวางอยูบนเง่ือนไข

สําคัญ น่ันก็คือ (1) ตองเปนปญหาความตองการของชุมชนและพ้ืนท่ี (2) ตองได

ประโยชนหรือเกิด Impact กับผูคนในชุมชนจํานวนมาก (3) และตองมีการจัดการ

แบบครบวงจร และตองผานความเห็นชอบจากชุมชน 

 ค) กําหนดแผนพัฒนาชุมชนท่ีทําไดจริงและผานความเห็นชอบจาก

ชุมชน เพ่ือจัดการขับเคลื่อนตามแนวทางดังกลาว โดยมีการบูรณาการขอมูลและ

ประยุกตใชองคความรูของศูนยฯ ท่ีมีอยู องคความรูจากภายนอกท่ีเก่ียวของ และ

บูรณาการกับองคความรูท่ีมีอยูภายในชุมชน เขาไปเติมเต็มและจัดการในสวนท่ีเปน

ปญหาและความตองการของชุมชนน้ันๆ แบบครบวงจร และหากองคความรูท่ีทาง

ศูนยฯ มีอยูยังไมตอบโจทย จะตองดําเนินการศึกษาวิจัยและทดลองในลักษณะ 

Research On-Demand วิเคราะหใหเห็นรูปธรรมของแนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติ 



ตลอดรวมถึงความรวมมือและการจัดการภายในชุมชนท้ังในแงของทรัพยากร 

กระบวนการและวิธีการจัดการ ฯลฯ 

 ง) นําผลการวิเคราะหรูปธรรมของแผนพัฒนาชุมชนไปสูการกําหนด

แผนงาน โครงการและกิจกรรม ในลักษณะของแผนปฏิบัติท่ีมีชีวิต และการบูรณา

การความสนับสนุนท้ังในแงความรู ทรัพยากรและกระบวนการ กําหนดออกเปน (1) 

แผนปฏิบัติท่ีชุมชนสามารถปฏิบัติไดเองทันที (2) แผนปฏิบัติท่ีชุมชนตองขอรับการ

สนับสนุนจากศูนยฯ  (3) แผนบูรณาการจาหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 จ) สนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการและกิจกรรม (ตาม

แผนปฏิบัติท่ีมีชีวิต) รวมท้ัง การจัดการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในแตละ

ระยะ  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติในแตละรอบ รวมถึงการเพ่ิมเติม

ขอมูล ความรูและการปรับแผนและกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

ดังน้ันในวิธีคิดและวิธีปฏิบัติดังกลาวขางตน ทางทีมวิชาการไดเขาไปใช

แนวทาง ABC (Area-based Collaboration) เปนหลักคิดและใชกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) รวมถึงใช

หลักการใชขอมูลขอเท็จจริง (Evidence Based) หลักการจัดการความรู 

(Knowledge Management) และกระบวนการความรวมมือ (Collaborative 

Process) ผานปฏิบัติการแบบประณีตอยางเปนข้ันเปนตอน โดยเฉพาะ

กระบวนการ “จุดระเบิดจากภายใน” โดยใชขอมูลและความรูเปนฐาน การใชพ้ืนท่ี

เปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบบูรณาการ การพัฒนาบนความรวมมือ หรือแมแตการใช

เครื่องมือตางๆ ในการพัฒนาพ้ืนท่ี เชน กระบวนการ PAR การประชุมกลุมยอย 

การระดมสมองรวมคิดวิเคราะหปญหาสาเหตุ-แนวทางแกไข ตนไมแหงปญหา การ

ใชบัญชีครัวเรือน ฯลฯ ท้ังหมดลวนมุงใหปจเจก ครัวเรือนและชุมชน ลุกข้ึนมา

จัดการตนเอง เชน เพ่ิมรายได-ลดรายจาย ฯลฯ ใหชุมชนมีแผนชุมชนท่ีในดานหน่ึง

เพ่ือสนับสนุน ปจเจกและครอบครัวจํานวนมากของชุมชนโดยตรง อีกดานหน่ึงเปน



การสรางงาน กิจกรรม กฎเกณฑ กติกา เพ่ือทําใหชุมชนมีความเขมแข็งข้ึน และ

เพ่ือสามารถใชในการเจรจาขอความรวมมือการพัฒนาท่ีตอบโจทยท่ีสําคัญของ

ชุมชนกับตําบล อําเภอและจังหวัด เพ่ือใหการพัฒนามีความสมดุลมากข้ึนท้ังดาน

นิเวศนการผลิตและวิถีชีวิตในลักษณะท่ีมีการบูรณาการ เปนการสรางแผนจากลาง

ข้ึนบนซึ่งเปน Area-based ไปพบกับจากแผนงานและโครงการจากบนลงลางซึ่ง

เปน Function-based เหลาน้ีไมใชเรื่องใหม หากแตท่ีผานมาไมไดทําใหเกิด

สัมฤทธ์ิผลตามท่ีคาดหวัง เพราะคําตอบสวนหน่ึงอยูท่ีกระบวนการ กลาวคือ การ

แกปญหาหรือการพัฒนาในชุมชนท่ีผานมาเปนกระบวนการท่ีคอนขางไมสมบูรณ 

ท้ังในแงวิธีคิดและวิธีขับเคลื่อน เปนกระบวนการท่ีขาดความละเอียดออนและ

ประณีต หรือไมไดเขาไปจับท่ีปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องปากทอง

ของผูคนในชุมชนและพ้ืนท่ี ซึ่งเปนผลมาจากหลากหลายสาเหตุท่ีโยงใยและเปน

ความสัมพันธอันซับซอนน่ันเอง  

 ในทางปฏิบัติจึงจําเปนตองมีกระบวนการแบบประณีต และจําเปนตองให

ความสําคัญกับชุมชนกับการสราง  ใชขอมูลและจัดการความรู เพราะจะชวย

ยกระดับความสามารถในการใชความรูเพ่ือการผลิตและดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนของชุมชน 

ซึ่งถือไดวาเปนการสรางฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ผานการทบทวน แลกเปลี่ยน

เรียนรู  ประสบการณ นําไปปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ทดลองใช จากบทเรียน 

กระบวนการและข้ันตอนตางๆ ไปจนถึงปฏิบัติการของความสําเร็จหรือลมเหลว 

(Best Practices) บันทึกผลความรูใหมเปนความรูเฉพาะพ้ืนท่ี สามารถเผยแพร 

แบงปนและขยายตออยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแนวทางน้ีทางวิธีคิดเช่ือวาหาก

กระบวนการแบบประณีตดังกลาวเปนไปอยางเขมขน ตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่ง

ขอมูลและความรู  ดวยการแสวงหารวบรวมขอมูล แยกแยะขอมูลท่ีถูกตองและเปน

ประโยชนใชงานไดทันที นํามาเช่ือมโยงความสัมพันธ สรุปรวมยอดเปนความรูใหม 

เพ่ิมความยืดหยุนแตแมนยําในกรอบความคิด เปลี่ยนกระบวนทัศน สามารถนํา



ความรูหลายๆ เรื่องมาบูรณาการจนเปนความรูจริงทางปฏิบัติ  รูแจงทางปญญา จน

สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติเพ่ือใหชีวิตดีข้ึน จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตสํานึก

รวมในเชิงความสัมพันธแนวราบท่ีมีปฏิสัมพันธจนเกิดความไววางใจกัน มองสิ่ง

ตางๆ อยางองครวมและมีบูรณาการ สรางบุคคลเรียนรู ขยายสูกลุม/ ศูนยการ

เรียนรูหรือ “พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต” ไดอยางแทจริงตอไปในอนาคต โดยมี

สาระสําคัญและรายละเอียดในแตละข้ันตอนปรากฏอยูในสวนถัดไป 

 คูมือน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเจาหนาท่ีของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีแนวคิด แนวทาง เขาใจในกระบวนการ และมีทักษะใน

วิธีการท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาแบบ “จุดระเบิดจากภายในชุมชน” เปนการสราง

ความรวมมือกับชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชขอมูลวิเคราะหปญหาท่ีสําคัญ 

ใชความรูท่ีเหมาะสมและประยุกตไดไปกําหนดแนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนา

ชุมชนรวมถึงรวมกันกําหนดแผนปฏิบัติและกิจกรรมตางๆ ท่ีมีการระดมทรัพยากรท่ี

จําเปนตางๆ นําไปขับเคลื่อนจนทําใหปญหาสําคัญของชุมชนไดรับการแกไข 

 คูมือน้ีจึงไดจัดทําจากผลการวิจัย “โครงการการใชขอมูลและองคความรู

ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ไปพัฒนาอยางบูรณาการในชุมชน” ในป

แรกและคาดวาจะดําเนินงานตอเน่ืองอีก 2 ป จึงเปนเครื่องมือท่ีมีของจริงเปน

กรณีศึกษา สามารถนําไปใชในการเสริมพลังใหกับเจาหนาท่ีท้ังในแงของการอบรม/ 

สัมมนา การฝกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการปฏิบัติงานในชุมชน

เปาหมายตอไป 

 

 



 

 

ตอนท่ี 1 

แนวคิดและหลักการของกระบวนการ”จุดระเบิดจากภายใน” 

โดยใชขอมูลและองคความรูของศูนยไปพัฒนาแบบบูรณาการในชุมชน 

การมุงเขาไปสราง-ใชขอมูลและความรูวิเคราะหปญหาและความตองการสําคัญ 

จนนําไปสูการไดมาซ่ึงแนวทางการพัฒนาและแผนปฏิบัติท่ีตอบโจทยสําคัญแบบครบวงจร

ในชุมชน บริวารและชุมชนเปาหมายของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ผาน

กระบวนการ “จุดระเบิดจากภายใน”  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการการผลิต และ

การตลาดแบบเช่ือมโยง ท่ีกอใหเกิด Impact ตอผูคนจํานวนมากในชุมชน/ พ้ืนท่ี และ

นําไปสู “ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ไดอยางเปนรูปธรรม โดยแนวทางและ

ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเปนองคประกอบและหัวใจสําคัญในเบ้ืองตน จึงจําเปนตองทําให

เกิด 

(ก )  การ บูรณาการฐานขอ มูล  4 ฐานสํา คัญ ได แก   ( 1 )  ข อ มูลด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ (2) ขอมูลการใชท่ีดิน (3) ขอมูลระบบการผลิต

การตลาดและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน  และ (4)ขอมูลประชากร สังคมและการ

จัดการ รวมตลอดถึงแผนงาน/ โครงการพัฒนา และผลการพัฒนาท่ีผานมาท้ังจากศูนย

ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และหนวยงานพัฒนาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ

อื่นๆ  

(ข) การเขาไปใช “กระบวนการจุดระเบิดภายใน” โดยใชขอมูลดังกลาว เพ่ือ

วิเคราะหใหเห็นโจทยการพัฒนาท่ีมีพลังอยางสูงและแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ี

เปนปญหาและความตองการของชุมชนอยางแทจริง โดยมุงเนนใหเกิดการจัดการผลิตและ

ตลาดแบบครบวงจรในพืชและสัตวท่ีมีความโดดเดนท้ังในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

ของชุมชน และท่ีสําคัญมีพลังพอท่ีจะทําใหคนสวนใหญมีความม่ันคงจากรายไดทางการ

ผลิต ซ่ึงแตกตางกันไปขึ้นอยูบริบททางภูมินิ เวศและภูมิ สังคมและเงื่อนไขท่ีเปน

องคประกอบสําคัญในแตละชุมชนน้ันๆ 

1 

 



 

เบ้ืองตนจึงจําเปนตองทําความเขาใจในแนวคิดและหลักการในภาพใหญ และวิธี

คิด วิธีปฏิบัติในภาพยอยของการใชขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือการพัฒนา (สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติ

สาร, 2558) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ีคือ 

สถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนชนบทท่ัวไปและชุมชนบนท่ีสูง (ไมรวมถึง

ชุมชนในเมือง และชุมชนกึ่งเมืองชนบท) ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสําคัญจาก

ภายนอก และผลกระทบจากภายในชุมชน ระหวางชวง 1-2 ทศวรรษท่ีผานมา คือ  

 

 

แนวคิดและหลักการของการใชขอมูลและองคความรูดานการพัฒนา  

 

การพัฒนากับขอมูลขอเท็จจริงในระดับชุมชน/ หมูบาน 

 การขยายตัวของระบบการผลิตแบบใหม คือเกษตรเชิงพาณิชยเพ่ือสงตลาด 

เปนการผลิตภาคการเกษตรแบบเขมขนท้ังดานการใชพ้ืนท่ี ระยะเวลา เทคโนโลยี

และวิธีการผลิต การเกษตรแบบน้ีไดเขาไปแทนท่ีระบบเกษตรยังชีพ ไปแทนท่ีการ

ผลิตท่ีเกษตรกรคุนเคย และมีประสบการณ และสามารถควบคุมปจจัยการผลิตได  

 

 ควบคูไปกับระบบการผลิตแบบใหม ไดมีการขยายตัวของความตองการและ

วิธีการบริโภคแบบใหม ไมวาจะเปนเพ่ือความจําเปน หรือเพ่ือความฟุมเฟอยก็ตาม 

ซ่ึงท้ังหมดตองการเงิน ในขณะท่ีอาชีพและรายไดหลักของเกษตรกรสามารถหามาได

ดวยการเกษตรกรรมเทาน้ัน การขยายตัวเรื่องการบริโภคแบบใหมจึงเปนแรงผลักดัน

ใหเกษตรกรตองหันมาทําเกษตรเชิงพาณิชยมากขึ้น  
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 ในขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท้ังจากการเกิดและการอพยพ

เขามาในพ้ืนท่ีในชวง 1-2 ทศวรรษท่ีผานมา ควบคูกับความตองการใชท่ีดินเพ่ือทํา

เกษตรเชิงพาณิชยเพ่ิมขึ้น จึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีตองขยายพ้ืนท่ีทํากินรุกลํ้าเขาไปในเขต

พ้ืนท่ีปา  

 สวนการผลิตเชิงพาณิชยแบบใหม ผูผลิตตองพ่ึงพิงปจจัยการผลิตจาก

ภายนอกแทบทุกอยาง เชน เมล็ดพันธุ ปุย ยาปราบศัตรูพืช รวมตลอดถึง

เครื่องจักรกล สวนผูผลิตเองมีแตท่ีดินและแรงงาน และจํานวนหน่ึงตองเชาท่ีดิน จึง

ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และเม่ือทําเกษตรเชิงพาณิชยเขมขนขึ้น ระบบนิเวศน ดิน 

นํ้า และอากาศเปล่ียน ยังทําใหตองเพ่ิมทุนในการจัดการมากขึ้น ในขณะท่ีผลผลิต

 สําหรับการตลาด ผูผลิตไมสามารถควบคุมไดเลย เพราะราคาผลผลิตและคา

ขนสงลวนตกอยูกับระบบตลาดจากภายนอก และพอคาคนกลาง เพ่ิมเติมจากการ

ขาดขอมูลกอนการวางแผนการผลิตทําใหรายไดจากการขายผลผลิตไมแนนอนและมี

แนวโนมลดตํ่าลง 

 เม่ือตนทุนสูงขึ้น แตรายไดผันผวนและมีแนวโนมตํ่าลง ก็จะเกิดปญหากับ

เกษตรกรผูผลิตตองเปนหน้ี ตองกูยืมเงินเพ่ือการบริโภค และลงทุนการผลิตท่ีมีความ

เส่ียงสูงตอไป วงจรน้ียิ่งทําใหเกษตรกรไมสามารถละท้ิงการเกษตรเชิงพาณิชยแบบ

เขมขนท่ีตนเสียเปรียบอยูไปได เกษตรกรหลายรายตองขายท่ีดินทํากินแลวบุกเบิก

พ้ืนท่ีปาตอหรือตองเชาท่ีดิน หลายรายตองผันตัวเองออกเปนแรงงานรับจางภาค

เกษตรและแรงงานไรฝมือนอกภาคเกษตร 
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แนวทางในการแกไขปญหาหรือการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีผานมายังขาด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร ท้ังน้ีเปนเพราะสาเหตุสําคัญหลายประการ 

กลาวคือ 

 ระบบการผลิตและเศรษฐกิจดังกลาว ยังสงผลใหความเปนชุมชนเปล่ียนไป 

จากความชวยเหลือเกื้อกูลกัน กลายเปนตางคนตางทํา การรวมกลุมในอดีตเริ่มไม

ไดผล ผูนําและแกนนําในชุมชนก็ตองด้ินรน บางรายท่ีมีโอกาสดี ก็จะผันตัวเอง

กลายเปนนายหนา หรือนายทุนนอยในพ้ืนท่ี ทําใหการจัดการชุมชนดอย

ประสิทธิภาพลง และนํามาซ่ึงความขัดแยง ภายในชุมชน ระหวางชุมชนและกับ

  
 สวนการแกปญหาของหนวยงานภาครัฐ และ อปท. ก็ไมเปนเอกภาพขาด

การบูรณาการ ขาดขอมูล มีการแบงสวนแบงงานตามภารกิจหนาท่ีเขาไปทํางานใน

ชุมชน สวนหน่ึงอาจเปนการชวยแกปญหาเฉพาะดาน แตก็มีไมนอยท่ีเขาไปกอใหเกิด

ปญหารอบใหม  

 
 ผลกระทบกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติเกิน

ขีดความสามารถในการรองรับ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภาวะแหงแลง นํ้าทวม ดินเส่ือมสลายลงอยางมาก เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงและ

บอยครั้งมากขึ้นกับชุมชนและพ้ืนท่ีปลายนํ้า ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ก็เปล่ียนแปลงไปในลักษณะท่ีตอสูด้ินรนมากขึ้น ท้ังหมดคือความเสียดุลของระบบ

นิเวศนธรรมชาติ กับความเสียดุลในวิถีชีวิตของผูคน 

แนวทางการแกไขปญหาหรือขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีผาน
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จากสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นในระดับชุมชน ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรง มี

ความเช่ือมโยงสลับซับซอน และมีความเปนพลวัตของปญหาอยูในทุกขณะ ในขณะท่ี

แนวทางในการแก ไขปญหาหรือการขับเค ล่ือนการพัฒนาท่ีผานมากลับยังขาด

 กลไกลและระบบการจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนชนบทและชุมชน

บนท่ีสูง มีลักษณะใชภารกิจทําตามหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน แต

สาเหตุของปญหามีความเช่ือมโยงแบบแยกกันไมออก ระบบการบริหารการพัฒนา

และงบประมาณยังมีลักษณะรวมศูนยแบบบนลงลาง จึงไมสอดรับกับปญหาและ

ความตองการท่ีแทจริงของชุมชนซ่ึงแตละแหงก็มีความแตกตางกัน ยิ่งไปกวาน้ัน

หนวยงานภาครัฐยังยึดติดกับกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ีหลายกรณีกลายเปน

อุปสรรคกับการจัดการกับปญหา รวมตลอดจนขาดขอมูลท่ีถูกตองครอบคลุมและมี

ความทันสมัย เม่ือไมเขาใจปญหาแบบองครวม เม่ือขาดขอมูล เม่ือมีการแบงสวนงาน 

การจัดการโดยภาครัฐจึงไดผลท่ีไมสมบูรณมาโดยตลอด 

 
 ไดมีความพยายามท่ีจะทําใหการแกปญหาหรือผลักดันการพัฒนาท่ีถูกตอง

ตรงกับขอเท็จจริง ดวยการใหมีการบูรณาการแผน บูรณาการหนวยงานใหมีสวนรวม

ของประชาชน แตท้ังหมดก็ยังขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากอุปสรรคดานกลไกและ

ระบบการจัดการดังกลาวเปนประการท่ีหน่ึง มีดานการขาดขอมูลขอเท็จจริงเปน

ประการท่ีสอง และดานการปรับเปล่ียนวิธีคิดกระบวนการทํางานและแนวทางปฏิบัติ

ท่ีมีการใชขอมูลอยางแทจริงใหชุมชนเปนผูรวมคิดรวมปฏิบัติและมีการจัดการแบบ

ลางสูบนอยางแทจริง  

 

ทางออกในการแกปญหาหรือขับเคลื่อนการพัฒนาท่ี

นําไปสูความสมดุลของระบบนิเวศนและวิถีชีวิตของ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร ดังน้ันทางออกทางเดียวสําหรับการแกปญหาหรือ

ขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีจะสามารถนําไปสูความสมดุลของระบบนิเวศนและวิถีชีวิตของ

ชุมชน ในเชิงทฤษฎีท่ีสอดคลองกับปรากฏการณดังกลาวท่ีเกิดขึ้นจริงคือ  

ก) ตองมีการปรับวิธีคิดหรือแนวคิดใหม ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีผานมาไดมีขอเสนอ

ตาง ๆ เชน  

 การจัดการกับปญหาแบบองครวม (Holistic Approach) ไดแก ตองเขาใจ
สภาพปญหาท่ีเกิดในชุมชนวามีความซับซอน (Complex) แตกตางหลากหลายในแต
ละพ้ืนท่ี (Diversity) และมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Dynamism) การ
แกปญหาก็ตองทําความเขาใจอยางเช่ือมโยงกอนท่ีจะหาทางจัดการกับปญหาพ้ืนท่ี
สาเหตุอยางเชื่อมโยง  

 

 การทําความเขาใจกับสาเหตุแหงปญหาท่ีเช่ือมโยงจะตองอาศัยเครื่องมือ
เดียวเทาน้ันคือ ขอมูลและขอเท็จจริงเชิงประจักษและความรูท่ีเหมาะสม เปนขอมูล
ท่ีครอบคลุม สมบูรณ ทันสมัยจากภายนอกและภายในชุมชน และตองใชขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีทุกฝายยอมรับ พิสูจนไดวาจริง มาประเมินสถานการณปญหา ทําความ
เขาใจกับสาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยางเช่ือมโยงเปนธรรมชาติ โดยใชขอมูล
เปนหลักมาแทนท่ีการคาดเดาหรือประเมินตามความคิดเห็น ซ่ึงไมใชหลักฐานเชิง
ประจักษ ทําใหความเขาใจคาดเคล่ือนจากความเปนจริง  

 การจัดการกับปญหา ท่ีมีการทําความเขาใจแบบเช่ือมโยง
โดยใชขอมูลเชิงประจักษและความรู ท่ีเหมาะสม เปนหัวใจสําคัญอีก
ประการหน่ึงท่ีตองดําเนินการดังตอไปน้ี  
(1) ใชขอมูลท่ีเจาะจง และใชองคความรูท่ีถูกเลือกสรร รวมถึง

ประสบการณของชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีสัมพันธกับสาเหตุท่ี
เชื่อมโยงกับปญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุด และเปนแนวทางท่ีมีนํ้าหนักมาก สงผลอยางมาก 
หรือมี Impact สูง กับตัวปญหา และกับผูคนจํานวนมากท่ีเผชิญกับปญหา  
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 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบบูรณาการหรือแผนบูรณาการซ่ึงจาก

ขอสรุปทางวิชาการไดเสนอวาในสถานการณปจจุบันปญหาจากระบบราชการ ในเชิง

โครงสราง ภาระหนาท่ี และงบประมาณ เปนการจัดการเชิงภารกิจหนาท่ี (Function 

– Based) แมจะพยายามจะผลักดันใหเปนการจัดการเชิงพ้ืนท่ี – แบบบูรณาการ 

(Area – Based) แตก็เผชิญกับปญหามากมาย และก็เปนการยากมากท่ีจะทาให

หนวยงานละท้ิงลักษณะเดิมมาสูระบบใหม  

 

(2) มีการวิเคราะหดวยขอมูล เกี่ยวกับอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นกับศักยภาพท่ี

ชุมชนมีอยู ท้ังในดานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

รวมถึงความพรอมของผูคนในชุมชน หากมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด รวม

ตลอดถึงการวิเคราะหปจจัยสนับสนุนหรือ ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคจากหนวยงาน ระบบ

บริหารจัดการ การขนสงการตลาด กฎหมาย ระเบียบขอบังคับจากภายนอก หากมี

การปฏิบัติตามแนวทางท่ีกาํหนดจะเปนการแกปญหาท่ีถูกทาง 

(3) ตองมีการคนหาจุดลงตัวท่ีนําไปสูการปฏิบัติจริง วาใครในชุมชนจะเปน

ผูปฏิบัติ ปฏิบัติอยางไร เวลาไหน และเม่ือเกิดขอขัดของจะแกอยางไรหากลงมือทํา

จริง รวมท้ังกําหนดวามีหลายกรณีท่ีชุมชนตองการการสนับสนุนจากภายนอกใครจะ

ชวยอยางไร เวลาไหน และเม่ือเกิดขอขัดแยงจะแกอยางไร  

(4) การไดรวมคิดรวมวิเคราะหขอมูลอยางเขมขนดังกลาวจะทําใหเกิด

แผนท่ีมีชีวิต (ไมใชเปนแคแผนกระดาษ) ท่ีทุกฝายเห็นแบบแทงทะลุถึงการปฏิบัติ

และการจัดการกับอุปสรรคระหวางทาง ตรงน้ีถือวาเปนแผนท่ีมาจากลางสูบน เปน

แผนท่ีผานการ “จุดระเบิดจากภายใน” “เริ่มจากงายไปสูยาก” “บนความรวมมือ

ของประชาชน” ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
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 พ้ืนท่ี ( Area) คือ ชุมชน เปนหนวยท่ีเห็นปญหาแบบเช่ือมโยง หากมีการ

วิเคราะหและกําหนดแผนการพัฒนาแบบเช่ือมโยงน่ันก็คือ การบูรณาการท่ีเปนประเด็น

การพัฒนามาจากฐานราก หากนําแผนบูรณาการจากชุมชน เขาไปขอความสนับสนุนจาก

หนวยงานท่ีมีภารกิจเฉพาะ ตามลักษณะและจังหวะของกจิกรรมการแกปญหา การพบกัน 

“ครึ่งทาง” ระหวางแผนการพัฒนาท่ีมาจากลางสูบน (ของชุมชน) กับแผนการพัฒนาท่ีวาง

จากบนสูลาง (ของหนวยงานตามภารกิจหนาท่ี) ในเชิงรูปธรรมก็คือ การพัฒนาหรือการ

วางแผนแบบบูรณาการ  

 ดังน้ัน “แผนท่ีมีชีวิต” จะประกอบไปดวย (ก) กิจกรรมตาง ๆ ท่ีชุมชนทําไดเอง 

(ข) กิจกรรมตางๆ ท่ีจะเกิดในชุมชน โดยชุมชนปฏิบัติภายใตการสนับสนุนจากภายนอก

ชุมชนตามจังหวะเวลา (ซ่ึงท้ัง 2 แผนเปนแผนท่ีชุมชนรูแจงแทงทะลุแลววาจะทําอยางไร 

ผลท่ีเกิดขึ้นจะชวยเขาไดอยางไร) และ (ค) แผนท่ีตองมีการดําเนินการในชุมชน เชน 

ระบบชลประทาน หรือนอกชุมชนเปนการปรับแกกฎหมาย กฎระเบียบ โดยหนวยงานท่ี

ทําภารกิจเฉพาะ แมชุมชนจะไมไดปฏิบัติเอง แตผลของโครงการจะชวยจัดการกับเรื่องท่ี

ชุมชนทําเองไมไดอยางตรงไปตรงมา  

 ข) แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคล่ือนงานพัฒนาเปนท่ียอมรับกันมากขึ้นวา การ

ปฏิบัติโดยการแกปญหาหรือพัฒนาในชุมชนไมวาจะเปนโครงการเด่ียว หรือชุดโครงการ 

มันมีความแตกตางระหวาง “ทําเสร็จ” กับ “ทําสําเร็จ” ระหวางการติดตามประเมินผล

ตามแนวทางของหนวยงานกับการติดตามประเมินผลของชุมชน  

ในท่ีน้ีหากแผนท่ีมีชีวิตเกิดขึ้นไดจริง การขับเคล่ือนจะดําเนินการโดยผูคนในชุมชนเปน

หลัก หนวยงานภายนอกเปนผูสนับสนุน (ท้ังทางตรงและทางออม) แตการปฏิบัติในแตละ

โครงการ/ กิจกรรม ไมไดเปนไปโดยราบรื่นเสมอไป การทําเสร็จ คือ ไดทําแลว ผลเปน

อยางไรอาจไมสําคัญ แตการทําสําเร็จ หมายความวาโครงการ/ กิจกรรมน้ันทําไปแลวพบ

อุปสรรคมีการวิเคราะหอุปสรรคแลวจัดการใหมหมุนเวียนจนสําเร็จคือผลประโยชนเกิดขั้น

กับความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ หรือกับวิถีชีวิตตามเปาหมายของโครงการ/ 

กิจกรรมน้ัน การประเมินจะดูท่ีความสามารถในการจัดการโครงการ/ กิจกรรมกับผลท่ี

เกิดขึ้น แตถามีการจัดการกับอุปสรรคหลายรอบแตปญหาหรืออุปสรรคมันยิ่งใหญเกินไป
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ไมเกิดผล แตถาชุมชนไมละความพยายามก็จะเปนความสําเร็จอีกมิติหน่ึง กลาวคือเขามี

ความสามารถมากขึ้น หากเงื่อนไขท่ีเปนอุปสรรคน้ันคล่ีคลายเขาก็จะสามารถผลักดันให

เกิดผลสําเร็จไดไมชาก็เร็ว แตถาไมมีการเคล่ือนแผนน้ันเลย ก็จะตองปรับแนวคิดใหมให

ล่ืนไหลและมุงผลใหเปนไปตามธรรมชาติของการพัฒนาตอไป 

อยางไรก็ตามแนวคิดดังกลาวท้ังหมดยังเปนขอเสนอแนะในเชิง “ส่ิงท่ีตองทํา” 

หรือ “ส่ิงท่ีควรทํา” ซ่ึงในทางหลักการคนท่ีเห็นตางคงมีนอยแตประเด็นท่ีตองพิจารณาอยู

ท่ี แลวจะทําอยางไรในเชิงรูปธรรม หากไมมีการสังเคราะหบทเรียนท่ีไดจากการวิจัยใน

พ้ืนท่ี มาชี้ใหเห็นถึงวิธีการแนวคิดดังกลาวก็จะลองลอยและไมมีประโยชน  
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ตอนท่ี 2 

 

 

 

ปฏิบัติการในการพัฒนากับขอมูลและขอเท็จจริงในระดับชุมชนท่ีกลาวมาในขอ 1) 

เปนแคแนวคิดและหลักการซ่ึงสําคัญ เหมือนกับวาเม่ือคิดถูกก็จะสําเร็จไปครึ่งหน่ึง หรือ

อีกนัยยะหน่ึง ถาคิดผิดหรือไมไดคิด ก็จะลมเหลวไปครึ่งหน่ึงแลว เพราะแนวคิดและ

หลักการท่ีกลาวมาลวนมาจากขอสรุปทางวิชาการท่ีใกล เ คียงกับธรรมชาติของ

ปรากฏการณมากท่ีสุด และอีกสวนหน่ึงก็คือ แนวคิดยอย/หรือแนวปฏิบัติยอยของแตละ

แนวคิดและหลักการใหญ ประกอบไปดวย (1) แนวคิด/แนวปฏิบัติยอยเกี่ยวกับขอมูลและ

การใชประโยชนขอมูลเพ่ือการพัฒนาแบบบูรณาการในชุมชน (2) กลไกและผูมีสวน

เกี่ยวของกับการพัฒนาตามแนวทางน้ี และ (3) ขั้นตอนและกระบวนการท่ีล่ืนไหลประณีต 

ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  

แนวคิด/ แนวปฏิบัติยอยเกี่ยวกับขอมูลและการใชประโยชนฐานขอมูลดานการ

พัฒนา แมเปนท่ียอมรับในเชิงแนวคิดและหลักการวาการจัดการกับปญหาหรือการพัฒนา

ในเรื่องใดในพ้ืนท่ีไหนก็ตามตองใชขอมูลขอเท็จจริง ท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence Based) เหมือนกับวา “รูเขารูเรารบสิบครั้งชนะสิบครั้ง” ก็ตาม แตในโลกของ

ความเปนจริงละในทางปฏิบัติมันไมงายอยางท่ีคิด  

 

แนวปฏิบัติโดยกลไกความรวมมอืในการจัดการขอมูล 

และการใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ 

 

แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับขอมูลและการใชประโยชน

ฐานขอมูลดานการพัฒนาระดับชุมชน/ หมูบาน  
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ดังน้ันการจัดทําขอมูล จนถึงการนําไปสรางเปนระบบฐานขอมูล เพ่ือใช

ประโยชนในระดับชุมชนหรือพ้ืนท่ี มีประเด็นสําคัญท่ีจะทําใหสามารถเขาใจ สรางและใช

ขอมูลไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากขึ้น สามารถสรุปไดดังน้ีคือ  

 ความครอบคลุมของขอมูล ความเขาใจโดยท่ัวไป หมายถึงเปนชุดของขอมูล

ท่ีบงบอกถึงสถานภาพของ “ประเด็น” หรือ “เรื่อง” ในพ้ืนท่ีท่ีเราจะจัดการในชุมชน

ชนบทและชุมชนท่ีสูง ความครอบคลุมก็คือตองมีฐานขอมูลอยางนอยใน 4 กลุม คือ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา และส่ิงแวดลอม การใชประโยชนท่ีดินรายแปลง 

ระบบการผลิตในภาคเกษตร/นอกภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม

และการจัดการ  และในพ้ืนท่ีก็คือ ลุมนํ้าใหญ ลุมนํ้ายอย ชุมชน และหมูบาน 

 ความสมบรูณของขอมูล ไดแก รายละเอียดของแตละขอมูลท่ีจะลงลึกมาก

นอยเพียงใด เชน การผลิตภาคเกษตรกรรม ขอมูลท่ีบอกวาชุมชนทําเกษตรอะไรบาง 

จะมีความสมบูรณระดับหน่ึง แตถาลงลึกในแตละพืชใหครอบคลุมถึงพันธุ ปุย 

สารเคมีและยาฆาแมลง วิธีการปลูก การบํารุงรักษา 

 
 ความสามารถในการบงบอกถึงสถานภาพและการเปล่ียนแปลง ก็คือ เปน

ขอมูลชุดตางๆ ในแตละเรื่อง แตละชวงเวลาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน เชน แผนท่ีปา

แสดงการปกคลุมของปา ยอนหลัง เม่ือ 5 – 10 ป และปปจจุบัน จะทําใหเห็นการ

ประเมินสถานภาพของปาไดดียิ่งขึ้น 

 
 ความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล เรื่องน้ีมีความแปรปรวนสูงตามแหลงท่ีมา 

วิธีการไดมาของขอมูลแตละชุด ถาเปนแผนท่ีภาพถายทางอากาศสีหรือแผนท่ี

ดาวเทียมเปนขอมูลท่ีมีเรื่องของความชัดเจนท่ีถกเถียงไมได จะมีความนาเช่ือถือสูง 

สวนขอมูลท่ีเปนการทําสามะโน ก็จะมีความถูกตองนาเช่ือถือไดกวาขอมูลท่ีตองทํา

การสุมตัวอยาง สําหรับขอมูลท่ีเปนความคิดเห็น หรือใหผูท่ีเปนเจาของขอมูล

ประมาณการ ก็จะมีความนาเชื่อถือตํ่า 
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 หนวยของขอมูลเรื่องน้ีคอนขางมีปญหาเกี่ยวกับระบบ เชน ปาแหงหน่ึงใน

ระบบใหญ หนวยของขอมูลอาจถูกกําหนดโดยอาณาเขตลุมนํ้า ระบบรองลงไป คือ 

ประเภทของปาท่ีอยูในลุมนํ้าน้ัน และระบบเล็กลงมา คือ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปาแตละประเภท เชนเดียวกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคมในระบบใหญ คือ

ชุมชนตาง ๆ ในลุมนํ้า ตําบล ระบบรองลงมา คือในแตละชุมชน และระบบเล็กกวา

น้ันคือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมแตละครัวเรือนและปจเจก หนวยของขอมูลเปน

เรื่องท่ีผูวางระบบฐานขอมูลก็ดี หรือผูนําขอมูลไปใชประโยชนก็ดีตองเขาใจและ

เลือกใช/ แบงใหถูกตองกับการวิเคราะห 

 ความทันสมัยของขอมูล ไดแก มีขอมูลชุดเดียวกันแตไดถูกปรับปรุง/ 

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงใหมในแตละเรื่อง แตละชวงเวลาท่ีเปนปจจุบัน เรื่องน้ีมีความ

ยุงยากในการจัดทํามากนอยตางกันในแตละประเภทของขอมูล เชน ขอมูลแผนท่ี

ดาวเทียมท่ีมีการสงขอมูลลงมาอยางตอเน่ือง จะทําใหการทําใหขอมูลมีความทันสมัย

มีความสําเร็จสูง หรือถาเปนขอมูลท่ีเปนของจริงและไดมีการบันทึกตลอดเวลาหรือ

แตละชวงเวลาก็จะสามารถทําใหทันสมัยไดพอสมควร เชน เกษตรกรมีการบันทึก

ตนทุน -รายไดจากการขายผลผลิตในแตละชวงเวลา หากนํามาประมวลก็จะเห็น

ความทันสมัยของขอมูล สําหรบัขอมูลท่ีไดจากการสํารวจระดับครัวเรือน จะมีปญหา

มากท้ังในดานความถูกตองแมนยาและการทําใหขอมูลทันสมัย ณ ปจจุบัน เน่ืองจาก

ธรรมชาติของขอมูลท่ีมาจากความจํา ประสบการณ และความเห็นจะมีความ

คลาดเคล่ือนสูง วิธีท่ีจะทาใหขอมูลประเภทน้ีมีความถูกตองแมนยําและทําใหทันสมัย

ได จะตองไดมาจากการบันทึกขอมูลโดยครัวเรือนอยางสมํ่าเสมอ เม่ือนําขอมูลน้ีมา

ใชก็จะมีโอกาสท่ีไดขอเท็จจริงในระดับหน่ึงและสามารถทาใหทันสมัยได เชน การทํา

บัญชีการผลิตและเศรษฐกิจครัวเรือน แตกระน้ันก็ตามการท่ีครัวเรือนจะบันทึกขอมูล

ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ก็ไมเปนเรื่องท่ีครัวเรือนทําไดตามธรรมชาติ ดังน้ันในทาง

ปฏิบัติอาจจําเปนตองมีเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัครชวยเก็บขอมูลรายครัวเรือน นํามา

แจกแจงพิมพลงในแบบบันทึกบัญชีการผลิตและเศรษฐกิจครัวเรือน 

12 

 



 

โดยสรุปการไดมาซ่ึงขอมูลระดับลุมนํ้า ตําบล ชุมชน และครัวเรือน เพ่ือ

นํามาใชในการแกปญหาหรือพัฒนาใหเกิดความสมดุลท้ังระบบนิเวศนและวิถีชีวิตของ

ชุมชน เปนเรื่องท่ีจําเปนตองทําและตองใช แตปญหาในเรื่องความครอบคลุม ความ

สมบูรณ ความสามารถในการบงบอกความเปล่ียนแปลง การทําใหทันสมัย ใหมีการ

จําแนกเปนหนวยตาง ๆ ของขอมูล จะตองแกไขและพัฒนาตอไป รวมท้ังการไดมา -การ

ปรับปรุงและการใชขอมูลท่ีใชไดผลในภาคปกติ ซ่ึงจะไดสังเคราะหเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ

ตอไป  

 

ตามท่ีไดกลาวถึงแนวคิดและหลักการ เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาโดยใชขอมูล

ไปแลวน้ัน องคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาแนวน้ีอีกประการหน่ึงก็คือ กลไกผู

ปฏิบัติการหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับจัดการฐานขอมูลและการใชประโยชนฐานขอมูลดาน

การพัฒนา กลาวคือ “ใครจะเปนผูปฏิบัติ” ซ่ึงในทางวิชาการไดมีขอเสนอแนะไว

พอสมควร เชน แนวคิดเกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย แนวคิดเกี่ยวกับความรวมมือในการพัฒนา

พ้ืนท่ี เปนตน  

ในสาระสําคัญผูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาในแนวทางน้ี ประกอบไปดวยคนใน

ชุมชนท่ีอยูกับปญหา ตองการแกปญหา หรืออยากไดการพัฒนาน้ีทําใหปญหาของเขา

คล่ีคลาย ทําใหไดรับผลของการพัฒนาท่ีทําใหวิถีชีวิตของเขาดีขึ้น นอกจากน้ันเขาเปนผูท่ี

มีประสบการณสัมผัสรับรูเรื่องราวตาง ๆ ท่ีทําใหการดํารงชีพเขายากลําบากไมวาจะเปน

เรื่องเกี่ยวกับความรวมมือ การแขงขันหรือขอขัดแยงท่ีดํารงอยูและแปรเปล่ียนไปตาม

สถานการณตางๆ นอกจากน้ันเขายังรับรูถึงผลกระทบท่ีมาจากกฎเกณฑ ระบบและ

กลไกและผู มีสวนเกี่ ยวของในการบริหารจัดการ

ฐานขอมูลและการใชประโยชนฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนแบบบูรณาการ 
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กฎหมายท่ีมาจากนอกชุมชน และท่ีมาจากคนนอกชุมชนท่ีเขามาในชุมชนท้ังในแงบวก

และลบ ซ่ึงในทางวิชาการ คนในชุมชนชนบท/ท่ีสูง เขามีจุดแข็งและจุดออน เม่ือเผชิญกับ

ปญหาตามท่ีกลาวมาแลวในตอนตน ในอดีตเขาเคยใชจุดแข็งเปนการชวยเหลือตางตอบ

แทนกันเขาไปจัดการกับปญหา การใชองคความรูภูมิปญญาเดิมท่ีใชจัดการไดกับปญหาท่ี

ซับซอนและควบคุมยากมากขึ้น แตพวกเขาก็มีจุดออนตรงท่ีไมสามารถปรับตัวกับอิทธิพล

ท่ีมาจากภายนอก เพราะขาดการเขาถึงขอมูลขาวสาร ขาดความรู เทคโนโลยี ขาดทุนหรือ

ปจจัยการผลิต ท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงแบบใหมทีรวดเร็วและซับซอนมากขึ้น ขาด

อํานาจตอรองกับอํานาจรัฐและทุนท่ีมีพลังเหนือกวา  

ดังน้ันในทางวิชาการ การพัฒนาท่ีไดผลท่ีสุดก็คือ ใหคนในชุมชนสามารถ

ปรับตัวได สามารถดึงจุดแข็งท่ีเคยมีอยูมาปรับใชได สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ี

เขาตองการได และสามารถตอรองกับอํานาจท่ีเหนือกวาไดระดับหน่ึง ความสามารถ

ดังกลาวตองการการสรางเสริมหรือสรางใหมโดยอาศัยจุดแข็งของนักพัฒนาท่ีมาจาก

ภายนอกชุมชน ดังน้ันกลไกท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนจุดแตกหักของการพัฒนาในชุมชนก็คือ 

ผูนําตางๆ แกนนํา กลุมองคกรและสถาบันท่ีอยูในชุมชน เชน วัดและโรงเรียน จะเปน

กลไกท่ีเปนผูปฏิบัติ เปนผูไดรับประโยชนโดยตรง หรือเปนผูไดรับผลกระทบหากมีการ

พัฒนาท่ีผิดพลาดเกิดขึ้น และการเสริมสรางความสามารถท่ีไดผลมากท่ีสุด ก็คือ การ

ทํางานรวมกับนักพัฒนาท่ีมาจากภายนอก ท่ีเขาไปหนุนชวยโดยใชขอมูล ความรู ท่ี

เหมาะสมผานกระบวนการท่ีประณีต ท้ังผลลัพธท่ีเกิดขึ้นและกระบวนการท่ีถูกตองลวน

เปนการเสริมสรางความสามารถทําใหชุมชนสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงท่ีไดผล

มากท่ีสุด  
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 ในทีนี กลไกทีหนึง คือ ผูนํา แกนนํา กลุม องคกรและสถาบันในชุมชน 
รวมถึงเครือขายขามชุมชน แตเพ่ือใหเกิดผลสมบูรณตามแนวคิดและหลักการท่ีกลาว
มาแลว จําเปนตองมี กลไกท่ีสอง คือ เจาหนาท่ีหรือนักพัฒนาจากหนวยงานตางๆ 
ภายนอก ท่ีมีภารกิจในการพัฒนาชุมชนน้ันๆ เปนผูท่ีเขาไปสัมผัสและทํางานกับ
ชุมชนแบบเขมขนในระบบราชการ โดยมีเจาหนาท่ีตางๆ เชน พัฒนากร เกษตรตําบล 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขของ รพสต. เปนตน สําหรับกรณีของศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครฯ ไดแก นักพัฒนาท่ีรับผิดชอบในหมูบานของพ้ืนท่ีเปาหมายของศูนยฯ  
นักพัฒนาท่ีทํางานระดับชุมชน เทาท่ีผานมาสวนใหญมักจะทํางานเฉพาะดาน เชน 
เกษตรตําบล จะรับผิดชอบดานการพัฒนาเกษตรกรรม หรือ เจาหนาท่ีของ ศูนยฯ 
จะรับผิดชอบเรื่องการสงเสริมการเกษตรตามแผนงานเฉพาะดาน เชน การปลูกไมผล 
การจัดทําแปลงสาธิต ฯลฯ ท้ังหมดน้ีถือวาไดผลดีแตก็มีขอพิจารณาวา แทท่ีจริงแลว
ปญหาของชุมชนน้ันๆ คงมีมาก แตการแกไขดวยโครงการท่ีมีลักษณะเฉพาะ จะไม
สามารถจัดการกับปญหาของชุมชนไดแบบครบวงจร และอาจไมสามารถเพ่ิม
ความสามารถในการจัดการกับการเปล่ียนแปลงใหกับชุมชนไดเทาท่ีควร  

ประเด็นทางแนวคิดและแนวทางการพัฒนาจึงอยูที ไมมากก็นอยจาเปน
จะตองมีการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของกลไกท่ี 2 กับผูนํา แกนนําและกลุม
ตางๆ (กลไกท่ี 1) ในการรวมกันวิเคราะหปญหา ศักยภาพและขอจํากัดเกี่ยวกับการ
พัฒนาแบบเช่ือมโยง โดยใชขอมูล ขอเท็จจริง ท้ังจากภายนอกและภายในชุมชน
อยางเขมขนจนเปนท่ียอมรับรวมกัน และเม่ือเขาใจสถานการณปญหาแบบเช่ือมโยง
แลว จะตองรวมกันใชขอมูลขอเท็จจริงเพ่ิมเติมประกอบกับการใชองคความรู 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หาทางแกหรือแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการรวมกัน
วิเคราะหจนไดมาซ่ึง “แผนงานและโครงการท่ีมีลักษณะเปนแผนปฏิบัติ” ชุมชนรูวา
จะตองทําอะไรกอน -หลัง รูวาเรื่องใดตองทําแลวจะสามารถพลิกฟนวิถีชีวิตของเขา 
แผนงานและโครงการดังกลาวจึงกลายเปนเสมือน Road Map ท่ีเขาใจตรงกัน
ระหวางชุมชนกับนักพัฒนาและภายใตแนวทางหรือแผนงานดังกลาว ก็จะถูก
ประสานขับเคล่ือนท้ังจากภายในและภายนอก แผนงานและโครงการท่ีเกิดขึ้นหลัง
หรือจะเกิดขึ้นใหม หรือตองปรับเปล่ียนจากท่ีเคยทํามาจะเปนโครงการท่ีบอกไดวา
ผลลัพธของโครงการหน่ึงจะไปเสริมอีกโครงการหน่ึงตอไปเรื่อยๆ จนเห็นผลลัพธรวม
ก็คือ การพัฒนาแบบครบวงจร ลักษณะดังน้ีจึงจะเห็นการเปล่ียนแปลงแบบพลิกผัน 
เห็นท่ีมา -ท่ีไป และผลลัพธท่ีชัดเจนกวาเดิมอยางมาก  

15 

 



 

 

 

  

 แนวคิดและหลักการดังกลาวนาจะถูกตองแตการท่ีจะใหเกิดความรวมมือ

ระหวางกลไกท่ี 1 และกลไกท่ี 2 ดังกลาวเปนเรื่องใหญ ปฏิบัติยาก ทางออกในเชิง

รูปธรรมท่ีเปนไปไดมากท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน คือ ตองมี กลไกท่ีสาม คือ 

ผูสนับสนุนดานขอมูล องคความรู และกระบวนการใหเกิดแผนงานบูรณาการตามท่ี

กลาวขางตน ดังน้ันการดําเนินการของโครงการฯ น้ี กลไกท่ี 3 ท่ีทําในเรื่องน้ี คือ ทีม

วิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการจัดทําขอมูลใหมีความทันสมัย และท่ี

สําคัญคือการนําฐานขอมูลไปใชประโยชนดานการพัฒนาผานขั้นตอนและ

กระบวนการท่ีประณีตเพ่ือกอใหเกิดแผนงานและโครงการพัฒนาระดับชุมชน/ 

หมูบานแบบบูรณาการจนไดผล  
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ตอนท่ี 3 

การบริหารจัดการฐานขอมูลและการใชประโยชนฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาใน

ชุมชน/ พ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ หมูบานรอบศูนยฯ ซ่ึงมีเงื่อนไขและบริบทเชิงพ้ืนท่ี

แตกตางกันตามศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไขและองคประกอบของแตละหมูบาน ท้ังทาง

ลักษณะการต้ังถิ่นฐาน ระบบการผลิตและการประกอบอาชีพ ระบบสังคมและวัฒนธรรม 

การใชท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงลวนแลวแตสัมพันธเช่ือมกันอยางเปน

ระบบ และไดรับผลพวงจากการพัฒนาในระดับตางๆ ท่ีแตกตางกัน ดังน้ันแนวทางการ

แกไขหรือแนวการพัฒนาตางๆ ในระดับชุมชนหรือหมูบาน จึงจําเปนตองเขาใจ

สถานการณ ศักยภาพ และขอจํากัดของการพัฒนาท่ีแตกตางกันในการนําไปสูความสมดุล

ระหวางระบบนิเวศนและวิถีชีวิตของชุมชนบนท่ีสูงดวยการใชขอมูลเพ่ือวิเคราะห

สถานการณปญหา กําหนดแนวทางการพัฒนาและกําหนด “แผนปฏิบัติท่ีมีชีวิต”  

ดังน้ันเบ้ืองตนของการทําใหแนวคิดและหลักการมีผลในทางปฏิบัติไดจริง  ใน

กรณีของโครงการวิจัยชิ้นน้ี จึงไดกําหนดพ้ืนท่ีนํารองและมีขั้นตอนและกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีล่ืนไหลเชื่อมโยงและประณีต ปรากฏสาระสําคัญตามแผนภูมิท่ี 1 บทสรุป

กระบวนการ “จุดระเบิดจากภายใน” โดยใชขอมูลและองคความรูไปพัฒนาอยางบูรณา

การในชุมชน และรายละเอียดของขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานในสวนถัดไป 

 

 

 

ขั้นตอนและกระบวนการการ “จดุระเบิดจากภายใน” 
โดยใชขอมูลและองคความรูของศูนยไปพัฒนาอยางบูรณาการในระดับ

ชุมชน 
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 ขั้นตอนและกระบวนการเตรียมการในการใชขอมูลและองคความรูไปวิเคราะห

ปญหาความตองการท่ีแทจริงและสําคัญของชุมชน ตองดําเนินการเตรียมการใน Input ท่ี

เปนองคประกอบสําคัญ ประกอบไปดวย 

การวิเคราะหปญหาความตองการท่ีแทจริงและสําคัญของชมุชน 

การเตรียม Input 

• เ บ้ืองตนจะตองมีการบูรณาการระหวางฐานขอมูลทุติยภูมิ ท่ี
เกี่ยวของและจําเปนสําหรับการพัฒนา (Database) อยางนอย 4 ฐานสําคัญในพ้ืนท่ี
เปาหมาย  ท้ังจากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีจําเปนไวอยูแลว มาทําการจัดระบบหมวดหมูเพ่ือเปน “จุดต้ังตน”  โดยมี
สาระสําคัญดังน้ีคือ  

 ฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ใช
ขอมูลแผนท่ีจาก Google Earth (1: 4000) บูรณาการรวมกับฐานขอมูลจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมอุทยาน กรมชลประทาน ฯลฯ เพ่ือ
จัดทําเปนแผนท่ีหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย ขอบเขตชุมชน พิกัดของพ้ืนท่ีสาธารณะท่ี
สําคัญ (เชน บอเก็บนํ้า วัด โรงเรียน และพ้ืนท่ีเส่ียงภัยธรรมชาติ) ขอมูลแหลงนํ้า
สําหรับการอุปโภค-บริโภค (ช่ือสายนํ้า เสนทางเดินของนํ้า ขอมูลแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร ระบบการจัดการนํ้าและพ้ืนท่ีรับนํ้า เหลาน้ีเปนตน จัดเก็บไวในรูปแบบ
ของไฟลดิจิตอล เชน Shape file และ Google Earth เพ่ือใหงายตอการใช
ประโยชน 

 ขอมูลการใชท่ีดิน ใชขอมูลแผนท่ีจาก Google Earth  (1: 
4000) บูรณาการรวมกับฐานขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน การใชประโยชน
ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน การใชประโยชนท่ีดินของชุมชนขอบเขตพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีทํา
กิน พ้ืนท่ีอยูอาศัย แผนท่ีรายแปลง จากหนวยงานท่ีเคยทําในพ้ืนท่ี เชน กรมปาไม 
กรมอุทยาน อบต. ฯลฯ) จัดทําเปนแผนท่ีหลักเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินของ
เกษตรกร โดยจัดเก็บในรูปแบบไฟลดิจิตอล เชน Shape file และ Google earth 
เปนตน 
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 ขอมูลระบบการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  - บูรณาการจาก

ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ของสํานักงานเกษตรอําเภอ, ฐานขอมูลทะเบียน

เกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน ของ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ฐานขอมูลทะเบียน

เกษตรกรผูเล้ียงเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ของสํานักงานประมงจังหวัด เหลาน้ีเปนตน 

 ขอมูลประชากร สังคมและการจัดการ – บูรณาการจาก

ฐานขอมูล จปฐ. และ กชช 2ค. จากสํานักงานพัฒนาชุมชน แผนชุมชน  เหลาน้ีเปน

ตน นอกจากน้ีไดทําการเก็บรวบรวมแผนงาน/ โครงการพัฒนาในแตละพ้ืนท่ี และผล

การพัฒนาท่ีผานมาท้ังจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ และหรือหนวยงาน

พัฒนาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของอื่นๆ  

• นอกจากขอมูลทุติยภู มิ ดังกลาวท้ัง 4 ฐานแลว จะพบวาแม

ฐานขอมูลจะมีความครอบคลุมในหลักการ แตในทางปฏิบัติใหเกิดความถูกตองและ

สมบูรณจําเปนตองมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเพ่ิมเติมจากภายใน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับระบบการผลิตและเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  ขอมูล

ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องตนทุน ผลตอบแทนจากระบบการผลิต (ในแตละหมูบาน) ท่ีไดมา

จากการสํารวจจัดเก็บเพ่ิมเติม โดยใชแบบบันทึกบัญชีการผลิตและเศรษฐกิจระดับ

ครัวเรือน เพ่ือใหเกิดการช้ีเปาปญหาความตองการท่ีแทจริงของชุมชนชุมและพ้ืนท่ี 

และแนวทางการพัฒนาท่ีมีพลังและได Impact กับผูคนจํานวนมาก  

• การเตรียมกลไกการขับเคล่ือนปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ีระหวาง 3 สวน 

ไดแก ฝายวิชาการและขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ สวนทองถิ่น 

เชน อปท.หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ) สวนชุมชน/ ครัวเรือน เชน ผูนําแกนนํา เพ่ือให

เกิดการใชขอมูลนําไปสูการวิเคราะหประเมินสถานภาพ ศักยภาพและขอจํากัดในแต

ละดานและเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาแบบองครวม  กําหนดแผนงานและ

โครงการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี ท่ีมีพลังมากพอท่ีจะทําใหผูคนสวนใหญมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น ตลอดรวมถึงการใชความรู 
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กระบวนการนํา Input ไปสูการวิเคราะหปญหา 

และเทคโนโลยีแบบบูรณาการและเช่ือมโยงอยางเปนองครวม ท้ังความรูและ

เทคโนโลยีโดยตรงจากศูนยฯ ก็ดี ความรูและเทคโนโลยีโดยออมจากศูนยฯ ก็ดี 

ความรูและเทคโนโลยีภายนอกและภูมิปญญาก็ดี หรือความรูและเทคโนโลยีใหมท่ี

ตองการและยังขาดอยูตองดําเนินการเพ่ิมเติมในลักษณะ Research on Demand ก็

ดี ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิด การจัดการท่ี (ก) เหมาะสมตามภูมิสังคมและภูมินิเวศ 

และ (ข)  เขาไปตอบโจทยปญหาความตองการท่ีแทจริงและสําคัญของชุมชนและ

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะการจัดการผลิตและตลาดแบบครบวงจร ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

• กระบวนการนําเอา input ท่ี ไดจากการเตรียมการไปสูการ

ขับเคล่ือนปฏิบัติน้ัน เพ่ือวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพและขอจํากัดในการ

พัฒนาแบบเช่ือมโยงและองครวม หัวใจสําคัญของขั้นตอนน้ีคือ การวิเคราะหขอมูล

และทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีจริง หรือการ “ชี้เปา” 

โดยคํานึงถึงศักยภาพ ขอจํากัดและความเปนไปไดในพ้ืนท่ีและความรวมมือจากภาคี

หลายภาคสวนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงการกําหนดแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีมีหลักคิด

สําคัญคือ ตองครอบคลุมผูไดรับประโยชนสวนใหญของชุมชนหรือพ้ืนท่ีเปนสําคัญ  

แนวทางการพัฒนาตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตองมี Impact สูงตอผูคนจํานวนมากในชุมชน

และพ้ืนท่ี โดยแนวทางการวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพและขอจํากัดในการ

พัฒนาพ้ืนท่ีแบบองครวมมีขั้นตอนการดําเนินงานใน 2 สวนสําคัญคือ  
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(1) การตรวจสอบและเพ่ิมเติมขอมูลใหครอบคลุม สมบูรณ ถูกตองและ

แมนยํามากขึ้น เบ้ืองตนจะตองใชเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวาง

กลไกฝายวิชาการและฝายขยายผลของศูนยฯ และแกนนําในชุมชนและพ้ืนท่ี

เปาหมายรวมกันดําเนินการต้ังแต การตรวจสอบขอมูลความถูกตองของขอมูล 

รวมถึงมีการปรับแกไขและเพ่ิมเติมขอมูลท่ีขาดรวมกับชุมชน เพ่ือใหฐานขอมูลท่ีมี

ความสมบูรณ ถูกตองและเปนปจจุบัน โดยแบงตามฐานขอมูล 4 ฐาน คือ  

 ดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ จะทําการ

ตรวจสอบและเพ่ิมเติมขอมูล เชน ขอมูลระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร ขอมูลสถานท่ีสําคัญ 

ขอมูลการเปล่ียนแปลงของสภาพนิเวศ จุดเส่ียงภัยในพ้ืนท่ี การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ

พ้ืนท่ีปา ฯลฯ 

 ดานการใชท่ีดิน ทีมวิชาการจะทําการตรวจสอบและเพ่ิมเติม

ขอมูล เชน การวงขอบเขตประเภทของการใชท่ีดินในชุมชน การเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนท่ีดิน หรือการเปล่ียนแปลงของแผนท่ีรายแปลง(ขนาด ระบบผลิต รายช่ือ

เจาของแปลง) ฯลฯ 

 ดานการผลิต เศรษฐกิจ และการตลาด ทีมวิชาการใชวิธีการ

สรุปขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และเขียนลงบนกระดาษฟลิปชารท 

(Filpchart) เพ่ือนําเสนอและสอบถามเกี่ยวกับความถูกตองของฐานขอมูลเดิมกับ

แกนนําของชุมชน และทีมวิชาการไดทําการตรวจสอบและเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไมสามารถ

หาขอมูลไดจากขอมูลภายนอกจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากภายใน เชน 

ตนทุนการผลิต การตลาดของผลผลิตในชุมชน รายได-รายจาย(ท้ังในและนอกภาค

เกษตร) ฯลฯ 

 ดานประชากรสังคม และการจัดการ ทีมวิชาการใชวิธีการ

สรุปขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และเขียนลงบนกระดาษฟลิปชารท 

(Filpchart) เพ่ือนําเสนอและสอบถามเกี่ยวกับความถูกตองของฐานขอมูลเดิมกับ

แกนนําของชุมชน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประกอบการวิเคราะหศักยภาพ

และขอจํากัดของชุมชน 
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(2) การนําขอมูลไปวิเคราะหสถานการณ ศักยภาพและขอจํากัดในการ
พัฒนาแบบองครวม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการผลิตและตลาดท่ีมี Impact และ
ไดกับคนจํานวนมาก โดยตองใหความสําคัญกับการใชฐานขอมูลหรือชุดสารสนเทศ
หลายๆ ชุดท่ีมีความถูกตองสมบูรณ เกี่ยวเน่ืองสัมพันธหรือเช่ือมโยงกันหรือการ
นําเอาขอมูลสารสนเทศไปใชเพ่ือการเปรียบเทียบเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงแนวทางการใช
ฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบเชิงพ้ืนท่ีจะตองทําการคนควาและเลือก
พิจารณาแตละขอมูลวาจะหยิบเอาตัวใดขึ้นมาใช เชน การประเมินสถานการณ
ทางดานการผลิตและตลาดของแตละพ้ืนท่ี อาจตองพิจารณาขอมูลต้ังแตในเรื่องของ
การใชประโยชนท่ีดิน ระบบกรรมสิทธ์ิและการถือครองฐานทรัพยากรธรรมชาติดิน 
นํ้า ปา ระบบชลประทานและอื่นๆ  รวมกับการประเมินสถานการณทางการผลิตท่ี
ตองพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตพืชและสัตวชนิดตางๆ  ตนทุนและ
ผลตอบแทนท่ีไดรับในแตละพืชและสัตวท่ีเปนอาหารและรายได สถานการณทางดาน
เศรษฐกิจครัวเรือน ตองพิจารณาขอมูลรายรับ-รายจาย ท้ังในภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตรของแตละครัวเรือนประกอบกัน เหลาน้ีเปนตน ขั้นตอนและ
กระบวนการในการวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนา

แบบองครวม มีองคประกอบสําคัญดังน้ีคือ 

 การประสานความรวมมือระหวาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยฯ รวมถึงแกนนําชุมชน เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน
และตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิด แนวปฏิบัติ แนวทางในการขับเคล่ือน รวมถึง
กลยุทธในการทํางาน เพ่ือขยายและเช่ือมโยงเครือขายภาคีการพัฒนาในทุกระดับให
มีความเขาใจรวมกันและตรงกันซ่ึงปฏิบัติการดังกลาวถือเปนหัวใจสําคัญเบ้ืองตนท่ีสง
ผลสัมฤทธ์ิของการขับเคล่ือนและปฏิบัติการในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ  

 การประสานความรวมมือระหวาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยฯ รวมถึงแกนนําชุมชน เพ่ือทําความเขาใจรวมกัน

และตรงกันในประเด็นเกี่ยวกับ แนวคิด แนวปฏิบัติ แนวทางในการขับเคล่ือน รวมถึง

กลยุทธในการทํางาน เพ่ือขยายและเช่ือมโยงเครือขายภาคีการพัฒนาในทุกระดับให

มีความเขาใจรวมกันและตรงกันซ่ึงปฏิบัติการดังกลาวถือเปนหัวใจสําคัญเบ้ืองตนท่ีสง

ผลสัมฤทธ์ิของการขับเคล่ือนและปฏิบัติการในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ  
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ระหวางกลุมผูนําและ

ทีมงาน กระบวนการน้ีเปนขั้นตอนในการรวบรวมขอมูลจากกลุมผูนํา ผูรูในหมูบาน 

เจาหนาท่ีศูนยฯ และทีมงานวิจัย ไดรวมพุดคุยภายใตบรรยากาศแบบเปนกันเอง 

ท้ังน้ีกระบวนการกําหนดแนวทางท่ีเกิดขึ้นมีขอจํากัดในการระดมคนท้ังชุมชนได จึง

ใชวิธีการจัดเวทีพูดคุยแบบมีสวนรวมและเปนกันเองระหวางกลุมผูนําและทีมงาน ซ่ึง

ม่ันใจไดระดับหน่ึงวาผูนําจะมีพลังในการนําขอมูลท่ีไดมาถายทอดและพูดคุยกับ

ชาวบานทายสุดขอมูลท่ีไดจะสะทอนกลับมาวาชาวบานเห็นดวยหรือไม  

 
 การนําขอมูลสรุปท้ัง 4 ฐาน ทําการปริ้นทเอาทขอมูล เชน 

ขอมูลกายภาพและการใชท่ีดิน ไดแก แผนท่ีตางๆ  ขอมูลทางดานประชากร ไดแก 

สัดสวนวัยแรงงาน และวัยพ่ึงพิง ขอมูลการประกอบอาชีพหลัก-รอง ขอมูลทางดาน

การผลิต ไดแก การใชปจจัยการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตภาค

การเกษตร ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ไดแก รายได-รายจายในภาคเกษตรและนอก

ภาคเกษตร หน้ีสินและเงินออม ซ่ึงไดมีบูรณาการขอมูลหลายระดับ จากระดับ

ครัวเรือนเ พ่ือให เ ห็นถึงภาพกวางในระดับชุมชนถึง ระบบการผลิต ตนทุน

ผลตอบแทนรายพืช ศักยภาพดานตลาดในแตละชนิดพืช  

 
 หลักปฏิบัติสําคัญท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการน้ีคือ การนําขอมูล

และการรับรูขอมูล มาใชเปนจุดเริ่มตนสราง “กระบวนการจุดระเบิดภายใน” วาจะ

ทําเรื่องน้ีไปทําไม นําไปสูการเปล่ียนแปลงอะไร การนําขอมูลท่ีมีความถูกตอง 

สมบูรณและครบถวนท้ังหมดซ่ึงในทางปฏิบัติน้ันเปนไปไดยาก แตส่ิงสําคัญกวาน้ันคือ

การนําเอาขอมูลท่ีสมบูรณระดับหน่ึงมาเปนเครื่องมือเพ่ือใชในการวิเคราะหใหเห็นถึง

ความเช่ือมโยงของปญหา ทําความเขาใจถึงสถานการณปญหาบริบทและเงื่อนไขเชิง

พ้ืนท่ีรวมกัน ระหวางกระบวนการจะเกิดการเรียนรูจากขอมูลน้ัน ซ่ึงเปนการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีมีความแมนยํามากขึ้น ยังชวยเพ่ิมเติมขอมูลใหม 

(อัพเดท) ขอมูลซ่ึงถือวาเปนการจัดการฐานขอมูลไปในกระบวนการ ใหเกิดเปนขอมูล

ชุดใหมท่ีมีการพัฒนาความถูกตอง ทันสมัยและสมบูรณยิ่งขึ้น และนําไปสูแนว

ทางการจัดการ  
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 การสรางชุดสารสนเทศของขอมูล (ท่ีตองอาศัยความสัมพันธ
ของขอมูลท่ีเช่ือมโยงกันมากกวา 1 ชุด) เพ่ือกําหนดสถานการณ-สาเหตุของปญหา 
โดยการนําขอมูลหรือสารสนเทศมากกวา 1 ชุดมาดูรวมกันจะทาใหเริ่มเห็นวาถึง
ศักยภาพ ปญหา ขอจํากัดในระบบการผลิต เชน ในชุมชนมีการใชตนทุนและปจจัย
การผลิต (พันธุ ปุย ยา สารเคมี) เทาไร เชน ในกรณีของการผลิตขาว ซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจหลักในพ้ืนท่ี อาจพบวา มีตนทุนเกี่ยวกับคาพันธุท่ีนํามาจากพ้ืนท่ีอื่นซ่ึงมี
ราคาสูง หรือพืชอื่นๆ ประสบปญหาทางการตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
รวมท้ังปญหาและความตองการของชุมชนโดยเฉพาะปญหาท่ีมีความสําคัญ ปริมาณ
นํ้าไมเพียงพอในการทําเกษตรในฤดูแลง ความตองการการจัดการดานการตลาด เปน
ตน 

 จากกระบวนการท่ีเกิดขึ้นขางตน นํามาสูแนวทางการพัฒนาท่ี
เกิดจากทําความเขาใจ วิเคราะหปญหา สาเหตุ แบบองครวมและเช่ือมโยง โดยขั้น
ตอนน้ีจะใชวิธีจัดเวทีพูดคุยแบบมีสวนรวมทําการสรุป“แผนท่ีความคิด (Mind 
Mapping)”ท่ีสําคัญตองมาจากขอมูลทุกตัว จากน้ันมีการปรับปรุง ถกเถียงขอมูล
รวมกันจนไดผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางครบถวน สวนแนวทางท่ีเกิดขึ้น
จะนําไปสูการแกไขอยางเปนรูปธรรมไดน้ัน ตองอาศัยความเปนไปไดของทางเลือก 
ต้ังแตเทคนิควิธีการ ศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด อีกท้ังองคความรูท่ีสนับ
สนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาค
สวน 

 กระบวนการท่ีเกิดขึ้นทีมวิชาการจากภายนอกและชาวบานจะ
ชวยกันระดมความคิดถึงประเด็นปญหาและความตองการจากชุมชนมาลําดับ
ความสําคัญรวมกันโดยทางทีมวิจัยกระตุนใหชาวบานรวมแสดงความคิดเห็นและ
ลําดับความสําคัญและความเปนไปไดตอสถานการณตางๆท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมีการ
ปรับปรุงถกเถียงขอมูล ทําใหเกิดความคิดใหมๆเพ่ิมเติมขึ้น ทีมวิจัยรวมซักถามบันทึก
และรวบรวมขอมูลความรูท่ีไดจากผูนําอยางเปนระบบ ผลท่ีไดจากเวทีน้ีจะพัฒนา

เปนกรอบในการกําหนดแนวทางการพัฒนา ดังตัวอยางของการวิเคราะหปญหา 
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ผลท่ีไดจากการวิเคราะหจะชวยช้ีเปาใหเห็นถึงสถานภาพในแตละเรื่อง และการ

นําเอาขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสถานภาพเหลาน้ีมาเช่ือมโยงกันก็จะสามารถเขาใจปญหา

สาเหตุไดอยางเช่ือมโยงและสามารถนําไปวิเคราะหแนวทางการจัดการปญหาและความ

ตองการท่ีมีพลัง (impact) ท่ีความเห็นชอบจากชุมชนและพ้ืนท่ีเปนลําดับถัดไป 
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การวิเคราะหแนวทางการจัดการปญหาและความตองการท่ีมีพลัง 
(impact)  

ท่ีความเห็นชอบจากชุมชนและพ้ืนท่ี 

 

การเตรียม input  

 
• ผลท่ีไดจากการวิเคราะหปญหาความตองการท่ีแทจริงและสําคัญ

ของชุมชนและพ้ืนท่ี ไมเพียงแตจะชวยใหเขาใจสถานการณปญหาในแตละพ้ืนท่ีแบบ
เช่ือมโยงและเปนองครวมแลว จะเริ่มชวยช้ีเปาใหเห็นถึงแนวทางการจัดการปญหา
และความตองการท่ีมีพลัง (impact) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปขับเคล่ือนจัดการ
ผลิตและตลาดแบบครบวงจร โดยในขั้นตอปฏิบัติตอไปจําเปนตองตองมีการ
เตรียมการในเรื่องของความรูท่ีเกี่ยวของและจําเปนสําหรับการพัฒนา ซ่ึงมีแนวคิด
และหลักการใหญๆ ท่ีประกอบไปดวย 

• ความรูท่ีสามารถอธิบายถึงปญหาสาเหตุท่ีเชื่อมโยงไดในหลายระดับ
คือ  (1) ระดับมหภาค ไดแกอิทธิพลจากภายนอกของโครงสรางทางเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการบริการจัดการของรัฐและความเช่ือท่ีเปนวาทกรรม  (2) ระดับ
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ีของจังหวัดหรือรูปน้ันใหญเปนระดับกลางเปนเรื่องของผลกระทบ
และการปรับตัวตออิทธิพลของภายนอกกับการเปล่ียนแปลงภายในของพ้ืนท่ีและ
ชุมชนและ (3) พ้ืนท่ีหมูบานเปนระดับจุลภาค คือผลกระทบและการปรับตัวของ
ปจเจกครัวเรือนและกลุมตางๆในชุมชนเชิงวิถีคิดเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในระดับ
พ้ืนท่ีลวนมีความเชื่อมโยงแนวด่ิงของปฏิสัมพันธ 3 ระดับคืออิทธิพลของโครงสราง
และระบบอํานาจของรัฐและทุนสงผลกระทบตอความเปนชุมชนท้ังทางดานเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมและการจัดการซ่ึงทายท่ีสุดจะกระทบกับวิถีชีวิตของปจเจกและ
ครัวเรือนในความเช่ือมโยงแนวนอนในระดับจุลภาคก็คือวิถีชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงปรากฏการณของการตอสูด้ินรนปรับความสัมพันธและปฏิสัมพันธ
ระหวางปจเจกครอบครัวเครือญาติและชุมชนความรูท่ีอธิบายปญหาน้ีถาทําใหเกิด

ความเขาใจไดจะสามารถเริ่มตนไดอยางถูกท่ี 
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• ความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการเพ่ือจัดการกับปญหาสาเหตุเปน
ความรูท่ีเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีการจัดการการคนหาและเลือกสรรทุนและทรัพยากรรวม
ตลอดจนเทคโนโลยีท้ังจากภายในและภายนอกทางท่ีเปนเรื่องใหมหรือเรื่องเดิมท่ี
พ้ืนท่ีอื่นนํามาใชและประสบความสําเร็จ 

• ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขับเคล่ือนและจัดการกับการไดมาซ่ึง
ความรูใน 2 สวนแรกแลวนําไปสูปฏิบัติการรวมถึงการนําผลของปฏิบัติการไปสราง
วงจรยอนกลับของการสรางความรูท่ีมีการสะสมเพ่ิมพูนหรือปรับมาอยางตอเน่ืองใน
ประเด็นน้ีอาจเรียกไดวาเปนเรื่องของการจัดการความรู  

• ดังน้ันแผนงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีหรือการพัฒนาโดยเอาพ้ืนท่ี
เปนตัวต้ัง ระยะหลังมาน้ีไดใหความสําคัญกับชุมชนกับการจัดการความรู เพราะจะ
ชวยยกระดับความสามารถในการสรางและใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีดีขึ้นของ
ชุมชนซ่ึงถือไดวาเปนการสรางฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนจากการทบทวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณนําไปปรับปรุงเปล่ียนทดลองใชจากบทเรียนกระบวนการและ
ขั้นตอนตางๆไปจนถึงปฏิบัติการของความสําเร็จหรือลมเหลว  บันทึกผลความรูใหม
เปนความรูเฉพาะพ้ืนท่ีสามารถเผยแพรแบงปนและสืบตออยางมีประสิทธิภาพซ่ึง
ในทางวิธีคิดเช่ือวาหากกระบวนการดังกลาวเปนไปอยางเขมขนต้ังแตกระบวนการ
ไดมาซ่ึงความรูดวยการแสวงหารวบรวมขอมูลแยกแยะขอมูลท่ีถูกตองและเปน
ประโยชนใชงานไดทันทีนํามาเชื่อมโยงความสัมพันธสรุปรวบยอดเปนความรูใหมเพ่ิม
ความยืดหยุนแตแมนยําในกรอบความคิดเปล่ียนกระบวนทัศนสามารถนําความรู
หลายๆเรื่องมาบูรณาการจนเปนความรูจริงทางปฏิบัติรูแจงทางปญญาจนนําไปปรับ
ใช ในการปฏิ บั ติ เ พ่ือให ชี วิตดีขึ้นนอกจากน้ีจะสามารถ จิตสํานึกรวมในเชิง
ความสัมพันธแนวราบมีปฏิสัมพันธจนเกิดความไววางใจการมองส่ิงตางๆอยางองค
รวมและมีบูรณาการสรางบุคคลเรียนรูขยายสูกลุมองคกรแหงการเรียนรูสังคมแหง
การเรียนรูและสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 

28 



 

 

   จากหลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการสรางความรูดังกลาว ในการนําความรู
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของและจําเปนไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีหมูบานรอบศูนยโดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาท่ีมีพลัง และเกิดการขับเคล่ือนจัดการแผนงาน 
โครงการ ตลอดรวมถึงกิจกรรมตางๆ บนเงื่อนไขสําคัญท่ี  1) สามารถทําไดจริง 2) เกิดการ
จัดการผลิตและตลาดแบบครบวงจร 3) ไดประโยชนกับผูคน ชุมชนในพ้ืนท่ีจํานวนมากใน
พ้ืนท่ี ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ีถือเปนลักษณะของการเติมเต็มอีกหน่ึงยุทธศาสตรการพัฒนา
ของศูนยฯ โดยเขาไปสรางและใชความรูแบบครบวงจร ความรูท่ีตองการและจําเปนใน
ลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นภายหลังท่ีไดมีการใชขอมูลและสารสนเทศเขาไปดําเนินการวิเคราะหให
เห็นโจทยและแนวทางการพัฒนาท่ีพลังกอน ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนท่ีตองการเขาไป
ขับเคล่ือนจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังวาในแตละพ้ืนท่ี ตองการความรูในเรื่องใด ระดับใด 
ความรูเหลาน้ันตองมาจากแหลงไหน และความรูจะถูกนําไปใชอยางไร ในลักษณะใด 
รูปแบบไหนจึงจะเขาไปขับเคล่ือนจัดการไดอยางเหมาะสมสอดคลองในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึง
ความรูและเทคโนโลยีดังกลาวอาจไมไดมีการถูกนําไปใชอยางตรงไปตรงมา อาจไมใชความรู

กระบวนการนํา Input ไปสูการวิเคราะหแนว

 

• จากหลักการดังกลาวการแสวงหาสรางและการนําความรูไปใชจึง
ไมใชปฏิบัติการแบบแยกสวนระหวางการสรางความรูและการนําความรูไปใช ตรงกัน
ขามมันเปนปฏิบัติการเดียวกันไมใชความรูแยกสวนระหวางการทําความเขาใจ
ปรากฏการณของปญหาและการแสวงหาแนวทางแกไขขี้แกสาเหตุท่ีเช่ือมโยงไดมัน
ไมใชปฏิบัติการแยกสวนระหวางนักวิจัยนักวิชาการกับผูท่ีเกี่ยวของกับปญหา ท้ังผูท่ี
อยูในพ้ืนท่ีและผูท่ีมีอิทธิพลและมีบทบาทกับภายนอก  ซ่ึงไมใชความรูท่ีถูกสรางเปน
ชวงๆ แตเปนความรูสะสมเพ่ิมพูนหรือเลิกลมบางสวนหรือท้ังหมด หากความรูน้ันไม
สัมพันธกับปฏิบัติการกลาวคือความรูมีพลวัตในตัวของมันเองและจะเห็นไดเม่ือมี
ปฏิบัติการตามท่ีกลาวมาแลวดังน้ันการจัดการความรูเกี่ยวกับศักยภาพของทุนจึง
ไมใชความรูท่ีครอบงําท้ังวิธีคิดและเทคโนโลยีจากภายนอกหรือการลุมหลงในมายา

คติภายในท่ีเคยมีอยูในเวลาและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพ้ืนท่ี  
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เชิงเด่ียวในการจัดการ หากแตบางครั้งจําเปนตองมีการปรับประยุกตใชใหเหมาะสม มีการ
ผสมผสานระหวางความรูภายในท่ีมาจากประสบการณ การส่ังสมองคความรูและภูมิปญญา
ชาวบานเขากับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมจากภายนอกพ้ืนท่ี มีการบูรณาการ
เช่ือมโยงใหเกิดขับเคล่ือนปฏิบัติโดยใชความรูแบบหลากหลายเพ่ือใหเกิดการจัดการแบบ
ครบวงจรในแตละสวนแตละขั้นตอน เหลาน้ีเปนตน ซ่ึงผลจากปฏิบัติการใน 4 หมูบานพ้ืนท่ี
นํารองพบวา การใชองคความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับการขับเคล่ือนพัฒนาแบบ
องครวมและมีบูรณาการในหมูบานรอบศูนยฯ น้ัน ตองอาศัยการบูรณาการความรูและ
เทคโนโลยีท่ีมี 4 องคประกอบสําคัญดังน้ีคือ 

• ความรูและเทคโนโลยีโดยตรงจากศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 
 ความรูและเทคโนโลยีประเภทน้ีคือ  ความรูและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น
ผานปฏิบัติการของศูนยฯ ท่ีไดมีการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ณ ภายในศูนยก็ดี 
ภายในศูนยเรียนรู 18 หมูบานรอบศูนยฯ ดี ตลอดรวมถึงพ้ืนท่ีปฏิบัติการวิจัย ทดลอง
ภายในพ้ืนท่ีอื่นๆ ของศูนยฯ ท่ีได มีการดําเนินการวิจัยคนควาทดลอง ท้ังจาก
นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ เจาหนาท่ีตลอดรวมถึงสถาบันการศึกษาภายใตความรวมมือ
ของศูนย ไดมาซ่ึงองคความรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา โดยจําแนกเปน 8 หมวดหมู
สําคัญ ประกอบไปดวย 1) ดานการศึกษาและพัฒนาแหลงนํ้า 2) ดานการพัฒนาปาไม 
3) ดานการพัฒนาท่ีดิน 4) ดานพัฒนาการปลูกพืช 5) ดานการพัฒนาเกษตรกรรมแบบ
ประณีต 6) ดานการพัฒนาปศุสัตว 7) ดานการพัฒนาประมง 8) ดานการพัฒนาการ
เพาะเล้ียงกบ และความรูและเทคโนโลยีท่ีมาจากพ้ืนท่ีขยายผลถายทอดองคความรูสู
การพัฒนาของศูนยฯ ท่ีประกอบไปดวย 33 ศูนยเรียนรูกระจายอยูใน 18 หมูบานรอบ
ศูนยฯ อาทิเชน กลุมอนุรักษผ้ึงธรรมชาติ หมู 8 บานปางกําแพงหิน ต.เทพเสด็จ อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม วิสาหกิจกลุมผูผลิตขาวบานตนผ้ึง โครงการสงเสริมการผลิต
และกระจายผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดีสันปาตอง1 ในพ้ืนท่ี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
ศูนยเรียนรูอุทยานชุมชนคนรักษปาบานปางจําป ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม 
ศูนยเรียนรูกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรกลุมแมบานเกษตรกรบานปาไผ ต.แม
โปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  ตลอดรวมถึง 21 หลักสูตรการฝกอบรมท่ีพรอมสําหรับ
การถายทอดโดยศูนยฯ อาทิเชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตขาวคุณภาพดี การ

เล้ียงไกไข เหลาน้ีเปนตน 
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• ความรูและเทคโนโลยีภายนอกและภูมิปญญา 
 ความรูและเทคโนโลยีประเภทน้ีคือ ความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปน
และขาดไมไดกลาวคือ เปนเงื่อนไขหรือองคประกอบหน่ึงท่ีนํามาสูความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของการดําเนินงานขับเคล่ือนจัดการการผลิตและตลาดแบบครบวงจร ตาม
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีมีพลัง หากแตองคความรูดังกลาวไดมีการศึกษาทดลองวิจัย
และพัฒนามาบางแลวจากหนวยงานภายนอก ทางทีมวิชาการของโครงการฯ  จึงได
ดําเนินการคนควารวบรวมและทําการสังเคราะหเอาองคความรูและเทคโนโลยีดังกลาว
นํามาปรับประยุกตใชในพ้ืนท่ีโดยไดมีการผสมผสานใหเขากับองคความรูและภูมิปญญา
ท่ีมาจากความรูและประสบการณความชํานาญของชาวบานในแตละพ้ืนท่ี ใหเกิดการ
จัดการท่ีเหมาะสมและมีบูรณาการระหวางความรูท่ีมาจากภายในและภายนอกตามภูมิ
นิเวศและภูมิสังคม ความรูและเทคโนโลยีประเภทน้ีอาทิเชน งานวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพถั่วลิสงโดยกรมวิชาการเกษตร ภูมิปญญาการเล้ียงผ้ึงโกนธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมกวง โดยเครือขายผูเล้ียงผ้ึงโกนธรรมชาติและสถาบันราชภัฎเชียงราย 
ความรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขยายสูพันธุจําหนายและวิธีการท่ีเหมาะสมกับนิเวศ
และความสามารถของชาวนาจากศูนยวิจัยขาวเชียงใหม องคความรูการคัดเลือกขาว
แบบพันธุบริสุทธ์ิจากสํานักวิจัยและกรมการขาว ความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการโครงการ
ปลูกผักปลอดภัย การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กิจกรรมทางกาย และการลดใชสารเคมี 
โดย สสส.  งานวิจัยเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนพันธุกระเทียมโทน
ปลอดโรคในระดับชุมชน โดย สวทช. รวมกับประสบการณและความสําเร็จในการปลูก
กระเทียมโทนท่ีศรีษะเกษ/ ลําพูน และการทดลองตามภูมิปญญาของผูปลูกกระเทียม
บานปาไผ เหลาน้ีเปนตน 
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• ความรูและเทคโนโลยีใหมท่ีตองการ Research on Demand 
 ความรูและเทคโนโลยีประเภทน้ีจะมีความคลายคลึงกับความรูและ
เทคโนโลยีประเภทท่ี 3) คือเปนความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนและขาดไมได เปน
เงื่อนไขหรือองคประกอบหน่ึงท่ีนํามาสูความสําเร็จหรือลมเหลวของการดําเนินงาน
ขับเคล่ือนจัดการการผลิตและตลาดแบบครบวงจร ตามแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีมี
พลัง หากแตองคความรูดังกลาวยังไมไดมีการศึกษา คนควา ทดลองและวิจัยมากอนท้ัง
จากศูนยฯ ก็ดี จากภายนอกก็ดี ดังน้ันจําเปนตองมีการทําการศึกษา คนควา ทดลอง
และวิจัยเพ่ิมเติมในลักษณะ Research on Demand โดยศูนยฯ หรือศูนยฯ 
ดําเนินการรวมกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และ
รวมกับชุมชนและพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดองคความรูและเทคโนโลยีใหมท่ีจําเปนและขาดไมได
เกิดขึ้น อาทิเชน การผลิตพันธุถั่วใหมีความคงทนและแข็งแรง  การพัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการแปรรูปและบรรจุภัณฑถั่วลิสงตมออกสูตลาดขายสง (ริมปงซุปเปอรมาร
เก็ต)  วิธีการผลิตผ้ึงโกนใหไดตามคุณภาพดวยวิธีการผสมผสานและอุปกรณทันสมัยใน
รูปของเครือขาย ผูผลิตนํ้าผ้ึงปาและผูดําเนินการทางธุรกิจของนํ้าผ้ึงปา (เดือนหา/
ท่ัวไป) การทดลองปลูกขาวเหนียวสันปาตอง 1 พันธุขยายสูพันธุจําหนายในเงื่อนไข
ของนิเวศไรนา อ. ดอยสะเก็ด  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางบานปาง
จําปกับบานปอกและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีศูนยฯ เปนแกนหลักศึกษาคุณคาของ
ทรัพยากรทองเท่ียวในเชิงลึก การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนักวิชาการและปราชญ
ชาวบานผูมีประสบการณการปลูกกระเทียมโทนบานปาไผ ทดลองปลูกระเทียมโทน

ดวยการ “แกลงกระเทียม” ในแปลงท่ีเหมาะสม เหลาน้ีเปนตน 

• แนวทางการนําความรูไปสูการประยุตใชจะเปนผลมาจากการ
วิเคราะหปญหาความตองการท่ีแทจริง และสําคัญของชุมชนดวยขอมูลทุติยภูมิ 4 ฐาน 
และขอมูลปฐมภูมิจากพ้ืนท่ีและชุมชนผานเวทีวิเคราะหในชุมชน ผการวิเคราะหได
นําไปสูการไดมาซ่ึงแนวทางในการจัดการกับปญหาท่ีมี Impacts สูง คือ เปนเรื่อง
สําคัญมากถาหากมีการจัดการไดปญหาจะไดรับการแกไข และมีประชาชนจํานวนมาก
ไดทําและไดประโยชน ท้ังน้ีเกิดมาจากการรวมกันใชความรูท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มี
อยู เม่ือไมพอก็ดี หรือเม่ือตองการประยุกตเพ่ิมเติมก็ดี จะมีการแสวงหาความรูอื่นๆ 
ภายนอกชุมชน แลวนํามาประยุกตวาทําไดจริง หรือไม อยางไร จากภูมิปญญาและ
ประสบการณของชุมชน เม่ือผานความเห็นชอบจากสมาชิกของชุมชนแลว 
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ผลจากการใชค้วามรู้และการวิเคราะห์แนวทางการแกปั้ญหาท่ีมีพลงัในแต่ละ

พ้ืนท่ีแบบเช่ือมโยงและเป็นองคร์วม จะนาํไปสู่การกาํหนดแผนพฒันาชุมชนท่ีทาํไดจ้ริง

และผา่นความเห็นชอบจากชุมชนทั้งในแง่ของทรัพยากร กระบวนการและวิธีการ ตลอด

รวมถึงแนวทางการจดัการในลาํดบัถดัไป 

 

 

  

• หลังจากน้ันตองมีเวทีปฏิบัติการในชุมชนเพ่ือผลของการวิเคราะห 
คือ แนวทางจัดการกับปญหาไปลงลึกวาสามารถทําไดจริงและเกิดผลจริง (ซ่ึงการ
พัฒนาท่ีผานมาอาจไมไดทํา) โดยแบงงานเปน 2 สวน คือ สวนแรก กลไกภายนอกไป
สรรหาขอมูลและองคความรูท่ีขาดหายไปจากความรูเริ่มตน เจาะไปท่ีโจทยวาถาทําให
แนวทางสําเร็จตองทําอยางไร พรอมกับไปประสานและสรรหาความครบวงจรของ
แนวทางในท่ีน้ีไดแก แนวทางท่ีมีประสิทธิผลตองจัดการกับเงื่อนไขสําคัญของ ตนทาง 
คือ ทรัพยากรและปจจัยนําเขาตางๆ กลางทาง คือ การผลิตหรือจัดบริการของชุมชนท่ี
มีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ การแปรรูปผลผลิต หรือการจัดรูปแบบของบริการท่ี
มีตลาดรองรับ และสวนท่ีสอง คือ ผูนําและกลุมดําเนินการพูดคุย จัดวางผูปฏิบัติ และ
วิธีการปฏิบัติ หรือคือรูปธรรมของปฏิบัติการโดยชุมชนกับแตละแนวทางการแกปญหา
ท่ีไดเลือก และผานความเห็นชอบมาแลว เม่ือนําผลของการลงลึก 2 สวนมาวิเคราะห
ในชุมชนจะไดมาซ่ึงแผนพัฒนาชุมชนท่ีทําไดจริง มี Impacts สูง ท่ีระบุถึงความรูท่ี
ประยุกต ทรัพยากรท่ีจําเปน กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ และการจัดการใหมีบูรณาการ
ระหวาง Bottom Up กับ Top Down ผานเวทีรวมของทุกกลไก รวมถึงหนวยงาน
ตามภาระหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
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การนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหสถานการณปญหา ไปสูการถกเถียงขอมูลรวมกัน

ในเวทีระดับชุมชน เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาแบบเช่ือมโยงและเปนองครวม 

จนไดผลการวิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางครบถวน ท้ังน้ีแนวทางพัฒนาท่ีเกิดขึ้นอาศัย

หลักคิดท่ีสําคัญคือ ตองครอบคลุมผูไดรับประโยชนสวนใหญของชุมชนและผูนําเห็นถึง

ความสําคัญ ซ่ึงเปนพลังผลักดันเกิดเปนแผนพัฒนาชุมชนท่ีเปนรูปธรรม ชาวบานสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง เชน การพัฒนาอาชีพและรายไดท้ังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรใน

พืชและสัตวท่ีมีศักยภาพโดดเดนของแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงแนวทางจะบรรลุเปาหมายและเห็นภาพ

อยางเปนรูปธรรมไดน้ัน ตองสรางความรวมมือยางใกลชิดกับผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีและหนวยงาน

ทุกภาคสวนตองสนับสนุนเช่ือมโยงท้ังจากในชุมชนผสานกับหนวยงานภายนอกเปนสําคัญ 

ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตองมีการเตรียม Input ท่ีสําคัญดังน้ีคือ 

 

 

การกําหนดแผนพัฒนาชุมชนท่ีทําไดจริง และผานความเห็นชอบ
จากชุมชน 

การเตรียม input  

 

• การเตรียมขอมูลและความรูเพ่ิมเติม เพ่ือวิเคราะหใหเห็นรูปธรรมของ

แนวทางปฏิบัติจากภายนอก 

• การเตรียมความรวมมือ โดยการประสานความรวมมือในการจัดการท้ัง

จากภายในชุมชน ท่ีจะเขามากลไกหลักในการขับเคล่ือนปฏิบัติในแตละเรื่อง แตละหวง

โซของการจัดการใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมต้ังแต ตนทาง กลางทางและปลายทาง 
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   ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานในขั้นน้ี เปนการนําผลท่ีไดจากการวิเคราะห

กําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบองครวม มาวิเคราะหสูการกําหนดแผนพัฒนาชุมชน

และพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม และสามารถทําไดจริง โดยปฏิบัติการและการขับเคล่ือนระดับ

ชุมชนน้ัน หัวใจสําคัญของขั้นตอนและกระบวนการน้ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการวิเคราะห

แนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมกอน ซ่ึงในขั้นตอนดังกลาวตองอาศัยเครื่องมือท่ีสําคัญคือการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในเวทีระดับชุมชน โดยมีขั้นตอน กระบวนการ ท่ีเปน

องคประกอบสําคัญดังน้ีคือ 

กระบวนการนํา Input ไปสูการกําหนด
แผนพัฒนาชุมชน 
 

• การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนจากภายในชุมชนท้ังในแงของ

ทรัพยากร กําลังคน กระบวนการดําเนินการ วิธีการและการจัดการท่ีมาจากองคความรู 

ประสบการณ ทักษะและความชํานาญของชาวบานเพ่ือเขาไปหนุนเสริมในการ

ขับเคล่ือนปฏิบัติในแตละขั้นตอนอยางเปนรูปธรรม ตลอดรวมถึงนําไปประยุกตใช

ผสมผสานกับความรูและวิธีการท่ีมาจากภายนอกในขั้นตอนกอนหนาน้ีใหเหมาะสม

สอดคลอองกับลักษณะทางภูมิสังคมภูมินิเวศในแตละพ้ืนท่ี 

 

•การนําผลการวิเคราะหปญหา สาเหตุและกําหนดแนวทางการจัดการ

ปญหาแบบเช่ือมโยงและองครวม มาทําการคัดสรรเลือกเอาแนวทางท่ีสามารถเขาไป

จัดการกับปญหา สาเหตุและตนตอไดอยางแทจริง หรือแนวทางท่ีมีพลังหากเม่ือทําได

จะเกิดผลการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ  
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   ผลจากปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน

ดังกลาว ของโครงการฯ  ในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรวมกันทําการวิเคราะหใหเห็นกิจกรรมและ

ปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรมในแตละแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณาการท่ีเปนผลมาจาก

การ (ก) การใชขอมูลและสารสนเทศ (ข) ตรงกับปญหา/ ความตองการของชุมชนและพ้ืนท่ี 

(ค) มีลักษณะท่ีเปนแผนบูรณาการ (ง) มีการใชชุดความรู ชุดปฏิบัติการและผูเช่ียวชาญท่ี

ศูนยฯ มีอยูเพ่ือตอบโจทยของแนวทางการแกปญหา/ การพัฒนาท่ีตรงจุด ตรงความ

ตองการของชุมชนและพ้ืนท่ี และ (จ) ผูนําและคนในชุมชนเห็นรูปธรรมในการปฏิบัติได

อยางแทจริง ซ่ึงผลการวิเคราะหกําหนดรูปธรรมของแผนงาน/ โครงการและกิจกรรมท่ีเปน

• มีปฏิบัติการลงลึกในสาระสําคัญและรายละเอียดในแตละขั้นตอน ท่ี

สามารถทําใหแนวทางมีรูปธรรมท่ีชัดเจน/ หรือเลิกลมแนวทางท่ีทําไมได ดวย ก) การ

เก็บขอมูล (เฉพาะดาน) เพ่ิมเติม การประสานงาน การแบงงานเพ่ือนํามาใชในการ

ประเมินความเปนไปไดและปฏิบัติการท่ีเปนรูปธรรมของแตละแนวทาง และ ข) การนํา

ขอมูลเพ่ิมเติมไปประเมินในแตละแนวทางถึง 

  ความเปนไปได-ระดับของปฏิบัติการ (ส่ิงใดทําไดจริงท้ังหมด 

ทําไดบางสวน หรือไมสามารถทําไดเลย 

  ถาจะปฏิบัติจะตองมี “การกระทํา” อะไรบาง  

  การกระทําน้ัน ทําโดยใคร จะใชทรัพยากรจากแหลงไหน ทํา

เม่ือไหร ทําอยางไร 

  ผลสําเร็จท่ีจะเกิดขึ้น/ อุปสรรคท่ีจะเผชิญ 

• นําเอาแนวทางท่ีผานการวิเคราะหอยางเปนรูปธรรมไปกําหนดเปน

แผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีมีพลังแบบบูรณาการ โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติ (Work 

Plan) สาระสําคัญในแตละแผนงาน/ โครงการ และกิจกรรมไวอยางละเอียด (การ

กําหนดผูปฏิบัติ/ เจาภาพ/ ผูสนับสนุนท่ีชัดเจน) 
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แผนปฏิบัติ (Work Plan) จะนําไปสูการกําหนดจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาท่ีมีพลังเพ่ือ

ขับเคล่ือนใน 3 ระดับ ไดแก (1) แผนปฏิบัติโดยชุมชน (2) แผนบูรณาการท่ีแตละหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของไปจัดทําแผนงาน/โครงการพรอมงบประมาณ (3) แผนปฏิบัติท่ีศูนยศึกษาการ

พัฒนาประสานงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท้ังภายใน และจากภายนอกชุมชน ซ่ึงท้ังหมด

จะถูกกําหนดออกเปนแนวทางขับเคล่ือนดําเนินงานใน 2 ระยะดวยกัน คือ ระยะเตรียม

ความพรอม และ ระยะขับเคล่ือนปฏิบัติการ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการท้ังทรัพยากร 

กําลังคน งบประมาณ ความรูและเทคโนโลยีท้ังจากภายในและภายนอกพ้ืนท่ี การประสาน

กับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ใหเกิดการขับเคล่ือนตามแผนงานโครงการดังกลาวตอไป

อยางเปนรูปธรรมตอไป 
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ในขั้นตอนน้ี กอนท่ีจะมีการนําแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีมีพลัง ไปสูการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนงานโครงการ ตองมีกานําเอาแผนปฏิบัติ (Work Plan) ท่ีไดจาก

ปฏิบัติการในขั้นตอนกอนหนาน้ี มาจัดเวทีเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางการยอมรับและเห็นชอบ

แผนงาน โครงการการพัฒนาท่ีมีพลังในสาระสําคัญ 2 ระดับ ท่ีประกอบไปดวย 

 

การกําหนดแผนปฏิบัติแบบบูรณาการ 

การเตรียม input  

• ระดับหมูบาน 

 เปนการจัดเวทีรวมกับแกนนําและสมาชิกในชุมชนเพ่ือใหเกิดการยอมรับ

และความรวมมือ และเพ่ือยืนยันแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอีกครั้งจากชุมชนใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

• ระดับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 เปนการจัดเวทีรวมกับหนวยทางท่ีเกี่ยวของท้ังระดับ อปท. ทองถิ่น และ

ศูนยฯ รวมกับแกนนําในพ้ืนท่ีเปาหมาย ท่ีดานหน่ึงเปนการนําเสนอแผนงาน โครงการ

ท่ีเกี่ยวของ สรางการยอมรับ ความรวมมือและเพ่ือยืนยันเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี อีกดานหน่ึงเพ่ือนําเอา

แผนงาน/ โครงการท่ีผานการประชาพิจารณสงคืนกลับเพ่ือนําไปใชกําหนดแผนงาน 

ยุทธศาสตรและโครงการตางๆ ระดับพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ (ท้ังจากแผนยุทธศาสตรของ

ศูนยฯ  อปท. และ หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ) 
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กระบวนการนํา Input ไปสูการกําหนด
แผนปฏิบัติแบบบูรณาการ 
 

• การนําเอาแผนงานโครงการตางๆ ไปสูการกําหนดแผนปฏิบัติดังกลาว 

จะดําเนินการโดยใชเวทีปฏิบัติการรวมกันในชุมชน เพราะหัวใจสําคัญของขั้นตอนน้ี

ตองเกิดแผนปฏิบัติการท่ีลงลึกและผานการพิจารณา/เห็นชอบรวมกันโดยชุมชน 

ดําเนินการต้ังแตการกําหนดกิจกรรมในรายละเอียด แนวทางการบูรณาการรวมกับ

กลไกภายนอก การบูรณาการความสนับสนุนดานความรู  ทรัพยากรท่ีจําเปน 

กระบวนการหนุนชวย ระยะเวลาท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน ผลท่ีได 

คือ แผนปฏิบัติตามกิจกรรมในสาระสําคัญท่ีบูรณาการกับระหวาง (ก) แผนปฏิบัติโดย

ชุมชน (ข) แผนบูรณาการท่ีแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปจัดทําแผนงาน/โครงการ

พรอมงบประมาณ (ค) แผนปฏิบัติท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาประสานงานเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ทรัพยากรท้ังภายใน และจากภายนอกชุมชน โดยกลไกท่ีจะขับเคล่ือนสําคัญจะถูก

ดําเนินการโดยศูนยฯ  เปนผูประสานงานและขับเคล่ือนท้ังการเชื่อมประสานแผนระดับ

ชุมชนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การผลักดันใหมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนใหกับ

พ้ืนท่ี (ท้ังในแงของงบประมาณ กําลังคน การวิจัยเฉพาะดานหรือเฉพาะเรื่อง โดย

ศูนยฯ หรือการสนับสนุนทางดานความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมลงไปท่ีชุมชนและ

หรือครัวเรือนเปาหมาย)  ใหเกิดการขับเคล่ือนตามแผนงาน/ โครงการท้ังในระดับ 

อปท./ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และชุมชน  
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• การกําหนดแผนปฏิบัติใหเกิดการขับเคล่ือนตามแผนงาน/ โครงการ

ดังกลาว ท่ีเกิดผลการจัดการแกไขปญหา/ พัฒนาท่ีมาจากความตองการไดอยางเปน

รูปธรรมในแตละรอบ และเกิดผลการจัดการกับอุปสรรคของการขับเคล่ือนในแตละ

รอบอยางตอเน่ือง จําเปนตองอาศัยการดําเนินการใน 4 สวนสําคัญ ดังน้ีคือ 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จัดการถายทอดองคความรู 

(ท่ีไดคัดสรร) ลงไปยังชุมชนหรือปฏิบัติการในพ้ืนท่ีเปาหมายโดยตรง (อาจมีการพาผู

ปฏิบัติการในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงานตัวอยาง ณ ศูนยฯ หรือชุมชนอื่นท่ีประสบผล

ความสําเร็จ) 

 หนวยงานระดับตําบล อําเภอ และ อปท. บทบาทหนาท่ีตามปกติ

รับเอาแผนงานและโครงการท่ีกําหนดโดยชุมชนดังกลาว ไปทําแผนเพ่ือจัดสรร

งบประมาณและจัดระบบการสนับสนุนและการปฏิบัติแบบบูรณาการ 

 ชุมชนโดยกลุม/ แกนนํา เปนกลไกขับเคล่ือนปฏิบัติใหเปนไปตาม

แผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีไดกําหนดไว 

ผลของ (1) สาระสําคัญของการทํากิจกรรมตามแผนปฏิบัติ และ (2) การ

ไดมาซ่ึงการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการขับเคล่ือนปฏิบัติตามแผน จะนําไปสู

การขับเคล่ือนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการในแตละระยะตอไป โดยมีทีม

วิชาการและผูแทนศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ (ท่ีทําหนาท่ีเปน Catalyst) ทํา

การติดตามผลชวยแกปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตละระยะ และทําการ

ประเมินผลการเปล่ียนแปลงในแตละรอบ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงแผนโดยอาศัยขอมูล

ความรูเพ่ิมเติมใหเกิดการขับเคล่ือนจนเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
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การขับเคล่ือนปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในแตละ
ระยะ 

การเตรียม input  

 

• ดวยวัตถุประสงคและเปาหมายสําคัญของงานช้ินฯ น้ี  ไมเพียงแต

ผลสําเร็จท่ีเกิดอยางเปนรูปธรรมในพ้ืนท่ีเปาหมาย แตตองนําไปสูการขับเคล่ือนขยาย

ผลสําเร็จอยางตอเน่ืองในพ้ืนท่ีอื่นๆ ท้ังพ้ืนท่ีท่ีอยูในขอบเขตความรับผิดชอบดําเนินงาน

ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ก็ดี (๕ พ้ืนท่ีศูนยฯ สาขา ในจังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย ลําพูน) ตลอดถึงพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ้ืนท่ีหมูบานใน

เขตจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ท่ีมีความสนใจเขามาเรียนรูและไดนํา

ชุดองคความรูดังกลาว ไปสูการปรับประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถ

กระจายครอบคลุมไดอยางท่ัวถึงตอไปในอนาคต  

• เบ้ืองตนผลสําเร็จโครงการฯ ท่ีสามารถครอบคลุม 18 หมูบานรอบ

ศูนยฯ ท้ังจากพ้ืนท่ีนํารองเปาหมายก็ดี (ในปแรก) พ้ืนท่ีขยายผลตอเน่ืองก็ดี (ในปท่ีสอง 

และ ปท่ีสาม) จะสามารถเปนตนแบบของการเรียนรูสูการปฏิบัติจริงใหกับพ้ืนท่ีอื่นๆ 

บนเงื่อนไขภูมินิเวศและภูมิสังคมท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี ไดมีการพัฒนาท่ียั่งยืน

ตอบโจทยของชุมชนท่ีมิใชการถายทอดองคความรู ณ ศูนยฯ สูประชาชนเพียงอยาง

เดียว แตยังเปนการขยายผลเชิงรุกของการใชขอมูลและองคความรูของศูนยฯ ณ 

ชุมชนและพ้ืนท่ีอีกดวย 
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• ดังน้ันการเตรียมการในขั้นปฏิบัติ จึงไดมีการกําหนดแนวทางการ

ขับเคล่ือนดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย ท้ังพ้ืนท่ีนํารองตนแบบและพ้ืนท่ีขยายผล

ตอเน่ืองซ่ึงตองใชระยะเวลาดําเนินการตอเน่ืองอยางนอย 3 ป ดังน้ีคือ 

  ปแรก  การดําเนินการจะมุงเปาไปยังพ้ืนท่ีนํารองตนแบบ 4 

หมูบานรอบศูนยฯ มีการขับเคล่ือนและปฏิบัติการอยางเขมขนเต็มรูปแบบ ในชวง

ระยะเวลา 8 เดือนในปแรก  ระยะตอมาในปท่ีสองจะเริ่มมีการนําเอาตัวแทนท่ีเปน

กลไกปฏิบัติการหลักในพ้ืนท่ีขยายผลในปท่ีสอง (จํานวน 4 หมูบาน)  อาทิเชน กลุม

ผูนําทางการ แกนนําชุมชน ปราชญชาวบาน เขารวมเรียนรูสังเกตการณแบบมีสวนรวม

เพ่ือเตรียมความพรอมและเขาใจท้ังในหลักการ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนและ

กระบวนการท่ีเปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินงาน ตลอดถึงการเห็นภาพ

ผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นไดจริงและเปนรูปธรรม ผานแผนงาน/ โครงการแบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองปญหาและความตองการในพ้ืนท่ีตนแบบ ท่ีจะเปนพลังขับสําคัญใหเกิดความ

รวมมือรวมใจ (Collaboration) ของการดําเนินงานในพ้ืนท่ีขยายผลปถัดไป 

  ป ท่ีสอง การดําเนินการจะมุงเปาไปยัง พ้ืนท่ีขยายผล 4 

หมูบานรอบศูนยฯ ท่ีไดเขารวมเรียนรูและสังเกตการณในปแรก มีการดําเนินการ

ขับเคล่ือนปฏิบัติการอยางเขมขนเต็มรูปแบบ ในชวงระยะเวลา 8 เดือนแรก ระยะ

ตอมาในปท่ีสามท่ีมีกระบวนการขับเคล่ือนจนเกิดเปนแผนงาน/ โครงการท่ีเปน

แผนปฏิบัติน้ันจะเริ่มมีการนําเอาตัวแทนท่ีเปนกลไกปฏิบัติการหลักในพ้ืนท่ีขยายผลใน

ปท่ีสาม (อีกจํานวน 4 หมูบาน) เขารวมเรียนรูสังเกตการณแบบมีสวนรวม และหรือมี

การนําเอาแกนนําชุมชนในพ้ืนท่ีตนแบบเขามารวมกระบวนการเปนวิทยากรถายทอด

แลกเปล่ียนใหความรูและประสบการณรวมกัน 

 ขณะเดียวกันก็ตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

พ้ืนท่ีตนแบบในปแรกควบคูไปดวย เพ่ือจัดการกับปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น และ

หรือติดตามผลักดันใหเกิดความตอเน่ืองของการขับเคล่ือนแผนงาน/ โครงการท่ีถูก

บรรจุไวอยูในแผนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังสวนกลางและภูมิภาค ตาม Functions 

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณปถัดไป  

 

42 



 

 

  

• ปท่ีสาม  การดําเนินการปสุดทาย จะมุงเปาดําเนินการ

ขับเคล่ือนปฏิบัติการอยางเขมขนเต็มรูปแบบ ไปยังพ้ืนท่ีขยายผลอีก  4 หมูบานท่ีเหลือ

ใหครอบคลุมท้ังหมด (ซ่ึงไดเขารวมเรียนรูและสังเกตการณในปท่ีสอง) ขณะเดียวกันก็

ตองมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของพ้ืนท่ีตนแบบและขยายผลในปแรกและ

ปท่ีสองควบคูไปดวย (จํานวน 8 หมูบาน) เพ่ือจัดการกับปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น 

และหรือติดตามผลักดันขับเคล่ือนใหเกิดความตอเน่ืองของแผนงาน/ โครงการท่ีถูก

บรรจุไวอยูในแผนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตาม Functions เพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในปถัดๆ ไป  

• อยางไรก็ดี ภายหลังท่ีมีเสร็จส้ินการดําเนินงานในแตละป และผลสรุป

รวบยอดท้ังสามป ตองมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ และ

ถอดเอาส่ิงท่ีเปน “องคความรูชุดใหม” ท่ีเปนผลท่ีไดจากการดําเนินงานโครงการฯ 

ท้ังหมด สรุปสังเคราะห วิเคราะหเช่ือมโยงใหเห็นถึงกระบวนการ ปฏิบัติการ และ

ผลสําเร็จของปฏิบัติการอยางเขมขนจากพ้ืนท่ีตนแบบ 4 พ้ืนท่ีในปแรก ถายทอดไปสู 4 

พ้ืนท่ีขยายผลในปท่ีสอง และอีกจํานวน 4 พ้ืนท่ีในปท่ีสามอยางตอเน่ือง จะทําใหการ

พัฒนาแบบบูรณาการตามหลักการทรงงานฯ ท่ีนําไปสู “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 

ขยายครอบคลุมไปยังหลายพ้ืนท่ีในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิตมากขึ้น ดังท่ีจะ

ไดกลาวถึงในสวนถัดไป 

43 



 

 

 

 

กระบวนการนํา Input ไปสูการขับเคล่ือนปฏิบัติ 

• หลักสําคัญของการขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนงาน โครงการในแตละ

ระยะเวลา จะเกิดขึ้นเม่ือแตละแผนปฏิบัติมีความพรอม ท้ังน้ีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

จะเปนเจาภาพหลักในการประสาน ในการปฏิบัติกิจกรรมจริงโดยชุมชน จะตองมีการ

ประเมินผลอยางงาย และเปนธรรมชาติ(ไมใชการประเมินแบบ Project Evaluation 

ของหนวยงานหรือสถาบันวิชาการ) ผานการพูดคุย ในระหวางทางจะมีการเพ่ิมขอมูล

และความรูเฉพาะจุด มีการชวยกันคิดและจัดการกับปญหาและอุปสรรคของการทํา

กิจกรรมในแตละรอบ และมีเวทีปรับปรุงแผนปฏิบัติโดยขอมูลและความรูจากผลของ

กิจกรรม เขาสูรอบใหมของกระบวนการ มีการกระทําซ่ึงในแตละรอบเทียบกับผลของ

กิจกรรม กับปญหาน้ันไดคล่ีคลายลงจนในท่ีสุดเกิดความสําเร็จ 

 

• ดังน้ันผลในระยะยาวไมเพียงแตชุมชนและพ้ืนท่ีเปาหมายจะกิดผล

รูปธรรมของความสําเร็จแตการดําเนินการของศูนยฯ โดยเฉพาะการมุงไปสูการเปน 

“พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต” ตามยุทธศาสตรและเปาประสงคหลักของศูนยฯ  การ

เขาไปสราง-ใช-ขยายผลของความรูสูการพัฒนาแบบครบวงจรในชุมชนใหสมบูรณมาก

ยิ่งขึ้นในลักษณะน้ี  โดยเฉพาะการแกไขปญหาทางการผลิตและตลาดท่ีตรงกับปญหา

และความตองการของชุมชนและพ้ืนท่ี เกิด Impact ตอผูคนจํานวนมาก ท่ีนําไปสู “วิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีเปนรูปธรรม ตามวิสัยทัศนของศูนยฯ มากยิ่งขึ้น (มากวาการ

วิจัยท่ีกําหนดโดยนักวิจัย และการขยายผลแบบต้ังรับคือ การใหชุมชนมานําความรูท่ี

ศูนยไปปฏิบัติแตเพียงอยางเดียว) จะเกิดประโยชนในแงของปฏิบัติการในระยะยาวท่ี
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 ประการแรก ภายหลังเม่ือเสร็จส้ินการดําเนินโครงการฯ จะมีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ และถอดเอาส่ิงท่ีเปน “องคความรู

ชุดใหม” ท่ีเปนผลท่ีไดจากการดําเนินงานโครงการฯ ท้ังหมด สรุปสังเคราะห วิเคราะห

เชื่อมโยงถึงกระบวนการ ปฏิบัติการ และผลสําเร็จของปฏิบัติการอยางเขมขนจากพ้ืนท่ี

ตนแบบ 4 พ้ืนท่ีในปแรก ถายทอดไปสู 4 พ้ืนท่ีขยายผลในปท่ีสอง และอีกจํานวน 4 

พ้ืนท่ีในปท่ีสามอยางตอเน่ือง การขยายผลแบบน้ีไมเพียงแตทําใหองคความรูเชิงเน้ือหา

ผสมกับองคความรูเชิงกระบวนการของศูนยฯ ไดถูกใชเปน “พลังชุดท่ี 1” ในการ

พัฒนาชุมชนตางๆ แลวยงัทําใหชุมชนท่ีเขมแข็งไดเปนอีก “พลังชุดท่ี 2 และ พลังชุดท่ี 

3” ท่ีทําใหชุมชนอื่นๆ สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู และปรับใชตามบริบทท่ีแตกตางกัน 

ผลของพลังท้ัง 2 ชุด ม่ันใจวาจะทําใหการพัฒนาแบบบูรณาการตามหลักการทรงงานฯ 

ท่ีนําไปสู “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ขยายครอบคลุมไปยังหลายพ้ืนท่ีมากขึ้น 

 ท้ังน้ีไมวาจะเปนการดําเนินงานในปแรก การดําเนินงานในปท่ีสองและป

ท่ีสามน้ัน  การริเริ่มใหมีพ้ืนท่ีในขอบเขตความรับผิดชอบดําเนินงานของศูนยฯ ท้ัง 5 

พ้ืนท่ีศูนยฯ สาขาก็ดี พ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริก็ดี พ้ืนท่ีหมูบาน

ใกลเคียงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอื่นๆ ท่ีมีความสนใจเขามารวมเรียนรู ณ พ้ืนท่ี

ตนแบบและพ้ืนท่ีขยายผลท้ัง 18 หมูบานก็ดี การเรียนรูและริเริ่มท่ีจะนําเอาองคความรู

ดังกลาวไปสูการปรับประยุกตใชประโยชนในพ้ืนท่ีของตน แพรขยายวงกวางออกไปใน

ลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต” 
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 ประการท่ีสอง แนวทางการนําเอาองคความรูการวิจัยไปใช

ประโยชนน้ัน ตามแนวทางและหลักการสําคัญของโครงการฯ จะเกิดขึ้นต้ังแตเริ่มจัดทํา

ฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณครอบคลุมและมีความทันสมัย 

(อยางนอย 4 ฐานสําคัญ)  การรวบรวมองคความรูและผลการพัฒนาท่ีผานมาของศูนย 

จัดหมวดหมูและเติมเต็มองคความรูใหมีความสมบูรณเปนชุดความรู ชุดปฏิบัติการและ

ผูเชี่ยวชาญ ท่ีตอบโจทยปญหาความตองการของชุมชนและพ้ืนท่ี ปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมระหวางกลไกฝายวิชาการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และทางศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครฯ จะเขาไปใชปฏิบัติการเชิงรุกในการสราง-ใช-ขยายผลความรูกับชุมชนและทํา

หนาท่ีประสานงานกับหนวยสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพราะการดําเนินงานท่ีผาน

มาของศูนยฯ เอง จะพบวายังไมมีทีมวิชาการท่ีเปน Catalyst เขาไปนํารองและ

ดําเนินการในลักษณะOut Reach ดังน้ันการดําเนินงานโครงการฯ จะมีทีมวิชาการท่ี

เปน Catalyst (ท้ังจากทีมวิจัยแบบสหสาขาวิชาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาไป

รวมกับทีมของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ) แลวใชหลักการ ขั้นตอนและ

กระบวนการอยางประณีตในชุมชนเปาหมาย/ พ้ืนท่ีนํารอง ครอบคลุม 18 หมูบานรอบ

ศูนยฯ ภายในระยะเวลาอยางนอย 3 ป ใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

หลังจากน้ันทีมวิชาการท่ีเปน Catalyst ของศูนยฯ จะสามารถ

ขับเคล่ือนดําเนินการตอไดเองไปสูชุมชนเปาหมายอื่นๆ ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” ตามผลการดําเนินโครงการฯ ท่ีทําแบบ PAR ดังกลาว  
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 ประการสุดทาย  เน่ืองจากเปนปฏิบัติการของกลไกความรวมมือ 

ประกอบไปดวย เจาหนาท่ี/ นักวิชาการฝายตางๆ ของศูนยฯ ทีมวิชาการของ

มหาวิทยาลัย อปท. และหนวยงานระดับตําบลและอําเภอท่ีปฏิบัติตาม Function และ

ท้ังหมดลวนมุงไปทําใหผูนํา แกนนําในชุมชนเปนผูปฏิบัติหลัก ความรูในดานการ

จัดการแบบ “กลไกความรวมมือ (Collaborative Mechanism)” น้ี นอกจากจะทําให

งานของทุกฝายบูรณาการใหเกิดผลสําเร็จในพ้ืนท่ีแลว การจะเกิดความรูท่ีมาจากของ

จริงหรือปฏิบัติการจริงในแตละพ้ืนท่ี หากนําไปใชในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริอื่นๆ  จะทําใหพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีคุณูปการยิ่งใหญไดรับการนอมนํามาทําใหเกิดผลในเชิงรูปธรรมอยาง

ขยายผลมากยิ่งขึ้นอีกดวย 
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