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คอน  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก  การสํารวจเอกสาร   การสัมภาษณเชิงลึก  และการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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ติดตามผล หรือแมกระทั่งรับผลประโยชน  ในเรื่องของการทํางานภายในศูนยเรียนรู  โดยมี
เจาหนาที่สงเสริมเปนผูสรางกระบวนการเรียนรู  ใชวิธีการสรางปราชญชาวบานขึ้นมาประจําศูนย
เรียนรูเพื่อสรางการเรียนรูใหกับผูเขารวมศูนยเรียนรูตอไป 

 2.  บทบาทของผูนําตอการผลักดันชาวบานเขารวมศูนยเรียนรูนั้น  ผูนําชุมชนของ
หมูบานเขาสมอคอนคอนขางจะมีบทบาทมากตอศูนยเรียนรู  เพราะผูนําที่นี่เปนคนที่สามารถ
ผลักดันใหชาวบานมีสวนรวมไดดีมาก  คือ  สามารถเปนจุดศูนยรวมของชาวบานได  ทั้งผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบาน  ทั้งสองมีบทบาทตอชาวบานในเรียนรูการดําเนินชีวิตของตนเอง  เพื่อวาง
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 ผูนําที่นี่มีการนําขาวสารมาเผยแพรภายในหมูบานใหลูกบางตามแตโอกาส   สวนผูนํา
ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ   ผูชวยผูใหญบาน  เปนคนที่มีความสามารถมากในหมูบาน ผูนําทั้ง สองคน
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         ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the Agricultural learning process  
by applying the Participative Self-sufficiency Economy philosophy in  Khao Samo 
Khon  Community Self- Sufficiency Economy Learning Center and the role of 
Community leaders  that  have  the impact on the participations of Khao Samo Khon 
Community Self - Sufficiency Economy Learning Center. This is also to study the 
participative communication efficiency which may affect the agricultural learning  
of  Khao Samo Khon villagers by using the qualitative research methodology  which 
are the document survey, In-depth interview and participative observations. 

            The research results are found that: 
 1. Khao Samo Khon Community Self-Sufficiency Economy Learning 
Center has applied the Self-Sufficiency Economy philosophy to build up the villager ‘s 
learning. The participative learning process of the project participants has been 
initiated and motivated inside  the learning center with the learning by doing concept.  
The participants have opportunities to be responsible on working inside the learning 
center such as to jointly think, initiate, make a decision, plan, conduct, and follow up 
or even obtain the center benefits. The promotion officials of individual learning 
centers  will create the learning process by nominating local wisdom people to work in 
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the learning center to provide knowledge and carry out the learning advices to other 
participants. 
            2. The role of leaders to motivate villagers to participate in the learning 
centers is one of the key factors. The community leaders of  Khao Samo Khon village 
play the important roles on the learning center since most of they are highly capable to 
persuade a number of villagers to participate in the center or they can be the villager 
center ;particularly, village headmen and village headman assistants  . Both of them 
have the big roles for the villagers in self development learning in order to plan their 
livings reasonably, learn how to reduce some extra expenses and not to increase any 
family debts. The leaders have occasionally brought interesting information to 
villagers inside the village. The person who has the biggest role in the village are 
village headman assistants.  When villagers have any problems, they frequently go to 
consult with the villager headman assistant but they may go to talk to the headman 
first as their etiquette procedure but they prefer to consult with the assistant. 
            3. There are three types of important media inside Khao Samo Khon 
Village which are Person media, News towers and Community radios respectively. 
The study is found that the villagers are able to access all types of mentioned media. 
The most crucial media is the Person media of Khao Samo Khon villagers. The person 
media can understand better agriculture issues than other media because it is a face to 
face teaching and the villages are able to ask questions promptly. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตคนไทยนั้นทําการเกษตรเปนหลักมาตั้งแตยุคโบราณกาลจนถึงปจจุบันนี้   
รายไดกวาครึ่งหนึ่งของประเทศมาจากภาคการเกษตรทั้งส้ินโดยเฉพาะชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ    
ผลผลิตทางการเกษตรเปนแหลงที่มาสําคัญของเงินตราตางประเทศ   จากการสงออกสินคา
เกษตรกรรม   ที่เปนแหลงสรางงานสรางอาชีพของประชากรสวนใหญ    และเปนแหลงผลิตอาหาร
เล้ียงพลเมืองภายในประเทศอีกดวย    แตอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของประเทศที่เปนปญหาซึ่ง
พบอยูเสมอจนถึงทุกวันนี้ คือ ปญหาความยากจนซึ่งเปนปญหาที่บันทอนคุณภาพชีวิตของคนใน
ชาติ  ไมวาจะเปนปญหาเรื่องหนี้ส้ิน  ปญหาเรื่องที่ดินทํากิน  ปญหาเรื่องน้ําในการทําการเกษตร  
เปนตน 

 ผลการพัฒนาตามแนวทางในอดีตที่ผานมา  ทําใหประเทศไทยมีความเจริญทางวัตถุ
มากขึ้น  แตมิไดหมายความวาทุกคนในสังคมไทยจะมีความสมบูรณพูนสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ทั่วถึง  ในทางตรงกันขามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามและเรียบงายของสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนไป
พรอมๆกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  และความไมมั่นคงของครอบครัวชุมชนและ
สังคม  การพัฒนาที่ทาทายตอการอยูรอดของระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมไทยใน
อนาคต คือ  การพัฒนาคน  ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนไทยใหมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคที่จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน  สังคม  และของชาติในที่สุด  ( ปฐม
บทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ฉบับที่ 8) 2540 – 2544 ) 

แมวาการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองภายนอก แตก็ไมไดมีพลังพอที่จะเปลี่ยนคานิยม ความเชื่อ
ของชุมชนได  การดํารงอยูของวัฒนธรรมชุมชนทําใหชุมชน  หมูบาน   ยังคงอยูแมจะถูกเอารัดเอา
เปรียบจากรัฐและนายทุน  ชุมชนยังคงมีกิจกรรมทางประเพณี  ศาสนา  และเศรษฐกิจหลาย
ประการในหมูบาน  กิจกรรมเหลานี้อาศัยคุณคาแหงน้ําใจ    ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
(ฉัตรทิพย  นาถสุภา , 2537  :  145 )  

บทเรียนของวิกฤติเศรษฐกิจที่ผานมาทําใหเราทราบถึงความไมรูจักประมาณตน       
การไมรูจักความพอดี   ในขณะเดียวกันบทเรียนของวิกฤตการณทางการเมืองที่ผานมา  ทําใหเรา
ไดเห็นความแตกตางทางความคิดที่แตกตางกันของคนในชาติ  ทําใหตองทบทวนนิยามความ
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มั ่นคงของชาต ิว าคงไม ใชเ รื ่องเศรษฐก ิจที ่ด ีเพ ียงอย างเด ียวแตจะตองมีส ังคมที ่ด ี  และมี
กระบวนการทางการเมืองที่ชอบธรรม  รวมถึงการมีสวนรวมในการสรางความมั่งคั่งของทุกภาค
สวนดวย (สุวิทย   เมษินทรีย , 2549 : 174) 

ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทิศทางของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    และในชวงที่มีกระแสการเรียกรองใหหันกลับไปให
ความสําคัญกับแนวคิดเรื่อง  “ เศรษฐกิจพอเพียง”  มากขึ้นซึ่งเปนแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยู หัวไดทรงมีพระราชดํารัสมาเปนเวลานานแลว   โดยเศรษฐกิจพอเพียงไมเพียงแตเปน
หลักการที่จะชวยใหคนไทยรอดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ําได  แตยังเปนหลักการสากลและ
หลักเศรษฐกิจที่มุงเนนปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทิศทางของการพัฒนา    จากที่เคยมุงขยาย
อัตราการผลิตการบริโภคใหไดอัตราที่สูงสุดมาเปนการสงเสริมใหคนไดพัฒนาขีดความสามารถ
ของตัวเองเพื่อพึ่งพาตนเอง    ตลอดจนเรียนรูเพื่อพัฒนาตัวเองใหรูยิ่งๆขึ้นไป    เพื่อเปนทุนทาง
ปญญาในชีวิตตอไป   

ทุนทางปญญา  ไดแกการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ  และเอาความรูที่มีอยูในชุมชน
และความรูจากภายนอกชุมชนมาสังเคราะหเปนปญญาและการจัดการ  เพื่อใหการอยูรวมกัน
ระหวาง   คนกับคน   คนกับธรรมชาติ   และระหวางชุมชนกับโลกภายนอกชุมชนเปนไปอยาง
รักษาสมดุลไวได  เพื่อความเปนปกติและยั่งยืน ศ. น.พ.  ประเวศ  วะสี  (เสรี   พงศพิศ , 2549  :  12) 

สาเหตุที ่ภาคการเกษตรไดรับความสนใจในเรื ่องการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มากกวาสาขาการผลิตอ่ืนเพราะ   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวทางการพัฒนา
ภาคการเกษตรกรรมอยางยั่งยืนที่เรียกวา   “เกษตรทฤษฎีใหม”  เพื่อพัฒนาทัศนคติและวิถีปฏิบัติ
ของครอบครัวและชุมชนในภาคเกษตรกรรมอยางเปนขั้นตอน   ใหมีความเข็มแข็งมั่นคงและ
พรอมที่จะกาวเขาสูกระแสการแขงขันในยุคโลกาภิวัตนได  ดังนั้น  เกษตรทฤษฎีใหม  ถือ  เปน
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ที่เห็นเดนชัดมากที่สุด
เนื่องจากเกษตรทฤษฎีใหมเปนทฤษฎีปฏิบัติที่ไมซับซอน  คนทั่วไปสามารถเขาใจได  และนําไป
ทําใหเห็นผลไดจริง    จึงทําใหคนสวนใหญเขาใจวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใช
ไดในภาคเกษตรกรรมเทานั้น   

นอกจากนี้แลว  การใหความสนใจกับภาคการเกษตรคอนขางมากเปนเพราะวา              
ในประเทศไทยผูคนที่อยูสาขาการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรที่ตองพึ่งน้ําฝนนั้นมีมาก  และในอดีต
นโยบายการพัฒนาใหความสนใจกับภาคการเกษตรดังกลาวนอยเกินไป   ดังนั้นเพื่อใหมีความ
สมดุลยิ่งขึ้น    จึงไดพระราชทานแนวทางการพัฒนาเกษตรแบบทฤษฎีใหมมุงตอบสนองใหเกิด
ความสมดุลยิ่งขึ้น   ซ่ึงอาจทําใหคนเขาใจผิดวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นใชไดเฉพาะเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรในชนบทที่หางไกลเทานั้น  แตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ
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และทุกสาขา  โดยมีหลักการที่คลายกันคือ  เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ   มีเหตุผล  และ
สรางภูมิคุมกันใหกับตนเองและสังคม  ยกตัวอยางเชน    ผูผลิตในภาคอุตสาหกรรมไมควรขยาย
การลงทุน  หรือเพิ่มการผลิตที่เกินตัวและนําไปสูการเพิ่มความเสี่ยงที่ทําใหตองพึ่งพิงผูอ่ืน  หรือ
ภายนอกมากเกินไปจนขาดความสมดุลในระยะยาว  แตควรดําเนินการดวยความรอบคอบ  
ระมัดระวัง  อยางเปนขั้นตอน  มีการกระจายความเสี่ยง  หรือสรางเครือขายธุรกิจเพื่อรวมมือกันใน
กิจกรรมตางๆ  ทั้งนี้  รายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ  จะมีความแตกตางกันในแตละ
สาขาการผลิตนั้น 
 การพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐฝายเดียวนั้นเปรียบเสมือนการปรบมือขางเดียว  ยอมไร
เสียง  ไรประสิทธิภาพ  และไรพลัง  พลังในการพัฒนาหมูบานมิใชเกิดจากการจัดสรรงบประมาณ
และดําเนินโครงการพัฒนาตางๆเพียงอยางเดียว  แตจะตองมาจากความรวมมือของประชาชนใน
ชุมชนดวย  การที่ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้นมิใชจะเปนเพียงการสรางความ
ภูมิใจในการที่ไดมีโอกาสเขารวมงานในสวนของปจเจกบุคคลและเปนการสรางความสามัคคีใน
ชุมชนเทานั้น  แตจะเปนสวนที่ชวยในโครงการพัฒนาของภาครัฐใหมีความหมายประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและสอดคลองตามความตองการของชุมชน  และการมีสวนรวมของ
ประชาชนยังเปนกลไกที่ชวยใหชุมชนสามารถดูแลควบคุมการพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายที่
ชุมชนตองการไดดวยตัวเองทามกลางยุคแหงการแขงขันแยงชิงกัน   และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
สังคม  ส่ิงแวดลอมและการเมือง   
 เปนที่ทราบกันดีวาบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีความสําคัญ      
และความสัมพันธใกลชิดกับนานาอารยประเทศมากขึ้นทุกขณะ  ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงไดใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปนแนวทางหลักในการบริหารประเทศ ตลอดระยะเวลาที่
ผานมา  ตั้งแตแผนพัฒนาฯที่ 1-7  (2503-2539 ) อันเปนการพัฒนาประเทศตามทฤษฏีภาวะทันสมัย
นิยม (Modemization Theory) ในทัศนของนักทฤษฎีความกาวหนา     การพัฒนานั้นจะหมายถึงการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และความเจริญเติบโตในทัศนะของนักทฤษฎีความกาวหนานี้  จะวัดกัน
ที่ความกาวหนาทางวัตถุเปนสําคัญ  จุดหมายปลายทางของการพัฒนาคือ  การเพิ่มพูนผลิตมวลรวม
ประชาชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรม  การสรางชุมชนเมือง  การเพิ่มบทบาทของระบบราชการใน
กระบวนการวางแผน  และการทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเปนลําดับ   ประชาชนมี
รายไดตอหัวเพิ่มขึ้นและสัดสวนความยากจนลดลง   กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐดําเนินการ
ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินับตั้งแตฉบับที่ 1  ถึงฉบับที่ 7  สวนใหญแลวมี
นโยบายที่มุงเนนการสรางความเจริญทางวัตถุทั้งส้ิน  เร่ิมดวยการสรางโครงสรางพื้นฐานซึ่งไดแก  
เขื่อน  ถนน  โรงไฟฟา  ฯลฯ  โดยมุงเนนการผลิตเพื่อปอนและเชื่อมโยงกับตลาดโลก  อาทิเชน  
การเกษตรเพื่อการสงออก  การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ  การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อ
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ทดแทนการนําเขา  และการสงออกการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อหารายไดเขาประเทศอยางไม
คํานึงถึงสภาพแวดลอม  และผลกระทบทางดานศิลปวัฒนธรรม  หรือแมกระทั่งศีลธรรม  เปนตน 

ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางดังกลาวนั้น  กอใหเกิดการ
พึ่งพาตางประเทศ   โครงสรางการผลิตและการคาของประเทศอิงแนบแนนอยูกับระบบการผลิต
และการคาโลก  กลไกสะสมทุนภายในประเทศไมสมบูรณ  เพราะรัฐไมมีแนวนโยบายดานนี้ที่
ชัดเจน  ตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของตลาดการเงินโลก  โดยที่
บทบาทของคนในประเทศแมกระทั่งรัฐก็อยูในขอบเขตที่จํากัด  ผลกระทบที่สําคัญของการพัฒนา
ตามแนวทางนี้คือ  การขาดความสมดุลของการกระจายรายได  การกระจายทรัพยสินการถือครอง
ปจจัยการผลิตระหวางกลุมคนตางๆ  ในภาคเมืองและชนบท  หรือระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาค
เกษตรกรรม  ทั้งยังกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอรากฐานความสัมพันธของสมาชิกครอบครัว 
ชุมชนสังคม วัฒนธรรม  วิถีชีวิตและการทํามาหากินคอยๆลมสลายไปพรอมทัรพยากรที่เสื่อม
โทรมลง  และไมเพียงพอตอการดํารงชีพ  ในสภาพสังคมทันสมัยที่ทุกอยางตองซื้อหาแลกมาดวย
เงิน (Monetized  society) ความยากจน  ปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมการอพยพแรงงาน  การพลัด
พราก  ความแออัด  ฯลฯ  ยังคงเปนปญหาเรื้อรังที่ไมสามารถแกไขได  เปนชะตากรรมของ
ประชาชนคนจนทั้งในชนบทและในเมืองซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งกําลังเผชิญอยู
ทุกวัน  ( ศิริชัย    สาครรัตนกุล , 2543  :  2 ) 

มองอีกดานหนึ่งผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ได
กอใหเกิดปญหาตอเนื่องตามมาอีกมากมาย  การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการขยายตัวของ
ความเจริญที่ไปกระจุกอยูตามเมืองใหญ  ความมั่งคั่งสวนใหญจะอยูในกลุมธุรกิจและกลุมนายทุน
ไมกี่รายประชาชนทั่วๆ ไปไมไดรับผลพลอยไดจากการพัฒนามากเพียงพอ  ดวยเหตุนี้เองใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8  จึงไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรหลักที่เนนการ
พัฒนาจากภาครัฐ  และระบบนายทุนมาเปนแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่ใหความสําคัญของการพัฒนา
คนเปนวัตถุประสงค  และเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา   การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  การสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม   และมีการจัดการโดยมีการกระจาย
อํานาจการปกครองสูระดับลาง  หรือเรียกวาการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  เสริมสรางความเข็มแข็ง
ใหกับชุมชน  การสรางประชารัฐ  รวมทั้งการสรางสังคมใหมเพื่อรวมกันแกไขปญหาสังคมใน
อนาคตโดยการพัฒนาที่คนเปนจุดเริ่มตน  เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูอันนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ซ่ึงยุทธศาสตรของการพัฒนาในแผนพัฒนาฉบับที่  8  เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับโลก  รวมทั้งกระแสการผลักดันขององคกรพัฒนาภาคเอกชนและ
นักวิชาการ  ที่ตองการใหประชาชนเขามามีบทบาทในการตัดสินใจและมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเองมากขึ้น 
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นอกจากนี้นโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8   
(พ.ศ. 2540 – 2544)  ซ่ึงมีนโยบายที่  “  ถือเอาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  ไดเนนเรื่องของ
ชุมชนเปนหลัก   เชนเดียวกับองคกรชุมชนไดรับการยอมรับวาเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถ่ินในทุกๆดาน    ในชวงทศวรรษที่ผานมา  เราไดพบเห็นปรากฏการณของการ
รวมตัวของคนในทองถ่ินเปนองคกร  เพื่อรวมกันเรียนรู  รวมกันวิเคราะหปญหา  สาเหตุ  แนว
ทางแกไข และรวมกันตัดสินใจในการแกปญหาของทองถ่ิน  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการจัดการปญหาการศึกษาและ
สาธารณสุข  และปญหาสังคมอื่นๆ   ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  (พ.ศ. 2540 – 2544)  จึงได
กําหนดความมุงหมายที่ชัดเจนวาตองการเสริมสรางความเข็มแข็งใหแกชุมชน  โดยการสงเสริม
ประสานงานใหเกิดการพัฒนาดานตางๆ  ไมวาจะเปนในสังคมเมืองหรือชนบทนั้นไมสามารถ
ดําเนินการใหประสบผลสําเร็จได   โดยเจาะเขาไปแกไขปญหาใหผูดอยโอกาสเปนรายบุคคลหรือ
ปจเจกบุคคลเทานั้น  แตการดําเนินการที่มีองคกรชุมชนซึ่งเปนการจัดรูปแบบความสัมพันธของ
คนในชุมชนเพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ  อยางตอเนื่องและเปนระบบนั้น  เปนสิ่งซึ่งมี
ความสําคัญและเปนปจจัยเบื้องตนที่จะทําใหการทํางานกับชุมชนเปนไปไดอยางรวดเร็ว  และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กาญจนา  แกวเทพ  ,  2540  :  17) 

  ดังนั้น  การแกไขปญหาความยากจนจึงเปนนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งที่รัฐบาลยุค  
พ.ต.ท. ทักษิณ    ชินวัตร    ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหคนจนไดมีหนทางในการสรางชองทางทํามาหากิน
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยไดมุงเนนใหทุกภาคสวนรวมดําเนินการใหบรรลุผล  โดยมี
เปาหมายใหความยากจนของคนในชาติหมดส้ินไปในป  2551  และการแกไขนั้นจะตองเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ยั่งยืนและไมกลับมายากจนอีก  ดวยการกําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจนและวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม   ตามภูมิภาคสังคมและศักยภาพของแตละชุมชน 

เมื่อศึกษาดูรายละเอียดแลว  จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ   
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ที่ทรงพระราชทานใหพี่นองประชาชนชาวไทยมายาวนานแลว
นั้น  เปนทั้งปรัชญาและกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใชในระดับบุคคล  ครัวเรือน  กลุม  
องคกร  จนถึงหนวยงาน  สถาบันและประเทศชาติโดยรวมใหสามารถดํารงอยูไดทามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก  หรือในประเทศที่มากระทบอยางรุนแรง สรางความมั่นคั่งและ
มั่นคงใหกับประเทศเปรียบประดุจดังคํากลาวที่วา “ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชุมชน ชุมชน
พอเพียงเลี้ยงตําบล ตําบลพอเพียงเล้ียงอําเภอ อําเภอพอเพียงเลี้ยงจังหวัด จังหวัดพอเพียงเลี้ยง
ประเทศ” 

ดังนั้น  การแกไขปญหาความยากจนจึงถือเปนปญหาเรงดวนและสําคัญยิ่งของชาติที่
จะตองแกไขและขจัดใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว  เพื่อใหคนยากจนไดรับโอกาสในการพัฒนาและ
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ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความเข็มแข็ง    และเปนการสรางการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหมีวิชา
ความรูติดตัวเปนพลังแผนดินที่มีคุณภาพ   เพื่อใหเกิดศักยภาพและพลังอํานาจของชาติที่เข็มแข็งให
สัมฤทธิ์ผลในทุกดานตอไปอยางแทจริง   รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะแกไขปญหาความยากจน   และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน  บนพื้นฐานของความสมดุล
พอดี   และความพอประมาณ  อยางมีเหตุผลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยรัฐบาลได
กําหนดแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน   และจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความ
ยากจนแหงชาติ (ศตจ.) ขึ้นเปนองคกรอํานวยการระดับชาติ    เพื่อเปนกลไกในการกําหนดนโยบาย  
ยุทธศาสตร  แนวทาง   และกํากับดูแล   ตรวจสอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐในการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจน   เสนอแนะนโยบายแกคณะรัฐมนตรี  ส่ังการ  เรงรัด  กํากับดูแล  ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการและองคกรตางๆ  โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบจดทะเบียนปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชน   โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการในภาคการเกษตร 

 การดําเนินงานในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ตระหนักถึงปญหาดังกลาวและเห็นวาการแกไขปญหา

ความยากจนของเกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากิน   จึงสมควรหาที่ดินวางเปลาที่เปนที่สาธารณ  ที่รัฐ  
และที่เอกชนที่ยินยอมมอบใหดําเนิน  “ โครงการจัดทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ”  เพื่อ
เรียนรูควบคูการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินที่มีความตั้งใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีความสมัครใจจะเขารวมโครงการเพื่อการแสวงหาความรู  ความ
ชํานาญ  รอการจัดที่ดินทํากินจากภาครัฐในภายภาคหนา    กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงได
ดําเนินโครงการจัดทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  หรือแปลงเรียนรูควบคูการผลิตเพื่อยังชีพ  
เปนโครงการนํารองโดยใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมปฏิบัติงานใน
ลักษณะบูรณาการ   เพื่อเปนการใหเกษตรกรไดมีความรูในการทําการผลิตเพื่อเล้ียงชีพเปนการ
บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดที่ดิน
ทํากินใหในโอกาสตอไป 

จากผลการศึกษาปญหาความยากจน พบวารากเหงาของปญหาที่แทจริงและเปน
อุปสรรคที่สําคัญที่ไมอาจจะฉุดรั้งเกษตรกรใหพนจากความยากจนได มีอยู  5  ประการ  ไดแก 

1.   การขาดความรูในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานการวางแผนในการผลิต  การใช
ทรัพยากร  การปรับปรุงบํารุงพันธ  การตลาด  การงบประมาณการสหกรณ 

2.   การขาดโอกาส  ไมวาจะเปนโอกาสในการรับรู โอกาสในการตัดสินใจ  โอกาสใน
การแขงขัน   โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
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3.   การขาดแคลนที่ดินทํากิน และยังมีเกษตรกรอีกเปนจํานวนมากที่ยังรอคอยสิทธิใน
ที่ดินทํากินจากรัฐ 

4.   ปญหาประสิทธิภาพการผลิตที่ตกต่ํา  ไมมีคุณภาพ  ไมเปนที่ตองการของตลาด  
ผลิตออกมาแลวจําหนายไมได 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ   พิจารณาเห็นวาในเรื่องของปญหาความยากจนนั้น       
ควรแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจนผูไมมีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินทํากิน
นอยกอน   โดยดําเนินการจัดหาที่ดินวางเปลาที่เปนที่สาธารณะ  ที่รัฐ  และที่เอกชนที่ยินยอมมอบ
ใหดําเนินโครงการจัดทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   เพื่อเรียนรูควบคูการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  
1  อําเภอ  1  แปลง  โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินทํากินนอย    ที่มีความตั้งใจ
จริงที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการเพื่อแสวงหาความรู
ความชํานาญ  รอการจัดที่ดินทํากินจากภาครัฐในภายภาคหนาตอไป  โดยมีลักษณะการดาํเนนิงานของ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   เปนพื้นที่ที่รองรับใหเขาทําประโยชนในรูปการฝกปฏิบัติ  และ
ฝกทักษะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีคาตอบแทนเปนคาแรงจากการจําหนายผลผลิตใน
แปลงที่ดินที่ฝกทํากินดังกลาว  พื้นที่ลักษณะนี้จะจัดใหเกษตรกรยากจนเขาอยูเปนการชั่วคราวเพื่อ
เรียนรู  หลังจากครบกําหนดจะหมุนเวียนใหสมาชิกรายใหมเขาแทน  กลุมที่ผานการเรียนรู
โดยเฉพาะกลุมซ่ึงมีที่ดินไมพอเพียง  จะไดความรูในการจัดการที่ดินที่มีขนาดเล็ก  และอาจ
รวมกลุมกันตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อชวยเหลือกันทั้งในดานการผลิตและการตลาด  โดยอาศัยศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนศูนยประสานงานของวิสาหกิจชุมชนแตละพื้นที่ 

 กรอบแนวคิดในการดําเนินงานของศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ 
(ศตจ.) 
 1.  ยึดหลักปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง “ (Sufficient  economy) ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาตลอดนานกวา  25  ป  ตั้งแต
กอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ    และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอด
พนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง  และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ  โดยใชเปนแนวคิดในการบริหารจัดการ   และดําเนินการของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน  ในจุดเริ่มตนจะเปนการฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน    สรางความเขาใจในแนวคิดดึง
กลุมเปาหมายใหเขามามีสวนรวม    ขยายเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน   เปนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกิน  และขึ้นไปถึงการแปรรูปอุตสาหกรรม
ครัวเรือน  สรางอาชีพทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย  และพยายามใหเกิดตลาดซื้อขายขึ้นเปน
โครงสรางขั้นพื้นฐานในชุมชน 
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2.  ใชแนวทางปฏิบัติการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยปรับ
ใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ 
 3.  ใชอําเภอเปนศูนยกลางการแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการ   ในรูปแบบ
คาราวานแกจนในพื้นที่  คือ   มีการบูรณาการและทํางานเปนทีมระหวางหนวยงานในพื้นที่  
หนวยงานสวนกลาง  ภาคเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีศูนยอํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะความยากจนเปนจุดเชื่อมโยงในระดับกระทรวง 
 4.  เนนการสรางกระบวนการเรียนรู (Learning Process) การฝกอบรมภาคปฏิบัติ (Skill  
Practice) การลดรายจายเพิ่มรายไดควบคูการฟนฟูคุณธรรม  และใชตลาดนําการผลิต (Contract) 
โดยมุงแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรรายบุคคลและของชุมชน   

  ยุทธศาสตรศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) 
 ยุทธศาสตรพระราชทาน  คือ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  มาเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาความยากจนใหบรรลุผล    

ยุทธศาสตรในการดําเนินการของรัฐบาลมี  5  ประการ  คือ 
  1.  แสดงความมุงมั่นของรัฐบาลในการที่จะแกไขปญหาความยากจนใหหมดสิ้น
ไป    และรณรงคเสริมสรางใหประชาชนทุกหมูเหลาและเจาหนาที่ของรัฐบาลทุกฝายมีความเชื่อมั่น
วา  ปญหาความยากจนเปนเรื่องที่สามารถรวมกันแกไขได 
  2. จัดอุปสงค  และอุปทานใหสอดรับกับปญหาความเดือดรอนของคนจน
โดยเฉพาะปญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ  ปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรทัรพยากรธรรมชาติ
ที่ทํากิน  น้ํา  ที่อยูอาศัย  และปญหาเกี่ยวกับอาชีพการมีงานทํา 
  3.  แกไขปญหาโครงสรางเศรษฐกิจ  การศึกษา  กฎหมาย  ระเบียบและการปฏิบัติ
ตางๆ  ที่เกี่ยวของ มิใหเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาความยากจน  โดยมุงเนนการสรางเสริม
นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่ เอื้ออํานวยตอการแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนาการ
อุตสาหกรรม  การเกษตร  และการบริการ 
  4.  สรางระบบคุมครองและประกันทางสังคมเพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งใหคน
ยากจนและผูดอยโอกาส  และปองกันไมใหปญหาความยากจนที่ไดรับการแกไขแลวกลับคืนมาอีก 
  5.  พัฒนาระบบราชการในทุกระดับมิใหเปนภาระตอประชาชน  ประเทศชาติ  
สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  และเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยยึด
หลักการบริการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

DPU



  9

 ระยะการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนของศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
แหงชาติ (ศตจ) 

 ระยะที่  1  ( พ.ศ. 2547 )  เปนขั้นตอนการบูรณาการแนวคิดจดทะเบียน / สํารวจ  
ตรวจสอบ / วิเคราะหปญหาความเดือดรอนของประชาชน  และเรงแกปญหาความเดือดรอนที่
สําคัญของประชาชน  การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ทํากิน  น้ํา  ที่อยูอาศัย  และการสงเสริม
อาชีพและการมีงานทํา 
 ระยะที่  2  (พ.ศ.  2548 – 2549 )  เปนขั้นตอนการขยายผลการแกไขปญหาความ
เดือดรอนตางๆของประชาชนใหหมดสิ้นโดยเร็ว 

ระยะที่   3  (พ.ศ.  2550 – 2551 )  เปนขั้นตอนการสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหา
ความยากจนและปญหาอื่นที่เกี่ยวของ  โดยเนนการมีแผนชุมชนของภาคประชาชนควบคูกับการ
ตรวจสอบผูเดือดรอนที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ  หรือไดรับความชวยเหลือแตยังไมสามารถหลุด
พนความยากจนได  เพื่อกําหนดวิธีการชวยเหลือตอไป 

จากการที่ รัฐบาลไดบริหารจัดการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ เปนแนวคิดที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานมาให      ในการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรนั้น
ผูเขียนไดใหความสําคัญกับการจัดการความรูดวยวาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนความรูนั้นตั้งแต
เร่ิมแรกถูกนํามาโปรโมตดวยคนหลายกลุมจนเราจําไมไดแลววาเคยรับรูคร้ังแรกจนถึงครั้งสุดทาย
เมื่อไหรและ Message มีอะไรบางจนในปจจุบันจนถึงบัดนี้   การจัดการความรูตรงนี้ไดถูกจัดเอาไป
จัดการใชในการแกปญหาความยากจนของคนจนภายในประเทศ    โดยใชเกษตรกรรมเปนหัวใจ
ของการแกไขปญหาภายใตการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศตจ.กษ) เปน Center 
ในการดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกับกรมตางๆ 

จากการที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่จะแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปจาก
ประเทศไทยภายในป  2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณถือเปนผูที่รับผิดชอบโครงการฯที่จะตอง
รับนโยบายมาดําเนินการเปนผูบริหารโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ในการแกไข
ปญหาความยากจนของคนจนภายในประเทศ     โดยใชความรูทางการเกษตรเปนตัวพัฒนาคน
ควบคูไปกับการดํารงชีวิตแบบพอเพียง    และไดลงพื้นที่เพื่อสาธิตการแกไขปญหาความยากจนให
เปนตนแบบที่อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  ระหวางวันที่  16 – 20   มกราคม  2549  
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดนําตนแบบดังกลาวมาพัฒนาเปนตนแบบของการแกไขปญหา
ความยากจนดานการเกษตรและสหกรณ  พรอมทั้งกําหนดแผนที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป
ดําเนินการในทุกอําเภอทั่วประเทศ     โดยมีเปาหมายใหสามารถขจัดปญหาความยากจนใหหมดสิ้น
ไปจากประเทศไทยตามนโยบายขางตน 
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 จากโครงการที่กลาวขางตนนั้น  เปนโครงการแกไขปญหาความยากจนใหกับ
เกษตรกรผูยากจน  โดยการจัดการความรูจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   มาทําเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดในการบริหารงานของศูนย
เรียนรู    ซ่ึงเปนโครงการที่พัฒนาตอยอดมาจากโครงการ  1  ตําบล  1  ฟารม  โดยศูนยเรียนรูนี้
สามารถเปนแหลงเรียนรูที่จะพัฒนาใหเกิดความคิด  ทักษะการผลิต  การจัดการรวมทั้งการสื่อสาร
แบบมีสวนรวมซ่ึงเปนแนวคิดหลักในการทําการศึกษาในครั้งนี้  เพื่อนําไปปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
ของเกษตรกร  ตลอดจนเชื่อมโยงกับจุดเรียนรูของเกษตรตัวอยางในระดับหมูบาน  เพื่อพัฒนาให
เปนเครือขายของแหลงเรียนรูดานตางๆของเกษตรกร   ศูนยเรียนรูแตละแหงจะรองรับใหเกษตรกร
เขาทําประโยชนไดช่ัวคราวควบคูไปกับการเรียนรูทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี   โดยมีรายได
จากการผลิตเปนคาตอบแทน 

การบริหารงานในศูนยจากชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู  ทุนสวนมากมาจากทนุทองถ่ิน  เฉพาะ
ทุนทางปญญาที่รัฐบาลสรางใหเปนทุนในการเลี้ยงชีพตอไป   การสรางทุนทางปญญา  สรางโอกาส
เรียนรู  สรางกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม   ทุนทางปญญาไดแกการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ  
และเอาความรูที่มีอยูในชุมชน  และความรูจากภายนอกชุมชนมาสังเคราะหเปนปญญา    และการ
จัดการเพื่อใหอยูรวมกันระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ  และระหวางชุมชนกับโลกภายนอก
ชุมชนเปนไปอยางรักษาความสมดุลไวได  เพื่อความเปนปกติและยั่งยืน  (เสรี  พงศพิศ , 2548 :  11 , 12) 

ปจจุบันจังหวัดลพบุรีถือเปนจังหวัดที่มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่สามารถ
บริหารงานไดดวยตัวเองอยูประมาณ  7  ศูนย   ซ่ึงทั้งหมดเปนการจัดการกันเองภายใตคนในชุมชน
ของศูนยนั้นๆ ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีศูนยเรียนรูฯ อยูศูนยหนึ่ง    ซ่ึงผูศึกษามีความสนใจที่จะทําการวิจัย
ศึกษาถึงงานในวิทยานิพนธเลมนี้  คือ  “ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน ”   
สถานที่ตั้งอยูที่  หมู 1  อ.ทาวุง   ต.เขาสมอคอน  จังหวัดลพบุรี  ลักษณะของศูนยเปนที่ดิน   
สาธารณะพื้นที่เดิมเปนโครงการ  1  อําเภอ  1  แปลง   มากอนและพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจนถึงปจจุบันนี้  ซ่ึงตั้งอยูในตําบลเขาสมอคอน 

 ภูมิหลังและประวัติความเปนมาของเขาสมอคอน 
 เขาสมอคอน เปนเทือกเขาแหงเดียวในเขตอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูกลางทุงที่
ตําบลเขาสมอคอน มีความยาวตอเนื่องกันประมาณ 5,000 เมตร สูง 56 เมตร หากยอนอดีตไปเมื่อยุค
ที่กรมชลประทานยังไมไดสกัดกั้นทางน้ําธรรมชาติเชนปจจุบัน ทุกฤดูน้ําหลาก เทือกเขาสมอคอนก็
จะดูเสมือนลอยเดนอยูทามกลางทะเลอันเวิ้งวาง  เปนทัศนียภาพที่เยายวนใจใหประชาชนในแถบ
นั้นลองเรือไปทองเที่ยวโดยมิไดขาด   โดยเฉพาะในเทศกาลงานบุญประจําปแหพระศรีอาริยของ
วัดไลยที่อยูใกล ๆ กันดวยแลว ผูคนจํานวนมากก็จะหลงไหลเลยไปถึงเขาสมอคอนดวยเกือบทั้งส้ิน 

DPU



  11

 เขาสมอคอน เหมือนเกาะอยูกลางทุงไปทางดานเหนือ   มีถํ้า และมีวัดโบราณ อยูที่เขา
นี้หลายแหง   และมีเร่ืองเลาตํานานในหนังสือพงศาวดารเมืองหริภุญไชยวา  เมื่อคร้ังขอมเปนใหญ
อยูที่เมืองละโว   มีฤาษีองคหนึ่ง ช่ือวา สุกะทันต  จําศีลอยูที่เขาสมอคอนนี้  ไดเปนผูทูลใหพระเจา
กรุงละโวตั้งนางจามเทวีราชธิดาไปครองเมืองหริภุญไชย คือ เมืองนครลําพูน ในมณฑลภาคพายัพ              
มีเร่ืองราวพิสดารอยูในหนังสือเร่ืองจามเทวีวงศทุกวันนี้   เขาสมอคอนมีที่เที่ยวหลายแหง เชน ถํ้า
หลวง ถํ้าชางเผือก   ถํ้าตะโก   และวัดบันไดสามแสน  เปนตน  เขาสมอคอนนับเปนที่เที่ยวในแขวง
เมืองลพบุรีอีกแหงหนึ่งที่นาสนใจที่หนึ่ง 
 เหตุที่ เขาสมอคอน  เปนที่ รูจักกันแพรหลาย และมีบุคคลสําคัญครั้งโบราณกาล       
นิยมเดินทางไปเที่ยวเสมอ  เพราะนิทานและตํานานเลาขานเกี่ยวของอยูหลายเรื่อง เชน 
 เมื่อครั้งที่พระลักษณถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ ในเรื่องรามเกียรติ์ หนุมานไป
หาตนสังกรณีตรีชวาที่เขาสรรพยาจังหวัดชัยนาท   ดวยความรีบรอนที่จะใหทันกอนพระอาทิตยขึ้น     
 

       
           ภาพที่ 1.1    หนุมานบนยอดเขาซึ่งอยูในวัดเขาสมอคอน 

จึงแบกภูเขาเอาไปทั้งลูก  ดิน หิน  และทรายลวงหลนยังทุงนาแหงหนึ่ง  เกิดเปนเทือกเขาเล็กๆ  ขึ้น
กลางทุงนาแหงนี้และเรียกกันตอ ๆ มาวา  “ เขาสมอคอน”  มาจนบัดนี้ บางทีก็เพี้ยนไปวา เมื่อ   หนุ
มานไดตนสังกรณีตรีชวามาแลว  ขณะที่กําลังเหาะกลับไปไดเห็นไฟกําลังไหมทุงแดงฉานราวกับ
พระอาทิตยจะเยี่ยมขอบฟา   หนุมานจึงสลัดดินหินทรายที่ติดมากับสังกรณีตรีชวา ใหลวงหลนดับ
ไฟ บรรดาหินดินทรายเหลานั้น  ถูกไฟไหมก็กลายเปนเทือกเขาที่เห็นเปนหินสุกสีขาวจําเนียร กาล
ตอมาจึงมีคนเรียกวา “เขาสมอคอน” 
 ตํานานที่นาสนใจที่ สุดเกี่ยวกับเขาสมอคอน  คือ  เ ร่ืองราวที่ปรากฏในหนังสือ 
อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานที่กลาวไววา “เขาสมอคอนนี้ เปนที่อยูของฤาษี
พระสุกทันตฤาษี อาจารยของพระเจารามคําแหงมหาราช และพระยางําเมือง กษัตริยเมืองพระเยา 
ซ่ึงนาจะเปนราชวงศหนองแสโยนกเชียงแสนทั้ง 2 พระองค  เพราะเมื่อทรงพระเยาวไดเสด็จมา
ศึกษาศิลปวิทยาอยูดวยกันที่เขาสมอคอนแหงนี้   ซ่ึงสมัยนั้นกษัตริยเมืองลพบุรีก็เปนราชวงศ

DPU



  12

เดียวกัน “ซ่ึงเชื่อวาคงจะไดเคาเรื่องมาจากพงศาวดารโยนกที่กลาววา สุกทันตฤาษีมาอยูยังภูเขาเมือง
ละโว  โดยเฉพาะจากในคัมภีรจามเทวีวงศ ระบุไวชัดเจนวาไปอยูที่ยอดเขาธรรมิกบรรพต คือ เขา
สมอคอนเลยทีเดียว 
 นอกจากนี้ในบริเวณเทือกเขาสมอคอน ยังมีวัดและโบราณสถานสําคัญเรียงราย
ตอเนื่องกันอยู 4 วัด คือ วัดบันไดสามแสน วัดถํ้าตะโก  วัดถํ้าชางเผือก  และวัดเขาสมอคอน ซ้ึง
ลวนแตเปนวัดเกาแกที่มีคุณคาทางโบราณคดี  และกรมศิลปกรไดขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานไว
แลว    ตามหลักฐานในทะเบียนวัตถุโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร 

วัดเขาสมอคอน 

 ที่ตั้ง  หมู 2 ตําบลเขาสมอคอน อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติวัด  “สรางเปนวัดนับแตประมาณ พ.ศ. 2340  มีนามตามชื่อบานและภูเขาที่วัด
นี้ตั้งอยู   ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2389” (พุทธศาสนสถาน, กอง, ประวัติวัด
ทั่วราชอาณาจักร เลม 5, 2529 : 40) นั้นคือขอมูลที่ทางวัดและทางราชการการระบุไวอยางไรก็ตาม
เมื่อไดสํารวจหลักฐานโบราณวัตถุสถานที่ยังคงหลงเหลืออยูที่วัดนี้ สามารถระบุไดวา ณ สถานที่
นี้เคยเปน  ศาสนสถานมาแลวอยางนอยตั้งแตสมัยอยุธยา กลาวคือ พระเจดียบนยอดเขาสมอคอน 
 
 

 
ภาพที่  1.2   เจดียบนยอดเขาสมอคอน 
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 สิ่งสําคัญของวัด  คือ  พระพุทธรูปปางไสยาสน  กอดวยอิฐปูนยาว  10  เมตรเศษ  
ตั้งอยูในถ้ําอยูบนเทือกเขาสมอคอน   

บริเวณวัดเขาสมอคอนแหงนี้มีถํ้าตางๆ รายลอมอยูมากมาย  นอกจากถ้ําพระนอน
เบื้องลางทรงลังกาแลว  ถัดไปทางทิศตะวันออกยังมีถํ้าพราหมณี  ถํ้าชิงชา  ถํ้าน้ํา  ถํ้าไกแจ  เลากัน
วาที่ถํ้าน้ํามีน้ําไหลผานดานลางตลอดเวลาเปนะรมชาติที่สวยงาม  หรือถํ้าพราหมณี  ซ่ึงหางจากวัด
ไปประมาณ  2  เสน  มีรูปแกะสลักสมัยทวารวดี 
 

 
ภาพที่  1.3  ทางเขาถํ้าพระนอนในวัดเขาสมอคอน 

โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  หมูที่  1  ตําบลเขาสมอคอน  อําเภอทา
วุง  จังหวัดลพบุรี  กําลังดําเนินการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม  โดยจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนใหเปน  2  รูปแบบ  คือ  ศูนยหลักและศูนยเครือขายเกษตรกรยากจน  เกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกร  สามารถเลือกแหลงที่จะเรียนรูเพื่อฝกอาชีพ
ที่หลากหลายจากศูนยหลักและเรียนรูเพิ่มทักษะเฉพาะสาขา    เพื่อพัฒนาตอยอดจากศูนยเครือขาย  
เปาหมายดําเนินเชิงคุณภาพ  งบประมาณบูรณาการ  ดําเนินการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   เดินทางสายกลาง  ความพอมีพอกิน สมเหตุสมผล  และสรางภูมิคุมกัน มีคุณธรรมนํา
ความรู   โดยมีการทํางานที่โปรงใส  เปนธรรม  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ  เกษตรกรที่ยากจน
และเกษตรกรทั่วไปมีสวนรวมในการเรียนรูและจะตองเกิดจากใจของเกษตรกรจริงๆ   ภายใตการ
เรียนรูในลักษณะเกษตรกรสอนเกษตรกรจากปราชญชาวบาน   โดยมีหนวยงานภาครัฐในระดับ
พื้นที่ใหความสนับสนุน  โดยมีขอมูลของศูนยเรียนรู  ดังนี้ 
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 ประวัติความเปนมาและสภาพของชุมชนเขาสมอคอน 
   บานเขาสมอคอน  ตําบลเขาสมอคอน  ช่ือนี้นํามาจากตํานานเรื่องรามเกียรติ์หนุมานไปหา
ตัวยาสังกรตรีชวา  โดยหนุมานไดแบกคอนเขาสัพยาผานมาทางบานเขาสมอคอน  เห็นแสงไฟสวางอัน
เกิดจากศรพระนารายณ   ทําใหเห็นตัวยาจึงหยิบเอาแตตัวยาไปอยางเดียวทิ้งเขาสมอคอนไว   ณ  บาน
เขาคอน จึงไดช่ือวาบานเขาสมอคอนนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

   คําวา  สมอ  หมายถึง   ลิง    คือ  หนุมาน   จึงเรียกไดวา บานเขาสมอคอนดวยเหตุนี้ 

 สภาพพื้นที่ 
   ทิศเหนือ              ติดกับ      หมูที่  3   ตําบลเขาหมอนอิง 
   ทิศใต       ติดกับ       ตําบลมุจลินท 
   ทิศตะวันออก     ติดกับ       ตําบลบางลี่ 
   ทิศตะวันตก        ติดกับ      หมูที่  2   ต.เขาสมอคอน 
   หมูบานมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน  2,200  ไร 

 ลักษณะทางกายภาพ 
   เปนที่ราบและมีภูเขา  พื้นที่หมูบานตั้งอยูตามแนวเชิงเขาไมสูงมากนัก  ระยะหางจาก
อําเภอประมาณ  13  กิโลเมตร  เปนทางลาดยาง 

 

  
    ภาพที่  1.4  ลักษณะภูมิประเทศของเขาสมอคอนที่ถายจากบนวดั 
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 จํานวนครัวเรือน 
   -  ทั้งหมด  117  ครัวเรือน 
   -  จํานวนประชากร  469  คน  แยกเปน  ชาย   238  คน  และหญิง   231   คน 

 วิสัยทัศนในการพัฒนาชุมชน 
   สรางจิตสํานึกในการรวมกันระหวางประชาชนในหมูบาน  ใหเกิดผลประโยชนเปนหลัก
ในการรวมพลัง   เพื่อรวมกันแกปญหาตางๆ ในชุมชนโดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการ
ดําเนินงานดังนี้ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน 
2. พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน  กลุมองคกรชุมชน 
3. ใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   ประชาชนสรางบานเรือนอยูบริเวณแนวเชิงเขา และริมถนน  สภาพบานเรือนเปนบานสอง
ช้ันยกพื้นสูง  มีความมั่นคงถาวรอยูกับแบบพี่แบบนอง  และมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน    
   ดานความรวมมือของประชาชน  มีความสามัคคีรวมมือรวมใจกันเปนอยางดี  ชาวบานเปน
สมาชิกกลุมกองทุนหมูบาน   กลุมออมทรัพย   กลุมอาชีพ  กลุมผูสูงอายุ  กลุมแมบานเกษตรกร  และ
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหทุกครัวเรือน   
   ดานสุขภาพและอนามัย  มีการตรวจคัดกรองโรคอยางสม่ําเสมอ  ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณดี  มีการออกกําลังกาย  มีดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม และเทศกาลประจําป 
   มีการสืบสานประเพณีไทยโบราณและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีวันสงกรานต   ประเพณีหลอและแหเทียนพรรษาการ  ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม วันสําคัญ
ทางศาสนา  และประเพณีที่สําคัญที่สุดอีกอยาง  คือ  การทําบุญหนาบานซึ่งจะทํากันทุกปเปนการ
ทําบุญหมูบานทั้งหมดที่ศาลาหนาหมูบาน (ศาลาหนาบาน) 
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ภาพที่  1.5  ศาลาหนาหมูบาน (ศาลาหนาบาน) 

 

 การประกอบอาชีพของประชาชนในหมูบาน 
1.  อาชีพทํานา  
2.  อาชีพรับจาง  
3.  อาชีพเล้ียงสัตว (หมู เปด ไก โค กระบือ อ่ืนๆ)  
4.  อาชีพคาขาย  

  
แหลงทุนในชุมชน (สิง่ท่ีดี ๆ ท่ีมีในหมูบาน) 

    ทุนทางธรรมชาต ิ    ทุนท่ีมนุษยสรางขึน้ 
  -  เทือกเขาสมอคอน    -  สถานีอนามัย จํานวน 1 แหง 
  -  คลองพังพวย จํานวน 1 สาย   -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง 
  -  คลองหนองรี จํานวน 1 สาย   -  ประปา หมูบาน จํานวน 1 แหง 
  -  สระหลวง จํานวน 1 สาย   -  หอกระจายขาว จํานวน 1 แหง 
         -  ศาลา SML จาํนวน 1 แหง 
         -  ศาลากลางบาน จํานวน 1 แหง 

ศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน 
   1.  กลุม/ องคกร/ ศักยภาพของชุมชน 
    -  โครงการแกไขปญหาความยากจน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    -  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
    -  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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   2.  สภาพของชมุชน (ปจจัยภายใน) 
    จุดแข็ง (ของหมูบาน)                จุดออน (ของหมูบาน) 
  -  มีกลุมองคกรที่หลากหลาย   -  ประชาชนขาดอาชีพเสริม 
  -  ประชาชนมคีวามรักสามัคคี   -  ขาดแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
  -  ชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ิน   -  ประชาชนขาดความรูดานเทคโนโลยี 
  -  มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง    -  ปญหาเรื่องหนี้สิน 
  - ชุมชนอยูรวมกันเปนกลุมงายในการพัฒนา -   ขาดที่ดินทํากิน 
  -  มีทรัพยากรคอืเทือกเขาสมอคอน   
   3. สถานการณในชุมชน (ปจจัยภายนอก) 
    โอกาส (ของหมูบาน)                 อุปสรรค (ของหมูบาน) 
            -   อยูใกลสถานที่บริการของรัฐไดแก   -  การคมนาคมไมสะดวกในชวงฤดูฝน
   สถานีอนามัย -  ผลผลิตตกต่ํา  
  -  ศูนยบริการสารสรเทศ,วัด,โรงเรียน  -  ตนทุนสูงผลตอบแทนต่ํา 
         -  รายไดไมเพยีงพอกับรายจาย 
 

การกําหนดวิสยัทัศนและทิศทางการพัฒนา 
  วิสัยทัศนการพัฒนาของหมูบาน/ชุมชน 
  เสริมสรางความรักสามัคคี รวมคิด รวมทํางานสรางสรรคความเจริญ เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีกินมีใช 

  ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 
1.  สงเสริมการมีสวนรวมของชมุชน 
2.  พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน กลุมองคกรชุมชน 
3.  ใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
4.   สนับสนนุการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

  อัตลักษณ 
1. เปนพื้นทีห่มูบานผลิตขาวเพือ่เปนอาหาร 
2. มีแหลงทองเทีย่วคือเทือกเขาสมอคอน 
3. ชุมชนมีความสามัคคี 
4. คนในชุมชนมคีวามถนัดดานชาง 
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 ขอมูลท่ัวไปของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
1.  ขอมูลทั่วไป 

-  ที่ตั้ง  หมูที่  1  ตําบลเขาสมอคอน  อําเภอทาวุง  จังหวัดลพบุรี 
-  เนื้อที่   5  ไร 
-  กรรมสิทธิ์ในที่ดิน    เปนที่ดินสาธารณะ 

 2.  ประวัติความเปนมาของศูนย 
  -  เปนที่ดินสาธารณะอยูภายใตการดูแลของศูนย   พื้นที่เดิมเคยเปน  1  อําเภอ   1  แปลง  
สามารถใชประโยชนไดตลอดไป 
 3.  แนวคิดของศูนย 

-  นํากลุมเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินจากการขึ้นบัญชีทะเบียนคนจน  และสนใจ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาอบรม  โดยเฉพาะเกษตรกรเองจะจัดหาวิทยากรและ
อุปกรณกันเองภายในทองถ่ิน  และเมื่อมีรายไดจะจัดสรรแบงใหเกษตรกรหลังจาก
หักตนทุนแลว   เพื่อนําไปบรรเทาปญหาความยากจนใหเบาบางลงได     ในเบื้องตน
กิจกรรมที่ผานมาเกษตรกรสมาชิกไดเขารวมการอบรมและจัดทํากิจกรรมทางดาน
การเกษตรภายในศูนย  โดยมีการเตรียมปจจัยการผลิตและปฏิบัติจริงในพื้นที่   
ภายใตการดูแลของเกษตรตําบลและความรวมมือของ  อบต.  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ใหความรูทางการเกษตรที่หลากหลาย
อยางยั่งยืนและถาวร  โดยใหเกษตรกรเกิดความสามัคคีและไดเรียนรูรวมกัน  ใน
การทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกระบวนการเรียนรูทาง
เกษตรกรรมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ   และบูรณาการความรูและภูมิ
ปญญาชาวบานในระดับพื้นที่    จากหนวยงานภาครัฐวิทยากรเกษตร  และปราชญ
ชาวบาน  โดยมีศูนยเรียนรูเปนศูนยกลางของการเรียนรู  

 4.  กิจกรรมและการดําเนินงานที่ผานมา 
 -  เกษตรกรสมาชิกไดเขารวมการอบรมจัดทําแปลงเรียนรู  โดยมีการเตรียมปจจัยการ

ผลิต   และการปฏิบัติจริงในพื้นที่ภายใตการดูแลของเกษตรตําบลและความรวมมือ
ของ  อบต. 

 -  มีการจัดการอบรมเกษตรกรที่คัดเลือกมารุนละ  20  คน  มาทําการฝกอบรม  เกษตกร
ไดเรียนรูการปลูกพืชผักสวนครัว (พืชกินใบ  กินผล) และการปลูกไมดอกไม
ประดับ  ซ่ึงสามารถปลูกไดตลอดทั้งป  และมีการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมให
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  คือ  การใหความรูเร่ืองการขยายพันธุพืชตางๆ   เพื่อใช
ในการเตรียมพื้นที่สําหรับเปนแหลงทองเที่ยวของตําบล 
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ดังนั้น  ในการแกไขปญหาความยากจนในปจจุบันที่รัฐบาลวางนโยบายและเรงในการ
แกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.  2547 – 
2551  ทั่วประเทศนั้น ปจจุบันจังหวัดลพบุรีถือเปนจังหวัดหนึ่งที่รับนโยบายจากรัฐเขามาแกไข
ปญหาความยากจน   โดยเฉพาะที่  “ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน ”  จังหวัดลพบุรี
ซ่ึงเปนศูนยเรียนรูแหงหนึ่งที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้   ซ่ึงไดรับการประเมินผลโดยคณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) วาเปนศูนยเรียนรูระดับ  5  ดาว คือ  
สามารถบริหารงานไดดวยตัวเองซึ่งเปนหัวใจหลักของการดําเนินงานในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน    ทําใหเปนประเด็นที่ผูวิจัยอยากจะศึกษาถึงศูนยเรียนรูฯวา   การสื่อสารแบบมีสวนรวมของ
ผูเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน และระบบการสื่อสารภายในชุมชน เปนอยางไร
บาน      รวมถึงบทบาทของผูนําชุมชนวามีผลอยางไรตอผูเขารวมศูนยเรียนรูมากนอยแคไหน  
ผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้นมีการตัดสินใจกอนจะเขารวมศูนยเรียนรูจากอะไรบาง  การสื่อสารแบบมี
สวนรวมมีประสิทธิผลอยางไร     และพวกเขาจะมีสวนรวมในการเรียนรูมากนอยแคไหนรวมถึง
อิทธิพลตางๆทางสภาพแวดลอมดานสื่อ    ที่รายลอมตั้งแต ส่ือพื้นบานไปจนถึงสื่อที่ เปน
อิเล็คทรอนิคสจะมีอิทธิพลใหผูเขารวมศูนยเรียนรูฯนั้นอยากจะมาเขารวมโครงการแกจนซึ่งเปน
โครงการของรัฐบาลหรือไมอยางไร  จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่อง   การสื่อสารแบบมีสวนรวม  
กรณีศึกษา  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี  ใน
คร้ังนี้ 

 

1.2  ปญหานําการวิจัย    
 1.2.1  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวมอยางไร 
 1.2.2  ผูนําชุมชนมีบทบาทตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
อยางไร 
 1.2.3  ประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวม   มีผลตอการเรียนรูดานเกษตรกรรม
ของชาวบานอยางไร 
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1.3  วัตถุประสงคทางการวจัิย 
 1.3.1  เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
มีสวนรวม  ในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง   ต.เขาสมอคอน   จ.ลพบุรี 
 1.3.2  เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนที่มีผลตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน 
 1.3.3  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมที่มีตอการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมของชาวบานเขาสมอคอน  อ.ทาวุง   ต.เขาสมอคอน   จ.ลพบุรี 
 
1.4  ขอบเขตการวจัิย 

ผูวิจัยไดเลือกเก็บขอมูล 2  สวน  คือ   
1.    สวนแรกจะเปนการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ภายในศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความ

ยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศตจ.กษ) เพื่อเก็บขอมูลในสวนของผูดูแลโครงการนี้โดยตรง 
โดยขอมูลในสวนนี้จะเปนขอมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ     

2.   สวนที่สองจะเก็บจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   ต.เขาสมอคอน    
อ.ทาวุง  จ.ลพบุรี  เพราะเปนผูรับนโยบายมาดําเนินการ   การเก็บขอมูลจะเปนการศึกษาจาก
เอกสาร  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  และการสัมภาษณ  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแต
เดือน  กุมภาพันธ- มีนาคม 2551โดยจะเลือกเก็บขอมูลจาก / เจาหนาที่เกษตรอําเภอ / เจาหนาที่
เกษตรตําบล /  ผูนําชุมชน /  และผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ จํานวน  20  คน  รวมทั้งหมด  25  คน 
 
1.5   นิยามศัพท 

กระบวนการเรียนรู  :  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะคอนขางถาวร  ถาการ
เปล่ียนแปลงนั้นเกิดขึ้นชั่วคราวก็ไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการเรียนรู  การเรียนรูตองทําให
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยางถาวรจนเกิดเปนนิสัย   หรือการเรียนรูเปนกระบวนการอยางหนึ่งซึ่งมี
ผลทําใหพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเปนผลจากประสบการณและการฝกปฏิบัติ     
 กระบวนการเรียนรูในที่นี้คือ 

 -  การมีสวนรวมทางการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูฯ 
 -  การไดรับการถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน 

-  สรางการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูฯ 
เนื่องจากผูวิจัยไดลงพื้นที่ตั้งแตเดือน  สิงหาคม  2550  จนถึงงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยได

ติดตามผลเรื่อยมาจนถึงการลงพื้นที่อีกครั้งในเดือน  มีนาคม  2551  การเปลี่ยนแปลงแบบถาวรของ
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ผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้นสามารถเรียกการเปลี่ยนแบบถาวรไดเพราะสวนมากผูเขารวมศูนยเรียนรู
สามารถนําความรูที่ไดรับจากศูนยเรียนรูนํากลับไปปฏิบัติที่บานไดจนถึงปจจุบันนี้ 

ปราชญชาวบาน   :  ปราชญชาวบาน หรือนักคิดทองถ่ิน  หรือครูภูมิปญญาไทยแลวแตจะเรียกกัน
จะมีมากมายในหลายดานแลวแตงานที่ปฏิบัติหรือความชํานาญของแตละคน  ไมวาจะเรียกอะไรก็
ตามคุณสมบัติของผูที่เปนปราชญชาวบาน คือ  

 1.  คนเหลานี้จะมีธรรมะอยูในใจ   เปนธรรมะของความรัก  ความเมตตา  ความอยาก
ชวยคน เปนธรรมะโดยการปฏิบัติ  

2   คนเหลานี้คิดทําสรุปบทเรียน  หรือมีความรูติดตัว  แลวนํามาเปนความรูใหคนเห็น
ไดอยางชัดเจน  มีทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติใหเห็น  

3.  คนเหลานี้มีความรัก ความเปนปราชญไมไดอยูที่ความฉลาดของปญญาที่เกิดจาก
การกระทํา  แตเกิดจากความรักที่มีธรรมะเปนแรงบันดาลใจใหแบงปนแกผูอ่ืน  

4.  คนเหลานี้เปนรมโพธิ์  รมไทร การแผภูมิปญญาที่เกิดจากการทําจริงดวยความรัก
แผนดินที่มีลูกหลาน มีปา มีชุมชน มีเมือง โดยสรุปอาจกลาวไดวา ปราชญชาวบานนั้นเปนผูที่มีวิถี
ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีความคิดเขาระบบชอบคนหาความจริง ชางสังเกตและนําสิ่งที่พบเห็น
มาเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  ดังเชนปราชญชาวบานดานการเกษตร ซ่ึงมีอยูทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศ ซ่ึงปราชญชาวบานในงานวิจัยคร้ังนี้คือ   นายวิชา  พุมดี   ซ่ึงเปนผูที่ถูกยกยองและยอมรับ
จากเกษตรอําเภอ  เกษตรตําบล  และรวมทั้งชาวบานวาเปนปราชญชาวบาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  :  โครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาลที่มีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนผูรับผิดชอบโครงการ   หัวใจหลักของโครงการ คือ การใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตของผูเขารวมโครงการ   เปนการติดปญญาใหคนจนที่ขึ้น
ทะเบียนคนจนไวกับกระทรวงมหาดไทย    ไดเขามาเรียนรูอาชีพทางดานเกษตรกรรม   และเมื่อจบ
ออกไปแลวก็สามารถนําความรูที่ไดออกไปทํามาหาเลี้ยงชีพตอไปตามทฤษฎีความพอเพียง  เล้ียงชีพ
ตัวเอง  และครอบครัวตอไปได  ในที่นี้หมายถึง  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  อ.
ทาวุง   ต.เขาสมอคอน   จ.ลพบุรี 

เศรษฐกิจพอเพียง   :  เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดสวนหนึ่งของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน เปนเมนหลักในการดําเนินการของศูนยเรียนรูฯ  การเรียนรูของผูเขารวมศูนย จะม ี 2  
นิยามคือ 

1.   การเรียนรูของผูเขารวมศูนยหรือชาวบาน   วามีความรูอยางไรบางเกี่ยวกับการใชชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
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2. ในความหมายของนักวิชาการ  คือ  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งใน
การพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง  หมายถึง  ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน  เปนแนวทางการดํารงชีวิตและวิถีปฏิบัติในทางสายกลางและความไม
ประมาท  โดยคํานึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันในตัว  
ตลอดจนการใชความรู  และคุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เปนการปองกัน
ใหรอดพนจากวิกฤต  และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขื้น  

การมีสวนรวม  :  เปนกระบวนการที่บุคคล กลุมคน ชุมชน ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการแกไข
ปญหาของตนเอง ตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหสถานการณ ระบุปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา การ
วางแผน การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กระบวนการนี้ทําให 
บุคคล กลุมคน ชุมชน เกิดพลังอํานาจ มีความมั่นใจและกลาที่จะตัดสินใจในการที่จะพัฒนางาน
ดานอื่นๆ ตอไปภายในชุมชนของตัวเอง 

การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการ :  เปนการแกไขปญหาไปพรอมๆกันหรือทุกสวนของ
ราชการ   ตองมีสวนชวยกันตั้งแตระดับรัฐบาล   กระทรวง   จังหวัด   อําเภอ  ตําบล  และหมูบาน   
โดยมีศูนยกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางโครงการ 

คาราวานแกจน  :  การทํางานรวมกันหรือดําเนินงานเปนทีมไปพรอมๆกัน   ระหวางหนวยงานใน
พื้นที่  หนวยงานสวนกลาง  ภาคเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีศูนยอํานวยการตอ
สูเพื่อเอาชนะความยากจนเปนจุดเชื่อมโยงในระดับกระทรวง 

บทบาทของผูนําชุมชน   :    บุคคลที่ชาวบานจะมองและยึดถือวาเปนผูนําของตนได จะตองเปนผูที่
พิสูจนตัวเองวาเปนผูที่ชาวบานไววางใจ  และเปนผูที่มีความสนใจในกิจกรรมของชาวบาน  เปนผูที่
มีความเต็มใจ  รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะอุทิศประโยชนไดมากใหกับชุมชนหรือหมูบาน    
เพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวมสภาพของผูนําทองถ่ินมักพิจารณาถึงคุณลักษณะที่สําคัญในเรื่องอายุ  
เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ   ฐานะทางสังคม  การศึกษาอบรม  ความรูความสามารถ  ประสบการณ
นอกหมูบาน  และความชํานาญพิเศษ  อยางไรก็ตามปจจัยตางๆที่จํากัดอํานาจของผูนําทองถ่ินตาม
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ลักษณะดังกลาว  ซ่ึงไดแกขนบธรรมเนียมประเพณี   ความเกี่ยวพันทางเครือญาติ  พื้นฐานทาง
ศีลธรรมของผูนํา   

ผูนําความคิดเห็น   :   เปนบุคคลหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมที่เปดเผยของ
บุคคลอื่นๆในชุมชน   ตามที่บุคคลผูนั้นตองการโดยอาศัยวิธีที่ไมเปนทางการ และสามารถมี
อิทธิพลเชนนี้ไดคอนขางบอย  ซ่ึงลักษณะของผูนําทางความคิดเห็นมักมีลักษณะ  ดังนี้ 
 1. การสื่อสารภายนอก (External Communication) มีการกําหนดกฎหลักไวดังตอไปนี้ 
  1.1  ผูนําทางความคิดสามารถเขาถึงส่ือมวลชนไดมากกวาผูตามทางความคิด 
  1.2  ผูนําทางความคิดมีลักษณะสากลมากกวาผูตามทางความคิด 
  1.3  ผูนําทางความคิดมีการติดตอกับเจาหนาที่พัฒนามากกวาผูตามทางความคิด 
 2. การเขาถึง (Accessibility) ผูนําทางความคิดตองสามารถพูดคุยไดโดยตรงกับผูอ่ืน
หรือมีสวนรวมในสังคมทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
 3.สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socioeconomic Status) ผูนําทางความคิดจะมี
สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจสูงกวาผูตามทางความคิด 
 4. ความเร็วในการรับนวกรรม (Innovativeness) ผูนําทางความคิดจะยอมรับนวกรรม
ไดเร็วกวาผูตามทางความคิด เมื่อในสังคมมีบรรทัดฐานที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงผูนําทาง
ความคิดจะยอมรับนวกรรมไดเร็วกวาแตถาบรรทัดฐานของระบบสังคมไมเอื้ออํานวยตอการ
เปลี่ยนแปลงผูนําทางความคิดจะไมยอมรับนวกรรมไดเร็วนัก 
 ผูนําความคิดเห็นในที่นี้จะเปนเกษตรอําเภอและเกษตรตําบลที่ เขามารวมเสนอ
แนวความคิดใหมๆใหคนในชุมชน 

การสื่อสารแบบมีสวนรวม  :  การใหความสําคัญกับประชาชนไดมีสวนรวมดวยความตั้งใจเต็มใจ
หรือสมัครใจกับการพัฒนางานตางๆภายในชุมชน    ไมวาจะเปนงานโครงการของรัฐบาลหรืองาน
ของชุมชนเอง   ซ่ึงการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งที่สําคัญของการสื่อสารภายในชุมชน
และสามารถชวยทําใหการพัฒนาเขาถึงกลุมเปาหมายและตรงตามความตองการของประชาชนได  
การสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชน แบงได 3 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับที่นอยที่สุดไปจนถึง
มากที่สุดดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร / ผู ใชสาร (Audience / Receiver / Users) 
2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต / ผูรวมผลิต / ผูรวมแสดง (Sender/Producer/Co-

producer/Preformance) 
3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker/Planner) 
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ประสิทธิผลของสื่อ   :  ประสิทธิภาพของการสื่อสารของสื่อภายในชุมชนมีประสิทธิผลในการ
ส่ือสารอยางไร   เพราะประสิทธิภาพของสื่อยอมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการสื่อสาร   
ประสิทธิผลของสื่อในที่นี้จะมีบทบาทตอชุมชนและบทบาทตอศูนยเรียนรู   การเลือกใชส่ือที่
เหมาะสมยอมสามารถที่จะเพิ่มหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารไดหากผูสงสารเลือกที่จะใชส่ือที่
เหมาะสมกับสถานการณการสื่อสาร  (Communication  Situation) ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก 
 ประสิทธิผลของการสื่อสารของสื่อภายในชุมชนเขาสมอคอนในที่นี้   คือ   
 ส่ือบุคคล  :  เปนส่ือที่ใชในการถายทอดขาวสารความรูความเขาใจและความคิดเห็น
ตางๆ   ที่มีมาแตดั้งเดิมกอนการใชส่ือประเภทอื่นๆ  โดยมีคําพูดเปนพาหนะที่สําคัญที่สุด  แมวาใน
ปจจุบันจะมีการนําคอมพิวเตอรและอุปกรณการสื่อสารมาใช  เพื่อชวยแกไขขอจํากัดดานระยะทาง
และเวลาในการสื่อสารระหวางบุคคล  แตการสื่อสารระหวางบุคคลโดยผาน  “ ส่ือบุคคล ” ใน
ลักษณะที่เปนการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตายังคงมีความสําคัญเสมอ  ตราบใดที่มนุษยยังอยูใน
สังคม  ตราบนั้นยอมเล่ียงไมพนที่จะตองติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ เชน  ญาติพี่นอง  หรือเพื่อนฝูง 
 หอกระจายขาว  :  เปนเครื่องมือส่ือสารที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรางขึ้น
ในการกระจายเสียงในหมูบาน  หรือชุมชน  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และการบริการ
สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและของรัฐ  ใหประชาชนไดรับ
ประโยชนรวมทังเผยแพรความคิดเห็น  ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ในดานการบริหาร  การ
พัฒนา  และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและรัฐ  โดยมีบุคคลในชุมชนนั้น
เปนผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 วิทยุชุมชน  :  เปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบมีสวนรวม  ซ่ึงคนในชุมชนจะ
สามารถเขาถึงสื่อไดงาย   มีสวนรวมในการจัดรายการและมีการบริหารจัดการ  วางแผนเกี่ยวกับการผลติ
ส่ือในชุมชนเอง  การสื่อสารในแนวนี้จะเนนหลักการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  การเขาถึง  (Access)  ,
การมีสวนรวม (Participation)  , การจัดการดวยตัวเอง  (Self – management)  มีแนวคิดที่สําคัญ คือ  
ประชาชนเปนศูนยกลางของความคิดและเริ่มตนมิใชการคิดหรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐและ
เอกชนผูหนึ่งผูใด  อยางไรก็ดีในบางประเทศการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐเปนผูริเร่ิม  ภายใต
กรอบการเปนพี่เล้ียงใหกับประชาชนหรือความชวยเหลือในระยะเริ่มตนและมีระยะเวลาที่แนนอน
สําหรับการถอนตัวออก  เพื่อใหประชาชน   โดยประชาชน  ของประชาชน  ไดอยางเต็มที่  วิทยุชุมชนจะ
เนนการสื่อสารแบบมีสวนรวมโดยประชาชนจะเขาถึงสื่อไดอยางงายดาย  มีสวนรวมในการดําเนินงาน  
และสามารถบริหารจัดการสถานีวิทยุ  และจัดรายการดวยตนเอง 
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1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.6.1  สามารถนําความรูที่ไดจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน
ไดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเกษตรกรรม 
 1.6.2   เพื่อชวยเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการสรางความเข็มแข็งของชุมชนได  
และการสื่อสารเพื่อการจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมไดตอไป 

1.6.3   บางประเด็นเปนความรูใหมที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ยังสามารถนําผลที่ไดไป
ใชในทางปฎิบัติ   คือ  สามารถนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถทางดาน
การสื่อสารของชาวบานในหมูบานเขาสมอคอน  และในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงได 

   1.6.4  ความรูที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ยังสามารถนําผลที่ไดไปใชในทางปฏิบัติ คือ 
เจาหนาที่ภายในศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
สามารถที่จะทราบถึงขอดีและขอเสียของศูนยเรียนรูในสวนของการสรางกระบวนการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมได    ในบางประเด็นก็ยังสามารถนําไปปรับใชและพัฒนาในสวนของศูนยเรียนรูที่ยัง
ไมสามารถอยูไดดวยตัวเอง  หรือที่ยังไมประสบผลสําเร็จไดตอไป 
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บทที่  2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “ การสื่อสารแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี ”  ในครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่ออธิบายถึงการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  และการสื่อสารภายใน
ชุมชนเขาสมอคอน  เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมทางการสื่อสารตั้งแตรัฐบาล  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ   จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในการจัดการ
ภายในศูนยเรียนรูฯ  รวมถึงการดําเนินชีวิตของผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ  วาเมื่อเขามาเปนสวนหนึ่งใน
ศูนยแลวจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม  โดยผูวิจัยมีฐานความคิดมาจากทฤษฏีทางนิเทศ
ศาสตรพัฒนาการ  มาใชรวมกับแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง   ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดของศูนย
เรียนรูฯ เปนแนวการบริหารงานจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแลวนํามาปรับใชรวมกับแนวคิดของ
กระทรวงเกษตรฯ   ถึงแมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของโลกทุนนิยม   แตชีวิตของ
คนภายในชุมชนชนบทมิอาจเปลี่ยนแปลงตามไดเพราะเปนวิถีแหงชีวิตของคนในชุมชนเขาสมอ
คอน  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลทางเอกสาร  รายงาน  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของเปนสวนสําคัญเพื่อเปนกรอบในการวิเคราะห   และสามารถที่จะชวยใหทราบถึงผลลัพธที่
ตองการไดผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดทฤษฏีที่เห็นวามีความสําคัญและเกี่ยวของมาเปนแนวทางใน
การศึกษา  โดยมีกรอบแนวคิดทางทฤษฎีดังตอไปนี้ 

2.1  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลาง 
2.2  แนวคิดการเรียนรูและการมีสวนรวม  
2.3  แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมและการสื่อสารเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางความคิดเห็น 
2.5  แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหวางบุคคล 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อภายในชุมชน 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากแนวคิดทั้ง  6   สามารถอธิบายในรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 
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2.1     แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทางสายกลาง 
 “คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมี
ส่ิงที่สมัยใหม แต เราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอ
กินมีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน 
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถา
เรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได” 

พระราชดํารัสพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาฯ พระราชวงัดุสิต 
วันพุธที่  4   ธันวาคม  2517 

 
  ปรัชญา 'เศรษฐกิจพอเพียง' ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่พระราชทานใหกับ
ประชาชนคนไทยนั้น ยิ่งใหญและเปยมคุณคาตอการดํารงชีวิตของคนไทยเหลือคณานับ มิเฉพาะ
เพียงแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม สําหรับเกษตรกรเทานั้น หากหมายรวมถึง การดําเนินชีวิตทางสาย
กลาง และการยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ของ 'ทุกชีวิต' ที่ตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน และความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ อีกดวย โดยเฉพาะการดํารงชีพในยุคสมัยปจจุบันเชน นี้   จําเปนเหลือเกินที่ตอง
พึ่งหลัก 'เศรษฐกิจพอเพียง' ในระดับบุคคลทั่วไปมาใชในชีวิตโดยเรงดวน ดวยระดับนี้ ถือเปน
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางพอประมาณตนตามฐานะ      
ไมหลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพ เดินทางสายกลาง ทํากิจกรรม
ที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได "การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี 
อันนี้เปนขอสําคัญ   เพราะวาถากูเงินแลวทําใหมีรายได ก็เทากับจะใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ ไมตอง
เดือดรอน ไมตองเสียเกียรติ" (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา) แมบางคนอาจจะพลาด
ไปแลว ไมวาจะใชจายเกินตัว หนี้สินลนมือ ฯลฯ แตไมมีคําวาสายเกินไปสําหรับการเริ่มตนใหมอีก
คร้ัง   "เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง ส่ิงกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่
เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป" 
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 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทกุ
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความ
พอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  
ทั้งนี้  จะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ
มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน    และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจทุกระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรม  
ความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม   ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร  มีสติ  
ปญญา  และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง  ทั้งดานวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ   มารวมกันประมวลกลั่นกรอง  พระราชดํารัสและนํา
กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตนําออกเผยแพร  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
พระราชทานราชานุญาติแลว)( ชลิตดา   สุขสวัสดิ์ , 2547  :  27 )  
 การทําความเขาใจกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น   มิควรจะนํา
เฉพาะเนื้อความของพระราชดํารัสมาพิจารณาเทานั้น   แตจําเปนจะตองเขาใจบริบททางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจ   ในขณะที่มีพระราชกระแสรับสั่งดวย ทั้งนี้เนื่องจาก พระราชกระแสรับสั่ง
ดังกลาว นั้นจะสะทอนความหวงใยที่พระองคมีตอสถานการณในบานเมืองขณะนั้น พระราช
กระแสรับสั่งจึงถือเปนการใหสติหรือใหขอคิด แก คณะรัฐบาล ขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝายทหาร
และพลเรือน นักธุรกิจ ตลอดจนพสกนิกรทั่วประเทศ ใหกลับนําไปคิดใครครวญไตรตรอง เพื่อ
ชวยกันหาทางปรับปรุงแกไขสถานการณใหดีขึ้น 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนความคิดที่เหนือแนวคิดเศรษฐศาสตร    โดยมีความเห็นวา
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการลดความอยากลงมาสูระดับที่พึ่งตนเองไดพอเพียง   เปนส่ิงเดียวกับ
ภูมิปญญาไทยและเปนการประยุกตศาสนาเขามาในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนเรื่องของจิตวิญญาณของ
คนในประเทศ กับเรื่องภูมิปญญาของคนในประเทศ   เปนทุนทางสังคมของประเทศ ซ่ึงจะตองรูจัก
ใช เพราะมีผลสําคัญตอพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาประเทศ เปนทิศทางที่ใชหลักพุทธศาสนามา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ    นั่นคือการเนนการพึ่งตนเอง   ตองการลดความอยากมาสูใน
ระดับที่พึ่งตนเองไดตรงนั้นเรียกวาพอดีเปนความแข็งแรงเพราะไมตองพึ่งผูอ่ืน   และจะเริ่มรูสึกวา
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มีเหลือ   คือเหลือเวลา เหลือความรู เหลือปญญา เหลือความเมตตา เหลือความเอื้อเฟอ เหลือทุน เมื่อ
พบวาเหลือ ก็จะเริ่มมีความสามารถในการให และเมื่อสามารถใหไดก็จะพบความสุข 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจที่เนนการพึ่งตนเอง    เปนเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน    
เปนเรื่องเศรษฐกิจของคนสวนใหญของประเทศ ซ่ึงอยูแบบชุมชน ไมไดอยูแบบปจเจกชน ทั้งนี้
เพราะความสัมพันธของปจเจกชนนั้นมิไดมีเฉพาะมิติที่เปนความสัมพันธกับตลาดเทานั้น แตมี
ความสัมพันธตอครอบครัวและชุมชนในมิติอ่ืนๆ ที่การวิเคราะหจากเศรษฐกิจระบบตลาดแตเพียง
อยางเดียวไมเพียงพอ เพราะในสังคมไทยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได อันเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของไทยมาชานาน เปนรากฐานของชีวิตสังคมของประเทศชาติ ดังนั้นถาจะทําความ
เขาใจกับเศรษฐกิจพอเพียง นักเศรษฐศาสตรจะตองหันเหความสนใจจากระบบทุนและการศึกษา
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในบริบทของตะวันตกซึ่งเนนปจเจกชน มาสนใจระบบเศรษฐกิจซ่ึงเปนแบบ
ชุมชน ซ่ึงเปนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจของไทย 
 ถาหากจะโยงเศรษฐกิจพอเพียงไปสูส่ิงที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักคุนเคย เปาหมาย
ของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (economic security) 
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นนาจะนําไปสูเปาหมายของการสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเหมือน เชน
ในกรณีของเศรษฐกิจการเกษตร ที่ประเทศสวนมากเนนความมั่นคงทางอาหาร ถึงแมวาจะมีตนทุน
ในการผลิตสูง เพื่อรักษาการจางงาน และการเกษตรของตนเอาไว เพราะในบางครั้งเมื่อมีเหตุการณ
ไมปกติ เชนสงคราม หรือเกิดภาวะขาดแคลนทั่วโลก ถึงแมจะมีเงินก็หาซ้ืออาหารไมได ดังนั้นการ
สรางความมั่นคงทางอาหาร หรือในกรณีเศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนการสรางความมั่นคงใหเปนระบบ
เศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเปนระบบเศรษฐกิจที่มีความจําเปนจะตองทําใหเกิดมีขึ้นเปนสําคัญ เพื่อ
ชวยลดความเสี่ยงหรือความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
 อยางไรก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เนนการใหน้ําหนักกับเสถียรภาพ ความคอยเปน
คอยไปมากกวาการเสี่ยง   เปนปญหาที่สําคัญในประเด็นนี้ คือความสามารถในการประเมินความ
เส่ียง ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยง ในโลกยุคโลกาวิวัฒนที่มีขอมูลมากมาย จะ
ชวยใหการเสี่ยงแลวเกิดความผิดพลาดทําไดยากมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเก็งกําไรจะเขามาเก็งกําไร
จากความผิดพลาดของผูที่ชอบเสี่ยงมากเกินไป ระบบดังกลาวจะชวยใหจะตองมีความแมนยําใน
ความคิดเพิ่มมากขึ้นโดยปริยาย  

 เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิด ปรัชญา หรือ วิธีปฏิบัติ 
 เศรษฐกิจพอเพียงนาจะมิใชเปนแนวคิดหรือปรัชญาเทานั้นแตนาจะเปนวิธีคิดที่ผาน
การปฏิบัติจริงมาแลวจึงมิใชเปนแคเพียงแนวคิดหรือปรัชญาเทานั้น โดยไดช้ีใหเห็นวาการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเร่ิมโดยการลงมือปฏิบัติ มิไดเร่ิมจากการนําความรู   หรือนํา
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ทฤษฎีมาจากภายนอกแตเร่ิมจากที่พระองคมีความรักตอพสกนิกรและมีพระราชประสงคที่จะชวย
ใหพสกนิกรมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงตองมีการลองผิดลองถูกมากอน 
ซ่ึงอาจจะยืนยันไดจากบันทึกสวนพระองคเมื่อเจริญพระชนมายุ 18 พรรษาวา “เมื่อขาพเจาเปน
นักเรียนในยุโรปขาพเจาไมเคยทราบเกี่ยวกับประเทศของขาพเจา ขาพเจาไมทราบวาขาพเจา
เกี่ยวกับประเทศของขาพเจาอยางไร แตขาพเจาก็เรียนรูที่จะรักประชาชนของขาพเจา เมื่อไดติดตอ
กับเขาและพบวาเปนความรักอันมีคายิ่ง ขาพเจารูวาที่ของขาพเจาในโลกนี้คือ ไดอยูทามกลาง
ประชาชนของขาพเจา” ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงเริ่มจากพื้นฐานความเปนจริง
ของสังคมไทย และมีจินตนาการวาจะทําใหคนไทยและสังคมไทยอยูรอดไดอยางไร จึงเนนการ
เร่ิมตนจากพื้นฐานผลประโยชนของประเทศเปนสําคัญ ซ่ึงเริ่มจากหลักคิดที่วาทําอยางไรจึงจะทํา
ใหคนไทย ครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงเปนส่ิงตรงกันขามกับแนวคิดการพัฒนาประเทศ ที่รัฐ
เปนผูดําเนินการในชวงแรกของการพัฒนา กอนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ใน
ปจจุบัน ดังนั้นความคิดเหลานี้จึงไดมาจากการเชื่อมโยงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง 
 นอกจากนั้นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมนั้นจะสามารถดําเนิน
ไปไดดวยดีภายใตสถานการณที่  “ชุมชน”  มีความเขมแข็ง นั่นก็คือข้ันแรกชุมชนมีศักยภาพหรือขีด
ความสามารถที่จะชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง ปญหาที่ตามมาก็คือทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนจาก
ศักยภาพที่มีอยูใหกลายเปนขีดความสามารถที่แทจริงของชุมชน ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาประเด็น
ในเรื่องความเขมแข็งของชุมชน  ซ่ึงจะตองมีองคประกอบที่สําคัญคือ   มีการรวมมือกัน หรือ
รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมอันมีผลประโยชนรวมกันของชุมชน ก็จะตองคํานึงถึงรูปแบบที่เปน
ทางการขององคการปกครองทองถ่ินที่มีอยูในขณะนี้ ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจน
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนตน จะจัดความสัมพันธอยางไรระหวาง  ประชาสังคม (civil society) 
ในระดับตางๆ ตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ใหประสานสอดคลองกับรูปแบบการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินที่มีอยู และสรางเงื่อนไขใหเกิดมีเศรษฐกิจพอเพียง ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น 
หรือลดสัดสวนของระบบเศรษฐกิจตลาดในกรณีที่มีตนทุนการแลกเปลี่ยน (transaction cost)  
 ดังนั้นถึงแมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไดวางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอาไวใน
ระดับหนึ่งสําหรับภาคการเกษตร   โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรรายยอยที่มีเงื่อนไขสามารถ
ปฏิบัติตามแนวพระราชดําริไดกับแนวคิดการพัฒนาในภาคชนบทของไทย แตก็ยังมีภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ อีกมากที่จะตองทําความเขาใจกับพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง และนําไป
ประยุกตใชอยางเหมาะสม เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนเพียงกาวแรกที่อาจจะสรางภูมิคุมกันให
เศรษฐกิจของประเทศไทยไดในอนาคต และชวยทําใหเศรษฐกิจของประเทศกาวเดินตอไปบน
เสนทางแหงความพอเพียง ในความหมายของความพอสมควรหรือความพอประมาณและมีเหตุผล 
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 สาเหตุที่ภาคการเกษตรไดรับความสนใจในเรื่องการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
มากกวาสาขาการผลิตอื่นเพราะ   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรกรรมอยางยั่งยืนที่เรียกวา  “เกษตรทฤษฎีใหม”  เพื่อพัฒนาทัศนคติและวิถีปฎิบัติ
ของครองครัวและชุมชนในภาคเกษตรกรรมอยางเปนขั้นตอน    ใหมีความเข็มแข็งมั่นคงและพรอม
ที่จะกาวเขาสูกระแสการแขงขัน  นอกจากนี้แลวการใหความสนใจกับภาคการเกษตรคอนขางมาก
เปนเพราะในประเทศไทยผูคนที่อยูสาขาการเกษตร    โดยเฉพาะเกษตรที่ตองพึ่งน้ําฝนนั้นมีมาก   
และในอดีตนโยบายการพัฒนาใหความสนใจในภาคการเกษตรดังกลาวนอยเกินไป  ดังนั้นเพื่อใหมี
ความสมดุลยิ่งขึ้น  จึงไดพระราชทานแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบทฤษฎีใหมที่มุงตอบสนอง
ใหเกิดความสมดุลยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจทําใหคนเขาใจผิดวาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นใหไดเฉพาะเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรในชนบทหางไกลเทานั้น 
 จิรายุ   อิศรางกูล   ณ  อยุธยา  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
(2547)  กลาวไวในเอกสารการประชุมเรื่อง “นานาคําถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”            
วาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดในทุกระดับและทุกสาขา  โดยมีหลักการที่
คลายคลึงกัน คือ  เนนการเลือกปฎิบัติอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเอง
และสังคม  อาทิ  ผูผลิตในภาคอุตสาหกรรมไมควรขยายการลงทุนหรือเพิ่มการผลิตที่เกินตัวและ
นําไปสูการเพิ่มความเสี่ยงที่ทําใหตองพึ่งพิงผูอ่ืน   หรือภายนอกมากเกินไปจนขาดความสมดุลใน
ระยะยาว  แตควรดําเนินการดวยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  อยางเปนขั้นตอน  มีการกระจายความ
เสี่ยงหรือสรางเครือขายธุรกิจเพื่อรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ  ทั้งนี้  รายละเอียดของวิธีการและ
ขั้นตอนการปฎิบัติ  จะมีความแตกตางกันในแตละสาขาการผลิต  
 การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราสามารถ ใชของแพง  หรือกูยืม
เงินไดตราบเทาที่เราไมเบียดเบียนใคร  รวมทั้งไมเบียดเบียนผูอ่ืน  เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเปนการ
ที่เราใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดในการผลิตเพื่อบริโภคเองบาง  หรือเพื่อแลกเปลี่ยนบางตาม
ความเหมาะสมโดยไมเกินระดับความสามารถในการใชจายของตนเอง   ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 จุดมุงหมายเบื้องตนของการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ใหผูปฏิบัติ
สามารถมีส่ิงตางๆที่เพียงพอ  ที่จะสนองความจําเปนในเบื้องตนได  และถาหากมีทรัพยากรและ
ความสามารถเหลือเพียงพอที่จะผลิตหรือบริโภคเกินระดับนั้น   ก็สามารถทําได  สําหรับในการ
กูยืมนั้น   หากอยูบนพื้นฐานของความรู  และความอุสาหะ  มีความคิดที่จะพึ่งตนเองใหไดในระยะ
ยาวก็สามารถกูเงินและทําไดแบบพอเพียงมาสรางฐานะ  และความเจริญใหกับตัวเองและครอบครัว
ได (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  4   ธันวาคม  2541  )   
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 หากพิจารณาจากความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนแลวจะเห็นไดวา   หลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืนนั้น  คือ  การพัฒนาที่มุงสรางความสมดุลใน  3  ดาน  คือ  เศรษฐกิจ   สังคม   และ
ส่ิงแวดลอม    ไปพรอมๆกันไมใชมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว  และนอกจากนี้ยังเปน
เร่ืองของมิติเวลา  คือ  พัฒนาตอเนื่องขามเวลาจากปหนึ่งสูปตอไป   หรือจากคนรุนหนึ่งสูรุนหลัง
ไปเรื่อยๆ   กลาวคือ  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกําหนดเงื่อนไขในการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยให
ความสําคัญกับวิธีใชความรูอยางรอบคอบ  และระมัดระวังตลอดจนคํานึงถึงคุณธรรม  ไดแก  ความ
ซ่ือสัตย  ความไมโลภ  ความรูจักพอ  ความขยันหมั่นเพียร  การรูจักแบงปน  และชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงระบบคุณคานี้เปนพื้นฐานของวิถีปฏิบัติที่จะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  และ
กอใหเกิดสังคมแหงความพอเพียงในที่สุด  ยกตัวอยาง  ชุมชนหรือองคกรที่ใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  จะมุงสรางจิตสํานึกและความรู  ใหสมาชิกรูจักใชทรัพยากรตางๆที่มีอยูอยางยั่งยืน  
สนับสนุนการรวมตัวกันโดยอาศัยทุนทางสังคมหรือวัฒนธรรม   เปนพื้นฐานสรางองคกรหรือ
เครือขายธุรกิจเอกชน  เพื่อใชทรัพยากรตางๆ  อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด    พรอมๆกับสราง
ความสัมพันธทางสังคมใหแกทุกคน 
 จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา  ความพอเพียงหมายถึง  ความสัมพันธระหวางดุล  3  
ประการ  คือ  มนุษยกับเศรษฐกิจ  คือ  สรางเศรษฐกิจใหอยูในความพอดีกับที่เราผลิตไดหามาไดไม
เกินตัวจนเกินพอดีจนกอใหเกิดปญหาขึ้นมาในภายหลัง    มนุษยกับสังคม  คือ  การพึงพาอาศัยและ
ไมเบียดเบียนกันเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกันในสังคม   และสุดทายมนุษยกับส่ิงแวดลอม   คือ  
ความพอดีในการใชประโยชนจากธรรมชาติไปพรอมๆกับการดูแลและอนุรักษธรรมชาติใหยั่งยืน 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีสาระสําคัญดังที่กลาวมาแลวนั้น   ในที่นี้เปนการนํา
กลับมาใชใหมนาจะเปนที่วาเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมแรกนั้น   ไดถูกนํามาโปรโมตดวยคนหลายกลุม
จนเราจําไมไดแลววาเคยรับรูคร้ังแรกจนถึงครั้งสุดทายเมื่อไหร   และ Message  มีอะไรบางจนใน
ปจจุบันจนถึงบัดนี้   การจัดการความรูตรงนี้จึงไดถูกพัฒนาแนวความคิดโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเอาไปจัดการใชในการแกปญหาความยากจนของคนจนภายในประเทศ    โดยใช
เกษตรกรรมเปนหัวใจของการแกปญหาภายใตการดําเนินงานของ   ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะความยากจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศตจ.กษ) เปน Center ในการดําเนินงานเชิง
บูรณาการรวมกับกรมตางๆ และแมวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจจะไมรุนแรงมากนัก
และไมสามารถหลีกเลี่ยงได   แตผลกระทบตางๆจะไมรุนแรงเพิ่มขึ้นถาทุกภาคสวนของสังคมมี
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักความพอดีกับศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเอง   รวมทั้งมีการเอื้ออาทรตอคนอ่ืนในสังคมเปนประการสําคัญ   ถึงแมวาเศรษฐกิจพอเพียง
ในที่นี้จะมุงเนนไปที่กลุมเกษตรกรที่ยากจนหรือผูที่ไมมีที่ดินทํากินทั้งหลาย    ก็ไมไดหมายความ
วาทุกคนจะตองกลับไปสูภาคการเกษตรทั้งหมดซึ่งเปนไปไมไดวาคนอยูนอกการเกษตรจะตองทํา
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กันทุกคน   แตเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกนํามาใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตเพราะเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญาในการปฏิบัติตน  ไมวาจะอยูในกิจกรรมใด  อาชีพใด  ก็ตองยึดวิถีความเปนไทย  อยูแต
พอดี  อยาฟุมเฟอยไรประโยชน  อยายึดวัตถุเปนที่ตั้ง  ยึดทางสายกลางอยูกินตามฐานะที่ตนมี  ใช
สติปญญาในการดํารงชีวิต  เจริญเติบโตอยางคอยเปนคอยไป   อยาใชหลักการลงทุนเชิงพนันซึ่ง
ตั้งอยูบนความเสี่ยง  ทั้งหมดนี้ถาทําไดก็จะทําใหความยากจนของคนจนหมดไปโดยเร็วในประเทศ
ไทยในอนาคตได 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่กลาวมาขางตน นั้น  มีจุดมุงหมายที่จะใชเปนกรอบในการ
วิเคราะหรวมกับ  ทฤษฎีการเรียนรูและการมีสวนรวม  และแนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม      
ในประเด็นปญหาเรื่องการสรางกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีสวนรวม   เพื่ออธิบายวาผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้นมีสวนรวมในการสรางการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมควบคูไปกับการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบาง  และมีวิธีในการในการสราง
อยางไรบาง 
 
หลักทางสายกลาง 
  หลักทางสายกลางหลัก  มัชฉิมาปฏิปทา เปนสิ่งที่วางไวเปนทางพิจารณาเลือกปฏิบัติ
ใหเหมาะสมแกสภาวะ และสถานะของเหตุการณหรือกิจการตาง ๆ ของแตละบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูที่ดํารงตําแหนงเปนผูนําประเทศ เพื่อเปนหลักในการดําเนินนโยบายสายกลางในการ
ปกครองประเทศ และตามหลักนโยบายของการยืดหยุน นอกจากนั้นสําหรับทุกคนที่ตองปฏิบัติใน
การเสริมสรางบุคลิกภาพของตนเองซึ่งเปนหลักธรรมปฏิบัติอยางหนึ่งที่ตองวางตัวในสังคมโดยยึด
หลักทางสายกลางใหเที่ยงตรงที่สุด โดยไมโอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง แตเปนการดํารงอยูในความ
ยุติธรรมที่สุด อันเปนหลักที่ทุกคนปฏิบัติในสังคม 

ลักษณะของทางสายกลาง 

พรหมคุณาภรณอธิบายไวในหนังสือ “พุทธธรรม” วาลักษณะแหงทางสายกลางที่แทมี
หลักที่แนนอน มีเปาหมายที่ชัดเจน ทางที่นําไปสูเปาหมายคือ พอเหมาะ พอดีที่จะใหผลตาม
เปาหมาย ถาเปรียบกับการยิงลูกศร ทางสายกลางคือ การยิงตรงพอดีสูจุดที่เปนเปา การยิงเฉ      
คลาดพลาดออกไปขางๆ ยอมไมถูกตองทั้งหมด จะเห็นวาจุดหมายที่ถูกตองมีจุดเดียว  และเปนจุด
กลางเปนจุดที่แนนอน  แตจุดที่ผิดพลาดมีมากมายและไมแนนอน  ดังนั้นทางที่ถูกตองมีจุดมุงหมาย
มีหลักที่แนนอน ไมตองรอกําหนดวัดเอาจากทางที่ผิดพลาด  ที่สําคัญคือหลักทางสายกลางนี้เปน
หลักความประพฤติสําหรับคนทุกประเภททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ และเปนหลักธรรมที่สําเร็จ
ประโยชนแกทุกคนทั้งพระภิกษุและชาวบานทั่วไป หลักทางสายกลางนี้ใชไดกับกิจกรรมทุกอยาง
ของมนุษย ตลอดจนการปฏิบัติกิจในชีวิตประจําวัน เชน การศึกษาเลาเรียน การทํางาน ฯลฯ ยอมมี
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ความมุงหมายเพื่อแกปญหา กําจัดทุกข ชวยใหบรรลุความดีงามที่สูงยิ่งขึ้นไป การปฏิบัติที่ถูกตอง
หรือการปฏิบัติชอบตอระบบ แบบแผน เหลานี้ จะตองทําดวยความเขาใจในจุดมุงหมาย ที่นับเปน
การกระทําดวยปญญา หรือมีสัมมาทิฐิ จึงจะนับเปนการดําเนินตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทา 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลาง  คําวา  ความพอเพียงนั้นหมายถึง
ความพรอมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายใน ระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ยังสามารถมองไดวาเปนปรัชญาในการดํารงชีวิตใหมีความสุข  ที่จําเปนตองใชทั้ง  ความรู
ความเขาใจ  ผนวกกันคุณธรรมในการดํารงชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเปนเพียงการประหยัด         
แตเปนการดําเนินชีวิตอยางชาญฉลาด  และสามารถอยูไดแมนในสภาพที่มีการแขงขั้น และการไหล
บาของโลกาภิวัต  นําสูความสมดุล  มั่นคง  และยั่งยืน ของชีวิต  เศรษฐกิจ และสังคม 

อภิชัย  พันธเสน  ผูอํานวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม  ไดจัดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงวา  “ ขอเสนอในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธธรรม
อยางแทจริง”  ทั้งนี้เนื่องจากในพระราชดํารัส  ไดใหคําอธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียงวา  “  คือ  ความ
พอประมาณ  ความซื่อตรง  ไมโลภมาก  และตองไมเบียดเบียนผู อ่ืน”  การดํารงชีวิตอยูได  
จําเปนตองประกอบไปดวยปจจัยที่สําคัญ  4  ประการ  ซ่ึงไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  
และท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงในโลกยุคทุนนิยม  เชน  ปจจุบันนี้  ปจจัยทั้ง  4  ไมอาจหามาไดถาปราศจากเงิน  
ซ่ึงถือวาเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการมาแตนมนาน  การไดมาซึ่งเงินนั้น  จําเปน
ที่บุคคลจะตองประกอบอาชีพ  และนําเงินที่ไดมานั้น ไปแลกเปลี่ยนใหไดมาซึ่งปจจัยในการ
ดํารงชีวิตดังแผนแสดง  ดังนี้ 
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ภาพที่  2.1  แผนผังแสดงโครงสรางแนวคดิหลักทางสายกลาง 
(http://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-seminar/20070327.html) 

 ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหบุคคลสามารถประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน  และใช
จายเงินใหไดมาอยางพอเพียงและประหยัดตามกําลังเงินของบุคคลนั้น  โดยปราศจากการกูหนี้ยืม
สิน  และถามีเงินเหลือ  ก็แบงเก็บออมไวบางสวน  ชวยเหลือผูอ่ืนบางสวน  และอาจจะใชจายมาเพือ่
ปจจัยเสริมอีกบางสวน  (ปจจัยเสริมในที่นี้  เชน  ทองเที่ยว  ความบันเทิง  เปนตน)  สาเหตุที่แนว
ทางการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  ไดถูกกลาวถึงอยางกวางขวางในขณะนี้  เพราะสภาพการดํารงชีวิต
ของสังคมปจจุบัน  ไดถูกปลูกฝง  หรือสราง  หรือกระตุน  ใหเกิดการใชจายอยางเกินตัว ในเรื่องที่
ไมเกี่ยวของ  หรือเกินกวาปจจัยในการดํารงชีวิต  เชน  การบริโภคเกินตัว   ความบันเทิงหลากหลาย
รูปแบบ  ความสวยงาม  การแตงตัวตามแฟชั่น  การพนันหรือการเสี่ยงโชค  เปนตน จนทําใหไมมี
เงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความตองการเหลานั้น  สงผลใหเกิดการกูหนี้ยืมสิน  เกิดเปนวัฏจักรที่
บุ ค คลหนึ่ ง ไ ม ส า ม า รถห ลุ ดม า ได ถ า ไ ม เ ป ลี่ ย น แปล งแนวท า ง ในก า รดํ า ร ง ชี วิ ต 
(http://loei.doae.go.th/chiangkhan/dowload/00.doc) 
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 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้  ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการวิจัยเพื่อสนับสนุน
แนวความคิดของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ซ่ึงเปนโครงการที่ผูวิจัยศึกษาอยูใน
ขณะนี้  เพื่อวิเคราะหวาโครงการศูนยเรียนรูนี้ดําเนินงานไปตามแนวคิดนี้อยางไร  ไดผลดีมากนอย
แคไหน  และนําแนวคิดนี้มาอธิบายวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดรับรวมกับแนวคิดอื่น  
 
2.2    แนวคิดการเรียนรูและการมีสวนรวม 
  2.2.1    แนวคิดการเรียนรู 
 คุณลักษณะของการเรียนรูมีความหมายกวางขวางมาก  การกําหนดความหมายของการ
เรียนรูจําเปนตองพิจารณาหลายๆ ทาง 
  Mednick ไดใหความหมายของการเรียนรูไวดังนี้คือ 
 1. การเรียนรูมีผลทําใหพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง 
 2. การเรียนรูเปนผลของการฝกปฏิบัติหรือฝกฝน และทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
 3. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะคอนขางถาวร ถาการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวก็ไมอาจเรียกไดวาเปนการเรียนรู การเรียนรูตองทําให
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอยางถาวร จนเกิดเปนนิสัย 
 4. การเรียนรูไมอาจสังเกตหรือเห็นไดโดยตรง การเรียนรูเปนเพียงตัวแปรตัวหนึ่ง 
(variable) ของตัวแปรอื่นๆ อีกมากมายที่มีอิทธิพลตอการกระทํา (performance) อยางไรก็ตาม วิธี
การศึกษาการเรียนรูจําเปนตองเกิดขึ้นผานพฤติกรรมที่เปนที่สังเกตเห็นได  ในการศึกษาการเรียนรู 
มักนิยมใชกลุมควบคุม (control group) ซ่ึงไมใหมีการเรียนรู เปรียบเทียบกับกลุมทดลอง 
(experimental group) ซ่ึงเปนกลุมที่มีโอกาสไดเรียนรู  
  Garry และ Kingsley ไดใหความหมายของการเรียนรูโดยทั่วไปไววาลักษณะที่สําคัญ
ทั่วไปของการเรียนรูประกอบดวย 3 ประการคือ 
 1. การเรียนรูจะเกิดขึ้นได ตองมีวัตถุประสงคหรือแรงจูงใจ 
 2. การตอบสนองหลายๆ ทางเพื่อนําไปสูทางแกไขของปญหา 
 3. การตอบสนองที่ถูกตองจะเปนโดยบังเอิญ หรือโดยการคิดมากอนก็ตาม จะชวยทํา
ใหเกิดทั้งการกระทําใหม หรือการกระทําเดิมเปลี่ยนแปลง 
 ความหมายของการเร ียนรูนี ้อาจกลาวงายๆ  ไดวา  “การเรียนรูเปนขบวนการ
พยายามปรับปรุงหรือดัดแปลงพฤติกรรมเพื่อใหไปถึงเปาหมายที่ตองการ ดวยความพึงพอใจที่
เกิดจากแรงจูงใจ” 
 จากความหมายของการเรียนรูที่วา “การเรียนรูเปนขบวนการที่มีผลทําใหพฤติกรรมที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น จะพบวามีขอแตกตางกันระหวาง 
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 1. ชนิดตางๆ ของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงเดิมที่มีสวนสัมพันธกันซึ่งจัด
วาเปนการเรียนรู 
 2. ชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกัน และการเปลี่ยนแปลงเดิมซ่ึงไมไดจัดวาเปน
การเรียนรู 
 ในที่นี้ควรจะไดมีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมบางประการซึ่งไมนับ
รวมอยูในความหมายของการเรียนรู 

 แนวโนมการตอบสนองดั้งเดิมกับการเรียนรู   (Native response tendencies versus learning) 
 พฤติกรรมสวนใหญของมนุษยมักเปนผลที่ไดจากการเรียนรู แตก็มีพฤติกรรมอีกหลาย
อยางที่มิใชเปนการเรียนรู ดังเชน 
 - พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเปนผลของปฏิกิริยาสะทอน (reflexes) หรือสัญชาตญาณ 
(instincts) เชน การหายใจ การกระพริบตา มานตาขยาย หรือหร่ีลงเพื่อรับแสง หัวเขากระตุกเมื่อถูก
เคาะ การสรางรังนก ฝูงแมงเมาบินเขากองไฟ ลูกปูเดินตามแมปู เปนตน 
 - พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพิมพแบบ (imprinting) ซ่ึงหมายถึงความรูสึกที่จะทํา
อะไรเหมือนผูอ่ืนหรือส่ิงอ่ืน ดังเชน ลูกเปดที่เพิ่งพักออกจากไขจะกระเถิบหรือเดินตามสิ่งหนึ่งส่ิง
ใดที่เคล่ือนที่อยูใกลๆ 
 พฤติกรรมเหลานี้มักเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยไมไดมีการเรียนรูเขามาเกี่ยวของเลย
ยิ่งในกรณีสัตวขั้นต่ําลงไปจะพบวา  พฤติกรรมเหลานั้นเปนผลของสัญชาตญาณเสียเปนสวนใหญ 

 การบรรลุวุฒิภาวะกับการเรียนรู (Maturation  versus  learning) 
 การเรียนรูมิไดเปนเพียงแตขบวนการเดียวที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเทานั้น 
ขบวนการที่ สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงคือ  การบรรลุวุฒิภาวะ 
(maturation) ซ่ึงหมายถึง  ขบวนการที่พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลของ ความงอกงาม 
และความเจริญเติบโตทางดานรางกาย ตัวอยางที่เห็นชัดคือ เด็กจะสามารถพูดหรือเดิน เมื่อเขามี
ความพรอมสําหรับทํากิจกรรมเชนนั้นได หรือจนกวาเด็กจะเจริญเติบโตขึ้นพอเพียง  การ
เปล่ียนแปลงทางดานวุฒิภาวะจะกอใหเกิดความพรอมของรางกายที่จะกระทําพฤติกรรมใหมๆได  
และพฤติกรรมใหมที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะเปนไปโดยธรรมชาติซ่ึงไมตองการฝกฝนหรือเตรียมพรอมใหมาก 
 ในบางครั้งเปนการยากที่จะแยกแยะวาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจาก
ผลของการบรรลุวุฒิภาวะ หรือการเรียนรู เพราะทั้ง 2 คํานี้มีการเกี่ยวของกันอยู อยางไรก็ดีเรามัก
เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายอยางจะมีผลเนื่องมาจากวุฒิภาวะของรางกาย และการเรียนรู
จะเปนเพียงสวนประกอบกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดภายหลังจากที่รางกายมีความพรอมเทานั้น 
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แนวคิดการเรียนรูใหความสําคัญ 3 ประการ 
 ประการแรก  แนวคิดเปนวิธีการหนึ่งที่นําไปสูขอบเขตของความรู แนวทางของการ
วิเคราะหและทําการวิจัยคนควาในเรื่องการเรียนรู แนวคิดใชแทนความคิดเห็นของผูวิจัยในเรื่อง
ที่วา คุณลักษณะใดของการเรียนรูที่มีคุณคาควรแกการศึกษามากที่สุด อะไรเปนตัวแปรชนิด 
independent variables และ dependent variables ที่ควรศึกษา ควรใชเทคนิคอะไรในการวิจัย ภาษาที่
ใชอธิบายควรเปนไปในรูปใด ดังนั้นแนวคิดจึงเปนเสมือนแหลงแนะแนวทางกระตุนกอใหเกิดมี
การวิจัยและใหความคิดทางวิทยาศาสตร 
 ประการที่สอง แนวคิดการเรียนรูหนึ่งๆ เปนความพยายามที่จะสรุปความรูมากมาย
เกี่ยวกับกฎของการเรียนรูใหไดเนื้อหาที่เขาใจและประกอบดวยเหตุผลอยางถูกตอง 
 ประการที่สาม แนวคิดการเรียนรูหนึ่งๆ เปนความพยายามสรางสรรคเพื่ออธิบาย การ
เรียนรูคืออะไร ทําไมแนวคิดจึงจําเปนและจะเรียนรูไดอยางไร 
 แนวคิดการเรียนรูเปนความพยายามที่จะใหสาระสําคัญที่วา คนเราเรียนรูอยางไร มี
กลไกอะไรบางที่เกี่ยวของกับการเรียน   ทําอยางไรผูเรียนจะไดรับประโยชนมากที่สุดสามารถนํา
ความรูที่ไดจากศูนยเรียนรูไปใชในการหาเลี้ยงชีพไดหรือไม   และแนวคิดไดใหขอคิดเห็น
อะไรบางในอันที่จะนําไปใชในการจัดการการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   
แนวคิดการเรียนรูนี้จึงเปนเสมือนเครื่องกําหนดแนวทางอยางกวางๆในการวิจัยในครั้งนี้ สวนการ
จะนําไปใชใหไดมากนอยและเปนประโยชนเพียงใดยอมขึ้นอยูกับผูใชที่จะตองพิจาณาเลือกให
เหมาะสม ( ศิริบูรณ  ศรีสุวรรณ  , ทฤษฎีการเรียนรู )  

 2.1.2    แนวคิดการมีสวนรวม   PAR  (Participatory Action Research)   
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาถือวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาเพราะเปน
การสงเสริมใหประชาชนเกิดความศรัทธาในตัวเอง (Self reliance) เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง                
(Self confidence) และความรูสึกเปนเจาของ (Sense of belonging) ซ่ึงการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ 
ของชุมชน จะนําไปสูความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพได ดวยการใหประชาชนไดมีโอกาส
บริหารงานตาง ๆ ดวยตนเองตามหลักประชาธิปไตยของประชาชน   
  สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน  หมายความถึง  การเปดโอกาสให
ประชาชน มีสวนรวมในการคิด  ริเร่ิม   พิจารณาตัดสินใจ  วางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมรับผิดชอบ
และติดตามผล   ในเรื่องอันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน (ยุวัฒน  วุฒิ เมธี ,  2534)  ในการ
ดําเนินการเรื่องใด เร่ืองหนึ่งหรือหลายเรื่อง  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  คือ   
  ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษา คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ตลอดจนความตองการของชุมชนเปนผูดําเนินการเอง  
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  ขั้นตอนที่ 2 ชุมชนเปนผูรวมคิดคนและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข
ปญหาและลดปญหาของบุคคล เพื่อสรางสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองตอบความ
ตองการของชุมชน  
  ขั้นตอนที่  3 ชุมชนรวมวางแผน กําหนดนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและ
แกไขปญหาสนองความตองการของชุมชน  
  ขั้นตอนที่ 4  ชุมชนรวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัด ใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวม   
  ขั้นตอนที่ 5  ชุมชนรวมจัดหาหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 6  ชุมชนรวมลงทุนในกิจกรรมของชุมชน ตามขีดความสามารถของชุมชนเอง   
ขั้นตอนที่ 7  ชุมชนรวมปฏิบัติตาม  แผนงาน  โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย

ที่ไดกําหนดไว 
ขั้นตอนที่  8  ชุมชนเปนผูรวมติดตาม  ตรวจสอบ  ควบคุม  ประเมินผล 

  นอกจากนี้  บัญชร แกวสอง (2539) ไดจําแนกกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาที่
ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถวัดเชิงคุณภาพได 5 ขั้นตอน 
คือ  

  ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นริเร่ิมการพัฒนา  
  ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นวางแผนการพัฒนา  
  ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นดําเนินการพัฒนา  
  ขั้นตอนที่4 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการรับ

ผลประโยชนที่ทําไดจากการพัฒนา หรือยอมรับผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุ 
และจิตใจอันแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม ทางสังคมหรือบุคคล  

  ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมประเมินผลการพัฒนา 
  ความสําคัญของแนวคิดการมีสวนรวม 
                    จากการดําเนินงานพัฒนาดานสุขภาพที่ผานมา องคการอนามัยโลก ไดวิเคราะหระบบ
การใหบริการสุขภาพวา เนนที่การรักษาโรคมากกวาการสงเสริมปองกันโรค และมีเพียงคนกลุม
นอยเทานั้นที่เขาถึงบริการทางสุขภาพ เปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ  ดังนั้นการดําเนินกิจกรรม
ในลักษณะนี้จึงไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนไดอยางจริงจัง  ไมวาจะมีการลงทุน
ไปมากเพียงใดก็ตาม  ตราบเทาที่ยังไมสามารถทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปองกันและสงเสริมสุขภาพแกตนเอง โดยเฉพาะกลุมคนที่ยากจน หรือ กลุมคนที่ดอยโอกาสในสังคม 
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               แนวคิดพื้นฐานเหลานี้ไดพัฒนาหาแนวทางแกไขตอมาจนกลายเปนแนวคิดของ การ
สาธารณสุข (Primary Health Care, PHC) ในคําประกาศ “อัลมาอตา” (Aluma Ata Declaration) ในป 
ค.ศ. 1978 ซ่ึงมีแนวคิดหลักที่สําคัญ ไดแก การมีสวนรวมของชุมชน (Community participation) ความ
ครอบคลุมในการจัดบริการแกผูรับบริการ (Universal Coverage) การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Appropriate Technology) และการประสานงานระหวางหนวยงาน (Intersectional 
Collaboration) ในแนวคิดของ PHC ที่กลาวมาทั้งหมดนี้พบวา แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน
เปนแนวคิดที่สําคัญที่สุด เนื่องจากถาสามารถทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยางแทจริงนั้น    หมายถึงการไดเขามาแกไขปญหาของชุมชนเพราะปญหาของชุมชนมี
ลักษณะเปนองครวม  เมื่อชุมชนเกิดความมุงมั่นขึ้นแลว โอกาสที่ชุมชนจะประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน ยอมมีความเปนไปไดสูง และเมื่อชุมชนมีสวนรวมในการเลือกและดําเนินการแกไขปญหาของ
ตนเอง ชุมชนยอมเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับชุมชนในการแกไขปญหา รวมถึงปญหาที่
ชุมชนเลือกนั้นนาจะสอดคลองกับความตองการของคนสวนใหญและเอื้อใหทุกคนในชุมชน
ไดเขาถึงบริการอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นแนวคิดการมีสวนรวมจึงเปนแนวคิดที่มีความสําคัญที่สุดจาก
แนวคิดทั้งหมดนี้ และเปนหัวใจในความสําเร็จของงาน Primary Health Care 
 

 การตีความแนวคิดการมีสวนรวม 
               การมีสวนรวมของชุมชน เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับจากหลาย ๆ หนวยงานของ
องคการระหวางประเทศ วาเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของงานในดานตาง ๆ เนื่องจากสามารถ
สรางโอกาส คนหาลูทางใหมในการพัฒนา และเปนที่ยอมรับกันวาควรมีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการเผยแพรแนวคิดนี้ ดังนั้นในหนวยงานพัฒนาตางๆ จึงมีการนําแนวคิดนี้มาใชอยาง
แพรหลาย จนทําใหมีการใหความหมายที่หลากหลายตามไปดวย ในการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ (UNRISD)(Oakley & Marsden, 1985)  ไดช้ีใหเห็นวาการให
ความหมายการมีสวนรวมเปนเรื่องที่ทําไดยาก แมไดกําหนดไวเพื่อใชในการปฏิบัติงานก็ไม
สามารถบอกไดวา การมีสวนรวมที่กําหนดไวนั้น เปนความหมายของการมีสวนรวมตามสภาพ
ความเปนจริงทางสังคม ความหมายการมีสวนรวมมีความยุงยากและซับซอน ดังนั้นการจะหา
ความหมายการมีสวนรวมที่เปนสากลจึงเปนไปไมได แตเมื่อไหรก็ตามที่มีการนําคํานี้ไปใชงานก็
เปนสิ่งจําเปนที่ตองกําหนดความหมายขึ้น และทําความเขาใจกับกระบวนการมีสวนรวม หรือ
วิธีการอยางไรที่สอดคลองกัน ดังนั้นเพื่อทําความเขาใจกับแนวคิดการมีสวนรวมใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
ไดนําเสนอความหมายการมีสวนรวม ไวดังนี้ 
  Oakley, P. (1989) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน  หมายถึง  กระบวนการทาง
สังคม ซ่ึงประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจของกลุมที่มีความตองการรวมกันภายใต
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สภาพพื้นที่เดียวกัน โดยจะมีการตัดสินใจในการปฏิบัติรวมกัน รวมถึงการกําหนดความตองการ 
การมีภาวะผูนํา การจัดองคกร การระดมทรัพยากร และการจัดการรวมกัน การแบงปนผลประโยชนและ
การไดรับผลประโยชน 
  อคิน   รพีพัฒน  (2527) กลาววา การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่ประชาชน
หรือชุมชนมีขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ การควบคุม การใช การกระจายทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม และความจําเปนขั้นพื้นฐานอยางสมศักดิ์ศรี รวมทั้งพัฒนาการ การ
รับรู และภูมิปญญาของประชาชน โดยประชาชนเปนผูกําหนดในการเขามามีสวนรวม และเปนผูทํา
ทุกอยางมิใชผูอ่ืนเปนผูกําหนดใหในการเขามามีสวนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมีสวนรวมในทุกอยาง   
                ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2532) กลาววา การมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในการวางแผน 
(Planning) การดําเนินการ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ทั้งนี้ตองเปนการ
ตัดสินใจของบุคคล ครอบครัวและชุมชนที่เขารวมดวยตนเอง 
  ในความหมายการมีสวนรวมที่กลาวมาขางตนนั้นเปนความหมายเชิงหลักการ  เพื่อให
ผูอานไดมีความเขาใจในแนวคิดนี้  แตเมื่อมีการนําแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ  พบวา การตีความหมายการ
มีสวนรวมในหลายโครงการมีความแตกตางไปจากความหมายเชิงหลักการซึ่ง Oakley และ Marsden 
(1985) ไดรวบรวมความหมายของคํานี้ จากโครงการพัฒนาชนบทกวาหนึ่งรอยโครงการที่อางวาไดใช
แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 
                    1. การมีสวนรวม คือ การชวยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนตอโครงการใด
โครงการหนึ่งที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาชาติ แตไมไดหวังใหประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ
หรือวิจารณเนื้อหาโครงการ 
                   2. การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนในชนบทรูสึกตื่นตัวเพื่อจะทราบถึงความชวยเหลือ
และตอบสนองตอโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเร่ิมของคนในทองถ่ิน 
                   3. การมีสวนรวม คือ การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ ใน
กระบวนการทํางาน และรวมรับผลประโยชนจากโครงการ นอกจากนั้นยังเกี่ยวของกับความพยายาม
ประเมินผลโครงการดวย 
                   4. การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจ
ตาง ๆ ในเรื่องที่มีผลกระทบตอเขา 
                   5. การมีสวนรวม คือ การที่ประชาชนมีทั้งสิทธิ และหนาที่ที่จะเขารวมในการแกไข
ปญหาของเขา    มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะตรวจสอบความจําเปนเรื่องการแกปญหา  หรือการ
พัฒนาทองถ่ิน   การระดมทรัพยากรทองถ่ินและเสนอแนะแนวทางแกไขใหม ๆ 
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                   6. การมีสวนรวม คือ กระบวนการดําเนินการอยางแข็งขัน หมายถึงบุคคล หรือกลุมที่มี
สวนรวมนั้นเปนผูริเร่ิมและมุงใชความพยายามความเปนตัวของตัวเอง ที่จะดําเนินการตามความคิด
ริเร่ิมนั้น 
                   7. การมีสวนรวม คือ การที่ไดมีการจัดการที่จะใชความพยายาม ความสามารถ ควบคุม
ทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตาง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ กลุมที่ดําเนินการตองไมถูก
ควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตาง ๆ 

จากความหมายของการมีสวนรวมเบื้องตน  สรุปไดวา  การมีสวนรวมมีความหมาย
กวางไปจนถึงการมีสวนรวมในความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุด สําหรับความหมายการมีสวน
รวมอยางกวาง คือ การมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจใหประชาชนมีสวนจากโครงการ สําหรับ
ความหมายการมีสวนรวมในลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ การใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่จะ
เขารวมแกไขปญหาของเขา ใหเขาเปนผูมีความริเร่ิมและมุงที่จะใชความพยายามและความเปนตัวของ
ตัวเองเขาดําเนินการ ควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา ซ่ึงถือวาเปนการ
มีสวนรวมอยางแข็งขัน (Active Participation) หรืออาจกลาวไดวาการมีสวนรวม เปนกระบวนการที่บุคคล 
กลุมคน ชุมชน ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการแกไขปญหาของตนเอง ตั้งแตขั้นตอนการ
วิเคราะหสถานการณ ระบุปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการ
ประเมินผล โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กระบวนการนี้ทําให บุคคล กลุมคน ชุมชน เกิดพลัง
อํานาจ มีความมั่นใจและกลาที่จะตัดสินใจในการที่จะพัฒนางานดานอื่นๆ ตอไปหรืออาจกลาวอีก
นัยหนึ่งคือการมีสวนรวมของชุมชนหมายถึง “กระบวนการตัดสินใจของชุมชน” ในการกําหนด
ความตองการ  การวางแผน  การดําเนินงาน   การจัดองคกร  การบริหารจัดการ  การระดมทรัพยากร  
การรับผลประโยชน และการประเมินผล  ซ่ึงจะนําไปสูการดูแลครอบครัว  ชุมชน  และพึ่งตนเองได 

 การนําแนวคิดการมีสวนรวมไปปฏิบัติ 
                        จากความหมายการมีสวนรวมที่มีความหลากหลาย ซ่ึงสงผลตอความหลากหลายใน
การปฏิบัติตามความเขาใจ มุมมอง และแนวคิดของผูปฏิบัติ ในการศึกษาของ Oakley และ Marsden 
(1985) ไดวิเคราะหการนําแนวคิดการมีสวนรวมไปปฏิบัติตามกิจกรรมที่ทํา สรุปไดเปน 4 ลักษณะ 
ไดแก 
                         1. การรวมมือกัน การบริจาค การชวยเหลือเกื้อกูล (Collaboration - Input - 
Sponsorship) 
                         2.  การพัฒนาชุมชน (Community Development) 
                         3.  การจัดตั้งองคกร (Organization) 
                         4.  การใหไดรับอํานาจ (Empowering) 
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การนําแนวคิดไปปฏิบัติในแนวทางที่แตกตางกันนี้ มีพื้นฐานมาจากทัศนคติ  มุมมองที่มีตอ
ประชาชน หรือชุมชน ที่แตกตางกัน  ตลอดจนความเขาใจในแนวคิดที่แตกตางกัน  โดยการ
นําไปใชในความหมายของการชวยเหลือเกื้อกูลนั้น  เปนการสะทอนแนวคิดของผูดําเนินโครงการ
ที่มองวาตนเองมีความรูอยางเพียงพอ เปนผูเชี่ยวชาญโดยเขาใจวาตนเองสามารถแปลความ
หมายความตองการของชุมชนลงไปในโครงการได  มีการออกแบบและวางแผนไวลวงหนาวาจะทาํ
อะไร  ที่มองวาเหมาะสมและเกิดประโยชนที่สูงสุดสําหรับชุมชน (Kelly & Van Vlaenderen,1996)  
หรือเปนการมองวาชุมชนขาดทักษะ  ขาดแคลนทรัพยากร  และลาหลังตองไดรับการพัฒนาแนว
ทางแกไขจึงเปนการใหในสวนที่ขาด ( http://203.157.71.149/users_file/File/Infomatio 
/abstract/par/par%204.doc) 
 ในการศึกษาหัวขอการวิจัยในเรื่องการสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  เพื่อ
วิจัยศึกษาแนวทางในการตั้งปญหานําวิจัยในขอแรกในเรื่องการสรางกระบวนการเรียนรู             
และนําไปรวมวิเคราะหเปรียบเทียบกับกลุมเปาหมายหลังจากเก็บขอมูลมาแลว  เพื่อทําความเขาใจ
ในเรื่องของการเรียนรูจากผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ  วามีการเรียนรูอยางไรรวมถึงการมีสวนรวมในการ
เรียนรู   หรือมีการนําเสนอแนวคิดทางดานการเกษตรที่เปนความรูสวนตัวหรือไมอยางไร   มีการ
รวมกันคิดพัฒนาศูนยเรียนรูหรือไม  เพื่อที่จะสามารถหาขอสรุปที่ถูกตองและชัดเจนขึ้นได 
 สรุปแลวการเรียนรูคือกระบวนการที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด        
คนสามารถเรียนไดจากการไดยิน  การสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี  การเรียนรูของเด็กและ
ผูใหญจะตางกัน เด็กจะเรียนรูดวยการเรียนในหอง การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณที่
มีอยู  แตการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากประสบการณที่ผูสอนนําเสนอ โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียน  ผูสอนจะเปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู  ที่จะใหเกิดขึ้น
เปนรูปแบบใดก็ไดเชน ความเปนกันเอง  ความเขมงวดกวดขัน หรือความไมมีระเบียบวินัย ส่ิง
เหลานี้ผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตอง
พิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียนดวย 
 
2.3   แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวมและการสื่อสารเพื่อสรางชุมชนเข็มแข็ง 
 การสื่อสารแบบมีสวนรวมหรือเรียกวา   “ การสื่อสารแบบประชาชนมีสวนรวม ”      
จะใหความสําคัญกับประชาชนเปนกลุมเปาหมายไดมีสวนรวมกับการพัฒนา   ซ่ึงการสื่อสารแบบมี
สวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งที่สําคัญของการสื่อสารชุมชนและสามารถชวยทําใหการพัฒนาเขาถึง
กลุมเปาหมายและตรงตามความตองการของประชาชน 
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 ท่ีมาของแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม 
 จากประวัติศาสตรยุคสมัยของกรีก   ผูที่เปนพลเมือง (Citizen) ของรัฐกรีกสามารถที่จะ
ไปมีสวนรวมแบบโดยตรง (Direct Participation) ในเรื่องการตัดสินประเด็นสาธารณไดทุกเรื่อง 
(Public Issues) ดวยการเปดอภิปราย  ช้ีแจง ใหขอมูลตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนที่เรียกวาเปน
รูปแบบ   “ประชาธิปไตย  “  อยางไรก็ตาม   เมื่อสังคมสมัยใหมมีขนาดใหญขึ้น  รูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบโดยตรงนั้นจึงเปนไปไมได     ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบของประชาธิปไตยแบบผาน
ตัวแทน (Representative Democracy) โดยที่คนสวนใหญจะทําการเลือกตัวแทนของตนไป
ดําเนินการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ 
 ในขั้นตอมา  การใชประชาธิปไตย แบบผานตัวแทนไดกอใหเกิดปญหาตามมาหลาย
ประการ  เชน  เมื่อประชาธิปไตยไดคัดเลือกตัวแทนของคนไปเพียงครั้งเดียว  แตผูแทนดังกลาวจะ
ไปทําการตัดสินใจในทุกเรื่องแทนประชาชนภายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ  ที่ตกลงกันเอาไว ( เชน 4  
ป  5  ป  หรือ  7 ป )  แตในทางปฏิบัติแลวบอยคร้ังที่ผูแทนไมสามารถตัดสินใจแทนประชาชนไป
ไดหมดทุกเรื่อง   นอกจากนั้นประชาชนยังขาดกลไกในการควบคุมตัวแทนของตนเอง  เชน  ไมมี
อํานาจบังคับใหผูแทนตัด   ใจตามความตองการของประชาชน  หรือผูแทนอยูหางไกลจากชุมชน  
และในทายที่สุดเมื่อระบบการเมืองการปกครองพัฒนารูปแบบที่ซับซอนมากขึ้น เชน  การตั้งพรรค
การเมือง   การตัดสินใจของผูแทนที่ตองถูกผลักดันจากพลังแรงอื่นๆ  (เชน  นโยบายพรรค)  แทนที่
จะโนมไปตามความประสงคของประชาชน 
 ดังนั้นในยุคสมัยปจจุบันจึงเริ่มเกิดคําถามตอการใชรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
แตเพียงรูปแบบเดียววาเปนรูปแบบที่ใชงานไดอยางเหมาะสมหรือไม   สําหรับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและคําตอบที่แนชัดแลวคือ   ไมเหมาะสมอาจจะไมเพียงพออยางแนนอน  ดังนั้นจึง
เกิดประชาธิปไตยแบบทางตรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง   เชนการเดินขบวนประทวงของประชาชนกลุม
ตางๆ การรวมตัวนัดหยุดงาน  การยื่นจดหมายเปดผนึก   ในทามกลางรูปแบบอันหลากหลายของ
ประชาธิปไตยโดยแบบทางตรงเชนนี้  การสื่อสารเปนชองทางที่สําคัญชองทางหนึ่งที่จะเอื้ออํานวย
ใหเกิดประชาธิปไตยแบบทางตรงควบคูไปกับประชาธิปไตยแบบผานตัวแทน  และการสื่อสาร
รูปแบบที่จะทําหนาที่ดังกลาวไดก็ตองเปนการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
 เปาหมายของการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
  1.  เพื่อกระตุนใหชุมชนมองเห็นคุณคาของตนเอง  เชน  การนําเอาภูมิปญญาของ
ชาวบานเผยแพรในวงกวาง 
 2.  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับชาวบานที่เขามามีสวนรวม  และเพื่อใหเห็นคุณคา
ความคิดและความเชื่อของเขา  ตัวอยางเชน  เมื่อมีการนําเอาแนวคิดเรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงมา
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เผยแพรในวงกวาง  และคนทั่วไปใหการยอมรับผานการแสดงทัศนะผานสื่อ  ก็จะทําใหชุมชนมี
ความมั่นใจในคุณคาของตนเอง 
 3.  เพื่อพิสูจนความเชื่อของชุมชนท่ีเคยคิดวาตนเองไมสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่ซับซอนได  การเขามารวมฝกอบรมการผลิตส่ือจะพิสูจนใหชาวบานเห็นวา  พวกเขาสามารถจะ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดหากมีโอกาส 
 4.  เพื่อสรางทักษะในการสรางสื่อใหกับชุมชน  เพื่อเปนชองทางที่ชุมชนจะสงขาวสาร
ออกไปจากจุดยืน  มุมมองและทัศนของตนเอง 
 5.  เพื่อชุมชนไดแสดงความรูสึก  ปญหา  วิธีการวิเคราะหปญหา  รวมทั้งวิธีการ
แกปญหาจากทัศนะของชุมชน 
 6.  ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากการริเริ่มของบางสวนของชุมชน   
หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  จะชวยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบใหกับทั้งชุมชนหรือ
ชุมชนอื่นๆเพื่อรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้เราตองยอมรับวา  ผลจากการใชแนวคิดการ
พัฒนาแบบบนลงลางนั้น  ไมเพียงแตไมไดผลตามที่คาดหวังเอาไวเทานั้น  หากยังกอใหเกิดความ
สูญเสียในเชิงภูมิปญญาวัฒนธรรมของชุมชน กลาวคือ  ชาวบานจะเกิดวัฒนธรรมแหงการพึ่งพา  
การรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก  และไมเชื่อมั่นวาตนเองจะแกไขปญหาตางๆ  ไดดวย
ความสามารถของตนเอง 
 7.  เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารชุมชนนั้น   จะเนนเรื่องราวที่มีสาระประโยชนตอ
ชีวิตของชุมชนเอง   ดังนั้นสื่อประเภทนี้จึงชวยเพิ่มสัดสวนของการสรางสื่อที่มีสาระใหแกชุมชน
ใหมีปริมาณมากขึ้นเพื่อถวงดุลกับการสื่อสารที่มุงเนนแตความบันเทิงและการหลีกหนีปญหา
(Escapist) ที่จากสื่อมวลชนกระแสหลัก 
 

 การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร 
 จากตนกําเนิดแนวคิดการพัฒนาเรื่องการมีสวนรวม  ในระยะแรกๆที่มีการนําแนวคิดนี้
มารณรงคใชในทางปฏิบัติ  เนื่องจากการรับรูและความเขาใจรวมตอแนวคิดดังกลาวยังไมชัดเจน   
จึงเกิดการปฏิบัติที่แตกตางกันและมีการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนออกไปจากเปาหมายเดิม  เชน มีการ
รณรงควา  ในการทําโครงการพัฒนาชนบทนั้น  ตองใหชาวบานมีสวนรวมดวยการนําเงินทองและ
แรงงานเขามามีสวนรวม  แตในขั้นตอนอื่นๆ  ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดการ  การดําเนินงาน  
การแบงผลประโยชนที่เกิดขึ้นยังอยูในอํานาจของเจาหนาที่รัฐเหมือนเดิม 
 สําหรับเรื่องการมีสวนรวมในการสื่อสารก็อาจจะมีปญหาเชนเดียวกัน   กลาวคือมี
ระดับตางๆที่แตกตางกันไปของการเขามามีสวนรวมของการสื่อสาร  ปจจัยที่จะเขามามีสวน
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กําหนดระดับความมากนอยของการมีสวนรวมนั้น  จะเกี่ยวของกับองคประกอบของการสื่อสาร
ดังนี้ 
 1.  เปาหมายของการสื่อสาร   ไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด  เชน  
ในระดับเขามารวมแสดง  ระดับเปนผูรับสารที่คอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ  (Feedback)  ระดับวาง
นโยบายเปนตน  
 2.   ลักษณะสองทาง  Interactivity  ของการสื่อสาร  ยิ่งการสื่อสารที่เอ้ืออํานวยใหมี
ลักษณะโตตอบกันอยูตลอดเวลามากขึ้นเทาใด  โอกาสที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมีมากขึ้น
เทานั้น 
 3.  ใครคือผูสงสาร   ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมาก
นอยและทั่วถึงหรือไม  หรือเมื่อเปรียบเทียบระหวางนักสื่อมวลชนอาชีพ  เจาหนาที่รัฐ  และ
ชาวบานสัดสวนที่จะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง 
 4.  ประเภทของเนื้อหาสาร   เปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับสภาพความเปนจริงของชุมชน
หรือไม  ตัวอยางเชน   ปจจุบันนี้  แมโทรทัศนจะมีรายการประเภทวิเคราะหขาวและสถานการณ
ปจจุบันแตทวา  เนื้อหาทั้งหมดยังคงเปน “วาระแหงชาติ”  เปนสวนใหญโอกาสที่ประเด็นทองถ่ิน
จะไดเขาไปเปนเนื้อหาในสื่อมวลชนยังมีอยูนอย  นอกจากนั้นวิธีการนําเสนอเนื้อหา  หากมีลักษณะ
ของการสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน (dialogue) แสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย 
(Collaboration) และกอใหเกิดการตัดสินใจโดยกลุม (Group decision making) ก็จะยิ่งทําใหการมี
สวนรวมมีโอกาสมากขึ้น 
 5.  ประเภทของชองทาง/ส่ือ โดยหลักการทั่วไปแลว ส่ือขนาดเล็ก เชน ส่ือเฉพาะกิจจะ
เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมไดมากกวาสื่อมวลชน ส่ือที่ชาวบานคุนเคย เชน ส่ือประเพณี ก็จะ
เอ้ืออํานวยใหชาวบานเขารวมไดงายกวาส่ือสมัยใหมที่แปลกหนา อยางไรก็ตาม ก็มิไดหมายความ
ถึงการปดโอกาสโดยสิ้นเชิง สําหรับสื่อสมัยใหมหรือส่ือท่ีมีขนาดใหญเชนสื่อมวลชน เพียงแตมีขอ
พึงตระหนักถึงความยากงายในการเขามีสวนรวมของสื่อประเภทตางๆ และการคนคิดสรางสรรค
กิจกรรมและชองทางแบบใหมที่จะอํานวยความสะดวกในการเขามีสวนรวมของประชาชน 
 6.  ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) สําหรับการสื่อสารแบบมีสวน
รวมนั้น   จะมีความเชื่อพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูรับสารที่แตกตางไปจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
กระแสหลักโดยสิ้นเชิง กลาวคือ แนวคิดใหมนี้จะเชื่อวา ผูรับสารนั้นมิใชผูที่วางเปลาและไมรูเลย
เกี่ยวกับเนื้อหาสารที่จะสื่อไป ตัวอยางเชน แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ในหมู
ประชาชนก็มีแนวคิดเชนนี้อยู แตอาจจะแตกตางไปจากแนวคิดเรื่อง “ความจําเปนขั้นพื้นฐาน” 
(จปฐ) ของกระทรวงสาธารณสุข และนอกจากผูรับสารจะมีความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสารแลว 
วิธีการรับสารของประชาชนก็มิไดเปนอยาง Passive หากทวาเปนไปอยาง active และประชาชน
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ผูรับสารมักจะมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) ทั้งแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ ประจักษ
พยานที่เห็นไดอยางชัดเจนในกรณีที่เนื้อหาสื่อนั้นมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชน เชน การ
พูดคุยหลังจากดูละครโทรทัศนแลว ดังนั้น ไมวาชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับการสื่อสารในระดับ
ใดก็ตาม การจัดชองทางสําหรับปฏิกิริยาปอนกลับก็เปนปจจัยที่จําเปนอยางขาดไมไดของการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวม 

 ระดับการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชนนั้นกระทําไดในหลายระดับ  และไดมี
นักวิชาการหลายทานจัดแบงระดับการมีสวนรวมเอาไวหลายๆแบบ   การสื่อสารกาญจนา แกวเทพ 
(2543 : 57-61) ไดแบงระดับการมีสวนรวมของชุมชนเอาไว 3 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับที่
นอยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร / ผู ใชสาร (Audience / Receiver / Users) 
2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง / ผูผลิต / ผูรวมผลิต / ผูรวมแสดง (Sender/Producer/Co-

producer/Preformance) 
3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย (Policy Maker/Planner) 

 1. การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร 
 เปนขั้นตอนของการมีสวนรวมในระดับลางที่สุด กลาวคือ ในกระบวนการสื่อสาร
ตั้งแตตนยังอยูในการกําหนดของผูสงสาร ไมวาจะเปนการเลือกประเด็นเนื้อหา การเลือกวิธีการ
นําเสนอไปจนกระทั่งการเลือกชองทางสื่อท่ีจะใชเผยแพร และผูรับสารก็ยังคงมีฐานะเปนเพียงผูรับ
สารแตเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม ส่ิงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสําหรับฐานะของผูรับสารในการ
ส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมก็คือ 

1. 1  ตองมีการขยายแนวคิดของผูรับสาร ใหตระหนักถึงสิทธิที่จะรูของตน (Right 
know/Right to be inform) และนอกจากนั้น สิทธินี้ยังขยายไปถึงสิทธิที่จะบอกเลาขอมูลขาวสาร
ของตนตอสาธารณะดวย (Right to inform) 
 1.2  จะตองสรางหลักประกันในการมีสวนรวมของผูรับสาร ทั้งในชวงขาเขา (Input) 
และชวงขาออก (output) เชน ในชวงนําเขาขอมูล จะตองมีการสํารวจวามีชองทางขาวสารอะไรบาง
สําหรับชุมชน โอกาสในการเขาถึงเปนอยางไร เนื้อหาของขาวสารนั้นเกี่ยวของกับชุมชนหรือเปลา
และมีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะอยางไร 

1.3  ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร ก็คือ ชองทางขาวสาร (Channel) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบางชวงเวลาที่เปนชวงระยะเวลาสําคัญของชุมชน ตัวอยางเชน เมื่อมีกรณี
รัฐมนตรีสัญจรหรือการทําประชาพิจารณในตางจังหวัดและมีการถายทอดรายการดังกลาวผาน
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ส่ือมวลชน จะตองมีการสํารวจวา มีชองทางอะไรบางที่ประชาชนในบริเวณดังกลาวจะไดรับ-สง
ขาวสารอยางทั่วถึง ในกรณีเชนนี้ มาตรการเพิ่มชองทางการสื่อสาร (Addition of Channel) เปนสิ่งที่
จําเปน 

 2. การมีสวนรวมในฐานะผูสง/ผูผลิต/ผูรวมผลิต/ผูรวมแสดง 
 เปนขั้นตอนของการมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้นมาและจําเปนตองสรางเงื่อนไขใหมๆ 
เพิ่มเติมหรือตองมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกาๆ ที่มีอยู การเขามามีสวนรวมในฐานะ
ผูผลิตหรือผูรวมผลิตนั้น ยังแบงออกไดเปนหลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดของการผลิตส่ือ คือ 

2.1 ขั้นกอนการผลิต (Pre-production Stage) อันไดแก ขั้นตอนการเตรียมการกอนการ 
ผลิตสื่อ กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะประกอบดวยการเลือกประเด็นหัวขอ การเลือกแงมุมที่นําเสนอ 
การรวบรวมขอเท็จจริงที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบ การเขียนบทแบบตางๆ การคัดเลือกฉากและตัว
แสดง เปนตน 

2.2  ขั้นการผลิต (Production Stage) ไดแก ขั้นตอนของการลงมือผลิต เชน การเขา
หองจัดรายการในกรณีของวิทยุ การลงมือถายทําในกรณีของวิดีโอ โทรทัศน/ภาพยนตร เปนตน 

2.3  ขั้นหลังการผลิต (Post-product Stage) ไดแก ขั้นตอนหลังการถายทําเสร็จแลว ก็
ตองมีการตัดตอ การอัดเสียงประกอบ การเพิ่มเติมดานเทคนิคตางๆ เปนตน 
 ชุมชนอาจจะเขามามีสวนรวมในการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งแตละขั้นตอน
อาจจะตองมีการสรางเงื่อนไขใหมๆ เชน หากตองการใหชาวบานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนการ
ผลิต ก็จําเปนตองมีการอบรมใหชาวบานเรียนรูการใชอุปกรณเสียกอน อยางไรก็ตาม จะเปนการดี
อยางยิ่งที่จะเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมใหมากที่สุดในลักษณะการรวมคิด รวม
วางแผน รวมดําเนินการระหวางนักสื่อมวลชนกับชุมชน  แมวาชาวบานอาจจะไมมีเวลาที่จะมา
เรียนรูการใชอุปกรณเครื่องมือไดอยางชํานาญจนถึงขั้นการลงมือผลิตไดดวยตัวเองก็ตาม อันที่จริง
การใชเครื่องมือนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นของการมีสวนรวม ซ่ึงชาวบานอาจจะไมจําเปนตองลง
มือใชเครื่องมือเอง แตก็สามารถจะเขารวมไดอยางเต็มที่ เชนในขั้นตอนกอนการผลิต การให
ชาวบานเปนคนเลือกประเด็น วิธีการที่จะนําเสนอ เลือกหาสถานที่ที่จะใชเปนฉากถายทํา           
และหลังจากที่ถายทําออกมาแลวก็นํามาฉายใหชาวบานชมกอน   เพื่อแสดงความคิดเห็นพูดคุย
แลกเปลี่ยนทัศนะกัน 
 สําหรับในขั้นตอนหลังการผลิตนั้น  ก็นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะการตัดตอ
เทปเสียงหรือเทปโทรทัศนนั้นมีความสําคัญในการถายทอดความหมายออกไป ในขั้นตอนนี้ อาจจะ
ใชรูปแบบทํางานตัดตอรวมกันระหวางนักสื่อมวลชนกับชาวบาน หรือหลังจากที่นักสื่อมวลชนตัด
ตอเสร็จเรียบรอยแลว   ก็นําไปใหชาวบานดูเพื่อรับฟงความคิดเห็นแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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 นอกเหนือจากความจําเปนในการสรางเงื่อนไขใหมๆ เชน การฝกอบรมดานการใช
เครื่องมือการผลิตแกชาวบานแลว การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับการผลิตนี้ยัง
ตองมีการเปลี่ยนแปลงปฏิ รูปเงื่อนไขเกาๆ  บางประการอีกดวย  เชน  การปฏิ รูปองคกร
ส่ือสารมวลชนและวิธีการทํางานของนักสื่อมวลชน 

 3. การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนกําหนดนโยบายนั้น ถือวาเปนรูปแบบสูงสุดของการ
มีสวนรวม และดังที่จะไดสังเกตเห็นวา ยิ่งระดับของการมีสวนรวมสูงขึ้นมากเทาใด สัดสวนของ
ชุมชนที่จะเขามามีสวนรวมไดก็จะเล็กลง กลาวคือ ในระดับของผูรับสาร คนในชุมชนทุกคน
สามารถมีสวนรวมได แตเมื่อขึ้นมาถึงขั้นการผลิต    ก็อาจจะมีคนบางกลุมในชุมชนเทานั้นที่จะเขา
มามีสวนรวม จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดทายคือ   ระดับการวางแผนและนโยบายนี้    ก็คงมีตัวแทน
บางคนเทานั้นจากชุมชนที่จะเขามาดําเนินกิจกรรมในระดับนี้ 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผน และกําหนดนโยบายการใชส่ือของชุมชนนั้น 
หมายถึง การวางแผนและนโยบายดําเนินการใชส่ือที่รวมเอาชุมชนเขามาอยูในโครงสรางการ
ส่ือสารของชุมชน    กลาวในระดับกวางอาจจะหมายความถึง   การวางแผนและกําหนดนโยบาย
ของการสื่อสารของชุมชนกลาวในระดับกวางอาจจะหมายความถึง  การวางแผนและกําหนด
นโยบายของการสื่อสารทุกประเภทที่มีอยูในชุมชน ไมวาจะเปนสื่อประเภทใด เชน ส่ือมวลชน 
(วิทยุ หนังสือพิมพหมูบาน) ส่ือเฉพาะกิจ (วิดีโอ โปสเตอร หอกระจายขาว เสียงตามสาย) ส่ือ
ประเพณี รวมทั้งส่ือบุคคล การวางแผนนั้นจะเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางสื่อแตละประเภท
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช   ตัวอยางเชน  เมื่อมีการฟงรายการวิทยุที่เสนอสารคดีเร่ือง
การปรับปรุงดินดวยวิธีการแบบชีวภาพหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารของชุมชน   ก็อาจจะ
ติดตอขอเทปดังกลาวมาออกอากาศซ้ําผานหอกระจายขาว เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงใหแก
ชาวบาน หรืออาจจะสงตอใหโรงเรียนจัดทําออกมาเปนโปสเตอรเพื่อใหเปนสื่อที่คงทนถาวร 
เหมาะสําหรับการศึกษามากขึ้น เปนตน 
 สวนในระดับที่แคบลงมาอาจจะหมายถึง การมีสวนรวมในการกําหนดแผนและ
นโยบายของสื่อบางประเภทที่จะเขามาในชุมชน ตัวอยางที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย คือ การทํา
วิทยุชุมชนที่ในโครงสรางของการดําเนินงานจะมีตัวแทนชาวบานเขาไปอยูในทุกขั้นตอน คือ ทั้ง
ระดับคณะกรรมการบริหารวิทยุ ทั้งระดับการผลิต กลาวคือเปนการรับผิดชอบรวมกัน ชุมชนเองก็
ตองรับผิดชอบการดําเนินงานของสื่อ ซ่ึงรวมทั้งดานงบประมาณ อุปกรณ บุคลากร เปนตน สวนส่ือ
นั้นก็ตองตอบสนองตอความตองการของชุมชน (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2543 : 67-73) 
 

DPU



 

 

50
 

 ในการศึกษาสวนนี้เพื่อแสดงใหเห็นวา  เร่ืองของการสื่อสารแบบมีสวนรวมในชุมชน 
เปนสิ่งสําคัญในการศึกษาเรื่องของการสื่อสารของชุมชน  ในการวิจัยคร้ังนี้จะใหความสําคัญกับ
ผูเขารวมศูนยเรียนรูวามีสวนรวมในการสื่อสารระดับใด  อยางไร  ลักษณะไหน  และมากนอยแค
ไหน  ตั้งแตการคิดกิจกรรมดานการเกษตรใหมๆ   รวมถึงการรวมกันคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ศูนยและชวยเหลือซ่ึงกันและกันได   ดังนั้นแนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวมจึงเปนแนวคิดที่มี
ความสําคัญในการวิจัยในครั้งนี้  เพราะจะเปนการชี้ใหเห็นถึงรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ของศูนยเรียนรูแหงนี้ 
 แนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวม  ผูศึกษาใชแนวคิดนี้เขามาเพื่ออธิบายวิเคราะห
ในประเด็นคําถามปญหานําวิจัยขอแรก  ในเรื่องของการสื่อสารแบบมีสวนรวมของผูเขารวมศูนย
เรียนรู 

 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 
  แนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชน (Community   Communication) 
 Marc Nerfin (1977)  นําเสนอคุณลักษณะที่สําคัญๆ ของกระบวนทัศนใหม        ในการ
พัฒนาซึ่งเรียกวา  Another  Development  ดังนี้ 
 1.  Need – oriented   เปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน  เปน
หลัก   ความตองการนี้รวมทั้งความตองการทางวัตถุ  และนอกเหนือจากวัตถุ  เชน ความอบอุนใน
ครอบครัว  โดยถือวานอกเหนือจากปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตแลว  คนเรายังมีความตองการ
ความเปนมนุษยที่ตองการแสดงออก  ตองการความคิดสรางสรรค  ตองการความเสมอภาค            
มีศักดิ์ศรีและเปนผูกําหนดชะตากรรมตนเอง 
 2.  Endogenous  เปนการพัฒนาที่ เกิดจากแกนกลางของแตละสังคมเกิดมาจาก
เอกลักษณ  คานิยม  และวิสัยทัศนของสังคมนั้นๆ  มิใชเปนการพัฒนาที่นําเขามาจากสังคมอื่นๆ 
 3.   Self – Reliance  เปนการพัฒนาที่พึ่งพาความแข็งแกรงและอาศัยทรัพยากร    ไมวา
จะเปนวัตถุ  แรงงานบุคคล  รวมทั้งภูมิปญญาวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ คําวา “ การพึ่งพากัน “ 
หมายถึง  การพึ่งพาแบบสวนรวม   ที่ภาษาไทยเรียกวาการพึ่งพาอาศัยกัน (Collective self – reliance)     
ซ่ึงเทากับเปนการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันดวย  ในทางปฏิบัติชุมชนแตละแหงสามารถสรางระบบการ
พึ่งพาอาศัยกันระดับชาติและระดับโลกได  แตทวาตองมีรากฐานปกหลักอยูที่ทองถ่ินของตนเอง 
 4.  Ecologically  sound  เปนการพัฒนาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีเหตุผล คํานึงถึง
ศักยภาพของชุมชนที่จะจัดการกับการพัฒนานั้น  รวมทั้งตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
ยาวนานถึงคนรุนตอไปดวย    เปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมกันการ
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พัฒนาหรือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช   ตองดําเนินการอยางระมัดระวังใหสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพสังคม  ระดับวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 5.  Based  on  Structural  Transformations  เปาหมายการพัฒนาตองเนนการพัฒนาที่
ครอบคลุมมิติทุกดานของสังคม  ไมวาจะเปนเรื่องความสัมพันธทางสังคม  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
การแบงพื้นที่ใชสอยของสังคมรวมทั้งโครงสรางอํานาจโดยการจัดระบบใหประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเขามามีสวนรวมตัดสินใจ  และสามารถดําเนินการบริหารจัดการไดดวย
ตนเอง (Self – Management) ตัวอยางเชน  แนวคิดเรื่องการใชชุมชนจัดการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติดวยตนเองเปนตน 

 คุณลักษณะของการสื่อสารชุมชน  (Community   Communication) 
 กาญจนา  แกวเทพ  และคณะ (2543)  กลาวถึงคุณลักษณะของกรสื่อสารชุมชน  ดังนี้ 
 1.   เปนการสื่อสารแบบสองทาง  (Two-way Communication )  ที่ผูสงสารและผูรับ
สารสามารถมีปฏิกิริยาตอบโต (Interactivity)  กันอยูตลอดเวลาทั้งในลักษณะที่เปนทางการหรือไม
เปนทางการก็ได   ลักษณะการสื่อสารแบบสองทางทําใหสถานะของผูสงและผูรับไมตายตัว  แตจะ
มีการผลัดเปลี่ยนบทบาทอยูตลอดเวลา 
 2.   ทิศทางการไหลของขาวสาร  (Flow  of  information)  ในขณะที่กระบวนทัศนการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนาแบบกระแสหลักนั้น   ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางจํากัด  คือ        
มีการไหลจากเบื้องบน (เจาหนาที่รัฐ) ไปสูเบื้องลาง (ประชาชน)  เทานั้น  แตการสื่อสารชุมชนนั้น  
การหลั่งไหลของขาวสารจะมีทิศทางที่หลากหลายมาจากทุกทิศทุกทาง  ทั้งจากบนลงลาง       
(Tow-down)  แบบลางสูบน  (Bottom – up)  และแบบแนวนอน (Horizontal)  ดังนั้น  ขาวสารจึง
อาจจะไหลจากนักวางแผนพัฒนาไปสูชาวบาน  จากสื่อมวลชนไปสูผูรับสารในชนบท  ในเวลา
เดียวกันชาวบานอาจจะสงขาวสารขึ้นไปยังเจาหนาที่ของรัฐหรือมีการแลกเปลี่ยนติดตอขาวสาร
ระหวางกลุมชาวบานดวยกัน 
 นอกจากจะใชมิติ  (Dimension)  เร่ืองทิศทางเปนเกณฑพิจารณาแลว  ยังมีนักวิชาการ
บางทาน  เชน Pavelka  (1978)  ใชเกณฑนี้ทําใหการไหลของขาวสารใน  3  ทิศทาง  คือ  การไหล
ของขาวสารจากสื่อภายนอกชุมชนเขามาสูชุมชน  การใชส่ือเพื่อสงสารเรื่องราวของชุมชนออกไป
ยังบุคคลภายนอก  และการใชการสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนเอง  เพื่อชวย
ยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับความตองการ  และการแสดงออกซึ่งความเปนตัวของตัวเองของ
ชุมชน 
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 3.   เปาหมายของการสื่อสารชุมชน  (Purpose)   มีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมที่จะ
กําหนดเปาหมายของการสื่อสารเพื่อชุมชน   ตัวอยางเชน 
  3.1.  การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูเกี่ยวของเปนเกณฑ  การสื่อสาร
ชุมชนจะมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับตางๆ  ดังนี้ 
 3.1.1 ระดับชุมชนมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
 3.1.2 ระดับหนวยงานนอกชุมชน  เปนการสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยน 
แปลงองคกรหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนา  และการสื่อสาร 
  3.1.3  ระดับสังคมสวนรวม  เปนการสื่อสารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับกวาง 
  3.2.  การกําหนดเปาหมายโดยสอดคลองรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร  อาจ
กําหนดเปาหมายของการสื่อสารชุมชนไดเปน  3  เปาหมายยอยๆ  คือ 
 3.2.1  เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ  อันมักไดแก  
ทิศทางการไหลของขาวสารจากบนลงลาง  (อยางไรก็ตาม  ทิศทางการไหลแบบอื่นๆก็ใชเปาหมาย
นี้เชนกัน) 
 3.2.2   เพื่อเปนชองทางแสดงออกซึ่งตัวตนของชุมชน (Community   Self     
– expression)   อันอาจหมายรวมตั้งแตการแสดงออกซึ่งความตองการของชุมชนไปจนกระทั่งถึง
การแสดงออกซึ่ง  สิทธิ  ศักดิ์ศรี  ภูมิปญญาของชุมชนดวย 
 3.2.3  เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล  (Development of the 
individual’s self)  ในหนวยที่เล็กลงมากกวาชุมชน  การสื่อสารชุมชนจะทําหนาที่คลายๆเปนเวที
แหงการศึกษาเรียนรูที่ชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มที่ 
 4.  เปนการสื่อสารที่ เกิดขึ้น  และดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน (Need-oriented)  ซ่ึงสอดคลองกับคุณลักษณะของกระบวนทัศนการพัฒนาแนวใหม 
 5.   หนาที่ของการสื่อสาร  Windahi และคณะ (1992) ระบุหนาที่ของการสื่อสารชุมชน
ประกอบดวย 
  5.1  หนาที่ในการแสดงออก (Expression  function) บุคคลหรือกลุมสามารถแสดง
ความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อที่จะสรางเอกลักษณของตนเองได 
  5.2  หนาที่ทางสังคม (Social   function)  คือ  การเขาไปมีสวนรวมในการสื่อสาร
เพื่อสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน 
  5.3  หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (Information   function)  ซึ่งเปนหนาที่พื้นฐาน
ของการสื่อสารทั่วไป   ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางรอบดาน ผูรวมกระบวนการสื่อสาร
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ทุกคนไดแลกเปลี่ยนขอมูล  และความรูเพื่อยกระดับความเขาใจ  และความรูในเรื่องการสื่อสารและ
ทักษะถายทอดไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมรวมการพัฒนาชุมชน 
  5.4  หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control  activation function)  การ
ส่ือสารจะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง  หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและ
ชุมชนได  เนื่องจากการสื่อสารชุมชนมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางที่มีขั้นตอนปฏิกิริยา
ปอนกลับ (Feedback) 
 นอกจากนี้  Berrigan (1979) เพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการของการสื่อสารชุมชน คือ 

6.   เนนการปรับปรุงส่ือใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของชุมชน 
7.   ตองเปนส่ือที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลาเพื่อใชหาขาวสาร

เพิ่มพูนความรู  หรือเพื่อความบันเทิง 
8.   เปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participate) ในหลายๆบทบาทไมวาจะเปนผู

วางแผนการใชส่ือ  ผูผลิต  ผูแสดงเปนตน 
9.   เปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน  มีใชเพื่อชุมชน  หมายความวาตัวตนของชุมชนที่จะ

แสดงออกนั้น  ตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง  มิใชเปนผูอ่ืนมาทําใหชุมชน 
10. เปนเครื่องมือถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง  มาเปนเวทีสําหรับ

แลกเปลี่ยนขาวสาร  และทัศนะของคนทุกคน 
  ในการศึกษาเรื ่องการสื ่อสารแบบมีสวนรวมในหัวขอนี ้เปนการนําแนวคิดการ
สื่อสารเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งเขามาอธิบายซับพอรตในเรื่องเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน 
เพื่อหาขอสรุปวาถาชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนแลว  ชุมชนก็จะเกิดความเข็มแข็ง
ขึ้นมาได  เพื่อหาขอสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับผูนําทางความคิดเห็น (Opinion leader) 
 ผูนําทางความคิดเห็น  หมายถึง  บุคคลที่สามารถมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของผูอ่ืน 
(Rogers, 1983 : 271) 
 เสถียร เชยประทับ (2530 : 43) กลาววา ผูนําทางความคิด คือ ระดับที่บุคคลหนึ่ง
สามารถมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมที่เปดเผยของบุคคลอื่นๆ ตามที่บุคคลผูนั้นตองการโดย
อาศัยวิธีที่ไมเปนทางการ และสามารถมีอิทธิพลเชนนี้ไดคอนขางบอย 
 ผูนําทางความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่ง อาจไมใชผูนําความคิดเห็นในอีก
เร่ืองหนึ่งหรืออีกกิจกรรมหนึ่ง เชนผูนําความคิดเห็นทางการเมืองจึงไมใชผูนําความคิดเห็นดาน
แฟรช่ันความงาม 
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 คุณลักษณะของผูนําทางความคิด 
 เนื่องจากการที่ผูนําความคิดสามารถมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของผูอ่ืน สงผลใหบุคคล
นั้นๆ ยอมรับส่ิงที่ผูนําทางความคิดชี้แนะ และนํามาซึ่งการปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงตองมีการวิเคราะห
คุณลักษณะของผูนําทางความคิดวาเปนอยางไร จึงไดรับความเชื่อถือจากคนสวนใหญที่อยูในสังคม
เดียวกัน 
 Rogers (1983 : 282) ไดกําหนดคุณลักษณะของผูนําทางความคิด (Characteristics of 
Opinion Leaders)  ซ่ึงประกอบไปดวย 
 1.  การสื่อสารภายนอก (External Communication) มีการกําหนดกฎหลักไวดังตอไปนี้ 
  1.1  ผูนําทางความคิดสามารถเขาถึงส่ือมวลชนไดมากกวาผูตามทางความคิด 
  1.2  ผูนําทางความคิดมีลักษณะสากลมากกวาผูตามทางความคิด 
  1.3  ผูนําทางความคิดมีการติดตอกับเจาหนาที่พัฒนามากกวาผูตามทางความคิด 
 2.  การเขาถึง (Accessibility) ผูนําทางความคิดตองสามารถพูดคุยไดโดยตรงกับผูอ่ืน
หรือมีสวนรวมในสังคมทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ 
 3. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ (Socioeconomic Status) ผูนําทางความคิดจะมี
สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจสูงกวาผูตามทางความคิด 
 4.  ความเร็วในการรับนวกรรม (Innovativeness) ผูนําทางความคิดจะยอมรับนวกรรม
ไดเร็วกวาผูตามทางความคิด เมื่อในสังคมมีบรรทัดฐานที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงผูนําทาง
ความคิดจะยอมรับนวกรรมไดเร็วกวาแตถาบรรทัดฐานของระบบสังคมไมเอื้ออํานวยตอการ
เปลี่ยนแปลงผูนําทางความคิดจะไมยอมรับนวกรรมไดเร็วนัก 
 วิษณุ สุวรรณเพิ่ม (2525 : 147) กลาววา ผูนําทางความคิดนั้นจะมีอิทธิพลตอประชาชน
ในชุมชนนั้นๆ และมีสวนสําคัญตอบุคคลซึ่งไมสามารถรับขาวสารจากสื่อมวลชนไดซ่ึงมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
 1. ผูนําทางความคิด หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนใดๆ ยอมมีลักษณะทางการให
ขาวสารแกชุมชนนั้นเปนผูแสวงหาขาวสารใหมๆ มาปอนใหกับกลุมชุมชนอยูเสมอ (Giving and 
seeking information) 
 2. ผูนําทางความคิดโดยมากจะเปนผูรับสารจากสื่อมวลชนมากกวาผูอ่ืนในชุมชนของ
ตน ซ่ึงจะฟงมาก อานมาก เห็นมาก 
 3. ผูนําทางความคิด เปนศูนยกลางของการสื่อสาร เปนเครือขายของการสื่อความหมาย 
บางครั้งเปนตุลาการทางความคิดหรือผูตัดสินใจในขาวสารขอมูลตางๆ ของสมาชิก บางทีผูนําทาง
ความคิดนั้นยังตองแสวงหาขาวสารขอมูลจากผูนําทางความคิดของกลุมอ่ืนอีกตอหนึ่ง 
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 โดยสวนใหญแลว ผูนําทางความคิดมักจะเปนผูนําในทองถ่ินนั้นๆ ดวย จึงทําใหไดรับ
ความเชื่อถือจากบุคคลอื่นทั่วๆ ไปในสังคม อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความเปน
ผูนําทางความคิดเพื่อใหเกิดความถูกตองแนนอน และปราศจากความคลาดเคลื่อนในความเปนจริง 
Rogers(1983 : 279) จําแนกวิธีในการวัดความเปนผูนําทางความคิดไว ดังตอไปนี้ 
 1. วิธีการวัดจากสังคม (Sociometric Method) วิธีนี้เปนการสัมภาษณทุกคนในสังคม
โดยอาศัยการตอบแบบสอบถาม  และการสัมภาษณในการวิจัยวาเขาแสวงหาขาวสาร หรือ 
คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากใคร ซ่ึงผูนําทางความคิดก็คือ คนที่ไดรับการเอยช่ือมากที่สุด 
วิธีการวัดความเปนผูนําแบบ Sociometric เปนวิธีที่มีความเที่ยวตรงมากที่สุดแตตองอาศัยความ
พยายาม และเวลามากเพื่อหาผูนําทางความคิดซึ่งมีจํานวนนอยในสังคม 
 2. วิธีการวัดจากผูนําขาวสาร (Informants   ratings) เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถหาผูนํา
ทางความคิดไดโดยการถามผูบอกขาว หรือผูนําขาวสารซึ่งเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการแพรกระจาย
ความคิดในสังคม หรือเปนผูที่รูวาใครคือผูมีอิทธิพลทางความคิด วิธีนี้เหมาะกับสังคมที่มีขนาดเล็ก 
 3. วิธีการมองถึงตัวเอง (Self-designation method) เปนการถามผูถูกสัมภาษณเพื่อ
ช้ีใหเห็นแนวโนม หรือความนาจะเปนที่คนอื่นๆ คิดวาเขาเปนผูนําทางความคิด คําถามที่ใชในการ
วัดผลคือ “ทานคิดวาชาวบานมาถามขาวสารหรือคําแนะนําจากทานบอยกวาไปถามคนอื่นๆ ไหม” 
โดยที่วิธีการวัดแบบนี้จะดีหรือไมขึ้นอยูกับความสามารถในการประเมินภาพลักษณของตนเอง 
 4.  การสังเกต (Observation) เปนการสํารวจพฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคม ซ่ึง
เปนการวัดความเปนผูนําที่เที่ยงตรงแนนอน ซ่ึงเหมาะสมกับสังคมเล็กๆ ที่ผูสํารวจมองเห็นความ
เคล่ือนไหวทุกจุดในหมูบาน และสามารถเก็บขอมูลไดทั้งหมด แตมีขอเสีย คือ กลุมตัวอยาง
ชาวบานจะรูวาพวกเขาถูกสังเกตพฤติกรรม หรือถูกเก็บขอมูลจึงทําใหมีพฤติกรรมที่ตางไปจากเดิม 
 ในเรื่องของผูนํานี้แสดงใหเห็นวาในการดูแลควบคุมใหกลุมสมาชิกสามารถทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยนี้จําเปนที่จะตองมีผูนําที่ดี คือ
จะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติของผูนํา ลักษณะการปกครองของผูนํากับสถานการณ หรือ
ลักษณะของกลุมความทันสมัย พฤติกรรมการสื่อสาร ตลอดจนการเปนผูนําความคิดดวย ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยเร่ืองการสื่อสารเพื่อการจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมในครั้งนี้จึงจําเปนที่จะตองนํา
แนวคิดเกี่ยวกับผูนํานี้มารวมในการวิเคราะหเพื่อตอบปญหานําวิจัยที่ตั้งเอาไว 
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 เจาหนาท่ีสงเสริม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสวนใหญในปจจุบันไมไดเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญแตเปนผลมาจากการมีสวนรวมของเจาหนาที่สงเสริม เจาหนาที่สงเสริมอาจเปนอาสาสมัคร
พัฒนากร หรือครู เปนตน 
 เสถียร เชยประทับ (2530) ไดใหความหมายของ เจาหนาที่สงเสริมวา เจาหนาที่
สงเสริมคือ เจาหนาที่จากหนวยงานซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชน    
หรือองคกรนั้นไปในทิศทางที่เจาหนาที่สงเสริมตองการ โดยเจาหนาที่สงเสริมนี้ทําหนาที่เสมือน
สายใยของการสื่อสารเชื่อมระบบสังคมสองสังคม หรือมากกวาเขาไวดวยกัน 
 โดยทั่วไปบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมไดแก 
  1. การมีสวนรวมใหชาวบานในชุมชนเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนแปลง 
  2. สรางความสัมพันธกับคนในชุมชนนั้นเพื่อที่จะใหคนในชุมชนพรอมที่จะกาว
ไปสูการเปลี่ยนแปลง 
  3. วินิจฉัยปญหาของชุมชนนั้นๆ 
  4. ทําใหคนในชุมชนนั้นเกิดความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลง 
  5. ทําใหคนในชุมชนนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามความตั้งใจที่จะ
เปลี่ยนแปลง 
  6. พยายามรักษาการเปลี่ยนแปลงนั้นและปองกันมิใหคนในชุมชนยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  7. ทําใหบรรลุวัตถุประสงคจนถึงขั้นที่ไมตองใหความชวยเหลือกับชุมชนนั้นอีก
ตอไป 
 ในดานการติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาที่สงเสริมกับคนในชุมชนนั้นๆ จะประสบ
ความสําเร็จไดดีแคไหนอยางไรจะตองมีปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  1. สถานะทางสังคมสูงกวากลุมเปาหมาย แตมิไดหมายถึงการที่เจาหนาที่จะตอง
สรางความแตกตางในการสรางความสัมพันธกับชาวบาน เจาหนาที่ควรมีสถานะสูงกวาเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือ 
  2 การเขามามีสวนรวมในสังคมที่มากกวาในชุมชน 
  3. มีการศึกษาที่สูงกวา และการอานออกเขียนไดที่มากกวาคนในชุมชนนั้น 
  4. การมีลักษณะสากล หรือลักษณะระหวางทองถ่ินในกลุมเปาหมาย 

 ในการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เจาหนาที่สงเสริมสามารถทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได  2  ลักษณะ  คือ  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  และการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล 
ในการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคลนั้นเจาหนาที่สงเสริมจะตองมีสวนสัมพันธโดยตรงกับคนในชุมชน 
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สวนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมนั้นเจาหนาที่สงเสริมจะตองพยายามหาวิธีที่จะมีผลตอ
กลุมเปาหมายทางออม 
 หลักของการพัฒนาชุมชนขอหนึ่งที่ใชกันอยูทั่วไป ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนก็
คือ  การใชประโยชนจากผูนําความคิดเห็นซึ่งแสดงใหเห็นวา    ผูนําความคิดเห็นนั้นมีความสําคัญ
มากตอการพัฒนาโดยทั่วไปการที่เราจะเขาไปพัฒนาอะไรในชุมชนหนึ่งนั้น  เรามักจะเริ่มจากผูนํา
ความคิดเห็นหรือผูนําทองถ่ินกอน    เพราะมักเปนคนที่มีคุณลักษณะหลายประการที่เปนประโยชน
เกื้อกูลและสามารถทําใหลูกบานคลอยตามไดงาย    โดยจะเปนคนที่มีความรูมากกวาคนอื่น   เปน
คนที่ชาวบานเคารพนับถือ  จะทําสิ่งใดก็มักมีคนเอาอยางทําตาม  เปนคนที่เปนที่พึ่งของผูอ่ืนเมื่อ
คราวมีปญหาหรือมีเร่ืองทุกขรอน   และสิ่งสําคัญผูนําทองถ่ินมักมีคือมักเปนผูพิจารณาทําความ
เขาใจกับสิ่งแปลกๆใหมๆไดงายและยอมรับไปปฏิบัติไดงาย    ดังนั้นจึงตองมีแนวคิดทฤษฎีผูนํา
ทางความคิดเห็นเขามาประกอบในงานวิจัยในครั้งนี้  เพราะผูนําความคิดเห็นคือเปาหมายดานแรก
ของการเก็บขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ 
 อีกอยางหนึ่งคือ   ความสําคัญของเจาหนาที่สงเสริม  ตอการพัฒนาศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนนั้นมีความสําคัญมากเพราะเจาหนาที่สงเสริมในที่นี้จะเปน
เกษตรอําเภอ  และเกษตรตําบล  เพราะเปนผูที่นําขาวสารหรือวิธีการใหมๆในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเขามาเผยแพร   ในการศึกษาวิจัยในขอนี้นั้นผูวิจัยจะศึกษาถึงบทบาทของผูนําในชมุชน
เขาสมอคอนวามีบทบาทอยางไรบางในเรื่องการบริหารงานศูนยเรียนรูฯ  วาตั้งแตเริ่มแรกกอนที่
ศูนยเรียนรูยังไมสามารถกอตั้งไดผูนําความคิดเห็นมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง       
และรวมถึงหนาที่ในการสื่อสารของเจาหนาที่สงเสริม    เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหเพิ่มเติมใน
เร่ืองของบทบาทของผูนําชุมชน     
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดและบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมเขามาเปน
สวนหนึ่งในงานวิจัยดวยเพราะในงานวิจัยเร่ืองนี้   เปนการศึกษาถึงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน  ที่ตองเกี่ยวของกับพัฒนากร  ที่ตองคอยเปนพี่เล้ียงใหความรูกับชาวบานเรื่องศูนยเรียนรูแหง
นี้และเปนคนที่รูความเปนมาและเก็บขอมูลไดมากที่สุดคนหนึ่งในชุมชน  โดยผูวิจัยจะใชเปนกรอบ
ในการวิเคราะหและตั้งเปนคําถามรวมกับแนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางความคิดเห็น 
 
2.5    แนวคิดเรื่องการสื่อสารระหวางบุคคล 
  ส่ือบุคคล  (Human  Media)  เปนสื่อพื้นฐานดั่งเดิมของมนุษย และเปนชองทางที่
สําคัญในการสื่อสารระหวางบุคคล   จากอดีตถึงปจจุบันสื่อบุคคลยังคงมีอิทธิพลตอกลไกการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมาทุกยุคทุกสมัย  แมในยุคสมัยที่มีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางกวางไกล เชนปจจุบัน 
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  นักวิชาการดานนิเทศศาสตรสามารถสรุปความหมายไดดังนี้ คือ  เปนการสื่อสาร
ระหวางบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง  เปนลักษณะการสื่อสารแบบตัวตอตัว  ซ่ึงอาจเปนการสื่อสาร
แบบเห็นหนาคาตา ( Face - to - Face Communication) เชน  การพูดคุย  ยิ้ม  โบกมือทักทาย  หรือ
อาจจะเปนการสื่อสารแบบไมเห็นหนาคาตา (Interposed  Communication) ก็ไดเชน  การคุยกันทาง
โทรศัพท  การใชโทรเลข  การสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต  ฯลฯ  การสื่อสารดังกลาวเปนการ
ส่ือสารสองทาง (Two - Way  Communication)  นั่นคือ  ผูส่ือสารทั้งคูจะผลัดกันทําหนาที่เปนทั้งผู
สงสารและผูรับสาร 

 แนวคิดพื้นฐาน 
  ส่ือบุคคล  (Human  Media  หรือ  Personal  Media)  เปนส่ือท่ีใชในการถายทอด
ขาวสาร  ความรูความเขาใจและความคิดเห็นตางๆ  ที่มีมาแตดั้งเดิมกอนการใชส่ือประเภทอื่นๆโดย
มี “ คําพูด “  เปนพาหนะที่สําคัญที่สุด แมวาปจจุบันจะมีการนําคอมพิวเตอรและอุปกรณการสือ่สาร
มาใช    เพื่อชวยขจัดขอจํากัดดานระยะทางและเวลาในการสื่อสารระหวาบุคคล แตเราคงปฏิเสธ
ไมไดวาการสื่อสารระหวางบุคคล  โดยผาน  “ ส่ือบุคคล “  ในลักษณะเปนการสื่อสารแบบเห็นหนา
คาตายังคงมีความสําคัญเสมอ  ตราบใดที่มนุษยยังอยูในสังคม  ตราบนั้นยอมเลี่ยงไมพนที่จะตอง
ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ  เชน  ญาติพี่นอง  เพื่อนฝูง (จุมพล  รอดคําดี  2527 : 268 )  ส่ือบุคคล
ในสังคมประกอบดวย  ส่ือบุคคลในทองถ่ิน (Localite) ไดแก  ผูนําความคิดเห็นในทองถ่ิน เชน  
ผูใหญบาน  ครู  แพทย  พระ  และสื่อบุคคลภายนอกทองถ่ิน  (Cosmopolite)  ไดแก  นักพัฒนา  
หรือพัฒนากร   เจาหนาที่สงเสริม  ผูเช่ียวชาญ  ที่นําแนวคิดใหมๆ  หรือนวกรรมเขาไปเผยแพรใน
ทองถ่ิน (เสถียร  เชยประทับ  2523 : 149 ) 

 บทบาทของสื่อบุคคล 
 โรเจอร  และ  เมยเนน  ( Rogers and  Meynen  1969 : 234 )  กลาววา  ส่ือบุคคลเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจยอมรับนวกรรม  เชนเดียวกับ  ลาซาเฟลและแมนเซล  
( Lazarsfeld  and  Manzel  1968 : 97 ) ที่กลาววา  การสื่อสารระหวางบุคคลมีบทบาทสําคัญเพราะ
เปนการสื่อสารที่มีความเปนกันเองและเปนตัวกอใหเกิดความคุนเคย   ซ่ึงชวยใหเกิดการยอมรับ
ความคิดไดงายขึ้น   การพูดคุยอยางเห็นหนาคาตานี้  ในแงจิตวิทยาแลวทําใหผูรับสารมีความรูสึกวา
ตนเองไดรับรางวัลทันที  อยางนอยที่สุด  ก็คือในดานการแสดงคิดเห็นของตนตอผูพูด 
 นอกจากนี้  จากรายงานการวิจัยตางๆ ที่ผานมา  ก็มีขอสรุปที่สอดคลองกัน  คือ  
รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล  ในลักษณะเห็นหนาคาตา  หรือ  เผชิญหนา   เปนการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two - Way  Communication)  ที่มีบทบาทสําคัญตอการโนมนาวและชักจูงใจ เพราะ
เมื่อผูรับสารเกิดความเขาใจ  หรือไมแนใจก็สามารถที่จะซักถาม  หรือขอคํายืนยันจากแหลงสารได
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อยางทันทีในระยะเวลาอันรวดเร็ว  สรุปไดวา  ส่ือบุคคลมีลักษณะที่เอ้ืออํานวยตอการชักจูงและ
โนมนาวใจ  ดังนี้   
 1. การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  ดําเนินไปอยางงายๆ  ไมมีกฎเกณฑบังคับ             
คูส่ือสารมีความใกลชิดกัน   ซ่ึงกระบวนการกลุมสามารถที่จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคลได 
 2.  การสื่อสารแบบเห็นหนาคาตา  หรือเผชิญหนา  เปนการสื่อสารที่เปดโอกาสใหมี
การซักถามไดทันที  ทั้งยังสามารถยืดหยุนการนําเสนอเนื้อหาได  หากผูสงสารไดรับการตอตาน
จากผูฟงก็อาจเปลี่ยนหัวขอสนทนาได 
 3.  ผูรับสารบางคน มีแนวโนมที่จะเชื่อถือและยอมรับความคิดเห็น  หรือทรรศนะของ
ส่ือบุคคลที่เขารูจักคุนเคย  และนับถือมากกวาที่จะเชื่อบุคคลที่เขาไมรูจักคุนเคย 
 สรุปไดวา  ส่ือบุคคล  เปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในดานการโนมนาวและชักจูงใจ  ซ่ึง
ตางจากสื่อมวลชนซึ่งมีบทบาทสําคัญอยูที่การใหขาวสารหรือความรู 

 ปจจัยของสื่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการโนมนาวใจ 
  ปจจัยที่ทําใหส่ือบุคคลในฐานะที่เปนผูสงสารเหลานี้  มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูรับสารเปาหมายไดแก  ปจจัยตางๆ  ดังนี้ 
  1. ความนาเชื่อถือ (Credibility) 
  ความนาเชื่อถือในที่นี้  คือ  ระดับของความรูสึกที่ผูรับสารรูสึกวาผูสงสารเปนที่นา
ไววางใจ (Trustworthy) และมีความสามารถ (Competent) ถาผูรับสารเปาหมายมีความรูสึกวานักพัฒนา
หรือผูนําความคิดเห็นมีความนาเชื่อถือ  ผูรับสารก็จะมีแนวโนมที่จะยอมรับสารจากพวกเขา
เหลานั้น (Middlebrook  1974 : 161 – 164) 
  จากการศึกษาของ  อารอนสัน และ โกลเดน (Aronson and Golden  1962  :  135-136)  
พบวา  ส่ือบุคคลที่ไดรับความนาเชื่อถือ  จะตองเปนผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานโดยเปนความ
ชํานาญที่มาจากประสบการณ  มากกวาการศึกษา  หรือ  สถานะทางสังคม  ทั้งยังขึ้นอยูกับความเปน
ผูมีไหวพริบ  ความซื่อสัตย  ความจริงใจ  และความใจกวาง  เชนเดียวกับกรรณิการ  โอมุเณ  (2526  
:  บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาเรื่อง  “ บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาทองถ่ิน”  :  ศึกษากรณีโครงการ
สหบาลขาว  หมูบานทาสวาง  อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร   พบวา  ความสามารถของพระสงฆใน
การโนมนาวใจของชาวบานไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น  อาจจะมิไดมาจากทักษะการสื่อสาร
ของผูสงสารเทานั้น  หากแตอยูที่การที่ชาวบานไดประเมินคุณสมบัติบางประการของพระสงฆที่ทํา
ตนเปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  เชน คุณสมบัติดานการเสียสละ  ความเมตรา  ความ
ซ่ือสัตยและความนาไววางใจ 
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 ลักษณะดังกลาวนี้  แสดงใหเห็นวา  ผูรับสาร  หรือกลุมเปาหมายมีแนวโนมที่จะหา
ขาวสาร  รับฟงคําแนะนํา  ยอมรับและเชื่อถือส่ือบุคคล  ไมวาจะเปนนักพัฒนาหรือผูนําความ
คิดเห็นที่พวกเขาเชื่อวา  เปนบุคคลที่มีความสามารถมากกวาตนเอง  และความสามารถนี้อาจแสดง
ใหเห็นวาในรูปของสถานะทางสังคมที่สูงกวา  การศึกษาที่สูงกวา  ใชส่ือมวลชนมากกวา  แตก็
จะตองไมแตกตางกันมากจนเกินไป   
 2.  ความดึงดูดใจ (Attractiveness) 
 ผูสงสารมีความดึงดูดใจ  ยอมกระตุนใหผูรับสารเกิดความสนใจหรือพึงพอใจในการ
ไดพบเห็นพูดคุย  เชนเดียวกับการโฆษณาสินคาที่นิยมนําดาราภาพยนตร  ศิลปนเพลง  หรือนักกีฬา
ที่มีช่ือเสียงมาเปนผูแสดงโฆษณาสินคา  ทั้งๆที่บุคคลผูนั้นอาจไมใชผูที่มีความนาเชื่อถือหรือ
ผูเชี่ยวชาญในตัวสินคานั้นๆโดยเฉพาะ  แตเปนเพียงผูที่มีบุคลิกภาพที่นาดึงดูดใจ  ซ่ึงก็ทําใหผูรับ
สารเกิดความสนใจและคลอยตามขาวสารได 

 3.  ความคลายคลึง (Similarity)   
 ส่ือบุคคลหรือผูสงสารที่มีความคลายคลึงกับผูรับสารเปาหมายในดานตางๆ เชน  อายุ  
เพศ  เชื้อชาติ  ภาษา  การแตงกาย  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  จะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยน
ทัศนคติและความคิดเห็นของผูรับสาร  เพราะความคลายคลึงนี้เองจะทําใหเกิดความรูสึกเขาใจกัน  
เห็นอกเห็นใจกัน ชอบพอและไววางใจกันได 
 นอกจากผูสงสารจะตองมีบุคลิกที่นาเชื่อถือ  นาดึงดูดใจ  และมีความคลายคลึงกับผูรับ
สารแลว  ลักษณะของขาวสารที่ทําใหผูสงสารไดรับความเชื่อถือ  และทําใหผูรับสารเห็นดวยคลอย
ตาม  ควรจะมีลักษณะดังนี้  คือ  เปนขาวสารที่ตรงตามขอเท็จจริง  ไมอวดอางจนเกินเลย  และมี
หลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน  ทั้งนี้ขาวสารและเหตุผลดังกลาวควรจะมีความสอดคลองกับ
ประสบการณของกลุมผูรับสารเปาหมาย  เพราะบุคคลมีความโนมเอียงที่จะยอมรับขาวสารที่
สอดคลองกับประสบการณที่ตนเองมีมากอน (เกศินี  จุฑาวิจิตร ,  2540  :  82 – 88) 
 ในเรื่องของแนวคิดการสื่อสารระหวางบุคคลนี้  ผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบเพื่อแสดงให
เห็นวา  ในชุมชนเขาสมอคอนนั้น   กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลกับผูนํานั้นมีลักษณะอยางไร  
และมีความสําคัญมากนอยแคไหน   ดังนั้นในการศึกษาเรื่องการสื่อสารเพื่อการจัดการชุมชนแบบมี
สวนรวม   จึงตองดูในเรื่องของการสื่อสารระหวางบุคคลประกอบดวยเพราะเปนรูปแบบการ
ส่ือสารวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีความสําคัญในชุมชน  เพื่อแสดงใหเห็นวาส่ือบุคคลนั้นมี
อิทธิพลตอการเขารวมศูนยเรียนรูมากนอยแคไหน  เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นถึงขอดีและ
ขอดอยของสื่อประเภทนี้ วาผูรับสาร  หรือกลุมเปาหมายมีแนวโนมที่จะหาขาวสาร  รับฟง
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คําแนะนํา  ยอมรับใหความเชื่อถือบุคคล  ไมวาจะเปนนักพัฒนากร  หรือผูนําความคิดเห็นที่พวกเขา
เชื่อวา  เปนผูที่มีความสามารถมากกวาตนเอง  วาจะหาขาวสารจากใครบางในชุมชน 
 
2.6   แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสื่อภายในชุมชน 
 ส่ือ  เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงผูสงสารกับผูรับสารเขาดวยกัน  นอกจากนี้ยังเปน
ตัวนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร   ในที่นี้จะแบงออกเปน  2  ลักษณะดวยกันเฉพาะรูปแบบ
การสื่อสารแบบมีสวนรวม  คือ   สื่อบุคคล   สื่อเฉพาะกิจ  และวิทยุชุมชนซึ่งเปนสื่อที่ชาวบานเขา
สมอคอนใชกันอยูในปจจุบัน  

  สื่อบุคคล  (Personal  Media)  
  หมายถึง  ตัวคนที่ถูกนํามาใชในการเผยแพรขาวสารขององคกรหรือสถาบัน  เปนการ
ถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารซึ่งเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา  สามารถตอบโตได
ทันที 

การใชสื่อบุคคลกอใหเกิดผลดี  3  ประการ  คือ 
 -  สามารถนําขาวสารที่ตองการเผยแพรไปสูชาวบานไดโดยตรง สามารถชักจูงใจผูรับ
สารไดโดยใชวิธีการพูดคุยแบบเปนกันเอง 
 -  ทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะที่ยืดหยุนปรับใหเขากับผูรับสารเปน
รายๆ ไปได 
 -  ทําใหไดรับทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที 
 ส่ือบุคคล  (Human  Media หรือ Personal Media)  เปนสื่อท่ีใชในการถายทอดขาวสาร
ความรูความเขาใจและความคิดเห็นตางๆ   ที่มีมาแตดั้งเดิมกอนการใชส่ือประเภทอื่นๆ  โดยมีคําพูด
เปนพาหนะที่สําคัญที่สุด  แมวาในปจจุบันจะมีการนําคอมพิวเตอรและอุปกรณการสื่อสารมาใช  
เพื่อชวยแกไขขอจํากัดดานระยะทางและเวลาในการสื่อสารระหวางบุคคล  แตการสื่อสารระหวาง
บุคคลโดยผาน  “ ส่ือบุคคล ” ในลักษณะที่เปนการสื่อสารแบบเห็นหนาคาตายังคงมีความสําคัญ
เสมอ  ตราบใดที่มนุษยยังอยูในสังคม  ตราบนั้นยอมเลี่ยงไมพนที่จะตองติดตอส่ือสารกับบุคคล
อ่ืนๆ เชน  ญาติพี่นอง  หรือเพื่อนฝูง  ส่ือบุคคลสามารถแยกยอยไดอีกหลายประเภท  เชน 
 1.   ส่ือบุคคลนอกชุมชน  เชน  เกษตรตําบล  พนักงานอนามัย  ครู  หรือส่ือบุคคลใน
ชุมชน เชน พระ  ผูนําชุมชน  หมอตําแย  หมอธรรม  หัวหนาฝาย  เปนตน 
 2.   ส่ือบุคลที่เปนฆราวาส  และที่เปนพระสงฆ 
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 3.  ส่ือบุคคลที่ทําหนาที่เปนรอยตอเชื่อมระหวางโลกใหมกับโลกเกา  หรือโลก
ภายนอกกับโลกชุมชน  เชน  คนที่เคยออกจากหมูบานไปหางานทําขางนอก  หรือคนที่เคยผานการ
อบรมจากภายนอกชุมชน  เปนตน 
 4.   ผูนําที่เปนขุมพลังทางปญญาดานตางๆ 
 ส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อมวลชน  เปนการเปรียบเทียบระหวางสื่อบุคคล
และส่ือมวลชนวา   ส่ือบุคคลเปนส่ือที่ดีที่สุดในการสรางทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ    
แตก็มีขอเสียคือ ไมสามารถที่จะสงขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว         
การเปดรับขาวสารของชาวบานเขาสมอคอน  ส่ือบุคคลจะมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรูขาวสาร
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบาน เชน เกษตรอําเภออาจชักจูงใจใหชาวบานรูจักโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรฯ  วามีแนวคิดการดําเนินงานอยางไรเพื่อ
ชักจูงใจใหชาวบานเขารวมโครงการ  ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจเขารวมโครงการอยางถาวร
ได (อุษา  บิ้กกิ้นส  , ทฤษฎีและแนวคิดนิเทศศาสตรพัฒนาการ) 
 แคทซ  (Katz)  และลาซาสเฟส (Lazarsfeld  1955 : 27)  เห็นพองตองกันวาการสื่อสาร
ระหวางบุคคล  มีผลตอการทําให ผูรับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนทัศนคติ  และยอมรับที่จะใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มากที่สุด  ฉะนั้น  ส่ือบุคคลจึงมีความสําคัญมากกวาสื่อมวลชน
ในขั้นจูงใจ   สวนสื่อมวลชนมีความสําคัญมากกวาในขั้นของการใหความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง
และอาจมีผลบางในการสรางทัศนคติ  ในเรื่องที่บุคคลยังไมเคยรับรูมากอน 
 โรเจอร  (Rogers  1978 : 291)  ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิผลของของสื่อมวลชน
และสื่อบุคคลวา   ผลการวิจัยตางๆพบวา  ส่ือมวลชนสามารถเปลี่ยนการรับรู  ซ่ึงหมายถึงการ
เพิ่มพูนความรู  ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตการสื่อสารระหวางบุคคลนั้น  มีประสิทธิผล
มากกวาเมื่อวัตถุประสงคของผูสงสารอยูที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  เพราะขาวสารที่ถายทอดออก
จากสื่อมวลชนเพียงอยางเดียว  ไมสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝงแนน   หรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเบทติ้งเฮาส  (Betting house, 1968 : 180 – 185)
ที่วาสื่อมวลชนเปนเพียงตัวเสริมความเชื่อ  และทัศนคติที่มีอยูเดิมใหฝงแนน มากกวาที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติอยางชิ้นเชิง  แตอาจเปลี่ยนแปลงการรับรูไดบางในขอบเขตจํากัดของประสบการณ  ฉะนั้น
ส่ือมวลชนเปนที่แหงความคิด  และเปนผูวางแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเทานั้น  กิจกรรมตางๆที่
เกิดขึ้นระหวางมนุษยนั้น  เปนผลจากการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลแบบเห็นหนาเห็นตากันทั้งสิ้น   
 ประสิทธิผลของส่ือมวลชน  และสื่อบุคคลนั้น  นักวิชาการทางการสื่อสารสวนใหญ
ตางเห็นพองตองกันวา  ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิผลมากกวาส่ือบุคคลในการใหขาวสารแกคน
จํานวนมาเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง  สวนส่ือบุคคลจะมี
ประสิทธิผลมากกวาในการชักจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติในเรื่องนั้นๆ   ตามแนวทางที่มุงหวัง 
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 สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media)   
 นอกจากนี้ส่ือสองประเภทที่กลาวมา  วิลเบอร  ชแรมม  (Wibur  Schramm, 1973 : 125) 

กลาววา  ยังมีส่ืออีกชนิดหนึ่งที่ผูสงสารใชในการถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน บุคคล  หรือกลุม
บุคคล  ส่ือดังกลาวนี้  ถูกสรางขึ้นเพื่อใหติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ  เรียกวา  ส่ือเฉพาะกิจ 
(Specialized Media)  หมายถึง  ส่ือที่ถูกผลิตขึ้นมามีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง   และมีจุดมุงหมาย
หลักอยูที่ผูรับเฉพาะกลุม  รูปแบบของการสื่อสารเฉพาะกิจไดแก  จุลสาร  แผนพับ  โปสเตอร  ใบปลิว  
จดหมายขาว คูมือวีดีทัศน  เทป  นิทรรศการ  เปนตน  นอกจากสื่อดังกลาวแลว  และมีส่ืออีกชนิดหนึ่งที่
มีใชอยูภายในหมูบานเขาสมอคอน  คือ  หอกระจายขาว  ซ่ึงเปนเครื่องมือส่ือสารที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดสรางขึ้นในการกระจายเสียงในหมูบาน  หรือชุมชน  เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และการบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและของรัฐ  ใหประชาชนไดรับประโยชนรวมทังเผยแพรความคิดเห็น  ความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน ในดานการบริหาร  การพัฒนา  และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและรัฐ  โดยมีบุคคลในชุมชนนั้นเปนผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน  
ซ่ึงนอกจากจะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรงแลว  ยังเกิดประโยชนตอชุมชน  
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การปกครอง  และเปนเครื่องมือในการชวยเสริมความเข็มแข็งของชุมชน
ไดอีกทางหนึ่ง (http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/std210550/9/9.html) 
 การใชส่ือเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนา  จะทําใหผูใชสามารถสื่อขาวสารขอมูลของการ
พัฒนาหรือ   การเผยแพรรณรงคเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ไปสูกลุมเปาหมายไดอยางเจาะจง  และ
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพของกลุมเปาหมาย   ทําใหประชาชนเปาหมายไดรับทราบขาวสาร
ความรูโดยตรงและถูกตอง  ชวยใหเกิดการตัดสินใจ  และลงมือปฏิบัติ  หรือ  มีพฤติกรรมตามความ
คาดหวังของผูสงสาร 
  อาดัมส  (Adams : 1971) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อเฉพาะกิจ  ไวดังนี้  คือ  ส่ือเฉพาะ
กิจจัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรนวกรรมและขาวสารขอมูล   เพราะสื่อเฉพาะกิจเปนสื่อที่จัดทําขึ้น
เพื่อนสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะการใชส่ือเฉพาะกิจ เปนการใชความรูและ
ขาวสารที่เปนเรื่องราวเฉพาะอยาง โดยมีกลุมเปาหมาย (Target Audience) ที่กําหนดไวแนนอน 

 วิทยุชุมชน 
 วิทยุชุมชนเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบมีสวนรวม  ซ่ึงคนในชุมชนจะสามารถ
เขาถึงสื่อไดงาย   มีสวนรวมในการจัดรายการและมีการบริหารจัดการ  วางแผนเกี่ยวกับการผลิตสื่อใน
ชุมชนเอง  การสื่อสารในแนวนี้จะเนนหลักการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 
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1. การเขาถึง  (Access)  หมายถึง  การเขาถึงสื่อที่ใหบริการแกชุมชน  ส่ือยอมเปดโอกาส
ใหประชาชนเลือกรายการหรือเขาไปจัดทําในสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกตัวเองไดตราบเทาที่ไมขัดกับ
กฎหมายนอกจากนี้ยังเปนชองทางที่ใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอรายการหรือแสดง
ความตองการเปลี่ยนแปลงรายการ  รวมทั้งการเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนไดแมแตคณะผูผลิตรายการ
หรือผูควบคุมการทํางานของสื่อนั้นก็สามารถจะเปลี่ยนได 

2. การมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง  การมีสวนรวมในทุกระดับในระบบการ
ส่ือสารไมวาจะเปนเรื่องการวางแผนการสื่อสารภายในชุมชน  ตั้งแตเร่ิมคิดไปจนกระทั่งการผลิตการ
จัดการ  การใชส่ือในชุมชนตางๆ   ประชาชนในชุมชนจะตองมีสวนรวมหรือมีโอกาสเขารวมไดทุก
ขั้นตอน 

3. การจัดการดวยตัวเอง  (Self – management) การมีสวนรวมมีความสําคัญยิ่งกวาสิ่งใดก็
คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเองตามวิถีทางกระบวนการประชาธิปไตยและการตัดสินใจ
นั้น  ประชาชนในชุมชนมีอํานาจตัดสินใจตั้งแตเร่ิมคิด  วางแผนไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบายการ
บริหารและการลงมือผลิตส่ือดวยตัวเอง   

วิทยุชุมชนมีแนวคิดที่สําคัญอยางยิ่งคือ  ประชาชนเปนศูนยกลางของความคิดและเริ่มตน
มิใชการคิดหรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนผูหนึ่งผูใด  อยางไรก็ดีในบางประเทศการ
เร่ิมตนมาจากหนวยงานของรัฐเปนผูริเร่ิม  ภายใตกรอบการเปนพี่เล้ียงใหกับประชาชนหรือความ
ชวยเหลือในระยะเริ่มตนและมีระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการถอนตัวออก  เพื่อใหประชาชน   โดย
ประชาชน  ของประชาชน  ไดอยางเต็มที่  วิทยุชุมชนจะเนนการสื่อสารแบบมีสวนรวมโดยประชาชน
จะเขาถึงสื่อไดอยางงายดาย  มีสวนรวมในการดําเนินงาน  และสามารถบริหารจัดการสถานีวิทยุ  และ
จัดรายการดวยตนเอง 

ปรมะ  สตะเวทิน  (2527 : 59) ไดกลาววา  ประสิทธิผลของสื่อยอมมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลของการสื่อสาร  เชน  เดียวกับองคกรอ่ืนๆ  การเลือกใชส่ือยอมสามารถที่จะเพิ่มหรือลด  
ประสิทธิผลของการสื่อสารได   หากผูสงสารเลือกที่จะใชส่ือท่ีเหมาะสมกับสถานการณการสื่อสาร 
(Communication Situation) ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก 
 สุขพร  มาฆะสกุลเจริญ  ( 2544 : 13-15)  จากทฤษฎีวาดวยส่ือและประสิทธิผลของสื่อ 
เห็นไดชัดเจนวา ส่ือเปนพาหะที่จะนําขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย  หากไมมีส่ือเปนตัวกลาง ก็จะไม
เกิดการสื่อสาร นักวิชาการทางการสื่อสารสวนใหญเห็นวา ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกวาสือ่
บุคคลในการใหขาวสารแกคนจํานวนมาก เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
สวนสื่อบุคคลจะมีประสิทธิผลในการชักจูงใจ และสื่อเฉพาะกิจมีความสําคัญตอการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางหนึ่งโดยเฉพาะ  และทั้งหมดนี้สามารถนํามาเปนแนวคิดใน
การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมที่มีตอการเรียนรูดานเกษตรกรรมของชาวบาน
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เขาสมอคอน  ในประเด็นหัวขอนําการวิจัยขอที่สาม คือ การสื่อสารแบบมีสวนรวมมีประสิทธิผล
ตอการเรียนรูดานเกษตรกรรมของชาวบานอยางไร  
 
2.7   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ชลิตดา   สุขสวัสดิ์  (2547)  ศึกษาเกี่ยวกับ  การสื่อสารกับการสรางระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและการสรางชุมชนเข็มแข็งในชุมชนบานนาทะเล  ตําบลชัยจุมพล  อําเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ   โดยมีวัตถุประสงค    ศึกษาบุคคล  3  กลุมไดแก  ชาวบาน  ผูนํา  และ
บุคคลภายนอก   ที่มีบทบาทหนาที่ในการสื่อสารเพื่อสรางชุมชนเข็มแข็งแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
และเสริมสรางชุมชนเข็มแข็งในความเขาใจของตน  ผลการศึกษาพบวา  บทบาทหนาที่ในการ
ส่ือสารของบุคคล  3  กลุมไดแก 
 ก.  ชาวบาน  คือ  การรับขาวสาร  การถายทอดขาวสาร  การสื่อสารกลับ  การมี
สวนรวมในกิจกรรม   การเสนอขอมูลขาวสาร การแสดงความคิดเห็น  การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร  การดูแลพื้นที่สาธารณของชุมชน  และการชวยอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ข.  ผูนํา  คือ  ตัวประสาน  ใหขอมูลขาวสาร  การสงขาวสาร  การชวยส่ือความหมาย  
สรางความเขาใจ  การเรียกคนในชุมชนมารวมตัวกันทํากิจกรรม  และการชวยอนุรักษวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ค.  บุคลภายนอก  คือ  ใหขอมูลขาวสาร  การสงขาวสาร  การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร  การมีสวนรวม  การกระจายขาวสารไปสูภายนอก  การประชาสัมพันธ  ชุมชนไปสู
ภายนอก  และการชวยเผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ส่ือที่ใชมากที่สุด  คือ  ส่ือบุคคล  และหอกระจายขาว  ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน  
คือ  หอกระจายเสียงทรุดโทรมเสียงไมคอยดัง  ชาวบานใช  Internet  ไมเปน   และพูดอีกอยางแต
เขาใจไปอีกอยาง   แกไขไดโดยติดตั้งลําโพงกระจายเสียงเพิ่ม  จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรและ 
 
 ฝ ายวิ จั ยโครงการ  กองวิ จั ยและประ เมินผล  กรมการ เร ง รั ดพัฒนาชนบท 
กระทรวงมหาดไทย  (2544)  ศึกษาเกี่ยวกับ  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ   กรณีศึกษา  
โครงการสงเสริมการใชน้ําเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงาน รพช.  จังหวัดอุทัยธานี  โดยมี
วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาถึงปจจัยภายในชุมชน ไดแก  ศักยภาพของผูนํา  การมีสวนรวมของชุมชน  
และปจจัยภายนอกชุมชน  ไดแก  แนวการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ  ตลอดจนการสนับสนุนดาน
ตางๆ  จากหนวยงานราชการหรือองคกรอื่นๆ  ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนากลุม
อาชีพ  ผลการศึกษาพบวา  ผูนําเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม  ซ่ึงผูนําใน
การศึกษาครั้งนี้  คือ  อาสาพัฒนาชนบทของ  รพช. (สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท) ซ่ึงเปนผูนํา
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เกษตรกรในพื้นที่ที่ไดรับงบประมาณโครงการสงเสริมการใชน้ําเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  โดย  รพช. 
ไดจัดอบรมอาสาพัฒนาชนบทเหลานี้เพื่อใหผูนําชาวชนบทเขใจในบทบาท  และภารกิจของ  รพช.  
และเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชนบทตามแนวทางของ รพช.  เพื่อใหผูนําชาวชนบท
เขาใจกระบวนการพัฒนาตนเอง    การพัฒนาครอบครัวและการพัฒนาชุมชน   และเขาใจ
แนวความคิดการทําการเกษตร  เพื่อการพึ่งพาตนเองและครอบครัวอยางยั่งยืน 

 สุวธิดา   ตรงดี  (2547)    ศึกษาเกี่ยวกับ  การเปดรับขาวสาร  ความพึงพอใจและการใช
ประโยชนในขาวสารการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  ใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหมในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อ.ชะอํา   จ.
เพชรบุรี    ผลการศึกษาพบวา  ประชากรสวนใหญมีการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนมากกวาส่ือ
บุคคลและสื่อเฉพาะกิจ  โดยการเปดรับจากสื่อมวลชนพบวา  สวนใหญนิยมเปดรับจากโทรทัศน  
ส่ือบุคคลเปดรับจากสมาชิกในครอบครัว  และสื่อเฉพาะกิจ   เปดรับจากเอกสาร  แผนพับ  ใบปลิว  
โปสเตอร  อยางไรก็ตาม  ประชากรมีการเปดรับขาวสารการเกษตรทฤษฎีใหมจากสื่อมวลชนและ
ส่ือบุคคลโดยรวมแลวอยูในระดับต่ํา  ในขณะที่เปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจอยูในระดับปาน
กลาง  และประชากรใหความนาเชื่อขาวสารการเกษตรทฤษฎีใหมที่ไดจากเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ มากที่สุด 

  ลีลาวดี  วัชโรบล  (2547)  ศึกษาเกี่ยวกับ  การมีสวนรวมของประชาชนในวิทยุ
ชุมชน :  กรณีศึกษาวิทยุชุมชนคนเมืองปทุมตําบลคลองสาม  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา  การบริหารจัดการ  และการมีสวนรวมของประชาชน    
ผลการศึกษาพบวา  สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองปทุม เกิดขึ้นจากความตองการของประชาชนที่
ตองการมีส่ือเปนของตนเอง  เพื่อเปนแหงเรียนรู และเปนไปตามอุดมการณของวัตถุประสงคการตั้ง
วิทยุชุมชน ที่ตองการเปนของประชาชน โดยประชาชน เพื่อระชาชน  โดยวิทยุชุมชนแหงนี้เปน
วิทยุชุมชนตามหลักการสากลของวิทยุชุมชน  คือ  เกิดจากกลุมองคองคกรที่มีบทบาทตอชุมชน ได
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชน เพื่อดําเนินการใหเปนสื่อการเรียนรูของชุมชน โดยใชระบบ
อาสาสมัครในการดําเนินงาน  ไมมุงหวังผลกําไรทางุรกิจ  ทั้งทางตรงและทางออม เปนอิสระ
ปราศจากกาครอบงํา  และแทรกแซงจากกลุมการเมือง  กลุมธุรกิจ  ถือเปนชองทางการสื่อสาร
สาธารณะที่สมาชิกในชุมชนมีบทบาทเปนไดทั้งผูรับ  และผูสงสาร   
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 จันทรทิพย  ปาละนันทน  (2545)  ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสามารถทางการสื่อสารของ
ผูนําชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  กลวิธีการสื่อสารของผูนําชุมชน  ผลการศึกษาพบวา  
กลวิธีการสื่อสารที่เอื้อตอการนําไปสูการเปนผูนําชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ  ไดแก  กลวิธีการรับ
และถายทอดสาร  กลวิธีรับสารมี  4  ประการคือ 1)  การใชหลัก สุ  จิ  ปุ  ลิ  2) การใชหลักการ
เรียนรู  3) การใชหลักเหรียญสองดาน/มองตางมุม และ 4) การใชหลัก หูตากวางไกล สวนกลวิธีการ
ถายทอดสารนั้นพบวา  แบงออกไดเปน  3  ชวง  คือ  ชวงชี้ปญหา  สรางความสนใจ  จูงใจรวม
พัฒนา  ประกอบดวย  การเทศนไปคุยไป , การสงสารผานหอกระจายขาว , การสรางสารดึงดูดใจ  
การใชกลุมเปนสื่อ , การเลือกปญหาพรอมทางออก , และการทําตัวเปนแบบอยาง   ชวงการสื่อสาร
ผานการลงมือปฏิบัติ  ประกอบดวย  การสรางการมีสวนรวม , การดูงานสัมผัสของจริง ,             
การสื่อสารกับการจัดการ  และการยึดมั่นความดี  ชวงไดรับการยอมรับ  ประกอบดวย  การ
วิเคราะหผูรับสาร :  ผูรับสารตางกัน  ส่ือสารตางกัน , การใชขอมูลถูกตองพรอมแหลงอางอิง , การ
ส่ือสารผานอวัจนะสาร , การขยายกลุมงาน  เคลื่อนไหวและเติบโต , การวางตัวเปนกลาง ไขความ
ขัดแยง , และประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การสื่อสารแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี ” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) ใชวิธีการเก็บขอมูล   คือ  การสํารวจเอกสาร (Documentary)  การ
สัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant  
Observation) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวม   ผูนําชุมชนนั้นมีบทบาทตอการเขารวมศูนยเรียนรูฯเปน
อยางไรบาง   และประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมวามีประสิทธิภาพอยางไร   ซึ่ง
สามารถกําหนดรูปแบบการวิจัยไดดังนี้  
 รูปแบบการวิจัยไดคํานึงถึงความเหมาะสม  และความสอดคลองกับสภาพการของ
การวิจัย  โดยผูวิจัยไดนําหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพมาเปนแบบแผน  และเปนแนวทางใน
การวิจัย   
      
3.1   วิธีการวิจัย 
  3.1.1  การสํารวจเอกสาร  (Documentary) 
 การเก็บขอมูลจากแหลงเอกสารตางๆที่เห็นวาเกี่ยวของกับงานวิจัย  ไดแก  เอกสาร
ภายในศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศตจ.กษ) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของภายในองคกร 

  3.1.2  การสัมภาษณเชิงลึก  (Depth  Interview) 
 การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล  โดยการเชิญมาหรือเขาไปสัมภาษณ
กลุมเปาหมาย  ซึ่งเปนผูที่มีความเกี่ยวของกับโครงการแกไขปญหาความยากจน  และผูที่
รับผิดชอบศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  โดยมีประชากรกลุมเปาหมาย  ดังนี  
 1.  เจาหนาที่ศูนยอํานวยการตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจน   กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
  -  นายสุทัศน   เอมแยม     ตําแหนงเจาหนาที่ปศุสัตว  7ว  
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 2.  เจาหนาที่เกษตรอําเภอทาวุง   เจาหนาที่เกษตรตําบล   และผูที่เกี่ยวของกับโครงการ 
  -  นางปาธิตตา  แกวมณี   ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 7  สังกัดเกษตร

อําเภอทาวุง   
  -  นางเฉลิมศรี  คลองสระบัว    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  6ว   เกษตรตําบล

ผูรับผิดชอบโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
  -  ผูใหญบานเขาสมอคอน  นายเผชิญ  โพธ์ิดี (อยูในกลุมชาวบานที่เขารวมศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนดวย) 
  -  ผูชวยผูใหญบาน  นายจํานงค    แสงมวง  (อยูในกลุมชาวบานที่เขารวมศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนดวย) 
 3.  ชาวบานที่เขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
  -  ชาวบานกลุมเปาหมายที่เคยเขารวมศูนยเรียนรูฯ  จํานวน  20   คน  ซ่ึงเปน

เกษตรกรที่ยากจนที่ขึ้นทะเบียนผูยากจนไวกับกระทรวงมหาดไทยในปญหาที่ดิน
ทํากิน  ปญหาการสงเสริมอาชีพการมีงานทํา  ปญหาหนี้สินภาคประชาชน  และ
คนจนที่ประสงคประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีรายไดต่ํากวา  1,230  บาท/คน/
เดือน  หรือ  14,760  บาท/คน/ป  และตองเปนคนจนที่มีภูมิลําเนาอยูในทองที่  ไม
มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง  หรือมีที่ดินทํากินนอยไมเพียงพอ   มีความสามารถ
และตั้งใจประกอบอาชีพการเกษตรกรรมอยางจริงจัง  เชน  นายเผชิญ   โพธิ์ดี  /  
นายจํานงค     แสงมวง  /  นายวิชา   พุมดี  /  นางจํารัส  เทศสะวงษ  /  นางสุทิน  ทองธุรี  
/  นางบุญยืน  นพศรี  /  นางสมัย  โพธ์ิดี  /  นางสําราญ  ถนอมสุข / นางสมถวิล  
เที่ยงทัศน  /  นางประสิทธิ์  ขวัญเมือง /  นางลําพึง  เนตรสกุล  /  นางเฉลียว  
ทองคํา  และ  นางจําเรียง  ยืนยง  ซ่ึงทั้งหมดที่กลาวมาขางตนมีอาชีพทํานา  และ
เปนผูที่ขึ้นทะเบียนคนจนเอาไวแลว 

 3.1.3   การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant   Observation) 
 ผูวิจัยเขาไปสังเกตการณดวยตนเอง โดยเขาไปรวมในกิจกรรมของศูนยเรียนรู  รวมทํา
กิจกรรมการเกษตรของแปลงเรียนรูพรอมทั้งพูดคุยกับกลุมเปาหมายในเรื่องของศูนยเรียนรู  และรวม
ดําเนินกิจกรรมกับชาวบานกลุมเปาหมายภายในหมูบาน  คือ  การรวมเปน  DJ  กับวิทยุชุมชนเขาสมอ
คอนในเรื่องของการสื่อสารภายในชุมชน 
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3.2    วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
  เริ่มแรกผูวิจัยเริ่มศึกษาขอมูลจากเอกสารภายในศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความ
ยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศตจ.กษ) ที่มีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัย  ในสวนนี้จะเปน
เอกสารที่ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)  ไดทําการวิจัยในสวนของศูนยเรียนรูฯ     
ที่สามารถอยูไดดวยตัวเองแลว   วามีลักษณะความเปนมาอยางไรบางเกี่ยวกับโครงการนี้  (ศูนยที่มี
ดาวตั้งแต  3  ดาวขึ้นไปถือวาเปนศูนยเรียนรูฯ ที่อยูไดดวยตัวเอง)  และเอกสารที่เกี่ยวของกับประวัติ
ของศูนยเรียนรูเขาสมอคอน  รวมทั้งขอมูลในสวนที่วากอนจะเปนศูนยเรียนรูในปจจุบันนี้มีการบริหาร
จัดการอยางไรบาง   มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง  รวมทั้งรายงานการประชุมตางๆที่เห็นวาเกี่ยวของ
และสามารถเพิ่มเติมไดในสวนของขอมูลที่ยังไมสมบูรณ      
 อีกสวนจะเปนขอมูลในสวนที่จะมาจากการสัมภาษณทั้งจาก   เจาหนาที่ใน  ศตจ.กษ   
เกษตรอําเภอ   เกษตรตําบล  อบต    และผูเขารวมศูนยเรียนรูซ่ึงเปนประชากรกลุมเปาหมายหลัก   เพื่อ
ใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  และกําหนดแนวทางการตั้งคําถาม โดยคําถามที่ใชสัมภาษณจะมาจาก
ทฤษฏีในบทที่  2  ที่ตั้งเอาไว   โดยนําคําถามมาขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา  และอาจารยทาน
อ่ืนๆ  รวมทั้งนักวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ     
 จากนั้นจะลงไปในพื้นที่ทําการสังเกตการณทํางานของผูเขารวมศูนยเรียนรูฯในการเขามา
ทํางานในแตละวันโดยผูวิจัยจะเขารวมดําเนินกิจกรรมรวมกับชาวบานดวย    รวมทั้งสังเกตการณในการ
ประชุมศูนยในแตละครั้งเพื่อเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมสมบูรณ  และศึกษาชาวบานในหมูบานวามีการ
ส่ือสารอยางไรบาง   เมื่อไดขอมูลมาแลวทําการตรวจสอบดวยตัวเองกอนหนึ่งครั้งและนํามาปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา   โดยสามารถแบงเปนขั้นตอนได  ดังนี้ 
 ขั้นแรก  :  ผูวิจัยเร่ิมทําการเก็บขอมูลประเภทเอกสาร   ภายในศูนยอํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะความยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   (ศตจ.กษ.)  สัมภาษณเพื่อทําการเก็บขอมูลจาก  
นายสุทัศน ฯ  ในสวนของขอมูลของ  ศตจ.กษ.  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในศูนยฯ  และเอกสารจาก
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   เพื่อนํามาวิเคราะหในเบื้องตนเพื่อใชประกอบประเด็น
ปญหานําวิจัยในขอ  1  
 ขั้นท่ีสอง  : การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant  
Observation) ผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของศูนยเรียนรูฯ  โดยเขาไปรวมดําเนินกิจกรรม
ของศูนยเรียนรูฯ  รวมกับชาวบานกลุมเปาหมาย 
 ขั้นท่ีสาม  :  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมเปาหมายดังนี้   
 กลุมเปาหมายแรก  จะเปนเกษตรอําเภอและเกษตรตําบลซึ่งเปนพัฒนากรในการรับ
นโยบายมาดําเนินการและ   อบต.    
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 กลุมเปาหมายที่สอง   จะเปนผูเขารวมศูนยเรียนรูในปจจุบันจํานวน  20  คน   รวมทั้งผูนํา
ความคิดเห็นของชุมชนเขาสมอคอน   และชาวบานภายในหมูบานเขาสมอคอน 
 การสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเชิงลึก (Depth Interview) ในเรื่องของการดําเนิน
กิจกรรมภายในศูนยฯ  เกี่ยวกับการเรียนรูตางๆ   การทํางานภายในศูนยในแตละวันวาทําอะไรบาง   
ความเปนอยูของครอบครัวผูเขารวมศูนยเปาหมาย  ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไร  และการสื่อสารที่ใช
ภายในชุมชนวามีประสิทธิผลอยางไรบาง    เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ที่มีตอผูเขารวมศูนยเรียนรูและชาวบาน  ในสวนของเจาหนาที่รัฐจะเปนการสัมภาษณแบบเปนทางการ  
และกับชาวบานผูเขารวมศูนยใชความเปนกันเองในการสัมภาษณเพื่อท่ีจะไดดึงขอมูลเชิงลึกออกมาให
ไดมากที่สุด    ในสวนของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจะวิเคราะหโดยนําทฤษฎีในบทที่  2  มา
ประกอบการวิเคราะหกับขอมูลจากกลุมตัวอยางเพื่อที่จะไดคําตอบในการวิจัยที่ดีที่สุด 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ในการเก็บขอมูลนอกจากจดบันทึกแลว  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพื่อใชใน
การสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล  โดยใชการสัมภาษณเปนหลักในการเก็บขอมูล  โดยเปดโอกาสใหผูถูก
สัมภาษณมีอิสระในการใหขอมูล   และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ คือ 
 1.  MP 3  บันทึกเสียงในการสัมภาษณบุคคลที่ตองการเก็บขอมูล 
 2.  สมุดจดบันทึก  เพื่อจดบันทึกขอมูลและเหตุการณของบุคคลที่ตองการเก็บขอมูล 
 3.  กลองถายรูปเพื่อบันทึกภาพสถานที่  และบุคคลที่รวมกิจกรรมในศูนยเรียนรูฯ และอื่นๆ
ที่เห็นวามีความสําคัญตองานวิจัย 
 4.  คําถามที่ใชในการสัมภาษณ  ใชประกอบการสัมภาษณและสนทนาพูดคุย 
   เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยจะทําการถอดเทป   โดยจะดึงประเด็นที่มีความเกี่ยวของที่
สามารถตอบปญหาการทําวิจัยในครั้งนี้ได 
 ในการสัมภาษณนั้นผูวิจัยจะไปพบตัวผูสัมภาษณกอนเพื่อทําความรูจักและแนะนําตัวผูวิจัย   
เพื่อความเปนกันเองในการทําวิจัย  และอธิบายงานวิจัยในครั้งนี้    สวนตัวของเกษตรอําเภอจะนัดมา
สัมภาษณอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง   และผูเขารวมศูนยซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักนั้นจะมาทํางานที่
ศูนยทุกวันอยูแลวหรือตามความเหมาะสมตามสถานการณ 

 คําถามที่ใชในการวิจัย 
 สําหรับแนวคําถามที่ใชในการวิจัยผูวิจัยจะแบงออกเปนสามสวนเพื่อความเหมาะสมและ
สะดวกในเก็บขอมูล     
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 ในสวนแรก  มีการสรางกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีสวนรวมในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอยางไรในประเด็นปญหาขอที่  1   
 ในสวนที่สอง  เปนแนวคําถามสําหรับการศึกษาถึงบทบาทของผูนําชุมชนที่มีผลตอการเขา
รวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเด็นปญหาขอที่  2  
 ในสวนที่สาม  เปนแนวคําถามสําหรับการศึกษาถึงประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวน
รวม   มีผลตอการเรียนรูดานเกษตรกรรมของชาวบานอยางไรในประเด็นปญหาการวิจัยขอที่  3 
  

แนวคําถามสําหรับการศึกษาเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวม 
  แนวคําถามปญหานําวิจัยขอท่ี  1  :  มีการสรางกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมแบบมี
สวนรวมในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอยางไร 
 1.  แนวคําถามสําหรับเจาหนาที่   ศตจ.กษ 
  -  ความเปนมาของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  -  มีขั้นตอนการทํางานอยางไร 
  -  แนวคิดของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดําเนินการอยูขณะนี้   มีหลักการ

ดําเนินงานอยางไร 
  -  มีขั้นตอนการสรางการเรียนรูใหกับคนจนเปาหมายยังไง   ไดผลมากนอยแคไหน 
  -  หลักจากทํามาจนถึงทุกวันนี้เปนประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหน 
 -  ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหงนี้สามารถถายทอดความรูใหเปน

ประโยชนกับชุมชนไดนานแคไหน  และจะทําเปนลักษณะไหนตอไปในอนาคต 
2.  แนวคําถามสําหรับเจาหนาที่เกษตรอําเภอและเกษตรตําบล 

  -  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจัดตั้งมานานเทาไหร  และมีประวัติการจัดตั้ง
อยางไรบาง   

  -  มีการดําเนินงานภายในศูนยเรียนรูฯอยางไร  แหลงความรูมาจากไหนบาง 
  -  มีวิธีการสรางการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอยางไร       

แบบไหนบาง 
  -  การเรียนรูของผู เขารวมศูนย เ รียนรู   มีผลทําใหพฤติกรรมของผู เขารวม

เปลี่ยนแปลงอยางไร   ขนาดไหน   
  -  คนในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการอยางไรบาง  เชน 
    -  ริเร่ิมกอตั้งศูนยเรียนรู  รวมกันศึกษาผลดีผลเสีย 
    -  การวางแผนการดําเนินงาน 
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    -  การดําเนินงาน 
    -  การรับผลประโยชน 
  -  มีการประสานงาน  และแลกเปลี่ยนความรูรวมกับศูนยอ่ืน  หรือศูนยใกลเคียงบาง

หรือไม  อยางไร 
 3.  แนวคําถามสําหรับปราชญชาวบาน 
  -  มีแรงจูงใจอะไรบางในการสรางการเรียนรู   
  -  สมาชิกภายในศูนยเรียนรูฯ มีสวนรวมในการเรียนรูอยางไรบาง     
  -  สมาชิกภายในศูนยเรียนรูฯ มีสวนรวมในการแกปญหากันหรือไม  อยางไร 
  -  มีการเปดโอกาสใหกับผูเขารวมศูนยเรียนรูใหแสดงออกหรือไม  เชน    

  -  คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 
  -  การสรางรูปแบบการทํางาน    และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น เ ชน  ปญหาของบุคคลในการทํางานรวมกัน  หรือสนอง
ความตองการของผูเขารวมศูนย 

  -  รวมประชุมกําหนดนโยบาย  โครงการอื่นใหมที่คิดขึ้นมาเอง 
  -  การรวมกันตัดสินใจในการใชทรัพยากร  ใหเกิดประโยชน 
  -  การรวมกันลงทุน 
  -  ผูเขารวมมีการปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว  หรือไมอยางไร 
  -  การรวมกันติดตาม  ตรวจสอบ  ควบคุม  ประเมินผล  
  -  การรับผลประโยชนเปนยังไง 
  -  สรุปใหฟงหนอยวา  จากที่ผานมาเปนยังไงบาง  มีอุปสรรคมากนอยแคไหน   

เปาหมายตอไปคืออะไร 

 แนวคําถามปญหานําวิจัยขอท่ี  2  :  ผูนําชุมชนมีบทบาทตอการเขารวมศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอยางไร 
   1.  แนวคําถามสําหรับเกษตรตําบลทาวุง 
  -  ผูนําทางความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับศูนยเรียนรูเปนใคร  และมีประวัติความเปนมา

อยางไรบาง 
  -  การเอาใจใสกับชุมชนที่นี่   เอาใจใสมากนอยแคไหน  มีมาถามเรื่องความเปนอยู

ตามบางหรือไมอยางไร 
  -  ผูนําชุมชนสนับสนุนเรื่องการสื่อสารของชุมชนขนาดไหน 
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 2.  แนวคําถามสําหรับสมาชิกผูเขารวมศูนยเรียนรู  20  คน 
  -  ผูนําที่นี่มีบทบาทตอการสื่อสารภายในชุมชนอยางไรบาง 
  -  การเขารวมศูนยเรียนรู  ผูนําเปนคนชักชวนใหเขารวมหรือไมอยางไร  (ถาไม  เขา

มารวมศูนยเรียนรูนี้อยางไร) 
  -  ขาวสารใหมๆ  มาจากผูนําความคิดมั้ย   อยางไร 
  -  เมื่อทานจะไปหาแหลงขาวสาร  ทานไปหาแหลงขาวสารจากผูนําความคิดบาง

หรือไมอยางไร    
  -  การสื่อสารที่หมูบานเขาสมอคอน  มีการสื่อสารในรูปแบบใดบาง 
  -  มีการเผยแพรความรูเร่ืองแนวคิดศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนผาน

ทางสื่อภายในชุมชนบางหรือไม  (ถามีทานมีสวนรวมในระดับใดบาง เชน  ผูสง  
ผูรับ  หรือผูผลิต) สวนมากเนื้อหาในการสื่อสารภายในชุมชนนี้เปนเรื่องอะไรบาง 

  -  สวนสื่ออ่ืนๆ ในศูนยเรียนรู  และในชุมชนมีการใชส่ืออะไรอีกบาง  และส่ือ
สมัยใหมมีการใชบางหรือไมอยางไร 

  -   เจาหนาที่สงเสริม  เชน  เกษตรอําเภอ  และเกษตรตําบล  มีบทบาทตอชุมชนมาก
นอยแคไหน   อยางไร 

  -  สรุปแลวผูนําทางความคิดที่มีบทบาทมากที่สุดในหมูบานเขาสมอคอนของที่นี่เปน
ใคร  และมีความคิดเห็นอยางไร 

 3.  แนวคําถามสําหรับผูนําทางความคิดเห็น 
  -  การเรียนรูภายในศูนยเรียนรูนั้นจากจุดเริ่มตนจนถึงปจจุบันนี้เปนอยางไรบาง  

ชาวบานใหการสนับสนุนมากนอยแคไหน    ชาวบานใหความรูสึกกับศูนยเรียนรู
นี่อยางไรบาง 

  -  คนในศูนยมาขอคําแนะนําจากทานบอยหรือไมอยางไร 

 แนวคําถามปญหานําวิจัยขอท่ี  3  :  ประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวม   มีผลตอ
การเรียนรูดานเกษตรกรรมของชาวบานอยางไร 

1. แนวคําถามสําหรับชาวบานเขาสมอคอน 
  -  ทานคิดวาสื่อภายในชุมชน    วิทยุชุมชน   หอกระจายขาว   หรือส่ือบุคคลภายใน

ชุมชน  มีการเผยแพรขาวสารดานเกษตรกรรมบางหรือไม   และมีผลตอการเรียนรู
ภายในชุมชนหรือไม   

  -  ทานคิดวาส่ือภายในชุมชน  วิทยุชุมชน   หอกระจายขาว   หรือส่ือบุคคลภายใน
ชุมชนจะมีผลทําใหทานมีความรูดานเกษตรกรรมมากขึ้นหรือไม  อยางไร   
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  -  ทานคิดวาสื่อภายในชุมชน  วิทยุชุมชน  หอกระจายขาว   หรือส่ือบุคคลภายใน
ชุมชน  มีผลทําใหทานมีทัศนคติที่ดีตอความรูดานเกษตรกรรมมากขึ้นหรือไม  
อยางไร   

  -  ทานคิดวาส่ือภายในชุมชน  วิทยุชุมชน   หอกระจายขาว   หรือส่ือบุคคลภายใน
ชุมชน  มีผลใหทานนํามาปฏิบัติตามในชีวิตหรือไมอยางไร  

  -  ทานคิดวาส่ือภายในชุมชน   วิทยุชุมชน   หอกระจายขาว   หรือส่ือบุคคลภายใน
ชุมชน จะมีผลทําใหทานมีความรูสึกที่ดี  หรือมีทัศนคติที่ดี ตอการเกษตรภายใน
หมูบานเขาสมอคอน  หรือไม  อยางไร 

   
3.3   ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ใชระยะเวลาตั้งแตเดือน  กุมภาพันธ- มีนาคม 2551 รวมเปน
ระยะเวลา  2  เดือน  ในการเก็บขอมูล  ผูวิจัยจะนําจดหมายแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยไป   เพื่อเปนการแนะนําตัว    หลังจากนั้นผูวิจัยจะขอเขารวมกิจกรรมของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   เพื่อสรางความเปนกันเองใหกลุมเปาหมายเวลาเก็บขอมูลจะได
ไมเขินอาย  หลังจากนั้นผูวิจัยจะทําการสัมภาษณไปเรื่อยๆคอยๆดึงขอมูลเชิงลึกออกมา 

3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยเร่ือง  การสื่อสารเพื่อการจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษาศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนนี้   เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เนนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
เอกสาร  การสังเกตแบบมีสวนรวม  และการสัมภาษณเชิงลึก  โดยจะวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหานํา
วิจัย   3  ขอ  คือ 
 1.  มีการสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมดานเกษตรกรรม  ในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนอยางไร 
 2.  ผูนําชุมชนมีบทบาทตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงของชุมชนอยางไร 
 3.  อิทธิพลของสื่อมีผลตอการเรียนรูดานเกษตรกรรมของผูเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกจิ
พอเพียงชุมชนอยางไร 
 จากขอมูลที่ไดผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยแยกขอมูล  เปนสัดสวนเนนเปนเรื่องราว
ที่อานงาย   และสอดคลองในประเด็นปญหานําการวิจัยตามลําดับ  และแยกวิเคราะหเพื่อใหสามารถ
ตอบปญหานําการวิจัยที่ตั้งไวไดงายและสะดวก     และเปนไปตามกรอบของทฤษฎีการวิจัยที่ตั้งเอาไว 
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3.5   การนําเสนอขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆในลักษณะของ
การพรรณนาความ   อธิบายปรากฏการณ   เหตุการณตามเรื่องราวที่สําคัญของเนื้อเรื่อง  และสิ่งที่ได
ศึกษาตามหัวขอประเด็นปญหานําการวิจัย  โดยจะเลือกประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาเทานั้น  
และในการนําเสนอจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนของปญหานําการวิจัยแตละขอที่ตั้งเอาไว DPU



 
บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การส่ือสารแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี”  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research)  ขอมูลทั้งหมดไดมาจากการเก็บขอมูลจาก   การสํารวจเอกสาร  (Documentary)           
การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation)  ในการนําเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบปญหาการวิจัย ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยเชิง
พรรณนาและวิเคราะหผลของการวิจัยไปพรอมๆ กับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  ผลการวิจัย
เรียงลําดับตามประเด็นปญหานําการวิจัยได และความเหมาะสมของเนื้อหา   ดังนี้ 

 ตอนที่  1  ความเปนมาของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   
 ตอนที่  2  กระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมี
สวนรวม  ภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   
 ตอนที่  3  บทบาทของผูนําชุมชนตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
 ตอนที่  4  ประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมที่มีผลตอการเรียนรูดานเกษตรกรรม
ของชาวบาน 
  

4.1   ตอนที่  1  ความเปนมาของโครงการศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   

1.1   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกไขปญหาความยากจน 
   ยึดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพระสกนิกรชาวไทยมาตลอดนานกวา  25  ป  ซ่ึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งใน
การพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อใหทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ตามกระบวนการบันไดแกจน  4  ขั้น  ดังนี้   
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  บันไดขั้นที่  1 มีกินมีใช  เปนการเกษตรขั้นพื้นฐาน เพื่อการดํารงชีวิต 
  บันไดขั้นที่  2  มีเหลือมีรายได  เปนการทําการเกษตรเมื่อเหลือจากการบริโภค  นําไป
จําหนายในชุมชนเพื่อสรางรายได 
   บันไดขั้นที่  3 รวมใจพัฒนาเชิงตลาดนําการผลิต  เปนการทําการเกษตรเพื่อจําหนาย  
แลกเปลี่ยนระหวางชุมชน ตําบล  อําเภอ  หรือจังหวัดใกลเคียง 
  บันไดขั้นที่  4  ทําการเกษตรเพื่อจําหนายในประเทศและสงออกตางประเทศ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   เล็งเห็นแลววาควรแกไขปญหาความยากจนของ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจนผูไมมีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินนอย  โดยดําเนินการจัดหาที่ดินวางเปลา
ที่เปนที่สาธารณะ  ที่รัฐ  และท่ีเอกชนยินยอมมอบใหดําเนินโครงการจัดทําแปลงรวมเพื่อเรียนรู
ควบคูการผลิตการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  ( 1  อําเภอ   1  แปลง ) โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากิน  
หรือมีที่ดินนอย   แตมีความตั้งใจในการประกอบอาชีพ  และมีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการ  
เพื่อการเรียนรูและฝกปฏิบัติในแปลงเรียนรูในลักษณะ Learning  by  doing เพื่อท่ีจะไดมีความรู  
ความชํานาญ  รอการจัดสรรที่ดินทํากินจากภาครัฐในภายภาคหนาตอไป   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงพิจารณาเห็นวา  การดําเนินงานโครงการจัดทําแปลง
เรียนรูควบคูการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  (1  อําเภอ  1  แปลง ) ซ่ึงเปนโครงการในป  2548  ที่ผานมา  
ปรากฏวา  พื้นที่จัดทําโครงการสวนใหญอยูในบริเวณใกลเคียง  หรือติดตอกันกับพื้นที่โครงการ     
1  ฟารม   1  ตําบล   ที่กําลังทําอยู  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบของโครงการทั้ง  2  
โครงการเปนบุคคลคนเดียวกัน  เกษตรกรที่เขารวมโครงการบางแหงก็เปนเกษตรกรที่เคยขึ้น
ทะเบียนคนจนดวย  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย  สะดวก  และ
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ   จึงไดดําเนินการจัดตั้งโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนขึ้นมา 

1.2   ท่ีมาของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแกไขปญหาความยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวไทยใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุล  และความพอประมาณ
อยางมีเหตุผลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยรัฐกําหนดแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะความ
ยากจน  และจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) ขึ้นเปนองคกร
อํานวยการระดับชาติ  โดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจดทะเบียนปญหาความ
ยากจนและความเดือดรอน  ความตองการของประชาชน โดยยุทธศาสตร  ศตจ.  คือ  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ มาเปนแนวทางในการแกไขปญหาความยากจน   
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   1.2.1   แผนการแกไขปญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาความยากจน  2  รูปแบบ  
ประกอบดวย   (1) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  (2) นิคมเศรษฐกิจพอเพียงตามวาระการ
ประชุมที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจน  ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน  โดยมีหลักการสําคัญคือ 
  1.  เนนการสรางกระบวนการเรียนรู (Learning Process) เพื่อใหเกษตรกร หรือคนจนที่
ประสงคจะเขารวมศูนยเรียนรู  ไดเขาถึงขาวสารความรู  และปญญา  เพื่อการแกไขปญหาความ
ยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.  เนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ (Skill Practice) เพื่อใหเกษตรกรไดรูจักการลดรายจาย 
เพิ่มรายได และเขาถึงโอกาสใหมๆ โดยมีการทํากิจกรรมในแปลงที่ดินที่จัดใหควบคูไปกับการ
เรียนรูเพื่อติดปญญา 
  3.  เนนการนําที่ดินที่ถูกปลอยใหรกรางวางเปลามาใชประโยชน (Land Reform) ใน
การสรางงาน  สรางรายไดใหแกเกษตรกรยากจน  ควบคูกับการฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  4.  เนนการรวมกลุมเกษตรกร ใหพึ่งพาชวยเหลือกันในรูปสหกรณ  หรือวิสาหกิจ
ชุมชน (Business Chain) สรางความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อชวยเหลือดานการตลาด อันสามารถ
จะเชื่อมโยงไปสูการออกในรูปการทํา Contract Farming กับบริษัทเอกชน 

 1.2.2   การดําเนินการของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  แกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนคนจนผูไมมีที่ดินทํากินหรือมี
ที่ดินทํากินนอย โดยดําเนินการจัดหาที่ดินวางเปลาที่เปนที่สาธารณะ  ที่รัฐ  และที่เอกชนยินยอม
มอบใหดําเนินโครงการจัดทําแปลงรวม  เพื่อเรียนรูควบคูการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  1  อําเภอ  1  แปลง  
โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินทํากินนอย  ที่มีความตั้งใจจริงที่จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  และมีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการเพื่อแสวงหาความรูความชํานาญ      
รอการจัดที่ดินทํากินจากภาครัฐในภายภาคหนา  โดยมีวิธีดําเนินงานดังนี้ 
  1.  คัดเลือกหมูบานเปาหมาย  ที่มีผูยากจนหนาแนนของกระทรวงมหาดไทย  และมี
ที่ดินสาธารณะหรือที่ดินของทางราชการ  หรือที่เอกชนยินยอมใหใชที่ดิน  และมีเนื้อท่ีเพียงพอที่จะ
ใหผูยากจนจากบัญชีรายช่ือที่ขึ้นทะเบียนไวเขามาทํากิน  และเรียนรู 
  2 .  คั ด เ ลื อก เกษตรกรที่ ย ากจนจากบัญชี ร ายชื่ อ ผู จดทะ เบี ยนยากจนของ
กระทรวงมหาดไทย  คุณสมบัติของเกษตรกรตองเปนผูไมมีที่ดินทํากิน หรือมีที่ดินทํากินนอย  มี
ความขยันขันแข็ง  ตั้งใจประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมัครใจเขารวมโครงการ 
  3.   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในพื้นที่ศูนยเรียนรู ฯ   ในดานการพัฒนาแหลง
น้ําและที่ดิน    
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  4.  ใหการถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
  5.  เมื่อมีรายไดจากผลผลิตศูนยเรียนรูฯ  สวนหนึ่งจัดสรรแบงใหกับเกษตรกรหลังจาก
หักคาใชจายตนทุนการผลิตแลว  เพื่อใหเกษตรกรนําไปเปนทุนในการประกอบอาชีพในที่ดินเชา  
หรือที่ดินที่ทางราชการจัดใหตอไป 

1.3   วัตถุประสงคของโครงการ 
  1.  เพื่อใหเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของตําบลอยางยั่งยืนและถาวร 
  2.  เพื่อใหเกษตรกรไดมีความรูในการผลิตเพื่อเล้ียงชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 
  3.  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรและเปน
หลักฐานประกอบการพิจารณาในการขอรับการจัดที่ดินทํากิน  ที่ทางราชการจะจัดสรรใหใน
โอกาสตอไปสําหรับเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากิน 

1.4   กลุมเปาหมาย 
  1.  เกษตรกรที่ยากจน  ที่ขึ้นทะเบียนผูยากจนไวกับกระทรวงมหาดไทยในปญหาที่ดิน
ทํากิน  ปญหาการสงเสริมอาชีพใหมีงานทํา  และปญหาหนี้สินภาคประชาชน 
  2.   คนจนที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่มีรายไดต่ํากวา  1,230  บาท/คน/
เดือน   หรือ  14,760  บาท/คน/ป 

1.5   หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ศตจ.กษ) 
คณะทํางานปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด 
(ศตจ.กษ.จ) และระดับกิ่งอําเภอ (ศตจ.กษ.อ./กิ่ง อ.) 

1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.  ผูยากจนตามกลุมเปาหมาย  ไดมีความรูการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  พรอมกับเงินทุนจาก
ศูนยเรียนรูฯ  ที่ทางราชการจัดสรรแบงให  เพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใหไดหลุดพนจากความยากจน 
  2.  มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อเปนแหงเรียนรูดานการเกษตรอยางยั่งยืน  
และถาวรในชุมชน 
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  จากโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่ดําเนินการทั่วประเทศ  นั้น ปจจุบัน
จังหวัดลพบุรีถือเปนจังหวัดที่มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่สามารถบริหารงานไดดวย
ตัวเองอยูประมาณ  7  ศูนย   ซ่ึงทั้งหมดเปนการจัดการกันเองภายใตคนในชุมชนซึ่งผูเขียนมีความ
สนใจที่จะทําการวิจัยศึกษาถึงงานในวิทยานิพนธเลมนี้  คือ  “ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เขาสมอคอน ”  สถานที่ตั้งอยูที่  หมู 1  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จังหวัดลพบุรี   ลักษณะของศูนย
เปนที่ดิน   สาธารณะพื้นที่เดิมเปนโครงการ  1  อําเภอ  1  แปลง   มากอนและพัฒนาใหเปนศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจนถึงปจจุบันนี้ 

1.7   ลักษณะของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  มี  2  ประเภท  คือ   ศูนยหลัก  และศูนยเครือขาย
(Node) ซ่ึงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนเปนศูนยหลัก  ในที่นี้จะกลาวถึงแตศูนย
หลัก 
   ศูนยหลัก   
  สภาพโดยทั่วไปเปนสถานที่ฝกอบรมและเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร  และผูประสงคประกอบอาชีพเกษตรกรไดเรียนรูทางการเกษตรทั้งภาคทฤษฎี   และการ
ปฏิบัติ  มีลักษณะเปนการ  “ นําทํานําพา” ( Learning  by  doing)  กลาวคือ  ผูที่ผานการฝกปฏิบัติ
จากศูนยเรียนรูสามารถนําความรูที่ไดไปทํามาหากินในพื้นที่ของตนเอง  พื้นที่ใหเชา  หรือพื้นที่ที่
รัฐจัดหาให  โดยใชสวนแบงรายไดจากการจําหนายผลผลิตจากแปลงเรียนรูเปนทุนในการประกอบ
อาชีพ  ลักษณะของศูนยเรียนรูฯ  มีองคประกอบดังนี้ 
  1.   เปนพื้นที่สาธารณะ   พื้นที่ของหนวยงานราชการซึ่งยินยอมใหใชพื้นที่   หรือเปน
พื้นที่ที่ไดดําเนินการโครงการดานการเกษตรโครงการตางๆอยูกอนแลว   เชน  โครงการ  1  ฟารม  
1  ตําบล  โครงการ  1  อําเภอ  1  แปลง    เพื่อจัดทําเปนแปลงหมุนเวียนทํากินชั่วคราว  และเปน
ศูนยขอมูลของแหลงเรียนรูที่จะพัฒนาใหเกิดประกายความคิด  ทักษะ  การผลิต  การจัดการ  เพื่อ
นําไปพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของเกษตรกร   โดยหลีกเล่ียงพื้นที่เอกชน  แตหากจําเปนควรมี
สัญญายินยอมจากเจาของพื้นที่ที่ใหใชพื้นที่ในระยะยาว  เชน  10  ป  ขึ้นไป 
  2 .   มีพื้นที่ใหเกษตรกรทําการเกษตรเพียงพอกับกิจกรรมการเกษตรที่จะดําเนินการ  
โดยเนนการมีสวนรวมของเกษตรภายในศูนย  ถึงการสราง  การคิด   และการปฏิบัติ 
  3.    มีพื้นที่สําหรับใชเปนสถานที่บรรยายถายทอดความรู 
  4.    มีโครงสรางพื้นฐานเพื่อทําการเกษตรดังนี้ 
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   4.1  อยูใกลแหลงน้ําหรือมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับทําการเกษตร 
   4.2  คุณภาพดินมีความเหมาะสมเพื่อทําการเกษตรหรือสามารถปรับปรุงบํารุง

ดินเพื่อทําการเกษตรได 
   4.3  สะดวกตอการเดินทาง  การคมนาคม  และการขนสงผลผลิต 
  5.    มีคณะกรรมการบริหารศูนยเพื่อเปนกลไกลสรางความรวมมือในการบริหารงาน
ระหวางตัวเกษตรกรกับเจาหนาที่ภาครัฐ  และการพัฒนาการเกษตรในศูนย 
  6.    เปนแหลงเรียนรูฝกปฏิบัติทางการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางยั่งยืนและตอเนื่อง  กอใหเกิดผลผลิตเพื่อการบริโภค  และเพื่อการจําหนายที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองได 
  7.    มีกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ไมพึ่งสารเคมี (เกษตรอินทรีย) หรือพึ่งพา
สารเคมีในปริมาณนอยที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค 

 1.8   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต. เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี 
 

 
ภาพที่  4.1  ปายโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงชุมชนเขาสมอคอน 

 1.8.1   ลักษณะการดําเนินงานภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
  ใชการสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องควบคูกับการรวมกลุมเกษตรกรใหมีการ
ชวยเหลือกัน  ทั้งในดานการผลิต  และการตลาด  ผานทางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพดเพียงชุมชนที่มีพื้นที่
รองรับใหเขาทําประโยชนในรูปการฝกปฏิบัติ   และฝกทักษะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
คาตอบแทนเปนคาแรงจากการจําหนายผลผลิตในแปลงที่ดินที่ฝกทํากินดังกลาว  โดยจะเนนการมี
สวนรวมของชุมชนเขามามีสวนรวมดวยทุกขั้นตอน   พื้นที่ลักษณะนี้จะจัดใหเกษตรกรยากจนเขาอยู
เปนการชั่วคราว  เพื่อรองรับใหเกษตรกรยากจนเขาทําประโยชนไดช่ัวคราวควบคูไปกับการเรียนรูทั้ง
ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี   หลังจากครบกําหนดจะหมุนเวียนใหสมาชิกรายใหมเขาแทน  กลุมที่
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ผานการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมที่มีที่ดินไมเพียงพอ    จะไดรับความรูในการจัดการที่ดินที่มีขนาดเล็ก   
และอาจรวมกลุมกันตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อชวยเหลือกันในดานการผลิตและการตลาด  โดยอาศัย
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนศูนยเรียนรูประสานงานของวิสาหกิจชุมชนในแตละพื้นที่
ตอไป 

        แผนผังแสดงการบริหารงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 

 

ภาพที่  4.2  โครงสรางศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชน 

  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชมเขาสมอคอน  ไดดําเนินการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่  หมูที่  1  
โดยการประชุม  กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิก อบต.  คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูฯ  และแกนนํา
หมูบาน   ดําเนินการประชุม  2  ครั้ง  มีมติใหจัดตั้งในที่สาธารณะ  หมูที่  1  จํานวนพื้นที่  5 ไร   มี
คณะกรรมการบริหารศูนย  2  คน และ เจาหนาที่ประจําศูนย   1 คน   ดังนี้ 
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ภาพที่  4.3  เจาหนาที่เกษตรอําเภอทาวุง 

  คณะกรรมการบริหารศูนย   นางปาธิตตา   แกวมณี   ตําแหนงนักวิชาการสงเสริม
การเกษตร  7   เกษตรอําเภอทาวุง  ปจจุบันอายุ  51  ป  สมรสแลว  ไมมีบุตร   การศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  เชื้อสายไทยพุทธ  ศาสนา
พุทธ และเคยไดรับรางวัลครุฑทองคํา  หรือขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป  2547   

 
ภาพที่  4.4   เจาหนาที่เกษตรตําบลเขาสมอคอน 

คณะกรรมการบริหารศูนย   นางเฉลิมศรี   คลองสระบัว  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริม
การเกษตร  6ว  เกษตรตําบลเขาสมอคอน   ปจจุบันอายุ  46  ป   การศึกษาสถาบันราชมงคล
สุรินทร  พืชศาสตร  สาขาพืชสวน เชื้อชาติไทย  ศาสนาพุทธ   สมรสแลว   สามีที่ชื่อ  นาย
บรรพต   คลองสระบัว  เปนคนที่บุกเบิกศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนแหงนี้
ขึ้นมาไดเสียชีวิตไปแลวเนื่องจากอุบัติเหตุและเปนคนที่ดึง  นายวิชา   พุมดี   ใหเขามาเปนปราชญ
ชาวบานประจําศูนยเรียนรูแหงนี้ 
 

DPU



 

85

                       

                   ภาพที่  4.5   เจาหนาที่ประจําศูนย (ปราชญชาวบาน) 

 เจาหนาท่ีประจําศูนย   นายวิชา   พุมดี   (ปราชญชาวบาน)   ปจจุบันอายุ  41  ป  จบการศกึษา
ช้ันประถมศึกษาปที่  6   เชื้อไทยสายพุทธ    ศาสนาพุทธ โดย  นายวิชา   เปนผูที่ถูกยกยองและยอมรับ
จากเกษตรอําเภอ  เกษตรตําบล  และรวมทั้งชาวบานใหเปนปราชญชาวบาน 

 1.8.2   การกอตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
  1.  สํารวจจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม โดยเฉพาะที่สาธารณะที่อยูในความดูแลของ อบต.ใน
การจัดตั้งศูนย 
  2.  จัดหาหลักสูตรการอบรมฝกปฏิบัติอาชีพดานการเกษตรและอื่นๆ ตามความตองการ
ของชุมชนและเครื่องมือเครื่องใชในการฝกปฎิบัติ 
  3.  จัดหางบประมาณและระดมเงินทุนดําเนินงาน  ทั้งภาครัฐ  และเอกชน พรอมทั้ง
เงินทุนหมุนเวียนภายในศูนย 
  4.  รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรยากจน และทั่วไปเขาฝกอาชีพ 
  5.  เชื่อมโยงเครือขายการตลาดในหมูบาน   และนอกตําบลรองรับการจําหนายผลผลิต   
แบบครบวงจร 
  6.  เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ศูนยจะคัดเลือกผูที่มีความขยัน 
ประหยัด ซ่ือสัตย  โดยเฉพาะผูไมมีที่ดินทํากิน ที่ยังชวยเหลือตัวเองไมได   โดยทางศูนยจะจัดสรร
ที่ดินทํากินในพื้นที่ใหใชประกอบอาชีพการเกษตรชั่วคราว  จนกวาจะมีเงินทุนและชวยเหลือตวัเองได
ก็จะเริ่มเปลี่ยนหมุนเวียนเปนรุนๆ ไป 
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ภาพที่   4.6  ความพอเพยีงของชาวบาน    

  จุดมุงหมายเบื้องตนของการปฏิบัติตามแนวคิดโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน  คือ  ใหผูปฏิบัติสามารถมีส่ิงตางๆที่เพียงพอ  ที่จะสนองความจําเปนในเบื้องตนไดที่สําคัญ
เลยคือตองมีกินอยางเพียงพอ   และถาหากมีทรัพยากรและความสามารถเหลือเพียงพอที่จะผลิตหรือ
บริโภคเกินไปถึงระดับจําหนายนั้น   ก็สามารถทําได 
 

4.2    ตอนที่  2  กระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวม    
ภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 

 2.1   กระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

   ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนแหงนี้   ดําเนินการมาไดเปนรูปเปน
รางประมาณ  2  ป   ใชเปนจุดเรียนรู  สนับสนุนการสงเสริมความรูดานการเกษตร  วิชาบังคับ  คือ  
เศรษฐกิจพอเพียง  ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม   ใหผูเขารวมโครงการเกื้อกูลกันภายในศูนย
เรียนรู   เรียนรูจากการทําจริง   กิจกรรมภายในศูนย   หลักๆ  คือ  การปลูกผักปลอดสารพิษ  การปลูก
ไมดอกชวนชมซึ่งเพาะพันธุกันเองภายในศูนย  และที่ทําเสริมขึ้นมา  คือ  การทํากระถางดอก
ชวนชม  การทําน้ําหมักชีวภาพ   กิจกรรมในป  2551 นี้ที่จะเพิ่มขึ้นมา  คือ หมูหลุม  เล้ียงปลา  และ
แปลงทดลองปลูกปาลมน้ํามัน  โดยผูเขารวมศูนยเรียนรูที่จบออกไปแลวสามารถนําความรูที่ไดไป
ทําที่แปลงของตัวเองหรือที่ดินภายในบานของตัวเองได จากการติดตามผลนั้น  คุณเฉลิมศรี  กลาว
วาไดติดตามผลมาตั้งแตชวงตั้งเดือนมกราคม  2551  พบวาแทบทุกคนที่จบออกไปแลวจะนําเอา
ความรูที่ไดรับจากศูนยเรียนรูกลับไปทําที่บานของตัวเองตามแตจะมีที่ทํากินมากนอย   และทุน
ทรัพย    และทํากันอยูจนถึงปจจุบันนี้  เปนสถานที่พบปะ และดําเนินกิจกรรมของคน กลุมคน ที่มีวิถี
ชีวิตและวิถีการผลิตในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเปนหนวยงานอิสระในการจัดการตนเอง     
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ที่สามารถเสริมสรางความเขมแข็งแกองคกรชุมชน และการเสริมสรางศักยภาพของคนในชุมชน 
เนนการทํางานในพื้นที่โดยพัฒนาตนเองใหสามารถเปนแหลงเรียนรู สําหรับคนอื่นไดตอไป 
 

     
                  ภาพที่  4.7  แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ                 ภาพที่  4.8  แปลงปลูกไมดอกชวนชม   
 

      
                ภาพที่ 4.9  การทํากระถางไมดอกชวนชม           ภาพที่ 4.10  กระถางไมดอกชวนชมที่เสร็จแลว    

                               

  
                                                  ภาพที่  4.11 ไมดอกชวนชมที่โตพรอมจําหนาย 
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  สาระสําคัญของกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
มีสวนรวมของผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้น   เปนการเปดโอกาสใหผูเขารวม มีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู  การคิด  ริเร่ิม   พิจารณาตัดสินใจ  วางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมรับผิดชอบและติดตามผล  
หรือแมกระทั่ งรับผลประโยชน   ในเรื่องของการทํางานภายในศูนยเรียนรู  เพื่อใหคนที่เขามา
นั้นรูจักคิดใหมากขึ้น ไมใชเขามาทํางานอยางเดียว 

 บทบาทหนึ่งที่เจาหนาที่สงเสริม (เกษตรอําเภอ) มีบทบาทมากที่สุด  คือ บทบาทของ
ผูสรางกระบวนการเรียนรูซ่ึง   คุณปาธิตตา   กลาววา  แนวทางตอไปนี้จะเปนสิ่งที่ใชเปนแผนใน
การสรางกระบวนการเรียนรูของศูนยเรียนรูแหงนี้   คือ  

 -   ใหความรูสึกเปนอิสระทางความคิดของผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ   ขณะเดียวกันก็ไมยดึ
ติดกับกรอบเกา ๆ หรือกรอบเดิม ๆ ที่เปนแคเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวเทานั้น เพราะจะเปน
การปดกั้นตัวเองจากการเรียนรู ของผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ แตจะเปนการแชรความรูซ่ึงกันและกัน 

-   การใหผูเขารวมศูนยเรียนรู  รูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในการเรียนรู  เชน  
ส่ิงที่จะเรียนรู  สภาพทางความคิดของแตละคน  สภาพพื้นที่ของแปลงเรียนรู  แหลงน้ํา  หรือ
แมกระทั่งศักยภาพของตัวเอง  เพื่อใหรูและปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดและเหมาะกับการทํา
อะไรบาง 

-   ความพรอมของผูเขารวมศูนยเรียนรู  หรือผูเขาอบรม ทั้งทางรางกายและจิตใจ  
-  การสรางความเชื่อมั่น และวิธีการที่จะสรางความคุนเคยอันจะนําไปสูการเกิด

บรรยากาศที่ดีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การสรางบรรยากาศ จะชวยกระตุนใหคนฟง
เกิดความตื่นตัว สนใจรวมกิจกรรมตอเนื่อง  

-   การแลกเปลี่ยนความรู ตองสรางสถานการณใหทุกคนแสดงออกตามความถนัด 
และมีสวนรวมในการแสดงออกอยางเทาเทียม ที่สําคัญคือตองกระตุนใหผูเขารวมเกิดความตื่นตัว
อยูตลอดเวลา   

  2.1.1   การมีสวนรวม 
การมีสวนรวมในศูนยเรียนรูนั้น  คุณปาธิตตา   กลาววา  จะใหชุมชนเขามามีสวนรวม

อยูแลวซ่ึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาของความยากจน   เริ่มจากการรับฟง
ความคิดเห็น  ซ่ึงเปนกระบวนการที่เปดใหชาวบานมีสวนรวมใน   การคิด  การใหขอมูล  และความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการตางๆ ภายในหมูบาน เชน การรับฟงความ
คิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ เกี่ยวกับการริเร่ิมในการจัดตั้งโครงการแกไข
ปญหาความยากจน  มีการจัดใหมีการประชุมประชาคมวาเห็นดวยหรือไม  วาจะใหมีการกอตั้งศูนย
เรียนรูขึ้นภายในหมูบานหรือไม   เมื่อชาวบานมองเห็นประโยชนในระยะยาวแลว   ก็ใหชาวบาน
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รวมกันคัดเลือกพื้นที่วาจะเลือกกันตรงไหน   เปนการสรางทักษะการเรียนรูและทํางานเปนทีมไป
ในตัว   รวมทั้งการใหเสนอความคิดวากิจกรรมในแปลงนี้จะทําอะไรกันบางในแตละป   รวมถึง
ใครมีไอเดียใหมๆในเรื่องการเกษตรตางๆหรือวาใหมๆ ก็มาแชรความรูกันได   เปนการแบงปน
ความรูซ่ึงกันและกัน   ในสวนของเรื่องผลประโยชนนั้น   จะจัดสรรใหผูเขาทําและแบงเขาศูนยบาง
เพื่อเปนตนทุนตอไป  ทั้งหมดนี้เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของคนในศูนยเรียนรูรวมทั้ง
ชาวบานในการเรียนรู  เชน รูแหลงขอมูล  รูวิธีตั้งคําถาม  เพื่อหาความรูใหมๆ  รูวิธีคิดแกปญหา 
วิเคราะหเพื่อหาคําตอบโดยตนเองและรวมกับคนอื่นๆ หรือเจาหนาที่ที่มาใหการอบรมได  

 
 

 
                                   ภาพที่   4.12   การมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเขารวมศูนยเรียนรู  

 2.1.2   ปราชญชาวบาน 
 ปราชญชาวบาน หรือนักคิดทองถ่ิน  หรือครูภูมิปญญาไทยแลวแตจะเรียกกันจะมี
มากมายในหลายดานแลวแตงานที่ปฏิบัติหรือความชํานาญของแตละคน  ไมวาจะเรียกอะไรก็ตาม
คุณสมบัติของผูที่เปนปราชญชาวบาน คือ  

 1.  คนเหลานี้จะมีธรรมะอยูในใจ   เปนธรรมะของความรัก  ความเมตตา  ความอยาก
ชวยคน เปนธรรมะโดยการปฏิบัติ  

2   คนเหลานี้มักมีความรูติดตัว  แลวนํามาทําเปนความรูใหคนเห็นไดอยางชัดเจน  มี
ทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติใหเห็น  

3.  คนเหลานี้มีความรัก ความเปนปราชญไมไดอยูที่ความฉลาดของปญญาที่เกิดจาก
การกระทํา  แตเกิดจากความรักที่มีธรรมะเปนแรงบันดาลใจใหแบงปนแกผูอ่ืน  

4.  คนเหลานี้เปนรมโพธิ์  รมไทร การแผภูมิปญญาที่เกิดจากการทําจริงดวยความรัก
แผนดินที่มีลูกหลาน มีปา มีชุมชน มีเมือง  
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โดยสรุปอาจกลาวไดวา ปราชญชาวบานนั้นเปนผูที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีความคิดเขา
ระบบชอบคนหาความจริง ชางสังเกตและนําสิ่งที่พบเห็นมาเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  ดังเชน
ปราชญชาวบานดานการเกษตร  ดังจะกลาวตอไปนี้ 
   สวนปราชญชาวบานของหมูบานเขาสมอคอน นั้น  คุณปาธิตตา  กลาววา  ที่ศูนย
เรียนรูแหงนี้ก็มีปราชญชาวบานที่สรางขึ้นมาเพื่อสรางการเรียนรูใหกับผูเขารวมศูนยเรียนรู คือ  นาย
วิชา    พุมดี   ซ่ึงเปน ปราชญชาวบานที่เกงหลายเรื่องเพื่อใหเคานําความรูที่ไดมาเผยแพรใหคนใน
ชุมชน  รวมทั้งมี ปราชญทางดานปาลมน้ํามันดวยเพื่อคอยรองรับกิจกรรมที่จะเพิ่มขึ้นมา    สวน
เร่ืองการตอบรับของชาวบานที่นี่  นั้น  ดีมากเกี่ยวกับเรื่องศูนยเรียนรูแหงนี้  ชาวบานที่จบออกไป
แลวอยากทําตอแตเรายังไมใหทําเพราะเราอยากใหเคานําเอาความรูที่ไดจากที่นี่ออกไปทําเองบาง   
เพื่อที่เราจะไดหมุนเวียนใหคนอื่นเขามาทําบาง   และมีชาวบานบางกลุมอยากใหเราลงทุนใหแตเรา
ไมยอม  เพราะเราอยากใหชาวบานชวยเหลือตัวเองใหได  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตของเคา     
เราแคเปนคนสอนใหเคารูจักพึ่งพาตนเองก็เทานั้น  “  มีบางสวนสําหรับผูที่จบออกไปแลวแตไมมี
ที่ดินทํากิน  ทางเราก็ยินดีใหทําตอไปเรื่อยๆ  เพราะตอนนี้มีทําอยูประจํา  3  คน  และคนที่นํา
กลับไปปฏิบัติจริงอยูประมาณ  60%   ซ่ึงเปนสิ่งที่เราพอใจเปนอยางมาก (คุณเฉลิมศรี   ครองสระบัว 
,  สัมภาษณ  , 7  มีนาคม 2551)”  

  ก.   หนาท่ีของปราชญชาวบาน 
  วิชา  เปนคนที่รับผิดชอบดูแลศูนยเรียนรูทั้งหมด  หลักๆเลยคือใหความรูเร่ืองการเกษตร
แกคนภายในศูนยเรียนรูแบบครบวงจร   ตลอดจนอธิบายการอยูอยางพอเพียงวามันสามารถทําได
อยางไร  รวมทั้งคัดคนเขาทํางานเพราะตองคิดกอนวา   คนที่จะเขามารวมงานตรงนี้ไดตองมีใจมากอน       
รวมทั้งหาพันธพืช  แกปมน้ําเวลาน้ําไมไหล   หรือแมกระทั้งซอมรถ   ซ่ึงวิชาจะเปนคนทําเองทั้งหมด
ถาเคาทําได   และวิชาเปนคนที่ใฝที่จะเรียนรูดานการเกษตรอยูตลอดเวลา   เนื่องจากวิชาเปนคนที่ไมมี
โอกาสไดเรียน  จึงอยากชดเชยใหกับการศึกษาตรงนี้  และตอนนี้วิชาก็กําลังเรียนศึกษาผูใหญอยู (กศน.) 
กําลังจะจบมัธยมศึกษา  3  “ส่ิงที่วิชาอยากไดเพิ่มเติมมากก็คือ  ส่ือตางๆ  เชน  หนังสือกับ
อินเตอรเน็ต  เพราะจะไดคนควาทางดานวิชาการเกษตรไดดีกวานี้  และสามารถที่จะพริกแพลงได
มากกวาที่เปนอยู (วิชา    พุมดี   ,  สัมภาษณ  , 7   มีนาคม  2551 )”       
  วิชาบอกวาเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา  เปนชีวิตที่อยูไดโดย
ปจจัยพื้นฐาน  4  อยางของมนุษย   เพราะตอนนี้ชีวิตของเขาอยูได  ไมเอารวย  ไมฟุงเฟอ  ทําศูนยอยูแค
นี้พอแลวอยูได  มีกิน   มีใชตามวิถีชีวิตของเราเอง   แลวก็หาอาชีพเสริมอีกหนอยก็พอแลวไอการที่
คนเรานั้นจะไปสอนคนอื่นไดเราตองทําใหเขาเห็นวามันสําเร็จเสียกอนถึงจะไปสอนเขาได  แตลูกสาว
คนโตอายเพื่อนที่โรงเรียนวา  พอเอาแมซอนทายไปขายขนมโตเกียวดวย  ทําใหวิชารูสึกไมดีเทาไหรแต
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ก็เขาใจลูก  วิชายังบอกอีกวาถาไมมี    คุณปาธิตตา  เกษตรอําเภอ  ก็จะไมทําศูนยเรียนรูเพราะผูกพันธ
กับเกษตรอําเภอคนนี้มาก  (วิชา    พุมดี  ,  สัมภาษณ  , 7   มีนาคม   2551) 

  ข.   กําเนิดปราชญชาวบาน 
  ปราชญชาวบานของศูนยเรียนรูแหงนี้   เปนคนจนคนหนึ่งที่ชีวิตผันแปรมาหลายอยาง  
ลมลุกคุกคลานมาก็เยอะ และเปนคนที่สูชีวิตเรื่อยมา จนผลสุดทายมาจบลงที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนเขาสมอคอนแหงนี้      
  วิชา  เปนคนกําแพงเพชรแตมาไดภรรยาที่นี่  อาชีพหลักตอนนี้เปนเจาหนาที่ประจําศูนย
เรียนรู(ปราชญชาวบาน)   และถามีเวลาวางก็จะทํางานอดิเรกดวย   คือ   ขายขนมโตเกียวตามตลาดนัด
หรือโรงเรียนภายในหมูบาน   หนาที่ภายในศูนยฯ  คือ  ดูแล  และดําเนินงานภายในศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  ใหการฝกอบรมปฏิบัติอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผู
ยากจน  และคนจนที่เขามาเรียนรูในศูนยเรียนรูฯ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร   และ
ปจจุบันเปนคนดูแลศูนยเรียนรูแหงนี้ทั้งหมด  ไมวาจะเปนการถายทอดความรูสูคนในศูนยเรียนรู  
การจัดหาวัสดุทางการเกษตร  และวิชาเปนคนที่ใผหาความรูอยูเสมอ    วิชารูเรื่องราวของศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมาจาก  เกษตรอําเภอคนหนึ่งที่เขามาใหความรูแกคนในชุมชน
ในชวงนั้นซึ่งก็คือ   คุณบรรพต   ครองสระบัว  ที่เปนคนบุกเบิกศูนยเรียนรูแหงนี้และไดเสียชีวิตลง
เนื่องจากอุบัติเหตุ   ปจุบันเกษตรอําเภอ คุณปาธิตตา  แกวมณี รับหนาที่ดูแลศูนยเรียนรูแหงนี้และ
ทั้งอําเภอทาวุง   โดยเรื่องราวของศูนยเรียนรูจะมาจาก  คุณบรรพต  ผานมาทางผูใหญบาน  แลวกจ็ะ
ประกาศออกหอกระจายขาวเพื่อใหคนในชุมชนไดรับทราบทั่วกัน    

  จากนั้นจึงประชุมผูใหญบานใหรับสมัครคนมาฝกในศูนยเรียนรูฯ   แตสวนมากจะรู
จากการบอกตอๆกันไป    วิชาไมเคยคิดเหมือนกันวาจะมาอยูตรงจุดนี้ได   เพราะแตกอนมีอาชีพ
ขายขนมโตเกียวอยูกอนแลว  โดยวิชาฝกรุนแรกอยู  3  เดือน  แลวก็โดนดึงตัวจาก  คุณพรรพต   
ครองสระบัว   สามีคุณเฉลิมศรี  ครองสระบัว  ที่เสียชีวิตไปแลว ซ่ึง คุณพรรพต  ครองสระบัว  
เปนเกษตรอํา เภอที ่เปนคนบุกเบิกศูนยเรียนรูแหงนี ้ขึ ้นมา   และเคยไดรับรางวัลใหเปน
เกษตรกรดีเดนประจําอําเภอ   และเปนคนที่วางรากฐานของศูนยเรียนรูแหงนี้   เปนคนที่ทํา
ให  นายวิชา  พุมดี  เปนปราชญชาวบานมาจนทุกวันนี้ได  

   วิชาเปนคนขยัน  คุณพรรพต   จึงเห็นแววแลวดึงตัวเขามาที่ศูนยเรียนรูกินเงินเดือน  
อบต.   ทั้งที่ระเบียบการรับเจาหนาที่ประจําศูนยนั้นตองมีวุฒิขั้นต่ําอยางนอย ม. 3   ซ่ึงวิชาไมจบ
อะไรเลยเพราะไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือเนื่องจากฐานะทางบานยากจน   แตคุณบรรพตเลือกวิชา
เปนเจาหนาที่ประจําศูนยเพราะเห็นวาเปนคนมีความมุมานะ  ขยันขันแข็ง  และที่สําคัญเลยคือ
อดทนตอความลําบากได   โดยคุณบรรพตไดสัมภาษณชีวิตวิชาอยางละเอียดและทําเปนประวัติของ

DPU



 

92

วิชาเก็บไวดวย   ตอนมาครั้งแรกวิชาไมมีความรูอะไรเลย  การศึกษาก็นอย  ป. 6 ก็ไมจบ  อยูมาได   
2  ป   กอนที่ศูนยจะเปนรูปเปนรางก็เร่ิมสอนเรื่อยๆมา   อัดความรูเขาไปในหัวของวิชา  หรือไมก็
เอาคนที่มีความรูมาสอนกันตัวตอตัว   เพื่อใหสามารถเปนปราชญที่มีความสามารถไปถายทอดตอ
ใหคนอื่นไดตอไปในอนาคต  และวิชาเปนคนที่ไดออกไปฝกงานทางดานการเกษตรและอบรม
รวมกับศูนยเรียนรูอ่ืนอยูบอยๆคร้ัง  ซ่ึงปจจุบันนั้น  วิชา  กําลังศึกษาในระดับของกระทรวงศึกษา
อยูดวย    
  อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการสรางการเรียนรูในหมูบานใหมีความเข็มแข็งนั้น              
ไมจําเปนตองเอาชาวบานมานั่งเรียนรูเปนจํานวนมากๆ  แตจะสรางใหคนเปนคนที่เกงกอน 1  คน
หรือหลายๆคน  เสมือนเปนการสรางการเรียนรูใหกับคนจํานวนมากอีกทางหนึ่ง  เปนพื้นฐานของ
โครงสรางของการเรียนรูแลวใหคนที่เกงในหมูบานกระจายความรูที่ไดออกไปสูหมูบาน   เพื่อเปน
การกระจายความรูใหชุมชนมีความเข็มแข็งมีทางเลือกในการเกษตรมากขึ้น  รูจักที่จะพึ่งตนเองให
มากขึ้นไมใชรอที่จะพึ่งแตรัฐบาลเพียงอยางเดียว  และสนับสนุนใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
สรางการเรียนรูเพื่อตัวเอง  เพื่อครองครัว  เพื่อคนในชุมชน  และเพื่อประเทศชาติตอไปในอนาคต 
  แรงจูงใจที่ทําใหวิชามายืนอยูตรงจุดนี้  เพราะเปนคนที่รักธรรมชาติเปนทุนเดิมอยูแลว   
กอรปกับทํางานมาแลวหลายอยางทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัดลมลุกคุกคลานมาก็เยอะ   เร่ิมแรก
ทํางานรับเหมากอสรางฉาบปูนกําแพงตามตึกสูงๆในกรุงเทพ   แลวก็ไปไมรอดตองกลับบานมาขาย
ขนมโตเกียว   “วิชาบอกวาส่ิงที่เคาอยากทํา  คือ  การทําใหคนอื่นมีกินอยางปลอดภัยจากสิ่งที่ตัวเอง
ไดเรียนรูมา   เพราะสิ่งที่เรากินกันอยูทุกวันนี้มีสารพิษเจือปนอยูมาก   เราก็เลยมานึกถึงคนที่กินผัก
ที่โดยฉีดยามันจะเปนยังไงซึ่งมันไมยุติธรรมเลยสําหรับคนกิน  จึงอยากจะทําตรงนี้ใหเปนสิ่งที่
ปลอดสารพิษ   และในการมาทํางานตรงสวนนี้รายไดนอยตองมาทําดวยใจจริงๆถึงจะอยูได   จงึหนั
มาทําตรงนี้เปนผักปลอดสารพิษ    ทํายาฉีดเองจากธรรมชาติ  และที่สําคัญปลูกเองขายเอง
ใหกับคนในหมูบาน(วิชา    พุมดี ,  สัมภาษณ  , 7   มีนาคม  2551 )” 
   เปาหมายตอไปในศูนยเรียนรูแหงนี้คือ   คือ  จะทําหมูหลุม  เล้ียงปลา  และอยากจะ
สอนเขาไปเรื่อยๆ  ใหเขาไดเรียนรูจากที่นี่จริงๆทั้งความรูและการใชชีวิต  อยากใหความรูเขาไป
เรื่อยๆมันเปนบุญกุศลดวย  จะไดมีความรูเอาไปปฏิบัติไดจริง   วิชาบอกวาเขาเปรียบเสมือนเปน
โองใสความรูไวใหคนที่ใฝรูมาตักเอาไปก็เทานั้นก็มีความสุขแลว   

 2.1.3   กระบวนการเรียนรู 
  สวนของการเรียนรูภายในศูนยเรียนรูนั้น  วิชาบอกวา    เร่ิมแรกจะใหเรียนรูดวยตัวเอง
กอน  เชน ในการปลูกผักปลอดสารพิษนั้น  ในการหวานเมล็ดผักมันตองไดระยะในการหวาน  ไมงั้น
ผักมันจะโตชาและไมไดขนาดเราก็ปลอยใหเคาทํากันไปกอน   พอทําเสร็จแลวเราก็เขามาบอกทีหลังวา  
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อยางนี้มันไมดีนะผลเสียมันจะเปนไร  คือ  ตองใหเขาเรียนรูดวยตัวเองกอนแลวก็ตามดวยส่ิงที่ถูกตอง  
ในสวนของการแลกเปลี่ยนความรูกับศูนยอ่ืนนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยูเร่ือยๆ   และก็ตองไป
อบรมดูงานตามที่ตางๆอยูเปนประจําเพราะตองเอาความรูใหมๆกลับมาทําที่ศูนยของตัวเอง  การมีสวน
รวมในศูนยเรียนรูนั้น  คนในศูนยเรียนรูจะมีสวนรวมในการแกปญหา  รวมกันสรางรูปแบบ
การทํางานรวมกัน    หรือแมกระทั่งการรวมกันตัดสินใจในการใชทรัพยากร  มีการรวมลงทุน
กันเอง  คือ  ซื้อเมล็ดพันธผัก  เครื่องพนยาไมมีงบก็ซื้อเอง  หรือแมกระทั้งยาสมุนไพรก็ตอง
ซ้ือเอง 
  ผูเขารวมโครงการมีการปฏิบัติตามเปาหมายของโครงการประมาณ  80 %  แตในความเปน
จริงอยากใหเคาทําในความคิดของเคามากกวาเราแคช้ีแจงในสวนที่ถูกตองอยางเดียวเทานั้น   ปญหาของ
ศูนยนี ้  คือ  ถางบประมาณหมดความกาวหนาของศูนยก็จะหยุดชะงัก   เปนผลใหตองหา
งบประมาณกันเอง  โดยเฉพาะในชวงนี้ใหทํากันเองเพราะงบประมาณไมมีใหโดยใหรายได
จากการขายผลผลิตตอบแทน  แลวทางศูนยก็หักเปนคาไฟฟาไปบางตามสมควร   และก็เรื่อง
ระบบน้ําในการทําการเกษตรไมดีเทาไหร   
  ปญหาที่พบอีกอยาง  เชน  บางคนมาอยูแลวอยูไมได   เพราะไมพอกินคนในครอบครัว
มีเยอะก็เลยตองออกไปทําอยางอื่น  เพราะทางเราจะเนนใหผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้นใชชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงดวยการพึ ่งพาตนเองใหไดมากที ่สุด   เมื ่อกอนผูเขารวมศูนยเรียนรูจะได
คาตอบแทนวันละ  100  บาท   จากรัฐแตตอนนี้ไมไดแลวเพราะเห็นวาสามารถอยูไดดวยตัวเอง
แลว  แตใหเขามาเรียนรูและยืมที่ทํากินโดยใหไดรับผลประโยชนจากการขายผลผลิตแทน          
( เฉลิมศรี   ครองสระบัว , สัมภาษณ  , 6   มีนาคม  2551) 
 

2.1.4   ภูมิปญญาชาวบาน 
แมวิถีชีวิตของชาวบานเขาสมอคอนเมื่อกอนจะดูเรียบงายกวาทุกวันนี้ และยังอาศัย

ธรรมชาติและแรงงานเปนหลักในการทํามาหากิน แตพวกเขาก็ตองใชสติปญญาที่บรรพบุรุษ
ถายทอดมาใหเพื่อจะไดอยูรอด ทั้งนี้เพราะปญหาตางๆ ในอดีตก็ยังมีไมนอย โดยเฉพาะเมื่อ
ครอบครัวมีสมาชิกมากขึ้น จําเปนตองขยายที่ทํากินตองหักรางถางพงบุกเบิกพื้นที่ทํากินใหม   การ
ปรับพื้นที่ปนคันนาเพื่อทํานาซึ่งเปนงานที่หนัก  การทําไรทํานา  ปลูกพืชเล้ียงสัตวและดูแลรักษาให
เติบโตและไดผล เปนงานที่ตองอาศัยความรูความสามารถ การจับปลาลาสัตวก็มีวิธีการ บางคนมี
ความ สามารถมาก รูวาเวลาไหนที่ใดและวิธีใดจะจับปลาไดดีที่สุด คนที่ไมเกงก็ตองใชเวลานาน
และไดปลานอย การลาสัตวก็เชนเดียวกัน   หรือแมการจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ก็เปนความรู
ความสามารถที่มีมาแตโบราณ คนสมัยกอนรูจักบริหารน้ําเพื่อการเกษตรและเพื่อการบริโภคตางๆ 
โดยการจัดระบบเหมืองฝาย มีการจัดแบงปนน้ํากันตามระบบประเพณีที่ สืบทอดกันมา มีหัวหนาที่
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ทุกคนยอมรับ มีคณะกรรมการจัดสรรน้ําตามสัดสวนและตามพื้นที่ทํากิน นับเปนความรูที่ทําให
ชุมชนตางๆ ที่อาศัยอยูใกลลําน้ํา ไมวาตนน้ําหรือปลายน้ํา ไดรับการแบงปนน้ําอยางยุติธรรม ทกุคน
ไดประโยชนและอยูรวมกันอยางสันติ  

ชาวบานเขาสมอคอนก็รูจักการแปรรูปผลิตผลในหลายรูปแบบเหมือนกันเชน มะมวง
ที่มีปลูกกับแทบทุกบานก็เอามาทําเปนมะมวงกวนขาย  การถนอมอาหารใหกินไดนาน การดองการ
หมัก เชน ปลารา  น้ําปลา  ผักดอง  ปลาเค็ม  เนื้อเค็ม  ปลาแหง โดยเฉพาะการแปรรูปขาวก็ทําได
มากมายนับรอยชนิด เชน ขนมตางๆ แต ละพิธีกรรมและแตละงานบุญประเพณี มีขาวและขนมใน
รูปแบบไมซํ้ากัน ตั้งแตขนมจีน สังขยา ไปถึงขนมในงานสารท กาละแม ขนมครก และอื่นๆ ซ่ึงยัง
พอมีใหเห็นอยูจํานวนหนึ่ง ในปจจุบันสวนใหญปรับเปล่ียนมาเปนการผลิตเพื่อขาย หรือเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 ภูมิปญญาเหลานี้เปนความรูความสามารถที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดมาให 
และมีวิธีการหลายอยางที่ทําใหความรูเหลานี้เกิดประโยชนแกสังคมปจจุบัน เชน 

การอนุรักษ  คือ  การบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไวเชน ประเพณีตาง ๆ หัตถกรรม และ
คุณคาหรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธอันดีกับคนและสิ่งแวดลอม  สวนที่เขาสมอคอนนั้นจะมี
การอนุรักษประเพณีการทําบุญหนาบานไวดวย  เปรียบเสมือนกับเปนการทําบูญหมูบานทั้งหมด 

การฟนฟู    คือ  การรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ใหกลับมาเปน
ประโยชน เชนการรื้อฟนดนตรีไทย  

การประยุกต   คือ  การปรับหรือการผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกัน ให
เหมาะสมกับสมัยใหม  เชน  การใชยาสมุนไพรในอนามัยประสานกับการรักษาสมัยใหม  การทํา
พิธีบวชตนไม  เพื่อใหเกิดสํานึกการอนุรักษธรรมชาติ  รักษาปามากยิ่งขึ้น   

การสรางใหม  คือ  การคนคิดใหมที่สัมพันธกับความรูดั้งเดิม เชน การคิดโครงการ
พัฒนาเพื่อแกไขปญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณคาความเอื้ออาทรที่ชาวบานเคยมีตอกันมาหา
รูปแบบใหม  เชน  การรวมกลุมแมบาน  กลุมดอกไมประดิษฐ  กลุม DJ เยาวชน  เพื่อทํากิจกรรม
กันอยางมีระบบมากยิ่งขึ้น  
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ภาพที่  4.13  สํานักงานศูนยเรียนรูเขาสมอคอน              ภาพที่  4.14   แปลงตนกลาไมดอก 

 

4.3    ตอนที่  3   บทบาทของผูนําชุมชนตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

 ผูนําในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลตอคนในชุมชน  หรือบุคคลที่ชาวบานจะมองและ
ยึดถือวาเปนผูนําของตนได   และจะตองเปนผูที่พิสูจนตัวเองวาเปนผูที่ชาวบานไววางใจ  และเปนผู
ที่มีความสนใจในกิจกรรมของชาวบาน  เปนผูที่มีความเต็มใจเสียสละเพื่อสวนรวม  รวมทั้งมีขีด
ความสามารถที่จะอุทิศประโยชนไดมากเพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวม   สภาพของผูนําทองถ่ินมัก
พิจารณาถึงคุณลักษณะที่สําคัญในเรื่องอายุ  เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางสังคม  การศึกษา
การอบรม   ประสบการณนอกหมูบาน  และความชํานาญการพิเศษ  อยางไรก็ตามปจจัยตางๆที่
จํ ากัดอํานาจของผูนํ าทอง ถ่ินตามลักษณะดังกลาว   ซ่ึงไดแกขนบธรรมเนียมประเพณี                 
ความเกี่ยวพันทางเครือญาติระหวางคนในพื้นที่   พื้นฐานทางศีลธรรมของผูนํา   
 ในตําบลเขาสมอคอนนี้ก็เหมือนกับหมูบานทั่วๆไปที่จะตองมีหัวหนาหมูบานที่คอย
ดูแลสาระทุกขสุขดิบของลูกบานตามโครงสรางของหมูบาน  คือ  ผูใหญบาน  1  คน  และผูชวย
ผูใหญบาน  1  คน   ดังนี้ 
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                                               ภาพที่ 4.15  ผูใหญบานตําบลเขาสมอคอน    

 ผูใหญบานตําบลเขาสมอคอน   นายเผชิญ   โพธ์ิดี  (ผูใหญหมึก)  บานเลขที่  58  หมู 1       
ต.เขาสมอคอน  อ.ทาวุง  จ.ลพบุรี   อายุ  51  ป   มีพี่นอง  4  คน  เปนคนที่  4  มีลูก 2  คน  อาชีพ
การเกษตร  การศึกษามัธยมศึกษาปที่  6  เชื้อสายไทย   ศาสนาพุทธ  เปนผูใหญบานมา  7  ป  2  
วาระ (วาระละ  5  ป)  
 

 
ภาพที่  4.16  ผูชวยผูใหญบาน    

 ผูชวยผูใหญบาน   นายจํานงค     แสงมวง    แตงตั้งโดยเกษตรอําเภอ  โดยเห็นวาเกง
และเปนคนที่มีความสามารถที่จะทํางานเพื่อสวนรวมได   เลยตั้งใหเปนผูชวยผูใหญบาน  ชาวบาน
เคยสนับสนุนใหเปนผูใหญบานแต  นายจํานงค  ไมอยากเปน   
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3.1   ผูนําของหมูบานเขาสมอคอน 
 ลักษณะของผูนําชุมชนที่ไดรับการยอมรับจากชาวบาน ในหมูบานเขาสมอคอน
ประกอบดวย   ผูใหญบาน  นายเผชิญ   โพธ์ิดี  (ผูใหญหมึก)  และผูชวยผูใหญบาน  นายจํานงค    แสงมวง    
ซ่ึงลักษณะของผูนําดังกลาว  มีคุณสมบัติที่โดดเดนหลายประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการทํางาน โดยมีความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการมีผลงานที่
ปรากฏชัดเจน 

3. การวางแผนและการจัดการ ซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือ และจัดทําแผนงานในการ
พัฒนาหมูบานจนมีแผนงานในลักษณะตาง ๆ เชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนตน 

4. ความสามารถในการสื่อสารไดมีการนําขอมูลและความรูตาง ๆ สูชุมชนดวยวิธีการ
กระจายออกหอกระจายขาว  และวิทยุชุมชน   

 5. ความซื่อสัตย เสียสละ อดทน และมีศีลธรรม รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี           
มีบุคลิกภาพยิ้มแยมแจมใส 

 6. เปนผูมีความคิดกาวหนา สามารถนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนไดภายในหมูบาน 
 7. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนโดยเฉพาภายนอก

ชุมชน มีความสามารถในการดึงทรัพยากร มาใชสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากองคกรตาง ๆ เชน 
นักการเมือง   หนวยราชการ  องคกรพัฒนาเอกชน 

 8. การยอมรับของชาวบานโดยชาวบานจะใหการยอมรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกาไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาที่เห็นอยางชัดเจน 

 
3.2   คุณลักษณะของผูนําของหมูบานเขาสมอคอน 
 ผูใหญบาน  นายเผชิญ   โพธ์ิดี   
 เปนผูนําแบบเปนทางการมีลักษณะการทํางาน  คือ  ดูแลความเปนอยูของลูกบานใน
หมูบาน  และคอยติดตอส่ือสารกับทางราชการในการพัฒนาหมูบาน  สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ลูกบานในการพัฒนาตางๆไดดี  เปนคนที่กระจายขาวสารเรื่องศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  
ใหคนในชุมชนไดรับทราบ  และผลัดดันใหศูนยเรียนรูแหงนี้เปนรูปเปนรางขึ้นมาจนถึงปจจุบันนี้ 

 ผูชวยผูใหญบาน   นายจํานงค    แสงมวง  
   เปนผูนําแบบไมเปนทางการ  คือ  เปนคนที่คอยชวยเหลือผูใหญบานในเรื่องการ
พัฒนาหมูบานในเรื่องตางๆ   สวนมากผูใหญบานมีประชุมกับทางราชการก็จะสงผูชวยผูใหญบาน  
ไปเปนตัวแทนอยูเปนประจํา  และเปนคนที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาหมูบานสูงคนหนึ่งใน
หมูบาน  ไดรับการแตงตั้งจากเกษตรอําเภอใหดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบาน  และเปนคนที่

DPU



 

98

ชาวบานเขามาขอความชวยเหลือมากกวาผูใหญบานคือชาวบานเปดใจมากกวาผูใหญบาน  เปนคน
ที่สนับสนุนและเห็นความสําคัญของวิทยุชุมชน  และการสื่อสารภายในชุมชน  และยังเปน  DJ   
ของวิทยุชุมชนเขาสมอคอนออกอากาศชวงของเรื่องการเกษตรอีกดวย 

3.3   บทบาทของผูนาํ 
  โดยสวนใหญแลวผูนําทางความคิดมักจะเปนผูนําในทองถ่ินนั้นๆ  จึงทําใหไดรับความ
เชื่อถือจากบุคคลอื่นทั่วๆ ไปในสังคม   บทบาทของผูนําเกี่ยวกับการเขารวมศูนยเรียนรูของชาวบาน
นั้น  คือ  การเขาไปมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดโครงการศูนยเรียนรูเขาสมอคอนขึ้นมา  และทํา
ใหคนในหมูบานตัดสินใจในการเขารวมศูนยเรียนรูฯ  จากผูเขารวมแตละคนตามความเห็นของคน
ที่เคยเขารวมศูนยเรียนรูนั้น  ผูนําจะมีบทบาทแตกตางกันไปในการตัดสินใจเขารวมศูนยเรียนรู  บาง
คนมีมาก  บางคนมีนอย   แตกตางกันออกไป  ตามระดับความเปนผูนําในความคิดของแตละคน   

3.3.1 บทบาทตอการผลักดันใหชาวบานเขารวมศูนยเรียนรู 
 ในสวนของบทบาทตอการผลักดันเขารวมศูนยเรียนรูนั้น  ผูนําชุมชนของหมูบานเขา

สมอคอนคอนขางจะมีบทบาทมากตอศูนยเรียนรู  เพราะผูนําที่นี่เปนคนที่สามารถผลักดันให
ชาวบานมีสวนรวมไดดีมาก  คือ  สามารถเปนจุดศูนยรวมของชาวบานได  ทั้งผูใหญบานและผูชวย
ผูใหญบาน   
  การรับขาวสารเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  นั้น  เริ่มแรกนายเผชิญยังไมคอยรูเรื่อง
อะไรมากนัก   รับรูคร้ังแรกจากพระราชดํารัสของในหลวง  ทางทีวี แตยังไมเขาใจวาเศรษฐกิจ
พอเพียงตองทําอยางไร จนมีหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนไดมาใหความรู  เร่ิมตนการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทําเปนโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
จากการสนับสนุนของรัฐที่ดําเนินการมาไดเกือบ  3   ปกวาแลว  และไดเชิญวิทยากรมาใหความรู
ในการจัดโครงการศูนยเรียนรูแหงนี้บาง  โดยเนนแผนการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง  การทําบัญชี
รายรับ  –  รายจาย   รวมถึงการแนะนําใหชาวบานเรียนรูการดําเนินชีวิตของตนเอง  เพื่อวาง
แผนการใชชีวิตอยางมีเหตุผล  ลดคาใชจาย  และไมเพิ่มหนี้สินของครอบครัว  เมื่อนําขอมูลจากการ
ทําบัญชีรายรับ – รายจายของแตละครัวเรือนมารวมกัน  พบวาคนในชุมชนเปนหนี้  ธกส. 20 กวา
ลาน   ซ่ึงสาเหตุที่พบวาเปนหนี้ คือ   ชาวนาทํานา แตซ้ือขาวกิน  ,เกิดการเสียเปรียบจากเจาของ
โรงสี , ชอบความสะดวกสบาย   นายเผชิญเขารวมศูนยเรียนรูฯเปนรุนแรกรวมกับคนในหมูบาน
เปนรุนที่บุกเบิกถางปากันเอง  ซ่ึงเปนรุนที่ลําบากพอสมควรและไดความรูขึ้นอีกเยอะในเรื่อง
การจัดการพื้นที่ดินขนาดเล็กภายในบานของตัวเองซึ่งมีประโยชนมาก   และศูนยเรียนรูแหง
นี้เคยไดรับรางวัลดีเดน  ระดับจังหวัด   และระดับอําเภอดวน   ซึ่งตอนนั้น   นายเผชิญ  จะ

DPU



 

99

กระจายขาวสารผานทางหอกระจายขาว  สวนมากจะให  ผูชวยจํานงค  เปนคนออกอากาศ
เสียมากกวา   แลวก็ประกาศรับสมัครคัดเลือก พอชาวบานทราบขาวก็มาสมัครกัน   บางคนก็
ไมคอยแนใจวามันจะสามารถแกจนได   จนรุนแรกจบออกไปแลวจึงเห็นวามันมีประโยชน
มากจึงเริ่มมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ (เผชิญ โพธิ์ดี , สัมภาษณ  , 7  มีนาคม  2551) สวนนาย
จํานงค  นั้น   เขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนรุนแรกเชนเดียวกับผูใหญเผชิญ  
เพราะตองการทดลองใหชาวบานเห็นกอนวามันมีประโยชนตอชาวบานอยางไร  และมันสามารถ
ใชชีวิตที่พอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ   และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานเขาสมอคอน
ไดอยางไร    
  สวนคนอื่นๆที่เคยเขารวมศูนยเรียนรูรุนเกาๆนั้นมีอีกหลายคน  ไมเฉพาะผูใหญเผชิญ
หรือนายจํานงคเทานั้นที่เคยเขารวมศูนยเรียนรู   กับ นางจํารัส  ก็เหมือนกันไดเขารวมศูนยเรียนรู
แหงนี้เพราะ  วิชา  เปนคนชวนเขารวม   “ นางจํารัส  กลาววา  ตอนแรกก็ไมไดใสใจอะไรมากมาย
เพราะทํานาอยูกอนแลว   พอผูใหญหมึกมาชวนและอธิบายใหฟงวามันดีอยางนั้นอยางนี้ก็เร่ิมจะมี
ความสนใจที่จะทําเพราะเห็นผูใหญเปนคนเขาไปทําเปนรุนแรก  พอทําแลวมันเกิดเปนผลที่เรา
ยอมรับได   และมันเปนประโยชนตอลูกบานก็มาบอกตอกับลูกบานใหเขาไปทํากัน    สวนเรื่อง
ขาวสารของศูนยเรียนรูตอนแรกรูจากทางผูใหญบานผานทางหอกระจายขาวก็ไมคอยสนใจอะไร
เทาไหร   เขารวมศูนยเรียนรูแหงนี้ไดเพราะ  วิชา  เปนคนชวนเขารวมฉันทําอยูรุน 2  ขาวสารตางๆ  
ถาชาวบานมีขาวสารอะไรที่นาสนใจก็สามารถที่จะไปบอกผูใหญบานใหเผยแพรผานทางหอ
กระจายขาวได  เรื่องศูนยเรียนรูแหงนี้ก็มีพูดอยูเรื่อยๆทางวิทยุชุมชน  รายไดตอนนี้อยูประมาณ   
150  บาท/วัน   วิชาเขาไมใหทํามากบอกใหทําแบบพอดีที่ตัวเองดูแลไดทั่วถึง   เพื่อใหเปนไปใน
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง (จํารัส  เทศสะวงษ , สัมภาษณ  ,   6  มีนาคม  2551)” 
  สวน  นางสุทิน  ที่ทําอยูรุน  2  เขารวมศูนยเรียนรูแหงนี้จาก  นายวิชา  และคุณปาธิตตา   
มาชวนตอนแรกก็ยังไมไดตัดสินใจอะไรลงไปตอนนั้นรูจากแคสองคนนี้เทานั้น    พอรูขาวสารจาก
ผูใหญบานผานทางหอกระจายขาวแบบเปนเรื่องเปนราวก็เลยตัดสินใจเขารวมศูนยเรียนรูแหงนี้เลย   
สวนเรื่องเวลามีปญหาจะไปหาใครมากที่สุดนั้นอันดับแรกเลยที่จะไปปรึกษาคือ  ผูใหญบานกอนเปน
อันดับแรก  ในหมูบานเขาสมอคอนมีผูชวยอยูคนหนึ่งคือ  ผูชวยจํานงค  ซ่ึงจะเปนคนที่มีความสามารถ
มากที่สุด  สวนผูใหญบานมีบทบาทตอฉันพอสมควรแตไมเทา  ผูชวยจํานงค  (สุทิน  ทองธุรี, 
สัมภาษณ  ,  6   มีนาคม   2551) 
  การรับขาวสารเรื่องศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสวนมาคนที่เคยเขารวมนั้น          
จะบอกเปนเสียงเดียวกันวา  รับขาวสารจากทางผูใหญหมึกผานทางหอกระจายขาว  หรือไมก็มีคนมา
ชวนเขารวม เชน  วิชา  หรือผูใหญ  ซ่ึงผูใหญบานจะเปนตัวแปรในการผลักดันการเขารวมของชาวบาน
มากกวา  “ นางบุณยืน  กลาววา  ผูใหญบานเคาประกาศรับสมัครก็เลยไปสมัครทําอยูรุน 1  และก็ทํามา
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จนถึงทุกวันนี้   ปจจุบันอาศัยที่หลวงทํากินแลวก็แบงเปนคาไฟฟาใหศูนยบาง (บุญยืน   นพศรี  ,  
สัมภาษณ  ,    6   มีนาคม   2551)  
  ในการประชุมชาวบานแตละคร้ังสถานที่ที่ใชประชุมก็แลวแตพื้นที่ที่สะดวก  เชน  
ศาลาวัดบาง   บานฉันเอง   หรือไมก็บานผูใหญบาน  ศาลากลางหมูบานบาง  สวนชาวบานก็รวมมือ
กันดี   เวลาประชุมใหไดประสิทธิภาพที่ดีนั้นตองใหชาวบานเขาพยายามแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
นั้นๆใหมีโอกาสโตตอบกัน  ผมมีวิธีที่ใชส่ือสารกับชาวบานโดยใช  อบต.  ขาราชการประจําตําบล
เปนสื่อบุคคลในการที่จะไปถายทอดนโยบายตางๆ   ปญหาตางๆ  หรือเวลาเรารับขอมูลขาวสารไม
วาจะเปนคําส่ังของทางราชการ  หรือทางสื่อมวลชนที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชน  เรา
ก็จะนําความรูตรงนั้นมาพัฒนาหมูบาน  ใหชาวบานไดรับทราบ  รับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นจะได
ชวยกันแกปญหานั้นๆ แตละครั้งที่ประชุมกันเราก็จะปลูกฝงใหชาวบานไดดําเนินชีวิตในแบบที่
พอเพียงดวย   ซ่ึงจะทําใหชุมชนเข็มแข็ง  (เผชิญ   โพธ์ิดี  , สัมภาษณ  ,  6   มีนาคม  2551) 

 3.2   บทบาทตอการใหขาวสารแกชุมชน 
  ผูนําสวนมากจะเปนผูที่แสวงหาขาวสารใหมๆ มาปอนใหกับชุมชนอยูเสมอ (Giving 
and seeking information)  คือ  สวนมากขาวสารที่เปนประโยชนตอชุมชนมักจะถูกผูนําเอามา
เผยแพรใหลูกบานฟง  เชน  ขาวสารของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน 
  ในชวงแรกๆ ขาวสารเรื่องศูนยเรียนรูฯ จะมาจากผูใหญบานที่ประกาศออกหอกระจาย
ขาว   และเพื่อนๆในหมูบานก็จะบอกตอๆ กัน   เปนการกระจายขาวทางหนึ่ง 

  ผูนําที่นี่มีการนําขาวสารมาเผยแพรภายในหมูบานใหลูกบางตามแตโอกาส   สวนผูนํา
ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ   ผูชวยจํานงค    เพราะเปนคนที่มีความสามารถมากในหมูบาน ผูนําทั้ง    
สองคนนี้ถามีปญหาสวนมากชาวบานจะไปหาผูชวยจํานงคบอยที่สุด    แตจะไปหาผูใหญบาน
ไกอนเปนมารยาท  แตที่บอยที่สุดคือผูชวยจํานงค  

  วิทยุชุมชนที่นี่มีการเผยแพรเร่ืองศูนยเรียนรูดวย  เพราะถือเปนชองทางการสื่อสารที่
สําคัญทางหนึ่งของชาวบานเขาสมอคอน  โดยผูชวยจํานงคจะเปนคนจัดรายการทางการเกษตร  และ
ก็เอาเรื่องศูนยเรียนรูแหงนี้ขึ้นมาพูดบอยๆ  (สมัย  โพธ์ิดี   , สัมภาษณ  ,  14   มีนาคม   2551) ”    

   ในสวนของบทบาทตอการใหขาวสารตอชุมชนนั้น  นางสําราญ  กลาววา  รูเรื่อง
ขาวสารของศูนยเรียนรูจาก  คุณบรรพต   ครองสระบัว  รูกอนที่ผูใหญบานจะประกาศออกหอ
กระจายขาวเพราะเปนญาติกัน   พอผูใหญประกาศออกหอกระจายขาวอยางเปนทางการก็ไปสมัคร
ทํา  ซ่ึงแปลงเรียนรูแหงนี้เปนสิ่งที่ดีซ่ึงตนเองฝกอยูรุนแรก  และเปนรุนที่ลําบากมากตองบุกเบิก
ที่สุด  ส่ิงที่ไดประโยชนที่สุดในการไปทําแปลงเรียนรูแหงนี้  คือ  ทําแลวไดความรูกลับมาทําที่บาน
ไดซ่ึงตนเองไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือเพราะยากจน  และเปนคนที่ชอบเรียนรู  และถาไดเรียนรู
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อะไรแลวจะใหความรวมมือและตั้งใจมาก   คุณวิชาผูดูแลศูนยเรียนรูเปนคนดี   ทุกวันนี้ที่บานจะ
ซ้ือผักจากศูนยเรียนรูมากินอยูบอยๆ  เวลาประชุมกันที่ศูนยเรียนรูจะมีคุณคุณปาธิตตา   คุณเฉลิมศรี   
ผูใหบาน  และ  นายยก  อบต.  ทั้งหมดเปนแกนนําของศูนยเรียนรู    ปจจุบันผูชวยจํานงคเปนคนทีม่ี
บทบาทมากในชุมชนแหงนี้ซ่ึงตนเองจะไปหาเขาบอยที่สุด  แตจะไปหาผูใหญบานกอนเปน
มารยาทตามลําดับตําแหนง   และเขาไดชวยฉันหลายเรื่อง  เชน  ชวยใหฉันไดมีความรูในดาน
การเกษตรภายในบานเพื่อเอาไวกินเอง  และเปนคนที่ตัดสินใจใหฉันไดเขาไปเรียนรูการเกษตรและ
ชีวิตในศูนยเรียนรู  ถาเปนผูนําในศูนยเรียนรูก็จะเปน  คุณบรรพต    ครองสระบัว   เพราะเปนคนที่
บุกเบิกศูนยเรียนรูแหงนี้ขึ้นมา  รองลงมาก็เปนคุณวิชาซึ่งเปนผูดูแลศูนยจนถึงทุกวันนี้  (สําราญ   
ถนอมสุข , สัมภาษณ  ,  14   มีนาคม   2551) 

 ผูนําทางความคิดโดยมากจะเปนผูรับสารจากสื่อมวลชนมากกวาผูอ่ืนในชุมชนของตน  
ซ่ึงจะฟงมาก  อานมาก  เห็นมาก  และเปนศูนยกลางของการสื่อสาร แตผูนําเขาสมอคอนนั้นจะเปน
ผูนําเฉพาะตําแหนงเทานั้น  แตคนที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องการใหขาวสารกับเปน ผูชวย
ผูใหญบาน  นายจํานงค  อาจจะเปนเพราะเปนคนที่เกงมีความสามารถในเรื่องการสื่อสาร  และเปน
ผูตัดสินใจในขาวสารขอมูลตางๆ ดวย  บางทีนายจํานงคยังหาขาวสารเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรกับ
หมูบานอื่นดวย  เพื่อเอามาปรับปรุงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชวงแรกๆดวย 

 “ ทําอยูรุน  2   แลวก็ปวยขาชาเปนตะคิวเดินไดไมสะดวกก็เลยเลิกทํา   ตอนเขารวม
ศูนยเรียนรูนั้นผูใหญบานจะบอกผานทางหอกระจายขาว    สมัครทิ ้งไวแลวก็เรียกตัวไปทํา   
ขาวสารตางๆของศูนยเรียนรูสวนมากนั้นรูผานทางผูใหญบาน  บางครั้งเรามีขาวสารอะไรเราก็
ไปคุยกับผูใหญบานบางแลวแตโอกาสและความสะดวกคนที่มีบทบาทมากที่สุดในชุมชนใน
ความคิดของปาคือ  ผูใหญเผชิญ  และผูชวยจํานงค   แตผูชวยจํานงคจะมีบทบาทมากกวา
ผูใหญ  เวลาประชุมสวนมากผูใหญจะใหผูชวยจํานงคไปประชุมแทบทุกครั้ง  เพราะผูชวย
จํานงคเปนคนที่เกงมีความสามารถมาก  และทํางานเพื่อชุมชนตลอด  (สมถวิล   เที่ยวทัศน  , 
สัมภาษณ  ,  14   มีนาคม   2551) ” 

  “บางครั้งก็รวม   บางครั้งก็ไมไดเขารวม   ทําอยูรุน  2   ทําๆหยุดๆก็เลยเลิกทํา   เมื่อกอนมี
เงินเดือนให  เดี๋ยวนี้ไมมีใหก็เลยเลิกทําเพราะไมพอกิน   รูขาวสารเรื่องศูนยเรียนรูจากเกษตรอําเภอ  
และเกษตรตําบลบอกผานผูใหญบาน   แลวผูใหญก็ประกาศออกหอกระจายขาว   คุณบรรพต   ครอง
สระบัว  เปนผูบุกเบิกศูนยเรียนรูแหงนี้  พอเสียชีวิตก็หาตัวแทนคือ  นายวิชา  ที่เปนคนดูแลอยูใน
ปจจุบันนี้     ตัวเองไมคอยไดปรึกษาผูใหญบานเทาไหร  แตพอมีปญหาก็ตองนึกถึงผูใหญเปนอันดับ
แรกกอน    ขาวสารของศูนยเรียนรูก็มีออกทางสื่อวิทยุชุมชนอยูเรื่อยๆ  ลูกสาวเคยเปน DJ  ฝกหัดที่วิทยุ
ชุมชนเพราะลูกสาวอยากเปน  DJ  ก็เลยสงไปทํา  ผูนําที่มีบทบาทมากที่สุดคือ  ผูชวยจํานงค   แกจะมี
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บทบาทมากที่สุดในความคิดฉันนะ  เพราะแกเปนคนเกง   พอผูใหญบานมีเร่ืองอะไรก็จะใหผูชวย
จํานงคออกตัวตลอด  และมีคนใหแกเปนผูใหญบานแตแกไมเปน (ประสิทธิ์   ขวัญเมือง  ,  
สัมภาษณ  , 14   มีนาคม   2551)”  

 “ เขารวมศูนยเรียนรูเปนรุนที่  2  ไดรับคําชวนจากผูใหญบานผานทางหอกระจายขาว    
ขาวสารตางๆไดรับจากผูใหญบางเปนครั้งคราวแลวแตเร่ือง  เชน  งานศพ  หรือโครงการตางๆของ
ทางราชการ  ผูนําความคิดเห็นภายในศูนยเมื่อกอนเปน  คุณบรรพต  ครองสระบัว  เดี๋ยวนี้เปนนายวิชา   
ผูใหญบานที่นี่ไมคอยเห็นความสําคัญของการสื่อสารภายในชุมชนเทาไหร   ผูชวยจํานงคเปนคนที่ให
ความสําคัญของวิทยุชุมชนและการสื่อสารภายในชุมชนมากสุด  เปนคนเกงที่ทํางานเพื่อสวนรวมมาก
ที่สุด  (ลําพึง   เนตรสกุล  , สัมภาษณ  ,  14   มีนาคม   2551) ” 

 “ เคยทําอยูรุน  2   ผูใหญบานจะเฉยๆกับเรื่องการสื่อสารของชุมชน    ฉันรูเร่ืองศูนยเรียนรู
จากหอกระจายขาว   และผูใหญบานแกก็เปนคนนําขาวสารเรื่องศูนยเรียนรูออกเผยแพรผานหอกระจาย
ขาว   ผูนําที่มีบทบาทมากที่สุดคือ  ผูชวยจํานงค  ซ่ึงเปนคนที่ทํางานเพื่อชุมชนมากที่สุดในตําบล  แต
ตอนนี้ชาวบานชอบหาวาแกพูดมากตอนจัดรายการวิทยุชุมชนทั้งๆที่เรื่องที่แกพูดมันเปนเรื่องจริงและก็
เปนประโยชนกับชุมชน  แตชาวบานเหมือนไมคอยยอมรับ  ตอนนี้ที่บานก็ทําการเกษตรเล็กๆนอยๆ
ตามที่ไดเรียนรูมาจากศูนยเรียนรูดวย  เพราะไดรับความรูเร่ืองการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กในศูนยเรียนรูมา  
(เฉลียว  ทองคํา  ,  สัมภาษณ  , 15   มีนาคม   2551) ” 

 “ ทําอยูรุน 1   เปนรุนที่ตองถางปาเองดวย  รูขาวเรื่องศูนยเรียนรูจากผูใหญบานผานทาง
หอกระจายขาว  และก็ไปสมัครคัดเลือกแลวก็ไดทําเลย   ผูนําที่มีบทบาทมากที่สุดคือ  ผูชวยจํานงค   
เพราะเปนคนที่ทํางานเพื่อชุมชนแหงนี้มากที่สุด  และแกเปนคนที่มีความสามารถ  เกง  รูหลายเรื่อง  แต
ส่ิงที่แกพูดชาวบานหาวาแกพูดมาก  แกก็เลยนอยใจไมคอยพูดมากเหมือนเมื่อกอนทั้งๆที่มันเปนเรื่อง
จริงทั้งนั้น  และแกเปนคนที่สนับสนุนใหมีกลุมพวก โอทอป  เชน  ดอกไมประดิษฐ  ดอกไมจัน  แตไม
ทําตลอดเพราะมันขายดีเปนชวงๆ   มีคนสั่งก็มารวมกลุมทํากัน  แตดอกไมจันตอนนี้บานผูชวยจํานง
เคาทําอยูบานเดียว  (จําเรียง    ยืนยง  , สัมภาษณ  ,  15   มีนาคม   2551) ” 

 ผูนําทางความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่ง  อาจไมใชผูนําความคิดเห็นในอีก
เร่ืองหนึ่งหรืออีกกิจกรรมหนึ่ง  กลาวคือ  เพราะความสามารถของผูนํานั้นแตกตางกันในบริบทของ
ชุมชน   ผูนําในศูนยเรียนรูอาจจะเปน  นายวิชา   พุมดี  ที่มีความรูในการจัดการเรื่องของการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะในศูนยเรียนรู   หรือจะเปนผูนําในการทํางานเพื่อชุมชนก็จะ
เปน  นายจํานงค    แสงมวง   ซ่ึงชาวบานเห็นวาเปนบุคคลที่ เกง  มีความรอบรู  เสียสละกับชุมชน
แหงนี้มาก   แตผูนําชุมชนก็ยังเปนผูใหญบานอยูดีเพราะเปนไปตามโครงสรางของชุมชน  ถึง
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ชาวบานที่นี่จะคิดวา  ผูชวยจํานงค   จะเปนคนที่มีความสามารถมากที่สุดในการทํางานเพื่อชุมชน  
แตผูใหญบานก็ยังเปนส่ิงที่ชาวบานที่นี่คิดถึงเปนอันดับแรก   เพราะเปนผูนําโดยตําแหนงที่แตงตั้ง
โดยคนในชุมชน   และจะเปนคนที่มีมีอิทธิพลตอโครงการของทางราชการเฉพาะการกระจาย
ขาวสารภายในชุมชนเปนสวนใหญ 

3.4   บทบาทหนาท่ีในการสื่อสาร 
  บทบาทหนาที่ในการสื่อสารเพื่อสรางชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมสรางชุมชนเข็มแข็งบทบาทในการสื่อสารของผูนํ าในทอง ถ่ินไดแก   ผู ใหญบ าน               
ผูชวยผูใหญบาน   พระ   กลุมกิจกรรมตางๆตามหมูบานอื่นๆ  อบต.   ทั้งหมดไดมีการแลกเปลี่ยน
ขาวสารเพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจในการพัฒนาชีวิตในชุมชนสงเสริมใหบุคคลมีมานะในการ
ประกอบอาชีพ    รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในชุมชนอันกอใหเกิดเปน
ชุมชนเข็มแข็งขึ้นมาได   และใหความสําคัญในการดูแลพื้นที่สาธารณะของชุมชนดวย 

3.3  บทบาทของ  บ ว ร  (บาน วัด โรงเรียน)  ในหมูบานเขาสมอคอน 
 การกอใหเกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร”  คือ  การนําเอารูปแบบและแนวคิด  การพัฒนา 
แบบ  “บวร” (บาน วัด โรงเรียน)  กลาวคือ  เปนแนวคิดที่มุงพยายามที่จะนําเอา องคกร  หรือสถาบันหลักใน
ชุมชนทองถ่ินมาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา  อันไดแก การนําเอาสถาบันที่สําคัญในชุมชน  3  สถาบัน
ไดแก   

1.   สถาบันการปกครอง (บาน) ซ่ึงประกอบไปดวย   กํานัน  ผูใหญบาน      อบต.   สาธารณสุข
ตําบล    เกษตรตําบล      รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐ ในรูปอื่น  ๆ ดวย   ในหมูบานเขาสมอ
คอนจะมีบทบาทหนาที่แตกตางกันออกไปตามแตหนาที่ของแตละองคกร 
                 2  .  สถาบันศาสนาวัดเขาสมอคอน  มีเจาอาวาส   พระภิกษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  และ 
กลุม หรือ  ชมรมทางศาสนา   มีบทบาทในการเปนที่ศูนยรวมของชาวบานในการทํากิจกรรมตางๆของ
หมูบาน  เชน  งานประจําป  งานทําบุญตาง  ๆ และที่สําคัญที่สุด  คือ เปนที่ดําเนินงานของวิทยุชุมชนเขาสมอ
คอนซึ่งเปนการสื่อที่ดีที่สุดของชาวบานเสมอคอน 

  3.   สถาบันการศึกษาโรงเรียนวัดเขาสมอคอนประกอบ ดวย   ครูใหญ   อาจารยใหญ คณะครู 
นักวิชาการ และบุคคลากรทางการศึกษาอื่น  ๆ ทั้งในโรงเรียน   และองคกรทางการศึกษาอื่นๆ  
ดวยมีบทบาทในการเปนแหลงการศึกษาของหมูบานเพียงแหงเดียว   และเปนศูนยกีฬา
ของหมูบานเขาสมอคอนดวย  
                 ดังนั้น  ประชาสังคมแบบ  “ บวร”  จึงหมายถึง   การนําเอา   สถาบันหลักใน
ชุมชนมาเปนกลไกในการพัฒนาและสรางชุมชนใหเขมแข็ง   ทําหนาที่เปนแกนกลางในการพัฒนา
ตัดสินใจ  แกปญหาดวยตนเอง และชุมชนกําหนดแผนแมบทชุมชนดวยการรวมกันคิด  สราง  และ 
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บริหารจัดการชุมชนของคนในทองถ่ินที่รวมกันเปนเจาของ  จุดแข็งอยางหนึ่งของชุมชนเขาสมอ
คอนก็คือ  การมีพระพุทธศาสนาที่ไดรับการยอมรับโดยพฤตินัยวาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
ชุมชนเขาสมอคอนโดยแทจริง   นอกจากนี้ความผูกพันระหวางวัดและชุมชนยังเปนทุนทางจิต
วิญญาณ (Spiritual  capital)  ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural  capital)  ในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตจน
ปจจุบัน  ตั้งแตเกิดจนตาย  “ บาน   วัด   โรงเรียน ” จึงเปนโครงสรางทางสังคมที่มีมาคู
สังคมไทย   สถาบันทั้ง 3  จึงมีความสัมพันธในทางสังคม และเปนตัวเชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนทั้ง 
มิติทางดาน  เศรษฐกิจ    สังคม   และวัฒนธรรม 
                   ดังนั้น  ลักษณะชุมชนที่ปรากฏในสังคมไทยจึงมักประกอบดวย   “ บาน” (ชุมชน ซ่ึง
เปนแหลงรวมของผูคนและระบบชีวิตที่กอเกิดกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย)   “วัด” (สถาบัน
ศาสนาซึ่งเปนตัวขัดเกลาและบมเพาะวัฒนธรรมและศูนยรวมจิตใจของชุมชน)  “โรงเรียน” 
(สถานศึกษาเปนตัวเพิ่มเติมความรูและถายทอดการศึกษาอยางเปนระบบ)   สถาบันทั้ง 3  จึงเปน
สถาบันสําคัญในทางสังคมที่จะสามารถนํามาเปนกลไกลที่กอใหเกิดกระบวนการสรางสังคมให
เขมแข็ง  พัฒนาใหเกิดเครือขาย  อันนําไปสูจุดหมายปลายทางของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน   
 

4.4   ตอนที่  4   ประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมท่ีมีผลตอการเรียนรูดาน เกษตรกรร
ของชาวบาน 

 การสื่อสารภายในชุมชน 
      การสื่อสารจะแบงออกเปน  3  ลักษณะดวยกัน  ในรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวน
รวมไลจากความสําคัญจากมากสุดไปหานอยสุด  คือ   สื่อบุคคล   หอกระจายขาว  และวิทยุชุมชน
ซ่ึงเปนสื่อที่ชาวบานเขาสมอคอนใชกันอยูในปจจุบัน  ซ่ึงทําใหชาวบานไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนแก
การดํารงชีวิต   มีความรูความเขาใจถึงความจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารภายในชุมชนที่เข็มแข็ง   เปน
ส่ิงจําเปนตอการพัฒนา   เพราะฉะนั้นจึงถือวา   การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนา
สังคม  และทองถ่ินดังจะกลาวดังนี้   

   สื่อบุคคล  (Personal  Media) 
 เปนสื่อที่มีความสําคัญที่สุดของหมูบานเขาสมอคอน  เปนตัวคนที่ถูกนํามาใชในการ
เผยแพรขาวสารภายในชุมชน  เปนการถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารซึ่งเปนการ
ส่ือสารแบบเผชิญหนากัน  สามารถตอบโตไดทันที  การใชส่ือบุคคลกอใหเกิดผลดีตอชาวบาน  คือ  
สามารถนําขาวสารที่ตองการเผยแพรไปสูชาวบานไดโดยตรง และสามารถชักจูงใจผูรับสารไดโดย
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ใชวิธีการพูดคุยแบบเปนกันเอง  ในขณะเดียวกันทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะที่
ยืดหยุนปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆ ไปทําใหไดรับทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที 
 ส่ือบุคคลเปนวิธีการสื่อสารที่เกาแกที่สุด ใชกันตั้งแตเร่ิมมีมนุษยขึ้นในโลก เปนสื่อที่
ใชกันมากใน กลุมประชาชนทั่วไป เครื่องมือของสื่อบุคคลมีทั้งที่เปนคําพูด กริยาทาทาง การ
แสดงออกทางอากัปกิริยา  วิธีการสื่อสารดวยบุคคลจะเปนการใชคําพูดเปนหลัก  ดวยวิธีการ
สนทนา โดยใชคําพูด (Spoken Word) เปนเครื่องมือส่ือสารที่ทุกคนในหมูบานเขาสมอคอนคุนเคย
กันดีอยูแลว  และทุกคนตองใชคําพูดในชีวิตประจําวัน ในงานอาชีพ ในชีวิตสวนตัว ส่ือคําพูดจึง
เปนสื่อที่เกาแกที่สุดชนิดหนึ่ง นอกจากนี้หากคําพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มีช่ือเสียงที่สังคมยกยองนับ
ถือก็จะยิ่งเพิ่มน้ําหนักในคําพูดนั้นมากขึ้นเปนเงาตามตัว   การพูดจึงเปนเครื่องมือในการถายทอด
ชักนําความรูสึกนึกคิดของมนุษยออกมาใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจ คําพูดจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ
ที่สุดในการรวมมือรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียกัน 

 ส่ือบุคคลหรือการสื่อสารดวยคําพูดนั้น  มี  2    แบบ  คือ  
- แบบที่เปนทางการ (Formal oral communication) เชน การอภิปราย การบรรยาย การ

ประชุม   
        - แบบที่ไมเปนทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัย
ตาง ๆ  ในการพูดที่เปนทางการนั้นผูพูดจะตองพูดใหผูฟงสนใจ เขาใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แลว
ยังอาจจะมีวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ในทางการพูดดวย เชน เพื่อใหขาวสารความรู  เพื่อชักจูงใจ           
เพื่อกระตุนเราอารมณ เพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติการหรือทําใหรูสึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกลาวไดวา
จุดมุงหมายจะมี 2 ลักษณะ คือ จุดมุงหมายที่เปดเผย  หรือจุดมุงหมายที่ปกปด 
 ในหมูบานเขาสมอคอนนั้นชาวบานใหความสําคัญกับส่ือบุคลมมากที่สุด   เพราะเปนสื่อ
ดั้งเดิมที่ใชกันอยูเปนประจํา   เวลามีขอมูลขาวสารที่จะประกาศใหทราบโดยทั่วกันโดยสื่อบุคคล
นอกเหนือจากจะมีหอกระจายขาวสารไวประกาศแลว  ยังจะมีการเดินบอกตามบานใหรับทราบเปนการ
ย้ําทําความเขาใจอีกดวย (แบบปากตอปาก) 

 ขอดีของสื่อบคุคล  
1. เปนสื่อที่ทุกคนมีอยูแลวไมตองสิ้นเปลืองในการซื้อส่ือแบบสื่ออ่ืนๆ 
2. ทําใหผูพูดและฟงเหน็หนาตา บุคลิก ลีลา ทาทาง น้ําเสียงประกอบการพูดซึ่งมี 

อิทธิพลในการชักจูงและเราความสนใจไดมากกวา  
3. เปนการสื่อสารสองทางทั้งผูพูดและผูฟงสามารถโตตอบกันไดทนัท ี 
4. ผูพูดสามารถปรับเนื้อหาใหเหมาะกับผูฟงไดทันทวงท ี 
5. เหมาะกับการเผยแพรเร่ืองราวที่ไมสลับซับซอนหรือติดตอสัมพันธกันเปนการ

สวนตัว 
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 ขอจํากัดของสือ่บุคคล  
 1. ไมมีความคงทนถาวรพูดแลวก็ผานเลยไป  

 2.  ไมสามารถครอบคลุมผูฟงจํานวนมากๆได 
 3. หากผูพูดขาดความสามารถในการพดูจูงใจก็จะทําใหการพูดลมเหลวได  
 4.  เนื้อหาสาระทีน่ํามาพูดหากสลับซับซอนเกินไป ทําใหผูฟงไมเขาใจ ตองมีอุปกรณ

ประกอบการพูด เชน ภาพถาย ภาพสไลด ภาพยนตร 
 5.  เปนสื่อที่ไมมหีลักฐานอางองิที่ชัดเจน 

   สื่อบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอชุมชนเขาสมอคอน ไดแก 
   1.  นายเผชิญ   โพธิ์ดี  ผูใหญบานตําบลเขาสมอคอน เปนคนที่ชาวบานเขามาหาเปน
คนแรกเพราะเปนตําแหนงผูใหญบาน  คอยเปนตัวประสานงานระหวางราชการกับหมูบาน 
   2.  นายจํานงค    แสงมวง   ผูชวยผูใหญบาน  เปนคนที่ทํางานเพื่อชุมชน และเปนคนที่
มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งในชุมชนเขาสมอคอน  และเปนคนที่เห็นความสําคัญของการ
ส่ือสารของหมูบาน 
   3.  หมอบุญเรือง  พูนใส   หมอประจําอนามัย  เปนหมอประจําอนามัยภายในหมูบาน
เขาสมอคอนเปนคนดูแลหอกระจายขาวที่ตั้งอยูภายในอนามัย  และเปนคนคอยกระจายเสียงสง
ขาวสารผานหอกระจายขาว  มีอิทธิพลตอชาวบานในเรื่องสุขภาพ  การศึกษา  และหอกระจายขาว  
   4.  เจาหนาที่สงเสริม  นางปาธิตตา   แกวมณี  เกษตรอําเภอ เปนผูที่ดูแลโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน และคอยใหความรูแกชาวบาน ในเรื่องเกี่ยวกับ
การเกษตร 
   5.  เจาหนาที่สงเสริม  นางเฉลิมศรี   คลองสระบัว  เกษตรตําบล เปนผูที่ดูแลเรื่องศูนย
เรียนรูซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวบานรวมแรงรวมใจสรางขึ้นมา 
 

      

ภาพที่  4.17 รูปชาวบานที่กําลังประชุม อ.ส.ม.(อาสาพัฒนาหมูบาน) อยูที่อนามัย  
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 การประชุม 
  มีการประชุม อ.ส.ม. (อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน) โดยมีการประชุมอยูเร่ือยๆตามวาระ
การประชุม  สถานที่ประชุมจะเปนที่อนามัย โดยหมอเรืองจะกระจายขาวสารผานหอกระจายขาว
เพื่อนัดวันประชุม  ในบางครั้งก็มีหนวยงานของทางราชการมาใหความรูเพื่อนําไปเผยแพรตอไป 

 การสังเกตการประชุม 
  ในการประชุมแตละครั้งมักจะจัดที่อนามัย  หรือไมก็ที่วัด  ซ่ึงเปนจุดศูนยรวมที่ชาวบาน
หาไดงาย  โดยมีผูใหญบานหรือบางครั้งก็ไมมี   และหัวหนาหนวยงานเปนประธาน  ถาเปนงาน
ใหญหนอยก็ตองรวมแรงรวมใจกันทั้งหมูบาน   หรือถาตองการใหทราบขอมูลท้ังหมูบานโดยดวน
ก็จะประชุมที่วัดเขาสมอคอน แลวกระจายขาวออกหอกระจายขาวในทันที  การดําเนินการประชุม
ชาวบานมีการสอบถามปรึกษาหาคําตอบ  หรือหาวิธีการแกไขปญหาตางๆ  โดยชาวบานใหความ
รวมมือเขารวมประชุมกันเกือบทุกครั้ง  จะมีบางครั้งที่ไมไดเขาประชุม  เพราะติดงานทํามาหากิน 
สวนใหญชาวบานไดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคอนขางดี   ในการประชุมไมกําหนดเวลาที่
ชัดเจนแลวแตวาระการประชุมเมื่อไดขอสรุปในที่ประชุมแลวทุกคนจะปฏิบัติตาม 

   ดังนั้น  ส่ือบุคคลเปนสื่อที่ดีที่สุดในการสรางทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  แตก็
มีขอเสียคือ ไมสามารถที่จะสงขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว   การเปดรับ
ขาวสารของชาวบานเขาสมอคอนนั้น  ส่ือบุคคลจะมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรูขาวสารและ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบาน  เชน เกษตรอําเภออาจชักจูงใจใหชาวบานรูจักโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรฯ  วามีแนวคิดการดําเนินงานอยางไรซึ่ง
ตอนแรกยังไมคอยมีใครใหความสนใจเทาไหร  ตองใหคนในรุนแรกเขารวมจบออกมากอนถึงจะเห็นผล      
เพื่อชักจูงใจใหชาวบานเขารวมโครงการ  ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจเขารวมโครงการอยาง
ถาวรได 
   “ ส่ือบุคคลจะสามารถเขาใจในเรื่องการเกษตรไดดีวาสื่ออ่ืน  เพราะเปนการสอนตัวตอ  
และสามารถซักถามไดเดี๋ยวนั้นเลย  สวนมากใชอยูภายในศูนยเรียนรู  และนางสุมาลียังบอกอีกวายัง
สามารถนําความรูตรงนั้นมาปฏิบัติที่บานไดอีก  (สุมาลี  สมแสวง , สัมภาษณ  , 14   มีนาคม  2551)” 

   ส่ือบุคคลมีบทบาทสําคัญ  เพราะเปนการสื่อสารที่มีความเปนกันเองและเปนสวนตัว  
กอใหเกิดความคุนเคยไดงาย  และชวยใหเกิดการยอมรับความคิดไดงายขึ้น 

  “ ส่ือบุคคลมีผลตอฉันมากที่สุดในเรื่องที่สามารถนําความรูที่ไดนั้น  นํากลับมาทําที่บาน
ได  เพราะชินกับตรงนี้มากกวา เพราะมันสามารถที่จะคอยบอก  หรือใหคําแนะนําไดทันทีเลย  
(คนึง  ใจเพียร  , สัมภาษณ  ,  14   มีนาคม  2551 )” 
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   “ ส่ือบุคคลมีผลตอการเรียนรูตอตัวเองเปนอยางมาก     และเปลี่ยนแปลงความรูของตังเอง
ไดมากที่สุด  เพราะพฤติกรรมทางการเกษตรใหมๆสวนมากไดจากสื่อบุคลทั้งนั้น  จากการเขามาให
ความรูของเจาหนาที่สงเสริมตางๆ  เพราะสามารถสอนและชวยปฏิบัติไดดีกวาส่ืออ่ืน  และสามารถ
เพิ่มพูนความรูไดมากกวาสื่ออ่ืน (ลําภู    พุมดี , สัมภาษณ  , 16  มีนาคม  2551) ” 

 ในสวนของเรื่องการประชุมภายในหมูบานก็มีความจําเปนมากเพราะจะเปนศูนยกลาง
ในการสื่อสารใหกับชาวบานไดรับทราบถึงขาวสารตางๆได   และจะมีการประชุมรวมกันของ
ชาวบานเดือนละครั้ง  หรือมีเหตุการณดวนหรือเร่ืองที่มีความสําคัญตอหมูบานก็จะมีการเรียก
ประชุมดวนเหมือนกัน    ซ่ึงเนื้อหาในการประชุมก็จะเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน การระดมความคดิ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และความเปนไปในหมูบาน  โดยการประชุมแตละครั้งจะมีการสอดแทรก
เร่ืองศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกับเรื่องชุมชนเขมแข็งเขาไปดวย   เกือบทุกครั้งจะเปนการ
พูดคุยปรึกษาหารือกัน   ใครมีประเด็นเสนอก็ได   ชาวบานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี
แตถาเปนเรื่องสําคัญก็จะประชุมทันที  ในการจัดประชุมในหมูบานทางอนามัยจะเปนผูดําเนินการ  
สถานที่ประชุมจะอยูภายในสถานีอนามัย  และจะเชิญหนวยงานของรัฐเขารวมประชุมดวยถาเปน
เร่ืองที่เกี่ยวของ  “ นางเฉลี่ย  บอกวาตัวเองเปนสมาชิก  อ.ส.ม.  (อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน) ซ่ึง
ประชุมกันทุกเดือนที่อนามัย  เปนการระดมความคิดกันวาในแตละเดือนนั้นเรามีความคิดอะไรที่จะ
มาพัฒนาหมูบานไดบาง  ไมวาจะเปนเรื่อง  อาชีพเสริม  การศึกษา  ชองทางทํามาหากิน หรือความ
ปลอดภัยของคนในชุมชน  ถาชวงไหนมีขโมยเขามาในหมูบานก็จะเรียกประชุมดวนเพื่อหาวิธี
ปองกัน   สวนส่ือบุคคลที่นี่สวนมากจะเปนเจาหนาที่สงเสริมที่คอยเขามาใหความรูทางดาน
การเกษตรใหกับคนในชุมชน  สวนภายในชุมชนเปน  นายจํานงค  ที่มีความรูคอยมาสอนบอยๆใน
เร่ืองการเกษตรมากกวา (เฉล่ีย  มาสะอาด , สัมภาษณ  , 16  มีนาคม  2551)”  

 4.1.2   หอกระจายขาว   
   มีความสําคัญรองลงมาจากสื่อบุคคล  หอกระจายขาวถูกสรางขึ้นเพื่อใหขาวสาร  ความรู
ตางๆ ใหกับชาวบานเขาสมอคอนโดยเฉพาะ   หรือเรียกอีกอยางวา   ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media)  
หมายถึง  สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาที่มีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจง  และมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับเฉพาะ
กลุม   เพื่อใหประชาชนในหมูบานเขาสมอคอนไดรับทราบขอมูล ขาวสารและบริการสาธารณะสุข    
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน  เศรษฐกิจ  สังคม การเมืองการปกครอง  และการเสริมสราง
ความเขมแข็งแกประชาคมหมูบานและชุมชน  ซ่ึงสื่อตางๆ ดังตอไปนี้มีอยูในหมูบานเขาสมอคอน
เปนสิ่งที่จําเปนตอการสื่อสารในการพัฒนาชุมชน   ดังจะกลาวตอไปนี้ 
   หอกระจายขาว   หมายความวา   เครื่องมือส่ือสารที่ชาวบานหรือเทศบาลจัดสรางขึ้น
ในการกระจายเสียงในหมูบาน ชุมชน เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และการบริการ
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สาธารณะ ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และของรัฐ ใหประชาชนไดรับ
ประโยชนรวมทั้งเผยแพรความคิดเห็น ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ในรูปของการจัดตั้ง
เปนหอสงกระจายเสียงหรือ   อาจจะสงเสียงไปตามสายโดยติดตั้งลําโพงไวเปนระยะๆ ใหไดยิน
อยางทั่วถึงทั้งหมูบาน   

    

ภาพที่  4.18  หอกระจายขาว  และหมอเรอืงกําลังกระจายขาวสารใหชาวบานรับฟงอยู 

   ลักษณะการดําเนินงานของหอกระจายขาวเขาสมอคอน 
   หอกระจายขาวจะมีอยูในชุมชนเขาสมอคอน  ตั้งอยูภายในอนามัยของหมูบานมี
ลําโพงกระจายอยู  3  แหงรอบๆหมูบานซึ่งใชสําหรับประกาศแจงขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
หมูบานปรกติ   หมอเรือง   พูนใส  ซึ่งเปนหมอประจําอนามัยเขาสมอคอนจะพูดออกหอ
กระจายขาวอยูเปนประจํา  หรือใครมีขาวสารตางๆที่เห็นวามีความสําคัญตอหมูบานก็สามารถ
นํามาเผยแพรยังหอกระจายขาวแหงนี้ได  รวมทั้งเรื่องราวขาวสารของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงก็ยังเผยแพรผานทางสื่อนี้อยูเปนประจํา  นายจํานงค  บอกวาการดําเนินงานของหอ
กระจายขาวของเขาสมอคอนนั้น  สวนใหญยังมีปญหาในการเลือกขาวสารที่จะนําออกเผยแพร 
รวมทั้งขาดผูรับผิดชอบที่มีความรูดานการทํางานโดยตรง   โดยสวนมากก็เปนเรื่องขาวสาร
ทั่วไปไมไดเฉพาะเจาะจงเทาที่ควร  สวนมากใครมีความรูเรื่องอะไรก็จะเปนคนนั้นที่กระจาย
เสียง  จึงทําใหหอกระจายขาวไมไดทําหนาที่เปนสื่อสาธารณะของชุมชนที่แทจริงเทาที่ควร ใน
สวนเรื่องของหอกระจายขาวในบทบาทอื่นๆนั้น  
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  บุคลากร 
  โดยปรกติหมอเรืองจะเปนคนดูแลหอกระจายขาว    เพราะอยูในความรับผิดชอบของ
อนามัย  คอยใหขาวสารสลับกับผูใหญบานบางในบางครั้ง 

  หมอเรือง  :  พูดโดยใชหอกระจายขาวเปนสวนใหญ  หรือบางทีชาวบานก็จะใหพูด
เปนบางเรื่อง  แตเวลาประชุมกันที่อนามัยก็ผานหอกระจายขาวเลย  เพื่อชาวบานที่ไมไดเขาประชุม
เขาจะไดฟงดวย  เรื่องสวนใหญก็จะเปนเรื่องของหมูบานเกี่ยวกับการพัฒนาตางๆ   เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการเกษตรใหมๆ   ปุย  (เรือง   พูนใส ,  สัมภาษณ  , 7  มีนาคม  2551) 

   “   หอกระจายขาวจะมีการเผยแพรขาวสารอยูตลอดเวลา และไดยินอยูเปนประจํา  
สวนมากเปนเรื่องของทางอนามัย  เพราะตั้งอยูในอนามัย  หมอเรืองจะพูดอยูเปนประจํา  บางครั้งมี
เจาหนาที่สงเสริมมีขาวเร่ืองการเกษตรใหมๆ ก็เอามาเผยแพร เชน วิธีการปลูกขาว  หรือวิธีทาง
การเกษตรใหมๆ ก็มาใหความรูบางเปนบางครั้ง  มีผลตอการเรียนรูและพฤติกรรมทางการเกษตร
ของฉันเหมือนกัน คือ ไดรับความรูเอาไปทําในนาของตัวเอง   เพราะหอระจายขาวจะมีคนฟงทุก
คนถาเปนวิทยุชุมชนบางคนอาจจะไมฟง (ทอง  พรหมงาน , สัมภาษณ  ,  7  มีนาคม  2551)  ”  

   “   หอกระจายขาวนั้นมีสวนเปนอยางมากในเรื่องของสรางความสามัคคีของชาวบาน   
เพราะเวลาเรียกประชุมอะไรก็เรียกผานหอกระจายขาวนี่แหละ  เพราะมันรวดเร็วทันใจดีชาวบาน
เลยชอบ  มันไมตองรอเวลาเหมือนสื่ออ่ืนๆ  เมื่อกอนที่ยังไมมีหอกระจายขาวนั้นเวลามีเร่ืองอะไร
ภายในหมูบานก็ตองฝากกันไปบอก   ในสวนของเรื่องการเกษตรนั้นหอกระจายขาวสําหรับฉันแลว
จะไดความรูมากกวา  เพราะมันบอกอยูเร่ือยๆ  (ทองคํา  เทศวงษ , สัมภาษณ  ,  7  มีนาคม  2551)  ” 

 “  สวนมากตอนนี้หอกระจายขาวก็มีความสําคัญตอหมูบานมาก   เพราะมันเปนเหมือน
กระบอกเสียงของชาวบานในการกระจายขาวสารตางๆใหไดรับทราบกัน   สําหรับฉันแลวมันมี
ความสําคัญเทาๆ กับสื่ออ่ืนที่อยูภายในชุมชน  เพราะตางคนก็สะดวกในการรับสื่อท่ีตนเองสะดวก
ในการรับมากกวา  (บรรจง  คงรัศมี  , สัมภาษณ  ,  7  มีนาคม  2551)  ” 

 ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 -  บางครั้งหอกระจายขาวในหมูบานลําโพงไมคอยไดยินเทาไหรเพราะมีอยู 3  ตัว  ทั่ว
หมูบานจึงทําใหชาวบานไมไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและชัดเจน  บางครั้งการเดินบอกตามบาน
ก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนอยู 
 -  การสื่อสารที่ไมเขาใจกันเชน  พูดอีกอยางเขาใจอีกอยาง 
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 วิธีแกไข 
 -  ติดตั้งลําโพงเพิ่มเติมตามจุดตางๆ  จะทําใหชาวบานไดรับขอมูลที่ชัดเจน  และ
ถูกตอง 
 -  อาจจะตองไปบอกชาวบานดวยตัวเอง แลวใหชาวบานบอกตอๆกันไป 

 -  เวลาผูฟงไมเขาใจควรเปดโอกาสใหซักถามได  และอธิบายเพิ่มเติมใหชัดเจน 

 4.1.3   วิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
 วิทยุชุมชน  หมายถึง  เทคโนโลยีที่เปดชองทางการสื่อสาร เพื่อชีวิต ของคนในชุมชน
และมาจากการจัดทํานําเสนอ โดยคนในชุมชน ซ่ึงเปนเพียงสถานีวิทยุขนาดเล็กๆ ที่มีเครื่องสง
กระจายเสียง ขนาด 20-30 วัตต  รัศมีการกระจายเสียง 10-15 กิโลเมตร ดังนั้น วิทยุชุมชนจึงเปน
เ ร่ืองของชุมชนคิด  ชุมชนทํ า  ชุมชนนํา เสนอ  และชุมชนตรวจสอบจัดการ 
เปนการนําเทคโนโลยีที่รัฐเคยผูกขาด มาสรางชองทางอยางเปนรูปธรรมแหงสิทธิภายใต
รัฐธรรมนูญที่ชุมชนตองการมีสิทธิในการสื่อสารเรื่องที่ดีเพื่อส่ิงที่ดีตอชุมชนของตน  ซ่ึงไมใชแค
เ ร่ืองการไดหรือมีสถานีวิทยุ เทานั้น  แตยังเปนการสรางดุลแหงอํานาจของภาคประชาชน                 
ที่จะสรางสรรคส่ือและสาระบนรากฐานทางวัฒนธรรมที่แทจริงของตนเองดังนั้นหัวใจของวิทยุ
ชุมชนก็  คือ 

1. คนในชุมชนเปนผูผลิตและเปนผูฟง 
2. เขาถึงงาย ปด-เปด งาย ใชภาษาทองถ่ินตนทุนต่ํา การผลิต การจัดการมีเครื่องมือไม
ซับซอน เปนตน 

3. เปนสมบัติสาธารณะ ใชระบบอาสาสมัครเขามาชวย และไมแสวงหากําไร 
4. ชุมชนเปนเจาของ สําหรับการกําหนดทิศทางและนโยบาย 

  ดังนั้น  เมื่อวิทยุชุมชนเปนเรื่องราวของชุมชน ที่ตองมีสวนรวมในการรางวัตถุประสงค 
การจัดการ การกําหนดเปาหมายทิศทางรวมกัน ยอมเปนการเสริมสรางกําลังใจแกผูดําเนินรายการ 
ใหสามารถนําเสนอไดครอบคลุมพื้นที่เนื้อหา   ตามสภาพของวิถีทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบานลักษณะภูมิประเทศและอาชีพของทองถ่ินนั้นๆ   บนพื้นฐานที่สังคมไทยเชื่อ
เหมือนกันวา "คล่ืนความถี่ คือทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไมมีวัดหมดสิ้น และคลื่นความถี่ไมมีขอจํากัด
ในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  เพียงแตมีตนทุนในการถือครองและใชความชํานาญการเปนพิเศษ 
ในการทําประโยชน  และเมื่อคล่ืนความถี่ไมมีลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น แนวความคิดในการ
บริหารจัดการ สรรหาคลื่นความถี่ จึงไมอาจใชวิธีคิด เชนเดียวกับการใชในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพได มันจึงสามารถถูกนําไปใชในฐานะ ของการสราง
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คุณประโยชนสูประชาชนไดอยางไมมีขีดจํากัด   ดังนั้น  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนจึงเกิดขึ้นภายใต
หลักการบริหารดังกลาวนี้ 

 ความเปนมาของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  
  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนเปนรูปแบบการบริหารแบบวิทยุทองถ่ิน  เพื่อมุงเนนเปน
ศูนยกลางการสื่อสารที่ตรงกับความตองการของคนในทองถ่ิน  ทั้งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม            
ภูมิปญญาชาวบาน  รวมถึงสะทอนปญหาทองถ่ิน ซ่ึงถือเปนการรวมมือของคนในชุมชน 
  วิทยุชุมชนเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบมีสวนรวม  ซ่ึงคนในชุมชนจะ
สามารถเขาถึงส่ือไดงาย   มีสวนรวมในการจัดรายการและมีการบริหารจัดการ  วางแผนเกี่ยวกบัการ
ผลิตส่ือในชุมชนเอง  การสื่อสารในแนวนี้จะเนนหลักการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ  การเขาถึง 
(Access)  การมีสวนรวม(Participation)  และการจัดการดวยตัวเอง(Self – management)  วทิยชุุมชน 
เปนสวนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชนจึงอยูที่การ
เปนสื่อของระบอบการสื่อสารแบบมีสวนรวมของประชาชน วิทยุชุมชนเกิดขึ้นจากการละเลยและ
มองขามสิทธิการสื่อสารของประชาชน ซ่ึงมองไมเห็นวาการมีรายการเพื่อการศึกษา รายการเพื่อ
ส่ือสารกับผูฟงในชุมชน และเรื่องของชุมชนที่จะเปนประโยชน จึงเปนที่มาของวิทยุชุมชนเขาสมอ
คอนที่เขามาเติมชองวางในระบบสื่อวิทยุกระแสหลักของหมูบาน  วิทยุชุมชนที่นี่มุงเสนอสาระของ
คนในชุมชน   และจากคนในชุมชนจึงประสบความสําเร็จ  เพราะไดตอบสนองตอสิทธิการรับรู
ขอมูลขาวสารและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง  ดังนั้นความคิดที่จะจัดตั้ง
สถานีวิทยุชุมชนทองถ่ินจึงเกิดขึ้น 
  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนแหงนี้   เกิดขึ้นมาจากหนวยงานของทหาร   คือ  จากคนที่ชื่อ     
จาสมคิด  ปตถา  หนวย  พัน ปจว.  จิตวิทยา  คายสมเด็จพระนารายมหาราช   ศูนยสงครามพิเศษ
ลพบุรี  เปนหนวยงานทหารที่เขามาในหมูบานในชวงเลือกตั ้งตอนที่มีการปฏิวัติกันในคณะ
รัฐบาล คมช.  ที่ผานมา   เพื่อเขามาอธิบายใหชาวบานเขาใจในเรื่องของการเมือง  และทําความ
เขาใจกับชาวบานในเรื่องของการปฏิวัติ   เพื่อใหความรูในเรื่องของการปฏิวัติวา  ทําไมถึงตอง
ปฏิวัติ  และปฏิวัติไปเพื่ออะไรแลวหลังจากปฏิวัติแลวเราจะปฏิบัติตัวในระบอบประชาธิปไตย
อยางไร  แสดงความเปนกลางในการพูดมากที่สุดเพื่อเปนการใหความรูกับชาวบานเขาสมอคอน   
และเมื่อเหตุการณบานเมืองเขาสูสภาวะปกติก็ออกไปจากหมูบาน  ซ่ึงจาสมคิดเปน  DJ  ประจาํอยู
ที่สถานีซ่ึงเปนภารกิจของหนวยงานนี้ในการเขามาใหความรูแกชาวบานประมาณ  2  ป  ก็ตองยาย
ไปปฏิบัติภารกิจนี้ทางอีสาน  และในขณะเดียวกันชาวบานก็เกิดความสนใจในวิทยุชุมชนวาเปน
สิ่งที ่เสียดายถาจะยุบเลิกลงไปเพราะมันสรางความบันเทิงและสาระไดไปในตัว   และใน
ขณะเดียวกันชาวบานก็เห็นวามันสนุกและเปนประโยชนตอชุมชนเปนอยางมาก  ทางทหารก็ถาม
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ชาวบานวาอยากมีวิทยุชุมชนเปนของตนเองหรือไม  ชาวบานก็เสียดายและก็อยากที่จะใหวิทยุ
ชุมชนแหงนี้คงอยูตอไปแลวก็ประชุมกันใน  3  หมูบาน  คือ  เขาสมอคอน  โตกสลุต  และมุจริ
นทร  เกี่ยวกับวิทยุชุมชนความเปนไปไดในการจัดตั้ง  คือ  ตองซื้อคลื่นเปนของตัวเองเทานั้น   
และก็ตกลงกันวาจะตองหาทุนเพื่อมาซื้อคลื่นชาวบานจึงรวมกันลงขันหาทุนกันซื้อคลื่นขึ้นมา   
ในสวนของงบประมาณไดรับตั ้งแตจํานวนเงิน  5  บาท ไปจนถึง 30,000  บาท  ในการซื ้อ
คลื่นวิทยุจากกรมประชาสัมพันธ   และก็ตอสูกันเรื่อยมาจนไดเปนวิทยุชุมชนของชาวบานจนถึง
ทุกวันนี้   ซ่ึงตอนนี้คนที่ดูแลกิจการของวิทยุชุมชนของที่นี่คือ  นายบุญชู   พุมมวง 

 

      

ภาพที่  4.19   นายบุญชู   พุมมวง  ขณะจดัรายการอยูในชวงเชา 

  ภูมิหลัง   นายบุญชู   พุมมวง  เจาหนาท่ีดูแลกิจการวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  :  ปจจุบัน
ทํางานเปนนักการภารโรงอยูที่โรงเรียนเขาสมอคอน  และงานอดิเรกอีกอยางคือการทํางานเพื่อ
ชุมชน  โดยไดรับมอบหมายจากสวนรวมใหรับผิดชอบวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  ซ่ึงนายบุญชู  เปน
คนที่ทํางานเพื่อชุมชนมากอน  ชาวบานเห็นวาเปนคนที่เกงมองการณไกลก็เลยไดรับหนาที่นี้จาก
ชาวบานใหเปนเจาหนาที่กิจการวิทยุชุมชนเขาสมอคอน     

  ลักษณะการดําเนินงานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
วิทยุชุมชนเขาสมอคอนดําเนินงานตอจากวิทยุชุมชนของทหาร  FM 131.5 MHz ที่เขา

มาใหความรูเรื่องการปฏิวัติของ  คมช.  เริ่มดําเนินงานตั้งแต   พฤศจิกายน  2550  โดยลอกคลื่นของ
วิทยุไวที่  FM 106  MHz  ดําเนินงานบริหารโดยชาวบาน  3   ตําบล   คือ   โคกสลุต   มุจรินทร   
และเขาสมอคอน   เปดรายการตั้งแต  5.00 น  -  23.00 น.   โดยมีรูปแบบการดําเนินงานดังนี้ 
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 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงประกอบ ดวย คณะทํางานรับผิดชอบดาน
บริหาร ดานจัดรายการในการดําเนินงานอยางนอย 4  ฝาย คือ ฝายเกษตร  ฝายการศึกษา  ฝาย
สาธารณสุข  ฝายธรรมมะ  และฝายทั่วไป   

2.  มีการจัดแบงหนาที่ในการดําเนินงานของ คณะกรรมการ    
3.  มีตารางออกอากาศที่แนนอน    
4.  มีการเผยแพรความรูและปญญาในการแกปญหาทองถ่ิน  หรือสงเสริมการพัฒนา

หมูบาน  สงเสริมอาชีพ  วัฒนธรรม  หรืออ่ืนๆ 
8.  มีการจัดรายการในการออกแบบหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการเสนอขาวดวยการ

ประกาศ  การสัมภาษณ  การสนทนา  การเสนอบทความ บทความสลับเพลง 
9.  มีการจัดหาทุน เพื่อใชในการดําเนินการ  โดยขอเปนคาบํารุงรักษาอุปกรณจาก

สปอนเซอร  หรือผูใหการสนับสนุนบาง   โดยจะคัดเฉพาะที่ไมไดมุงหวังผลประโยชนมากเกินไป 

 เนื้อหาในการออกอากาศ  
 ขาวสารตางๆทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนจากหนังสือพิมพตางๆ  สาธารณสุข

ตอชาวบาน  เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร  ธรรมมะ  และกีฬา ในสวนที่จะตามมาก็คือในเรื่องของ  
กฎหมาย  แลวก็เร่ืองทั่วไปของวัยรุน โดยขั้นเปนเพลงลูกทุงลูกกรุงแลวแตชวงของรายการ          
ในสวนของเรื่องการเมืองจะไมพูด  ในสวนของรายการนั้นชาวบานจะเลือกกันเองวาจะใหมรีายการ
แบบไหน  สวนมากจะเปนรายการที่เหมาะสมกับทองถ่ินของตัวเองเทานั้น   

 

 

ภาพที่ 4.20  เสาออกอากาศวิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
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 วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
1.   เพื่อความรักความสามัคคีของชุมชน  3  ตําบล 
2.   เพื่อเสริมสรางความรูในชุมชน 
3.   เพื่อเปนศูนยรวมขอมูล  เผยแพรสาระและขาวสารภายในชุมชน 
4.   เพื่อสงเสริมความรูในการปองกัน  รักษา   สุขภาพของชุมชน 
5.   เพื่อความจรรโลงใจของชุมชน 
6.   เพื่อสงเสริมกิจกรรมการแสดงออกดานภาษา   ทักษะการพูดแกเยาวชน 
7.   เพื่อเผยแพรความรูดานศีลธรรม   จริยธรรม   และจรรโลงพระพุทธศาสนา 

  บุคลากร 
  การดําเนินงานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอนมาจากคนในชุมชนเองทั้งหมดซึ่งมีประจํา
อยู  10  คน  หมุนเวียนกันเขามาจัดรายการในแตละชวงเวลาของตัวเอง  รวมทั้งกลุมอื่นๆอีก       
เชน  กลุมธรรมมะของวัดเขาสมอคอน กลุมเรื่องการศึกษา  กลุมเกษตรกร  กลุมเยาวชน  และกลุม
วัฒนธรรม  และในวันเสาร  อาทิตย   จะมีเด็กๆเขามาฝกเปน DJ  อยูเร่ือยๆ 
 
  ปญหาและอุปสรรค 
  1.  ตอนแรกที่ตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมาใหมๆก็มีปญหาเรื่องคลื่นแทรก   เพราะใกลๆกันก็มี
วิทยุชุมชนอีกแหงหนึ่งเหมือนกันแตก็ตกลงกันได  และพวกกลุมนายทุนที่เสนอตัวเขามาของเชา
กิจการแตชาวบานไมยอม  เพราะเห็นวาวิทยุชุมชนเปนสิ่งที่ใครจะมาทําเอาประโยชนไมได 
  2.  ผูใหญบานและ อ.บ.ต. ยังไมเห็นความสําคัญเทาที่ควร  และที่เปนปญหาที่สําคัญที่
กลัวมากที่สุด  คือ  มติของวิทยุชุมชนของรัฐบาลที่จะออกมาเพราะตอนนี้มันยังไมแนนอนเรายังไม
ทราบวารัฐบาลจะมาใสกรอบวิทยุชุมชนหรือไม   ถาใสมันจะขนาดไหน  ซ่ึงตอนนี้ก็แกปญหา
เฉพาะหนากันไปกอน   สวนในเรื่องของอุปกรณก็ยังขาดอยูเหมือนกัน  ที่อยากไดมากที่สุดคือ  
คอมพิวเตอรมาตรฐานดีๆซักเครื่องและอินเตอรเน็ตไวคอยคนขอมูลมาเผยแพรใหคนในชุมชน
ไดรับฟงกันทางวิทยุชุมชน (บุญชู   พุมมวง  , สัมภาษณ  ,  7  มีนาคม  2551 ) 
  3.  ปญหาและอุปสรรคอีกอยางหนึ่ง  คือ  เมื่อกอน  นายสเว็ก  ชมบุญ  เคยทํางานวิทยุ
ชุมชนกับบุญชูแลวไมลงรอยกันในเรื่องของผลประโยชนวิทยุชุมชนเขาสมอคอนเพราะ  นายสเว็ก   
อยากจะใหวิทยุชุมชนเขาสมอคอนแหงนี้เปนคลื่นอิสระ  เพื่อที่จะใหผูสนับสนุนเขามาเยอะๆเพื่อให
มีรายไดตรงนี้  แตนายบุญชู  ไมยอม  เพราะวิทยุชุมชนแหงนี้เปนสิ่งที่ชาวบานรวมมือรวมแรงกัน
สรางขึ้นมาของคนในชุมชน  และถาปรับรูปแบบเปนแบบหวังผลกําไร   กรอบในเรื่องเนื้อหาสาระ
ก็จะเปลี่ยนไป  และไมเหมาะสมกับชาวบานหรือทองถ่ินของชุมชน  “ เทาท่ีมีตอนนี้ก็มีผูสนับสนุน
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เขามาบางแตเราจะตองตกลงกับผูสนับสนุนกันกอนวาหามปรับเนื้อหาในการนําเสนอของเราซึ่ง
ทางผูสนับสนุนก็ยินดีใหเปนไปตามนั้นสวนมากก็จะเปนรานน้ําแข็ง  รานขายเครื่องมือการเกษตร
ตาง  (บุญชู   พุมมวง  , สัมภาษณ  , 7  มีนาคม  2551) ”   แลว  นายสเว็ก  ก็แยกตัวไปเปดคล่ืนเปน
ของตัวเองคลื่น  FM 107.5  ซ่ึงเปนการกระทําที่หวังผลประโยชนสวนตัว   คือ  สงลูกตัวเองเขาไป
ฝกอบรมการเปน  DJ  ของวิทยุชุมชนเขาสมอคอนแลวมาทําเองแขงกับวิทยุชุมชนเขาสมอคอน   
คือ  เวลาใครอยากไปจัดก็ตองซื้อคล่ืน   แลวก็จะมีปญหาคือคล่ืนแซรก   

 
 

ภาพที่  4.21  ผูวิจัยขณะรวมจดัรายการกับ DJ บุญชู  

4.2   บทบาทของการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชาวบาน 
  การบริหารงานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน จะแตกตางจากวิทยุทั่วไป คือวิทยุทั่วไป
เปาหมายคอนขางจะกวางขวาง แตวิทยุชุมชนจะมีกลุมเปาหมายที่แคบเฉพาะเจาะจง แตกตางจาก
วิทยุทั่วไปคือ วิทยุชุมชน จะเปนวิทยุกระจายเสียงที่บริหารจัดการโดยชาวบาน คิดวาสิ่งที่เขา
ตองการจะฟงนั้นคืออะไรและรวมกันบริหารจัดการ ขอมูลขาวสารตรงนี้เพื่อพวกเขาฟงกันเอง โดย
ทํางาน รวมกับทางสถานี เปนหัวใจสําคัญคือ ชาวบานมาบริหารจัดการที่รายการนั้นจะเปนของ
ชาวบาน โดยชาวบาน และเพื่อชาวบาน คือส่ิงที่แตกตางจากวิทยุทั่ว ๆ ไป จะคิดและทํารายการทีค่ดิ
วาชาวบานชอบอะไร จะทําไปตามนั้นและเปาหมายเดิมคือใหกวางที่สุดเทาที่จะกวางได ทําใหเกิด
แนวความคิดที่ตางกันไปคือ วิทยุชุมชนจะเปนวิทยุกําลังต่ํา ที่มุงสูกลุมเปาหมายเฉพาะ แตขณะที่
วิทยุทั่ว ๆ ไปนั้นจะเปนการมุงกลุมเปาหมายที่คอนขางกวาง และทํางานโดยเจาหนาที่สถานีเปน
หลัก และคิดวาชาวบานตองการฟงอะไรก็จะจัดให 
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  มาถึงตอนนี้  “วิทยุชุมชนเขาสมอคอน”  มีตัวตนใหเห็นและจับตองไดอยางชัดเจนแลว   
เปนตัวบงชี้ถึงสภาพการณของการปฏิรูปการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชาวบานเขาสมอคอน      
ซ่ึงปรกติชาวบานในหมูบานเขาสมอคอนจะไมคอยเห็นความสําคัญของสื่อวิทยุชุมชนเทาที่ควร  
จนเริ่มจากหนวยงานทหารที่เขามาใหความรูเร่ืองการเมืองในชวงที่ปฏิวัติ    การเปลี่ยนแปลงก็เร่ิม
เกิดขึ้นจากการที่ชาวบานรับแตส่ือหอกระจายขาวอยางเดียว   ก็เริ่มมาปรับตัวใหความสําคญักบัวทิยุ
ชุมชนมากขึ้น   ดังนั้น  วิทยุชุมชนของหมูบานเขาสมอคอนจึงเปนสื่อท่ีเกิดขึ้นเปดพื้นที่ใหกับคนที่
ไมเคยพูดไดมีโอกาสพูด    ชาวบานซึ่งถูกบังคับใหเปนฝายฟงมาตลอดไดสลับสับเปลี่ยนมาเปนคน
พูดบาง    มีชาวบานหลายคนในเขาสมอคอนที่สงลูกหลานเขามาเปนอาสาสมัครดําเนินรายการรวม 
DJ   ทําใหตอนนี้วิทยุชุมชนเขาสมอคอนมี  DJ  ที่เปนเยาวชนอยูหลายคนเพื่อฝกทักษะการพูด      
ทําใหรูสึกถึงความมั่นใจในการพูดและพูดไดอยางชานฉลาดมากขึ้น  แมวาจะไมเคยพูดตอหนา
สาธารณะผานไมโครโฟนมากอนเลยก็ตามคําพูดของ  บุญชูที่เคยพูดวา  ทุกคนท่ีเขามาสู วิทยุ
ชุมชนมาพรอมกับจิตใจและความรูสึกท่ีรักในวิทยุชุมชน  และรักในศักยภาพของการสื่อสารที่วิทยุ
ชุมชนมีอยูในตัวความโดดเดนของมันเอง  

การมีสวนรวมกับวิทยุชุมชนของชาวบานนั้นดีมากซึ่ง   ตั้งแตที่เคาพอใจที่จะศรัทธา
ในวิทยุชุมชน  ในการที่จะทําใหวิทยุชุมชนแหงนี้คงอยูใหเปนประโยชนในชุมชน  ตั้งแตเม็ดเงินที่
เคาพอใจลงขันงบประมาณ  งบประมาณในตอนนั้นไดจากเด็กตั้งแต  5  บาท ขึ้นไปจนถึงหลายๆ
หมื่นจากคนที่มีตังดวย   ไปจนถึงรายการที่ไมมีสาระก็สามารถใหชาวบานโทรเขามาติติงได  การ
ทํางานที่นี่จะตองเนนใจมากอนเพราะไมมีรายได   สวนเรื่อง  DJ  นั้น  ทุกคนที่มีใจรักในงานเพื่อ
สวนรวมสามารถมาฝกฝนกันได   แตที่สําคัญตองมีใจรักในการที่จะตองเสียสละเพื่อชุมชนเสียกอน 
(บุญชู   พุมมวง  , สัมภาษณ  , 7  มีนาคม  2551 ) 

4.3   การมีสวนรวมในการสื่อสารของชาวบานเขาสมอคอนสามารถแบงระดับการมีสวนรวมของ
ชุมชนได  3  ระดับ  ดังนี้ 
  ก.   การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร  

 การเขาถึงส่ือในฐานะผูรับสารของคนในหมูบานเขาสมอคอน  ไดเปดโอกาสในฐานะ
ผูฟงสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยตรงเลย   โดยโทรศัพทเขาไปในรายการไดเลยโดยตรง  หรือ
เขาไปคุยที่สถานีไดโดยตรง  จากการศึกษาพบวา  ผูฟงในหมูบานจะมีความคิดเห็นโดยตรงโดยการ
โทรเขาไปที่นายบุญชูมากกวา   นางบรรจง  บอกวา เคยโทรไปวา  DJ  วาชอบพูดมากเพราะชอบ
เอาการพูดคุยกับผูฟงมาออกรายการเพราะมันไมมีประโยชนสาระอะไรเลย 
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 สวนใหญผูฟงแสดงความคิดเห็นวาวิทยุชุมชนเปนการแจงขอมูลขาวสาร   มากกวา
การใหบริการดานความบันเทิง   อีกทั้งเวลาในการออกอากาศที่ไมตรงกับเวลาที่คนในหมูบานมี
ความพรอมเทาไหร  และพื้นที่กระจายเสียงที่ไมครอบคลุมและตรงกับความตองการ   ทําใหผูฟง  
ไมสามารถแสดงความคิดเห็น  แจงความตองการ และยังไมสามารถเขามามีสวนดานการจัดการใน
ฐานะผูฟงไดดีเทาที่ควร  สวนมากนายบุญชูเปนคนจัดการเองทั้งหมด  หรือถามีชาวบานเสนอ
เนื้อหาอะไรเขามาที่เปนประโยชนก็จะรับไวพิจารณา 

 “ สวนมากเวลาผมลงไปธุระขางลางเขาสมอคอนก็จะมีชาวบานตางๆเขามาคุย  ก็ติชม
บางเหมือนกัน  เคยไปตลาดแลวมีชาวบานดาก็มีในบางชวงของรายการ (บุญชู   พุมมวง , สัมภาษณ  
,  7  มีนาคม  2551 ) ” 

  สวนความคิดเห็นของชาวบานคนอื่นๆที่เปนคนรับสารวิทยุชุมชนอยูเปนประจําก็จะมี
ความแตกตางกันออกไปดังนี้ 

  “  ฟงอยูทุกวันตื่นมาก็ฟงเลยตอนทํากับขาวตอนเชา  เพราะวาจะไดรับรูขาวสารวามี
อะไรบางในชุมชนของเราในแตละวันรวมทั้งขาวภายนอกชุมชน  รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร
ใหมๆ  เพราะในชุมชนไมมีหนังสือพิมพขายตื่นเชามาก็ไปทํานากันเลยก็จะไมไดรับรูขาวสารอะไร
มากนัก    ก็มีวิทยุนี่แหละที่สามารถรับไดงายที่สุดและสามารถเอาไปฟงที่นาไดดวย   เมื่อกอน  
ผูชวยจํานงค   จะพูดเรื่องศูนยเรียนรูบอยมากเพราะเมื่อกอนศูนยเรียนรูแหงนี้บูมมากก็จะมีพูดอยูเร่ือย
ประจําๆ เพราะจะฟงเรื่องการเกษตรอยูขอยๆ (แจว  พูนสวัสดิ์ , สัมภาษณ  , 16  มีนาคม  2551) ” 

  “  ส่ือที่มีผลตอฉันมากที่สุดคือ วิทยุชุมชน  จะกระจายขาวสารไดดีที่สุดเพราะเปนส่ือ
ที่รับงายที่สุด  เพราะฟงอยูทุกวัน   สวนเรื่องการเกษตรนั้นจะฟงอยูเปนประจําเพราะการเกษตรถือ
เปนปากทองของเราที่ตองติดตามขาวสารอยูเปนประจํา  หรือถาที่ศูนยมีขาวสาระอะไรใหมๆก็จะ
ออกวิทยุชุมชนดวยโดยผูชวยจํานงค   (ยุพิน  ยามสุข  , สัมภาษณ  , 16  มีนาคม  2551)  ” 

  “  ส่ือที่ชอบและเห็นวามีประโยชนตอหมูบานมากที่สุดคือ  วิทยุชุมชน  เพราะมีการ
เผยแพรขาวสารดานเกษตรกรรมอยูเร่ือยๆ  ไดความรูหลายเร่ืองไมใชเฉพาะแตเร่ืองการเกษตรที่
เปนปากทองของคนในชุมชนอยางเดียว  รวมทั้งเรื่องภายนอกชุมชนดวย  เชน  ขาวสารบานเมือง
ตางๆ   ความเปนไปของหมูบานรอบๆดวย (คนึง    ใจเพียร  ,  สัมภาษณ  ,16  มีนาคม  2551)  ”  

 “  ส่ือวิทยุชุมชนนั้นมีผลดีตอชุมชนแนนอน  เพราะวาหากคนที่เปน  DJ  พูดใหคนฟง
ชัดเจน  แนะนําวิธีปฏิบัติ  ผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบตางๆตอชุมชนพูดอยางสม่ําเสมอ  เหมือนการ
พูดอยางผูชวยจํานงค   ก็จะเปนไปในทางที่ดีได  (วิชา    พุมดี  ,  สัมภาษณ  ,7   มีนาคม  2551 ) ” 
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  “ วิทยุชุมชนของเขาสมอคอนนี่เปนสิ่งที่มีประโยชนตอชุมชนที่นี่มาก  เพราะเปนสิ่งที่
ปลูกฝงใหคนในชุมชนรักและสามัคคีกัน  ปลูกฝงสรางความเกื้อกูลของคนในชุมชน  ชวยใหคนใน
ชุมชนอุดหนุนพืชผักหรือสินคาที่คนในชุมชนผลิตหรือปลูกกันเอง  และวิทยุชุมชนที่นี่ถือเปน
หนาตาของชาวบานเขาสมอคอนเลยก็วาได   แตก็มีปญหาบางในเรื่องของการพูดของ  DJ  บางคน   
เพราะบางครั้งพูดจาไมเหมาะสมออกอากาศ  หรือมีคนโทรเขามาในรายการบางครั้งมันไม
เหมาะสม  ดากันบาง  มันก็ไมควร  อาจจะเปนเพาะวา  DJ  ที่นี่เปนชาวบานที่ไมคอยมี
ประสบการณการเปน  DJ  เทาไหรนัก (บุญชวย   รวบรวม  , สัมภาษณ  , 16  มีนาคม  2551)  ” 

“  เมื่อกอนนี้ตอนที่ยังไมมีวิทยุชุมชนวัยรุนในหมูบาน เขามอคอน  โคกสลุต  มุจรินทรตีกัน
เปนประจําซึ่งเปนปญหาของหมูบานเปนอยางมาก   แตพอมีวิทยุชุมชนการทะเลาะของเดก็ใน 3  หมูบานนี้
ก็ลดนอยลง   ตอนนี้ไมคอยทะเลาะกันแลว  เพราะมันสามารถเปนสื่อกลางในการใหเด็กไดแสดงออก  และ
ส่ือตัวนี้เปนสิ่งที่เปลี่ยนทัศนคติของวัยรุนได (บุญชู   พุมมวง  ,  สัมภาษณ  ,16  มีนาคม  2551)    ” 

  “  วิทยุชุมชนมีการเผยแพรเร่ืองเกี่ยวกับการเกษตรอยูแลวเพราะเปนการจัดรายการเปน
ชวงๆ  ในชวงการเกษตรนั้นจะเปนการจัดของ  ผูชวยจํานงค  แตจะมีคนชอบโทรไปวาแกทาง
รายการหาวาแกพูดมาก  เพราะแกจะเปนคนที่มีความรูเยอะจริงแตคนไมยอมรับและไมยอมรับกัน   
( นงถนอม  โพลงเงิน  ,  16  มีนาคม  2551)  ” 

  การรับฟงวิทยุชุมชนของชาวบานเขาสมอคอนสวนใหญยังคงไมคอยกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอรายการหรือประเด็นปญหาของชุมชนเทาที่ควร  แตยังคงเปนนักฟง
วิทยุตามปรกติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา   มีเพียงแควาเอามาวิพากษวิจารณกันในหมูเพื่อนฝูงหรือในวง
เหลาเทานั้น  ตามความเคยชินที่คนในชุมชนมักไมกลาแสดงความคิดเห็น   
  จากการศึกษา  พบวา  แทบทุกบานจะตองฟงรายการวิทยุชุมชนเพราะถือวาวิทยุชุมชน
เขาสมอคอนเปนสิ่งที่ชาวบานรวมกันสรางขึ้นมาจากน้ําพักน้ําแรงของคนในชุมชนที่เกิดจากแรง
บันดาลใจในสิทธิของการรับรูขาวสารของชาวบาน  ทุกบานจะมีวิทยุฟงและเลือกฟงในชวงของ
รายการที่ตัวเองชอบ  เพราะถาเปนเรื่องของการเกษตรก็จะเปน ผูชวยจํานงค   ซ่ึงก็พูดเรื่องศูนย
เรียนรูอยูเร่ือยๆ ในตอนที่ศูนยเรียนรูเร่ิมกอตั้งใหมๆ  วิทยุชุมชนของเขาสมอคอนนี่มีบทบาทมาก
ตอการเกษตรในหมูบาน  เพราะคนที่นี่สวนมาทําการเกษตรทั้งหมด    
  ข.   การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการ 
  กระบวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมที่แสดงถึงการมีสวนรวมไดจริงตองดูความพรอม
ของผูผลิตรายการ   ซ่ึงการดําเนินงานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอนนอกจากนายบุญชูแลว  ยังมีกลุม
อาสาสมัครที่มีใจรักในวิทยุชุมชนเขามาชวยผลิตรายการดวย  เพราะตองการความหลากหลายของ
รายการ 
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  การสนับสนุนดานขอมูล  :  หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชน
ทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการสงขาว   หรือสนับสนุนดานขอมูลตางๆเพื่อนํามาใชในการ
ดําเนินรายการ   และ DJ  ที่รับผิดชอบในชวงรายการประเภทนั้นก็รับผิดชอบในการหาขอมูลของ
ประเภทรายการนั้นเองดวย  แตโดยสวนมากชาวบานจะโทรเขามาหามากกวา 

  การมีสวนรวมในการผลิตรายการวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  สามารถแบงตามแนวคิด
การผลิตส่ืออยางมีสวนรวมไดดังนี้ 

  ขั้นกอนการผลิต  (Pro-production stage) 
  การเตรียมการกอนการผลิตรายการวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  ประกอบดวยการเลือก
ประเด็นแตละประเภทของรายการนั้นๆ   แตดวยที่เปน DJ  สมัครเลนทําใหยังไมเปนไปตาม
มาตรฐานของวิทยุชุมชนมากนักจะเอาเทาที่หาไดเทานั้น   โดยจะนําเสนอในหลายๆแงมุมซึ่ง
ขั้นตอนการผลิตนี้จะเปนการตัดสินใจของ  DJ  ประเภทรายการนั้นๆและนายบุญชู โดยมีแนวคิด
ในการเลือกประเด็นดังนี้ 
    -  การเลือกประเด็นเนื้อหารายการ    จะคํานึงถึงเหตุการณในชวงเวลาที่ออกอากาศ  
หรือเหตุการณสําคัญๆในชวงนั้นทั้งภายในชุมชน  และภายนอกชุมชน หรือจากความสนใจของผู
จัดขณะนั้นเปนหลัก เชน  ใกลเทศการสงกรานต  ก็จะเนนไปในเรื่องของวัฒนธรรมอันดีงานในการ
เลนสงกรานต  หรือไปในทางใหความรู  หรือเหตุการณที่กําลังไดรับความสนใจของประเทศและ
จากหนังสือพิมพ   สวนเรื่องการเมืองจะไมพูด  บางครั้งก็เชิญวิทยากรผูรูในสาขานั้นมาออกรายการ
เทาที่พอจะหาได 
   -  การเลือกประเด็นหัวขอโดยคํานึงถึงตัวบุคคลหรือกลุมองคกร   ซ่ึงประเด็นนี้
มักจะเปนชวงเวลาออกอากาศประจําวันที่ไมไดเปนชวงวันพิเศษจากที่กลาวขางตนประเด็นหัวขอ
จะเปนเรื่องของแตละชวงของ  DJ  ประเภทนั้นจะเลือกขึ้นมา  เชน  ในชวงของเรื่องเกษตรซึ่งเปน
เร่ืองของปากทองของคนในหมูบานก็จะมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนวาในชวงนี้มีการปลูกพืชอะไรใหมๆที่ปลอดสารพิษบาง  เพื่อใหชาวบานไดไปซื้อ
ผักปลอดสารพิษกินกันไดในราคาที่ถูกกวาทองตลาด  หรือแมกระทั่งวิธีการเพิ่มผลผลิตเรื่องขาวให
ไดผลผลิตที่ดีขึ้นกวาแตกอน  เปนตน 

 ค.   การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนกําหนดนโยบายนั้น   คนในหมูบานทุกคนสามารถที่
จะเขามามีสวนรวมได   แตเมื่อขึ้นมาถึงขั้นการผลิตก็อาจจะมีคนบางกลุมในชุมชนเทานั้นที่จะเขา
มามีสวนรวม จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดทาย   คือ  บุญชูและเหลา DJ   ก็จะเปนการวางแผนกันเองใน
การปรับปรุงวิทยุชุมชนเขาสมอคอนใหดีขึ้น   เมื่อวางแผนกันไดแลววาสวนไหนดีหรือไมดีอยางไร 
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หรือเมื่อออกอากาศไปแลวมีผูฟงติชมเขามาก็คอยๆปรับแกไขกันไป  เพราะมันยังไมมีความพรอม
ในหลายๆดาน  ทั้งดานงบประมาณ  หรือบุคลากร  

 จากการศึกษา  พบวา  ชาวบานสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในรายการ
ไดทุกขั ้นตอน  เชน  สามารถโทรเขาไปรวมรายการไดในขณะที่กําลังออกอากาศอยู    และ
สามารถเขามาบริหารจัดการวิทยุชุมชนในลักษณะการแจงขาวสารหรือใหขอมูลขององคกรที่มี
บทบาทตอชุมชนไดตลอดเวลา   รวมทั้งรวมเสนอเนื้อหารายการหรือตรวจสอบรายการที่ไมมี
สาระได    มีการมีการจัดแบงเวลาในการออกอากาศใหตามผังรายการที่กําหนด  เพราะการจัด
รายการที่นี่จะเนนความเปนกันเองมาก  และรูปแบบการจัดรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได   จะมี
เพียงบางรายการและบางระยะเวลาที่ผูดําเนินรายอื่นการมาขอจัดรายการสดบางเปนบางชวง 

สรุปแลว   วิทยุชุมชนของชาวบานเขาสมอคอนนั้น  แตกตางจากวิทยุประเภทอื่นๆ ทุก
ประเภทและทุกขนาดที่มีอยูในสังคมไทย  เนื่องจากผูฟงวิทยุนั้นไดกลายมาเปนผูผลิตรายการ  
ดําเนินรายการ และกํากับรายการเอง  อีกทั้งยังเปนผูจัดการสถานีและผูประเมินผลสถานี  ตลอดจน
เปนเจาของสถานีดวยตนเอง  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนนั้นมีแนวคิดที่สําคัญอยางยิ่งคือ  ประชาชน
เปนศูนยกลางของความคิดและเริ่มตนมิใชการคิดหรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐและ
เอกชนผูหนึ่งผูใด  แตที่นี่จะเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐเปนผูริเร่ิมกอน  ภายใตกรอบการเปนพี่
เล้ียงใหกับประชาชนหรือความชวยเหลือในระยะเริ่มตน  และมีระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการ
ถอนตัวออก   เพื่อใหประชาชน   โดยประชาชน  ของประชาชน  ไดอยางเต็มที่  วิทยุชุมชนจะเนน
การสื่อสารแบบมีสวนรวมโดยประชาชนจะเขาถึงสื่อไดอยางงายดาย  มีสวนรวมในการดําเนินงาน  
และสามารถบริหารจัดการสถานีวิทยุ  และจัดรายการดวยตนเอง     ดวยเหตุที่วิทยุชุมชนเปนวิทยุที่
เกิดจากสปริตของการอาสาเขามาของทุกคนในชุมชน   การดํารงอยูของสถานีวิทยุชุมชนจึงตอง
ไดรับการโอบอุมจากชุมชนที่แวดลอมและกอเกิดวิทยุนั้น ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการผลิตรายการ 
ก็จะมีอาสาสมัครเขามาชวยในการผลิต (โดยไมไดรับคาตอบแทน) หรือจะเปนการบริหารสถานีก็
เชนกัน การลงทุนในเรื่องหองสงและวัสดุอุปกรณตางๆ   ก็เกิดจากทุนของชุมชนและเงินบริจาค
ของชุมชน ไปจนถึงงบประมาณรายจายในการดําเนินการก็มาจากชุมชนเชนเดียวกัน ซ่ึงโดยสวน
ใหญแลววิทยุชุมชนหลายๆที่สามารถพึ่งตนเองไดจากเงินคาสมาชิกรายเดือนไมนอยกวา  40 - 60 
% ของคาใชจายทั้งหมด  และสวนที่เหลือไดจากการรับบริจาคหรือโฆษณารายยอยๆ      

 สําหรับชาวบานเขาสมอคอนที่ยังไมคุนเคยกับเรื่องวิทยุชุมชนเทาไหรอาจจะเขาใจวา
“วิทยุชุมชน” เปนวิทยุขนาดเล็กสําหรับชุมชน ที่มีลักษณะหลัก ๆ ไมตางไปจากสถานีวิทยุของ
ธุรกิจเอกชนหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   ซ่ึงหมายความวามีหองสง  มีผูประกาศ
หรือผูดําเนินรายการนําเสนอสาระบันเทิงตาง ๆ ออกอากาศไปถึงคนฟง ความแปลกใหมถาจะมีก็
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เพียงแตการเปนคล่ืนเล็ก ๆ ซ่ึงตั้งอยูในชุมชนที่ไมเคยมีวิทยุมากอนเทานั้นเอง   เพราะเมื่อกอน
ชาวบานที่นี่เขาใจวิทยุชุมชนแคเปนวิทยุที่ฟงทั่วๆไป  เพราะวิทยุชุมชนนั้นเปนสวนหนึ่งของ
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participartory democracy) ลักษณะสําคัญของวิทยุชุมชนจึง
อยูที่การเปนสื่อของระบอบการสื่อสารแบบมีสวนรวมของประชาชน  (participatory 
communication) วิทยุชุมชนเขาสมอคอนจึงเกิดขึ้นจากความลมเหลวของการบริหารบานเมืองของ
รัฐบาลยุคการปฏิวัติที่ผานมา   และการมีรายการเพื่อการศึกษา  รายการเพื่อส่ือสารกับผูฟงในชุมชน
ในเรื่องของชุมชนหรือแมกระทั่งเรื่องการเกษตรซึ่งเปนหัวใจหลักของคนในชุมชน   ก็จะเปน
ประโยชนไดบางในเมื่อชาวบานเห็นวาวิทยุชุมชนเขามาเติมเต็มชองวางในระบบสื่อสารวิทยุ
กระแสหลัก   วาวิทยุชุมชนที่มุงเสนอสาระของคนในชุมชน   และจากคนในชุมชนเขาสมอคอนจึง
ประสบความสําเร็จพอสมควรเทาที่พวกเขาพอจะทําได  เพราะไดตอบสนองตอสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสาร  และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น  และการมีสวนรวมในการสื่อสารของชาวบานโดยตรง   

 ดังนั้น   กลุมวิทยุชุมชนจึงเปนกลุมที่ตองการแสวงหาอัตลักษณหรือพื้นที่ของกลุม 
โดยการแสดงออกทางวิถีวัฒนธรรมและจุดยืนของตัวเอง   ดวยวิธีการอาสาเขามาใชสิทธิในการ
ส่ือสารแบบทางตรง   สําหรับชาวบานเขาสมอคอนที่มีความตื่นตัวเขามาดําเนินการวิทยุชุมชนอยู
ในขณะนี้ ยังอยูในสภาวะที่กําลังริเร่ิมทดลองและประกอบดวยกลุม หรือองคกรชุมชนหลาย
รูปแบบเขามามีสวนรวม มีอาสาสมัครที่หลากหลายเขามาฝกฝนเรียนรูการทํางานและสรางสรรค
ส่ือวิทยุชุมชน นี่คือความโดดเดนของวิทยุชุมชนเขาสมอคอนแหงนี้    
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
  
 การวิจัยเร่ือง  “ การสื่อสารแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี ” มีจุดมุงหมายในการศึกษา  คือ                
การกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวม   บทบาทของ
ผูนําชุมชนตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  และประสิทธิผลของการสื่อสาร
แบบมีสวนรวม   ซ่ึงในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาจาก โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขาสมอคอน   อ .ทาวุง   ต . เขาสมอคอน   จ .ลพบุรี   เปนโครงการที่ดํา เนินงานโดย               
ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
 
5.1   สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่  1   ความเปนมาของโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   

ภูมิหลังเกี่ยวกับโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
 เปนโครงการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล   เพื่อขจัดปญหาความยากจนของ
คนจนในประเทศใหหมดไป    รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะแกไขปญหาความยากจน  และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน  บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี   และ
ความพอประมาณ  อยางมีเหตุผลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยกําหนดแนวทางการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจน   โดยการจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ 
(ศตจ.) ขึ้นเปนองคกรอํานวยการระดับชาติ    เพื่อเปนกลไกในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  
แนวทาง   และกํากับดูแล   ตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจน   โดยเสนอแนะนโยบายแกคณะรัฐมนตรี  ส่ังการ  เรงรัด  กํากับดูแล  ติดตาม
ประ เมินผลการดํ า เนินงานของส วนราชการและองคกรต า งๆ     โดยมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจดทะเบียนปญหาความยากจนและความเดือดรอนของประชาชนซึ่ง
ดําเนินโครงการในยุครัฐบาลทักษิณ  
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   ดังนั้น  การแกไขปญหาความยากจนจึงเปนนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งที่รัฐบาลยุค  
พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร   ไดกําหนดขึ้นและตองเรงดําเนินการโดยดวน  เพื่อใหคนจนไดมีหนทาง
ในการสรางชองทางทํามาหากินภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนรวม
ดําเนินการใหบรรลุผล โดยมีเปาหมายใหความยากจนของคนในชาติหมดสิ้นไปในป  2551  และ
การแกไขนั้นจะตองเกิดขึ้นในลักษณะที่ยั่งยืนและไมกลับมายากจนอีก  ดวยการกําหนดยุทธศาสตร
ที่ชัดเจนและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม   ตามภูมิภาคสังคมและศักยภาพของแตละชุมชน 
 เมื่อกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบหนาที่ในการจดทะเบียนคนจนเพื่อใหทราบถึง
ปญหา  กระทรวงที่จะตองรับหนาที่ดําเนินการในเรืองนี้ก็คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงเปน
หนวยงานที่ดําเนินงานในภาคการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จึงรับหนาที่ดําเนินการถึงปญหาดังกลาวและเห็นวาการ
แกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรผูไมมีที่ดินทํากิน   จึงสมควรหาที่ดินวางเปลาที่เปนที่        
สาธารณ  ที่รัฐ  และที่เอกชนที่ยินยอมมอบใหดําเนินโครงการจัดทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน  เพื่อเรียนรูควบคูการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินที่มีความตั้งใจ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และมีความสมัครใจจะเขารวมโครงการเพื่อการแสวงหาความรู  
ความชํานาญ  รอการจัดที่ดินทํากินจากภาครัฐในภายภาคหนา    กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงได
ดําเนินโครงการจัดทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  หรือแปลงเรียนรูควบคูการผลิตเพื่อยังชีพ  
เปนโครงการนํารองโดยใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมปฏิบัติงานใน
ลักษณะบูรณาการ   เพื่อเปนการใหเกษตรกรไดมีความรูในการทําการผลิตเพื่อเล้ียงชีพเปนการ
บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรและเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาในการขอรับจัดที่ดิน
ทํากินใหในโอกาสตอไป 
 ระยะเวลาในการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน ดังนี้ 
  ระยะที่  1  ( พ.ศ. 2547 )  เปนขั้นตอนการบูรณาการแนวคิดจดทะเบียน / สํารวจ  
ตรวจสอบ / วิเคราะหปญหาความเดือดรอนของประชาชน  และเรงแกปญหาความเดือดรอนที่
สําคัญของประชาชน  การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ทํากิน  น้ํา  ที่อยูอาศัย  และการสงเสริมอาชีพ
และการมีงานทํา 
  ระยะที่  2  (พ.ศ.  2548 – 2549 )  เปนขั้นตอนการขยายผลการแกไขปญหาความ
เดือดรอนตางๆของประชาชนใหหมดสิ้นโดยเร็ว 

ระยะที่   3  (พ.ศ.  2550 – 2551 )  เปนขั้นตอนการสรางความยั่งยืนในการแกไข
ปญหาความยากจนและปญหาอื่นที่เกี่ยวของ  โดยเนนการมีแผนชุมชนของภาคประชาชนควบคูกับ
การตรวจสอบผูเดือดรอนที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ  หรือไดรับความชวยเหลือแตยังไมสามารถ
หลุดพนความยากจนได  เพื่อกําหนดวิธีการชวยเหลือตอไป 
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 ลักษณะการดําเนินงานของศูนยเรียนรู 
นํากลุมเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินจากการขึ้นบัญชีทะเบียนคนจน  และสนใจประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมมาอบรม  โดยเฉพาะเกษตรกรเองจะจัดหาวิทยากรและอุปกรณกันเองภายในทองถ่ิน  
และเมื่อมีรายไดจะจัดสรรแบงใหเกษตรกรหลังจากหักตนทุนแลว   เพื่อนําไปบรรเทาปญหาความ
ยากจนใหเบาบางลงได     ในเบื้องตนกิจกรรมที่ผานมาเกษตรกรสมาชิกไดเขารวมการอบรมและจัดทํา
กิจกรรมทางดานการเกษตรภายในศูนย  โดยมีการเตรียมปจจัยการผลิตและปฏิบัติจริงในพื้นที่   ภายใต
การดูแลของเกษตรตําบลและความรวมมือของ  อบต.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนที่ใหความรูทางการเกษตรที่หลากหลายอยางยั่งยืนและถาวร  โดยใหเกษตรกรเกิดความ
สามัคคีและไดเรียนรูรวมกัน  ในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ทางเกษตรกรรมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ   และบูรณาการความรูและภูมิปญญาชาวบานใน
ระดับพื้นที่   จากหนวยงานภาครัฐวิทยากรเกษตร  และปราชญชาวบาน โดยมีศูนยเรียนรูเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู 
 อยางไรก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เนนการใหน้ําหนักกับเสถียรภาพ ความคอยเปน
คอยไปมากกวาการเสี่ยง   เปนปญหาที่สําคัญในประเด็นนี้ คือความสามารถในการประเมินความ
เส่ียง ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยง ในโลกยุคโลกาวิวัฒนที่มีขอมูลมากมาย จะ
ชวยใหการเสี่ยงแลวเกิดความผิดพลาดทําไดยากมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเก็งกําไรจะเขามาเก็งกําไร
จากความผิดพลาดของผูที่ชอบเสี่ยงมากเกินไป ระบบดังกลาวจะชวยใหจะตองมีความแมนยําใน
ความคิดเพิ่มมากขึ้นโดยปริยาย 

ดังนั้น  ในการแกไขปญหาความยากจนในปจจุบันที่รัฐบาลวางนโยบายและเรงในการ
แกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.  2547 – 
2551  ทั่วประเทศนั้น  ปจจุบันจังหวัดลพบุรีถือเปนจังหวัดที่มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่
สามารถบริหารงานไดดวยตัวเองอยูประมาณ  7  ศูนย   ซ่ึงทั้งหมดเปนการจัดการกันเองภายใตคน
ในชุมชนซึ่งผูเขียนมีความสนใจที่จะทําการวิจัยศึกษาถึงงานในวิทยานิพนธเลมนี้  คือ  “ ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน ”  สถานที่ตั้งอยูที่  หมู 1  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จังหวัด
ลพบุรี   ลักษณะของศูนยเปนที่ดิน   สาธารณะพื้นที่เดิมเปนโครงการ  1  อําเภอ  1  แปลง   มากอน
และพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจนถึงปจจุบันนี้ 
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ลักษณะของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนจัดเปน  “ ศูนยหลัก ”  สภาพ
โดยทั่วไปเปนสถานที่ฝกอบรมและเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร   ตั้งอยูบน
พื้นที่สาธารณะซึ่งเปนพื้นที่ของหนวยงานราชการซึ่งยินยอมใหใชพื้นที่    เพื่อจัดทําเปนแปลง
หมุนเวียนทํากินชั่วคราว  และเปนศูนยขอมูลของแหลงเรียนรูที่จะพัฒนาใหเกิดประกายความคิด  
ทักษะ  การผลิต  การจัดการ  เพื่อนําไปพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของเกษตรกร   โดยหลีกเล่ียง
พื้นที่เอกชนแตหากจําเปนก็จะมีสัญญายินยอมจากเจาของพื้นที่ที่ใหใชพื้นที่ในระยะยาว  เชน  10  
ป  ขึ้นไป   โดยสภาพของศูนยนั้นเปนพื้นที่ใหเกษตรกรทําการเกษตรเพียงพอกับกิจกรรม
การเกษตรที่จะดําเนินการ  โดยเนนการมีสวนรวมของเกษตรภายในศูนย  ถึงการสราง  การคิด   
และการปฏิบัติ   และพื้นที่สําหรับใชเปนสถานที่บรรยายถายทอดความรู  มีโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ทําการเกษตร  อยูใกลแหลงน้ําหรือมีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับทําการเกษตร  ซ่ึงทั้งหมดเปนลักษณะ
การดําเนินงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 

ลักษณะการดําเนินงานภายในศูนยเรียนรู 
   เนนการสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องควบคูกับการรวมกลุมเกษตรกรใหมีการ

ชวยเหลือกัน  ทั้งในดานการผลิต   การสรางการเรียนรู  และการตลาด  ผานทางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พดเพียงชุมชนที่มีพื้นที่รองรับใหเขาทําประโยชนในรูปแบบการฝกปฏิบัติ   และฝกทักษะการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีคาตอบแทนเปนคาแรงจากการจําหนายผลผลิตในแปลงที่ดินที่ฝก
ทํากินดังกลาว  โดยจะเนนการมีสวนรวมของชุมชนเขามามีสวนรวมดวยทุกขั้นตอน   พื้นที่ลักษณะนี้
จะจัดใหเกษตรกรยากจนเขาอยูเปนการชั่วคราว  เพื่อรองรับใหเกษตรกรยากจนเขาทําประโยชนได
ช่ัวคราว  ควบคูไปกับการเรียนรูทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี   หลังจากครบกําหนดจะหมุนเวียน
ใหสมาชิกรายใหมเขาแทน  กลุมที่ผานการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมที่มีที่ดินไมเพียงพอ  จะไดรับความรู
ในการจัดการที่ดินที่มีขนาดเล็ก   และการปลูกพืชกินใบอยางถูกวิธี  เพื่อที่จะไดมีความรูติดตัว 

บุคลากรในการบริหางานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
1.  คณะกรรมการบริหารศูนย   นางปาธิตตา   แกวมณี   เกษตรอําเภอทาวุง   
2.  คณะกรรมการบริหารศูนย   นางเฉลิมศรี   คลองสระบัว  เกษตรตําบลเขาสมอคอน     

 3.  เจาหนาที่ประจําศูนย   นายวิชา   พุมดี   (ปราชญชาวบาน)     
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การกอตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 
  จัดหาพื้นที่เพื่อที่จะกอสรางศูนยเรียนรู โดยการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมที่เปนที่ของรัฐ
ที่สามารถใชประโยชนไดตลอดไป  และจัดหาหลักสูตรในการเรียนการสอนเพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพทองถ่ิน   สวนเรื่องงบประมาณไดเงินทุนจากภาครัฐ  เอกชน  และเงินทุนหมุนเวียนภายใน
ศูนย  สําหรับเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว  ทางศูนยจะคัดเลือกผูที่มีความขยัน 
ประหยัด ซ่ือสัตย  โดยเฉพาะผูไมมีที่ดินทํากิน  ที่ยังชวยเหลือตัวเองไมได   โดยทางศูนยจะจัดสรร
ที่ดินทํากินในพื้นที่ใหใชประกอบอาชีพการเกษตรชั่วคราว  จนกวาจะมีเงินทุนและชวยเหลือตวัเองได
ก็จะเริ่มเปลี่ยนหมุนเวียนเปนรุนๆ ไป 
 
ตอนท่ี  2    กระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวม  

ภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 

 การเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนจะสนับสนุนการสงเสริมความรู  โดย
ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมาเปนแนวทางการดําเนินการสรางการเรียนรู   ใชกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ   เกื้อกูลกันภายในศูนยเรียนรูจากการทําจริงจาก
กิจกรรมภายในศูนย   โดยผูเขารวมศูนยเรียนรูที่จบออกไปแลวจะสามารถนําความรูที่ไดไปทําที่
แปลงของตัวเองหรือที่บานของตัวเองได    คนที่จบออกไปแลวแทบจะทุกคนจะนําเอาความรูที่
ไดรับจากศูนยเรียนรูกลับไปทําที่บานของตัวเองไมมากก็นอยตามแตจะมีที่ทํากิน   และทุนทรัพย   
โดยสวนมากจะเปนในเรื่องของการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กที่อยูตามบานเรือนของตัวเอง 
  สาระสําคัญของกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
มีสวนรวมของผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้น   เปนการเปดโอกาสใหผูเขารวม มีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู  การคิด  ริเร่ิม   พิจารณาตัดสินใจ  วางแผน  รวมปฏิบัติ  รวมรับผิดชอบและติดตามผล  
หรือแมกระทั่ งรับผลประโยชน   ในเรื่องของการทํางานภายในศูนยเรียนรู  เพื่อใหคนที่เขามา
นั้นรูจักคิดใหมากขึ้น ไมใชเขามาทํางานอยางเดียว 

การมีสวนรวม  
 ทุกๆคนในศูนยเรียนรูสามารถที่จะมีสวนรวมไดทุกขั้นตอน  ไมใชเฉพาะแตคนใน
ศูนยเรียนรูเทานั้น   ศูนยเรียนรูเขาสมอคอนก็สามารถที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมไดดวย  ซ่ึงเปน
พื้นฐานของการพัฒนาหมูบาน   ซ่ึงเปนกระบวนการที่เปดใหชาวบานมีสวนรวมในการใหขอมูล 
ขอเท็จจริงและความคิดเห็น  เพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆ เชน การ
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รับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ เกี่ยวกับการริเริ่มในการจัดตั้ง
โครงการแกไขปญหาความยากจน 
  ชาวบานที่เห็นประโยชนของศูนยเรียนรูก็จะรวมกันดําเนินงานตั้งแต  การกอสราง     
รวมทั้งการดําเนินงานของศูนยเรียนรูทั้งหมดเปนการปลูกฝงใหเปนสมบัติของหมูบาน  ซ่ึงจากการ
วิจัย  พบวา   ผูเขารวมศูนยเรียนรูสามารถที่จะเขามีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นริเริ่มจนถึง
ขั้นตอนสุดทายประเมินผล  และชวบานก็อยากที่จะมีสวนรวมเปนอยางมาก  ไมใชแคอยากทํา
เพราะมันเปนหนาที่หรือผูเขารวมเทานั้น 

 ปราชญชาวบานสรางการเรียนรู 
ปราชญชาวบานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน คือ  นายวิชา      พุมดี    

ที่สรางขึ้นมาเพื่อสรางการเรียนรูใหกับผูเขารวมศูนยเรียนรู  เปนคนที่ถูกสงไปอบรมบอยคร้ังที่สุด
เพื่อใหนาํความรูที่ไดมาเผยแพรใหคนในชุมชนตอไป 

 หนาท่ีของปราชญชาวบาน 
 มีหนาที่รับผิดชอบดูแลศูนยเรียนรูทั้งหมด    ใหความรูเร่ืองการเกษตรแกคนภายในศูนย
เรียนรูแบบครบวงจร   ตลอดจนอธิบายการอยูอยางพอเพียงวามันสามารถทําไดอยางไร  ไมวาจะเปน
การถายทอดความรูสูคนในศูนย   การจัดหาวัสดุทางการเกษตร  รวมทั้งคัดคนเขาทํางาน  บริหารงาน
และดําเนินงานภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   ใหการฝกอบรมปฏิบัติ
อาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกรผูยากจนที่เขารวมศูนยเรียนรู  และคนจนที่เขามาเรียนรูในศูนย
เรียนรูฯ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร   และปจจุบันเปนผูบริหารงานศูนยเรียนรูแหง
นี้ทั้งหมด   

 การเรียนรูภายในศูนยเรียนรู 
  ใหผูเขารวมศูนยเรียนรูเรียนดวยตัวเองกอนแลวก็ตามดวยส่ิงที่ถูกตอง  ในสวนของการ
แลกเปลี่ยนความรูกับศูนยอ่ืนนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยูเร่ือยๆ   และก็ตองไปอบรมดูงาน
ตามที่ตางๆอยูเปนประจําเพราะตองเอาความรูใหมๆกลับมาทําที่ศูนยของตัวเอง  การมีสวนรวมใน
ศูนยเรียนรูนั ้น  คนในศูนยเรียนรูจะมีสวนรวมในการแกปญหา  รวมกันสรางรูปแบบการ
ทํางานรวมกัน  หรือแมกระทั่งการรวมกันตัดสินใจในการใชทรัพยากร  มีการรวมลงทุนกันเอง  
คือ  ซื้อเมล็ดพันธผัก  เครื่องพนยาไมมีงบก็ซื้อเอง  หรือแมกระทั้งยาสมุนไพรก็ตองซื้อเอง   
เพราะจะเนนใหผูเขารวมศูนยเรียนรูนั้นใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดวยการพึ่งพาตนเองให
ไดมากที่สุด   ซึ่งเมื่อกอนผูเขารวมศูนยเรียนรูจะไดคาตอบแทนวันละ  100  บาท ในชวงเริ่มตน   
จากรัฐแตตอนนี้ไมไดแลวเพราะเห็นวาสามารถอยูไดดวยตัวเอง 
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 ภูมิปญญาชาวบาน 
การอนุรักษ  คือ  การบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไวเชน ประเพณีตาง ๆ หัตถกรรม และ

คุณคาหรือการปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธอันดีกับคนและสิ่งแวดลอม  สวนที่เขาสมอคอนนั้นจะมี
การอนุรักษประเพณีการทําบุญหนาบานไวดวย  เปรียบเสมือนกับเปนการทําบูญหมูบานทั้งหมด 

การฟนฟู    คือ  การรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ใหกลับมาเปน
ประโยชน เชนการรื้อฟนดนตรีไทย  

การประยุกต   คือ  การปรับหรือการผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกัน ให
เหมาะสมกับสมัยใหม  เชน  การใชยาสมุนไพรในอนามัยประสานกับการรักษาสมัยใหม  การทํา
พิธีบวชตนไม  เพื่อใหเกิดสํานึกการอนุรักษธรรมชาติ  รักษาปามากยิ่งขึ้น   

การสรางใหม  คือ  การคนคิดใหมที่สัมพันธกับความรูดั้งเดิม เชน การคิดโครงการ
พัฒนาเพื่อแกไขปญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณคาความเอื้ออาทรที่ชาวบานเคยมีตอกันมาหา
รูปแบบใหม  เชน  การรวมกลุมแมบาน  กลุมดอกไมประดิษฐ  กลุม DJ เยาวชน  เพื่อทํากิจกรรม
กันอยางมีระบบมากยิ่งขึ้น  
 
ตอนที่  3   บทบาทของผูนําชมุชนตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
   
 ผูนําของหมูบานเขาสมอคอน 
 ผูนําของหมูบานเขาสมอคอนเปนระดับบุคคลหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลตอทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่เปดเผยของบุคคลอื่นๆ ตามที่บุคคลผูนั้นตองการโดยอาศัยวิธีที่ไมเปนทางการ และ
สามารถมีอิทธิพลเชนนี้ไดคอนขางบอยลักษณะของผูนําหมูบานที่ไดรับการยอมรับจากชาวบาน ใน
หมูบานเขาสมอคอนประกอบดวย   ผูใหญบาน  นายเผชิญ   โพธ์ิดี  (ผูใหญหมึก)  และผูชวยผูใหญบาน  
นายจํานงค    แสงมวง  ซ่ึง 2  คนนี้เปนบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในหมูบานเขาสมอคอนนี้  

 คุณลักษณะของผูนําหมูบานเขาสมอคอน 
  นายเผชิญ   โพธ์ิดี  :  เปนผูนําแบบเปนทางการ (เปนโดยตําแหนงผูใหญบาน)            
เปนคนที่สนับสนุนการมีสวนรวมของลูกบานในการพัฒนาตางๆไดดีพอสมควร  เปนคนที่กระจาย
ขาวสารเรื่องศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใหคนในชุมชนไดรับทราบ   และผลัดดันใหศูนย
เรียนรูแหงนี้เปนรูปเปนรางขึ้นมาจนถึงปจจุบันนี้ 
  นายจํานงค    แสงมวง  :  เปนผูนําแบบไมเปนทางการ  เปนผูชวยผูใหญบานคอย
สนับสนุนการทํางานกับผูใหญบาน  แตไดรับการยอมรับจากชาวบานวาเปนคนเกงทํางานเพื่อ
ชุมชน  เปนคนที่คอยชวยเหลือผูใหญบานในเรื่องการพัฒนาหมูบานในเรื่องตางๆไดดีมาก    ไดรับ
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การแตงตั้งจากเกษตรอําเภอใหดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบาน  และเปนคนที่ชาวบานเขามาขอความ
ชวยเหลือมากกวาผูใหญบาน  คือ  ชาวบานเปดใจมากกวาผูใหญบาน  เปนคนที่สนับสนุนและเห็น
ความสําคัญของวิทยุชุมชน   และการสื่อสารภายในชุมชนเปนอยางมาก  และยังเปน  DJ   ของวิทยุ
ชุมชนเขาสมอคอนออกอากาศชวงของเรื่องการเกษตรอีกดวย  เมื่อกอนเคยไดรับการสนับสนุนจาก
ชาวบานใหเปนผูใหญบานแตไมยอมเปนเพราะไมชอบแขงกับใคร 

 บทบาทของผูนําท่ีมีตอการเขารวมศูนยเรียนรู 
  การเขาไปมีบทบาทหรือผลักดันใหคนในหมูบานตัดสินใจในการเขารวมศูนยเรียนรู    
โดยการกระจายขาวสารออกหอกระจายขาว   จากผูเขารวมแตละคนตามความเห็นของคนที่เคยเขา
รวมศูนยเรียนรูนั้น  ผูนําจะมีบทบาทแตกตางกันไปในการตัดสินใจเขารวมศูนยเรียนรู  บางคนมี
มาก  บางคนมีนอย  แตกตางกันออกไป  ตามระดับความเปนผูนําในความคิดของแตละคน   
  บทบาทอยางหนึ่งของผูนําชุมชนเขาสมอคอน คือ การทดลองเขารวมโครงการกอน
เปนรุนแรก ทั้ง  นายเผชิญ   โพธ์ิดี และ  นายจํานงค    แสงมวง  เพื่อที่วาเวลาจบออกมาแลวจะไดไปเลา
ใหลูกบานฟงวามันมีประโยชนตอชาวบานอยางไร  และมันสามารถใชชีวิตที่พอเพียงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานเขาสมอคอนไดอยางไร   เหมาะสมกับ
ชุมชนหรือไม   เพราะโดยสวนใหญแลวผูนําทางความคิดมักจะเปนผูนําในทองถ่ินนั้นๆ ดวย จึงทํา
ใหไดรับความเชื่อถือจากบุคคลอื่นทั่วๆ ไปในสังคม จึงทําใหชาวบานตัดสินใจไดงายขึ้น  แตที่ผาน
จากการศึกษา  พบวา  กอนที่ชาวบานจะเขารวมศูนยเรียนรูนั้น  สวนมากจะตองมาปรึกษา
ผูใหญบานกอนเปนอันดับแรก  รองลงมาก็ผูชวยผูใหญบาน นายจํานงค   เพราะนายจํานงเปนที่เกง
ทางดานเกษตรเปนอยางมาก เปนคนที่เสียสระเพื่อหมูบานเปนอยางมาก  ชาวบานจึงมักจะมา
ปรึกษาอยูเปนประจํา 

 การผลักดันใหชาวบานเขารวมศูนยเรียนรู 
  ผูนําที่นี่เปนคนที่สามารถผลักดันใหชาวบานมีสวนรวมไดดีมาก  คือ  สามารถเปนจุด
ศูนยรวมของชาวบานได  ทั้งผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน  โดยสวนมากการเขารวมศูนยเรียนรู
ของชาวบานนั้นจะรูขาวจากการกระจายออกหอกระจายขาวของผูใหญบาน   หรือไมก็มาชวนถึงที่
บาน  แตจากการศึกษาพบวา  การตัดสินใจเขารวมศูนยเรียนรูนั้นเปนเพราะผูใหญ   กับผูชวยผูใหญ  
เคยไปทํามาแลว  จึงตัดสินใจทํา  เนื่องจากการที่ผูนําความคิดสามารถมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน สงผลใหบุคคลนั้นๆ ยอมรับสิ่งที่ผูนําทางความคิดชี้แนะ และนํามาซึ่งการปฏิบัติตาม 
  แนวคิดที่วาผูนําทางความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่ง  อาจไมใชผูนํา
ความคิดเห็นในอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกกิจกรรมหนึ่ง  นั้น  ในหมูบานเขาสมอคอน มีผูนําหลายอยาง  
และมีความหลายหลายกันไปถาเปนศูนยเรียนรูก็  นายวิชา  พุมดี    หรือหมูบานก็เปน  ผูใหญบาน  
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นายเผชิญ   โพธ์ิดี    และถาเปนเรื่องการสื่อสารภายในชุมชนก็จะเปน  ผูชวยผูใหญบาน  นายจํานงค    
แสงมวง  จึงทั้งหมดนาจะเปนสิ่งสนับสนุนแนวคิดนี้ได 

 บทบาทตอการใหขาวสารแกชุมชน 
  สวนมากขาวสารที่เปนประโยชนตอชุมชนมักจะถูกผูนําเอามาเผยแพรใหลูกบานฟง  
อยูอยางสม่ําเสมอ  เชน  ขาวสารของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในชวงแรกๆ สวนมากจะ
มาจากผูใหญบานที่ประกาศออกหอกระจายขาว  หรือเร่ืองกิจกรรมของชุมชนวาแตละวันเปน
อยางไรบางมีเร่ืองดีรายอยางไร   ผูนําที่นี่จะมีการนําขาวสารมาเผยแพรภายในหมูบานใหลูกบาง
ตามแตโอกาส   สวนผูนําที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องการสื่อสาร  คือ   ผูชวยจํานงค    เพราะเปน
คนที่มีความสามารถมากในหมูบาน ผูนําทั้งสองคนนี้ถามีปญหาสวนมากชาวบานจะไปหาผูชวย
จํานงคบอยที่สุด   แตผูใหญบานจะไปหากอนเปนมารยาท  แตที่บอยที่สุดคือผูชวยจํานงค 
 แตคนที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องการใหขาวสารกับเปน ผูชวยผูใหญบาน  นายจํานงค  
อาจจะเปนเพราะเปนคนที่เกงมีความสามารถในเรื่องการสื่อสาร  และเปนผูตัดสินใจในขาวสาร
ขอมูลตางๆ ดวย  บางทีนายจํานงคยังหาขาวสารเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรกับหมูบานอื่นดวย  เพื่อเอา
มาปรับปรุงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชวงแรกๆดวย 
 
 บทบาทของ  บ ว ร  (บาน วัด โรงเรียน)  ในหมูบานเขาสมอคอน  
  ลักษณะชุมชนที่ปรากฏในสังคมไทยจึงมักประกอบดวย   “ บาน” (ชุมชน ซ่ึงเปน
แหลงรวมของผูคนและระบบชีวิตที่กอเกิดกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย)   “วัด” (สถาบันศาสนา
ซ่ึงเปนตัวขัดเกลาและบมเพาะวัฒนธรรมและศูนยรวมจิตใจของชุมชน)  “โรงเรียน” (สถานศึกษา
เปนตัวเพิ่มเติมความรูและถายทอดการศึกษาอยางเปนระบบ)   สถาบันทั้ง 3  จึงเปนสถาบันสําคัญ
ในทางสังคมที่จะสามารถนํามาเปนกลไกลที่กอใหเกิดกระบวนการสรางสังคมใหเขมแข็ง  พัฒนา
ใหเกิดเครือขาย  อันนําไปสูจุดหมายปลายทางของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน   
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ตอนท่ี  4    ประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมท่ีมีผลตอการเรียนรูดานเกษตรกรรมของ
ชาวบาน 

 การสื่อสารในชุมชน 
 สื่อบุคคล  (Personal  Media) 
  มีความสําคัญมากที่สุด  เนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันคนในชุมชนใชการสื่อสารแบบ
เห็นหนาคาดตากัน  มีการสื่อสารแบบปากตอปากในการติดตอส่ือสารกัน  จะเห็นไดจากการที่
ผูใหญบานประกาศขาวสารทางหอกระจายขาว  เมื่อชาวบานไดรับขอมูลขาวสารแลวก็จะมีการเดิน
บอกกันตอๆไปตามบาน  เพื่อเปนการย้ําทําความเขาใจที่ตรงกันอีกดวย  นอกจากนี้ทางหมูยังจัดการ
ประชุม อสม. (อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน) ประจําทุกเอน  หรือเมื่อมีเร่ืองตางๆเกิดขึ้นในชุมชน  
โดยบางครั้งก็จะเชิญเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของเขามารวมประชุมดวย  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาตามสถานการณในปจจุบัน  โดยการสรางความรูความเขาใจใหแก
ชาวบานไดนําไปปฏิบัติ  สวนคนในชุมชนเมื่อมีขอสงสัยประการใดก็สามารถซักถามกับเจาหนาที่
ของรัฐไดเลย  หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
  การใชสื่อบุคคลกอใหเกิดผลดีตอชาวบาน   คือ  สามารถนําขาวสารที่ตองการ
เผยแพรไปสูชาวบานไดโดยตรง และสามารถชักจูงใจผูรับสารไดโดยใชวิธีการพูดคุยแบบเปน
กันเอง  ในขณะเดียวกันทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะที่ยืดหยุนปรับใหเขากับ
ผูรับสารเปนรายๆ ไปทําใหไดรับทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที  สื่อบุคคลที่มี
อิทธิพลตอชุมชนเขาสมอคอน ไดแก   
   1.  ผูใหญบานตําบลเขาสมอคอน   นายเผชิญ   โพธ์ิดี  (เปนคนที่ชาวบานเขามาหาเปน
คนแรกเพราะเปนตําแหนงผูใหญบาน) 
   2.  ผูชวยผูใหญบาน   นายจํานงค     แสงมวง   (เปนคนที่ทํางานเพื่อชุมชน และเปนคน
ที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งในชุมชนเขาสมอคอน) 
   3.  หมอบุญเรือง  พูนใส   หมอประจําอนามัย  (เปนคนดูแลหอกระจายขาว) 
   4.  เจาหนาที่สงเสริม  นางปาธิตตา   แกวมณี  เกษตรอําเภอ (เปนผูที่ดูแลโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน และคอยใหความรูแกชาวบาน) 
   5.  เจาหนาที่สงเสริม  นางเฉลิมศรี   คลองสระบัว  เกษตรตําบล (เปนผูที่ดูแลเร่ืองศูนย
เรียนรูซ่ึงเปนสิ่งที่ชาวบานรวมแรงรวมใจสรางขึ้นมา) 
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 การประชุม 
  มีการประชุม อ.ส.ม. (อาสาสมัครพัฒนาหมูบาน) โดยมีการประชุมอยูเร่ือยๆตามวาระ
การประชุม  สถานที่ประชุมจะเปนที่อนามัย โดยหมอเรืองจะกระจายขาวสารผานหอกระจายขาว
เพื่อนัดวันประชุม  ในบางครั้งก็มีหนวยงานของทางราชการมาใหความรูเพื่อนําไปเผยแพรตอไป 
   ส่ือบุคคลเปนส่ือที่ดีที่สุดในการสรางทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  แตก็มี
ขอเสียคือ ไมสามารถที่จะสงขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว   การเปดรับ
ขาวสารของชาวบานเขาสมอคอนนั้น  ส่ือบุคคลจะมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรูขาวสารและ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบาน  เชน เกษตรอําเภออาจชักจูงใจใหชาวบานรูจักโครงการศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรฯ  วามีแนวคิดการดําเนินงานอยางไรซึ่ง
ตอนแรกยังไมคอยมีใครใหความสนใจเทาไหร  ตองใหคนในรุนแรกเขารวมจบออกมากอนถึงจะเห็นผล      
เพื่อชักจูงใจใหชาวบานเขารวมโครงการ  ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจเขารวมโครงการอยาง
ถาวรได    ส่ือบุคคลจะมีประสิทธิผลมากกวาในการชักจูงใจใหบุคคลมีทัศนคติในเรื่องนั้นๆ   ตาม
แนวทางที่มุงหวัง 

 หอกระจายขาว 
  หอกระจายขาวเปนสื่อหนึ่งที่ชุมชนเขาสมอคอนใชกันอยู  ตั้งอยูภายในอนามัย
ของหมูบานมีลําโพงกระจายอยู  3  แหงรอบๆหมูบานซึ่งใชสําหรับประกาศแจงขาวสารตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับหมูบานปรกติ   หมอเรือง   พูนใส  ซ่ึงเปนหมอประจําอนามัยเขาสมอคอนจะพูด
ออกหอกระจายขาวอยูเปนประจํา  หรือใครมีขาวสารตางๆที่เห็นวามีความสําคัญตอหมูบานก็
สามารถนํามาเผยแพรยังหอกระจายขาวแหงนี้ได  รวมทั้งเรื่องราวขาวสารของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงก็ยังเผยแพรผานทางสื่อนี้อยูเปนประจํา  การดําเนินงานของหอกระจายขาว
ของเขาสมอคอนนั้น  สวนใหญยังมีปญหาในการเลือกขาวสารที่จะนําออกเผยแพร รวมทั้งขาด
ผูรับผิดชอบที่มีความรูดานการทํางานโดยตรง   โดยสวนมากก็เปนเรื่องขาวสารทั่วไปไมได
เฉพาะเจาะจงเทาที่ควร  สวนมากใครมีความรูเรื่องอะไรก็จะเปนคนนั้นที่กระจายเสียง  จึงทํา
ใหหอกระจายขาวไมไดทําหนาที่เปนสื่อสาธารณะของชุมชนที่แทจริงเทาที่ควร  สวนมากเปน
เรื่องของทางอนามัย  เพราะตั้งอยูในอนามัย  หรือไมก็เปนเรื่องภายในชุมชนตาง เชน  งานศพ  
กิจกรรมตางๆภายในหมูบาน  บางครั้งมีเจาหนาที่สงเสริมมีขาวเรื่องการเกษตรใหมๆ ก็เอามาเผยแพร 
เชน วิธีการปลูกขาว  หรือวิธีทางการเกษตรใหมๆ 
  หอกระจายขาวก็มีความสําคัญตอหมูบานมาก   เพราะมันเปนเหมือนกระบอกเสียงของ
ชาวบานในการกระจายขาวสารตางๆใหไดรับทราบกัน  และมีสวนเปนอยางมากในเรื่องของการ
สรางความสามัคคีของชาวบานเวลาเรียกประชุมอะไรก็เรียกผานหอกระจายขาว  
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 วิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนเปนรูปแบบการบริหารแบบวิทยุทองถ่ิน   เนนความเปนตังเอง 
เพื่อมุงเนนเปนศูนยกลางการสื่อสารที่ตรงกับความตองการของคนในทองถ่ิน  ทั้งในเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปญญาชาวบาน  รวมถึงสะทอนปญหาทองถ่ิน ซ่ึงถือเปนการรวมมือของคนใน
ชุมชนเปนเทคโนโลยีที่เปดชองทางการสื่อสาร เพื่อชีวิต ของคนในชุมชนและมาจากการจัดทํา
นําเสนอ โดยคนในชุมชนเขาสมอคอน  ซ่ึงเปนเพียงสถานีวิทยุขนาดเล็กๆ ที่มีเครื่องสงกระจาย
เสียง ขนาด 20-30 วัตต  รัศมีการกระจายเสียง 10-15 กิโลเมตรเทานั้น  ดังนั้น วิทยุชุมชนเขาสมอ
คอนจึงเปนเรื่องของชุมชนคิด  ชุมชนทํา ชุมชนนําเสนอและชุมชนตรวจสอบจัดการเปนหลักหรือ 
เปนการนําเทคโนโลยีที่รัฐเคยผูกขาด มาสรางชองทางอยางเปนรูปธรรมแหงสิทธิภายใต
รัฐธรรมนูญที่ชุมชนตองการมีสิทธิในการสื่อสารเรื่องที่ดีเพื่อส่ิงที่ดีตอชุมชนของตน  ซ่ึงไมใชแค
เร่ืองการไดหรือมีสถานีวิทยุเทานั้น แตยังเปนการสรางดุลแหงอํานาจของภาคประชาชน ที่จะ
สรางสรรคส่ือและสาระบนรากฐานทางวัฒนธรรมที่แทจริงของตนเองดังนั้นแนวคิดของวิทยุชุมชน
เขาสมอคอน  คือ   คนในชุมชนเปนผูผลิตและเปนผูฟง ,  เขาถึงงาย ปด-เปด งาย , ใชภาษาทองถ่ิน
ตนทุนต่ํา การผลิต การจัดการมีเครื่องมือไมซับซอน ,เปนสมบัติสาธารณะใชระบบอาสาสมัครเขา
มาชวย และไมแสวงหากําไร  , ชุมชนเปนเจาของ สําหรับการกําหนดทิศทางและนโยบาย  
 บนพื้นฐานของคนในหมูบานเขาสมอคอนเชื่อเหมือนกันวา "คลื่นความถี่ คือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ไมมีวัดหมดสิ้น และคลื่นความถี่ไมมีขอจํากัดในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  
เพียงแตมีตนทุนในการถือครองและใชความชํานาญการเปนพิเศษในการทําประโยชน  และเมื่อ
คล่ืนความถี่ไมมีลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น แนวความคิดในการบริหารจัดการ สรรหาคลื่นความถี่ 
จึงไมอาจใชวิธีคิด เชนเดียวกับการใชในการบริหารจัดการ ทรัพยากรชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทาง
กายภาพได มันจึงสามารถถูกนําไปใชในฐานะ ของการสรางคุณประโยชนสูประชาชนไดอยางไมมี
ขีดจํากัด   ดังนั้น  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนจึงเกิดขึ้นภายใตหลักการบริหารดังกลาวนี้  ซ่ึงพื้นฐาน
ของการสื่อสารในแนวนี้จะเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนซึ่งมีหลักการที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 
   1.  การเขาถึง  (Access)  :  การเขาถึงส่ือวิทยุชุมชนที่ใหบริการแกชุมชนนั้น  คนใน
ชุมชนสามารถที่จะเขาไปใชส่ือไดงายเพราะอยูบนเขาในหมูบาน   ทุกบานในหมูบานเขาสมอคอน
มักจะมีวิทยุชุมชนฟงอยูแทบทุกบาน   ชาวบานสามารถที่จะเลือกรายการหรือเขาไปจัดทําในสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกตัวเองไดนอกจากนี้    ยังเปดใหชาวบานไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอรายการ
โดยตรง  คือ  การโทรศัพทเขาไปในรายการไดเลยในขณะที่ออกอากาศอยู  หรือการแสดงความตองการ
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ  รวมทั้งการเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนได    
 2.   การมีสวนรวม (Participation)  :  ชาวบานสามารที่จะเขามามีสวนรวมไดในทุกระดับ     
ตั้งแตที่เคาพอใจที่จะศรัทธาในวิทยุชุมชน   รวมถึงการมีสวนรวมตั้งแตการรวมเม็ดเงินลงขันเปน
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งบประมาณในการซื้อคล่ืน  ในตอนนั้นไดจากเด็กตั้งแต  5  บาท ขึ้นไปจนถึงหลายๆหมื่นจากคนที่
มีฐานะ   ไปจนถึงการบริหารวิทยุชุมชนเกี่ยวกับการรายการที่ไมมีสาระก็สามารถใหชาวบานโทร
เขามาติติงได  การทํางานที่นี่จะตองเนนใจมากอนเพราะไมมีรายได   สวนเรื่อง  DJ  นั้น  ทุกคนที่มี
ใจรักในงานเพื่อสวนรวมสามารถมาฝกฝนกันได   แตที่สําคัญตองมีใจรักในการที่จะตองเสียสละ
เพื่อชุมชนเสียกอน 

3.   การจัดการดวยตัวเอง  (Self – management)  :    ชาวบานในหมูบานมีอํานาจตัดสินใจ
ตั้งแตขั้นเริ่มคิดวางแผน  ปรับเปลี่ยน ไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบายการบริหาร   และการลงมือผลิต
ส่ือวิทยุชุมชนดวยตัวเองผาน นายบุญชู  รายการอะไรที่ชาวบานเห็นวาไมเหมาะสมหรือเปนการหา
ผลประโยชนก็จะมีการรองเรียนเขามาที่วิทยุชุมชน กับ  นายบุญชู  แตสวนมากมักจะโทรเขามาที่
รายการเลยโดยตรง 

 การดําเนินงานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
ดําเนินงานตอจากวิทยุชุมชนของทหาร  FM 131.5 MHz  ที่เขามาใหความรูเร่ืองการ

ปฏิวัติของ  คมช. ในชวงของรัฐบาลทหารเพื่อสรางความรูเกี่ยวกับเรื่องการเมือง  ใหชาวบานไดมี
ความรูเพิ่มมากขึ้นโดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือน   พฤศจิกายน 2550  โดยลอกคลื่นของวิทยุไวที่  
FM 106  MHz  ดําเนินงานบริหารโดยชาวบาน  3   ตําบล   คือ  โคกสลุต   มุจรินทร   และเขาสมอ
คอน แตสถานที่ตั้งๆอยูบนเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน   เปดรายการตั้งแต  5.00 น  -  23.00 น. 
เสารอาทิตยมักมีชาวบานสงลูกหลานาฝกการเปน DJ  กับ  นายบุญชู    

รูปแบบการดําเนินงานของวิทยุเขาสมอคอน 
 1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงประกอบ ดวย คณะทํางานรับผิดชอบดาน

บริหาร ดานจัดรายการในการดําเนินงานอยางนอย 4  ฝาย คือ ฝายเกษตร  ฝายการศึกษา  ฝาย
สาธารณสุข  ฝายธรรมมะ  และฝายทั่วไป   

2.  มีการจัดแบงหนาที่ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ    
3.  มีตารางออกอากาศที่แนนอน    
4.  มีการเผยแพรความรูและปญญาในการแกปญหาทองถ่ิน  หรือสงเสริมการพัฒนา

หมูบาน  สงเสริมอาชีพ  วัฒนธรรม  หรืออ่ืนๆ 
8.  มีการจัดรายการในการออกแบบหลายรูปแบบ  ไดแก รูปแบบการเสนอขาวดวยการ

ประกาศ  การสัมภาษณ  การสนทนา  การเสนอบทความ  บทความสลับเพลง 
9.  มีการจัดหาทุนเพื่อใชในการดําเนินการ  โดยขอเปนคาบํารุงรักษาอุปกรณจาก

สปอนเซอร  หรือผูใหการสนับสนุนบาง   โดยจะคัดเฉพาะที่ไมไดมุงหวังผลประโยชนมากเกินไป 
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 ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานของวิทยุชุมชน 
  จากการดําเนินงานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  สามารถสรุปปจจัยที่มีสวนทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง 
  บุคลากร 
  คณะกรรมการบริหารงานวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  คัดเลือกมาจากคนที่ชาวบานเห็นวา
เปนคนที่ทํางานเพื่อชุมชนจริงๆ  และมีความสนใจในวิทยุชุมชน  ที่อยากใหมีวิทยุชุมชนเกิดขึ้น
อยางจริงจัง   โดยคณะกรรมการบริหารวิทยุชุมชนเขาสมอคอนเปนอาสาสมัครซึ่งทํางานใน
รูปแบบที่ไมมีมาตราฐานที่แนนอนซึ่งมีประจําอยู  10  คน  หมุนเวียนกันเขามาจัดรายการในแตละ
ชวงเวลาของตัวเอง   ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ  การทํางานขึ้นอยูกับใจตองมากอน   สวน
ความสามารถนั้นสามารถมาฝกกันได 
  การวางแผน 
  การวางแผนการทํางานของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  คณะกรรมการบริหารงานวิทยุชุม
จะใหตัวแทนของชวงรายการนั้นเปนผูรับผิดชอบเนื้อหาของรายการในชวงนั้น    ใหรับผิดชอบแลว
นํามาออกอากาศตามผังรายการในชวงนั้นๆ  บางครั้งขอมูลหาไมไดก็เปดแตเพลง   โดยการ
วางแผนนั้นจะขึ้นอยูบุคลากร  งบประมาณ   สถานการณความจําเปน  โดยสวนมากจะนัดประชุม
กันทางโทรศัพท   หรือโทรใหขึ้นมาที่สถานีมาประชุมกัน  สวนมากเปนแผนระยะสั้นมากกวาระยะยาว 

 การสื่อสารแบบมีสวนรวมของวิทยุชุมชนเขาสมอคอน 
  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนเปนการบริหารจัดการโดยชาวบาน   ที่คิดวาส่ิงที่เขาตองการจะ
ฟงนั้นคืออะไรและรวมกันบริหารจัดกาขอมูลขาวสารตรงนี้เพื่อพวกเขาฟงกันเอง  โดยทํางาน 
รวมกับทางสถานีที่เปนหัวใจสําคัญ    คือ ชาวบานมาบริหารจัดการที่รายการนั้นจะเปนรายการของ
ชาวบาน โดยชาวบาน และเพื่อชาวบาน จะคิดและทํารายการที่คิดวาชาวบานชอบอะไร จะทําไป
ตามนั้นและเปาหมาย   คือ  การใหประโยชนกับชุมชนใหไดมากสุด  การเปลี่ยนแปลงก็เร่ิมเกิดขึ้น
จากการที่ชาวบานรับแตส่ือหอกระจายขาวอยางเดียว   ก็เริ่มมาปรับตัวใหความสําคัญกับวิทยุชุมชน
มากขึ้น   ดังนั้น  วิทยุชุมชนของหมูบานเขาสมอคอนจึงเปนสื่อท่ีเกิดขึ้นเปดพื้นที่ใหกับคนที่ไมเคย
พูดไดมีโอกาสพูด    ชาวบานซึ่งถูกบังคับใหเปนฝายฟงมาตลอดไดสลับสับเปลี่ยนมาเปนคนพูด
บาง    ซ่ึงมีชาวบานหลายคนในเขาสมอคอนที่สงลูกหลานเขามาฝก เปนอาสาสมัครดําเนินรายการ
รวมกับ  DJ   ทําใหตอนนี้วิทยุชุมชนเขาสมอคอนมี  DJ  ที่เปนเยาวชนอยูหลายคน  เพื่อฝกทักษะ
การพูด   ทําใหรูสึกถึงความมั่นใจในการพูดและพูดไดอยางชานฉลาดมากขึ้น  แมวาจะไมเคยพดูตอ
หนาสาธารณะผานไมโครโฟนมากอนเลยก็ตาม 
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 การมีสวนรวมของชาวบานตามแนวคิดของระดับการมีสวนรวมสามารถสรุปไดดังนี้ 
  ก.   การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร  

 การเขาถึงสื่อในฐานะของผูรับสาร  ใหชาวบานสามารถึงสื่อในฐานะไดโดยเปดโอกาสให
ผูฟงสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรง    โดยสวนมากจะโทรเขามาที่สถานีหรือรายการโดยตรง หรือ
เขาไปคุยที่สถานี     จากการศึกษาพบวา   สวนใหญผูฟงแสดงความคิดเห็นวาวิทยุชุมชนเปนการแจง
ขอมูลขาวสาร   มากกวาการใหบริการดานความบันเทิง   อีกทั้งเวลาในการออกอากาศที่ไมตรงกับ
เวลาที่คนในหมูบานมีความพรอมเทาไหร  และพ้ืนที่กระจายเสียงที่ไมครอบคลุมและตรงกับความ
ตองการ   ทําใหผูฟง  ไมสามารถแสดงความคิดเห็น  แจงความตองการ และยังไมสามารถเขามามี
สวนดานการจัดการในฐานะผูฟงไดดีเทาที่ควร  สวนมากนายบุญชูเปนคนจัดการเองทั้งหมด  หรือ
ถามีชาวบานเสนอเนื้อหาอะไรเขามาที่เปนประโยชนก็จะรับไวพิจารณา 

ข.   การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการ 
  การดําเนินงานของวิทยุ ชุมชนเขาสมอคอนนอกจากนายบุญชูแลว   ยังมีกลุม
อาสาสมัครที่มีใจรักในวิทยุชุมชนเขามาชวยผลิตรายการดวย  เพราะตองการความหลากหลายของ
รายการ  สวนมาชาวบานจะเขาถึงส่ือในลักษณะผูฟงเปนสวนใหญ   แตชาวบานสามารถเขาถึงส่ือ
ในฐานะในการผลิตไดโดยแสดงความคิดเห็นโดยแจงผานสถานีไดโดยตรง   ซ่ึงปจจุบันกําลัง
พยายามใหชาวบานทั่วไปสามารถเขามาเปนผูผลิตรายการ  และวางแผน   

  การสนับสนุนดานขอมูล  :  หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งประชาชน
ทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการสงขาว   หรือสนับสนุนดานขอมูลตางๆเพื่อนํามาใชในการ
ดําเนินรายการและ DJ  ที่รับผิดชอบในชวงรายการประเภทนั้น  และบางครั้งก็รับผิดชอบในการหา
ขอมูลของประเภทรายการนั้นเองดวย   แตโดยสวนมากชาวบานจะโทรเขามาหามากกวา 
  การมีสวนรวมในฐานะผูผลิตรายการของชาวบานสามารถแบงตามแนวคิดการผลิตสื่อ
อยางมีสวนรวมไดดังนี้ 

  ขั้นกอนการผลิต  (Pro-production stage) 
  การเตรียมการกอนการผลิตรายการวิทยุชุมชนเขาสมอคอน  ประกอบดวยการเลือก
ประเด็นแตละประเภทของรายการนั้นๆ   แตดวยที่เปน DJ  สมัครเลนทําใหยังไมเปนไปตาม
มาตรฐานของวิทยุชุมชนมากนักจะเอาเทาที่หาไดเทานั้น   โดยจะนําเสนอในหลายๆแงมุมซึ่ง
ขั้นตอนการผลิตนี้จะเปนการตัดสินใจของ  DJ  ประเภทรายการนั้นๆและนายบุญชู โดยมีแนวคิด
ในการเลือกประเด็นดังนี้ 
   -  การเลือกประเด็นเนื้อหารายการ    จะคํานึงถึงเหตุการณในชวงเวลาที่ออกอากาศ  
หรือเหตุการณสําคัญๆในชวงนั้นทั้งภายในชุมชน  และภายนอกชุมชน หรือจากความสนใจของผู
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จัดขณะนั้นเปนหลัก     หรือเหตุการณที่กําลังไดรับความสนใจของประเทศ   และจากหนังสือพิมพ   
สวนเรื่องการเมืองจะไมพูด    
  -  การเลือกประเด็นหัวขอโดยคํานึงถึงตัวบุคคลหรือกลุมองคกร   ซ่ึงประเด็นเหลานี้
มักจะเปนชวงเวลาออกอากาศประจําวันที่ไมไดเปนชวงวันพิเศษ   จากที่กลาวขางตนประเด็นหัวขอ
จะเปนเรื่องของแตละชวงของ  DJ  ประเภทนั้นจะเลือกขึ้นมา   
  จากการศึกษาพบวา   การนําเนื้อหาเรื่องราวตางๆมาออกอากาศนั้น  ขึ้นอยูกับตัว  DJ 
เองดวยวาทําการบานมามากนอยแคไหน  สวนมากถาไมมีขอมูลในการออกอากาศเทาไหรก็จะเปด
สายพุดคุยกับแฟนรายการที่โทรเขามา  แลวสลับกับการเปดเพลงซึ่งปนจุดออนของวิทยุชุมชนที่นี่ 

 ค.   การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย 
 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนกําหนดนโยบายนั้น   คนในหมูบานทุกคนสามารถที่
จะเขามามีสวนรวมในการบริหางานหรือวางแผนได   แตเมื่อข้ึนมาถึงขั้นการผลิตก็อาจจะมีคนบาง
กลุมในชุมชนเทานั้นที่จะเขามามีสวนรวม จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดทาย   คือ  บุญชูและเหลา DJ  
เทานั้น   เพราะดังที่กลาวขางตนวาชาวบานที่นี่จะเคยชินกับการเปนผูฟงมากกวา   โดยจะเปนการ
วางแผนกันเองในการปรับปรุงวิทยุชุมชนเขาสมอคอนใหดีขึ้นเสียมากกวา   เมื่อวางแผนกันไดแลว
วาสวนไหนดีหรือไมดีอยางไร   หรือเมื่อออกอากาศไปแลวมีผูฟงติชมเขามาก็คอยๆปรับแกไขกัน
ไป  เพราะมันยังไมมีความพรอมในหลายๆดาน  ทั้งดานงบประมาณ  หรือบุคลากร  

 จากการศึกษา  พบวา  ชาวบานสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในรายการ
ไดทุกขั ้นตอน  เชน  สามารถโทรเขาไปรวมรายการไดในขณะที่กําลังออกอากาศอยู    และ
สามารถเขามาบริหารจัดการวิทยุชุมชนในลักษณะการแจงขาวสารหรือใหขอมูลขององคกรที่มี
บทบาทตอชุมชนไดตลอดเวลา   รวมทั้งรวมเสนอเนื้อหารายการหรือตรวจสอบรายการที่ไมมี
สาระได    มีการมีการจัดแบงเวลาในการออกอากาศใหตามผังรายการที่กําหนด  เพราะการจัด
รายการที่นี่จะเนนความเปนกันเองมาก  และรูปแบบการจัดรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได   จะมี
เพียงบางรายการและบางระยะเวลาที่ผูดําเนินรายอื่นการมาขอจัดรายการสดบางเปนบางชวง 
  สรุปแลว   วิทยุชุมชนของชาวบานเขาสมอคอนนั้น  แตกตางจากวิทยุประเภทอื่นๆ ทุก
ประเภทและทุกขนาดที่มีอยูในสังคมไทย   เนื่องจากผูฟงวิทยุนั้นไดกลายมาเปนผูผลิตรายการ  
ดําเนินรายการ  และกํากับรายการเอง  อีกทั้งยังเปนผูจัดการสถานีและผูประเมินผลสถานี  ตลอดจน
เปนเจาของสถานีดวยตนเอง  วิทยุชุมชนเขาสมอคอนนั้นมีแนวคิดที่สําคัญอยางยิ่งคือ  ประชาชนเปน
ศูนยกลางของความคิดและเริ่มตนมิใชการคิดหรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนผูหนึ่ง
ผูใด  แตที่นี่จะเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐเปนผูริเริ่มกอน  ภายใตกรอบการเปนพี่เล้ียงใหกับ
ประชาชนหรือความชวยเหลือในระยะเริ่มตน  และมีระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการถอนตัวออก   
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เพื่อใหประชาชน   โดยประชาชน  ของประชาชน  ไดอยางเต็มที่  วิทยุชุมชนจะเนนการสื่อสารแบบมี
สวนรวมโดยประชาชนจะเขาถึงสื่อไดอยางงายดาย  มีสวนรวมในการดําเนินงาน  และสามารถบริหาร
จัดการสถานีวิทยุ  และจัดรายการดวยตนเอง     ดวยเหตุที่วิทยุชุมชนเปนวิทยุที่เกิดจากสปริตของการ
อาสาเขามาของทุกคนในชุมชน   การดํารงอยูของสถานีวิทยุชุมชนจึงตองไดรับการโอบอุมจาก
ชุมชนที่แวดลอมและกอเกิดวิทยุนั้น ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการผลิตรายการ ก็จะมีอาสาสมัครเขา
มาชวยในการผลิต (โดยไมไดรับคาตอบแทน) หรือจะเปนการบริหารสถานีก็เชนกัน การลงทุนใน
เร่ืองหองสงและวัสดุอุปกรณตางๆ   ก็เกิดจากทุนของชุมชนและเงินบริจาคของชุมชน ไปจนถึง
งบประมาณรายจายในการดําเนินการก็มาจากชุมชนเชนเดียวกัน  ซ่ึงโดยสวนใหญแลววิทยุชุมชน
หลายๆที่ที่สามารถพึ่งตนเองไดจากเงินคาสมาชิกรายเดือนไมนอยกวา  40 - 60 % ของคาใชจาย
ทั้งหมด  และสวนที่เหลือไดจากการรับบริจาคหรือโฆษณารายยอยๆ 
 

5.2   อภิปรายผล 

  การศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี นี้เปนงานวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคในการศึกษา
กระบวนการเรียนรู  บทบาทของผูนํา  และประสิทธิผลของการสื่อสาร ซ่ึงเปนระบบของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เกี่ยวโยงกับหมูบานทั้งความเปนอยู  และการสื่อสาร  การอภิปรายไดแบง
ตามหัวขอตางๆ ตามวัตถุประสงคดังนี้  คือ 

1.  การสรางกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสวนรวมใน
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

  จากการรัฐบาลยุคทักษิณ  ไดประกาศวาหนึ่งในสามสงครามหลักคือ จะทําสงครามกับ
ความยากจนใหหมดจากประเทศไทยโดยชูนโยบายประชานิยมยึดคนเปนศูนยกลางใชงบประมาณ
มากกวา 1 แสนลานบาทตอปอัดฉีด เพื่อกระตุนการสรางรายได ลดหนี้และสรางงาน ใหประชาชน
ในชนบท หรือกลุมรากหญา นโยบายดังกลาวแมไดรับการขานรับอยางกึกกองแตในบางจุดของ
สังคมกลับมีเสียงแสดงความกังวลตอนโยบายเพิ่มหนี้ชาวบานเพื่อใหบรรลุเปากระตุนเศรษฐกิจ
ในชวงที่ผานมา  และเสียงคานยิ่งระงมขึ้นเมื่อรัฐบาลเร่ิมประกาศประชานิยมภาค (2) นับแต
ลงทะเบียนคนจนที่ผูสมัครตัววาจนมาลงชื่อกวา 5 ลานคนและทุมงบประมาณกวา 100 ลานบาท จัด
งานการตลาดการ เมือง "เหลียวหลังแลหนาจากรากหญาสูรากแกว" เพื่อตอกย้ําความภักดีใน       
แบรนดของ  ไทยรักไทย   นโยบายประชานิยมเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลตองการเพิ่มอุปสงคใหกบัระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ เหมาะเฉพาะในชวงแรกเทานั้น แตรัฐบาลไมไดสงเสริมใหเกิด
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การผลิตที่สูงขึ้น เพราะในการดําเนินการรัฐบาลใหเฉพาะตัวเงิน เรงปลอยสินเชื่อใหประชาชนทํา  
ธุรกิจซึ่งถือวาเสี่ยงมาก 

 ขณะเดียวกันมีนักวิชาการมองปญหาที่คาดวาจะเกิดจากกองทุนหมูบานวา ที่เห็น
ชัดเจนคือ ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ตัวเลข หนี้ภาคครัวเรือนกอนมีโครงการอยูที่ 70,586 บาท/ป 
ในป  2544  แตในป  2546  มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 84,603 บาท/ป และวิเคราะหกองทุนหมูบานตอ
วา การบริหารกองทุนไมมีประสิทธิภาพ ขาดหลักการทําบัญชีที่ถูกตองและไดมาตรฐาน ขณะที่
รัฐบาลตั้งเปาหมายวา   ในอนาคตกองทุนหมูบานตองพัฒนาตัวเองและรวมกลุมกันเปนธนาคาร
หมูบาน จึงมีคําถามวาประสิทธิภาพที่สํานักงานคณะกรรม การกองทุนหมูบานและชุมชน วัด
ความสําเร็จของกองทุนใชเกณฑอะไรวัด คิดจากเปอรเซ็นตของคนกู หรือเม็ดเงินจากการกูแลวคืน 
เพราะรัฐบาลใชวิธีปูพรมหวานเงินลงไปกอน แลวคอยมาใหความรูกับประชาชนภายหลัง สวน
กองทุนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจริง ๆ สวนใหญชาวบานมีความรูอยูแลว  
  จากที่กลาวมาขางตนนั้นเปนระบบประชานิยมที่รัฐมีนโยบายใชกระตุนเศรษฐกิจ
ระดับรากหญาหรือชนชั้น  การดําเนินการตามแนวคิดประชานิยมในปจจุบันจะมุงไปที่การสราง
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้นของประชาชนสวนใหญในประเทศ ดวยการทําใหหลุดพนจากความยากจน 
เพิ่มโอกาสทางสังคม ประชาชนทั่วไปมีหลักประกันทางสังคม รวมถึงการกระตุนเศรษฐกิจโดย
ภาพรวมของประเทศใหดีขึ้น การนําแนวคิดประชานิยมมาใช ยอมจะกอใหเกิดการแบงประชาชน
ออกเปน 2 กลุม คือ ประชาชน (รากหญา) และ กลุมชนชั้นนํา  ดังคํากลาวที่วา “ สอนใหคนจับปลา
เปนดีกวาที่เราจะเอาปลาไปให  เพราะถาเราเอาปลาไปให เขาก็จะนั่งรอแตคนที่จะเอาปลาไปให แต
ถาเราสอนใหคนจับปลาเปนแลว เขาเหลานั้นสามารถหาปลากินเองได และอยูรอดไดในที่สุด”      
ก็เหมือนกับเกษตรกรเมื่อเงินลงมาแลวก็ใชอยางเดียว  เมื่อหมดเงิน  รัฐบาลเปลี่ยนยุค  ก็กลับมาจน
เหมือนเดิม  โดยไมมีภูมิคุมกัน  ภูมิคุมกันในที่นี่คือ  ส่ิงที่จะทําใหเราอยูไดในยุคที่สังคมเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  นั้นคือ  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายรวมถึง  การดําเนินชีวิตตามหลักทางสาย
กลาง  และการยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ของ 'ทุกชีวิต' ที่ตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน และความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  โดยเฉพาะการดํารงชีพในยุคสมัยปจจุบันเชน นี้   จําเปนเหลือเกินที่ตองพึ่งหลัก 
'เศรษฐกิจพอเพียง' ในระดับบุคคลทั่วไปมาใชในชีวิตโดยเรงดวน ดวยระดับนี้ ถือเปน
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางพอประมาณตนตามฐานะ      
ไมหลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม  มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพ  เดินทางสายกลาง              
ทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง  และสามารถพึ่งพาตนเองได "การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํา
รายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญ   เพราะวาถากูเงินแลวทําใหมีรายได ก็เทากับจะใชหนี้ได ไมตอง
ติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไมตองเสียเกียรติ" (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา) แมบาง
คนอาจจะพลาดไปแลว ไมวาจะใชจายเกินตัว หนี้สินลนมือ ฯลฯ แตไมมีคําวาสายเกินไปสําหรับ
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การเริ่มตนใหมอีกครั้ง   "เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ
แผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง ส่ิงกอสรางจะมั่นคงได
ก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป 
  ดังนั้น  จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนํามาเปนแนวคิดในการดําเนินงานโครงการ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   การดําเนินงานของศูนยเรียนรูแหงนี้ใชระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เขามาเปนแนวคิดในการ
ดําเนินงาน   ที่เปนทั้งปรัชญาและกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกตใชในระดับบุคคล  ครัวเรอืน  
กลุม  องคกร  จนถึงหนวยงาน  รวมถึงสถาบันและประเทศชาติ   ดังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา  เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจที่เนนการพึ่งตนเอง   เปนเรื่อง
ของเศรษฐกิจชุมชน    เปนเรื่องเศรษฐกิจของคนสวนใหญของประเทศ  ซ่ึงอยูแบบชุมชน ไมไดอยู
แบบปจเจกชน  ทั้งนี้เพราะความสัมพันธของปจเจกชนนั้นมิไดมีเฉพาะมิติที่เปนความสัมพันธกับ
ตลาดเทานั้น  แตมีความสัมพันธตอครอบครัวและชุมชนในมิติอ่ืนๆ ที่การวิเคราะหจากเศรษฐกิจ
ระบบตลาดแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ   เพราะในสังคมไทยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  อันเปน
พื้นฐานของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยมาชานาน   และการมีสวนรวมของคนในชุมชนที่เปน
รากฐานของชีวิตสังคมของประเทศก็จะเปนการชวยในการพัฒนาชุมชนใหอยูอยางมีความสุข  ดัง
จะเห็นวาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง    

ในการบริหารงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  นอกจากการใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนแนวทางการทํางานแลว   ยังใชหลักทางสายกลางเขามาบริหารควบคู
ไปดวย  โดยใหผูเขารวมศูนยเรียนรูรูจักการดําเนินชีวิตในแบบที่มีเหตุ  มีผล  มีความพอเพียง         
มีคุณธรรมในการดํารงชีวิต  เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอคนในชุมชน  ดังนั้นศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเขาสมอคอน  จะใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคูไปกับหลักทางสายกลางในการดํารงชีวิต 
เพื่อใหมีความพรอมที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน  ระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงนี้ยังสามารถมองไดวาเปนปรัชญาในการดํารงชีวิตใหมีความสุข   จําเปนตองใชทั้ง 
ความรู ความเขาใจ ผนวกกับคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  ไมใชเพียงการประหยัดอยางเดยีว  แตเปน
การดําเนินชีวิตอยางชาญฉลาด  และสามารถอยูไดแมนในสภาพที่มีการแขงขัน และการไหลบาของ
โลกาภิวัตน  เพื่อนําสูความสมดุล  มั่นคง และยั่งยืน ของ ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมได   
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ดังนั้นโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนโครงการที่ใชแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนมาแกไขปญหาความยากจน    ควบคูไปกับการมีสวนรวมของคนในหมูบาน          
เปนสวนหนึ่งขององคความรูใหคนในหมูบานไดเขามาแสวงหาความรูในดานการเกษตรเพื่อติด
ความรูใหกับตัวเอง    
  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอนใชการสราง ปราชญชาวบานขึ้นมา
ประจําศูนยเพื่อเปนแหลงองคความรู   โดยการเสริมสรางประสิทธิภาพความรูทางวิชาการใหกับตัว 
ปราชญชาวบาน  ใหเปนคนที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะไดสรางการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
หนาที่ของปราชญชาวบานคือ  ใหความรูเร่ืองการเกษตรแกคนในศูนยเรียนรูแบบครบวงจร 
ตลอดจนอธิบายและแสดงตัวอยางการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการคุรธรมในการใช
ชีวิต  วิธีการสรางปราชญ   คือ   ใหการอบรม   หรือสงไปดูงานตามศูนยเรียนรูที่อ่ืน  แลวเอามา
ปรับใชในศูนยเรียนรูของตัวเอง   ในการเรียนรูนั้นใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
ผูเขารวมในการเกื้อกูลกันภายในศูนยฯ  เรียนรูจากการทําจริงตามกิจกรรมทางการเกษตรที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหมูบาน  ดังจะเห็นไดวาถาศูนยเรียนรูใดไมมีความสามัคคีแลวก็จะ
คอยหยุดพัฒนาการลงเรื่อยๆ 
  การมีสวนรวมของผูเขารวมศูนยเรียนรูจะเนนใหผูเขารวมไดมีสวนรวมในการคิด  
ริเร่ิม  พิจารณาตัดสินใจ วางแผน  รวมกันปฎิบัติ  รวมกันรับผิดชอบ  และติดตามผล  หรือ
แมกระทั่งการรับผลประโยชน โดยหัวใจสําคัญของการสรางการเรียนรู  คอื 
  1.  เนนการสรางกระบวนการเรียนรู (Learning Process)  ใหเกษตรกรรูจักการสราง
องคความรูเอง  รูจักคิด  รูจักวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาจากการปฏิบัติจริง 
  2.  เนนการฝกอบรมภาคปฏิบัติ  (Skill Practice) การทํางานภาคปฏิบัติถือวาเปนการ
สรางความรูที่ดีที่สุดเพราะผลที่ได  กับผลเสียจะมีใหศึกษาควบคูกันไป  เปนการเรียนรูเพื่อติด
ปญญา 
  3.  เนนการนําที่ดินที่ถูกปลอยใหรกรางวางเปลามาใชประโยชน (Land Reform) ใน
การสรางงาน  สรางรายได   ควบคูกับการฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ใหรูจักนําสิ่งที่ไมไดใช
ประโยชน  นํามาใชใหเปนประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.  เนนการรวมกลุมเกษตรกร ใหพึ่งพาชวยเหลือกันในรูปสหกรณ  หรือวิสาหกิจ
ชุมชน (Business Chain) สรางความรวมมือกับภาคเอกชน เพื่อชวยเหลือดานการตลาด อันสามารถ
จะเชื่อมโยงไปสูการออกในรูปการทํา Contract Farming กับบริษัทเอกชน 
  การสรางกระบวนการเรียนรูเปนการศึกษาเพื่ออธิบายถึง  กระบวนการสื่อสารแบบมี
สวนรวมของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน   เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการมีสวน
รวมของผูเขารวมศูนยเรียนรู   ในการจัดการภายในศูนยเรียนรูฯ  รวมถึงการดําเนินชีวิตของ
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ผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ  วาเมื่อเขามาเปนสวนหนึ่งในศูนยแลวจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หรือไมอยางไร   และศึกษาการสื่อสารภายในชุมชนวามีลักษณะการสื่อสารแบบมีสวนรวมอยางไร     
  การมีสวนรวม  นั้น ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมกับศูนยเรียนรูได  เพราะศูนย
เรียนรูเขาสมอคอนแหงนี้เปนสมบัติของคนในหมูบานทุกคน   ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของคนใน
หมูบานสรางขึ้นมา   ซ่ึงเปนการสรางความสามัคคีใหกับหมูบานอีกทางหนึ่ง  การมีสวนรวมของ
ชาวบานก็จะเปน  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  การรับขอมูลขาวสาร ใหขอมูลขาวสาร
ประกอบการตัดสินใจ  เชน  การรับฟงความคิดเห็น  การสํารวจความคิดเห็น  การจัดเวทีสาธารณะ 
เกี่ยวกับการริเร่ิมจัดตั้งโครงการแกไขความยากจน   ทั้งหมดเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การ  คิด  ตัดสินใจ   ในการวางแผนงานตางๆ ของชาวบานได 

การสรางการมีสวนรวมในศูนยเรียนรู  สรางเพื่อใหเกิดความรู  เกิดแนวคิด  การเรียนรู
เปนความพยายามที่จะใหสาระสําคัญที่วาคนเราเรียนรูอยางไร  มีกลไกอะไรบางที่เกี่ยวของกับการ
เรียน   ทําอยางไรผูเรียนจะไดรับประโยชนมากที่สุดสามารถนําความรูที่ไดจากศูนยเรียนรูไปใชใน
การหาเลี้ยงชีพไดหรือไม   และแนวคิดไดใหขอคิดเห็นอะไรบางในอันที่จะนําไปใชในการจัดการ
การเรียนรูภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   

  ปจจัยท่ีทําใหศูนยเรียนรูประสบผลสําเร็จ 
  สาระสําคัญที่ทําใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเขาสมอคอน ประสบความสําเร็จดัง
งานวิจัยของ ชลิตดา   สุขสวัสดิ์  (2547)  ศึกษาเกี่ยวกับ  การสื่อสารกับการสรางระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและการสรางชุมชนเข็มแข็งในชุมชนบานนาทะเล  ตําบลชัยจุมพล  อําเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ ไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางชุมชนเข็มแข็งไว  3  กลุม  คือ  ชาวบาน  ผูนํา 
และบุคคลภายนอก  เชนเดียวกับงานวิจัยช้ินนี้ที่พบวา  สิ่งที่ทําใหศูนยเรียนรูแหงนี้ประสบผลสําเร็จ
ไดมีดังนี้   
  -  การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเขากับโครงการแกไขปญหาความ
ยากจน  และสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของทองถ่ินได 
  -  ชาวบาน   คือ  การรับขาวสาร  การถายทอดขาวสาร  การมีสวนรวมในกิจกรรม    
การแสดงความคิดเห็น  การสรางความสามัคคี  และการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -  ผูนํา  คือ  ตัวประสาน  ใหขอมูลขาวสาร  การสงขาวสาร  การมีสวนรวม  การเปน
ศูนยกลางในการรวมตัวในการทํากิจกรรม  และการชวยอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 -  เจาหนาที่สงเสริม  คือ  เกษตรอําเภอ  และเกษตรตําบล  เพระวาเปนกลไกอันสําคัญ
ในการสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นถาเอาแนวคิดที่วา  
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  -  บาน   วัด   โรงเรียน   โครงสรางทางสังคมที่มีมาคูสังคมไทย   สถาบันทั้ง 3  จึงมี
ความสัมพันธ ในทางสังคม  และเปนตัว เชื่ อมโยงกิจกรรมในชุมชนทั้ ง  มิติ
ทางดาน  เศรษฐกิจ    สังคม   และวัฒนธรรม 
   จากการศึกษาพบวา    โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเปนแนวคิดที่ใช
เปล่ียนแนวทางการดํารงชีวิตของผูเขารวมศูนยเรียนรู    เพราะการเขามาอยูในศูนยเริ่มแรกใจตอง
มากอนเปนอันดับแรก   เพราะศูนยเรียนรูนั้นการเขาไปทํามันไมสามารถทําใหรวยขึ้นมาได    แต
เปนการเขาไปเรียนรูชีวิต  รูหลักในการดํารงชีวิตในทางสายกลางไมฟุงเฟอ  เปนการเรียนรูในการ
อยูไดทามกลางยุคที่ทันสมัยข้ึน   ชาวบานเขาสมอคอนสามารถเขามามีสวนรวมไดตลอด  เพราะ
ศูนยเรียนรูฯ เปนสมบัติของทุกคนในชุมชน  ซ่ึงเปนพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนและแกไขปญหา
ของความยากจน   เริ่มจากการรับฟงความคิดเห็น  ซึ่งเปนกระบวนการที่เปดใหชาวบานมีสวนรวม
ในการใหขอมูล ขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธี
ตางๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ เกี่ยวกับการริเร่ิม
ในการจัดตั้งโครงการแกไขปญหาความยากจน   โดยใหชาวบานมีการประชุมประชาคมวาเห็นดวย
หรือไมวาจะใหมีการกอตั้งศูนยเรียนรูขึ้นภายในหมูบาน   เมื่อชาวบานมองเห็นในประโยชน   ก็ให
ชาวบานรวมกันคัดเลือกพื้นที่วาจะเลือกกันตรงไหน   เปนการสรางทักษะการเรียนรูและทํางานเปน
ทีมไปในตัวรวมทั้งการใหเสนอความคิดวากิจกรรมในแปลงนี้จะทําอะไรกันบางในแตละป   
รวมถึงใครมีไอเดียในเรื่องการเกษตรตางๆหรือวาใหมๆ ก็มาแชรความรูกันได   เปนการแบงปน
ความรูซ่ึงกันและกัน   ในสวนของเรื่องผลประโยชนนั้น   จะจัดสรรใหผูเขาทําและแบงเขาศูนยบาง
เพื่อเปนตนทุนตอไป  ทั้งหมดนี้เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถของคนในศูนยเรียนรูรวมทั้ง
ชาวบานในการเรียนรู  เชน รูแหลงขอมูล  รูวิธีตั้งคําถาม  เพื่อหาความรูใหมๆ  รูวิธีคิดแกปญหา 
วิเคราะหหาคําตอบโดยตนเองและรวมกับคนอื่นๆ หรือเจาหนาที่ที่มาใหการอบรมได  
 

2.  บทบาทของผูนําชุมชนตอการเขารวมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 ผูนําที่มีบทบาทตอหมูบานเขาสมอคอนมีอยู  2  คน  คือ  ผูใหญบาน  และผูชวย
ผูใหญบาน    ผูนําความคิดที่นี่สามารถมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของชาวบานได   สงผลใหชาวบาน
ยอมรับในสิ่งที่ผูนําทางความคิดชี้แนะ และนํามาซึ่งการปฏิบัติตาม ดังนั้นคุณลักษณะของผูนําทาง
ความคิดจึงไดรับความเชื่อถือและยอมรับจากคนสวนใหญที่อยูในหมูบานเดียวกัน   ซ่ึงผูนําของ
หมูบานเขาสมอคอนมีสวนในการดูแลควบคุมใหกลุมสมาชิกสามารถทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ   และมีความเปนระเบียบเรียบรอย   ซ่ึงเปนไปในแนวทางการสรางความเข็มแข็ง
ใหกับชุมชนที่วาจะตองมีผูนําที่ดี  คือ จะตองประกอบไปดวยคุณสมบัติของผูนํา ลักษณะการ

DPU



 

145

ปกครองของผูนํากับสถานการณของหมูบาน หรือลักษณะของกลุมความทันสมัย พฤติกรรมการ
ส่ือสาร ตลอดจนการเปนผูนําความคิด จะตองอยูในตัวของผูนํา 
  

คุณสมบัติท่ีโดดเดนของผูนําหมูบานเขาสมอคอน 
 ความสามารถในการทํางาน   ความสามารถในการสื่อสาร  รวมถึงการวางแผนและการ

จัดการ ซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือ และจัดทําแผนงานในการพัฒนาหมูบานจนมีแผนงานในลักษณะ
ตาง ๆขึ้นมาอยางเชน เชน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  และวิทยุชุมชนเขาสมอ
คอน  เปนตน  ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูนําทั้ง  2  คน  นี้แสดงออกมา  และท่ีสําคัญที่สุดคือ  การที่ชาวบานเขา
สมอคอนยอมรับในตัวผูนําของตนเอง 

บทบาทตอศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาเสมอคอน 
 ผูนําชุมชนของหมูบานเขาสมอคอนคอนขางจะมีบทบาทมากตอศูนยเรียนรู  เพราะ
ผูนําที่นี่เปนคนที่สามารถผลักดันใหชาวบานมีสวนรวมไดดีมาก  คือ สามารถเปนจุดศูนยรวมของ
ชาวบานได   ทั้งผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน  เปนคนที่ชาวบานเขามาขอความชวยเหลือมาก
ที่สุด  และเปนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมศูนยเรียนรูของชาวบานดวย  ผูนําทางความคิด
ตามหลักแนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางความคิดเห็น  สวนมากจะเปนผูรับสารจากสื่อมวลชนมากกวา
ผูอ่ืนในชุมชนของตน  ซ่ึงจะฟงมาก  อานมาก  เห็นมาก  และเปนศูนยกลางของการสื่อสารไดดี  แต
ผูนําเขาสมอคอนนั้นจะเปนผูนําเฉพาะตําแหนงเทานั้นคือ  ผูใหญบาน  และคนที่มีบทบาทมากที่สุด
ในเรื่องการใหขาวสารกับเปน ผูชวยผูใหญบาน  เพราะเปนคนที่เกงมีความสามารถในเรื่องการ
ส่ือสาร  และเปนผูตัดสินใจในขาวสารขอมูลตางๆ ดวย  บางครั้งผูชวยผูใหญบานยังหาขาวสารเรื่อง
เกี่ยวกับการเกษตรกับหมูบานอื่นดวย  เพื่อเอามาปรับปรุงศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดวย   ดัง
แนวคิดที่วาผูนําทางความคิด หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในชุมชนใดๆ ยอมมีลักษณะทางการใหขาวสาร
แกชุมชนนั้น  และเปนผูแสวงหาขาวสารใหมๆ มาปอนใหกับกลุมชุมชนอยูเสมอ (Giving and 
seeking information) ซ่ึง  ตรงกลับคุณลักษณะของผูชวยผูใหญบาน 
 จากการศึกษาพบวา   ผูนําทางความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งหรือกิจกรรมหนึ่ง  อาจไมใช
ผูนําความคิดเห็นในอีกเรื่องหนึ่งหรืออีกกิจกรรมหนึ่ง  กลาวคือ  เพราะความสามารถของผูนํานั้น
แตกตางกันในบริบทของการพัฒนาชุมชน   ผูนําในศูนยเรียนรูอาจจะเปนปราชญชาวบาน  ที่มี
ความรูในการจัดการเรื่องของการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะในศูนยเรียนรู   หรือ
จะเปนผูนําในการทํางานเพื่อชุมชนก็จะเปนผูชวยผูใหญบาน  ซ่ึงชาวบานเห็นวาเปนบุคคลที่ เกง    
มีความรอบรู  และเสียสละกับชุมชนแหงนี้มาก   แตผูนําชุมชนก็ยังเปนผูใหญบานอยูดีเพราะจะ
เปนไปตามโครงสรางของชุมชน ถึงชาวบานที่นี่จะคิดวาผูชวยผูใหญบานจะเปนคนที่มี
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ความสามารถมากที่สุดในการทํางานเพื่อชุมชน   แตผูใหญบานก็ยังเปนสิ่งที่ชาวบานที่นี่คิดถึงเปน
อันดับแรก   เพราะเปนผูนําโดยตําแหนงที่แตงตั้งโดยคนในชุมชน   และจะเปนคนที่มีมีอิทธิพลตอ
โครงการของทางราชการเฉพาะการกระจายขาวสารภายในชุมชนเปนสวนใหญ 

3.  ประสิทธิผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมท่ีมีตอการเรียนรูดานเกษตรกรรมของชาวบานเขา
สมอคอน   
   การสื่อสารภายในหมู บ านเขาสมอคอนจะแบ งออกเป น   3   ลักษณะดวยก ัน              
ในรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวม  คือ  สื่อบุคคล  หอกระจายขาว  และวิทยุชุมชนซึ่งเปนส่ือที่
ชาวบานเขาสมอคอนใชกันอยูในปจจุบัน   ซ่ึงทําใหชาวบานไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต   มีความรูความเขาใจถึงความจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารภายในชุมชนที่เข็มแข็ง  เปน
ส่ิงจําเปนตอการพัฒนา   ดังนี้ 
   สื่อบุคคล  
    การใชส่ือบุคคลของชาวบานที่นี่มีความสําคัญในบริบทของเรื่องนั้นๆ ตอขาวสารที่
ตองการเผยแพรไปสูชาวบาน   และสามารถชักจูงใจผูรับสารไดโดยใชวิธีการพูดคุยแบบเปนกันเอง  
ในขณะเดียวกันทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะที่ยืดหยุนปรับใหเขากับชาวบานเเปน
รายๆ ไปทําใหไดรับทราบความรูสึกนึกคิดของชาวบานแตละคนไดทันที    
   ส่ือบุคคลเปนสื่อที่ดีที่สุดในการสรางทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   แตก็มี
ขอเสียคือ ไมสามารถที่จะสงขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว  การเปดรับ
ขาวสารของชาวบานเขาสมอคอน   ส่ือบุคคลจะมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรูขาวสารและ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบาน   
   จากการศึกษาพบวา   สื่อบุคคลดังกลาวจะมีอิทธิพลแตกตางกันตามบริบทของเรื่อง
นั้นๆ  ในหมูบาน เชน  เรื่องการศึกษาก็จะเปนครู  การเกษตรก็จะเปนเกษตรอําเภอ  หรือในศูนยเรียนรู
เขาสมอคอนก็จะเปนปราชญชาวบาน  เปนตน 
   ส่ือบุคคลยังเปนสื่อพื้นฐานที่ยังมีประสิทธิภายในตัวของมันเองอยู  ชาวบานยังคง
ยอมรับในสื่อบุคคลวาสะดวก  และมีประสิทธิภาพ  เพราะจะใหชาวบานไปรับส่ือท่ีเปนเทคโนโลยี
ก็คอนขางจะลําบากพอสมควร   เพราะสวนมากชาวบานไมคอยมีโอกาสไดเรียนหนังสือกันมากนัก  
ส่ือบุคคลประเภทเจาหนาที่สงเสริมจะเปนสื่อท่ีชาวบานจะสามารถไดความรูมากที่สุด  ยกตัวอยาง
เชน  การประชุมภายในหมูบานจะมีความจําเปนมากเพราะจะเปนศูนยกลางในการสื่อสารใหกับ
ชาวบานไดรับทราบถึงขาวสารตางๆได   และจะมีการประชุมรวมกันของชาวบานเดือนละครั้ง  
หรือมีเหตุการณดวน  หรือเร่ืองที่มีความสําคัญตอหมูบานก็จะมีการเรียกประชุมดวน   ซ่ึงเนื้อหาใน
การประชุมก็จะเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน การระดมความคิดแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และความ
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เปนไปในหมูบาน  โดยการประชุมแตละครั้งจะมีการสอดแทรกเรื่องศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนกับเรื่องชุมชนเขมแข็งเขาไปดวย    

   หอกระจายขาว 
    หอกระจายขาวเขาสมอคอน  จัดอยูในรูปแบบของการสื่อสารเฉพาะกิจมีจุดมุงหมาย
หลักอยูที่ผูรับเฉพาะกลุม   หอกระจายขาวตั้งอยูภายในอนามัยของหมูบานมีลําโพงกระจายอยู  3  
แหงรอบๆหมูบาน ซ่ึงใชสําหรับประกาศแจงขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับหมูบาน   
   การศึกษาพบวา   การดําเนินงานของหอกระจายขาวของเขาสมอคอนนั้น  สวน
ใหญยังมีปญหาในการเลือกขาวสารที่จะนําออกเผยแพร รวมทั้งขาดผูรับผิดชอบที่มีความรูดาน
การทํางานโดยตรง  ทําใหประสิทธิภาพของว ิทย ุช ุมชนลดลงไปบางจากที ่ควรจะเป น           
โดยสวนมากก็เปนเรื่องขาวสารทั่วไปไมไดเฉพาะเจาะจงเทาที่ควร  สวนมากใครมีความรูเรื่อง
อะไรก็จะเปนคนนั้นที่กระจายเสียง  จึงทําใหหอกระจายขาวไมไดทําหนาที่เปนสื่อสาธารณะ
ของชุมชนที่แทจริงเทาที่ควร   และปจจัยสําคัญที่ทําใหหอกระจายขาวยังมีความสําคัญตอหมูบานเขา
สมคอน  คือ  ความสะดวกในการใชงาน  ความรวดเร็วในการสงขาวสาร  และความเปนเจาของสื่อและ
บริหารกันเองของชาวบานเขาสมอคอน 

  หอกระจายขาวเขาสมอคอนถูกใชประโยชนไปในทางการใหขาวสารมากกวาการให
ความรู  แตก็ยังคงไวในประโยชนอันมีคายิ่ง  โดยสวนมากก็เปนเรื่องของการสงขาวสารทั่วไป
ไมไดเฉพาะเจาะจงเทาที่ควร   สวนมากใครมีความรูเร่ืองอะไรก็จะเปนคนนั้นที่กระจายเสียง  จึงทํา
ใหหอกระจายขาวไมไดทําหนาที่เปนส่ือสาธารณะของชุมชนที่แทจริงเทาที่ควร เพราะในหมูบาน
เขาสมอคอนมีวิทยุชุมชนที่เปนเมนหลักของการสื่อสารอยูดวยจึงทําใหหอกระจายขาวเปนแคหอสง
ขาวสารของหมูบานเทานั้น  และบทบาทที่สําคัญที่สุดของหอกระจายขาวเขาสมอคอนคือ  การ
สรางการมีสวนรวมของชาวบาน ใหรูจักการพัฒนาชุมชน  และการรับรูในสิทธิการสื่อสารของ
ตนเองที่พึงมี 

   วิทยุชุมชน 
   วิทยุชุมชนเขาสมอคอนเปนการบริหารงานในรูปแบบของการมีสวนรวมอยางแทจริง   
ซ่ึงคนในชุมชนจะสามารถเขาถึงส่ือไดงาย  สะดวก  และสามารถมีสวนรวมในการจัดรายการ             
การบริหารจัดการ  วางแผนเกี่ยวกับการผลิตส่ือในชุมชนเอง   ซ่ึงจุดเริ่มตนเกิดขึ้นมาจากหนวยงาน
ทหาร  เปนหนวยงานที่เขามาในหมูบานในชวงเลือกตั้งตอนที่มีการปฏิวัติในคณะรัฐบาล คมช.       
ที่ผานมา   เพื่อเขามาอธิบายใหชาวบานเขาใจในเรื่องของการเมือง  และทําความเขาใจกับชาวบาน
ในเรื่องของการปฏิวัติ   เพื่อใหความรูในเรื่องของการปฏิวัติวา  ทําไมถึงตองปฏิวัติ  และปฏิวัติไป
เพื่ออะไรแลวหลังจากปฏิวัติแลวเราจะปฏิบัติตัวในระบอบประชาธิปไตยอยางไร  แสดงความเปน
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กลางในการพูดมากที่สุดเพื่อเปนการใหความรูกับชาวบานเขาสมอคอน   และเมื่อเหตุการณ
บานเมืองเขาสูสภาวะปกติก็ออกไปจากหมูบาน  ซ่ึงในจุดนี้เองที่ชาวบานเล็งเห็นประโยชนของวทิยุ
ชุมชนและเปนตัวจุดชนวนที่จะอยากจะเปนเจาของสื่อ  ในขณะที่ชาวบานไมเคยมีวิทยุชุมชนเปน
ของตัวเองก็เห็นความสําคัญ  และมีประโยชนตอชุมชนเปนอยางมากก็อยากที่จะใหวิทยุชุมชนแหง
นี้คงอยูตอไป   ก็เลยหาหนทางใหไดมาซึ่งส่ือวิทยุชุมชน   และก็ตอสูกันเรื่อยมาจนไดเปนวิทยุ
ชุมชนและสิทธิในการเปนเจาของสื่อของตัวเอง 

นอกจากนี้   วิทยุชุมชนเขาสมอคอนเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแบบมีสวนรวมใน
การจัดรายการและมีการบริหารจัดการ  วางแผนเกี่ยวกับการผลิตส่ือในชุมชนเอง   ชาวบานเปน
ศูนยกลางของความคิดและเริ่มตนมิใชการคิด    หรือการเริ่มตนมาจากหนวยงานของรัฐและเอกชนผู
หนึ่งผูใดภายใตกรอบการเปนพี่เล้ียงใหกับประชาชนหรือความชวยเหลือในการดําเนินงานที่เปนตัวของ
ตัวเอง    วิทยุชุมชนเขาสมอคอนจะเนนหลักการที่สําคัญ  3  ประการ 

การเขาถึง  (Access)    เปดโอกาสใหประชาชนเลือกรายการหรือเขาไปจัดทําในสิ่งที่ไม
เปนประโยชนแกตัวเอง  และไมเปนประโยชนแกตัวเองไดตราบเทาที่ไมขัดกับกฎหมาย  นอกจากนี้ยัง
เปนชองทางที่ใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอรายการหรือแสดงความตองการ
เปล่ียนแปลงรายการ  รวมทั้งการเสนอใหมีการปรับเปลี่ยนไดแมแตคณะผูผลิตรายการหรือผูควบคุม
การทํางานของสื่อนั้นก็สามารถจะเปลี่ยนได 
 การมีสวนรวม (Participation)  เปดโอกาสใหชาวบานมีสวนรวมในทุกระดับ   ในระบบ
การสื่อสารไมวาจะเปนเรื่องการวางแผนการสื่อสารภายในชุมชน  ตั้งแตเร่ิมคิดไปจนกระทั่งการผลิต
การจัดการ  การใชส่ือในชุมชนตางๆ   ชาวบานในหมูบานจะตองมีสวนรวมหรือมีโอกาสเขารวมไดทุก
ขั้นตอน 
 การจัดการดวยตัวเอง  (Self – management)   การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเอง
ตามวิถีทางกระบวนการประชาธิปไตยและการตัดสินใจนั้น  ประชาชนในชุมชนมีอํานาจตัดสินใจตั้งแต
เริ่มคิด  วางแผนไปจนกระทั่งการกําหนดนโยบายการบริหารและการลงมือผลิตส่ือดวยตัวเองได   

  วิทยุชุมชนของหมูบานเขาสมอคอนเปนส่ือที่เกิดขึ้น  เพื่อเปดเปนพื้นที่ใหกับคนที่ไม
เคยพูดไดมีโอกาสพูด    ชาวบานซึ่งถูกบังคับใหเปนฝายฟงมาตลอดไดสลับสับเปลี่ยนมาเปนคนพูด
บาง    มีชาวบานหลายคนในเขาสมอคอนที่สงลูกหลานเขามาเปนอาสาสมัครดําเนินรายการรวม DJ   
ทําใหตอนนี้วิทยุชุมชนเขาสมอคอนมี  DJ  ที่เปนเยาวชนอยูหลายคนเพื่อฝกทักษะการพูด   ทําให
รูสึกถึงความมั่นใจในการพูดและพูดไดอยางชานฉลาดมากขึ้น  แมวาจะไมเคยพูดตอหนาสาธารณะ
ผานไมโครโฟนมากอนเลยก็ตาม      
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  จากการศึกษาพบวา   แทบทุกบานจะตองฟงรายการวิทยุชุมชน  เพราะทุกบานจะมี
วิทยุฟงและเลือกฟงในชวงของรายการที่ตัวเองชอบ  เพราะถาเปนเรื่องของการเกษตรก็จะเปน 
ผูชวยจํานงค   ซ่ึงก็พูดเรื่องศูนยเรียนรูอยูเรื่อยๆ ในตอนที่ศูนยเรียนรูเร่ิมกอตั้งใหมๆ  วิทยุชุมชน
ของเขาสมอคอนนี่มีบทบาทมากตอเร่ืองการเกษตรในหมูบาน  เพราะคนที่นี่สวนมาทําการเกษตร
ทั้งหมด    การรับฟงวิทยุชุมชนของชาวบานเขาสมอคอนสวนใหญยังคงไมคอยกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอรายการหรือประเด็นปญหาของชุมชนเทาที่ควร  แตยังคงเปนนักฟงวิทยุ
ตามปรกติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา   มีเพียงแควาเอามาวิพากษวิจารณกันในหมูเพื่อนฝูงเทานั้น  ตาม
ความเคยชินที่คนในชุมชนมักไมกลาแสดงความคิดเห็น   

 
5.3   ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา  
  1.  การศึกษามีลักษณะที่ตองคนหาสิ่งที่เปนอดีตมาตอบคําถามในบางวัตถุประสงค 
ในเรื่องของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสําหรับคนที่เคยทํามาในรุนแรกๆ  ทําใหคําตอบที่
ไดรับมีความหลากหลาย  ทําใหกรอบในการเขียนกวางมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงตองกําหนดกรอบลง
มาใหแคบลงกวาที่ตั้งใจไวในตอนแรก 
  2.  ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นบทบาทของผู ชวยผูใหญบานมีบทบาทมากกวา
ผูใหญบาน  ทําใหทราบวาการที่ชาวบานจะไวใจขึ้นอยูกับความสามารถในตัวผูนํานั้นๆ   
  3.  การสื่อสารของหมูบานเขาสมอคอนทั้ง  3  ลักษณะ คือ  สื่อบุคคล  หอกระจาย
ขาว   และวิทยุชุมชน  ความสําคัญก็จะแตกตางกันออกไปในบริบทของการใชงาน  แตวิทยุชุมชน
จะมีความสําคัญที่สุดเพราะเปนสื่อที่มีความซับซอน  และมีผลประโยชนแอบแฝง  และเปนสิ่งที่
ชาวบานหวงแหนมาก  เพราะเปนสิ่งกระตุนใหชาวบานหันมาสนใจในเรื่องสิทธิการรับขาวสาร
กันมากขึ้นจากที่ไมเคยมีใครใสใจกับเรื่องนี้เลย 
 
5.4   ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 
  1.  เพื่อใหเกิดความรอบรูในเรื่องวิทยุชุมชนเขาสมอคอนเพิ่มมากขึ้น ผูศึกษาขอ
เสนอแนะใหมีการศึกษาในเรื่องการมีสวนรวมของวิทยุชุมชนเขาสมอคอนเพิ่มขึ้น   เพื่อศึกษาลงลึก
ไปอีกขั้นหนึ่ง  ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ยังไมลงลึกเทาที่ควร   
  2.  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา     
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน  อ.ทาวุง  ต.เขาสมอคอน  จ.ลพบุรี  เฉพาะการมีสวน
รวมของผูเขารวมศูนยเรียนรูฯ   และการมีสวนรวมของการสื่อสารภายในชุมชน  ในการศึกษาวิจัย
ในครั้งตอไปหากมีการศึกษาถึงกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูรับสาร โดยศึกษาถึงทัศนคติ พฤติกรรมและ
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ความพึงพอใจของชาวบานเขาสมอคอนที่มีตอวิทยุชุมชน  จะเกิดประโยชนทั้งทางวิชาการและการ
ส่ือสารภายในชุมชน  เพราะชาวบานเขาสมอคอนยังไมตระหนักถึงสิทธิของการมีสวนรวม
เทาที่ควร 

3.  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงภาพรวมของการมีสวนรวมใน 2  เร่ือง  คือ  เร่ือง
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  และการสื่อสารภายในชุมชน ซ่ึงไมไดเจาะลึกในการใชการ
ส่ือสารของชาวบานแตละประเภท  สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปผูวิจัยเสนอแนะใหมี
การศึกษาเฉพาะเจาะจงในการใชเครื่องมือการสื่อสารชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน  หอกระจายขาว        
ส่ือบุคคล   และวิทยุชุมชน   เพื่อการเจาะลึกในการแสวงหาขอมูลในการวิจัย 
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       ภาพที่ 1  สภาพแหลงน้าํของศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงชุมชนเขาสมอคอน 

 
 
 

 
                                                 ภาพที่ 2  ผลิตภัณฑดอกชวนชมที่พรอมจําหนาย 
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ภาพที่  3  แปลงปลูกพริกบริเวณศนูยเรียนรูฯ 

 
 

 
ภาพที่  4  แปลงปลูกผักกาด 
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ภาพที่ 5  ภาพพระอาทิตยตกตอนเย็นบริเวณดานหลังศูนยเรียนรูฯ 

 
 

 

                                         ภาพที่  6  สภาพบานที่ผูเขียนไปขอพักอาศัยในชวงที่เก็บขอมูลอยู 
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 ภาพที่  7  สภาพบริเวณหมูบานเขาสมอคอนที่ถายจากบนวัดเขาสมอคอน 

 
 

 
 

                                                            ภาพที่  8   สถานีอนามัยเขาสมอคอน 
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ภาพที่  9   ศูนยประชุมภายในหมูบานเขาสมอคอน 

 
 

 
                           ภาพที่   10   บอรดเผยแพรความรูของหมูบานตั้งอยูภายในศูนยประชมุ 
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ภาพที่  11  หองสมุดขนาดเลก็ของหมูบานใชเปนแหลงหาความรู 

 
 

 
ภาพที่  12  สภาพบริเวณรอบนอกหมูบาน 
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  ภาพที่ 13   ผูเขียน(เสิ้อสีดํา)ขณะรับเชิญเขารวมจัดรายการวิทยุชุมชนในชวงของนายบุญชู 
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