การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่ น (Communication in Rural Development)

บทที่ 3
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
การสื่อสารเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคม ซึง่ ส่งผลให้ ชีวิตและสังคมดํารงอยู่และดําเนิน
ต่อไปได้ เมื่อใดที่ไม่มีการสื่อสาร เมื่อนันก็
้ ไม่มีสงั คม และในทางตรงกันข้ าม หากไม่มีสงั คมก็ไม่มี
การสื่อสาร นอกจากการสื่อสารและสังคมจะเป็ นเสมือนเงาของกันและกันแล้ ว การสื่อสารยังถูก
นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก่อให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ
ทังด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ทําให้ ประชาชนได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่จําเป็ นแก่
การดํารงชีวิต มีความรู้ ความเข้ าใจถึงความจําเป็ นในการพัฒนา จึงถือได้ ว่าการสื่อสารเป็ นปั จจัย
ที่สําคัญปั จจัยหนึง่ ในการพัฒนาสังคมและพัฒนาท้ องถิ่น
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา กําเนิดขึ ้นในประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเชีย อัฟริ กา และ
ลาตินอเมริ กา ในยุคแรกช่วง ค.ศ. 1960 เมื่อมีผ้ นู ําแนวคิดการใช้ ประโยชน์จากการสื่อสารให้ ไปมี
บทบาทสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ โดย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา หมายถึง การนํ าเอาการสื่อสารทุกรู ปแบบมาช่วยส่งเสริ ม
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศ ได้ แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ทังนี
้ ้เพราะในประเทศที่กําลังพัฒนาเช่นประเทศไทยนัน้ มีความจําเป็ นเร่ งด่วนจะต้ องกระตุ้นและ
เร่ งเร้ ากระบวนการพัฒนาประเทศให้ บรรลุเป้าหมายตามต้ องการ ผู้วางแผนและนโยบายเห็นว่า
การสื่อสารเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ กระบวนการพัฒนาประเทศสําเร็ จลุล่วง
ไปด้ วยดี
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา มีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตรงที่หน้ าที่ของการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดี
ขึ ้น กล่าวโดยย่อคือ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเป็ นการประยุกต์การสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาในด้ านต่างๆ ดังนัน้ จําเป็ นต้ องมีทฤษฎี กลยุทธ์ การวิจยั และการวางแผนที่เหมาะสมตาม
ความต้ องการของแต่ละสังคม ซึง่ แตกต่างไปจากการสื่อสารทัว่ ไป
นักวิชาการด้ านการสื่อสารและการพัฒนา ได้ เริ่ มให้ ความสําคัญอย่างจริ งจังเกี่ยวกับการ
สื่อสารในฐานะที่เป็ นปั จจัยต่อการพัฒนาสังคมเมื่อไม่นานมานี ้เอง มิลลิแกน (Milllikan, 1967
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หน้ า 3) ได้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ความก้ าวหน้ าของการสื่ อ สารมวลชนและการขนส่ ง สมัย ใหม่ เป็ น
ปั จจัยพื ้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงหรื อการพัฒนาบุคคลและสังคม
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2526 องค์การสหประชาชาติได้ ประกาศให้ เป็ นปี การสื่อสารโลก ทัง้ นี ้
เพื่อให้ แต่ละประเทศได้ พิจารณาและตรวจสอบอย่างลึกซึ ้งถึงระบบการสื่อสารในประเทศของตน
ในทุกระดับ เพื่อจะได้ ทําการปรับปรุง แก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและความต้ องการของ
ตนในอันที่จะใช้ การสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยส่วนรวม ซึง่ ในโอกาส
เดียวกันนันเอง
้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ รัชกาลปั จจุบนั ได้ พระราชทานพระบรมราโชวาท
ความตอนหนึง่ ว่า (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, 2526 หน้ าคํานํา)
“...การสื่อสารเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้ างสรรค์ความเจริ ญก้ าวหน้ า
รวมทัง้ รั ก ษาความมั่น คงและปลอดภัย ของประเทศ ซึ่ง ในสมัย ปั จ จุบัน สถานการณ์ ข องโลก
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสําคัญมากเป็ น
พิ เ ศษ ทุก ฝ่ ายและทุก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสื่ อ สารของประเทศ จึ ง ควรได้ ร่ ว มมื อ กัน
ดําเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ ชิดและสอดคล้ อง สําคัญที่สุดควรจะได้ พยายาม
ค้ นคว้ าวิชาการอันทันสมัยให้ ลกึ ซึ ้งและกว้ างขวาง แล้ วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพ
แน่นอนมาปรับปรุ งใช้ ด้วยความฉลาดริ เริ่ มให้ พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้ านเมือง
ของเรา เพื่อให้ กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้ พฒ
ั นาอย่างเต็มที่และสามารถอํานวยประโยชน์
แก่การสร้ างเสริมเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนเสถียรภาพของบ้ านเมืองได้ อย่างสมบูรณ์แท้ จริง...”
ในฐานะที่การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา สังคมที่มีการสื่อสารดีย่อมมีเครื อข่าย
การสื่อสารประเภทต่างๆ ที่ครอบคลุมพื ้นที่เป้าหมายได้ กว้ างขวาง ทําให้ ประชาชนสื่อสารกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว ทังภายในและภายนอกตั
้
วหมู่บ้าน ตําบลหรื ออําเภอ ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้ เท่าทันต่อสถานการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเกษตร เศรษฐกิจ การเมือง การสาธารณสุข
การศึกษา และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ อันนําไปสู่
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ดีขึ ้น ทําให้ ชมุ ชนโดยรวมพัฒนาได้ เร็ วขึ ้น เช่น ในแง่ของ
เกษตรกร การได้ รับรู้ เรื่ องราวเกี่ยวกับสภาวะการตลาด รู้ แหล่งซื ้อปั จจัยการผลิตราคาถูกและรู้
แนวโน้ มราคาสินค้ าการเกษตรแต่ละประเภท จะช่วยสร้ างเสถียรภาพทางรายได้ และลดปั ญหาการ
เอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้ าคนกลางได้
และจากแนวคิดการพัฒนาในบทที่ 2 ทําให้ สามารถแบ่งแนวคิดการพัฒนาออกเป็ น 3 ยุค
ได้ แก่
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1) ยุคแนวคิดการทําให้ ทนั สมัย 2) ยุคแนวคิดการพึ่งพิง 3) ยุคแนวคิดทางเลือก ซึง่ ในแต่
ละยุคก็มีการใช้ การสื่อสารมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาประเทศ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาในแต่ละยุคได้ ดงั นี ้
1) ยุคแนวคิดการทําให้ ทันสมัย แนวคิดในช่วงนี ้มุ่งสนใจอยู่ที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยวัดค่าความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวัดค่าความเจริ ญเติบโตจากรายได้ ประชาชาติ ทํา
ให้ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูส่ งั คมอุตสาหกรรม โดยเชื่อว่ากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมสามารถสร้ างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความทันสมัยให้ กับสังคมไทยได้
โดยเป็ นการส่งเสริมในรูปแบบและทิศทางที่รัฐต้ องการให้ เป็ นมากกว่า
การสื่อสารในยุคนีจ้ ึงถูกนํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือเผยแพร่ ข่าวสารการพัฒนาการ
ลงทุน ทางอุต สาหกรรม ในการเร่ ง สร้ างโครงสร้ างพื น้ ฐานและการสร้ างงาน โดยกระตุ้น ให้
ประชาชนเห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้ สูงขึ ้นตามแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การสื่อสารที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็ นสื่อมวลชนเพื่อโน้ มน้ าวใจประชาชนเป็ นหลัก
และเป็ นลักษณะการสื่อสารจากบนลงล่าง เป็ นการยัดเยียดข่าวสารมากกว่าการสร้ างความเข้ าใจ
โดยมีความเชื่อว่าผู้รับสารเป็ นผู้เฉื่อยชา
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่นํามาใช้ ในยุคนี ้ ได้ แก่
1.1 ทฤษฎีของแดเนียล เลินเนอร์
เลินเนอร์ (Daniel Lerner,1958) จําแนกการพัฒนาเป็ นสองระดับคือ ระดับ
สังคม เรี ยกว่า การพัฒนา และระดับบุคคล เรี ยกว่า การทําให้ คนทันสมัย โดยเสนอขันตอนการ
้
พัฒนาสังคมมนุษย์ว่าเริ่ มจากสังคมโบราณ ผ่านสังคมที่กําลังเปลี่ยนรู ปไปสู่สงั คมสมัยใหม่ โดย
้
ความแตกต่างกัน ในสังคมโบราณระบบ
ชี ้ให้ เห็นว่าระบบการสื่อสารในระบบสังคมทังสองแบบมี
การสื่อสารเป็ นแบบการติดต่อโดยอาศัยปากเปล่า การแลกเปลี่ยนข่าวสารจํากัดอยู่เฉพาะภายใน
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพียงส่วนน้ อย เนื ้อหาข่าวสารส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับ
ความประพฤติของสมาชิกภายในกลุม่ และผู้ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารมักเป็ นผู้ที่
มีตําแหน่งทางสังคมสูง ส่วนในสังคมสมัยใหม่นนั ้ ระบบการสื่อสารเป็ นในรูปการติดต่อโดยอาศัย
สื่อกลาง การแลกเปลี่ยนข่าวสารจึงขยายขอบเขตกว้ างขวางคลุมไปถึงกลุ่มชนต่างๆ ที่กระจัด
้
ม่ ชน และ
กระจายอยู่ เนื ้อหาข่าวสารมักเป็ นรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทังภายในและภายนอกกลุ
ผู้ที่ ทํ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การสื่ อสารมักเป็ นผู้ที่ ได้ รับ การฝึ กอบรม และมี ความชํ า นาญงานด้ า นนี ้
โดยตรง นัน่ ก็คือสื่อมวลชนและแนวคิดของเลินเนอร์ ยังสรุ ปกระบวนการพัฒนาว่าจะเริ่ มต้ นเมื่อ
กลุ่มชนเคลื่อนย้ ายอพยพจากท้ องถิ่นชนบทไปยังท้ องถิ่นในเมือง เมื่อประชาชนรวมตัวกันมากขึ ้น
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ในเขตนคร จะช่วยให้ ระบบการเรี ยนรู้ตามโรงเรี ยนหรื อสถานที่ตา่ งๆ เป็ นไปโดยสะดวกและง่ายขึ ้น
ทําให้ ระดับการรู้ หนังสือและการศึกษาขยายตัวแพร่ หลายออกไป เมื่อคนรู้ หนังสือมากขึ ้นก็จะมี
โอกาสรับทราบข่าวสารต่างๆ จากสื่อมวลชนมากตามไปด้ วย และการรับทราบข่าวสารนี ้เองจะ
้ ่อมวลชน ได้ แก่ หนังสือพิมพ์
ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้ าใจของประชาชนไปในตัวด้ วย นอกจากนันสื
นิ ต ยสาร วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และภาพยนตร์ จะช่ ว ยกระตุ้ นให้ คนสนใจ และเข้ าร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ ้น และช่วยสร้ างความปรารถนาใหม่ให้ กบั คน
ในสังคม การมีสว่ นร่วมของประชาชนถือว่าเป็ นเป้าหมายสําคัญของสังคมสมัยใหม่ ตามความคิด
ของเลินเนอร์ สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญมากที่จะเป็ นตัวเร่ งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะ
ความทันสมัย
1.2 ทฤษฎีของเอเวอร์ เร็ต เอ็ม โรเจอร์
เอเวอร์ เร็ ต เอ็ม โรเจอร์ ส (Everett M. Rogers,1983) เป็ นผู้เสนอทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องกับการเผยแพร่ นวัตกรรม ซึง่ มีสาระสําคัญที่ว่า การสื่อสารมวลชนเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทํา
ให้ แนวคิดใหม่ก ระจายแพร่ หลายไปในสังคม ทํ าให้ คนทัน สมัย โดยผ่านกระบวนการเรี ยกว่า
กระบวนการรับนวัตกรรมใน 5 ขันตอน
้
คือ ขันการตระหนั
้
ก ขันความสนใจ
้
ขันการประเมิ
้
นผล ขัน้
การทดลอง และขันการยอมรั
้
บนวัตกรรม
ซึง่ นวกรรมหรื อนวัตกรรม หมายถึง แนวความคิดต่างๆ แบบแผนพฤติกรรมหรื อ
สิ่งของใหม่ ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่เดิม คําว่า “ของใหม่” ในที่นี ้ ครอบคลุมถึงเรื่ องราวต่างๆ
อย่ า งกว้ า งขวาง ทัง้ สิ่ ง ที่ ม องเห็ น สามารถสัม ผัส ได้ ด้ ว ยประสาทสัม ผัส ทัง้ ที่ เ ป็ นแบบแผน
พฤติ ก รรม การประพฤติป ฏิบัติ ตัว ตามระบบสัง คม วัฒ นธรรมและประเพณี ต่า ง ๆ ตลอดจน
สิง่ ประดิษฐ์ วิทยาการและสิง่ ที่ไม่เห็นเป็ นวัตถุ
ส่วนการเผยแพร่ นวกรรม เป็ นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่แนวความคิดใหม่หรื อวิธี
้ ้การเผยแพร่ นวกรรมทุกประเภท ประกอบด้ วย
ปฏิบตั ิใหม่ได้ ถกู เผยแพร่ ไปยังสมาชิกในสังคม ทังนี
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1.2.1 นวกรรม การที่บคุ คลจะยอมรับนวกรรมหรื อไม่ และยอมรับได้ เร็ วหรื อช้ า
นัน้ ขึน้ อยู่กับการรับรู้ ของบุคคลที่มีต่อลักษณะของนวกรรม ซึ่งไม่ใช่ลกั ษณะของนวกรรมตาม
ทรรศนะของผู้เ ชี่ ย วชาญ เจ้ าหน้ าที่ ส่ ง เสริ ม หรื อ นัก พัฒ นา ทัง้ นี ก้ ็ เ พราะนวกรรมมี ลัก ษณะ
เช่นเดียวกับความงาม กล่าวคือ ความงามนันขึ
้ ้นอยู่กบั สายตาและการรับรู้ ของผู้ชม และการรับรู้
ของผู้ชมก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ชมนัน่ เอง
ลักษณะของนวกรรมที่สง่ ผลต่อการยอมรับของสมาชิกในสังคม มีดงั นี ้
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1.2.1.1 ประโยชน์ เชิงเทียบ หมายถึง การที่นวกรรมหนึ่งถูกรั บรู้ ว่ามี คุณค่า
เหนือกว่าหรื อสูงกว่าสิ่งที่มีอยู่หรื อเป็ นอยู่เดิมในสังคม ประโยชน์เชิงเทียบอาจจะปรากฏอยู่ในรู ป
ของผลกํ าไรทางเศรษฐกิ จ หรื อการเสริ มสร้ างสถานภาพทางสังคมก็ ได้ เช่น การยอมรับเมล็ด
ข้ าวโพดพันธุ์ใหม่ที่มีความต้ านทานโรค เป็ นต้ น ประโยชน์ เชิงเทียบในกรณีนี ้จะปรากฏอยู่ในรู ป
ของผลกําไรทางเศรษฐกิจ นวกรรมที่ได้ รับการยอมรับว่ามีประโยชน์เชิงเทียบมากกว่าจะได้ รับการ
ยอมรับรวดเร็วกว่า
1.2.1.2 ความเข้ ากั นได้ หมายถึง การที่ นวกรรมได้ รับการยอมรั บว่ามีความ
สอดคล้ องกับค่านิยม ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต ประสบการณ์ในอดีตและความต้ องการของสมาชิกใน
สังคม เช่น เกษตรกรในหมู่บ้านหนึ่งของประเทศโคลัมเบีย เอาปุ๋ยเคมีใส่ลงในเมล็ดมันสําปะหลัง
เพราะเคยเอาปุ๋ยจากมูลสัตว์ใส่ลงไปในลักษณะเดียวกัน หรื อเกษตรกรบางคนใช้ สารเคมียาฆ่า
แมลงฉีดใส่ต้นมันสําปะหลังจนชุ่มแบบเดียวกับที่ฉีดนํ ้ารดต้ นไม้ จึงทําให้ เกิดความเสียหายต่อพืช
ที่ปลูกอันเป็ นผลต่อมาให้ เกษตรกรผู้นนเกิ
ั ้ ดอคติตอ่ นวกรรม
นวกรรมใดๆ ที่ถกู รับรู้วา่ มีความ
เข้ ากันได้ กบั ระบบวัฒนธรรมของสมาชิกในชุมชน จะได้ รับการยอมรับจากสมาชิกเร็ วกว่า
1.2.1.3 ความซับซ้ อน หมายถึง การที่นวกรรมได้ รับการยอมรับว่ามีความยาก
ในการเข้ าใจหรื อการนําไปใช้ นวกรรมใดที่สมาชิกในสังคมรับรู้ว่ามีความซับซ้ อนหรื อยุ่งยาก อัตรา
การยอมรับนวกรรมจะน้ อยกว่านวกรรมที่สมาชิกในสังคมรับรู้ ว่ามีความเรี ยบง่ายในการนําไปใช้
และควบคุม
1.2.1.4 ความสามารถทดลองใช้ หมายถึง การที่สามารถนํานวกรรมไปทดลอง
ใช้ ในจํานวนที่จํากัดได้ นวกรรมใดที่สามารถแบ่งเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อนําไปทดลองได้ จะได้ รับการ
ยอมรั บเร็ วกว่า นวกรรมที่ ไม่สามารถแบ่งเป็ นส่วนย่อยๆ ได้ เพราะเป็ นการช่วยลดความเสี่ย ง
เกี่ยวกับนวกรรม
1.2.1.5 ความสามารถในการสั ง เกตผล หมายถึ ง การที่ ผ ลของนวกรรม
สามารถสังเกตได้ หรื อมองเห็นได้ อย่างชัดเจน นวกรรมใดที่สามารถสังเกตเห็นผลได้ จะได้ รับการ
ยอมรับเร็วกว่านวกรรมที่สงั เกตเห็นผลได้ ยาก
1.2.2 ช่ องสาร การเผยแพร่นวกรรม เป็ นกระบวนการในการเผยแพร่ “สาร” ซึง่ ก็
คือ เนื ้อหาที่เกี่ยวกับนวกรรมได้ ถูกส่งผ่านจากแหล่งสารหรื อผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมบางประการ
ของผู้รับสาร ช่องทางการสื่อสารหรื อสื่อ คือสิ่งที่ขนส่งสารหรื อพาหะของสาร เป็ นเครื่ องมือหรื อ
วิธีการที่สารไหลจากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร
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เกณฑ์ ในการเลือกใช้ ส่ ือหรือช่ องทางการสื่อสาร มีดงั นี ้
1.2.2.1 มีสื่ออะไรให้ เลือกใช้ บ้าง
1.2.2.2 มีงบประมาณมากน้ อยเพียงใด ผู้ส่งสารจะถูกจํากัดการเลือก
โดยเงินหรื องบประมาณ เพราะสื่อแต่ละชนิดมีคา่ ใช้ จ่ายในการดําเนินงานแตกต่างกันไป
1.2.2.3 ความนิยมของผู้สง่ สาร ผู้สง่ สารบางคนอาจมีความผูกพัน หรื อ
นิยมที่จะใช้ สื่อชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เลือกใช้ สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งมากกว่าช่องอื่นๆ
เพราะมีความพอใจในพิธีกร เจ้ าหน้ าที่หรื อรายการของสถานีนนั ้
1.2.2.4 สื่อใดเข้ าถึงประชาชนมากที่สดุ โดยเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สดุ ใน
การสื่ อ สารโดยอาศัย สื่ อ มวลชนเพื่ อ ให้ ส ารไปถึ ง คนจํ า นวนมากนัน้ ผู้ส่ง สารจะต้ องคํ า นึ ง ถึ ง
สมรรถนะในการเข้ าถึงคนจํานวนมากโดยเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยที่สดุ ด้ วย
1.2.2.5 สื่อใดมีอิทธิพลมากที่สดุ เป็ นการพิจารณาดูอิทธิพลของสื่อแต่
้ ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์
ละชนิดว่า สื่อใดมีอิทธิพลมากกว่ากันและสื่อใดมีอิทธิพลมากที่สดุ ทังนี
สถานที่และผู้รับสาร
1.2.2.6 สื่อใดมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้สง่ สารมากที่สดุ ผู้
ส่งสารอาจมีวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ให้ ความรู้ ให้ ข่าวสาร ให้ ความบันเทิงหรื อชักจูง
ใจ ผู้สง่ สารต้ องพิจารณาดูวา่ สื่อใดเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนมากที่สดุ
1.2.2.7 สื่อใดเหมาะสมกับเนื ้อหามากที่สดุ เนื ้อหาของสารก็มีสว่ นที่ ผู้
ส่งสารจะสามารถใช้ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ สื่อของตนได้ เนื ้อหาของสารประเภทหนึ่ง
อาจต้ องใช้ สื่อประเภทหนึง่ ในขณะที่เนื ้อหาของสารอีกประเภทหนึ่ง สามารถใช้ สื่ออีกประเภทหนึ่ง
หรื อประเภทอื่นๆ ได้ ดีกว่า
1.2.3 ช่ วงเวลา ช่วงเวลาในที่นี ้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้
ประกอบการพิจารณากระบวนการเผยแพร่นวกรรม นวกรรมหนึ่งๆ จะได้ รับการยอมรับจากบุคคล
ในสังคมหนึง่ ๆ ภายใต้ ระยะเวลาที่แตกต่างกัน
1.2.3.1 กระบวนการตั ด สิ น ใจเกี่ ยวกั บ นวกรรม (Innovation
Decision Process) เป็ นกระบวนการหรื อการกระทําที่มิได้ เกิดขึ ้นทันทีทนั ใด หากเป็ นกระบวนการ
ที่เกิดขึ ้นติดต่อกันในสมองในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่นานพอสมควร กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับน
วกรรม ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ
1.2.3.1.1 ขัน้ ตระหนัก เป็ นขันแรกที
้
่จะนําไปสู่การยอมรับหรื อปฏิเสธน
วกรรม ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่บุคคลได้ รับรู้ เกี่ยวกับนวกรรม แต่ยงั ได้ ข่าวสารไม่ครบถ้ วนบริ บูรณ์ การรับรู้
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มักเป็ นการรับรู้ โดยบังเอิญ ซึง่ อาจจะทําให้ เกิดการอยากรับรู้ ต่อไป
อันเนื่องมาจากความ
ต้ องการที่จะนํานวกรรมไปใช้ แก้ ปัญหาที่ตนเองประสบอยู่
1.2.3.1.2 ขัน้ ความสนใจ เป็ นขันที
้ ่บุคคลจะเกิดความรู้ สึกชอบหรื อไม่
ชอบนวกรรมนัน้ ๆ ในขัน้ นีบ้ ุคคลจะเริ่ มแสวงหาข้ อมูลอย่างกระตือรื อร้ น เริ่ มมีความสนใจและ
แสวงหารายละเอียดเกี่ ยวกับนวกรรมเพิ่มเติม พฤติกรรมนีจ้ ะเป็ นไปในลักษณะที่ตงใจและใช้
ั้
กระบวนการคิดมากกว่าขันแรก
้
ซึง่ จะทําให้ ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับนวกรรมมากขึ ้น บุคคลจะรับรู้ ว่า
นวกรรมทุกอย่างมีลกั ษณะของความเสี่ยงอยู่ด้วย เขาจึงต้ องการแรงเสริ มเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
บุคคลจะแสวงหาแรงเสริมได้ จากการสื่อสารระหว่างบุคคล
1.2.3.1.3 ขัน้ การประเมินผล เป็ นขันที
้ ่ไตร่ ตรองว่าจะยอมรับนวกรรม
นันดี
้ หรื อไม่ ด้ วยการชัง่ นํ ้าหนักระหว่างข้ อดีและข้ อเสียว่า เมื่อนําไปใช้ แล้ วจะเป็ นประโยชน์ต่อ
้
่จะยอมรับไปปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่หรื อไม่
กิจกรรมของตนหรื อไม่ และประโยชน์ที่ได้ รับนันมากพอที
1.2.3.1.4 ขั ้น ทดลอง เป็ นขั น้ ที่ บุ ค คลทดลองใช้ นวกรรมนั น้ กั บ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็ นการทดลองดูกบั ส่วนน้ อยก่อนว่าได้ ผลดีหรื อไม่ และประโยชน์ที่ได้ รับ
นันมากพอที
้
่จะยอมรับนําไปปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่หรื อไม่
1.2.3.1.5 ขั น้ การยอมรั บ นวั ต กรรม เป็ นขัน้ ที่ บุ ค คลจะแสวงหา
ข่าวสารเพิ่มเติมหรื อแรงเสริ มเพื่อสนับสนุนหรื อยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมที่กระทําไป
แล้ ว แต่บุคคลอาจเปลี่ยนใจไปในทางตรงข้ ามได้ ถ้ าได้ รับข้ อมูลใหม่ท่ีขดั แย้ งกับข้ อมูลที่ได้ รับมา
ขันยื
้ นยันนี ้จะเกิดขึ ้นหลังจากการตัดสินใจในระยะเวลาหนึง่ ในขันนี
้ ้บุคคลใกล้ ชิดจะมีบทบาทมาก
การตัดสินใจเกี่ ยวกับนวกรรมนี ้ บางคนอาจจะยอมรั บได้ เร็ ว บางคน
อาจจะยอมรั บ ได้ ช้ า โดยใช้ เ วลาเป็ นเดื อ นหรื อ เป็ นปี ในการตัด สิน ใจยอมรั บ ขึน้ อยู่กับ ภาวะ
นวกรรมและประเภทของผู้ที่รับนวกรรม ภาวะนวกรรม หมายถึง ความเร็ วหรื อช้ าเชิงเปรี ยบเทียบที่
บุคคลยอมรับนวกรรม เมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม ซึง่ การยอมรับนวกรรมอย่างสมบูรณ์
ต้ องเป็ นการยอมรับด้ วยจิตใจและด้ วยการกระทํา คือการนํานวกรรมไปใช้ อย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวกรรมนัน้ โรเจอร์ (Everett M.
Rogers,1983) อธิบายว่า สามารถจําแนกออกได้ เป็ น 5 ประเภท ตามระดับความรวดเร็ วในการ
ยอมรับนวกรรม ดังนี ้
1. กลุ่มผู้ริเริ่ ม ได้ แก่ ผู้ที่ยอมรั บนวกรรมก่อนคนอื่น กลุ่มนี ม้ ักเป็ นผู้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี การศึกษาสูง มีความกล้ าที่จะเสี่ยงลงทุนหรื อทดลอง ชอบลองของแปลก
ใหม่
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2. กลุ่มรับเร็ วส่วนแรก ได้ แก่ ผู้นําความคิดเห็นในท้ องถิ่น ส่วนใหญ่มกั
เป็ นผู้มีทศั นคติที่ดีตอ่ การเปลี่ยนแปลง มีเหตุผลและเป็ นผู้ได้ รับการยกย่องและนับถือจากผู้คนใน
สังคม
3. กลุ่มรั บเร็ วส่วนมาก ได้ แก่ ผู้ที่ยอมรั บนวกรรมหลังจากที่ พิจารณา
อย่างรอบคอบแล้ ว คนกลุม่ นี ้มักจะยอมรับบรรทัดฐานของสังคมว่ามีความสําคัญมาก ดังนันถ้
้ ามีผ้ ู
ที่ยอมรับกันมาก ก็จะปฏิบตั ติ ามด้ วย
4. กลุ่มรับช้ าส่วนมาก ได้ แก่ ผู้ที่ยอมรับนวกรรมเพราะความจําเป็ นทาง
เศรษฐกิจหรื อแรงกดดันทางสังคม คนกลุม่ นี ้มักเป็ นผู้มีความระแวง ช่างสงสัย ลังเลใจ
5. กลุม่ ล้ าหลัง ได้ แก่ พวกที่ยอมรับนวกรรมช้ าที่สดุ ในสังคม มักเป็ นผู้ที่มี
ความยึดมัน่ อยู่กับประเพณีอย่างเหนียวแน่น ไม่สนใจโลกภายนอก ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
อะไรง่ายๆ
อัตราการยอมรับนวกรรมในระบบสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ระยะเวลากับการยอมรับนวกรรมของสมาชิกในสังคม อัตราการยอมรับนวกรรมนี ้ เป็ นการวัดจาก
จํานวนสมาชิกในสังคมที่ยอมรับนวกรรมนันในช่
้ วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นการวัดความสําเร็ จของการ
เผยแพร่ นวกรรมใดนวกรรมหนึ่งมากกว่าที่จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ยอมรับ นอกจากนี ้
คุณสมบัติของนวกรรมใดที่เหนือกว่านวกรรมอื่น ก็มีแนวโน้ มที่จะได้ รับการยอมรับจากสมาชิกใน
สังคมได้ รวดเร็ วกว่า ยิ่งไปกว่านัน้ อัตราการยอมรับในนวกรรมอย่างเดียวกันก็จะแตกต่างกันไป
ตามระบบสังคมแต่ละระบบด้ วย
1.2.4 สมาชิกภายในระบบสั งคม หมายถึ ง บุคคลหรื อ กลุ่ม บุคคลที่ ไม่เ ป็ น
ทางการ สมาชิ ก ในองค์ ก รหรื อ ในระบบสัง คมย่ อ ย ซึ่ง สมาชิ ก จะรวมตัว กัน เพื่ อ แสวงหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน หรื อเพื่อที่จะกระทําการใดที่มีเป้าหมายร่ วมกัน ระบบสังคมในการศึกษา
เกี่ยวกับการเผยแพร่ นวกรรม อาจหมายถึง กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง กลุ่มองค์กร
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ผู้บริโภค กลุม่ นักศึกษา เป็ นต้ น
แนวความคิดของโรเจอร์ เกี่ยวกับกระบวนการทําให้ คนทันสมัย สรุปว่า สื่อมวลชน
เป็ นปั จจัย สํ าคัญที่ ทํ าให้ คนล้ า หลัง กลายเป็ นคนสมัยใหม่ และสื่อมวลชนมี ผลกระทบต่อ การ
เปลี่ยนแปลงค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของคน บุคคลที่มีการศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้
เป็ นที่ เ คารพนับ ถื อทางสัง คม มี อ ายุพ อสมควร และมี ก ารติด ต่อกับ สัง คมภายนอก มัก รั บ ฟั ง
ข่าวสารจากสื่อมวลชน และสื่อมวลชนนี ้เองมีผลทําให้ บุคคลมีคณ
ุ ลักษณะเยี่ยงคนสมัยใหม่ คือ
สามารถรวมบทบาทของคนอื่นได้ กล้ าตัดสินใจรั บแนวความคิดใหม่ มีความรู้ ทางการเมือง มี
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ความต้ องการประสบความสําเร็จ และทะเยอทะยานในด้ านการศึกษาและอาชีพ แต่หากไม่เปิ ดรับ
สื่อสารมวลชนแล้ ว อาจเปลี่ยนสภาพเป็ นคนสมัยใหม่ได้ ช้าหรื อไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้
2) ยุคแนวคิดการพึ่งพิง แนวคิดนีถ้ ื อกํ าเนิดขึน้ มาเพื่อต่อต้ านการพัฒนาแบบทํ าให้
ทันสมัย แต่เมื่อวิเคราะห์ อย่างละเอี ยดแล้ ว พบว่า แนวคิดการพัฒนาทัง้ สองนีแ้ ทบไม่มีความ
แตกต่างกันเลย ทังสองแนวคิ
้
ดนี ้คงเน้ นการสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังคงใช้ มิติ
เชิงปริ มาณเป็ นแนวทางหลักในการศึกษา เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่ องการสื่อสารเพื่อพัฒนาที่ยงั คง
เป็ นรูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียว และมีลกั ษณะจากบนลงล่าง
ทฤษฎีที่นํามาใช้ ในยุคนี ้คือ ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึง่ พา เป็ นทฤษฎีการสื่อสารที่เกิดขึ ้นใน
กลุ่มประเทศโลกที่ สาม ซึ่งไม่เห็ น ด้ วยกับรู ปแบบการพัฒนาประเทศตามแนวคิดที่ ยึด หลักให้
ประเทศตะวันตกเป็ นต้ นแบบ แล้ วให้ ประเทศด้ อยพัฒนาอื่นต้ องเปลี่ยนแปลงด้ วยการทําตาม
ประเทศเหล่านัน้ โดยเสนอว่าการพัฒนาควรยึดหลักความหลากหลายที่เหมาะสมของประเทศ
ต่างๆ และเน้ นในบริ บทและความต้ องการที่แท้ จริ งของประชาชนผู้รับบริ การข่าวสาร รวมทังการ
้
ระดมสรรพกําลังเพื่อให้ ประชาชนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้ มีอํานาจอย่างแท้ จริ งในทุกระดับของ
สังคม และในช่วงนี ้ได้ มีวิวฒ
ั นาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้ ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างขนานใหญ่ เป็ นสังคมสารสนเทศหรื อสังคมข่าวสาร
3) ยุคแนวคิดทางเลือก จุดเริ่ มต้ นของแนวคิดนี ้เชื่อว่าไม่มีสตู รสําเร็ จเพียงสูตรเดียวใน
การพัฒนาที่สามารถใช้ ได้ ผลในทุกสังคม เป้าหมายการพัฒนาถูกกําหนดมาจากสังคมแต่ละแห่ง
ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องมีลกั ษณะที่เป็ นสากล ในยุคนี ้ได้ มีการนําเสนอคุณลักษณะสําคัญของแนวคิดการ
พัฒนาที่ค่อนข้ างคํานึงถึงมิติของการเมืองในความหมายของการจัดสรรและกระจายอํานาจมาก
ขึ ้น โดยเน้ นให้ มีการกระจายข่าวสารข้ อมูลและผลประโยชน์ทงทางเศรษฐกิ
ั้
จและสังคมอย่างเสมอ
้
ประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง ทังใน
้
ภาคยุติธรรม รวมทังการให้
ระดับการวางแผนและการดําเนินการ
การสื่อสารในระยะนี ้จึงมีบทบาทยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะเมื่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ น
เป้าหมายหลักของการพัฒนา สื่อมวลชนจึงเป็ นช่องทางที่มีบทบาทในการเอื ้อให้ เกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึง่ กันและกันในสังคม เป็ นกระบวนการสื่อสารสองทางหรื อหลายๆ ทาง
ทฤษฎีการสื่อสารที่นํามาใช้ ในยุคนี ้ ได้ แก่
3.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่ วมทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เน้ นให้ เห็นว่าในทุก
ขันตอนของการพั
้
ฒนาควรเน้ นให้ ประชาชนเข้ ามีส่วนร่ วมตังแต่
้ การกําหนดนโยบายและขันตอน
้
การปฏิบตั ิ ประชาชนเป็ นหัวใจสําคัญของกระบวนการสื่อสาร แนวคิดนี ้ได้ นําไปสู่การจัดทําแผน
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และกํ า หนดกลยุท ธ์ เ พื่ อ การพัฒ นาในระดับปฏิบัติในประเทศต่า งๆ อย่า งแพร่ ห ลาย ปั จจุบัน
โครงการพัฒนาต่างๆ ในชนบทจะใช้ กลยุทธ์ การมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยอาศัยเครื อข่ายการ
สื่อสารและข่าวสารเข้ าไปช่วย
3.2 ทฤษฎีใหม่ ในยุค ICT : การหลอมรวมกันของการสื่อสารเป็ นทฤษฎีการ
สื่อสารที่โรเจอร์ สและคินแคดเสนอว่า การพัฒนาควรเน้ นกระบวนการแบ่งปั นข่าวสารซึ่งกันและ
กัน เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจร่ ว มให้ เ กิ ด ขึน้ โดยการเปลี่ ย นจากสื่ อ หลัก ซึ่ง ได้ แ ก่ โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
ภาพยนตร์ สิง่ พิมพ์ มาเป็ นสื่อใหม่ ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ และสื่อที่อาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น
ดาวเทียม สายเคเบิลใยแก้ ว โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น และมีการบูรณาการสื่อเก่าเข้ ากับสื่อใหม่ทาง
อินเตอร์ เน็ต จะทําให้ เกิดผลดีคือ มีการบูรณาการสื่อต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ทําให้ เกิดการเชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่าย และมีการไหลของข้ อมูลข่าวสารทุกทิศทุกทาง ขจัดอุปสรรคเรื่ องเวลาและระยะทาง ทํา
ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการส่ง และแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ข่ า วสาร ทํ า ให้ เ กิ ด เสรี ภ าพในการแสดง
ความเห็ นและแนวคิดอันหลากหลาย เพิ่มโอกาสให้ สาธารณชนและชุมชนได้ มี อํานาจในการ
บริ หารจัดการและควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเองมากขึ ้น นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก
3.3 ทฤษฎี ก ารกํ า หนดวาระ เน้ น ว่ า สื่ อ มวลชนควรทํ า หน้ า ที่ ใ นการเสนอ
ข้ อเท็จจริ งและข่าวสารที่จําเป็ น และมีประโยชน์ ทางด้ านการเมืองแก่ประชาชน เพราะยิ่งเลือก
เสนอประเด็นใด ประเด็นนันก็
้ จะได้ รับความสนใจว่าเป็ นประเด็นสําคัญ
แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดวาระ เน้ นความสําคัญของหน้ าที่สื่อมวลชนใน
ด้ านเสนอข่าวสารมากกว่าหน้ าที่ ในทางชักจูงใจหรื อโน้ มน้ าวใจ อีกนัยหนึ่ง สื่อมวลชนควรทํ า
หน้ าที่ในการเสนอข้ อเท็จจริ งและข่าวสารที่จําเป็ นและมีประโยชน์ทางด้ านการเมืองแก่ประชาชน
มากกว่าจะมุง่ ชักจูงใจเปลี่ยนแปลง หรื อล้ างสมอง ประชาชนเช่นที่ปฏิบตั กิ นั มาแล้ ว
ในวงการสื่อสาร ความหมายของการกําหนดวาระ สามารถนํามาปรับเข้ ากันได้ วา่
สื่อมวลชนทังหลายเป็
้
นผู้กําหนด (set) วาระการประชุม (agenda) เกี่ยวกับปั ญหาหรื อประเด็น
หัวข้ อทางการเมืองเอาไว้ ประชาชนผู้รับข่าวสารทัว่ ไป เปรี ยบเหมือนผู้เข้ าร่ วมประชุม จึงย่อมจะ
รับทราบหรื อตระหนักถึงปั ญหาหรื อประเด็นต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในวาระนัน้ ผลที่ตามมาคือ
ประชาชนจะคิดและปฏิบตั ติ ามวาระที่สื่อมวลชนกําหนดไว้ เช่นเดียวกับการประชุมทัว่ ไป
ถ้ าพิจารณาความหมายโดยเคร่ งครัด การกําหนดวาระ ชีใ้ ห้ เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้ อหรื อปั ญหาทางสื่อมวลชนกับระดับการรับรู้ หรื อเข้ าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับประเด็นหรื อปั ญหานันๆ
้ อาจกล่าวได้ ว่ายิ่งสื่อมวลชนเลือกเสนอข่าวเกี่ยวกับ
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ประเด็นหรื อปั ญหาใดมากเท่าไร ประชาชนผู้รับสารก็ จะรั บรู้ หรื อตระหนักถึงความสําคัญของ
ประเด็นหรื อปั ญหานันมากยิ
้
่งขึ ้นตามไปด้ วย
หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
การสื่อสารที่เป็ นเครื่ องมือสําหรับการพัฒนาอย่างแท้ จริ ง ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ (เสถียร
เชยประทับ 2538 หน้ า 281-282)
1. ต้ องให้ ประชาชนเข้ ามาเกี่ยวข้ องในกระบวนการสื่อสาร
ประชาชนต้ องเข้ ามาเกี่ยวข้ องทังในฐานะผู
้
้ รับสารและผู้มีสว่ นร่วมในการวางแผนและผลิต
เนือ้ หาของสื่อ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาควรมีลกั ษณะที่ผ้ ูรับสารสามารถควบคุมกระบวนการ
สื่อสารได้ มากกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และผู้สง่ สารสามารถควบคุมกระบวนการสื่อสารได้ น้อยกว่า
ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั จะเห็นชัดเจนว่าในขณะนี ้การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการพัฒนาให้ แก่ประชาชน
ในชนบทไม่วา่ โดยสื่อมวลชนใดๆ ผู้ทําหน้ าที่สง่ สารคือผู้กําหนดกิจกรรมการสื่อสารว่า จะเกิดขึ ้นที่
ไหน อย่างไร เมื่อไร และด้ วยความถี่เท่าใดโดยผู้รับสารไม่ได้ เข้ ามาเกี่ยวข้ องแต่อย่างใดเลย
นอกจากนี ผ้ ้ ูรับ สารมี โ อกาสน้ อ ยมากที่ จ ะได้ รับสารซํา้ ในจุดที่ น่ า สนใจ หรื อที่ มี ค วาม
สลับซับซ้ อน สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งผู้รับสารสามารถอ่านซํ ้าได้ นนั ้ มักไม่เหมาะสมกับชาวชนบทที่มีระดับ
การอ่านออกเขี ยนได้ ตํ่า เพราะฉะนัน้ จึง จํ าเป็ นที่ จะต้ องเน้ น เทคโนโลยีห รื อเทคนิ คที่ ผ้ ูรับ สาร
สามารถเข้ าใจสารตามความต้ องการและตามความสะดวกของตน ถ้ าประชาชนสามารถเข้ าใจ
สาร สามารถเลือกเวลาสถานที่และความถี่ที่จะรับสารแล้ ว ก็น่าเชื่อว่าการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
จะมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. ต้ องเป็ นการผลิตในท้ องถิ่น
ปั จจัยที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่จะทําให้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาประสบความสําเร็ จ
คือ เนื ้อหาของสื่อมวลชนควรได้ รับการจัดทําขึ ้นในท้ องถิ่น เนื ้อหาที่ผลิตในท้ องถิ่นจะเป็ นสิ่งที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ เพราะเกี่ยวข้ องโดยตรงและเข้ ากับสภาพของผู้รับสาร
การผลิตสื่อ ต้ องเริ่ มจากสภาพความเป็ นจริ งที่มีอยู่ และต้ องมีลกั ษณะสอดคล้ องกับสิ่งที่
ชุมชนมี เช่น ด้ านการผลิตสื่อ ควรใช้ วสั ดุจากท้ องถิ่น เทคโนโลยีจากท้ องถิ่น เพื่อตลาดท้ องถิ่น
ลักษณะที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งและความต้ องการของชุมชน จะเป็ นเหมือนวัคซีนป้องกัน
ปั ญหาการพึ่งพาและการครอบงําจากภายนอก ทํ าให้ สื่อในแต่ละชุมชนมีลักษณะเป็ นตัวของ
ตัวเอง ไม่ลืมตัวเอง ไม่ลืมชุมชน สําหรับในแง่นี ้ บางทีการใช้ สื่อมวลชนสมัยใหม่ อาจจะต้ องย้ อน
รอยเดิมกลับไปหารูปแบบและวิถีทางของการสื่อสารที่เคยมีอยูใ่ นชุมชน
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นอกจากนี ้การกระทําดังกล่าวยังสะท้ อนให้ เห็นถึงการเข้ ามีสว่ นร่วมในกระบวนการสื่อสาร
ของประชาชนในท้ องถิ่น เพราะฉะนันเจ้
้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําและเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อ
การพัฒนาควรมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของประชาชนในท้ องถิ่นที่จะเข้ ามีส่วนร่ วมอย่าง
จริงจังในกระบวนการสื่อสารมากกว่าที่จะเป็ นเพียงผู้รับสารที่เฉื่อยชา
3. ต้ องสนับสนุนบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริมหรือนักพัฒนา
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรเน้ น คือ การสนับสนุนบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มใน
ท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนา แต่ระบบเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มมี
ข้ อจํากัดหลายประการที่ทําให้ ไม่สามารถใช้ ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าได้ อย่างเต็มที่
ปั จจุบนั ในสังคมไทยมีเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มในชนบทน้ อยมาก และคงไม่สามารถเพิ่มจํานวน
เจ้ าหน้ าที่เหล่านีไ้ ด้ มากนัก เพราะข้ อจํากัดด้ านงบประมาณ วิธีเดียวที่จะแก้ ปัญหานีไ้ ด้ คือ ให้
เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้ทํางานให้ มากขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สิ่งจําเป็ นที่ต้องทําเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ส่งเสริ มทํางานได้ มากขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ก็คือ การนําเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารมวลชนมาใช้ สนับสนุนเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม
4. ด้ านมนุษยธรรม
การสื่อสารต้ องมีมนุษยธรรม หมายความว่า การสื่อสารและการใช้ สื่อต้ องถือเอา “คน”
เป็ นเป้าหมาย มิใช่เอาเทคโนโลยีหรื อผลกําไรเป็ นเป้าหมาย
5. ด้ านคุณค่ า
้ มอันดีงามที่ตน
การสื่อสารและการใช้ สื่อ ต้ องช่วยให้ ประชาชนเชื่อมัน่ ในระบบคุณค่าดังเดิ
มีอยู่ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอันใด การเปลี่ยนแปลงนันต้
้ องสอดคล้ องกับคุณค่าเดิม
6. ด้ านการสร้ างความเข้ าใจ
การใช้ สื่อต้ องช่วยให้ ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าใจปั ญหาและสภาพแวดล้ อมของตัวเอง ในขณะ
ที่ทกุ วันนี ้ ข่าวจากดาวเทียมช่วยให้ ร้ ูว่าในสหรัฐอเมริ กาประสบภัยพิบตั ิจากไฟไหม้ ป่า แต่การรู้จกั
สถานการณ์ของผู้อื่นเท่านันยั
้ งไม่เป็ นการเพียงพอ จนกว่าเราจะได้ ร้ ู จกั สถานการณ์ของเราอย่าง
้ ที่
แจ่มแจ้ งทะลุปรุ โปร่ งเสียก่อน ชาวบ้ านจําเป็ นต้ องรู้ ว่าเหตุใดในหมู่บ้านของตนจึงแห้ งแล้ ง ทังๆ
ในอดีตเคยอุดมสมบูรณ์ การรู้ สาเหตุที่แท้ จริ งนันเป็
้ นก้ าวสันๆ
้ ก้ าวหนึ่ง แต่เป็ นก้ าวที่สําคัญที่จะ
นําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง
7. ด้ านความเป็ นชุมชน
การใช้ สื่อ จะต้ องเป็ นหนทางให้ ประชาชนเข้ าใจความหมายของ “ความเป็ นชุ มชน”
อย่างแท้ จริ ง และในขอบเขตที่กว้ างขวางขึ ้น แต่ก่อนนันเราจะเห็
้
นว่ามีธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ที่
มุ่งส่งเสริ มบํารุ งให้ สมานฉันท์ทงภายในชุ
ั้
มชนเอง และระหว่างชุมชน มีความมัน่ คงเป็ นปึ กแผ่น
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เช่น งานบุญพระเวส งานเส็งกลอง งานแข่งเรื อ ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อการเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลกัน ในยามที่ฝ่าย
ใดฝ่ ายหนึ่งประสบความทุกข์ ยาก ในปั จจุบนั นีเ้ มื่อเรามีการสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยแล้ ว การ
สื่ อ สารนัน้ ก็ ค วรจะถูก นํ า มาใช้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างสมานฉัน ท์ ใ นหมู่ป ระชาชนให้ แ น่ น แฟ้ นยิ่ ง ขึน้
(กาญจนา แก้ วเทพ 2539 หน้ า 186-187)
บทบาทหน้ าที่ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
การสื่อสารเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาในทุกแง่มุมและทุกระดับ อันเปรี ยบ
ได้ รับเส้ นใยที่เชื่อมร้ อยปั จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิตามเป้าประสงค์ที่มี
ร่ วมกัน อีกทังงานวิ
้
จยั จํานวนมากได้ ระบุว่า การสื่อสารเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็ จ
หรื อความล้ มเหลวในโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น บางโครงการล้ มเหลวเพราะขาดการให้ ข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง บางโครงการขาดกลไกการสื่อสารเพื่อให้ เกิดการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน บางโครงการขาดสื่อบุคคลที่แทรกอยู่ในทุกอณูของการแพร่ กระจาย นว
กรรมการพัฒ นาการนํ าไปสู่ก ารปฏิ บัติอย่างเป็ นรู ปธรรม และการบรรลุตามประสิท ธิ ผ ลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เมื่อนํ าการสื่อสารมารวมกับคําว่าพัฒนาท้ องถิ่น การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ท้ องถิ่น จึงหมายถึง การนําเอาการสื่อสารทุกรู ปแบบมาช่วยส่งเสริ มสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้ องถิ่น เพื่อทําให้ การดําเนินชีวิตของหมู่คนสามารถดํารงอยู่ได้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาในลักษณะ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยที่สภาพแวดล้ อมทังทางด้
้
านกายภาพและชีวภาพยังคงอยู่
จากคํานิยามจะเห็นได้ ว่า การสื่อสารมีบทบาทหน้ าที่ต่อการพัฒนาท้ องถิ่น ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
1. การให้ ขา่ วสาร
ก่อนที่ประเทศจะพัฒนาไปได้ นนั ้ ประชาชนของประเทศจะต้ องรับข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
และเอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาก่อน การสื่อสารเพื่อพัฒนาจึงมีบทบาทหน้ าที่ตอ่ การให้ ขา่ วสาร ดังนี ้
1.1 ขยายขอบเขตของสิง่ แวดล้ อม
ในการนํ า นวกรรมทางความคิด เรื่ อ งการพัฒ นาและโครงการพัฒ นาเข้ า ไปสู่
ประเทศที่ไม่ได้ พฒ
ั นา และประเทศด้ อยพัฒนานัน้ ความจําเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องดําเนินการก็คือ
การขยายขอบเขตของสิ่ง แวดล้ อ มรอบตัว ของคนในประเทศเหล่า นัน้ การขยายขอบเขตของ
สิ่ ง แวดล้ อ มอาจทํ า ได้ โ ดยการแสดงให้ บุค คลเห็ น ความแตกต่า งในด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต ระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงให้ เห็นวิถีชีวิตที่แตกต่าง วิถีทางแห่ง
ความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาและการเปิ ดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็ นต้ น ขอบเขต
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สิ่งแวดล้ อมทางความรู้ ความคิดที่กว้ างขึ ้นจะช่วยให้ บคุ คลมีมมุ มองใหม่ ท่าทีใหม่ ให้ นิยามและ
ความหมายใหม่ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมแบบเดิม ทังนี
้ ้เป็ นที่แน่นอนว่าตราบใดที่บคุ คลยอมรับ
ว่าสิ่งที่ตนเผชิญอยู่นนั ้ เป็ นสิ่งที่ปกติ เป็ นวิถีชีวิต เป็ นธรรมชาติ และไม่ใช่ปัญหาเขา เขาก็จะไม่
ตระหนักถึงความจําเป็ นของการพัฒนาและไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในชีวิต
การสื่อสารเพื่ อขยายขอบเขตของสิ่งแวดล้ อม สามารถใช้ สื่อและรู ปแบบการ
สื่อสารได้ หลายประเภท ทว่าในยุคแรกเริ่ มของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยนัน้ สื่อที่มี
ศักยภาพตอบสนองความต้ องการการพัฒนาและสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการพัฒนาได้ ดีที่สุด
ได้ แก่ สื่อมวลชน
1.2 ดึงประชาชนมาสูจ่ ดุ สนใจ
ในการนํ านวกรรมใหม่เข้ ามาพัฒนานัน้ สื่อมวลชนเป็ นตัวการสําคัญที่จะช่วย
กํ า หนดว่ า ประชาชนควรรู้ เรื่ อ งอะไร โดยการเน้ น จุด สนใจในบางเรื่ อ งแทนที่ จ ะเป็ นเรื่ อ งอื่ น
สื่อมวลชนสามารถที่จะทําให้ เรื่ องเหล่านีม้ ีความสําคัญในการรณรงค์ นี่เป็ นสิ่งที่สําคัญสําหรั บ
ประเทศที่กําลังพัฒนา เพราะหมายความว่า ความสนใจของประชาชนถูกหันเหไปสู่เรื่ องของการ
พัฒนา ความสนใจของประชาชนถูกหันเหไปสูข่ นบธรรมเนียมใหม่ พฤติกรรมใหม่ การปฏิบตั ิด้าน
สุขภาพและการเกษตรแบบใหม่ ผลประโยชน์ที่จะได้ จากการพัฒนาหรื อสิง่ ที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง
จากงานวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึ ษาการทําเกษตรอินทรี ย์ ตําบลหนองโสน
บรู้ นวกรรม
อําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (บุษบา หินเธาว์ และคณะ, 2553) พบว่า ขันตอนการรั
้
ใหม่ที่จะนําเข้ ามาใช้ ในการพัฒนาการเกษตรในชุมชนที่เรี ยกว่า เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรได้
รับทราบข่าวสาร เกิดความสนใจในสิ่งใหม่นี ้จากสื่อมวลชน ได้ แก่ โทรทัศน์ มากที่สดุ เนื่องจากมี
การนํ าเสนอข่าวสารเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยงในสื่อโทรทัศน์ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจํ า จึง ทํ า ให้
เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและต้ องการกระทําไปในทิศทางเดียวกันกับที่โทรทัศน์
ได้ ชกั นําไว้
1.3 ยกระดับความมุง่ มาดปรารถนาของประชาชน
ประเทศที่กําลังพัฒนาประสบกับความจําเป็ นที่จะต้ องกระตุ้นประชาชนให้ หลุด
พ้ นจากการเชื่อโชคตะตา และความกลัวการเปลี่ยนแปลงประเทศจะต้ องส่งเสริ มให้ เกิดความ
้
บบุคคลและระดับชาติ บุคคลจะต้ องมีความปรารถนาที่จะมี
ปรารถนา สิ่งที่ดีกว่าเดิมทังในระดั
ชีวิตที่ดีกว่าเดิม และต้ องตังใจที
้ ่จะทําให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่ปรารถนาในฐานะประชาชนของประเทศ คน
ในชาติจะต้ องมีความมุ่งมาดปรารถนาหรื อความทะเยอทะยานที่ จะทําให้ ชาติของตนมี ความ

90

การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่ น (Communication in Rural Development)

เข้ ม แข็ ง และยิ่ ง ใหญ่ สื่ อ มวลชนสามารถทํ า หน้ า ที่ ใ นการยกระดับ ความทะเยอทะยานของ
ประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนาได้ ถ้ าปราศจากการยกระดับความทะเยอทะยานของประชาชน
ปราศจากการกระตุ้นให้ ประชาชนดิ ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อความเจริ ญของประเทศแล้ วเป็ น
การยากที่จะพัฒนาจะเกิดขึ ้น
1.4 สร้ างบรรยากาศแห่งการพัฒนา
ในการพัฒนานันสื
้ ่อมวลชนมีส่วนสําคัญในการให้ ข่าวสาร เพื่อสร้ างบรรยากาศ
แห่งข่าวสาร เป็ นการกระตุ้นการพัฒนาโดยการแสดงให้ ประชาชนเห็นเครื่ องมือที่ทนั สมัยและชีวิต
ในสังคมที่พฒ
ั นาโดยการเสนอรายงานข่าวเกี่ ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จากที่อื่นในโลก
โครงการพัฒ นาต่า งๆ เป้ าหมายและปั ญ หาของการพัฒ นา ซึ่ง จะทํ า ให้ ป ระชาชนมี ส ายตาที่
กว้ างไกลให้ ความสนใจ เกิดความทะเยอทะยานและย้ อนมาดูตวั เองเพื่อกําหนดว่าอนาคตควรจะ
ก้ าวไปอย่างไร
2. การชักจูงใจ
การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน ท้ องถิ่น ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน คือ
ประชาชนต้ อ งเปลี่ ย นทั ศ นคติ ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมของตนเพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ การ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในสังคม ในประเทศที่กําลังพัฒนา และใช้ การสื่อสารทําหน้ าที่ชกั จูงใจประชาชน
ให้ เปลี่ยนวิถีชีวิตของตน และตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาอย่างจริ งจัง ซึ่งบทบาทของการ
สื่อสารต่อการชักจูงใจมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1 การเป็ นพื ้นที่สาธารณะและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในโลกประชาธิ ป ไตย ไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว่า การสื่ อ สารโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
สื่อสารมวลชน เป็ นการสื่อสารที่มีบทบาทในการเป็ นสื่อกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การตรวจสอบทางการเมือง ทําให้ บุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดกันได้ และสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้ ตลอดเวลา
ซึ่งสื่อมวลชนถือเป็ นพื ้นที่สาธารณะ เพราะเป็ นพื ้นที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับ
ประชาสังคม ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในสังคม ในเชิงวิพากษ์ และการ
ตรวจสอบอํานาจรัฐ ทําให้ เกิดทิศทางของสังคมในรูปของนโยบายสาธารณะในการบริ หารจัดการ
กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิ จและสังคม และการที่ สื่อมวลชนทําหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็เท่ากับเป็ นการเปิ ดโอกาสแห่งการเรี ยกร้ อง ชักชวน และเชือ้ เชิญให้
บุคคลต่างๆ มองเห็นและตระหนักว่าพวกเขาจะได้ ผลประโยชน์อะไรบ้ าง จากการให้ ความร่วมมือ
หรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของสังคม
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2.2 ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของประชาชน
การพัฒนาที่ประสบความสําเร็ จ คือ การพัฒนาที่ต้องลงลึกถึงฐานรากของชุมชน
ทัง้ ในระดับวัฒนธรรมและจิตสํานึก โดยประชาชนจะต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา ส่วน
หลักการที่ สําคัญที่ สุดของการสร้ างการมีส่วนร่ วมก็ คือ การกระจายอํ านาจการตัดสินใจให้ แก่
ชุมชน ให้ ชมุ ชนเป็ นแกนหลักในการคิด การตัดสินใจ การบริ หารจัดการ ฯลฯ ในการทํางานร่วมกัน
นี ้เอง บุคคลจะเกิดการเรี ยนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ก็จะ
ขยายวงกว้ างมากขึ ้นเมื่อมีเครื อข่ายชุมชนเป็ นกลไกสําคัญที่ขบั เคลื่อนขบวนการประชาสังคมใน
การรณรงค์ เ รี ย กร้ องเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาที่ รั ฐ ไม่ เ ห็ น
ความสําคัญ
จากการศึก ษาเรื่ อ งรู ปแบบการสื่ อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มของชาวบ้ า น เพื่ อ การ
จัดการป่ าชุมชนอย่างยัง่ ยืน กรณีป่าชุมชนตําบลท่าอิบญ
ุ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (บุษบา
หินเธาว์, 2553) โดยเน้ นกระบวนการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นกลไกหลักโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านเพื่อการจัดการป่ าชุมชน
อย่ า งยั่ง ยื น เพื่ อ เสริ ม ศัก ยภาพการสื่ อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มและศึก ษาผลที่ เ กิ ด จากการเสริ ม
ศักยภาพการสื่อสารชุมชน เพื่อการจัดการป่ าชุมชนอย่างยัง่ ยืน การดําเนินการครัง้ นี ้ได้ ใช้ วิธีการ
กระตุ้นให้ เยาวชนและชุมชนในพื ้นที่หมู่ 10 และหมู่ 12 ได้ เป็ นสื่อกลางหรื อตัวแทนของชุมชนใน
การกระตุ้นการมีสว่ นร่วมของชาวบ้ าน ให้ เห็นความสําคัญและมีพฤติกรรมอนุรักษ์ ป่าชุมชน พบว่า
รูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชาวบ้ าน เป็ นการสื่อสารสองทาง ได้ แก่ 1) การสื่อสารจาก
ล่างขึ ้นบน เป็ นการสื่อสารผ่านกระบวนการทบทวนปั ญหาตนเองของชาวบ้ าน ที่มีตอ่ ป่ าชุมชนท่าอิ
บุญ เพื่อนําเสนอต่อแกนนํา คณะทํางาน รักษาพื ้นที่ป่าชุมชน และองค์การบริ หารส่วนตําบลท่าอิ
บุญ และ 2) การสื่อสารแนวระนาบ เป็ นการสื่อสารผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคม โดยชาวบ้ านมี
ความพอใจในระดับมากต่อการเสริ มสร้ างศักยภาพการสื่อสารชุมชน ด้ วยกลยุทธ์การสื่อสารอย่าง
มีสว่ นร่วม 4 รู ปแบบ คือ การร่ วมกันจัดทําแผ่นพับและมอบให้ ชมุ ชน การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
จัดรายการหอกระจายข่าว การสร้ างสื่อเฉพาะกิจ ในกิจกรรมสร้ างฝายชะลอนํ ้า และการจัดค่าย
เยาวชนเพื่อป่ าชุมชน ผลการเสริ มศักยภาพการสื่อสารชุมชนด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่ วมของชาวบ้ าน ทํ าให้ ชาวบ้ านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการป่ าชุมชนเพิ่มขึน้ เห็น
ความสําคัญของป่ าไม้ และทําให้ เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป่าชุมชนเพิ่มขึ ้น
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ภาพที่ 9 ชาวบ้ านมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้ างฝายชะลอนํ ้า
2.3 เปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ฝังแน่น
ประเทศที่กําลังพัฒนาสามารถนําการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อมวลชนมาใช้ ในการ
สร้ างทัศนคติใหม่ๆ หรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่ไม่ได้ ยดึ อย่างเหนียวแน่นให้ เปลี่ยนทัศนคติเดิม
ได้ หากเราสามารถสื่อสารให้ ประชาชนเห็นว่าวิธีปฏิบตั ิแบบใหม่เป็ นวิธีการหนึ่งซึ่งไม่ได้ แตกต่าง
ไปจากการปฏิบตั ขิ องประชาชนก็จะทําให้ ประชาชนยอมรับได้ ง่ายขึ ้น
3. การให้ การศึกษา
การสื่อสารสามารถทําหน้ าที่ให้ ความรู้ ที่จําเป็ นแก่ประชาชนเพื่อประชาชนจะได้ สามารถ
ปรั บ ตัว เองให้ เ ข้ า กับ การพัฒ นาประเทศได้ โดยจะใช้ ก ารสื่ อ สารมวลชนทํ า หน้ า ที่ ใ นการให้
การศึกษาแก่ประชาชน ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม การให้ การศึกษาโดยตรง ได้ แก่ การใช้ สื่อมวลชน
สําหรับการศึกษาในโรงเรี ยน โดยทําหน้ าที่เป็ นโสตทัศนูปกรณ์สําหรับชันเรี
้ ยน เพื่อถ่ายทอดความรู้
แก่นกั เรี ยนประกอบการสอนของครู หรื อการใช้ สื่อมวลชนสําหรับการศึกษานอกโรงเรี ยน เป็ นการ
ทําหน้ าที่แทนครู เพื่อถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชนเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรู้ อาชีพ
และความเป็ นอยูข่ องประชาชนเหล่านัน้ ถ้ าเป็ นกรณีให้ การศึกษาโดยอ้ อม คือ การให้ การศึกษาแก่
ประชาชนทัว่ ไป โดยสื่อมวลชนทําหน้ าที่เสนอความรู้ด้านต่างๆ เช่น การทํามาหากิน การเมืองการ
ปกครอง การเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ฯลฯ ตามปกติคนเราเมื่อประชาชนอ่านหนังสือพิมพ์ ฟั ง
วิทยุกระจายเสียง ชมวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ประชาชนก็ได้ รับความรู้เหล่านันโดยอั
้
ตโนมัติ
ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในยุคแรก
ในยุคแรกเริ่ มของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยนัน้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะ
ใช้ สื่อมวลชนในการเผยแพร่ ข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชน เพราะสื่อมวลชนเป็ นสื่อที่มีศกั ยภาพ
ตอบสนองความต้ องการการพัฒนาและสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการพัฒนาได้ ดีที่สดุ ทําให้ คน
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ส่วนใหญ่เห็นความสําคัญและตื่นตัวต่อการพัฒนาสู่ความทันสมัย แต่การใช้ สื่อมวลชนเพื่อการ
พัฒนากลับเข้ าไม่ถึงประชาชนระดับจุลภาค หรื อระดับรากหญ้ า
เบอร์ ริแกน (Berrigan, 1979 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, กิตติ กันภัย และปาริชาติ สถา
ั ้ อสังเกตต่อยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในยุคแรก
ปิ ตานนท์ สโรบล, 2543, หน้ า 3-4) ได้ ตงข้
ไว้ ดงั นี ้
1. ข่าวสารจะไหลจากเมืองหลวงหรื อจากส่วนกลางไปสูช่ นบท หรื อส่วนรอบนอก และส่วน
ใหญ่มกั จะไม่มีช่องทางที่จะให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นหรื อสื่อสารกลับ
2. ทิศทางการไหลของข่าวสาร เป็ นการสื่อสารทางเดียวคือไหลจากส่วนกลางไปสู่ส่วน
รอบนอก ไหลจากข้ างบนลงสู่ข้างล่าง เช่น การประชุมของชาวบ้ านกับเกษตรตําบล ก็จะมีแต่การ
บรรยายของเกษตรตําบลเท่านัน้
3. ในการสร้ างเนื ้อหาสาระ มักจะไม่คํานึงถึงความเชื่อ วิถีชีวิตและทัศนคติของกลุ่มผู้รับ
ั นธรรมไทย แต่ไม่ได้ ศกึ ษาวิถี
สาร เช่น การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในคนกรุง เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ วฒ
ชีวิตของคนกรุ งจากบริ บทที่เป็ นจริ งว่าชีวิตต้ องรี บเร่ งขึ ้นรถเมล์ รถยนต์ อากาศร้ อนอบอ้ าว แต่ผ้า
ไทยส่วนใหญ่เนื ้อผ้ าจะหนา ใส่ไม่สบายตัว ยับง่าย ราคาค่อนข้ างแพง จึงไม่คอ่ ยเป็ นที่นิยมสวมใส่
กัน
ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นในปั จจุบัน
ยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น คือ การตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น การตัดสินใจเหล่านี ้เป็ นผลมาจากยุทธวิธีการพัฒนาและเป็ นการ
ตัดสิน ใจเพื่ อสนับสนุน ยุทธวิธี การพัฒนา ในการสื่อสารเพื่ อการพัฒนากระบวนการตัดสิน ใจ
เกี่ยวกับยุทธวิธีการสื่อสาร อาจถือว่าเป็ นสิ่งที่ต้องมาก่อนกระบวนการสื่อสาร แผนในการสื่อสาร
้ มีผล
จะมาก่อนการกระทําในการสื่อสาร การตัดสินใจว่าจะทําอะไรเพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนานันไม่
อะไรมากนักจนกว่าจะมีการตัดสินใจด้ วยว่าจะทําอย่างไร และการที่จะทําอย่างไรเป็ นเรื่ องของการ
สื่อสารเป็ นส่ว นใหญ่ เพราะฉะนัน้ ทุกครั ง้ ที่ ตัด สิน ใจเกี่ ย วกับ ยุท ธวิ ธี การพัฒ นา ผู้ส่ง สารหรื อ
องค์การ หน่วยงานต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการสื่อสารควบคูไ่ ปด้ วย
ดังนันในการพั
้
ฒนาท้ องถิ่นจึงจําเป็ นต้ องพึง่ พายุทธวิธีการสื่อสารเพื่อมุ่งสูก่ ารมีเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพชุมชน ให้ สามารถ
้
างภูมิค้ มุ กันให้
พัฒนาต่อยอดให้ เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนในการนําไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทังการสร้
ชุมชนพร้ อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยยุทธวิธีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่สามารถช่วยให้
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ประชาชนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงความรู้ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรม เพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ เข้ ากับการพัฒนาได้ ในปั จจุบนั มีดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนันมี
้ ความจําเป็ นอย่างมากเพื่อทําให้ เกิดการบริ หาร
จัดการที่เป็ นไปตามเป้าประสงค์ เราสามารถใช้ ประโยชน์จากการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย ดังนี ้
1. ถ้ าหากไม่ทําการวิเคราะห์จะทําให้ การบริ หารจัดการนันไม่
้ บรรลุวตั ถุประสงค์
เพราะแต่ละกลุม่ คนกลุม่ อาชีพนันมี
้ ความแตกต่างกัน การวิเคราะห์เป้าหมายและจําแนกออกเป็ น
กลุม่ จึงมีประโยชน์มาก
2. การทําการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายจะทําให้ สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ ดีขึ ้น เพราะ
การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายจะทําให้ เข้ าใจว่า กลุม่ เป้าหมายย่อยๆ แต่ละกลุม่ มีพฤติกรรมอย่างไร
ต้ องสื่อสารอย่างไรจึงจะตรงจุดและบรรลุวตั ถุประสงค์
3. การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายจะทําให้ ข่าวสารที่เผยแพร่ได้ ยาก เข้ าถึงได้ ง่ายขึ ้น
เพราะกลุ่มคนแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกัน เช่น กลุม่ หญิง กลุ่มเด็ก กลุม่ ชรา มีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์และจําแนกกลุม่ จะทําให้ สื่อเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดีขึ ้น
ข้ อมูลพื ้นฐานที่ควรจะทําการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายนันควรคํ
้
านึงถึงหัวข้ อดังนี ้
1. ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น งาน อาชีพ อายุ เพศ ฯลฯ
2. ปั จ จัย ด้ า นสัง คมและวัฒ นธรรม เช่ น การนับ ถื อ ศาสนา ความเชื่ อ การมี
ปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ
3. ปั จจัยทางจิตวิทยา เช่น ความต้ องการ รสนิยม ความปรารถนาในชีวิต การ
ยอมรับนวัตกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ
4. ปั จจัยการสื่อสาร เช่น การรั บข่าวสารทางสื่อต่างๆ รสนิ ยมการรั บข่าวสาร
ช่วงเวลารับข่าวสาร ความชอบรายการ
เหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี ้เป็ นเพราะกลุม่ เป้าหมายที่แตกต่างกันนันจะมี
้
พฤติกรรมและการใช้ ชีวิต ตลอดจนโลกทัศน์และมูลเหตุตดั สินใจที่แตกต่างกัน จึงต้ องมีการศึกษา
ถึงปั จจัยเหล่านี ้
โดยวิ ธี ก ารหรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายนั น้ มี วิ ธี ก าร
หลากหลาย จะใช้ วิธีการสังเกต จดบันทึก หรื อจะใช้ วิธีการ ออกแบบสอบถามเพื่อทําการสรุ ปผลก็
ได้ โดยการนําหลักการของการใช้ ข้อมูลพื ้นฐานมาทําการวิเคราะห์
การนําผลการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายไปใช้ ในการสื่อสาร
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หลังจากการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายแล้ ว ควรจะมีการทําตารางหรื อโครงสร้ าง
เพื่อทําการจําแนกรายละเอียดให้ เป็ นกลุ่มย่อยๆ เพื่อจะนําไปเป็ นยุทธวิธีในการสื่อสารที่ตรงกับ
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ได้ แก่
1. การวางตําแหน่งข่าวสารให้ จูงใจ เช่น การทําสื่อให้ เกิดความน่าสนใจ เพื่อจะ
ได้ ตรงใจกลุม่ เป้าหมาย เช่น การลงรายละเอียดเนื ้อหาให้ ตรงจุดที่ต้องการจะสื่อ
2. การออกแบบข่าวสาร เช่น กลุ่มคนมีอายุ ต้ องใช้ อกั ษรตัวใหญ่ ภาษาอ่านง่าย
กลุม่ เป้าหมายเป็ นเยาวชนหรื อวัยรุ่น ต้ องออกแบบให้ มีสีสนั น่าสนใจ
3. การเลือกใช้ สื่อ เช่น การใช้ สื่อโปสเตอร์ สื่อแอนิเมชัน่ ภาพเคลื่อนไหว สปอต
เสียง โฆษณา เป็ นต้ น
4. ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพฤติกรรม เช่น ช่วงเวลาหลังหนึ่งทุ่มเป็ นเวลาพักผ่อน
ซึง่ จะมีความเหมาะสมมากที่สดุ ในการนําเสนอข่าวสารเพื่อการพัฒนาสังคม หรื อช่วงเช้ ามืด ตี 4 ตี
5 เหมาะสมกับการนําเสนอข่าวสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแก่เกษตรกร
2. การออกแบบสาร
การออกแบบสารเพื่ อ การพัฒ นา หมายถึ ง การคิ ด สร้ างสรรค์ วั จ นภาษา
และอวัจนภาษาที่สามารถสื่อความหมาย แนวคิดของการพัฒนาจากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสารเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้สง่ สาร
โดยวัต ถุป ระสงค์ ใ นการออกแบบสารเพื่ อ การพัฒ นา สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 5
ประเภท ได้ แก่
1) เพื่อให้ ทราบ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายรับรู้ ประเด็นการพัฒนาใหม่ สิ่งใหม่ๆ หรื อ
กระตุ้นการอยากเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
2) เพื่อให้ ความรู้ เพื่อทําให้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้ าใจ เปลี่ยนความเชื่อ
หรื อรับข้ อมูลข่าวสารใหม่
3) เพื่อยํ ้าเตือนไม่ให้ กลุม่ เป้าหมายลืมสิง่ ที่ต้องการให้ เกิดผล นึกถึงสิ่งที่ควรจะให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความเชื่อมัน่ กับประเด็นการพัฒนา
4) เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติมาชอบ
พอใจกับประเด็นที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเสริ มสร้ างทัศนคติ
5) เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการตอบสนองและแสดง
พฤติกรรมการตอบสนองและแสดงพฤติกรรมการตอบสนองทันทีในรูปแบบต่างๆ
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ซึง่ การออกแบบสารเพื่อการพัฒนา ผู้สง่ สารควรคํานึงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบตั ิก่อนการ
ออกแบบสาร ได้ แก่
1. ค้ นหาสาระที่เป็ นความต้ องการที่กลุม่ เป้าหมายต้ องการให้ ได้
2. ยอมรับความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ ้น
ในเนื ้อหาสาระ และประเด็นที่จะนําเสนอในแต่ละครัง้
3. จัดทําสารที่จะนําเสนอให้ อยู่ในรู ปแบบที่สามารถรับรู้ ได้ เข้ าใจได้ อย่างชัดเจน
และนําเสนอให้ ครอบคลุมรอบด้ าน
4. ให้ ความสําคัญกับหลักการและกระบวนการใช้ สื่อ การผลิตสื่อ การออกแบบ
สื่อที่ เป็ นภาพ กราฟิ ก ตัวอักษร สี รวมทัง้ เสี ย งที่ ใช้ ทัง้ ที่ เป็ นเชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุณภาพของ
ส่วนประกอบที่นําเสนอในสื่อแต่ละประเภทและแต่ละชนิด
5. การอธิบายและขยายความในเรื่ องที่ยากต่อการเข้ าใจควรทําให้ เป็ นเรื่ องที่ง่าย
ต่อการเข้ าใจ รวมทังการสร้
้
างสารให้ เกิดความถูกต้ อง
นอกจากนี ้แล้ วการนําเสนอสารเพื่อการพัฒนา ยังสามารถนําเสนอได้ 2 รู ปแบบ
คือ
1. เน้ นประเด็นของการพัฒนาโดยตรง โดยนําเสนอว่าเนื ้อหาของสารว่ามีอะไร
จะทําอะไรได้ บ้าง มีความสําคัญอย่างไร ทําอะไรให้ แก่เราได้ บ้าง
2. เน้ นความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย โดยจะนําเสนอประโยชน์ เหตุผล ข้ ออ้ าง
ที่เป็ นเอกลักษณ์
3. การใช้ ส่ ือ
เมื่อทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้ ว นักสื่อสารต้ องหาวิธีการและวางแผนการใช้ สื่อที่
เหมาะสม สื่อที่นํามาใช้ ในการพัฒนา ได้ แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ ซึง่ ในอดีตที่ผ่านมา
นักสื่อสารจะใช้ สื่อเพื่อการพัฒนาโดยเลือกใช้ สื่อใดสื่อหนึ่งเท่านัน้ จึงทําให้ ข้อมูลข่าวสารเข้ าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ทวั่ ถึง กิตติพล สุวรรณ (2533 หน้ า บทคัดย่อ) ได้ เสนอแนวคิดว่าการวางแผน
ใช้ สื่อควรปรับเปลี่ยนมาเป็ นการใช้ สื่อผสมมากกว่าการเลือกใช้ เพียงสื่อเดียว นอกจากการใช้
สื่อมวลชนกับสื่อเฉพาะกิจ นักสื่อสารควรหันมาให้ ความสนใจกับสื่อวัฒนธรรมของชาวบ้ านด้ วย
ดังนันยุ
้ ทธวิธีการใช้ สื่อในการพัฒนาท้ องถิ่น มีดงั นี ้
3.1 ใช้ สื่ อ ผสม สื่ อ ที่ ใ ช้ ควรมี ลัก ษณะหลากหลายผสมผสานกัน มากกว่ า 1
ประเภทขึ ้นไป เพื่อให้ สื่อเหล่านันช่
้ วยส่งเสริ มและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้ างผลลัพธ์ ที่ดี
ที่สดุ
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3.2 ใช้ สื่อท้ องถิ่ น เป็ นสื่อที่ เข้ าถึงชาวบ้ าน หรื อชุมชนในท้ องถิ่ น ซึ่งอาจมีการ
ถ่ายทอดโดยใช้ ภาษาและวัฒนธรรมของท้ องถิ่นนันๆ
้ เช่น วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียงประจํา
จังหวัดหรื อท้ องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หอกระจายข่าวหรื อเสียงตามสาย เคเบิลทีวีท้องถิ่น หรื อ
แม้ แต่สื่อพื ้นบ้ าน เช่น ลิเก หมอลํา เป็ นต้ น
3.3 ใช้ สื่อชุมชน เช่น สื่อบุคคลในพื ้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคนที่เกิดและเติบโตใน
ชุมชนนัน้ เป็ นผู้ที่ซมึ ซับและคุ้นเคยในภาษา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน
3.4 ใช้ สื่ อ กิ จ กรรม ซึ่ง สื่ อ กิ จ กรรมเป็ นสื่ อ ที่ ก ระตุ้น ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ชาวบ้ านหรื อชุมชน สื่อกิจกรรมนี ้สามารถปรับปรุ งดัดแปลงแก้ ไขให้ ยืดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาส
้
และสถานการณ์ได้ ง่าย แต่มีข้อจํากัดคือผู้รับมีจํานวนจํากัดเฉพาะกลุม่ ที่ร่วมกิจกรรมนันๆ
3.5 ควรมีการยํ ้าบ่อยๆ จะช่วยให้ เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ ้น สารที่นําเสนอจะมี
ความคงทนถาวรมากขึ ้น แต่การใช้ วิธีการนี ้ควรระวังว่าถ้ ายํ ้าบ่อยๆ และกระทําต่อเนื่องกันนาน
อาจถึงจุดอิ่มตัว ถ้ าเมื่อใดถึงจุดอิ่มตัวผลจะลดลงทันที เพราะผู้รับสารจะเริ่มเบื่อหน่ายหรื อชินชา
กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว การสื่อสารในระดับท้ องถิ่นโดยใช้ สื่อท้ องถิ่นเป็ นอีกทางเลือก
หนึ่งในกรณีที่ไม่สามารถใช้ สื่อจากส่วนกลางในระดับประเทศได้ ถื อเป็ นช่องทางในการสื่อสาร
ระหว่างคนในท้ องถิ่นเดียวกัน ที่จะก่อให้ เกิดการสื่อสารร่วมกัน และโยงใยความเป็ นชุมชนท้ องถิ่น
ให้ มีความเข้ มแข็ง พร้ อมที่จะก้ าวเดินไปพร้ อมๆ กับการพัฒนาประเทศได้
4. การมีส่วนร่ วมของประชาชน
เกศินี จุฑาวิจิตร (2540) กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นยุทธศาสตร์
หนึง่ ของการพัฒนาชนบท หลักการสําคัญหรื อหัวใจของการมีสว่ นร่วมของประชาชนคือ จะต้ องให้
ประชาชนได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มในทุ ก ขัน้ ตอนของกระบวนการร่ ว มตัด สิ น ใจ ร่ ว มปฏิ บัติ ร่ ว ม
รับผิดชอบในผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ ้น กล่าวคือ การมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งในการ
พัฒนา
ปั จจุบนั วิถีชีวิตของประชาชน ถูกกระทบจากสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ น
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมที่เสื่อมโทรมลง ทําให้ เกิดสภาพการต่างคนต่างอยู่ มุ่งหวัง
ที่จะแก้ ไขปั ญหาของตนเองให้ อยู่รอดไปในแต่ละวัน ไม่มีความสนใจต่อสังคมรอบข้ าง ทําให้ มี
ปั ญหาตามมาหลายด้ าน ที่นบั ว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ ้น จึงจําเป็ นที่จะต้ องให้ ความสําคัญกับการมีสว่ น
ร่ วมซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะช่วยแก้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอย่างตรงกับความต้ องการของคนส่วน
ใหญ่
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การมีส่วนร่ วมจึงเป็ นกระบวนการที่คน ครอบครัว หรื อองค์กรในชุมชนเข้ ามามี
ส่วนในการคิด การตัดสินใจ การวางแผนดําเนินการพัฒนาครอบครัวและชุมชนของตนเองโดย
หลักการที่แท้ จริ งของการมีสว่ นร่วมคือ การมีสว่ นร่วมในลักษณะของความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ ร่วมคิด
ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมประเมินตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบถึงผลประโยชน์และโทษที่เกิดขึ ้นลักษณะของ
การมีสว่ นร่วมมี 4 ด้ าน คือ
1. ด้ านการมีส่วนร่ วมในการวางแผนและตัดสินใจ หมายถึง การร่ วมคิด ค้ นหา
และตัดสินใจหรื อการกําหนดรายละเอียดของสิง่ ที่จะดําเนินการ
2. ด้ านการร่ วมปฏิบตั ิการในกิจกรรมโครงการ หมายถึง การที่มีส่วนเข้ ามาร่ วม
ดําเนินโครงการ ร่ วมแรง ร่ วมสมทบค่าใช้ จ่าย การให้ ข้อมูลที่จําเป็ นตลอดจนการเข้ าร่ วมเป็ นส่วน
หนึ่ ง ของคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น โครงการ ร่ ว มในการบริ ห ารงานหรื อ การ
ประสานงาน
3. ด้ านการรับผลประโยชน์ หมายถึง การได้ รับประโยชน์จากการเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในโครงการพัฒ นา เช่ น มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึน้ มี ก ารกระจายโอกาสทางการพัฒ นา การรั บ ความรู้
แนวความคิด และการช่วยเหลือด้ านต่างๆ มากขึ ้น เป็ นต้ น
4. ด้ านการตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนเข้ าร่ วมเพื่อการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยอาจดําเนินการผ่านกระบวนการทางการเมือง หรื อสื่อมวลชน
ต่างๆ
การใช้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
การพัฒนาท้ องถิ่นเป็ นปรากฏการณ์ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม
ของท้ องถิ่น ดังนันในการดํ
้
าเนินการพัฒนาท้ องถิ่น ผู้นําท้ องถิ่นจึงต้ องดําเนินการวางแผนพัฒนา
กิจกรรมต่างๆ ของท้ องถิ่นไปพร้ อมๆ กัน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย แต่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปได้ ไกลและ
บรรลุเป้าหมายเพียงใด ก็ขึ ้นอยู่กบั ว่าได้ ใช้ การสื่อสารมาช่วยขับเคลื่อนมากน้ อยเพียงใด เพราะ
การสื่อสารถือเป็ นเครื่ องมือที่จะทําหน้ าที่ในการเชื่อมโยงรัฐบาลหรื อหน่วยงานกับประชาชนเข้ า
้ วยงานท้ องถิ่นสามารถใช้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นได้ คือ
ด้ วยกัน ดังนันหน่
1. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร
การเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่กําลังพัฒนาประชาชน
เหล่านี ม้ ี ความด้ อยหลายด้ านทัง้ ในด้ านการไม่ร้ ู หนังสือ การใช้ วิธีการทํ ามาหากิ นที่ล้าสมัยให้
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ผลผลิตตํ่ า ด้ า นความรู้ ในเรื่ อ งการตลาด และขาดข่า วสาร การสื่ อสารจึง มี ความสํ า คัญ ที่ ถูก
นํามาใช้ เพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ภาพที่ 10 ภาพข่าวในนิตยสาร Click เป็ นกิจกรรมนักศึกษานิเทศศาสตร์ จดั โครงการอบรมการ
ทํานํ ้าหมักชีวภาพ
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ในภาพรวมของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร ผู้สง่ สารจะมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้
ข้ อมูลข่าวสาร ให้ ความรู้ และการชักจูงใจเกษตรกร เพื่อการนําไปสูก่ ารพัฒนาเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น โดยการสื่อสารจะถูกนํามาใช้ ในการพัฒนาการเกษตร ดังนี ้
คือ
- เพื่ อ ยกระดับ ความรู้ ความเข้ า ใจและความสามารถเกี่ ย วกับ ระบบการเกษตรให้ กับ
เกษตรกร
- เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ ของเกษตรกร ทําให้ เกษตรกรสามารถเรี ยนรู้ เท่าทันการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการเกษตรในประเด็นต่างๆ ได้ อย่างทันท่วงที
- เพื่อเปิ ดโอกาสให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ทัง้
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
- เพื่ อ กระตุ้น และสนับ สนุน ให้ เ กษตรกรมี ค วามสามารถในการผลิ ต โดยการยั่ว ยุใ ห้
เกษตรกรได้ มองเห็นความสามารถที่ซอ่ นอยูใ่ นตัวที่สมควรนําออกมาใช้
- เพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรมที่ตนเองดํารงอยู่
- เพื่อให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี และนํา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไ่ ปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการในการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มักนิยมใช้ สื่อต่อไปนี ้
- สื่อสารมวลชนจะรายงานเฉพาะเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ ยวกับกระบวนการผลิต และ
รายงานราคาผลผลิต สภาพดินฟ้าอากาศ เป็ นต้ น
- สื่ อ กิ จ กรรม ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นการประชุม การสัม มนา การฝึ กอบรมเชิ ง ลึก เกี่ ย วกับ
ประเด็น ใดประเด็น หนึ่ง เฉพาะ การศึก ษาดูง าน เพื่ อให้ เ กษตรกรสามารถที่ จ ะนํ า ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- สื่อบุคคล เป็ นสื่อที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้ อมูลข่าวสารผ่านการสาธิต ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ผ่านกลุ่ม
เพื่อนและการประชุมร่วมกันในหมู่บ้าน หรื อในกลุม่ ของตนเอง แต่ก็พบปั ญหาว่าสื่อบุคคลหรื อนัก
ส่งเสริ มการเกษตรมักขาดประสิทธิภาพ เพราะขาดทักษะการสอน ขาดเครื่ องมืออุปกรณ์ ในการ
สื่อสาร ขาดทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร ขาดเอกสารเผยแพร่ เป็ นต้ น
- สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ การใช้ ฐานข้ อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฐานข้ อมูลระบบ
นํ ้า ฐานข้ อมูลระบบดิน ฯลฯ เพื่อให้ เกษตรกรนําข้ อมูลและความรู้ ที่เกี่ยวข้ องไปใช้ ในการบริ หาร
จัดการระบบการผลิตของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข
ปั ญหาเรื่ องสุขภาพของประชาชนเป็ นเรื่ องสําคัญ ท้ องถิ่นจะพัฒนาได้ ต้องอาศัยประชาชน
ที่ มี สุข ภาพพลานามัย สมบูรณ์ แ ข็ ง แรง สภาพแวดล้ อ มปราศจากมลพิ ษ รั ฐ จะต้ อ งจัด บริ ก าร
สาธารณสุขให้ ครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
และให้ ประชาชนร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน สิง่ ต่างๆ ดัง
ข้ างต้ นจะไม่เกิดขึ ้นหากประชาชนไม่ได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาด้ าน
สาธารณสุขจึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ การสื่อสารเป็ นตัวช่วยที่จะทําให้ ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้ าใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและ
แผนพัฒนาสาธารณสุขของท้ องถิ่น

ภาพที่ 11 การจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้ เลือดออก อ.บ้ านกร่าง จ.พิษณุโลก
ซึง่ การสื่อสารมีบทบาทเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการดําเนินโครงการด้ านสาธารณสุข ด้ วย
วิธีการต่างๆ ดังนี ้
- การเผยแพร่ ข่าวสาร เพื่อให้ ประชาชนทราบเรื่ องราวต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความสนใจ เห็นความสําคัญและร่วมมือในการแก้ ปัญหาสุขภาพ เช่น การส่งเสริ มสุขภาพและการ
ป้ องกัน โรค การบํ า บัด รั ก ษาและการฟื ้น ฟูส ภาพ และการจัด การบริ ก ารสาธารณสุข มูล ฐาน
ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ ข่าวสารให้ ประชาชนทราบถึงภัยอันตรายของโรค วิธีการป้องกันและ
รักษาโรคอย่างถูกต้ อง เช่น โรคไข้ เลือดออก โรคฉี่หนู เป็ นต้ น
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- การให้ ความรู้ แก่ประชาชนในประเด็นที่เป็ นเรื่ องที่สงสัยไม่เข้ าใจ เช่น การให้ ความรู้
เกี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของกลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็ นต้ น
- การจูงใจให้ เกิ ดทัศนคติหรื อพฤติกรรมในเรื่ องต่างๆ เช่น จูงใจให้ ออกกํ าลังกายเพื่ อ
ส่งเสริ มสุขภาพ การสื่อสารด้ วยการจูงใจจะช่วยทําให้ ประชาชนเกิดการรับรู้ มีการเปลี่ยนทัศนคติ
ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมด้ านสุขภาพโดยสมัครใจ
- การกระตุ้น เตื อ น ผู้รั บ สารเมื่ อ ได้ รั บ ข่ า วสารจากผู้ ส่ ง สารบ่ อ ยๆ นานๆ อาจจะไม่
กระตือรื อร้ น จึงต้ องคอยกระตุ้นเพื่อให้ แสดงปฏิกิริยาโต้ ตอบสนองต่อเนื่อง เช่น การกระตุ้นเตือน
ให้ ล้างเมือให้ สะอาดทุกครัง้ ก่อนรับประทานอาหาร ให้ ดื่มนํ ้าสะอาดในช่วงที่มีโรคระบาด
- การประชาสัมพันธ์ องค์กรสาธารณสุข โดยเน้ นการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจในการสร้ าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรสาธารณสุข ด้ วยการเสนอผลงานแนวปฏิบตั ิให้ กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือ และ
ร่วมมือดําเนินงานขององค์กร
3. การใช้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาท้ องถิ่นนัน้ มีปัจจัยต่างๆ เป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการพัฒนา ปั จจัย ที่ สําคัญปั จจัยหนึ่งก็ คือ คน ประเทศจะพัฒนาได้ ต้องอาศัยคนที่ มี
คุณ ภาพ เป็ นคนที่ มี สุข ภาพอนามัย สมบู ร ณ์ มี ค วามรู้ ความสามารถ การที่ ค นจะมี ค วามรู้
ความสามารถก็ต้องมีการพัฒนาในด้ านการศึกษา การสื่อสารจึงมีความสําคัญที่ถกู นํามาใช้ เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาการศึกษา เช่น โครงการรณรงค์ เพื่อการรู้ หนังสือแห่งชาติ ของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นต้ น
4. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม
สิ่งที่เป็ นปั ญหาของท้ องถิ่น คือ เมื่อมีการพัฒนาทางด้ านวัตถุและมีการนําเอาเทคโนโลยี
เข้ ามาใช้ ในประเทศ สิ่งที่ มักจะติดตามมาจากผลของการพัฒนาด้ านวัตถุและเทคโนโลยีก็คือ
สภาพของสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปมีปัญหาต่างๆ ติดตามมา เช่น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
เยาวชน ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาด้ านศีลธรรม เป็ นต้ น การสื่อสารจึงมีความสําคัญที่ถกู นํามาใช้
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาสังคมให้ ประชาชนสามารถปรับตัวได้ เหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างสมดุล เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด (TO
BE NUMBER ONE) โครงการรักปลอดภัยเยาวชนไทยใช้ ถงุ ยาง โครงการวิทยาการใส่ใจสุขภาพ
ร่วมกันต้ านภัยยาเสพติด เป็ นต้ น
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ภาพที่ 12 วิทยาการใส่ใจสุขภาพต้ านภัยยาเสพติด
5. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม
การสื่อสารกับวัฒนธรรมเป็ นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ ชิดในแง่หนึ่งนัน้ การสื่อสาร
เกิดขึ ้นภายใต้ ขอบเขตของวัฒนธรรม วัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อการสื่อสาร เพราะวัฒนธรรมเป็ น
ตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของสมาชิกของสังคม ในขณะเดียวกันการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือใน
การทําให้ วฒ
ั นธรรมดํารงอยูไ่ ด้ ในส่วนของการใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่
ของกระบวนการพัฒนาประเทศนัน้ การสื่อสารสามารถถูกนํามาใช้ ได้ ในลักษณะ ดังนี ้
5.1 ทําให้ วฒ
ั นธรรมของชาติแพร่หลาย
5.2 ทําให้ วัฒนธรรมของท้ องถิ่นแพร่ หลาย สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นในประเทศ
เพราะคนแต่ละท้ องถิ่นเข้ าใจกันมากขึ ้น
5.3 ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าสูค่ นรุ่นใหม่
5.4 ทําให้ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเป็ นไปอย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 13 โครงการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมการทําบุญทอดผ้ าป่ า อ.บ้ านกร่าง จ.พิษณุโลก
6. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
สังคมไทยได้ ตระหนักถึงปั ญหาสิง่ แวดล้ อม เมื่อพบว่าผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงที่ผ่านมา ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิต ด้ วยเหตุดงั กล่าวรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงเห็นความสําคัญและจําเป็ นใน
การที่จะฟื น้ ฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปั ญหามลพิษ โดยมีการกําหนดให้ มี
แนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ นครัง้ แรก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2525) และได้ มีการบรรจุปัญหาสิ่งแวดล้ อมและแนวทางใน
การแก้ ไขปั ญหามาอย่างต่อเนื่องในแผนพัฒนาฉบับต่างๆ จนถึงปั จจุบนั แต่ประเทศไทยก็ยงั ไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุของปั ญหาสิง่ แวดล้ อม เกิดขึ ้นโดยมีสาเหตุหลักๆ คือ
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- นโยบายการพัฒนาประเทศที่ม่งุ เน้ นด้ านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากการที่นโยบาย
ของประเทศได้ มีการเร่ งรัดพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ ก่อให้ เกิดการขยายตัวในด้ านอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว การค้ าและบริ การ มี ผ ลทํ า ให้ มี ก ารดึ ง เอา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ อย่ า งมากมาย ซึ่ ง มี ผ ลให้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ สื่ อ มโทรมและยัง
แพร่กระจายมลพิษด้ านต่างๆ สูส่ งิ่ แวดล้ อมในวงกว้ าง
- ความขัดแย้ งแย่งชิงในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากประชากรมีจํานวนมากขึ ้น
เรื่ อ ยๆ แต่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ มี อ ยู่อ ย่ า งจํ า กัด ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขัด แย้ ง ในการแย่ ง ชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติกนั เช่น ชุมชนเมืองมีจํานวนประชากรขยายตัวรวดเร็ว ไม่สามารถจัดหาบริการ
ขันพื
้ ้นฐานที่จําเป็ นในการดํารงชีวิตให้ เพียงพอต่อความต้ องการ ขาดการวางแผน ทําให้ เกิดชุมชน
แออัด และปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ส่วนชุมชนชนบทและชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่ า ก็เกิดปั ญหาความ
ขัดแย้ งเรื่ องที่ทํากิน การบุกรุกป่ าสงวน ฯลฯ
- ระบบการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ขาดประสิทธิภาพ ในปั จจุบนั การบังคับใช้ กฎหมาย
ของประเทศไทยยังไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพ อีกทังจํ
้ านวนบุคลากรของรัฐก็มีจํากัด ทําให้ ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างทัว่ ถึงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่ค่อยได้ รับความร่ วมมือที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทังจากผู
้
้ ประกอบการที่เป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษและประชาชน
- ประชาชนขาดจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อม ถึงแม้ ปัจจุบนั จะมีการเผยแพร่ รณรงค์กิจกรรม
ด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่ยงั ไม่สามารถเสริ มสร้ างให้
ประชาชนเกิดจิตสํานึกและมีความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมได้ สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้ อม (2540 หน้ า 8-9) ให้ เหตุผลว่าเพราะหลักสูตรการศึกษาของชาติขาดการบูรณา
การและขาดความต่อเนื่องของเนือ้ หาในระหว่างระดับชัน้ รวมทัง้ ขาดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่
้ อง
เหมาะสม เพราะการสร้ างจิตสํานึกเป็ นกิจกรรมที่ต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังต้
มีการบังคับใช้ กฎหมายในการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด
การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมจะไม่สามารถประสบผลสําเร็ จไปได้ หากประชาชนไม่ได้ รับการ
เสริ มสร้ างและปลูกฝั งค่านิยมให้ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ดังนัน้ การสื่อสารจึงมีความสําคัญ เพราะการสื่อสารมีบทบาทสําคัญในการทําหน้ าที่ ถ่ายทอด
ความรู้ เผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ า วสาร เพื่ อ สร้ างจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี และตระหนัก ถึ ง คุณ ค่ า ของการรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อม และเอื ้ออํานวยต่อการร่ วมมือของประชาชนในการดําเนินงานด้ านต่างๆ ที่เป็ นการ
พัฒนาสิง่ แวดล้ อม
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ภาพที่ 14 การอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ตําบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก
แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้ างความรู้และความตระหนักด้ านสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่
- การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้ านการศึกษา ได้
กําหนดหลักสูตรวิชาสิ่งแวดล้ อมศึกษาไว้ ในหลักสูตรระดับประถมและมัธยมศึกษา หรื อแม้ แต่ใน
ระดับอุดมศึกษา ก็ ยังมีตวั ชีว้ ัดในงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตรต้ องมี การจัด
การศึ ก ษาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยการบู ร ณาการความรู้ ความเข้ าใจ และความตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการอนุรักษ์ ไว้ ในรายวิชา โดยอาจจะจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น กิ จกรรมให้
ผู้เรี ยนได้ สํารวจทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การเรี ยนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ ปั ญหาของชุมชน เป็ น
ต้ น ซึง่ ผู้เรี ยนจะได้ รับความรู้และมีทศั นคติที่ดีตอ่ สิง่ แวดล้ อม
ในการดําเนินงานเพื่อสร้ างความรู้และความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อม นอกจากผ่านระบบ
การศึกษาแล้ วยังต้ องเสริ มสร้ างแหล่งความรู้ที่เผยแพร่ ไปยังประชาชน ชุมชนท้ องถิ่นด้ วย เช่น แต่
ละโรงเรี ยนจัดให้ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดค่ายสิง่ แวดล้ อม การคัดแยกขยะ เป็ นต้ น
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ภาพที่ 15 การอบรมประดิษฐ์ สงิ่ ของจากขยะรี ไซเคิล
- การใช้ สื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ความตระหนัก ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ สื่ อ มวลชน สื่ อ
สิง่ พิมพ์ สื่อบุคคลและการจัดกิจกรรมรณรงค์

ภาพที่ 16 สื่อสิง่ พิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
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7. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมือง
ภารกิจสําคัญของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ได้ แก่ การขจัดความขัดแย้ งภายในประเทศ
สร้ างความมัน่ คงและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในสังคม สร้ างความสมบูรณ์พนู สุข แก้ ไขปั ญหา
สังคม ตลอดจนผลักดันประเทศให้ เข้ าไปสู่ความพัฒนาในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อให้ สามารถดําเนินภารกิจ
ดังกล่าวข้ างต้ นให้ ได้ ผลดี รัฐบาลต้ องพึ่งการสื่อสาร เพราะรัฐบาลไม่สามารถดําเนินการเพียง
ลําพังได้ ต้ องอาศัยความร่ วมมือสนับสนุนจากสื่อสารมวลชนในการรายงานข่าวสารสําคัญทาง
การเมืองของรั ฐบาลเพื่อเผยแพร่ ให้ ประชาชนเกิ ดการเข้ าใจร่ วมกัน และยอมรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล เช่น โครงการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ดังนัน้ การสื่อสารจึงมีสว่ นช่วยพัฒนาการเมืองได้ ดงั นี ้
้
ของตัวบุคคล
7.1 ทําให้ เกิดความสนใจ การเสนอข่าวสาร เรื่ องราวต่างๆ ทังในแง่
ซึง่ เป็ นผู้นํา นโยบาย ความคิดเห็น เป็ นประจําสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง ย่อมทําให้ ประชาชนได้ รับ
ข่าวสารด้ านการเมืองการปกครองโดยอัตโนมัติ และค่อยๆ สะสมจนเกิดเป็ นความสนใจขึ ้น
7.2 ทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ การได้ รับข่าวสารอยู่เป็ นประจําจากสื่อมวลชน
จะช่วยอธิ บายเรื่ องราวการเมืองซํ ้าแล้ วซํ ้าเล่า ย่อมเป็ นโอกาสที่ดีจะทําให้ ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้ าใจทีละน้ อยจนถึงขันใช้
้ การได้
7.3 การทํ า ให้ เ กิ ดทัศนคติ การเสนอข่าวสาร ความคิดเห็นและข้ อโต้ แย้ ง ทาง
การเมืองของสื่อมวลชนจะสามารถช่วยกําหนดทัศนคติ ค่านิยม และการตัดสินใจแก่ประชาชนได้
7.4 ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิ เมื่อประชาชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจยอมรับทัศนคติ
ใหม่ เกิดความทะเยอทะยานแล้ ว การสื่อสารมวลชน ยังช่วยกระตุ้นให้ ประชาชนลงมือปฏิบตั ติ อ่ ไป
เช่น การวิพากษ์ วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทางการเมือง การออกเสียงเลือกตัง้
การแสดงประชามติ การมีสว่ นร่วมในการปกครองท้ องถิ่น เป็ นต้ น
8. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
การสื่อสารเป็ นกระบวนการและเครื่ องมือที่สําคัญในการดําเนินงานพัฒนาประเทศในทุก
ด้ าน ในขณะที่ประเทศกําลังอยู่ในขันตอนของกระบวนการพั
้
ฒนานัน้ การสื่อสารจะถูกนําไปใช้
เพื่อส่งเสริ มและขยายการพัฒนา ตลอดจนทําให้ งานพัฒนาดําเนินไปได้ โดยสะดวก การสื่อสารจึง
เป็ นกลไกสําคัญที่จะผลักดันให้ ประเทศพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นโยบายด้ านเศรษฐกิจ
ค่อยๆ มีรายละเอียดและความสําคัญมากขึ ้นตามลําดับ และการที่การสื่อสารเข้ าไปมีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จ เนื่องจากต้ องใช้ ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและ
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ต่างประเทศ ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปั จจุบนั ที่ ข้อมูลข่าวสารมีระบบการหลั่งไหลที่มีความรวดเร็ วฉับไว การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเป็ นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ดังนันการสื
้
่อสาร
จึงช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้ คือ
8.1 การโฆษณา ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเผยแพร่ ข่า วสารเกี่ ย วกับสิน ค้ า และ
แรงจูงใจให้ ประชาชนซื ้อสินค้ า
8.2 การประชาสัมพันธ์ ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อลดปั ญหา
ความขัดแย้ ง สร้ างความพอใจและสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องให้ เกิดขึ ้น
8.3 การสื่ อ สารองค์ ก รและการสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารและการจัด การ การ
บริหารธุรกิจต้ องอาศัยการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ เกิดการประสานงานและการบริหารงานที่
ราบรื่ น ส่งผลไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ของท้ องถิ่นในอนาคต
สรุ ป
การสื่อสารเพื่ อการพัฒ นาท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง การนํ า เอาการสื่ อสารทุก รู ป แบบมาช่ว ย
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่น เพื่อทําให้ การดําเนินชีวิตของหมูค่ น สามารถดํารงอยู่
ได้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาในลักษณะการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยที่สภาพแวดล้ อมทังทางด้
้
านกายภาพ
และชีวภาพยังคงอยู่ โดยมีแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็ น 3 ยุค ได้ แก่ 1) ยุคแนวคิด
้
มของการสื่อสาร
การทําให้ ทนั สมัย 2) ยุคแนวคิดการพึ่งพิง 3) ยุคแนวคิดทางเลือก อีกทังแนวโน้
เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก คือ 1) มีการเปลี่ยนแบบจําลองการสื่อสารจาก
แบบจําลองการสื่อสารเชิงถ่ายทอด ที่มีลกั ษณะเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว เป็ นการสื่อสารแบบ
สองทาง 2) เปลี่ยนทิศทางของการสื่อสารจากบนลงล่าง คือ จากเจ้ าหน้ าที่สปู่ ระชาชน มาเน้ นการ
สื่อสารแบบจากล่างขึ ้นบน 3) เปลี่ยนการสื่อสารในแนวดิ่งระหว่างเจ้ าหน้ าที่รัฐกับประชาชนเป็ น
ส่วนใหญ่ โดยที่ ในหมู่ประชาชนด้ วยกันเองมีการติดต่อสื่อสารกันน้ อยมาก มาเน้ นการสื่อสาร
ระหว่างประชาชนด้ วยกันเอง 4) มีการเปลี่ยนแปลงจากการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็ นแบบ
เครื อข่ายการสื่อสารที่มีรูปแบบการกระจายตัวไปทัว่ 5) มีการเปลี่ยนทัศนะใหม่ต่อผู้รับสารที่ว่า
ผู้รับสารรอคอยรองรับสารที่จะไหลจากผู้สง่ สารไปเท่านัน้ เป็ นผู้รับสารเป็ นผู้แสวงหาข่าวสารไม่ใช่
เพียงเปิ ดรับสารเท่านัน้ เป็ นผู้รับสารเป็ นผู้แสวงหาข่าวสารไม่ใช่เพียงเปิ ดรับสารเท่านัน้ 6) มีการ
เปลี่ยนจากการใช้ สื่อเดียวมาสู่สื่อผสม ตลอดจนการสื่อสารมีบทบาทหน้ าที่ต่อการพัฒนาท้ องถิ่น
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ซึง่ ได้ แก่ 1) การให้ ข่าวสาร 2) การชักจูงใจ 3) การให้ การศึกษา และในปั จจุบนั หน่วยงานท้ องถิ่น
สามารถใช้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร
2. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข
3. การใช้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
4. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคม
5. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม
6. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
7. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมือง
8. การใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
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