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                                                                          ณัชชา  ศิรินธนาธร*  และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ**

บทคัดย่อ

 งานวิจัยเรื่อง “ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่ออธิบายการสั่งสมทุนเพื่อการ

ดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการดังนี้ 1) ศึกษาพัฒนาการ จุดเปลี่ยน และบริบทชุมชน 2) ศึกษาการดำาเนินงาน

และบทบาทหน้าที่ของหอกระจายข่าวสาร และ 3) วิเคราะห์ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสาร 

 พื้นที่ศึกษา คือ เทศบาลตำาบลบางหลวง อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และกำาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ 

ผู้นำาชุมชนและประชาชนที่มีส่วนร่วมต่อพัฒนาการของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน ผู้ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร 

แกนนำา กลุ่มสนับสนุน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

 ผลการศึกษาพบว่า การดำาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของหอกระจายข่าวสารภายใต้พัฒนาการ จุดเปลี่ยน 

และบริบทชุมชนบางหลวง ได้มีการสั่งสมทุนและบทบาทหน้าที่เป็นแบบพลวัต คือ มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง โดย

บทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากการพัฒนาการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร   โดยพบการสั่งสมทุน

เพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง จากการผสมผสานทุนทั้ง 4 ประเภทประกอบด้วย ทุน

ทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม   ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความรู้เรื่องการ

ปฏิบัติงานหอกระจายข่าวสารจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานหอกระจายข่าวสาร 

Abstract

The research “Community Capital, Accumulation Capital for The existence of  Village Broadcasting 

Tower” was the qualitative research that focus on spectacle for explanation accumulating capital in 

the existence of village broadcasting tower from the past to the present.  Analyzed results by using  

descriptive analysis technique  which purpose 1) study the development, turning point and the com-

munity context 2) study operation and role of  village broadcasting tower and 3) Analyze Community 

capital, accumulating capital for the existence of   village broadcasting tower 
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Community Capital, Accumulation Capital for The existence of Village     

Broadcasting Tower
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 The study area was BangLaung Munici-

pality, Amphoe Bang Len, Nakornpathom prov-

ince and the Key Informants were the commu-

nity leaders and people who participated to 

develop the community from the past to the 

present. Research tools were relied on docu-

mentary research,  in-depth interview , focus 

group,  and participant observation. 

 The results revealed that operation 

and role of village broadcasting tower under 

development, turning point and the BangLaung 

community context.  The accumulation of 

capital and its role as a dynamic from past to 

present. It was found that the accumulation of 

capital for the existence of Village Broadcast-

ing Tower BangLaung Municipality consisted of 

combination of four types of capital; cultural 

capital, social capital, symbolic capital, and 

economic capital. In addition, findings about 

knowledge of operation from experience and 

learning practitioners.

บทนำา

 สังคมไทยปัจจุบันเริ่มหันมาสู่แนวทางการพึ่ง

ตนเอง แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเรื่อง

ประชาสังคม ในการนี้กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา

ชุมชน มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในชุมชน

ได้ใช้ศักยภาพและทุนของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน

ตนเองนำาไปสู่การพึ่งตนเองและเกิดความเข้มแข็งแก่

ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ในมิติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล

และยั่งยืน โดยนำาทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้

ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริม

สร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ

ที่สำาคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุน

สังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

คนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน

ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ

จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 

 สื่อเล็กๆ อย่างหอกระจายข่าวสารนับเป็น

เครื่องมือบ่งช้ีถึงความพยายามในการพึ่งตนเองของ

ชุมชนสามารถสร้างวาระของชุมชน ส่งผ่านระบบ

วัฒนธรรม โดยการให้ความรู้การสร้างโอกาสให้กับ

ประชาชนและชุมชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างกว้าง

ขวางและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองการปกครอง เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการ

พัฒนาคนและนำาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ดังที่กาญจนา แก้ว

เทพ (2552: 43) กล่าวว่า “สื่อยิ่งมีขนาดเล็กและอยู่

ในอำานาจรัศมีการใช้ของชุมชนก็ยิ่งมีคุณูปการต่อการ

พัฒนาชุมชนมาก” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดวง

พร คำานูณวัฒน์ และคณะ (2547: 1) ที่ว่าหอกระจาย

ข่าวสารเป็นเครื่องมือสื่อสารของชุมชนเป็นสื่อเฉพาะ

กิจที่ใช้ในการกระจายเสียงเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เพื่อ

ประชาชนเฉพาะภายในชุมชน สามารถส่งข่าวสารไปยัง

ผู้รับหรือผู้ฟังได้เป็นจำานวนมากและได้รับพร้อมๆ กัน 

ประกอบด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นจึงใช้งานได้ไม่ยาก  

ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านเป็นผู้เปิดเครื่อง  ผู้

ดำาเนินการกระจายเสียง  ผู้ประกาศ  ผู้รับผิดชอบหอก

ระจายข่าวสาร  เป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักผู้ฟังเป็นอย่างดี  

ดังนั้น  ผู้ส่งสารและผู้รับสารจึงอยู่ในบริบทชุมชน และ

วัฒนธรรมเดียวกัน  ประสบปัญหาคล้ายกัน  ทำาให้มี

ความสนใจ เข้าถึง เข้าใจกันและกัน  การสื่อสารที่ผู้ส่ง

สารและผู้รับสารคุ้นเคยกันเช่นนี้ เป็นคุณสมบัติประการ

สำาคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุถึง

ข้อเห็นพ้องต้องกันในที่สุด  ดังนั้นหอกระจายข่าวสาร

จึงเป็นสื่อของชุมชนที่มีศักยภาพในการนำาเสนอเรื่อง

ราวที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  ซึ่งต่างจากสื่อ

อื่นไม่ว่าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  หรือหนังสือพิมพ์  หอ 

กระจายข่าวสารจึงเป็นสื่อท่ีถูกเลือกให้เป็นสื่อเพื่อการ

พัฒนาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ห่างไกล 

 หอกระจายข่าวสารชุมชนตำาบลบางหลวงซึ่ง

เป็นชุมชนที่เก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าท่าจีน มี

ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอดีตจนได้รับการ

เรียกขานอีกนัยหนึ่งว่า “บ้านเก่า เหล่าเต๊งไม้” “ดิน

แดนแห่งวัฒนธรรมไทย-จีน ขนมหวาน อาหารอร่อย” 
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รวมทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนชนบท ตลอด

จนประเพณีและวัฒนธรรมประจำาถิ่นแบบไทย–จีน ที่

สืบทอดตลอดมา จากทุนชุมชนการสั่งสมทุนดังกล่าว

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารที่ทำาให้เกิดการทำางานที่ต่อเนื่องมากว่า 57 ปี 

โดยประเด็นที่น่าสนใจคือการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารนั้นมีทุนชุมชนประเภทใดบ้าง และมีการสั่งสม

ทุนอย่างไร โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่อง 

“ทุน” ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) เป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ทุนประเภทต่างๆ ของชุมชน

เพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารเมื่อ “ทุน” มี

ขอบเขตที่กว้างขวางมาก   บูร์ดิเยอจึงแบ่งทุนออกเป็น 

4 ประเภท คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุน

ทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม เป็นแนวทางในการ

ศึกษาทุนภายใต้บริบทชุมชนสังคมไทย ซึ่งบทความเร่ือง

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การสั่งสมและ

การบริหารจัดการทุนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการดำารงอยู่

ของหอกระจายข่าวสาร ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ

นำาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมทุนชุมชน

ประเภทต่างๆ เพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  

เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุนได้อย่างสมบรูณ์ยิ่งขึ้น และ

สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา

คนในชุมชนให้มีโอกาสได้ฝึกใช้ความรู้ความสามารถ รู้

วิธีการนำา    ภูมิปัญญาและทุนชุมชนที่มีอยู่มาใช้พัฒนา

ชุมชนโดยผ่านสื่อชุมชนประเภทหอกระจายข่าวสาร 

อันจะเป็นต้นแบบให้กับการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารเพื่อการพึ่งตนเองให้กับชุมชนอื่นได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดวัตถุประสงค์

ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 3 

ประการ ดังนี้

 1. ศึกษาพัฒนาการ จุดเปลี่ยนและบริบท

ชุมชนเทศบาลตำาบลบางหลวง 

 2. ศึกษาการดำาเนินงานและบทบาทหน้าท่ี

ของหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง 

 3. วิเคราะห์ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการ

ดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบาง

หลวง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่อยู่บน

กรอบการวิเคราะห์ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการ

ดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร ดังนั้น แนวคิดหลักที่ผู้

วิจัยนำามาเป็นกรอบในการวิจัย ประกอบด้วย

•  แนวคิดเรื่องทุน (Capital) 

• แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชน 

(Community and Community Development)

• แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development) 

•  แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Communication) 

•  แนวคิดการสื่อสารเพื่อชุมชน 

(Community Communication) 

•   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอกระจายข่าวสาร 

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitat ive Research) เก็บข้อมูลโดยวิธีการ 

สัมภาษณ์กลุ่ม สัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารโดยใช้แบบสังเกตช่วย

ในการสังเกต การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธี เจาะจง         

(Purposive Sampling) จำานวน 65 คน แบ่งออกเป็น 

3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็นข้อมูลในอดีตผู้ให้ข้อมูลต้อง

เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนตำาบลบางหลวงอย่างต่อ

เนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี จำานวน 15 คน กลุ่มที่สองเป็น

ผู้ให้ข้อมูลในปัจจุบันจำานวน 30 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม

ตัวแทนหน่วยงานของภาครัฐ แกนนำาชุมชนและกลุ่มผู้

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร กลุ่มที่สามเป็นตัวแทน

ผู้ฟังที่มีส่วนร่วมกับการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร

จำานวน 20 คน โดยคัดเลือกอย่างเจาะจง มาจาก 5  ชุม

ชนๆ ละ 4 คน บุคคลที่ได้คัดเลือกเป็นผู้นำาชุมชนที่มี

ส่วนร่วมต่อพัฒนาการของชุมชน หรือเกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง  

 ด้านการสนทนากลุ่มแกนนำาชุมชนท่ีมีส่วน

ร่วมต่อพัฒนาการของชุมชนในอดีตและปัจจุบันหอกระ

จายข่าวสาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็น

ข้อมูลในอดีตผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
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ชุมชนตำาบลบางหลวงอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ปี 

จำานวน 10 คน กลุ่มที่สองเป็นผู้ให้ข้อมูลในปัจจุบัน

จำานวน 10 คน เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนตำาบลบาง

หลวงในช่วงเวลาปัจจุบัน และกลุ่มที่สามเป็นตัวแทนผู้

ฟังที่มีส่วนร่วมกับการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร

จำานวน 20 คน โดยคัดเลือกอย่างเจาะจงซึ่งเป็นตัวแทน

กลุ่มองค์กรชุมชนบางหลวง ทั้งนี้การสนทนากลุ่ม

ประกอบด้วยสาระสำาคัญ ดังนี้ 

 1. พัฒนาการ จุดเปลี่ยน และบริบทชุมชน

เทศบาลตำาบลบางหลวงตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน 

ได้แก่ ประวัติศาสตร์และความเป็นมา วัฒนธรรมและ

ประเพณี ภูมิปัญญาและการสืบทอด เศรษฐกิจ การ

อพยพย้ายถิ่นฐานความสัมพันธ์และการรวมกลุ่มของ

คนในชุมชน และการสื่อสารชุมชน 

 2. การดำาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของหอก

ระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวงตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ได้แก่ การบริหารจัดการหอกระจายข่าวสาร 

การจัดการกระจายเสียง การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การสนับสนุนจากภายนอกและบทบาทหน้าที่ของ

หอกระจายข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ

พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) การ

ดำาเนินการวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 – เมษายน 

2556 รวมระยะเวลา 2 ปี 

สรุปผลการวิจัย

ในการนำาเสนอผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. พัฒนาการ จุดเปลี่ยน บริบทชุมชน การ

ดำาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของหอกระจายข่าวสาร

เทศบาลตำาบลบางหลวง เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

ข้อ 1และข้อ 2 

 2. ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของ

หอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 ดังนี้

ส่วนที่ 1 พัฒนาการ จุดเปลี่ยน บริบทชุมชน การดำาเนิน

งานและบทบาทหน้าที่ของหอกระจายข่าวสารเทศบาล

ตำาบลบางหลวง โดยผู้วิจัยนำาเสนอเป็น 4 ช่วง ตาม

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนดังนี้

ช่วงที่ 1 การก่อตั้งชุมชนในปี พ.ศ. 2420- 2498

ช่วงที่ 2 เศรษฐกิจรุ่งเรืองชุมชนเข้มแข็งในปี พ.ศ. 

2499- 2530

ช่วงที่ 3 เศรษฐกิจซบเซาชุมชนเปลี่ยนแปลงในปี 

พ.ศ. 2531- 2550

ช่วงที่ 4 การปรับเปลี่ยนวิถีชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ในปี พ.ศ. 2551- 2556

ช่วงที่ 1 การก่อตั้งชุมชน ในปี พ.ศ. 2420- 2498

ความเป็นมา การอพยพย้ายถิ่นฐาน และเศรษฐกิจ

ชุมชนตำาบลบางหลวง จากการค้นพบมีข้อสันนิษฐานว่า

บริเวณตำาบลบางหลวงนี้เคยเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง 

เพราะพบเศษกระเบื้องดินเผาและมูลดินที่เป็นลักษณะ

คูเมือง ในสมัยที่เมืองอู่ทองเป็นราชธานีแห่งหนึ่งในลุ่ม

แม่นำ้าท่าจีน จากโคลงนิราศสุพรรณแต่งเมื่อ พ.ศ. 2384 

เป็นนิราศเรื่องเดียวของสุนทรภู่ที่แต่งเป็นโคลง    สี่

สุภาพ ซึ่งทำาให้ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องการเดิน

ทางไปสุพรรณบุรีของสุนทรภู่ จากตอนที่ 76 (สุนทรภู่, 

2510, หน้า 25) ที่ทำาให้ทราบถึงการดำารงอยู่มาอย่าง

ยาวนานของชุมชนบางหลวง

(76) ๏ ถึงคลองร้องเรียกบ้าน    บางหลวง 

ลำาฦกนึกถึงดวง        ดอกฟ้า

เงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวทรวง       แสนทเวท ทุเรด อุ้มรัก

หนักอกถ้า        เทียบเถ้าเฃาหลวง ฯ

 

 จากโคลงสี่สุภาพข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า

ชุมชนบางหลวงเป็นชุมชนชนบทท่ีเก่าแก่มาตั้งแต่สมัย

รัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าท่าจีนหรือแม่นำ้าสุพรรณบุรี 

จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการ

ประกาศตั้งเป็นมณฑล อำาเภอ และตำาบลบริเวณนี้จึง

ได้ชื่อว่า “ชุมชนตำาบลบางหลวง” ต่อมาเริ่มมีคนไทย  

คนมอญ คนลาวโซ่ง และพบว่าคนจีนได้อพยพเข้ามา

ภายในชุมชนเป็นจำานวนมากมาจากซัวเถา มณฑล

กวางตุ้งประเทศจีนการประกอบอาชีพ แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่หนึ่งมาทำาอาชีพเกษตรกรรม 

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ตามริมแม่นำ้าท่าจีน ส่วนกลุ่มที่สองเป็น

พ่อค้าในตลาดบ้านเก่าเหล่าเต๊งไม้ ชุมชนบางหลวงเกิด

ขึ้นและเริ่มสร้างวัดบางหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2420 โดย

ประชาชนชาวบางหลวงกับพระครูก่อน วัดบางหว้า เป็น

ผู้ริเริ่มสร้าง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2446 ได้มีการก่อตั้ง

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 การเกิดขึ้นของ “ตลาดบาง

หลวง” สมัยก่อนจากการสืบค้นพบว่ามีคนมาอาศัยอยู่

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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ในยุคแรก ๆ เพียงสองหลังคาเรือนเท่านั้น คือ ร้านเม่ง

หลี และ บ้านหลงจู้เปี้ยน ร้านเม่งหลีชาวบ้านเรียกขาน

ว่า ผู้ใหญ่  ช้วน แดงอุทัย เป็นคนที่มาอยู่อาศัยก่อนจึง

เป็นผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ริเริ่มสร้างตลาดบนขึ้น ซึ่ง

อยู่ติดกับทางริมแม่นำ้าท่าจีน ต่อมา หลงจู้เปี้ยนเป็นผู้

สร้างตลาดกลางขึ้น หลังจากนั้นกำานันสด โรจนสุธี ก็

สร้างตลาดล่างขึ้น ในปี พ.ศ. 2465ได้สร้างโรงเรียนวัด

บางหลวง และในปี พ.ศ. 2467 ก่อตั้งโรงเรียนเจี้ยน

หัวเปิดสอนหลักสูตร 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและจีน 

โดยประชาชนที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนตำาบล

บางหลวงน้ีสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว

ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์

ภายในชุมชน  ระบบเศรษฐกิจในชุมชนบางหลวงในช่วง

แรกเน้นไปที่ด้านการผลิตเพื่อการใช้เองเป็นส่วนใหญ่ 

โดยใช้เป็นอาหารภายในครอบครัวและภายในชุมชน 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร

กรรมและปศุสัตว์ อาชีพที่สำาคัญของประชาชนในชุมชน 

คือ อาชีพทำานา  ปลูกผัก  ทำาสวน  ทำาอาชีพประมง 

และเลี้ยงหมู เนื่องจากในชุมชนนั้นมีทรัพยากรที่สำาคัญ 

คือ  แม่นำ้าท่าจีน และคลองชลประทานบางหลวง 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างกันทั้งสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาจีน 

เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามา

อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนบางหลวง ทำาให้ลักษณะการปลูก

บ้านเรือนเป็นห้องแถวไม้เรียงยาวหันหน้าเข้าหากัน ใกล้

บริเวณริมแม่นำ้าท่าจีนเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาล

ที่ 5 ซึ่งชั้นล่างใช้ประกอบการค้าขาย ส่วนด้านบนหรือ

ชั้นสองบน ชาวจีนเรียกว่า “เหล่าเต๊งไม้” มีไว้สำาหรับ

การพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนและในทุกเทศกาล

ประชาชนให้ความสำาคัญในการเข้าร่วมปฏิบัติตาม

ประเพณี และงานประจำาปีของวัดบางหลวง ในสมัยยุค

ก่อตั้งชุมชนนี้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลาน

เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางบันทึกใบลาน ตำารา และ

คำาบอกเล่า ภูมิปัญญาที่โดดเด่นคือ การถ่ายทอดสูตรยา

จีนโบราณจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ร้ายยาสมุนไพรเก่า

แก่คือ ร้าน มิ่น แซ่ ฮึ้ง 

การรวมกลุ่มและการสื่อสารชุมชน

 ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์

กันแบบเครือญาติไปมาหาสู่ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่ง

กันและกัน  ลักษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่

ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน  โดยประชาชนในชุมชนมีความ

สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน จนกล่าวได้ว่าแทบทุกบ้านจะรู้จัก

กันรักใคร่ปองดองกันแบบเครือญาติที่คอยช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันยามเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในชุมชน การติดต่อ

สื่อสารภายในชุมชนสวนใหญ่พบว่าเป็นการสื่อสารด้วย

การพูดแบบปากต่อปากและไปมาหาสู่กันทางเรือโดย

เรือส่วนตัวหรือเรือโดยสารออกไปธุระหรือติดต่อสื่อสาร

ด้วยการเดินออกไปพบปะพูดคุยกัน มีการส่งไปรษณีย์ 

โทรเลขและนิยมส่งจดหมายไปกับเรือเพื่อติดต่อกับ

ชุมชนภายนอก เริ่มมีกลุ่มร้านกาแฟในชุมชนเป็นจุด

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน

ช่วงที่ 2 ยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองชุมชนเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. 

2499- 2530

 เศรษฐกิจและการอพยพย้ายถ่ินฐานในปี 

พ.ศ. 2499 ชุมชนตำาบลบางหลวงได้ถูกยกฐานะขึ้น

เป็นสุขาภิบาลตำาบลบางหลวง การเปลี่ยนแปลงในช่วง

ต้นนี้ทำาให้เกิดสิ่งอำานวยความสะดวกข้ึนมาในชุมชน

อย่างมากมาย ระบบเศรษฐกิจเป็นการการผลิตเพื่อการ

ค้าขาย ทรัพยากรที่สำาคัญในชุมชนยังเป็น แม่นำ้าท่าจีน

และคลองชลประทานบางหลวง ผู้คนใช้การติดต่อการ

ค้าทางเรือ ผู้ที่เดินทางค้าขายและซื้อของก็มักพายเรือ

และเดินทางด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวบ้าน

ในละแวกใกล้เคียงมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อของกินของใช้

และเครื่องมือในการทำานาตลอดจนเสื้อผ้า อาหารสด

และอาหารแห้ง ทำาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนบางหลวง

ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ชุมชนตลาดบางหลวงจึงเป็นแหล่งค้า

ขายทางนำ้าที่สำาคัญแห่งหนึ่งของอำาเภอ บางเลนเพราะมี

ท่าเรือขนาดใหญ่สะดวกในการขนถ่ายสินค้า  โรงฝิ่น วิก

หนังเก่า โดยอาชีพที่โดดเด่นในช่วงนี้คือ  อาชีพค้าขาย

อาหารสด  อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

อาชีพรับจ้าง การตีเหล็ก การบัดกรี การทำาทอง การ

ทำาฟัน แรงงานที่สำาคัญ  คือ  คนในครอบครัว  แรงงาน

สัตว์  เช่น  วัว  ควาย  ซึ่งเป็นแรงงานอีกแรงงานหนึ่ง

ที่คนในชุมชนนิยมใช้เพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วยใน

การทำานาและมีการจ้างงานเกิดขึ้น เริ่มมีการใช้เครื่อง
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อำานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเช่น  รถไถนา 

เครื่องนวดข้าว  เป็นต้น  ยุคนี้ไม่พบการการย้ายถิ่นฐาน

ออกนอกพื้นที่เนื่องจากคนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี

เสมือนพี่น้อง ผู้คนมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนจึงทำาให้ให้

ชุมชนมีความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีกัน  นอกจาก

นี้ยังพบว่ามีคนอพยพเข้ามาเป็นจำานวนมากทำาให้ชุมชน

บางหลวงกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในด้าน

การค้าขายและการเกษตรอีกด้วยจึงเกิดการอพยพ

ย้ายถิ่นฐานเข้ามาแบบถาวรของคนจากหลายพื้นที่ 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

 ชุมชนบางหลวงเป็นดินแดนที่บรรพบุรุษชาว

จีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานจึงก่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม

ไทย-จีนสืบมาได้แก่ประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีนถือศีล

กินเจและงานแห่ศาลเจ้าแม่ทับทิม (สุ่ยเว้ยเหนี่ยง) 

เทพเจ้าแห่งความเมตตา คุ้มครองมวลมนุษยชาติให้พ้น

จากภัยพิบัติขจัดความทุกข์ยากทั้งมวล และมีวัฒนธรรม

ด้านดนตรีจีน ที่เรียกว่าหล่อโก้ว ที่นิยมเล่นเพื่อผ่อน

คลายในยามว่าง โดยสามารถบรรเลงในงานมงคล และ

งานอวมงคลต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีประเพณี

ที่เกิดขึ้นใหม ่ๆ ในช่วงเวลานี้ คือประเพณีศาลเจ้าแม่

ทับทิม ประเพณีตรุษจีน เทศกาลสารทจีน  เทศกาล

กินเจและเทศกาลไหว้พระจันทร์ การสืบทอดภูมิปัญญา

ของชาวจีนที่ได้อพยพเข้ามาในชุมชน ได้แก่ การทำาขนม

ชุนเปี๊ยะซึ่งขนมนี้ถือว่าเป็นขนมที่มีชื่อเสียงและติดหู

คนในชุมชนอย่างมากโดยเจ้าแรกคือ “ร้านจันทร์ทิมา” 

และมีการนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างประโยชน์ให้แก่

คนในชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ การตีเหล็กเป็นเครื่องมือ

เครื่องใช้ต่างๆ การบัดกรี ร้านทำาฟันและร้านทำาทอง แต่

ที่โดนเด่นในช่วงนี้ คือ มีดอีโต้และเคียวเกี่ยวข้าวที่ทำา

มาจากเหล็กกล้าโดยมีการส่งออกและขายให้แก่คนท้ัง

ในและนอกชุมชน ในช่วงเวลานี้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้ง

วงดนตรีจีนขึ้น โดยเริ่มจากมีสมาชิกเข้ามาประมาณ 10 

คน เป็นชาวจีนส่วนใหญ่โดยเครื่องดนตรีที่นิยมใช้จะมี

พวกเคร่ืองดนตรีเครื่องสายและเครื่องเคาะชื่อว่า“วง

รวมมิตรบางหลวง” 

 การรวมกลุ่ม การดำาเนินงานและบทบาท

หน้าที่ของหอกระจายข่าวสารและการสื่อสารชุมชน

ยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองนี้ประชาชนในชุมชนเริ่มหันเข้า

มาให้ความสำาคัญกับการรวมกลุ่มกันมากขึ้นเพราะ

นอกจากการทำาไร่ ทำานาแล้วการค้าขายเป็นอีกอาชีพ

หนึ่งที่ทำาให้เกิดการรวมตัวและการสร้างความสัมพันธ์

ของคนในชุมชน โดยในปีพ.ศ. 2513 ชุมชนต้องเผชิญ

กับสถานการณ์อันเลวร้าย หากแต่ด้วยความเข้มแข็ง

ของชุมชน และกลุ่มจิตอาสาที่รวมตัวกันต่อสู้กับ

สถานการณ์ดังกล่าว จากกรณีการนำาที่ดินบริเวณตลาด

ล่างไปขายให้กับนายทุนในจังหวัดนครปฐม โดยนายทุน

ดังกล่าวจะเข้ามาปรับปรุงเพื่อก่อสร้างเป็นตึกแถวให้

คนเช่าอาศัย ซึ่งประชาชนในชุมชนไม่เห็นด้วย เพราะ

จะส่งผลให้ทุกคนในชุมชนขาดที่อยู่อาศัยและที่ทำามา

หากิน ชาวบ้านจึงรวมตัวกันขอซื้อกลับคืนมา โดยชาว

บ้านรวบรวมเงินกันไปซื้อพื้นที่ดังกล่าวคืน หลังจากนั้น

จึงร่วมกันก่อตั้งบริษัทช่ือบริษัทสหบางหลวงสามัคคี 

จำากัด และนำาเงินท่ีชาวบ้านออกมากระจายเป็นหุ้นตาม

สัดส่วนที่แต่ละคนออก ทั้งนี้หุ้นของตลาดมีราคาหุ้นละ 

1,000 บาท ซึ่งเท่ากับว่าพื้นที่ในบริเวณตลาดจึงเป็นของ

ประชาชนในชุมชนไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นท่ีโดยเฉพาะ 

โดยมีชม้อย เหล่าสุนทรศิริ เป็นผู้จัดการคนปัจจุบัน 

หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้บำาเพ็ญประโยชน์ขึ้น

มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัคร ถ้า

ประชาชนในชุมชนมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถแจ้งมายัง

กลุ่มผู้บำาเพ็ญประโยชน์ก็เข้าไปดำาเนินการช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนมากมาย การรวมกลุ่มของคนใน

ชุมชนยุคนี้ทำาให้เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ดังต่อไปนี้ องค์กร

ชุมชนแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ กลุ่มร้านกาแฟ กลุ่ม

เรือยนต์รับจ้าง องค์กรชุมชนแบบทางการ ได้แก่ บริษัท

สหบางหลวงสามัคคีจำากัด   กลุ่มผู้บำาเพ็ญประโยชน์บาง

หลวง คณะกรรมการพัฒนาตำาบลบางหลวง  กลุ่มสตรี

อาสาพัฒนาชุมชนตำาบลบางหลวง กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  

กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันฝ่าย

พลเรือน  และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

 ในปี พ.ศ. 2499 ชุมชนตำาบลบางหลวงได้

ถูกยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลตำาบลบางหลวง การ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้เกิดสิ่งอำานวยความสะดวก

ข้ึนมาในชุมชนอย่างมากมาย เช่น การสร้างถนนหนทาง

ขึ้นเพื่อให้การคมนาคมสามารถทำาได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ชุมชนบางหลวงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เมื่อเริ่มเกิด

การขยายตัวของชุมชน ประชาชนมีจำานวนเพิ่มขึ้น หาก

แต่การเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสารกันนั้นมีความลำาบาก

เนื่องจากไม่มีถนน แกนนำาชุมชนโดยกำานันสด โรจน

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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สุธี และคณะกรรมการสุขาภิบาลจึงริเริ่มก่อตั้งสื่อชุมชน 

“หอกระจายข่าวสาร” 

 การดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารในช่วงแรก

นี้ รูปแบบการบริหารจัดการรับผิดชอบโดยกลุ่มคนคือ

คณะกรรมการสุขาภิบาล มีนายอำาเภอเป็นประธาน

สุขาภิบาลโดยตำาแหน่ง และคณะกรรมการสุขาภิบาล 

ได้รับงบประมาณจากทางอำาเภอบางเลน ซึ่งในขณะนั้น

ได้งบประมาณไม่มากนักจึงมีเครื่องส่งกระจายเสียงที่ใช้

เครื่องปั่นไฟ (ไม่มีไฟฟ้า) เป็นเครื่องหลอด 100 วัตต์ ใน

ช่วงแรกนี้ตัวลำาโพงส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนตลาดบางหลวง 

การซ่อมอุปกรณ์ต้องดำาเนินงานผ่านอำาเภอทำาให้เกิด

ความล่าช้า ช่วงเวลาการกระจายเสียงไม่มีความแน่นอน

โดยจะประกาศเฉพาะช่วงที่มีข่าวสารจากทางราชการ 

และเวลามีเรื่องด่วนเท่านั้น ด้านที่ตั้ง

ในปี พ.ศ. 2499 – 2510 ณ บ้านกำานันสด โรจนสุธี 

ในปี พ.ศ. 2511 – 2520 ณ บ้านกำานันวิฑูรย์ โรจนสุธี 

ในปี พ.ศ. 2521 – 2530 ณ อาคารสุขาภิบาล

 การจัดการกระจายเสียงมีผู้ปฏิบัติงานหลัก 

คือ กำานันสด โรจนสุธี นายสมศักดิ์  ห้องสวัสดิ์ ตำาแหน่ง

พนักงานดับเพลิงสุขาภิบาล นายโสภณ น่วมวิโรจน์ 

ตำาแหน่งกรรมการสุขาภิบาล นายสุทิน มลินิล และนาย

บุญสม กิจเจริญ ตำาแหน่งพนักงานดับเพลิงสุขาภิบาล 

เนื้อหาการประกาศได้แก่ ข่าวสารจากทางอำาเภอ การ

ขึ้นทะเบียนทหาร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และ

ข่าวบริการชาวบ้าน เป็นต้น ด้านรูปแบบการกระจาย

เสียงใช้การประกาศเป็นหลัก เวลานัดประชุมหรือรวม

ตัวกัน ก็แจ้งจากหอกระจายข่าวสารได้ยินกันทั่วชุมชน

แต่ถ้าบ้านไหนห่างไกลไปหน่อยก็จะได้ยินไม่ชัดมาก 

ต้องอาศัยผู้นำาชุมชนไปบอกต่อเพื่อให้ทราบอย่างทั่วถึง 

 จากการศึกษาค้นพบบทบาทหน้าที่หอกระ

จายข่าวสารในช่วงแรกนี้ 3 ประการ คือ 

 1. หน้าที่ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร 

 2. การบริการชุมชน 

 3. หน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบ

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การสื่อสารในชุมชนพบว่ามีการสื่อสารแบบ

ที่ไม่เป็นทางการได้แก่ กลุ่มร้านกาแฟ กลุ่มเรือยนต์

รับจ้าง  การสื่อสารแบบทางการได้แก่ จดหมาย ป้าย

ประกาศ เป็นต้น การสื่อสารกับชุมชนภายนอกโดยการ

ส่งไปรษณีย์โทรเลขถึงญาติที่อยู่ห่างไกล  และเริ่มมีการ

ใช้โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งขณะนั้นยังมี

ราคาแพงจึงยังไม่เป็นที่นิยม

ช่วงที่ 3 ยุคเศรษฐกิจซบเซาชุมชนเปลี่ยนแปลง ในปี 

พ.ศ. 2531- 2550

 เศรษฐกิจและการอพยพย้ายถิ่นฐานหาก

เปรียบเทียบเศรษฐกิจชุมชนเมื่อสมัยยุคที่เศรษฐกิจ

รุ่งเรืองกับช่วงเวลานี้นั้นพบว่า ในยุคนี้เศรษฐกิจชุมชน

บางหลวง ซบเซามาก เนื่องจากได้รับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกชุมชน อันเนื่องมา

จากการเปิดเสรีทางการค้าขายและการคมนาคมขนส่ง

ทางบกเข้ามาแทนท่ีการคมนาคมขนส่งทางนำ้าอีกท้ังใน

ปี พ.ศ. 2538 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ทำาให้ชาวบ้านบาง

ส่วนต้องสูญเสียบ้านสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และเป็น

ร้านค้าขายของเพื่อประกอบอาชีพของครอบครัว บ้าน

เรือนถูกไฟไหม้ไปกว่า 30 หลังคาเรือน เหตุการณ์ดัง

กล่าวนี้ส่งผลให้มีผู้คนอพยพออกนอกชุมชนไปอยู่ท่ีอื่น

เป็นจำานวนมากจึงทำาให้ประชาชนในชุมชนลดลงกว่า

เดิม เพราะพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม่ได้รับการอนุญาตให้

สร้างบ้านเรือนขึ้นมาทดแทน และต้องมาประสบปัญหา

กับเศรษฐกิจอีกครั้งในปีพ.ศ.2540 เมื่อประเทศไทย

ประสบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ เป็นช่วงท่ีย่ำาแย่ข้าวของ

แพง   และยังมีตลาดนัดที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อการจับ

จ่ายใช้สอย ซึ่งในขณะนั้นจำานวนผู้ซื้อขายสินค้าในตลาด

บางหลวงมีอยู่น้อยก็ยิ่งน้อยลงเข้าไปอีกตามสภาวะทาง

เศรษฐกิจที่ย่ำาแย่ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทำานา ทำาไร่  รับราชการ รับจ้าง  และค้าขายในแถบ

ชุมชนตลาดบางหลวง จากการพัฒนาการคมนาคมทาง

บกที่สะดวกสบายมากขึ้นทำาให้ความเป็นศูนย์กลาง

ทางการค้าหายไป จึงทำาให้ตำาบลบางหลวงเกิดความ     

ซบเซามาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุของการอพยพ

ออกไปยังพื้นที่อื่นที่มีความเจริญมากกว่า หรือออกไป

ประกอบอาชีพในด้านอื่น นอกเหนือจากการค้าขาย

และการเกษตรในชุมชน เช่น อาชีพรับราชการ รับจ้าง 

เป็นต้น เพราะคนมีโอกาสมากขึ้นในการเลือกประกอบ

อาชีพอันเนื่องมาจากการมีการศึกษาที่สูงมากขึ้นและ

การเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น
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วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

 ในช่วงเวลาน้ีระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนอย่างเคร่งครัด

เริ่มมีลดน้อยลงเนื่องจาก ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนหนึ่งเริ่มมีการ

อพยพย้ายที่อยู่อาศัยออกไปตามเมืองต่างๆ หรือเสีย

ชีวิตไปบ้าง แต่กระนั้นวัฒนธรรมและประเพณีท่ียังมี

การดำารงอยู่จนมาถึงในปัจจุบันก็คือ ประเพณีในวัน

สำาคัญ การทำาบุญ การตักบาตร การไหว้เจ้า การถือศีล

กินเจ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงมีการปฏิบัติสืบต่อกัน

มาอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบางหลวงยังคงเคารพนับถือ 

วัดบางหลวง ศาลเจ้าบ้วนฮกตึ้ง และศาลเจ้าแม่ทับทิม 

จากการสูญเสียผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ในเรื่องภูมิปัญญา 

การอพยพย้ายถิ่นฐานของคนรุ่นเก่าออกไปจากชุมชน 

และการออกไปประกอบอาชีพภายนอกชุมชน ทำาให้

ช่วงเวลานี้ไม่พบภูมิปัญญาประเภทใหม่เกิดข้ึน แต่

ภูมิปัญญาดั้งเดิมก็ยังคงสืบทอดต่อไปซึ่งพบได้ในบาง

พื้นที่ของชุมชน

 การรวมกลุ่ม การดำาเนินงานและบทบาท

หน้าที่หอกระจายข่าวสาร และการสื่อสารชุมชน ด้าน

ความสัมพันธ์และการรวมกลุ่มของคนในชุมชนตำาบล

บางหลวงในช่วงเวลานี้เบาบางลง ความสัมพันธ์ของ

ประชาชนในชุมชนมีความห่างเหินกันมากขึ้น เป็น

ลักษณะครอบครัวเดี่ยว การพึ่งพาอาศัยกันก็น้อยลง  

บางบ้านก็แทบไม่รู้จักกัน ประชาชนในชุมชนให้ความ

สำาคัญกับการรวมกลุ่มกันน้อยลง ทั้งนี้เนื่องมาจากคน

รุ่นก่อนได้มาล้มหายตายจากกันไป หรือได้ย้ายออกไป

อาศัยกับลูกหลานที่จังหวัดอื่นๆ ส่งผลให้กลุ่มองค์กร

ต่างๆ มีบทบาทน้อยลง กิจกรรมชุมชนก็น้อยลง แต่

ในปีพ.ศ. 2542 ชุมชนบางหลวงได้รับการยกฐานะให้

เป็นเทศบาลตำาบลบางหลวงโดยทั้งนี้มีนายกเทศมนตรี 

กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมช่วยกันดูแลปกครองชุมชน 

อีกทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนบางหลวงให้มีความก้าวหน้า 

การพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ยัง

ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ

และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ทำาให้กลุ่มองค์กร

ชุมชนเริ่มกลับมามีบทบาทในชุมชนอีกครั้ง องค์กร

ชุมชนแบบไม่เป็นทางการได้แก่ กลุ่มร้านกาแฟมีสมาชิก

น้อยลง กลุ่มเรือยนต์รับจ้างไม่มีแล้ว องค์กรชุมชนแบบ

ทางการเกิดใหม่ ได้แก่ สภาวัฒนธรรมตำาบลบางหลวง 

และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

 หอกระจายข่าวสารในปี พ.ศ. 2531 - 2539 

ยังคงอยู่ ณ อาคารสุขาภิบาล  และปี พ.ศ. 2540 - 2550  

ย้ายเครื่องส่งกระจายเสียงมาไว้ ณ ศาลาประชาคม โดย

ในปีพ.ศ. 2542 ชุมชนบางหลวงได้รับการยกฐานะให้

เป็นเทศบาลตำาบลบางหลวงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2542 โดยมีนายกเทศมนตรี กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ประธานชุมชนมาร่วมช่วยกันดูแลปกครองชุมชน อีกทั้ง

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึนและนอกจาก

นี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชนเพื่อสร้าง

อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งมี

การปลูกจิตสำานึกให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้เกี่ยว

กับข่าวสารด้านประเพณ ส่งเสริมความกตัญญูด้วย

การตอบแทนผู้มีพระคุณ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

สุขภาพ และข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน 

 รูปแบบการบริหารจัดการรับผิดชอบโดย

กลุ่มคนซึ่งประกอบด้วยผู้นำาชุมชนเป็นหลัก ในช่วงแรก

หอกระจายข่าวสารบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ

สุขาภิบาล และได้เพิ่มเครื่องกระจายเสียงเป็น 1,000 

วัตต์ โดยเพิ่มจุดกระจายเสียงเป็น 30 จุด ซึ่งขยาย

จากตลาดออกไปที่หมู่ 2 และหมู่ 3  บางส่วนการ

จัดการซ่อมแซมต้องดำาเนินงานผ่านรัฐก่อนเสมอต้อง

ให้นายอำาเภอหรือปลัดอำาเภอเซ็นอนุมัติก่อนทุกครั้ง 

งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับมาจากสุขาภิบาลและมี

ค่อนข้างจำากัด ช่วงเวลาการกระจายเสียงไม่มีความ

แน่นอนโดยจะประกาศเฉพาะช่วงที่มีข่าวสารจากทาง

ราชการ และเวลามีเรื่องด่วนเท่านั้น ในช่วงท้ายของ

ยุคนี้ในปี พ.ศ. 2542 หอกระจายข่าวสารก็ได้รับการ

ยกระดับข้ึนจากการบริหารจัดการโดยเทศบาล มีนายก

เทศมนตรีคนแรกคือ นายปัญญา รัตนวรรณพันธ์ และ

คณะกรรมการเทศบาล ในปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มเครื่อง

กระจายเสียงเป็น 3,000 วัตต์ การจัดการซ่อมแซม

ดำาเนินงานผ่านเทศบาลซ่ึงทำาให้การจัดตั้งงบประมาณ 

การเบิกจ่ายมีความคล่องตัวมากขึ้น ช่วงเวลาการกระ

จายเสียงมีความสมำ่าเสมอโดยเปิดกระจายเสียงทุกวันมี

การจัดช่วงเวลาการกระจายเสียงเป็น 2 ช่วงเวลา ทั้งนี้

ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถยึดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 

ช่วงเช้าเวลา 06.30 – 08.30 น. ช่วงเย็นเวลา 16.30  – 

17.00 น.ช่วงเวลากลางวันโดยทั่วไปในเวลาปกติจะไม่มี

การกระจายเสียง ถ้าหากมีเรื่องด่วน เรื่องสำาคัญ เช่น 

การเสียชีวิต ไฟไหม้ งานบุญ ประเพณี งานแต่ง จึงจะมี

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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การกระจายเสียงในช่วงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

 การจัดการกระจายเสียงในช่วงแรกมีผู้ปฏิบัติ

งานหลัก คือ นายโสภณ น่วมวิโรจน์ ตำาแหน่งกรรมการ

สุขาภิบาล นายสุทิน มลินิล และนายบุญสม กิจ

เจริญ ตำาแหน่งพนักงานดับเพลิงสุขาภิบาล เนื้อหาการ

ประกาศได้แก่ ข่าวสารจากทางอำาเภอ การขึ้นทะเบียน

ทหาร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และข่าวบริการชาว

บ้าน เป็นต้น การจัดการกระจายเสียงในช่วงหลังของ

ยุคนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยคุณเกษร 

สุจินดานุพงศ์ ตำาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

ได้เข้ามารับตำาแหน่งในเดือนเมษายน 2543 จากการ

ชักชวนเข้าทำางานของนายกเทศมนตรีปัญญา รัตน

วรรณพันธ์และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ร่วมกับคุณอพิชน เฉลิมพันธุ์ นายสุทิน มลินิล และ

นายบุญสม กิจเจริญ ตำาแหน่งพนักงานขับรถ โดยคุณ

เกษรเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนารูปแบบการจัดการกระจาย

เสียงให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเน้นข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม เช่น การเตือนภัย บทความ

ที่ให้ความรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การ

ศึกษา การเมือง ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณี 

เป็นต้น รูปแบบการกระจายเสียง ใช้การประกาศและ

บทความ นอกจากนี้ทางเทศบาลจัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารโดย

พบว่าผู้รับสารได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของการรับฟัง

อย่างสนใจและเป็นแหล่งข่าวอีกด้วย จากการศึกษาค้น

พบบทบาทหน้าที่หอกระจายข่าวสารในช่วงเวลานี้เพิ่ม

ขึ้นอีก 4 ประการ คือ 1) หน้าที่ในการเฝ้าระวังชุมชน  

2) หน้าที่ในการระดมคนในชุมชน 3) หน้าที่เป็นเครื่อง

มือในการพัฒนาสังคม 4) หน้าที่เป็นเครื่องมือในการ

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 

 การสื่อสารชุมชนในช่วงเวลานี้ชุมชนบางหลวง

เริ่มมีโทรศัพท์พื้นฐานใช้ในชุมชน เมื่อประมาณปีพ.ศ. 

2532 ซึ่งโทรศัพท์นับว่าเป็นสื่อที่สำาคัญอีกสื่อหนึ่งที่

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพราะทำาให้

การส่ือสารแบบดั้งเดิม การไปมาหาสู่กันที่บ้านลดน้อย

ลง แต่ก็มีผลกระทบในด้านดีอยู่ด้วยเช่นกันในเรื่องของ

ความสะดวกสบายและรวดเร็ว รวมถึงโทรศัพท์บ้าน

ใช้กันอย่างทั่วถึง และโทรศัพท์ได้กลายเป็นเครื่องมือ

การส่ือสารที่นิยมกันอย่างมากเนื่องจากมีความสะดวก

รวดเร็ว ด้านสมาชิกสภากาแฟที่มีจำานวนน้อยลง ต่อมา

เริ่มมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีติดตามตัวในชุมชนอย่าง

แพร่หลายมากขึ้นทำาให้การสื่อสารแบบเผชิญหน้าลดลง

ช่วงที่ 4 การปรับเปลี่ยนวิถีชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 ในปี พ.ศ. 2551- 2556

      เศรษฐกิจและการอพยพย้ายถ่ินฐาน ระบบ

เศรษฐกิจตำาบลบางหลวงกลับมาฟื้นตัวและรุ่งเรือง

อีกครั้งในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เนื่องจากมีละคร

หลายเรื่องเข้ามาถ่ายทำาในชุมชนเช่น ละครคมแฝก 

และมีสื่อนำาเสนอเรื่องราวเก่ียวกับชุมชนบางหลวงและ

ถ่ายทอดวิถีชีวิตริมนำ้าท่าจีนให้ปรากฏแก่สาธารณชนใน

รูปแบบต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อินเตอร์เน็ต และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของ

หอกระจายข่าวสารส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าภายใน

ชุมชนบางหลวงดีข้ึน ชุมชนบางหลวงเริ่มคึกคักและ

กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง โดยยังคงความเป็นตลาด

เก่าและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพา

ตนเองด้วยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยใช้

วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา จากการพัฒนาพื้นที่ให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ทำาให้ชุมชนบาง

หลวงกลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนนอกพื้นที่ได้เข้า

มาสัมผัสกับสถานท่ีท่ีถ่ายทำาละครและรายการโทรทัศน์ 

จึงทำาให้ชุมชนกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ทว่าก็ยังคงมี

การการอพยพของวัยรุ่นส่วนหนึ่งออกนอกพื้นที่ไป

เพื่อการศึกษาและเมื่อสำาเร็จแล้วก็กลับมาช่วยทำางาน

ที่บ้านบ้าง หรือไม่ก็ทำางานในตัวเมืองและส่งเงินกลับ

ไปให้ครอบครัว การอพยพย้ายออกนอกพื้นที่มีน้อยลง 

และยังพบการอพยพกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นใน

ปัจจุบัน

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

 ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรม

และประเพณีแบบดั้ ง เดิม โดยมีการวางแผนการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อทำาการอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมสำาคัญต่างๆ ให้กลับมามีชีวิตชีวาข้ึน

อีกครั้งหนึ่ง โดยถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทำาให้คนใน

ชุมชนหันกลับมาสนใจในชุมชนของตนเองมากขึ้น 

และในปัจจุบันได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีแบบไทย-

จีน มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ดนตรีจีน บ้านตีเหล็ก วิกหนัง
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บางหลวง และบ้านเก่าเล่าเรื่องซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม

ประวัติศาสตร์ของชุมชนในแคว้นนี้ตอนอดีตรวมท้ัง

ของประเทศไทยโดยรวมและมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีต 

อีกทั้งรถลากโบราณไว้แสดงโชว์แก่นักท่องเท่ียว ช่วง

เวลานี้ชุมชนให้ความสำาคัญกับการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาชาว

บ้านเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นว่ามีการสร้างพิพิธภัณฑ์

ในเชิงการอนุรักษ์และเผยแพร่เพื่อให้เป็นสถานที่เผย

แพร่ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน

บางหลวงให้คงอยู่คู่กับชุมชน ทำาให้ภูมิปัญญาต่างๆ ได้

ถูกถ่ายทอดไปสู่เยาวชนคนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยว

มีการพัฒนาสูตรและวิธีการทำาขนมต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่

สมัยอดีตเพื่อจำาหน่ายให้กับคนในชุมชนและนักท่อง

เที่ยว มีการฟื้นฟูวงดนตรีรวมมิตร-บางหลวงขึ้นอีกครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่มีคุณค่าและควรส่งเสริม คือ ร้าน

ตีเหล็ก ร้านทำาทอง และร้านขายยา “มิ่นแซฮึ้ง” ซึ่งมี

การ “แมะ” ก่อนจ่ายยา 

 

 การรวมกลุ่ม การดำาเนินงานและบทบาท

หน้าที่หอกระจายข่าวสาร และการสื่อสารชุมชน จาก

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยสายสัมพันธ์แบบ

เครือญาติทำาให้เกิดการรวมตัวและการสร้างความ

สัมพันธ์ของคนในชุมชนหลายกลุ่มหลายองค์กรเริ่มกลับ

มามีบทบาทสำาคัญที่ทำาให้ตำาบลบางหลวงนั้นกลับมา

รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง องค์กรชุมชนแบบไม่เป็นทางการ 

ได้แก่ กลุ่มร้านกาแฟมีสมาชิกน้อยลง กลุ่มแพริมแม่นำ้

าท่าจีนและกลุ่มท่ารถเมล์บางหลวง  องค์กรชุมชน

แบบทางการเกิดใหมได้แก่ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย-จีน ตำาบลบางหลวง (ดนตรีจีน) กลุ่มบ้านมั่นคง

และสวัสดิการชุมชน กลุ่มสตรีพัฒนาอาสา กลุ่มอาสา

สมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเมือง

จัดการตนเองเทศบาลตำาบลบางหลวง กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์

สัตว์นำ้า ชมรมผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กลุ่ม

สายใยรักครอบครัว  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มอาสา

สมัครปศุสัตว์ และเครือข่ายผู้ประกาศอำาเภอบางเลน 

เป็นต้น

 การบริหารจัดการหอกระจายข่าวสารใน

ปัจจุบันโดยนายกเทศมนตรีดาบตำารวจบำารุง วิมูลชาติ 

ทำางานในรูปคณะกรรมการและคณะทำางานประกอบ

ด้วยกลุ่มผู้นำา ชาวบ้าน และกลุ่มองค์กรชุมชน 23 กลุ่ม 

ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการขยายจุดลำาโพงครอบคลุมพื้นที่

เขตเทศบาล 52 จุด และในปี พ.ศ. 2555 ประชาชน

ต้องการให้เพิ่มจุดติดตั้งลำาโพงในหมู่ที่ 3 ปัจจุบันตั้ง

อยู่ ณ ศาลาประชาคม ได้ขยายจุดติดตั้งลำาโพงเป็น

จำานวนทั้งสิ้น 77 จุด โดยกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ 

ได้แก่ หมู่ 1 2 3 และ 6 ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนทั้ง 5 

ชุมชน ด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งมี

การตั้งกองทุนเพื่อการซ่อมบำารุงหอกระจายข่าวสาร

เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วจำานวน 

10,000 บาท รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผน

งบประมาณของเทศบาลเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ 

การเพิ่มลำาโพงกระจายเสียงในอนาคตอีกด้วย 

 โดยปัจจุบันโดยทางเทศบาลได้สนับสนุนงบ

ประมาณในการบริหารจัดการหอกระจายข่าวสารอย่าง

เต็มท่ีเต็มกำาลังเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และเพื่อให้คนในชุมชนสามารถรับรู้ข่าวสารกันได้อย่าง

ท่ัวถึงโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลและคนใน

ชุมชนเป็นอย่างดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจาย

เสียงได้อย่างครอบคลุม โดยมีภาคประชาชนกลุ่มอาสา

สมัครที่ทำาหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการใช้

งาน และช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

และประชาชนสามารถแสดงความต้องการเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารในเวทีประชุมหมู่บ้าน/

เวทีประชาคม ช่วงเวลาการประกาศแบ่งออกเป็น 2 

ช่วงเวลา โดยกระจายเสียงอย่างสมำ่าเสมอทุกวัน ช่วง

เช้าเวลา 06.30 น. – 08.00 น. และ 08.30 น. – 09.00 

น. ช่วงเย็นเวลา 16.30 น. – 17.00 น. ช่วงเวลากลางวัน

จะประกาศเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วนเท่านั้น การจัดการ

กระจายเสียงด้านเนื้อหามีทั้งจากภายในและภายนอก

ชุมชน จากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีมาจากท้ังจากภายในและ

ภายนอกชุมชนและมีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตคนบาง

หลวง 

 จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า เนื้อหา

ความรู้ท่ีกระจายเสียงมีสาระท่ีเป็นประโยชน์และตรง

กับความสนใจของชาวบ้าน ช่วยแก้ไขปัญหาของชาว

บ้านเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความ

รู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติ ตลอดจนการเป็นเรื่องมือ

เพื่อการพัฒนาชุมชนบางหลวงให้เกิดความเข้มแข็ง และ

เป็นเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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ส่วน นอกจากข้อมูลภายในชุมชนแล้วคณะผู้ปฏิบัติงาน

ได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารความรู้ที่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอกรูปแบบการนำาเสนอรูปแบบการ

จัดรายการดังนี้ รายการบทความเป็นลักษณะแบบพูด

ตามบทความมีการเสนอแนวคิดอย่างมีเหตุผลพร้อม

ทั้งเสนอแนวทางแก้ไข การประกาศข่าว การสัมภาษณ์ 

การพูดคุยกับผู้ฟัง เทป CD ความรู้ เพลงลูกทุ่ง เพลง

เพื่อชีวิต เพลงธรรมะและเพลงสำาหรับเยาวชน และเปิด

ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานี

วิทยุกองทัพบก ใช้ภาษามาตรฐานและภาษาท้องถิ่น

 ปั จจุ บั นชุ มชนบางหลวง เปิ ด โอกาส ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานหอกระ

จายข่าวสารผ่านทางเวทีประชาคม ซึ่งจัดในช่วงเดือน

มีนาคมของทุกปีเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำา

ชุมชนและประชาชน  และนำาไปทำาจัดแผนพัฒนาชุมชน

บางหลวง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมพูดคุยแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานหอกระจาย

ข่าวสาร ซึ่งเวทีดังกล่าวเป็นช่องทางในการรับฟังความ

คิดเห็นจากประชาชนอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน

ประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมกับการดำาเนินงานใน

ทุกๆ ด้านของหอกระจายข่าวสารได้ทุกเวลา และทุก

โอกาส 

 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์และการ

สังเกตพบว่าในช่วงเวลานี้หอกระจายข่าวสารได้รับการ

สนับสนุนจากภายนอกโดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับ

สนุน อาทิ กรมสุขภาพจิต สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาล สถานีอนามัย อำาเภอบางเลน องค์การ

บริหารส่วนตำาบลบางหลวง กองสุขศึกษา กองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สาธารณสุขอำาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

บางหลวง สถานีตำารวจภูธรบางหลวง สำานักงานป้องกัน

ภัยจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้

บริหารและประชาชน  เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้รับ

สารส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำาคัญของบทบาทหน้าท่ี    

หอกระจายข่าวสารที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยพบว่าส่วนใหญ่มีการตอบ

สนองต่อการกระจายเสียงของหอกระจายข่าวสารด้วย

การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ แก่

ผู้ประกาศและผู้ดำาเนินงานได้โดยตรงในแบบตื่นตัว

เนื่องจากไม่ต้องรอให้ถามซึ่งส่วนใหญ่ชอบฟังข่าวใน

ตอนเช้าๆ เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมสอดแทรกความ

บันเทิง นิทานข้อคิดสำาหรับเด็ก ๆ แนะนำาให้เยาวชนจัด

รายการเป็นประจำาทุก ๆ เสาร์ – อาทิตย์ โดยพบว่าหาก

วันไหนเสียงเบาไปหรือดังไป ชาวบ้านก็จะนำาไปบอก

กับผู้ประกาศด้วยตนเอง ทางผู้ประกาศก็แก้ไขในการ

พูดให้ชัดถ้อยชัดคำา เบา-ดัง อย่างเหมาะสม ทุกคนใน

ชุมชนเห็นว่าหอกระจายข่าวสารไม่เป็นเพียงแค่สื่อ

ภายในชุมชนธรรมดาๆ แต่เปรียบเสมือนยามที่คอยเฝ้า

ระวังชุมชนตลอดเวลา หากมีเรื่องด่วนเตือนภัย หอกระ

จายข่าวสารก็ดังอยู่ตลอด คนในชุมชนทุกคนมีความตื่น

ตัวในการรับฟังอยู่ตลอดเวลา เช่น เหตุการณ์นำ้าท่วม   

การแจ้งของหาย เหตุการณ์ผิดปรกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน ฯลฯ

  จากการศึกษาค้นพบบทบาทหน้าที่หอกระจาย

ข่าวสารที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้  5 ประการ คือ 1) หน้าที่

ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 2) 

หน้าที่ในการประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของชุมชนให้

อยู่รวมกันได้ ด้วยความสงบเรียบร้อย 3) หน้าที่ในการ

ประสานงาน คือ การเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นและ

ชาวบ้านมีส่วนร่วมประสานงานจัดรายการหอกระจาย

ข่าวสาร 4) หน้าที่ในการแสดงออก และ 5) หน้าที่ใน

การให้ความบันเทิง 

 การสื่อสารในชุมชนปัจจุบันการสื่อสารแบบ

ดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชุมชนตำาบลบางหลวง 

คือ ธรรมเนียมการสื่อสารแบบปากต่อปาก และมีการ

ใช้สื่อประเภทอื่นๆ ได้แก่ ใบปิด ป้ายประกาศ วารสาร 

จดหมายการประชุม เวทีประชาคม การประชุมประจำา

เดือน และสื่ออินเตอร์เน็ต 

ส่วนที่ 2 ทุนชุมชน การสั่งสมเพื่อการดำารงอยู่ของ

หอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง

 จากการศึกษาการดำาเนินงานและบทบาท

หน้าที่ของหอกระจายข่าวสาร ภายใต้พัฒนาการ จุด

เปลี่ยนและบริบทชุมชนทั้ง 4 ช่วง พบว่าในช่วงแรก

ของการก่อตั้งชุมชนนั้นยังไม่มีหอกระจายข่าวสารแต่

พบการพึ่งตนเองในกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ระหว่างประชาชนกับผู้นำาและระหว่างประชาชนกับ

ประชาชนด้วยธรรมเนียมการสื่อสารแบบปากต่อปาก 

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงที่สองซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากทาง

เศรษฐกิจ ทำาให้ผู้คนเป็นจำานวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
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ชุมชนบางหลวง เนื่องจากทำามาหากินง่ายประกอบกับ

ผู้คนมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน ก็ยิ่งทำาให้ผู้คนต้องการเข้า

มาตั้งรกรากในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำาให้

ชุมชนต้องมีเครื่องมือสื่อสารภายในชุมชนเอง นั่นก็คือ

จุดกำาเนิดของ “หอกระจายข่าวสาร” ที่เกิดขึ้นในช่วง

ที่สอง และยังคงดำารงอยู่ในชุมชนต่อเนื่องมา แต่ในช่วง

ที่สามกลับเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาชุมชนเปลี่ยแปลง 

หากแต่กลับพบว่าหอกระจายข่าวสารสามารถเช่ือม

ร้อยความสัมพันธ์ชุมชนบางหลวงโดยมีบทบาทสำาคัญ

ในการสานต่ออุดมการณ์พึ่งตนเอง ปัจจุบันคือ ช่วงที่สี่

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารแบบมีส่วนร่วมด้วย

การดึงกลุ่มองค์กรชุมชนทั้ง 23 กลุ่มเข้ามาร่วมบริหาร

จัดการทำาให้การดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการดำารงอยู่มาอย่างยาวนาน

กว่า 57 ปี (พ.ศ. 2499 - 2556) ทำาให้พบทุนชุมชน 

การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร 7 

ประการ ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ชาวบางหลวงมีลักษณะการพึ่งตนเอง 

 2. ความสัมพันธ์ของชุมชนมีลักษณะการรวม

ตัวกันอย่างเข้มแข็ง 

 3. กลุ่มแกนนำามีจิตอาสาทำาประโยชน์เพื่อ

ชุมชน มีวิสัยทัศน์เห็นคุณค่า/ใช้/พัฒนาหอกระจาย

ข่าวสาร 

 4. ชาวบางหลวงมองหอกระจายข่าวสารมีค่า

มากกว่าเป็นเครื่องมือชุมชน 

 5. ลักษณะการใช้ประโยชน์จากหอกระจาย

ข่าวสารของชุมชน 

 6. ชุมชนมีสถานที่ตั้ง เงิน และเครื่องมือหอ 

กระจายข่าวสาร 

 7. ความรู้ของคนทำางาน หอกระจายข่าวสาร 

ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาการทำางานอย่าง

เป็นระบบ มีแบบแผนด้วยการบรูณาการทุนชุมชนเข้า

มาร่วมสนับสนุนการทำางานโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 จากปรากฏการณ์ทุนชุมชนเพื่อการดำารง

อยู่ของหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง 

พบว่าการสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสาร คือ ทุนประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นเงิน (Money)  

และไม่เป็นเงิน ได้แก่ ระบบคิด วิถีปฏิบัติของคนใน

ชุมชน ที่ผ่านการสั่งสมสืบทอดวิธีการปฏิบัติและนำาไป

ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารที่มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ เช่น วิธีการดำาเนิน

งานหอกระจายข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ คน เงิน งาน รวม

ถึงผู้รับสาร และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของคนผ่าน

จารีตประเพณีและสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเอื้อ

อาทรต่อกัน ความรัก ความสามัคคี ความเชื่อ ความ

ศรัทธา ในสิ่งที่ชุมชนสร้างแรงยึดเหนี่ยวและเกาะเกี่ยว

ความเป็นชุมชนไว้ด้วยกัน ทำาให้ชุมชนบางหลวงมีความ

เป็นตนเองอย่างมีเอกลักษณ์ มีความเข้มแข็งจากการใช้

หอกระจายข่าวสารเป็นเครื่องมือเพื่อการพึ่งตนเอง

 การวิเคราะห์ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการ

ดำารงอยู่หอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง 

โดยใช้กรอบแนวคิดทุนของบูร์ดิเยอ ประกอบด้วย ทุน

ทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และ 

ทุนทางสังคม โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีทุนครบทั้ง 4 ประเภท 

นอกจากนี้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความรู้เรื่องการปฏิบัติ

งานหอกระจายข่าวสารจากประสบการณ์ และการเรียน

รู้ สามารถพัฒนาการทำางานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน

ด้วยการบูรณาการทุนชุมชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการ

ทำางานโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย

 1. ทุนทางวัฒนธรรมคือ ชาวบางหลวงมี

ลักษณะการพึ่งตนเอง จึงต้องการเครื่องมือการสื่อสาร

เพื่อช่วยในการพึ่งตนเองและมีกลุ่มแกนนำามีจิตอาสา

ทำาประโยชน์เพื่อชุมชนและมีวิสัยทัศน์เห็นคุณค่า/ใช้/

พัฒนาหอกระจายข่าวสารโดยสามารถสรุปลักษณะการ

สั่งสมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารได้เป็นสองประเด็นดังนี้

 ประเด็นแรกการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมการ

พึ่งตนเองที่เข้มแข็งของชุมชนบางหลวงมาตั้งแต่ยุคก่อ

ตั้งชุมชนเป็นปัจจัยสำาคัญที่เอื้อให้แกนนำาชุมชนโดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการสุขาภิบาล ได้

ริเริ่มก่อตั้งหอกระจายข่าวสาร และสืบทอดทุนดังกล่าว

โดยคณะกรรมการเทศบาลที่ได้เพิ่มทุนทางเศรษฐกิจ

เพื่อการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากภายในและภายนอกชุมชนให้เข้ามาสนับ

สนุนการทำางานหอกระจายข่าวสารท่ีทำาให้ทุนทาง

วัฒนธรรมมีความเข้มแข็งมากขึ้นในปัจจุบัน 

 ประเด็นที่สองการเพิ่มพูนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารให้สามารถ

สั่งสมทุนด้วยกลุ่มคนที่ทำางานหอกระจายข่าวสารได้

ธำารงรักษา เพิ่มพูน สืบทอดและสั่งสมมากว่า 57 ปี จาก

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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แนวคิด“การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารเพื่อการ

พึ่งตนเอง” 

 2. ทุนทางสังคมคือความสัมพันธ์ของชุมชน 

เครือข่ายมีลักษณะการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรมชุมชนต่างๆ เป็นอย่างดี สนใจใคร่รู้

เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้าน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

จึงต้องการเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อช่วยในการกระจาย

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของชาวบางหลวง 

โดยสามารถสรุปลักษณะการสั่งสมทุนทางสังคมเพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารได้เป็นสามประเด็น

ดังนี้

 ประเด็นแรกการสั่ งสมทุนทางสังคมจาก

ความสัมพันธ์ของชุมชนบางหลวงมีลักษณะการรวม

ตัวกันอย่างเข้มแข็งให้ความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน

ต่างๆ เป็นอย่างดี สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของ

เพื่อนบ้าน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จึงต้องการเครื่องมือ

การสื่อสารเพื่อช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความ

เคลื่อนไหวต่างๆ ของชาวบางหลวงเพื่อการพึ่งพากันเอง

 ประเด็นที่สองในขณะที่ทุนทางสังคมชุมชน

ลดลง การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารชุมชนบาง

หลวงสามารถเป็นเครื่องมือในการกระชับสายสัมพันธ์

ดังกล่าวให้คงอยู่ต่อไป

 ประเด็นที่สาม การเพิ่มพูนทุนทางสังคมให้เข้า

มาสนับสนุนการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารชุมชน

บางหลวง ด้วยการเสริมพลังอำานาจจากข้างในให้ชุมชน

เข้มแข็งด้วยวิถีชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นการระดมพลัง

ชุมชนเข้ามาหนุนเสริมความเข้มแข็งให้แก่หอกระจาย

ข่าวสาร

 3. ทุนทางเศรษฐกิจคือ ชุมชนมีสถานท่ีตั้ง 

เงิน และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการดำาเนินงานหอกระ

จายข่าวสารโดยสามารถสรุปลักษณะการสั่งสมทุนทาง

เศรษฐกิจเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารได้

เป็นสองประเด็นดังนี้

 ประเด็นแรกการสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจเพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร จากแนวคิดการพึ่ง

ตนเอง แกนนำาชุมชนได้เสนอของบประมาณช่วงก่อตั้ง

จากอำาเภอบางเลน ต่อมา คณะกรรมการสุขาภิบาลยัง

คงให้ความสำาคัญกับการใช้งบประมาณเพ่ือการพัฒนา

หอกระจายข่าวสารซึ่งมีความสำาคัญต่อการดำาเนิน

งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

ในปี พ.ศ. 2542 ที่ตั้งเครื่องกระจายเสียงอยู่ ณ ศาลา

ประชาคม โดยที่ดินได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 

 ประเด็นที่สองปัจจุบันทุนทางเศรษฐกิจเพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบาง

หลวงมีการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาหอกระจาย

ข่าวสารให้ตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน จาก

การบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้านที่ทำาให้งบประมาณที่ใช้

ในการขยายจุดกระจายเสียง การซ่อมบำารุง และการ

ตั้งกองทุนเพื่อให้การเบิกจ่ายมีความคล่องตัว สะดวก

รวดเร็วในการทำางาน จึงพบว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับงบ

ประมาณ

 4. ทุนทางสัญลักษณ์คือ ชาวบางหลวงมอง

หอกระจายข่าวสารมีค่ามากกว่าเป็นเครื่องมือสื่อสาร 

โดยหอกระจายข่าวสารสามารถสร้างความรัก ความ

สามัคคี  พัฒนาชุมชน และชุมชนมีลักษณะการใช้

ประโยชน์จากหอกระจายข่าวสาร โดยสามารถสรุป

ลักษณะการสั่งสมทุนทางสัญลักษณ์เพื่อการดำารงอยู่

ของหอกระจายข่าวสารได้เป็นสองประเด็นดังนี้

 ประเด็นแรก การสั่งสมทุนทางสัญลักษณ์เพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร พบว่าทุนทาง

สัญลักษณ์มีความเกี่ยวโยงกับทุนทางวัฒนธรรมที่ได้

กล่าวมาแล้ว เนื่องจากการมีทุนทางวัฒนธรรมมักจะ

เอื้อให้ให้เกิดทุนทางสัญลักษณ์อีกต่อหนึ่งด้วย

 ประเด็นที่สอง การเพิ่มพูนทางสัญลักษณ์เพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารชุมชนบางหลวง จึง

เกี่ยวโยงกับการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมที่ว่าด้วยกลุ่ม

คนที่ทำางานหอกระจายข่าวสารได้ธำารงรักษาเพิ่มพูน 

สืบทอดและสั่งสมมาอย่างยาวนานที่ทำาให้เกิดการสั่งสม

คุณค่า การยอมรับว่าหอกระจายข่าวสารเป็นมากกว่า

เครื่องมือสื่อสาร แต่สามารถสร้างความรัก ความสามัคคี 

พัฒนาชุมชน โดยผู้นำา และชาวบ้านบางหลวงตระหนัก

ในคุณค่า ใช้ และพัฒนาหอกระจายข่าวสาร

 5. การสั่งสมความรู้เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารคือ ความรู้ของคน

ทำางานหอกระจายข่าวสารท่ีได้จากประสบการณ์และ

การเรียนรู้ สามารถพัฒนาการทำางานอย่างเป็นระบบ

มีแบบแผนด้วยการบูรณาการทุนชุมชนเข้ามาร่วม

สนับสนุนการทำางานโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

โดยสามารถสรุปลักษณะการสั่งสมความรู้ของผู้ปฏิบัติ
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งานเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารได้ดังนี้

 การสั่งสมความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อการดำารง

อยู่ของหอกระจายข่าวสารพบว่าความรู้ของผู้ปฏิบัติ

งานมีความเกี่ยวโยงกับทุนทางวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมา

แล้ว เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมได้ปลูกฝังกระบวนการ

ทำางานต่างๆ ในแบบค่อยเสริมสร้างขึ้นมาเมื่อเกิดการ

สั่งสมความรู้ ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานก็จะสร้างยุทธวิธี

ในการทำางานอย่างมีแบบแผนด้วยการบูรณาการทุน

ชุมชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำางานโดยชาวบ้านเข้า

มามีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถธำารงรักษา และเพิ่มพูนทุน

ทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเกิดความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบาง

หลวงดังนี้

 พื้นที่ตั้งหอกระจายข่าวสารควรเป็นพื้นที่

สาธารณะเพื่อให้คณะทำางานทุกคนเข้าไปดำาเนินงาน

หอกระจายข่าวสารได้สะดวกและชาวบ้านสามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและมีส่วนร่วมมากขึ้น การประกาศข่าว

บริการชุมชนที่มีชาวบ้านเป็นแหล่งข้อมูลนั้นพบว่า

ทำาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานหอก

ระจายข่าวสารมากขึ้นทั้งในฐานะผู้รับสาร และในฐานะ

แหล่งข่าวสาร การที่มีจำานวนผู้ปฏิบัติงานหอกระจาย

ข่าวสารเพิ่มขึ้น ทำาให้ชาวบ้านสามารถนำาฝากข้อมูล

เพื่อการประกาศได้หลายช่องทางมากขึ้นและยังพบอีก

ว่าชาวบ้านมีความตื่นตัวต่อการติดตามข่าวสารและ

ให้การตอบสนองกับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก จาก

ปฏิกิริยาตอบกลับของชาวบ้านในทันทีที่ได้รับข้อมูล

ข่าวสารโดยการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ประกาศและผู้

ปฏิบัติงานโดยตรง การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม

ในการกำาหนดนโยบายด้านการใช้งบประมาณท่ีเก่ียวกับ

การดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารอย่างเป็นทางการใน

เวทีประชาคม ทำาให้เทศบาลสามารถจัดตั้งงบประมาณ

เกี่ยวกับการพัฒนาและการซ่อมแซมหอกระจาย

ข่าวสารไว้ในแผนการใช้งบประมาณประจำาปี ทำาให้การ

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การจัดช่วงเวลาการกระกระจายเสียงเป็น 2 ช่วงเวลา 

ช่วงเช้า และช่วงเย็น ช่วงกลางวันกระจายเสียงเฉพาะ

เรื่องด่วน เรื่องสำาคัญ ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวสามารถยึด

หยุ่นได้ตามความเหมาะสม ไม่มีการจัดแผนผังรายการ 

และมีการปรับเปลี่ยนเวลาให้มีความสอดคล้องกับ

กิจกรรมของทางโรงเรียนภายในชุมชน การติดตาข่าย

ป้องกันนกเข้าไปทำารังและทำาความเสียหายต่อดอก

ลำาโพงซ่ึงจะทำาให้เสียงท่ีออกมาจากลำาโพงมีคุณภาพที่ดี

ขึ้น และความรู้ด้านทิศทางการติดตั้งลำาโพงให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นท่ีอาคารบ้านเรือน และลักษณะของทิศทาง

ลม การทำางานในลักษณะอาสาสมัครในการช่วยเหลือ

ดูแล และสนับสนุนด้านแรงงานเพื่อพัฒนาจุดกระจาย

เสียงในชุมชน มีการวางแผนโครงการ การทำางานอย่าง

เป็นระบบเกี่ยวกับการขยายหอกระจายข่าวสารให้

ครอบคลุมทั้งพื้นที่และกำาหนดแนวทางการพัฒนาให้

เป็นเสียงไร้สายในอนาคต การดำาเนินงานหอกระจาย

ข่าวสารในปัจจุบัน เน้นหลักการมีส่วนร่วม มีการเปิด

โอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ

การดำาเนินงาน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การตัดสินใจ 

การประกวดราคา การตรวจ การรับงาน ทั้งหมดต้อง

ผ่านมาจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วทั้งสิ้น หรือ

อย่างน้อยก็มีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวบ้านเข้ามา

มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนโดยใช้บทบาทของสมาชิกสภา

และหอกระจายข่าวสารเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล

กับชาวบ้าน มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและการสำารวจ

ความพึงพอใจโดยวิธีประชาคมหมู่บ้านมีการเปิดโอกาส

ให้ชาวบ้านเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยว

กับการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร เพื่อการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแผนการพัฒนา

ผู้ประกาศท่ีหลากหลายรวมถึงการเพิ่มรูปแบบรายการ

ต่างๆ อาทิ รายการนายกพบประชาชน รายการสำาหรับ

เยาวชน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ชอบฟังข่าวในตอนเช้าๆ 

เสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมสอดแทรกความบันเทิง นิทาน

ข้อคิดสำาหรับเด็ก และแนะนำาให้เยาวชนจัดรายการ

เป็นประจำาทุก ๆ เสาร์ – อาทิตย์ ผู้ปฏิบัติงานหอกระ

จายข่าวสารสนับสนุนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเป็น

ผู้ให้ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดเตรียมเนื้อหา การ

ประกาศ การตรวจสอบสภาพการได้ยิน การประเมิน

ผล การนำาเสนอเชิงนโยบาย ฯลฯ เพื่อทำาให้เห็นว่าหอก

ระจายข่าวสารเป็นวาระของชุมชนท่ีชาวบ้านให้ความ

สำาคัญ ช่วยให้เกิดการพึ่งพากันเองในชุมชน มีความร่วม

มือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดอบรมพัฒนาผู้ประกาศ

เพื่อให้ผู้จัดการกระจายเสียงมีความหลากหลาย และมี

จำานวนมากขึ้นอันเป็นสัญญาณที่สามารถบอกถึงความ

ยั่งยืนในการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร มีการนำา

ทุนทางสังคมได้แก่ กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เข้ามาสนับ

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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สนุนการทำางานหอกระจายข่าวสาร ทำาให้ชุมชนมีความ

สัมพันธ์ที่ดีเกิดการรับรู้ข่าวสารง่ายและสะดวกมากข้ึน  

เนื่องจากการสื่อสารตรงกันคนในชุมชน กลุ่มองค์กร

ชุมชนร่วมใจพัฒนา มีการพัฒนาการทำางานด้วยการ

ติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนท้ัง

ในส่วนของความรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อการดำาเนินงาน

หอกระจายข่าวสาร ผู้ปฏิบัติงานหอกระจายข่าวสาร

ควรได้มีโอกาสไปอบรมและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 

ที่สามารถนำามาปรับใช้เพื่อการจัดการกระจายเสียง เช่น 

อบรมการเขียนบทความ การเป็นพิธีกร การจัดรายการ

วิทยุเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

การอภิปรายผล

 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

การวิจัยทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 1) พัฒนาการ จุดเปลี่ยน และ

บริบทชุมชน 2) การดำาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของ

หอกระจายข่าวสาร และ 3) ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อ

การดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร 

 1. พัฒนาการ จุดเปลี่ยน และบริบทชุมชน

เทศบาลตำาบลบางหลวง จากผลการศึกษาพบว่าชุมชน

ตำาบลบางหลวงเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตามประวัติศาสตร์

อันยาวนานกว่า 136 ปี ชาวบางหลวงมีความภาคภูมิใจ

กับประวัติศาสตร์ของชุมชน ผู้นำา และชาวบ้านมีจิต

อาสารักท้องถิ่น ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์

สังคมท้องถิ่นตนเองและการสืบทอดภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ความรู้ อุดมการณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม สิ่งเหล่า

นี้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็น

พลังของชุมชนท้องถิ่น ความเข้มแข็งของชุมชนดัง

กล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2542, 

หน้า 25) ที่กล่าวว่า “ภูมิปัญญา” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและ

ดำารงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานเป็นการดำารงอยู่ใน

ชีวิตที่เกี่ยวพันอยู่กับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นโดย

มีการปรับสภาพการดำาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา เนื่องจากมนุษย์เป็น

สัตว์โลกที่พิเศษกว่าสัตว์อื่นๆ กล่าวคือมีมันสมองท่ีมี

ความสามารถในการคิดค้น เรียนรู้ แก้ปัญหาและมีการ

สืบทอดเป็นมรดกมาช้านาน แม้ว่าภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่

สั่งสมและถ่ายทอดมาช้านานแต่มีลักษณะที่สำาคัญอย่าง

หนึ่ง คือเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกันไปหมด ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การใช้จ่าย 

การศึกษา วัฒนธรรมจะมีความผสมกลมกลืนกัน

 ปัจจุบันคนในชุมชนยังคงรักษาวิถีการดำารง

ชีวิตแบบดั้งเดิม ด้วยการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษ 

อีกท้ังยังรวมตัวกันส่งเสริมอาชีพ สร้างแหล่งเรียนรู้

วัฒนธรรมแบบดั่งเดิม (พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า เล่าเรื่อง) เพื่อ

คงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ท่ีมุ่งส่งเสริมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์

ชุมชน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้

เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนทั้งสิ้น ผู้นำาชุมชนท่านหนึ่งได้

สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนว่า “...อยู่ที่นี่หากินง่าย คนใน

ชุมชนก็เอื้ออาทรกัน ผมคุยกับคนในชุมชนว่าเราต้อง

รักษาเอกลักษณ์ของชุมชนเราไว้ให้ได้ เราไม่ได้เอาการ

ท่องเที่ยวมาเป็นตัวหลักของชุมชน การท่องเที่ยวของ

เราเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตของเราก็ยังอยู่  

อย่างอาหารท้องถิ่น พื้นบ้าน ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม”  (สม

ศักดิ์ อยู่มาก, สัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2555) 

 ชุมชนเทศบาลตำาบลบางหลวงมีลักษณะเป็น

ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทแบบพึ่งตนเองมีรูปแบบการ

ดำารงชีวิตท่ีเรียบง่ายโดยมีการปรับสภาพการดำาเนิน

ชีวิตให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามกาลเวลา

แต่รักษาไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ชุมชนตลอดจนการสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแบบวัฒนธรรมไทย-

จีน  ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของ Kadekodi (1992, p.75) โดยเฉพาะใน

ชนบทต้องอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน โดยสร้างความเข้ม

แข็งให้ชุมชน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิดความ

ยั่งยืนในชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในท้อง

ถิ่นและชุมชนให้มีการพัฒนาที่เข้มแข็งจริงจังและยั่งยืน

 2. การดำาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของหอก

ระจายข่าวสาร จากข้อค้นพบการดำาเนินงานหอกระจาย

ข่าวสารชุมชนตำาบลบางหลวง ที่มีประวัติศาสตร์ชุมชน

ยาวนาน การจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะ

เป็นชุมชนที่พึ่งตนเอง โดยหอกระจายข่าวสารเทศบาล

ตำาบลบางหลวงดำาเนินงานมากว่า 57 ปี องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นของชุมชนบางหลวงให้การสนับสนุนการ

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารเป็นอย่างดี จากการ

ทำางานของคณะผู้ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารที่มี

คุณลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “จิตอาสา” เพราะเป็นการ

ทำางานที่ไม่มีค่าตอบแทน มีจิตวิญญาณการอุทิศตนเพื่อ
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การพัฒนาชุมชน ในประเด็นที่องค์การบริหารส่วนท้อง

ถิ่นให้การสนับสนุนการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสาร

เป็นอย่างดีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉิดฉาย  

เล็บสังวาลย์ (2547) ในงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหอกระจายข่าวของผู้นำา

ชุมชนตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า

หอกระจายข่าวสารส่วนใหญ่เกิดจากแนวคิดของหน่วย

งานราชการเช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน หรือ อบต. และเห็น

ว่า อบต. ควรลงมาดูแลหอกระจายข่าว ทั้งควรให้การ

สนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ การดำาเนินการเพื่อ

เป็นพลังขับเคลื่อนของอบต. อีกทางหนึ่ง

 หอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบางหลวง

ถูกใช้เพ่ือการตอบสนองความต้องการของชุมชนและ

เป็นจุดเชื่อมร้อยคนในชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชนโดย

สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง มี

สาระความรู้ ความบันเทิงและเพื่อการพัฒนาชุมชน

ในด้านต่างๆ โดยประชาชนสามารถมาใช้บริการใน

การแจ้งข่าวสารได้ตลอดเวลา นั่นคือการพึ่งตนเองใน

กระบวนการพัฒนาที่มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

ประชาชนกับผู้นำา และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ซึ่ง

บทบาทหน้าที่ของหอกระจายข่าวสารดังกล่าวมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ และคณะ 

(2543, หน้า 319-320)  

 ในแง่ของบทบาทหน้าที่ของสื่อท้องถิ่นขนาด

เล็กนี้หอกระจายข่าวสามารถจะทำาหน้าที่เช่นเดียวกับ

ที่สื่อมวลชนโดยทั่วๆ ไปดำาเนินอยู่ได้คือการให้ข่าวสาร 

การให้ความรู้ การให้ความบันเทิง ตลอดจนการใช้

เป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการและสินค้า

ต่างๆ และเนื่องจากเป็นสื่อขนาดเล็กที่ผู้ใช้สามารถเข้า

ถึงได้ง่ายจึงมีศักยภาพที่จะทำาหน้าที่สำาหรับการสื่อสาร

แบบสองทาง  (Two-way communication)  ใช้เป็น

เครื่องมือประสานงานระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน 

หรือชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ได้ การดำารงอยู่ของหอกระ

จายข่าวสารในปัจจุบันพบว่าดำาเนินงานโดยประชาชน

และเทศบาลตำาบลบางหลวง ชาวบางหลวงตระหนักถึง

ความสำาคัญในบทบาทหน้าที่หอกระจายข่าวสาร การ

ดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารแบบมีส่วนร่วมด้วยการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน

ของการดำาเนินงานหอกระจายข่าวสารเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน ดังน้ันสื่อหอกระจายข่าวสาร

จึงเป็นสื่อท่ีมีบทบาทมากในการสร้างสรรค์ชุมชน ชี้นำา

ไปสู่พฤติกรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ปลูกจิตสำานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้าง

ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและครอบครัว โดยเป็นสื่อชุมชนที่

มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบในการนำาเสนอข่าวสาร 

ข้อมูลรวมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม สามารถยึด

โยงคนในชุมชนให้ตระหนักถึงรากเหง้าตัวเอง ผล

การวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Jankowski 

(2001:7-8) เกี่ยวกับการดำาเนินงานของสื่อชุมชนควร

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารท่ีตอบสนอง

ความต้องการของคนในชุมชนและเชื่อมต่อคนในชุมชน

โดยผ่านทางสื่อสารสาธารณะ เป็นการเสริมพลังคนใน

ชุมชนที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง การควบคุมและการเป็น

เจ้าของ โดยมากการเป็นเจ้าของและการควบคุมสื่อจะ

เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 3. ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของ

หอกระจายข่าวสารจากข้อค้นทุนชุมชน การสั่งสมทุน

เพื่อการดำารงอยู่หอกระจายข่าวสารเทศบาลตำาบลบาง

หลวง โดยใช้กรอบแนวคิดทุนของบูร์ดิเยอที่กล่าวว่าทุน

มี 4 ประเภทได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางวัฒนธรรม 

ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ (Bourdieu :1977)  

โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีทุนครบทั้ง 4 ประเภท นอกจากนี้

ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับความรู้เรื่องการปฏิบัติงานหอกระ

จายข่าวสารจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ สามารถ

พัฒนาการทำางานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนด้วยการ  

บูรณาการทุนชุมชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำางานโดย

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 การบูรณาการทุนชุมชน อาทิ ความรักและ

ความสามัคคีเพื่อสร้างพลังให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง องค์กร

ชุมชนที่ทำางานเพื่อส่วนรวม กลุ่มผู้บำาเพ็ญประโยชน์บาง

หลวง  กลุ่มสตรีพัฒนาอาสา กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นำ้า 

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-จีน ตำาบลบางหลวง (ดนตรี

จีน)  กลุ่มผู้ประกาศรุ่นเยาวชน ฯลฯ เป็นแรงยึดเกาะ

เก่ียวสายสัมพันธ์ระหว่างกันจนเกิดองค์กรชุมชนทำาให้

เกิดเครือข่ายทางสังคมและเกิดการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา เพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารแบบมี

ส่วนร่วม เกิดจากระบบความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ทุนทางสังคมท่ีเข้มแข็งอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างทุน

ทางเศรษฐกิจท่ีรุ่งเรื่องข้ึนมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการพัฒนา

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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ตลาดบางหลวงให้กลับมาเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน  

และทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนา

ให้ดีขึ้นในปัจจุบันที่ทำาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง จากระบบ

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและทุนทางวัฒนธรรมการ

พ่ึงตนเองประกอบกับการสั่งสมความรู้ของผู้ปฏิบัติ

งาน     หอกระจายข่าวสารที่มีการถ่ายทอดความรู้เชื่อม

โยงการทำางานด้วยคำาว่า “จิตอาสา” การสั่งสมทุนทาง

สัญลักษณ์มาอย่างยาวนานของหอกระจายข่าวสารที่

แสดงบทบาทเพื่อธำารงรักษาความเข้มแข็งของชุมชน 

และเมื่อระดมทุนทางสังคมเข้ามาหนุนเสริมความเข้ม

แข็งให้แก่หอกระจายข่าวสารทำาให้การดำารงอยู่ของ

หอกระจายข่าวสารมีความเข้มแข็งและตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน ทุนทางสังคมดังกล่าวมีความ

สอดคล้องกับทัศนะของบูร์ดิเยอ ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับทุน

ทางสังคม คือ ทุนของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม 

ความมีหน้ามีตา ความเป็นที่เคารพนับถือ ซึ่งสามารถ

แปรเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมได้ ปริมาณของทุนทางสังคมขึ้นอยู่กับขนาด

ของเครือข่ายความสัมพันธ์และปริมาณทุน (ไม่ว่าจะ

เป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม หรือทุนสัญลักษณ์) 

ที่ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายครอบครอง ดังนั้นทุนทางสังคมจึง

ต้องอิงอยู่กับทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจ

เสมอ โดยมี “ผลประโยชน์” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำาให้

เกิดเครือข่ายทางสังคมได้ (บูร์ดิเยอ, 2550: 84-85 ชนิด

า เสงี่ยมไพศาลสุข แปล)

 ผลการศึกษาจากมิติทางประวัติศาสตร์

ชุมชนตำาบลบางหลวงพบว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตาม

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 136 ปี ชาวบางหลวง

มีความภาคภูมิ ใจกับประวั ติศาสตร์ของชุมชน มี

วัฒนธรรมของการนับถือผู้ใหญ่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ ชุมชน

ท้องถิ่นถูกยึดโยงกับสังคมประเพณี เชื่อมโยงความ

สัมพันธ์ในชุมชนด้วยระบบเครือญาติ ผู้นำา ชาวบ้านมี

จิตอาสา รักท้องถิ่น และประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะดี

เนื่องจากมีความพอเพียงในการดำาเนินชีวิต และพบว่า

มีการใช้หอกระจายข่าวสารเพื่อการตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนมากว่า 57 ปี ปัจจุบันมีการใช้ทุน

ทางสังคมเข้ามาเสริมความเข้มแข็งให้กับการดำารงอยู่

ของหอกระจายข่าวสาร ด้วยการเสริมพลังอำานาจจาก

ข้างในให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

เป็นการระดมพลังชุมชนเข้ามาหนุนเสริมความเข้มแข็ง

ให้แก่หอกระจายข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานของดวง

พร คำานูณวัฒน์ และคณะ (2545: 119-124) ในแง่ของ

ปัจจัยที่ทำาให้หอกระจายข่าวสารสามารถสนองตอบ

ความต้องการของชุมชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมชุมชน 

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาหอกระจาย

ข่าวสารเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน พบว่า 

ปัจจัยที่ทำาให้หอกระจายข่าวสารสามารถสนองตอบ

ความต้องการของชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำาชุมชน เป็น

บุคคลสำาคัญในการนำาการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุสำาคัญ

ที่ทำาให้พื้นที่ศึกษาทั้ง 7 แห่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่า

กัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การมีภาวะ

เศรษฐกิจอยู่ในระดับดี จะเอื้อต่อการดำาเนินงานหอกระ

จายข่าวสาร ในด้านสภาพสังคมของชุมชนพบว่า การตั้ง

รกรากถิ่นฐานกันมาแต่ดั้งเดิม มีการรวมพลังและสมาน

สามัคคี มีกลุ่มพลังต่างๆ เรื่องของศาสนาก็มีผลต่อการ

พัฒนา โดยมีความเชื่อ ค่านิยม และศาสนา เป็นส่วน

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพื่อส่วนรวมและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งในการทำาให้หอกระ

จายข่าวสารสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน

 นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านชุมชนบางหลวง

เกิดการยอมรับและศรัทธาในบทบาทหน้าที่ของหอก

ระจายข่าวสารที่สามารถพัฒนาสังคมได้หลากหลายมิติ  

โดยหอกระจายข่าวสารส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วน

ร่วมกับกิจกรรมในชุมชน กระตุ้นให้ประชาชนมีทัศนคติ

ที่ดีต่อชุมชน พัฒนาตนเองและชุมชนเป็นสำาคัญ นับ

ได้ว่าเป็นการเพิ่มทุนทางสัญลักษณ์ให้กับการดำาเนิน

งานหอกระจายข่าวสาร  จากการสั่งสมบทบาทหน้าที่

ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนการตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน ช่วยแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสั่งสม

คุณค่า ความน่าเชื่อถือตลอดมาจนได้รับการยกย่อง เป็น

ที่ยอมรับของคนในชุมชนและนอกชุมชน การยอมรับ 

และความศรัทธาดังกล่าวที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็น ทุน

ทางเศรษฐกิจ (การเพิ่มทุนเพื่อการดำาเนินงานหอกระ

จายข่าวสาร) โดยทุนชุมชนแต่ละประเภทสามารถถ่าย

โอนไปมา ทุนในลักษณะต่างๆ สามารถเคลื่อนเข้าหากัน

ได้เกิดการแปลงทุน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง

กับแนวคิดของบูร์ดิเยอที่กล่าวถึงทุนทางสัญลักษณ์

นั้นคือความน่าเชื่อถือ (credit) ซึ่งจะสามารถแปร

เปลี่ยนเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน (Bourdieu, 
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1977:181) แต่การเปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งของทุนทาง

เศรษฐกิจไปเป็นทุนทางสัญลักษณ์จะไม่สามารถสำาเร็จ

ได้หากปราศจากการสมรู้ร่วมคิด (complicity) ของทุก

กลุ่ม แรงขับในการให้ได้มาและต่อสู้เพื่อรักษาทุนทาง

สัญลักษณ์ มาจากการแสดงออกมา

 ในปัจจุบันทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการดำารง

อยู่ของหอกระจายข่าวสารบริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมโดยกลุ่มผู้นำา คณะทำางาน และประชาชนทุกคนใน

ชุมชนบางหลวงในรูปของกลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่ม

องค์กรชุมชน โดยมีจุดเด่นด้านผู้นำาชุมชนที่ให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนา  หอกระจายข่าวสารจากทุกรุ่นทุก

สมัย และประชาชนมีสำานึกร่วมในการเป็นเจ้าของที่ร่วม

กันใช้และพัฒนาทำาให้หอกระจายข่าวสารมีงบประมาณ

เพื่อการดำารงอยู่และตอบสนองความต้องการของชุมชน

อย่างแท้จริง จากการสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

วัฒนธรรม ทุนทางสังคม  ทุนทางสัญลักษณ์ และการ

สั่งสมความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อการดำารงอยู่ของหอก

ระจายข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการ

สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในทุกขั้นตอนของ

การดำาเนินงานตั้งแต่ในฐานะผู้ร่วมกำาหนดนโยบาย ร่วม

ดำาเนินการ และร่วมประเมินผล ทำาให้สื่อชุมชนอย่าง

หอกระจายข่าวสารเกิดความเข้มแข็ง จากแนวทาง

การบริหารจัดการทุนเพ่ือการดำารงอยู่ของหอกระจาย

ข่าวสารแบบมีส่วนร่วม หอกระจายข่าวสารแบบมีส่วน

ร่วมดังกล่าวมีสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วมในการประชุมขององค์การยูเนสโก (UNESCO) 

ณ กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ.1977 ได้

กำาหนดสาระสำาคัญของแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบ

มีส่วนร่วม (Participation Communication) ไว้ 3 

ประการ คือ (Jan Servaes and et.,1996:18) 1) การ

เข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึงการเข้าถึงสื่อที่ให้บริการ

แก่ชุมชนรวมทั้งประชาชนย่อมได้รับโอกาสในการเลือก

รับรายการหรือมีส่วนร่วมเข้าไปจัดทำาในสิ่งท่ีจะเป็น

ประโยชน์แก่ตน อีกทั้งยังต้องมีช่องทางให้ประชาชนได้

แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความต้องการ โดยสื่อผ่าน

ไปสู่ผู้ผลิตรายการหรือองค์กรผู้ผลิตได้ 2) การมีส่วน

ร่วม (Participation) หมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

ระบบการสื่อสารในทุกระดับนั่นคือ ประชาชนสามารถ

มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนทั้งในกระบวนการผลิต

รายการ การบริหารจัดการ และการวางแผนระบบการ

สื่อสารต่างๆ ในชุมชน 3)การจัดการด้วยตนเอง (Self-

Management) หมายถึงกระบวนการตัดสินใจของประ

ชาชนในชุมชนที่มีอำานาจและสิทธิในการตัดสินใจ ตั้งแต่

เริ่มคิดการกำาหนดนโยบายการวางแผน การลงทุน การ

กำาหนดและการจัดสรรงบประมาณเป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ

1) ข้อแสนอแนะสำาหรับการดำาเนินงานหอกระจาย

ข่าวสารชุมชน

 1.1) นำาแนวคิดเกี่ยวกับการสั่งสมทุนเพื่อการ

ดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารที่เป็นผลการวิจัยนี้ไป

ทดลองปฏิบัติโดยไปปรับใช้ให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม

และบริบทของพื้นท่ีโดยใช้ลักษณะการบูรณาการทุน

ชุมชน: เพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสารแบบมี

ส่วนร่วม โดยใช้เป็นกรณีตัวอย่างให้กับการดำาเนินงาน

หอกระจายข่าวสารในพื้นที่อื่นๆ

 1.2) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรจะมี

บทบาทในการพัฒนาสื่อชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยการ

สนับสนุนให้คนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานหอก

ระจายข่าวสารให้เกิดการใช้หอกระจายข่าวสารเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของชุมชน และการดำาเนินงาน

หอกระจายข่าวสารให้มีความยั่งยืน

 1.3) ควรให้ผู้ปฏิบัติงานหอกระจายข่าวสาร

ได้พัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะและ

ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งควรจัดกิจกรรมเครือข่ายหอกระ

จายข่าวสารในระดับอำาเภอ และจังหวัด เพื่อให้เป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาหอกระจายข่าวสารในอนาคต

 1.4) ควรส่งเสริมให้ชุมชนนำาทุนประเภทต่างๆ 

มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานหอกระจาย

ข่าวสารโดยพยายามพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด และควร

สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ

หน่วยงานภายนอกหลายๆ หน่วยงาน

2) ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในอนาคต

 2.1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา

ชุมชนประเภทอื่นๆ เพื่อให้พื้นที่ที่มีลักษณะชุมชนใกล้

เคียงกันสามารถนำาไปปรับใช้ได้ นอกเหนือจากลักษณะ

ชุมชนแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทจากกรณีศึกษานี้  เช่น 

ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท เป็นต้น

 2.2) ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทุนชุมชน การสั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร  
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มุ่งเน้นการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทุนชุมชน การ

สั่งสมทุนเพื่อการดำารงอยู่ของหอกระจายข่าวสาร

เทศบาลตำาบลบางหลวงที่ทำางานต่อเนื่องมากว่า 57 ปี 

ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงเวลาในการสั่งสมทุนชุมชนออกเป็น 4 

ช่วง เพื่อให้เห็นพัฒนาการ จุดเปลี่ยน และการสั่งสม

ทุนชุมชน โดยการกำาหนดช่วงเวลาดังกล่าวมีข้อจำากัดจึง

ทำาให้ข้อเท็จจริงบางอย่างอาจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจาก

เป็นการระบุช่วงเวลาแบบประมาณการ ดังนั้นผู้ที่จะ

ทำาการศึกษาวิจัยในอนาคตควรคำานึงถึงประเด็นดัง

กล่าวด้วย
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