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บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาบทบาทในการสือ่สารของผูน้ำาชมุชนตอ่การสรา้งคลงัความรูเ้ศรษฐกจิ

พอเพียงในอำาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวพรรณนา (Ethnography) ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาที่ได้พบว่าชุมชนในอำาเภอป่าแดดมีผู้นำาทั้งผู้นำาทางการซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้นำาที่ได้รับ

อำานาจหน้าที่จากรัฐ และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำาทางวัฒนธรรมตามโครงสร้างชุมชนดั้งเดิม ซึ่งล้วนได้สร้างคลังความรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของโครงการ กิจกรรม และข่าวสารที่ถ่ายทอดมายังชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านผู้นำา

ทางการซ่ึงมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างชุมชน กับ สถาบันทางสังคมภายนอก โดยมีข้อสรุปในการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้คือ ผู้นำาชุมชนมีแหล่งที่มาของความรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับอำาเภอ และสื่อมวลชน และการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำาวัน มีการให้

ความหมายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะเกษตรพอเพียง และลักษณะการใช้ชีวิตที่พอเพียง ส่วน

บทบาทในการสื่อสารของผู้นำาชุมชนมีสองลักษณะ คือ การสื่อสารแบบทางการ และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดย

จะมีการสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งนี้ผู้นำาชุมชนทั้งผู้นำาทางการ และปราชญ์ชาวบ้าน มีกระบวนการ

สร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยเป็นทั้งผู้รับสารที่มีคลังความรู้เดิมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มาจาก

สื่อมวลชน และการรับรู้จากภาครัฐ และการพบปะแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยรับบทเป็น

ผูส่้งสารทีม่ทีกัษะการสือ่สารทีด่ ีประกอบกบัมปีจัจัยสง่เสรมิความสำาเรจ็ในการสรา้งคลงัความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน 

ทั้งปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยภายนอก เช่น โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ อัตวิสัยร่วม

คำาสำาคัญ: บทบาทการสื่อสาร, ผู้นำาชุมชน, คลังความรู้

Abstract

 The objective of this study was to investigate the communication role of the community                

leaders on the creation of Sufficiency Economy Knowledge in Padad District Chiangrai Province. The  

methodology used consisted of qualitative research based on Ethnography with in-depth interviews. 

The research findings revealed that in Padad District there were different types of community leaders, 

including formal leaders assigned by the government and local philosophers who were cultural leaders
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according to the traditional communal structure. 

All contributed to the creation of Sufficiency 

Economy knowledge in terms of projects, and new 

as disseminated to the community especially the 

communication through the formal leaders 

whose role was to coordinate between the 

community and the external social institutions. 

The conclusion of the research according to its 

objective revered that the community leaders 

derived the knowledge of Sufficiency Economy 

from the bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives, local administrative organization, 

agencies at the district level. Mass media, as well 

as exchange with other people in their daily 

lives. Sufficiency Economy was defined in two 

terms namely self-immune agriculture and                  

moderate lifestyle. The communication role of 

the community leaders was also divided into 

two types namely; formal communication and 

informal communication, both within and                  

outside the community. The community leaders, 

whether formal leaders or local philosophers, 

set up the process of former knowledge on Suf-

ficiency Economy from the mass media, the 

government, and discussions with other people. 

They then transferred the knowledge to the  

community, assuming the role of those who 

conveyed the knowledge with good communication 

skill. They were also supported by the success 

factors in creating the Sufficiency Economy 

knowledge in the community, including internal 

factors such as people and external factor such as 

social and cultural structures, lifestyle, economic 

situation, and common subjectivity.

Keywords: Communication Role, Community 

Leaders, Knowledge   

บทนำา

 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ

ปฏิบัติได้มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการวิเคราะห์ 

ตีความ และ ทำาความเข้าใจเพื่อกำาหนดเป็นนโยบายใน

ทางปฏบัิต ิโดยเฉพาะในสว่นของภาครฐั และ นกัวชิาการ 

รวมไปถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม 

อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผล 3 ปีแรก (ปี 2550-

2552) ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับ

ที ่10 ในสว่นของการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพยีงสูก่ารปฏบิตั ิพบวา่ การดำาเนนิงานชว่ง 3 ปแีรกของ

แผนเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง มีรัฐบาลมา 

บริหารประเทศถึง 4 ชุด ซึ่งทุกชุดได้น้อมนำาแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไปจดัทำานโยบายและแถลงตอ่

รฐัสภา มกีารนอ้มนำาหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้

ในการดำาเนนิชีวติ และประกอบอาชีพอยา่งกวา้งขวางทุก

ภาคส่วน และขยายผลสู่สถาบันนอกประเทศ เช่น 

องคก์ารสหประชาชาติสนบัสนนุให้ 166 ประเทศสมาชกิ

ยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื 

แต่ยังมีอุปสรรคที่สำาคัญคือประชาชนรับรู้แต่ขาดความ

เข้าใจถ่องแทใ้นหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเฉพาะ

หลกัความมเีหตผุลทีไ่มส่ามารถแยกแยะการประหยดัและ

ความฟุม่เฟอืยออกจากกนัได ้ขณะทีภ่าคเอกชนพบวา่แม้

จะน้อมนำาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชเ้พิม่ แต่

การนำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีน้อยเนื่องจากภาค

ธุรกิจไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะนำามาใช้กับธุรกิจได้

จริง และขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูป

ธรรมรวมถงึการขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงทำาให้การขบั

เคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบันโยบายไมต่อ่เนือ่ง (ทมี

ข่าวเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2550) 

  คนสว่นใหญมี่ความรูค้วามเขา้ใจในเศรษฐกจิพอ

เพียงในระดับหนึ่ง แต่ความเข้าใจนั้นอาจมีแตกต่างกัน

ขึน้อยูก่บัการตคีวามของแตล่ะบคุคลนัน่เองนอกจากนัน้

ข้อวิพากษ์ประการหนึ่งที่ สมเกียรติ อ่อนวิมล กล่าวถึง

การนำาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั้น อาจเรียกว่าเป็นวิกฤต

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความไม่รู้ว่าจะนำาปรัชญานี้ไปใช้

ทำาอะไร กลายเปน็วา่ผูน้ำาชมุชน สงัคม ใชค้ำาวา่เศรษฐกจิ

พอเพียงเป็นข้ออ้างในการทำาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 

รัฐบาลถือเป็นนโยบาย นักการเมืองใช้พูด เพื่อให้เกิด
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ความรู้สึกท่ีดีว่า ได้ตอบสนองพระราชดำารัส และ/หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เศรษฐกิจพอเพียง ถูกนำาไปใช้เพื่อ

เป็นเครื่องมือให้กับตนเอง วิกฤตคือ การไม่รู้ว่าคืออะไร

อยา่งแทจ้ริง ซึง่ความไมเ่ข้าใจนีอ้าจเกดิจากการสบัสนว่า

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่องเดียวกัน 

ทำาให้มีความเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการ

ปฏเิสธอตุสาหกรรมแลว้กลบัไปสูเ่กษตรกรรม (อา้งถงึใน 

สุทธิภา วงศ์ยะลา, 2555)

 อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาในด้านการนำาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ยังคง

เปน็ทีถ่กเถยีง และเกิดการวเิคราะหตี์ความไปตามมมุมอง

ความเข้าใจ ดังนั้นหากจะนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงไปขับเคลื่อนสู่ชุมชนและประชาชนในชนบทซึ่งเป็น

รากฐานการพัฒนาทีส่ำาคัญ จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งศกึษา

กระบวนสื่อสารของผู้นำาชุมชนในการสร้างเสริมความคิด

เก่ียวกบัเศรษฐกจิพอเพียงของสูป่ระชาชน ทัง้นี ้เนือ่งจาก

กรอบความคิด เป็นตัวกำาหนด และคาดเดาถึงพฤติกรรม

ของมนุษย์ ซึ่งหากพิจารณาถึงปัญหาในด้านกรอบความ

คิด ความรู้ ความเข้าใจ และ การวิเคราะห์ตีความเกี่ยว

กับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแม้แต่นักวิชาการ ที่ภูมิหลังทาง

ความรูแ้ละสังคมตา่งกันยังเป็นปัญหาในขอ้ถกเถียงในวิถี

การปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ฉะนั้น จึงน่าสนใจว่า 

หากเป็นประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งยังมีข้อจำากัดในเรื่องการศึกษา ดัง

เชน่ ประชาชนกลุม่อำาเภอทีห่า่งไกลความเจรญิ ในจงัหวดั

ที่เรียกได้ว่าชายแดนเหนือสุดของประเทศอย่างอำาเภอ

ป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีการสร้างคลังความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอย่างไร และสถาบันทาง

สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งมีบทบาทในการสร้างเสริมเร่ืองเศรษฐกจิ

พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชนอย่างไร ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาจากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้มองเห็น

ความสำาคัญในการที่ต้องมีการศึกษาถึง การสื่อสาร การ

รับรู้ และความเข้าใจของประชาชน รวมถึงบทบาทการ

สร้างองค์ความรู้ของผู้นำาชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างคลัง

ความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชนและแนวทางนโยบาย

ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงของรฐับาลเพ่ือทราบถึงปญัหาและ

แนวทางแก้ไขเพื่อใช้พัฒนาในโอกาสต่อไป

 การศึกษาครัง้นีเ้ปน็การศึกษาถงึบทบาทในการ

สื่อสารของผู้นำาชุมชนต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงในชุมชน อำาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย

ได้ทำาการคน้ควา้วรรณกรรม และ ทบทวนเอกสาร รวมถงึ

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการ

ศกึษาlตลอดจนนำามาใชใ้นการวเิคราะห ์และ อภปิรายผล

การศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (1) ทฤษฏีการสื่อสาร 

(2) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำาชุมชนต่อการพัฒนา

ชมุชน (3) แนวคดิเกีย่วกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และ 

(4) แนวคิดการสร้างคลังความรู้ชุมชน

ทฤษฎีการสื่อสาร

 เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) อ้างใน         

สทุธภิา วงศย์ะลา ไดพั้ฒนาทฤษฎทีีผู่ส้ง่จะสง่สารอยา่งไร 

และผูร้บัจะรบั แปลความหมาย และมกีารโตต้อบกบัสาร

นั้นอย่างไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย 

 ผูส้ง่ (source) ตอ้งเปน็ผูท้ีม่ทีกัษะความชำานาญ

ในการสื่อสารโดยความสามารถในการเข้ารหัสเน้ือหา

ข่าวสาร (encode) มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับเพื่อผลในการ

สือ่สารมคีวามรูอ้ยา่งดเีกีย่วกบัข้อมลูขา่วสารทีจ่ะสง่ และ

ควรจะมคีวามสามารถในการปรบัระดบัของขอ้มลูนัน้ให้

เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้น

ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย 

 ขอ้มลูขา่วสาร (message) เกีย่วข้องดา้นเนือ้หา 

สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 

 ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่

จะสง่ขา่วสารโดยการใหผู้ร้บัไดร้บัขา่วสาร ขอ้มลูโดยผา่น

ประสานทสมัผสัทั้ง 5 หรอืเพยีงสว่นใดสว่นหนึง่ คอื การ

ได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น 

 ผูร้บั (receiver) ตอ้งเปน็ผูม้ทีกัษะความชำานาญ

ในการสื่อสารโดยมีความสามารถในการถอดรหัสสาร 

(decode) เปน็ผูท่ี้มทีศันคต ิระดบัความ และพืน้ฐานทาง

สงัคมวฒันธรรม เชน่เดยีวหรอืคลา้ยคลงักนักบัผูส้ง่จงึจะ

ทำาให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล 

      ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ ผู้นำาชุมชน

ท่ีมีบทบาทในการสื่อสารเพื่อสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงได้ มีปัจจัยที่มีความสำาคัญต่อขีดความสามารถ

ของผู้ส่งและรับที่จะทำาการสื่อสารความหมายนั้นได้ผล

สำาเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ (1) ทักษะในการสื่อสาร 

(communication skills) หมายถึง ทักษะซึง่ทัง้ผูส้ง่และ

ผู้รับควรจะมีความชำานาญในการส่งและการรับเพ่ือให้

เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมีความ

สามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูด
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ที่ถูกต้อง ใช้คำาพูดที่ชัดเจนฟังง่ายมีการแสดงสีหน้าหรือ

ท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงทำานองลีลาในการพูดเป็น

จังหวะ น่าฟัง หรือการเขียนด้วยถ้อยคำาสำานวนที่ถูกต้อง

สละสลวยน่าอ่านเหล่านี้ เป็นต้นbส่วนผู้รับต้องมีความ

สามารถในการถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้ส่ง

โดยมีทักษะการฟังที่ดีnฟังภาษาที่ผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง

สามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้ เป็นต้น (2) ทัศนคติ 

(Attitudes) เปน็ทศันคตขิองผูส้ง่และผูร้บัซึง่มผีลตอ่การ

สื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับ มีทัศนคติที่ดีต่อกันจะทำาให้การ

สือ่สารไดผ้ลดี ทัง้นี ้เพราะทศันคติยอ่มเกีย่วโยงไปถงึการ

ยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้

ฟังมีความนิยมชมชอมในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็น

คล้อยตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติ

ไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและมีความเห็น

ขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้นfหรือfถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่

ดีต่อกันท่วงทำานองหรือนำาเสียงในการพูดก็อาจจะห้วน

ห้าวไม่น่าฟังlแต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกัน

ด้วยความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหล่าน้ีเป็นต้น (3)  

ระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี

ระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะทำาให้การส่ือสารนั้นลุล่วง

ไปดว้ยด ีแตถ่า้หากความรู้ของผูส้ง่และผูร้บัมรีะดับทีแ่ตก

ต่างกนัยอ่มจะตอ้งมกีารปรบัปรงุความยากง่ายของขอ้มลู

ทีจ่ะสง่ในเรือ่งความยากง่ายของภาษาและถอ้ยคำาสำานวน

ทีใ่ชf้เชน่ไม่ใชค่ำาศพัทท์างวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรอื

ถ้อยคำายาว ๆ สำานวนสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวก

และง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การที่หมอรักษา

คนไข้แล้วพูดแต่คำาศัพท์การแพทย์เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ 

ย่อมทำาให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือ

พัฒนากรจากส่วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่าง ๆ ใน

ชนบทเพ่ือใหค้ำาแนะนำาทางด้านการเกษตรและเลีย้งสตัว์

แกช่าวบา้น ถา้พูดแต่ศพัทท์างวชิาการโดยไมอ่ธบิายดา้ย

ถอ้ยคำาภาษาง่าย ๆ  หรอืไมใ่ชภ้าษาทอ้งถิน่กจ็ะทำาใหช้าว

บ้านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ หรือในกรณีของการใช้

ภาษามอืของผูพ้กิารทางโสต ถ้าผูร้บัไมเ่คยไดเ้รยีนภาษา

มือ มาก่อนทำาให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกันได้ 

เหล่านี้เป็นต้น และ (4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม           

(Socio - Culture Systems) ระบบสงัคมและวัฒนธรรม

ในแต่ละชาติเป็นส่ิงที่มีส่วนกำาหนดพฤติกรรมของ

ประชาชนในประเทศนั้น  ๆ ซึ่ ง เกี่ ยวข้องไปถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติของสังคมและ

วัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การ

ใหค้วามเคารพต่อผูอ้าวโุส หรอืวฒันธรรมการกนิอยู ่ฯลฯ 

ดังน้ัน ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความจริงเชิง

ประจักษ์ในชุมชนที่มีผู้นำาชุมชนเป็นทั้งผู้รับสารที่เป็น

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้ส่ง

สาร ถา่ยทอดสารและองคค์วามรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ไปสู่

ชุมชนจะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสื่อสาร

เช่นไรmดังนั้นการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารจึงมีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งเพราะจะใช้เป็นกรอบท่ีสามารถอธิบาย

ปรากฏการณแ์ละบทบาทในการสือ่สารของผูน้ำาชมุชนที่

มีผลต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอำาเภอ

ป่าแดดในการศึกษานี้ได้

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำาชุมชนต่อการพัฒนา

ชุมชน

 บทบาทและอำานาจหน้าที่ ในเรื่องบทบาท 

(Role) และอำานาจหน้าที่ (Authority/Duty) เป็นเรื่อง

ของการแสดงออกของบุคคล หรือการแสดงออกของ

องค์กร เนื่องด้วยบุคคล หรือองค์กรนั้น ๆ ได้ถือกำาเนิด

ขึน้ หรอื มกีารพฒันาการ หรอืไดร้บัการสถาปนาขึน้ โดย

มีตำาแหน่ง (Position/Status) แห่งที่อย่างหนึ่งอย่างใด

ในโครงสร้างทางสังคม หรือในโครงสร้างขององค์กร

ปกครอง หรือในองค์กรการบริหารประเทศ เมื่อบุคคล

หรือองค์กรได้การสถาปนาขึ้นแล้วนั้นกล่าวได้ว่า บุคคล

หรือองค์กรนั้น มีตำาแหน่ง (Position) และมีสถานภาพ 

(Status) หนึ่ง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการ

แสดงออก คือ มีการกระทำา (Action) ที่มีลักษณะของ

การแสดงบทบาท (Role) เป็นการทำาหน้าที่ (Duty) และ

เป็นการใช้อำานาจหน้าที่ (Authority) การแสดงบทบาท 

และอำานาจหน้าที่นั้น ในทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีความ

สมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัตำาแหนง่และสถานภาพ ซึง่มกีาร

เปลีย่นแปลงไปไดต้ามโครงสรา้งของสงัคมและการเมอืง 

ข้อพิจารณาในอีกทางหนึ่งเก่ียวข้องกับลักษณะของการ

แสดงบทบาท และอำานาจหน้าที่ ซึ่งโดยหลักสำาคัญ คือ

การใช้อำานาจอย่างเป็นทางการ (Formal Power) ของ

บคุคล หรอืขององคก์รหนึง่ ๆ  อยา่งไรกต็าม การใชอ้ำานาจ

ของบุคคล หรือขององค์กรหนึ่ง ๆ นั้น จะมีส่วนของการ

ใช้อำานาจที่ไม่เป็นทางการ (Informal Power) ปรากฏ

อยูด่ว้ยเสมอ เหตผุลเพราะอำานาจนัน้มีลกัษณะเปน็ความ

สัมพันธ์ทางสังคม (Social Relations) ซึ่งจะมีความ
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ผันแปรไปตามสถานภาพของบุคคล หรือองค์กรที่เข้ามา

สัมพันธ์ด้วย ในอีกประการหนึ่งlเกี่ยวข้องกับทรัพยากร

ของอำานาจ

 (Power Resources) และวิธีการของการใช้

อำานาจ (Means of Power) ซึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพไปได้

ตามกาลเวลาและตามโครงสร้างของสังคม เช่น ข้อมูล

ขา่วสาร วทิยโุทรทศัน์ เป็นต้น ในอดีตไมไ่ด้เปน็แหลง่ท่ีมา

ของอำานาจมากนัก แต่ในสมยัปจัจุบนันับวา่มคีวามสำาคญั

และชว่ยให้บคุคลและองคก์รบางแหง่มอีำานาจทีเ่พิม่มาก

ขึ้นด้วย

 บทบาทอำานาจหนา้ทีข่องกำานนัและผูใ้หญบ่า้น

ว่ามีการแสดงบทบาทใน 3 ลักษณะ คือ

      (1) ประการที่หนึ่ง บทบาทและอำานาจหน้าที่

ตามสถานะทางกฎหมาย คือการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของ

กำานันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

และบญัญติัไวเ้ปน็การเฉพาะในกฎหมายกลา่วอกีนยัหนึง่ 

ก็คือการปฏิบั ติภารกิจในฐานะที่ เป็นเจ้าพนักงาน

ปกครองท้องที่ ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจตามอำานาจหน้าที่ที่

กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีเป็น

สำาคัญ

      (2) ประการทีส่อง บทบาทและอำานาจหนา้ทีใ่น

ฐานะตัวแทนของรัฐ หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่

อื่น ๆ ท่ีกฎหมายได้ให้อำานาจไว้ โดยเฉพาะบทบาทใน

การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำางานของหน่วยงาน

ราชการหรือองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานใน

ท้องที่ที่ตนรับผิดชอบหรืองานในลักษณะอื่น ๆ ที่ถูก

หน่วยราชการร้องขอ 

       (3) ประการทีส่าม บทบาทและอำานาจหนา้ทีใ่น

ฐานะผู้นำาชุมชน หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าท่ีใน

ฐานะผู้นำาชุมชนที่ต้องดูแลสุขทุกข์ของลูกบ้านในความ

ปกครองของตน ตลอดจนการช่วยเหลือ อำานวยความ

สะดวก การให้คำาปรึกษาและการว่ากล่าวตักเตือนลูก

บ้าน ทั้งน้ี เป็นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย

ภายในท้องที่ตลอดจนการระดมความร่วมมือในการทำา

กจิกรรมตา่ง ๆ  เพือ่ประโยชนร์ว่มกนัของชมุชนนอกจาก

น้ัน การศกึษาครัง้นีย้งัแสดงใหเ้หน็วา่ บทบาทของกำานนั

ผูใ้หญบ่า้นไดถ้กูยอมรบัและยดึถอืในลกัษณะทีผ่กูตดิอยู่

กบัภารกิจของรฐัเปน็สำาคญัmจนมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั

ข้าราชการ หากแต่ในการปฏิบัติงานจริงจะเกี่ยวข้องกับ

บทบาทในฐานะ “ผู้เชื่อมประสาน” ระหว่างรัฐกับ

ประชาชนที่อยู่ ในความดูแลเป็นสำาคัญ นั่นย่อม

หมายความว่า ความเป็นกำานัน-ผู้ใหญ่บ้านมิใช่หลัก

ประกันที่จะทำาให้เราสรุปอย่างเหมารวมได้ว่า 

 กำานัน-ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีลักษณะของความเป็น

ผู้นำาชุมชนตามธรรมชาติอยู่ในพื้นท่ีท้องถ่ินfหากแต่

สถานภาพของความเป็นผูน้ำาชุมชนและผูป้กครองลูกบา้น 

จะอยู่ภายใต้กรอบของอำานาจรัฐและภารกิจหน้าท่ีท่ี

กำานัน-ผู้ใหญ่บ้านมีอยู่ตามกฎหมาย (นครินทร์ เมฆ

ไตรรัตน์, 2542, น. 35-43)

 เมื่อทำาการศึกษาและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

ของผู้นำาชุมชนในการพัฒนาชุมชนแล้วจะสามารถใช้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ทางด้านมิติการสื่อสารของ

ผู้นำาชุมชนเพื่ออธิบาทบทบาทในการสื่อสารของผู้นำา

ชมุชนตอ่การสรา้งคลงัความรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงชมุชนได้

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราช

ดำารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัยเกี่ยว

กับทฤษฎีใหม่ ความตอนหนึ่งว่า “การทำาทฤษฎี ใหม่นี้

มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบ

ประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่

นี้กว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ ให้ทางราชการขุด

สระแลว้ชว่ย แต่มนัไมใ่ชส่ิง่งา่ยนกั บางแหง่ขดุแลว้ไม่มนีำ้

า แมจ้ะมฝีนนำา้กอ็ยูไ่มไ่ด ้เพราะวา่มนัรัว่ หรอืบางทีกเ็ปน็

ทีท่ีร่บันำา้ไมไ่ด ้ทฤษฎใีหมน่ีจ้งึตอ้งมพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมดว้ย 

ฉะนัน้การทีป่ฏบิตัติามทฤษฎใีหมห่รอือกีนยัหนึง่ ปฏบิตัิ

เพือ่หานำา้ใหแ้กร่าษฎร เปน็สิง่ทีไ่มใ่ชง่า่ย ตอ้งชว่ยกนัทำา”

 เศรษฐกจิพอเพยีงมคีวามหมายกวา้งกวา่ทฤษฎี

ใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอก

หลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะท่ี 

แนวพระราชดำาริเก่ียวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎี

ใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้น

ตอนนัน้ เปน็ตวัอยา่งการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในทาง

ปฏิบัติ ท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมภายใต้

หลักเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจในภาคเกษตรถือว่ามีความชัดเจนที่สุด เพราะ

มีข้อเสนอค่อนข้างเป็นรูปธรรมท่ีตั้งอยู่บนหลักการ 

ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544) ขั้นที่หนึ่ง มี

ความพอเพียง เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความ

ประหยัด ขจัดการใช้จ่าย ขั้นที่สอง รวมพลังกันรูปแบบ

กลุ่ม เพื่อทำาการผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้าน



152

Siam Communication Review Vol.16 Issue 21

สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม และข้ันที่สาม 

สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิใหห้ลากหลายโดยประสานความร่วมมอืกับภาค

ธรุกจิ ภาคองคก์รพฒันาเอกชน และภาคราชการ ในดา้น

เงินทุนการตลาด การผลิต การจัดการ และขา่วสารขอ้มลู

ทฤษฎใีหมต่ามแนวพระราชดำาร ิอาจเปรียบเทยีบกบัหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับ

แบบก้าวหน้า ได้ดั้งนี้

 ความพอเพยีงในระดบับคุคลและครอบครวัโดย

เฉพาะเกษตรกร เปน็เศรษฐกจิพอเพยีงแบบพืน้ฐาน เทยีบ

ไดกั้บทฤษฎใีหม่ขัน้ที ่1 ทีมุ่ง่แกป้ญัหาของเกษตรกรทีอ่ยู่

หา่งไกลแหลง่นำา้ ตอ้งพ่ึงนำา้ฝนและประสบความเสีย่งจาก

การที่นำ้าไม่พอเพียง แม้กระทั่งสำาหรับการปลูกข้าวเพื่อ

บริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อ

เพือ่แกป้ญัหาในเรือ่งดงักลา่วจากการแกป้ญัหาความเสีย่ง

เรื่องนำ้า จะทำาให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการบริโภค

ยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความ

ต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือ

เพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิต

เองได ้ทัง้หมดนีเ้ปน็การสร้างภมูคุิม้กนัในตวัให้เกดิขึน้ใน

ระดบัครอบครัว อย่างไรกต็าม แมก้ระทัง่ในทฤษฎใีหมข่ัน้

ที่ 1 ก็จำาเป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก

ชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะ

สมความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็น

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่

ขั้นที่ 2 เป็นเร่ืองของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลัง

กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัว

กันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกใน

แตล่ะครอบครวัหรอืองคก์รตา่ง ๆ  มคีวามพอเพียงขัน้พืน้

ฐานเปน็เบือ้งตน้แลว้กจ็ะรวมกลุม่กันเพือ่รว่มมอืกนัสร้าง

ประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่

เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม

กำาลังและความสามารถของตนซึง่จะสามารถทำาใหช้มุชน

โดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียง

ในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริงความพอเพียงในระดับประเทศ 

เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี

ใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ

สรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รอืน่ ๆ  ในประเทศ เช่น บรษิทั

ขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น การสร้างเครือ

ขา่ยความรว่มมือในลกัษณะเชน่นีจ้ะเปน็ประโยชนใ์นการ

สืบทอดภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และบท

เรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อัน

ประกอบดว้ยชมุชน องค์กร และธุรกจิต่าง ๆ  ทีด่ำาเนนิชวิีต

อย่างพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เช่ือม

โยงกันด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันได้ในที่สุด

 ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเด่นชัดท่ีสุด ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระ

ราชดำารินี้fเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบ

ปัญหาท้ังภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบ

ต่อการทำาการเกษตรให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต 

โดยเฉพาะการขาดแคลนนำ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยาก

ลำาบาก

 เหตุท่ีนำาแนวทฤษฎีใหม่มาใช้เป็นกรอบในการ

ศึกษาครั้งนี้เน่ืองจากพื้นที่ศึกษาชุมชนอำาเภอป่าแดดใน

จังหวัดเชียงรายน้ัน ประชาชนประกอบอาชีพในด้าน

เกษตรเปน็หลกั การทำาความเขา้ใจกบัแนวทฤษฎใีหมจ่ะ

ทำาใหส้ามารถนำาไปวเิคราะหก์ารสรา้งความจริงทีใ่นเรือ่ง

เศรษฐกิจพอเพียงของชาวอำาเภอป่าแดดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แนวคิดการสร้างคลังความรู้

 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

(Knowledge-based Economy – KBE) งานต่าง ๆ 

จำาเป็นต้องใช้ความรูม้าสรา้งผลผลติใหเ้กดิมลูคา่เพิม่มาก

ยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำากว้าง ๆ ที่มีความหมาย

ครอบคลุมเทคนิค กลไกต่าง ๆ มากมาย เพื่อสนับสนุน

ใหก้ารทำางานของแรงงานความรู ้(Knowledge Worker) 

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนgกลไกดังกล่าวได้แก่kการรวบรวม

ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน 

การสรา้งบรรยากาศใหค้นคดิคน้ เรยีนรู ้สรา้งความรูใ้หม ่

ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และทำาสมุดหน้า

เหลืองรวบรวมรายช่ือผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และท่ี

สำาคัญท่ีสุด คือการสร้างช่องทาง และเง่ือนไขให้คนเกิด

การแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งกนั เพือ่นำาไปใชพ้ฒันางาน

ของตนให้สัมฤทธิ์ผล

 การจดัการความรู ้(Knowledge management 

- KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน 

และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก
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ข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา ใน

ทีสุ่ดการจดัการความรูป้ระกอบไปด้วยชุดของการปฏบิตัิ

งานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่าง ๆkเพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดง

และกระจายความรู ้เพือ่ประโยชน์ในการนำาไปใช้และการ

เรียนรู้ภายในองค์กร อันนำาไปสู่การจัดการสารสนเทศที่

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการ

ดำาเนินงานและธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมาก

จะมีการจัดสรรทรัพยากรสำาหรับการจัดการองค์ความรู้

โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการ

จัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์

เฉพาะด้าน เช่น เ พ่ือแบ่งปันภูมิปัญญาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางาน เพื่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้นประเภท

ของความรู้

 ความรูส้ามารถแบง่ออกเปน็ประเภทใหญ ่ๆ  ได้

สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 

และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit   

Knowledge) 

 ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมา

เป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงานหนังสือ ตำารา เว็บไซต์ 

และความรู้แฝงเรน้ คอื ความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นตัวคน ไมไ่ดถ้อด

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถ

ถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่สำาคัญส่วนใหญ่ มี

ลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำางาน และผู้

เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และ

ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน (ทิพวรรณ หล่อ

สุวรรณรัตน์, 2549)

 ดังนั้นการที่จะสร้างคลังความรู้ได้นั้นจำาเป็น

อยา่งยิง่ทีจ่ะต้องทำาความเขา้ใจกระบวนการจัดการ ความ

รู้ แนวคิดการสร้างคลังความรู้น้ีสามารถใช้เป็นแนวทาง

ในการศึกษาการสร้างคลังความรู้ในชุมชนได้

 เมื่อได้ทำาการค้นคว้าผล และศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีอย่างถ่องแท้แล้ว สามารถสร้างกรอบแนวคิดใน

การวจิยัไดช้ดัเจนขึน้ ผูว้จัิยจึงได้กำาหนดขอบเขตทีท่ำาการ

วจิยัไวใ้นพืน้ทีอ่ำาเภอปา่แดด จงัหวดัเชยีงราย และไดเ้ริม่

ทำาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของอำาเภอและได้ทำาการ

ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำาชุมชนอำาเภอป่าแดด

ภาพที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโป่งสลี ต.โรงช้าง 

อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สรุปผลการวิจัย

 ข้อสรุปที่ 1 : ผลการวิจัยบทบาทปราชญ์ชาว

บ้านและผูน้ำาทางการในการสร้างคลังความรู้เศรษฐกจิพอ

เพียงในอำาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 บทบาทหน้าท่ี การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้นำา

ทางการปกครองมบีทบาทหนา้ทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการสรา้ง

คลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนใน 4 ลักษณะ คือ 

(1) บทบาทของผู้นำาตามอำานาจหน้าที่ที่ได้รับตาม

กฎหมาย (2) บทบาทของผู้เชื่อมประสานระหว่าง

ประชาชนในชุมชน และสถาบันทางสังคมภายนอก (3)  

บทบาทในฐานะผู้แทนของชุมชน และ (4)  บทบาทที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของ

สมาชิกในชุมชน ในขณะที่ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งการศึกษา

ครั้งนี้พบว่าปราชญ์ประเมินตนเองว่า ไม่ได้มีบทบาท

หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่เป็นมีบทบาทหน้าที่

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี ผู้วิจัยพบว่าแม้จะ

ประเมินตนเองว่าไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่ปราชญ์รุ่น

ใหมม่บีทบาทในการสรา้งคลงัความรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงที่
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เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต

ของชาวป่าแดด ท้ังน้ีเน่ืองจากคุณลักษณะส่วนบุคคล 

ได้แก่ (1) ความสนใจในการเปิดรับสื่อมวลชนอย่างสมำ่า

เสมอ (2) ลักษณะหน้าที่การงานทางด้านการศึกษาและ

วัฒนธรรม และการได้พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั

บุคคลต่าง ๆ  ในสังคมที่หลากหลาย และ (3) การยอมรับ

และความเชือ่ถอืในดา้นความรูค้วามสามารถจากสมาชกิ

ในชุมชน 

 คุณลักษณะดังกล่าวน้ีเองที่ทำาให้ปราชญ์ชาว

บ้านมีอิทธิพลทางความคิดต่อสมาชิกในชุมชน ดังนั้น 

ปราชญ์จึงมีบทบาทในการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอ

เพยีงดว้ยปจัจยัทางด้านบทบาทหนา้ทีใ่น 4 ลกัษณะ ดงันี้

 (1)  บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน

และผู้นำาทางการปกครอง

 (2)  บทบาทในฐานะสมาชิกในชุมชน สมาชิก

ในกลุ่มเครือญาติ และสายตระกูล

 (3)  บทบาทในฐานะการทำางานทางด้านการ

ศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี

 (4)  บทบาทการเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติตาม

แนววัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแบบด้ังเดิมที่

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งที่มาของความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ โดยการสมัภาษณก์ลุม่

ตัวอยา่งหลกัอยา่งผูน้ำาทางการปกครอง เกีย่วกบัทีม่าของ

ความรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีงหลายทา่นได้ให้ขอ้มลูทีต่รง

กันถึงที่มาของความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงกันว่า

 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นได้รับมาจาก

การเข้าอบรมและร่วมประชุมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกจิพอเพียงซึง่หนว่ยงานต่าง ๆ  จดัขึน้และในฐานะ

ผู้นำาของชุมชนจึงมีโอกาสเข้าร่วมทั้งโครงการและ

กิจกรรมซ่ึงจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้ง

ที่มาของความรู้จากสื่อมวลชนด้วย

 จากข้อมูลแหล่งที่มาของความรู้ ในเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงทีไ่ด้จากผูน้ำาทางการปกครอง ผูวิ้จัยได้

นำาข้อมูลที่ได้ในพ้ืนที่เพื่อศึกษาถึงองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ

ที่มาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยพบว่า 

แหล่งความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้นำาทางการ

ปกครองได้รับมานั้นมีด้วยกัน 4 แหล่งที่สำาคัญ ได้แก่ (1) 

ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (2) 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (3) หนว่ยงานในสงักดัอำาเภอ

4) สื่อมวลชน และ (5) การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ 

ในชีวิตประจำาวัน

 ในส่วนปราชญ์ชาวบ้านสำาหรับปราชญ์ พบว่า 

แหล่งที่มาของความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ลกัษณะของการเปิดรับสือ่มวลชนประจำาวนั ประกอบกับ

การเขา้รว่มประชมุและเสวนาในดา้นวฒันธรรมประเพณี

ทีม่กีารเชือ่มโยงเกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพยีง และการแลก

เปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำาวัน ซ่ึงพบว่ามี 3 

แหลง่ท่ีมาสำาคญั ได้แก ่(1) สือ่มวลชน (2) การแลกเปลีย่น

กบัผูเ้ขา้รว่มประชุมและเสวนาในดา้นวฒันธรรมประเพณี

ของที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) 

การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำาวัน

 ดงันัน้ ผลการศกึษาในสว่นนีจ้ะอธบิายถงึแหลง่

ทีม่าของความรูท้ีส่ำาคญัในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็น

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจากผู้นำาทางการ

ปกครองปราชญช์าวบา้น และบคุลากรของหนว่ยงานนัน้ 

ตลอดจนข้อมูลที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

 (1) ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์

การเกษตร หน่วยงาน ธกส. เป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่

ผู้นำาทางการปกครองในอำาเภอป่าแดดระบุตรงว่าเป็น

หน่วยงานที่ได้เข้ามาดำาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชน

 (2) องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน องคก์รสว่นท้อง

ถิ่นในที่นี้ ได้แก่ เทศบาลตำาบลป่าแดด โรงช้าง สันมะค่า 

ป่าแงะ และศรีโพธิ์เงิน แหล่งที่มาของความรู้ในเรื่อง

เศรษฐกจิพอเพยีงของผูน้ำาทางการปกครองเกีย่วขอ้งกับ

สถาบันทางสังคมอื่น ๆ  ภายนอกชุมชน โดยเป็นลักษณะ

ของการฝกึอบรมท้ังในและนอกชุมชนการเข้ารว่มประชม

และเสวนา รวมทั้งการนำาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน

และองคก์รตา่ง ๆ  ในเรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีงไปแจง้ใหก้บั

ประชาชนในชุมชนได้ทราบ การเปิดรับสื่อมวลชน และ 

การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งพบ

วา่ มแีหลง่ท่ีมาของความรูท่ี้สำาคัญ 5 แหลง่ คือ ( 1) หนว่ย

งานจากธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ (2) เทศบาลท้องถ่ิน     

(3) หนว่ยงานราชการในสงักดัอำาเภอ (4) สือ่มวลชน และ

(5) การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นๆในชีวิตประจำาวันทั้งใน

และนอกชุมชน

 สำาหรับปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า มีแหล่งที่มาของ

ความรูท้ีส่ำาคญั 3 แหลง่ ได้แก ่(1) ส่ือมวลชน ซ่ึงเปน็ลกัษณะ
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ของการเปดิรับสือ่มวลชนประจำาวนั (2) การแลกเปลีย่นกับ

ผู้เข้าร่วมประชุมและเสวนาในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 

( 3) การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำาวัน 

 การให้ความหมาย และความคิดเห็นต่อการ

ปฏบิตัติามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ผลการวจิยั พบวา่ 

ผู้นำาทางการปกครองได้ให้ความหมายต่อเศรษฐกิจพอ

เพยีงใน 2 ลกัษณะ คอื (1) การใหค้วามหมายโดยอธบิาย

ถึงการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะใน

ด้านเกษตรซึ่งเป็นลักษณะเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ การ

ปลกูพชืผักสวนครวัและเลีย้งสตัวเ์พือ่การบริโภค การทำา

เกษตรแบบผสมผสานโดยการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกข้าว 

พืชผักหลากหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ และการผลิตและ

นำาปุย๋หมกัชวีภาพมาใชใ้นการเกษตรเพือ่ลดรายจา่ย สว่น

การให้ความหมายต่อเศรษฐกิจพอเพียงในด้านอื่น ๆ 

ได้แก่ ความพออยู่พอกิน การประมาณตนเอง การพึ่ง

ตนเอง ความประหยัด การออม และการไม่เบียดเบียนผู้

อื่น และ (2) การให้ความหมายต่อเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง

มทีีม่าจากความรูแ้ละการตีความตามสภาพแวดลอ้มทาง

สังคมและประสบการณ์ของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรม

ประเพณีของแบบดั้งเดิม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมแบบ

ดัง้เดมิ วถิกีารทำามาหากนิ และการดำารงชพี ในด้านความ

คดิเห็นต่อการปฏบัิติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง พบว่า

สามารถจำาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

      กลุ่มที่ 1 ประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ส่วนคนในชุมชนจะมีท้ัง

กลุม่ทีส่ามารถปฏบิติัได้และปฏบิติัไมไ่ด้ หรอืไมไ่ดป้ฏิบัต,ิ 

 กลุ่มที่ 2 ประเมินตนเองว่าไม่สามารถปฏิบัติ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ เนื่องจากยังยากจนและมี

ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ทำาให้เป็นหนี้

 สำาหรับปราชญ์ชาวบา้นน้ัน ได้ใหค้วามหมายตอ่

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำาเนินชีวิตที่อยู่บนรากฐาน

ของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของตนแบบดั้งเดิม

โดยปราชญ์ “การวัดความรวยความจนนั้นไม่สำาคัญ

เท่ากับการพิจารณาความพออยู่พอกิน คือ ครัวเรือนนั้น

สามารถผลิตข้าวได้พอกินตลอดทั้งปีหรือไม่” สำาหรับ

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอ

เพียง พบว่า ปราชญ์เองเห็นว่าหากประพฤติ ปฏิบัติตาม

แนวทางที่บรรพบุรุษได้วางแนวทางมาแล้ว นั่นคือ การ

ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

ได้พยายามเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ประเพณีและวิถีชี วิตแบบดั้ ง เ ดิม และประยุกต์

เปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณแ์ละ

สภาพแวดล้อมทางสังคม ส่วนคนในชุมชนมีทั้งส่วนที่ยัง

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีได้ และ ส่วนที่ไม่สามารถ

ปฏบิตั ิเนือ่งจากการลมืรากเหงา้ทางวฒันธรรมประเพณี

และวถิชีวีติของตน ประกอบกบัปญัหาเรือ่งทีด่นิ และทนุ 

ทำาให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองไปด้วย

 ในขณะเดียวการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่

ทำาให้คลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล หรือ ในที่

นี่ คือ ผู้นำาทางการปกครอง และ ปราชญ์ชาวบ้านกลาย

เป็นความจรงิเชงิวตัถุวสิยั หรอื คลงัความรูท้างสงัคมเพือ่

จะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่น ๆ ในชุมชนนั้น มีปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) บทบาทและหน้าที่ (2) การยอมรับ

บทบาทของสมาชิกในชุมชน (3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

(4) อตัวสิยัรว่ม (intersubjectivity) และ (5) การสือ่สาร

ไปสู่บุคคลอื่น ๆ ในชุมชน

 ข้อสรุปที่ 2: กระบวนการสื่อสารของปราชญ์

ชาวบ้านและผู้นำาทางการในการถ่ายทอดความรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในอำาเภอป่าแดดพบว่า ผู้นำาทางการมี

กระบวนการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ (1) การส่ือสาร

แบบเปน็ทางการ คอื การใหข้อ้มลูขา่วสารและความรู้ใน

เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงโดยตรง โดยมกีารกำาหนดวันเวลา 

รปูแบบการสือ่สารไวล้ว่งหนา้ การสือ่สารลกัษณะนี ้ไดแ้ก่ 

การจัดประชมุและอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 

การประชมุหมูบ่า้น การสือ่สารผา่นหอกระจายขา่ว และ

บอร์ดข่าวสาร และ (2) การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 

คือ การสื่อสารในชีวิตประจำาวันซึ่งผู้นำาทางการปกครอง

ไม่ได้กำาหนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารใด ๆ ไว้ เป็น

ลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยการสื่อสาร

ลักษณะนี้ ได้แก่ การสนทนาในชีวิตประจำาวันและใน

พิธีกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน ตลอดจนการให้คำาปรึกษากับ

ลูกบ้านเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการประพฤติ

ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน รวมถึงการทำาแปลง

สาธิตเกษตรพอเพียง

 สำาหรับกระบวนการสื่อสารของปราชญ์

ถา่ยทอดความจรงิเชงิวตัถวุสิยัเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพียง 

สามารถสรุปได้ 2 ลักษณะ คือ (1) กระบวนการสื่อสาร

ภายในชุมชน โดยใช้รูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็น

ทางการซึ่งเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำาวันเป็นหลัก ทั้ง

กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารแบบ
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กลุ่มภายในเครือญาติเป็นหลัก รวมทั้งการใช้สื่อตัวอย่าง 

คือ การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และ การสร้าง

เครือข่ายของครัวเรือนที่สนใจปฏิบัติตามในเครือญาติ

และสายตระกูลของตนเองก่อน ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านเช่ือ

วา่ กระบวนการสือ่สารในเรือ่งเศรษฐกิจพอเพยีงทีดี่ทีส่ดุ

สำาหรับเขาคือ การเป็นแบบอย่างกับผู้อื่น และ (2) 

กระบวนการสื่อสารภายนอกชุมชน คือ การส่ือสารใน

ลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการบรรยาย 

ในการประชุม และงานเสวนาต่าง ๆ เพื่ออธิบายและ

ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการส่ือสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อออนไลน์ และ สื่อมวลชน

 ทฤษฎีคลังความรู้ชุมชนอธิบายให้เห็นว่า คลัง

ความรู้ของบุคคลนั้นสามารถดำารงอยู่ และเปลี่ยนแปลง

ได้ด้วยปัจจัยที่สำาคัญ คือกระบวนการสื่อสาร และการ

แลกเปล่ียนทางความหมายซึง่กนัและกนั โดยการสือ่สาร

และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับผู้ที่อยู่ในโลกทางสังคม

แบบเดียวกัน จะทำาให้คลังความรู้เดิมในด้านนั้น ๆ ของ

บคุคลดำารงอยูไ่ด ้แตเ่มือ่ใดกต็ามทีก่ารสับเปลีย่นโลกทาง

สงัคม หรอืลกัษณะสงัคมเฉพาะทีบ่คุคลดำารงอยู ่เชน่ ชาว

บ้านที่ย้ายถิ่นฐานไปทำางาน หรือไปเรียนต่างถิ่น การได้

รับความรู ้ขอ้มลูขา่วสาร และการมปีระสบการณใ์หมจ่ะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบจินตนาการและคลัง

ความรู้เดิมของบุคคลนั้น ๆ

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีแม้จะเป็นกรณีศึกษาของ

ชุมชนหนึ่ง แต่ผู้วิจัยเห็นว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ

ทำาให้เกิดเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ในกระบวนการทางดา้นความคดิ หรอืคลงั

ความรู้ของบุคคล ตลอดจนกระบวนการสร้างความจริง

เชิงวัตถุวิสัยวิสัยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสถาบันทาง

สังคมต่าง ๆ สร้างขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่

ได้มุ่งเน้นศึกษาชุมชนตัวอย่างในด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพียงไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าได้มีการศึกษาจนสามารถ 

ค้นพบคุณลักษณะและปัจจัยที่ประสบความสำาเร็จใน

หลายชุมชนแล้ว ในขณะที่ชุมชนโดยเฉพาะในชนบท

จำานวนมาก ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ามีจำานวนมากกว่าชุมชนท่ี

เป็นตัวอย่างความสำาเร็จ 

 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งทำาความเข้าใจ

ชุมชนที่ยังเผชิญกับสภาพปัญหาต่าง ๆ เช่นเดียวกับใน

หลายชุมชนชนบทของไทย ฉะนั้น ข้อค้นพบจากผลการ

วจิยัครัง้นีจ้งึสามารถเป็นพืน้ฐานในการทำาความเข้าใจกบั

สภาพปัญหา และปรากฏการณท์ีเ่กดิข้ึนในชุมชน เพือ่นำา

ไปปรับประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย และในทางปฏิบัติท่ี

เหมาะสมกับบริบทในแต่ละชุมชนต่อไปได้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกระบวนการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสทิธภิาพในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน และบุคคล ดังข้อ

เสนอท่ีผู้วิจัยนำาเสนอไว้ในส่วนต่อไปท้ังนี้ ผู้วิจัยได้สรุป

องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี และการนำาไปประยุกต์ใช้ทาง

ปฏิบัติ โดยจำาแนกเป็นมิติต่าง ๆ  ในการศึกษาทั้ง มิติทาง

ดา้นการเมอืงการปกครอง มติทิางดา้นเศรษฐกจิ มติทิาง

ด้านสังคมและวัฒนธรรม และมิติทางด้านการสื่อสารซึ่ง

เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
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