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บทบาทในการสื่อสารของผู้นำ�ชุมชนต่อการสร้างคลังความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในอำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Communication Role of the Community Leaders
on Creation of Sufficiency Economy Knowledge
in Padad District, Chiang Rai Province
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์* และไกรลาศ ลือชัย**
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาบทบาทในการสือ่ สารของผูน้ �ำ ชุมชนต่อการสร้างคลังความรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงในอำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวพรรณนา (Ethnography) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาที่ได้พบว่าชุมชนในอำ�เภอป่าแดดมีผู้นำ�ทั้งผู้นำ�ทางการซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้นำ�ที่ได้รับ
อำ�นาจหน้าที่จากรัฐ และปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้นำ�ทางวัฒนธรรมตามโครงสร้างชุมชนดั้งเดิม ซึ่งล้วนได้สร้างคลังความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะของโครงการ กิจกรรม และข่าวสารที่ถ่ายทอดมายังชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านผู้นำ�
ทางการซึ่งมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างชุมชน กับ สถาบันทางสังคมภายนอก โดยมีข้อสรุปในการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้คือ ผู้นำ�ชุมชนมีแหล่งที่มาของความรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับอำ�เภอ และสื่อมวลชน และการแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำ�วัน มีการให้
ความหมายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะเกษตรพอเพียง และลักษณะการใช้ชีวิตที่พอเพียง ส่วน
บทบาทในการสื่อสารของผู้นำ�ชุมชนมีสองลักษณะ คือ การสื่อสารแบบทางการ และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ โดย
จะมีการสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งนี้ผู้นำ�ชุมชนทั้งผู้นำ�ทางการ และปราชญ์ชาวบ้าน มีกระบวนการ
สร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยเป็นทั้งผู้รับสารที่มีคลังความรู้เดิมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่มาจาก
สื่อมวลชน และการรับรู้จากภาครัฐ และการพบปะแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น แล้วถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยรับบทเป็น
ผูส้ ง่ สารทีม่ ที กั ษะการสือ่ สารทีด่ ี ประกอบกับมีปจั จัยส่งเสริมความสำ�เร็จในการสร้างคลังความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ทั้งปัจจัยภายในบุคคล และปัจจัยภายนอก เช่น โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ อัตวิสัยร่วม
คำ�สำ�คัญ: บทบาทการสื่อสาร, ผู้นำ�ชุมชน, 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 Sufficiency 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
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บทนำ�

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติได้มีความพยายามจากหลายฝ่ายในการวิเคราะห์
ตีความ และ ทำ�ความเข้าใจเพื่อกำ�หนดเป็นนโยบายใน
ทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ และ นักวิชาการ
รวมไปถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม
อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผล 3 ปีแรก (ปี 25502552) ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 10 ในส่วนของการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ พบว่า การดำ�เนินงานช่วง 3 ปีแรกของ
แผนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง มี รั ฐ บาลมา
บริหารประเทศถึง 4 ชุด ซึ่งทุกชุดได้น้อมนำ�แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดทำ�นโยบายและแถลงต่อ
รัฐสภา มีการน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดำ�เนินชีวติ และประกอบอาชีพอย่างกว้างขวางทุก
ภาคส่ ว น และขยายผลสู่ ส ถาบั น นอกประเทศ เช่ น
องค์การสหประชาชาติสนับสนุนให้ 166 ประเทศสมาชิก
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน
แต่ยังมีอุปสรรคที่สำ�คัญคือประชาชนรับรู้แต่ขาดความ
เข้าใจถ่องแท้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ
หลักความมีเหตุผลทีไ่ ม่สามารถแยกแยะการประหยัดและ
ความฟุม่ เฟือยออกจากกันได้ ขณะทีภ่ าคเอกชนพบว่าแม้
จะน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพิม่ แต่
การนำ�ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีน้อยเนื่องจากภาค
ธุรกิจไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะนำ�มาใช้กับธุรกิจได้
จริง และขาดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูป
ธรรมรวมถึงการขาดเสถียรภาพทางการเมืองทำ�ให้การขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนโยบายไม่ตอ่ เนือ่ ง (ทีม
ข่ า วเศรษฐกิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ และศู น ย์ พ ยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2550)
คนส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเศรษฐกิจพอ
เพียงในระดับหนึ่ง แต่ความเข้าใจนั้นอาจมีแตกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ บั การตีความของแต่ละบุคคลนัน่ เองนอกจากนัน้
ข้อวิพากษ์ประการหนึ่งที่ สมเกียรติ อ่อนวิมล กล่าวถึง
การนำ�เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั้น อาจเรียกว่าเป็นวิกฤต
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความไม่รู้ว่าจะนำ�ปรัชญานี้ไปใช้
ทำ�อะไร กลายเป็นว่าผูน้ �ำ ชุมชน สังคม ใช้ค�ำ ว่าเศรษฐกิจ
พอเพี ย งเป็ น ข้ อ อ้ า งในการทำ � ให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
รัฐบาลถือเป็นนโยบาย นักการเมืองใช้พูด เพื่อให้เกิด
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ความรู้สึกที่ดีว่า ได้ตอบสนองพระราชดำ�รัส และ/หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เศรษฐกิจพอเพียง ถูกนำ�ไปใช้เพื่อ
เป็นเครื่องมือให้กับตนเอง วิกฤตคือ การไม่รู้ว่าคืออะไร
อย่างแท้จริง ซึง่ ความไม่เข้าใจนีอ้ าจเกิดจากการสับสนว่า
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่นั้นเป็นเรื่องเดียวกัน
ทำ�ให้มีความเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการ
ปฏิเสธอุตสาหกรรมแล้วกลับไปสูเ่ กษตรกรรม (อ้างถึงใน
สุทธิภา วงศ์ยะลา, 2555)
อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาในด้านการนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ยังคง
เป็นทีถ่ กเถียง และเกิดการวิเคราะห์ตคี วามไปตามมุมมอง
ความเข้าใจ ดังนั้นหากจะนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปขับเคลื่อนสู่ชุมชนและประชาชนในชนบทซึ่งเป็น
รากฐานการพัฒนาทีส่ �ำ คัญ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษา
กระบวนสื่อสารของผู้นำ�ชุมชนในการสร้างเสริมความคิด
เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงของสูป่ ระชาชน ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
กรอบความคิด เป็นตัวกำ�หนด และคาดเดาถึงพฤติกรรม
ของมนุษย์ ซึ่งหากพิจารณาถึงปัญหาในด้านกรอบความ
คิด ความรู้ ความเข้าใจ และ การวิเคราะห์ตีความเกี่ยว
กับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแม้แต่นักวิชาการ ที่ภูมิหลังทาง
ความรูแ้ ละสังคมต่างกันยังเป็นปัญหาในข้อถกเถียงในวิถี
การปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ฉะนั้น จึงน่าสนใจว่า
หากเป็ น ประชาชนที่ อ ยู่ ห่ า งไกลจากศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งยังมีข้อจำ�กัดในเรื่องการศึกษา ดัง
เช่น ประชาชนกลุม่ อำ�เภอทีห่ า่ งไกลความเจริญ ในจังหวัด
ที่เรียกได้ว่าชายแดนเหนือสุดของประเทศอย่างอำ�เภอ
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีการสร้างคลังความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอย่างไร และสถาบันทาง
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องมีบทบาทในการสร้างเสริมเรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนในชุมชนอย่างไร ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้มองเห็น
ความสำ�คัญในการที่ต้องมีการศึกษาถึง การสื่อสาร การ
รับรู้ และความเข้าใจของประชาชน รวมถึงบทบาทการ
สร้างองค์ความรู้ของผู้นำ�ชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างคลัง
ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและแนวทางนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลเพือ่ ทราบถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขเพื่อใช้พัฒนาในโอกาสต่อไป
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาถึงบทบาทในการ
สื่อสารของผู้นำ�ชุมชนต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน อำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัย

ได้ท�ำ การค้นคว้าวรรณกรรม และ ทบทวนเอกสาร รวมถึง
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นำ � มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ศึกษาlตลอดจนนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ และ อภิปรายผล
การศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (1) ทฤษฏีการสื่อสาร
(2) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำ�ชุมชนต่อการพัฒนา
ชุมชน (3) แนวคิดเกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
(4) แนวคิดการสร้างคลังความรู้ชุมชน
ทฤษฎีการสื่อสาร
เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) อ้างใน
สุทธิภา วงศ์ยะลา ได้พฒ
ั นาทฤษฎีทผี่ สู้ ง่ จะส่งสารอย่างไร
และผูร้ บั จะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสาร
นั้นอย่างไร ทฤษฏี S M C R ประกอบด้วย
ผูส้ ง่ (source) ต้องเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะความชำ�นาญ
ในการสื่อสารโดยความสามารถในการเข้ารหัสเนื้อหา
ข่าวสาร (encode) มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับเพื่อผลในการ
สือ่ สารมีความรูอ้ ย่างดีเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะส่ง และ
ควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนัน้ ให้
เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื้น
ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย
ข้อมูลข่าวสาร (message) เกีย่ วข้องด้านเนือ้ หา
สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร
ช่องทางในการส่ง (channel) หมายถึง การที่
จะส่งข่าวสารโดยการให้ผรู้ บั ได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลโดยผ่าน
ประสานทสัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึง่ คือ การ
ได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น
ผูร้ บั (receiver) ต้องเป็นผูม้ ที กั ษะความชำ�นาญ
ในการสื่อสารโดยมีความสามารถในการถอดรหัสสาร
(decode) เป็นผูท้ มี่ ที ศั นคติ ระดับความ และพืน้ ฐานทาง
สังคมวัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลังกันกับผูส้ ง่ จึงจะ
ทำ�ให้การสื่อสารความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล
ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ ผู้นำ�ชุมชน
ที่มีบทบาทในการสื่อสารเพื่อสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงได้ มีปัจจัยที่มีความสำ�คัญต่อขีดความสามารถ
ของผู้ส่งและรับที่จะทำ�การสื่อสารความหมายนั้นได้ผล
สำ�เร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ (1) ทักษะในการสื่อสาร
(communication skills) หมายถึง ทักษะซึง่ ทัง้ ผูส้ ง่ และ
ผู้รับควรจะมีความชำ�นาญในการส่งและการรับเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมีความ
สามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูด
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ที่ถูกต้อง ใช้คำ�พูดที่ชัดเจนฟังง่ายมีการแสดงสีหน้าหรือ
ท่าทางที่เข้ากับการพูด ท่วงทำ�นองลีลาในการพูดเป็น
จังหวะ น่าฟัง หรือการเขียนด้วยถ้อยคำ�สำ�นวนที่ถูกต้อง
สละสลวยน่าอ่านเหล่านี้ เป็นต้นbส่วนผู้รับต้องมีความ
สามารถในการถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้ส่ง
โดยมี ทั ก ษะการฟั ง ที่ ดี n ฟั ง ภาษาที่ ผู้ ส่ ง พู ด มารู้ เรื่ อ ง
สามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้ เป็นต้น (2) ทัศนคติ
(Attitudes) เป็นทัศนคติของผูส้ ง่ และผูร้ บั ซึง่ มีผลต่อการ
สื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับ มีทัศนคติที่ดีต่อกันจะทำ�ให้การ
สือ่ สารได้ผลดี ทัง้ นี้ เพราะทัศนคติยอ่ มเกีย่ วโยงไปถึงการ
ยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้
ฟั ง มี ค วามนิ ย มชมชอมในตั ว ผู้ พู ด ก็ มั ก จะมี ค วามเห็ น
คล้อยตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติ
ไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและมีความเห็น
ขัดแย้งในสิ่งที่พูดมานั้นfหรือfถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติไม่
ดีต่อกันท่วงทำ�นองหรือนำ�เสียงในการพูดก็อาจจะห้วน
ห้าวไม่น่าฟังlแต่ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วมักจะพูดกัน
ด้วยความไพเราะอ่านหวานน่าฟัง เหล่านี้เป็นต้น (3)
ระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี
ระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะทำ�ให้การสื่อสารนั้นลุล่วง
ไปด้วยดี แต่ถา้ หากความรูข้ องผูส้ ง่ และผูร้ บั มีระดับทีแ่ ตก
ต่างกันย่อมจะต้องมีการปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูล
ทีจ่ ะส่งในเรือ่ งความยากง่ายของภาษาและถ้อยคำ�สำ�นวน
ทีใ่ ช้fเช่นไม่ใช่ค�ำ ศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือ
ถ้อยคำ�ยาว ๆ สำ�นวนสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวก
และง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การที่หมอรักษา
คนไข้แล้วพูดแต่คำ�ศัพท์การแพทย์เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
ย่อมทำ�ให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือ
พัฒนากรจากส่วนกลางออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่าง ๆ ใน
ชนบทเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�ทางด้านการเกษตรและเลีย้ งสัตว์
แก่ชาวบ้าน ถ้าพูดแต่ศพั ท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้าย
ถ้อยคำ�ภาษาง่าย ๆ หรือไม่ใช้ภาษาท้องถิน่ ก็จะทำ�ให้ชาว
บ้านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ หรือในกรณีของการใช้
ภาษามือของผูพ้ กิ ารทางโสต ถ้าผูร้ บั ไม่เคยได้เรียนภาษา
มือ มาก่อนทำ�ให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่อสารกันได้
เหล่านี้เป็นต้น และ (4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม
(Socio - Culture Systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรม
ในแต่ ล ะชาติ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ส่ ว นกำ � หนดพฤติ ก รรมของ
ประชาชนในประเทศนั้ น ๆ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งไปถึ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติของสังคมและ
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วัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การ
ให้ความเคารพต่อผูอ้ าวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ ฯลฯ
ดั ง นั้ น ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความจริ ง เชิ ง
ประจักษ์ในชุมชนที่มีผู้นำ�ชุมชนเป็นทั้งผู้รับสารที่เป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้ส่ง
สาร ถ่ายทอดสารและองค์ความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่
ชุมชนจะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสื่อสาร
เช่นไรmดังนั้นการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารจึงมีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่งเพราะจะใช้เป็นกรอบที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์และบทบาทในการสือ่ สารของผูน้ �ำ ชุมชนที่
มีผลต่อการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอำ�เภอ
ป่าแดดในการศึกษานี้ได้
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำ�ชุมชนต่อการพัฒนา
ชุมชน
บทบาทและอำ � นาจหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งบทบาท
(Role) และอำ�นาจหน้าที่ (Authority/Duty) เป็นเรื่อง
ของการแสดงออกของบุคคล หรือการแสดงออกของ
องค์กร เนื่องด้วยบุคคล หรือองค์กรนั้น ๆ ได้ถือกำ�เนิด
ขึน้ หรือ มีการพัฒนาการ หรือได้รบั การสถาปนาขึน้ โดย
มีตำ�แหน่ง (Position/Status) แห่งที่อย่างหนึ่งอย่างใด
ในโครงสร้างทางสังคม หรือในโครงสร้างขององค์กร
ปกครอง หรือในองค์กรการบริหารประเทศ เมื่อบุคคล
หรือองค์กรได้การสถาปนาขึ้นแล้วนั้นกล่าวได้ว่า บุคคล
หรือองค์กรนั้น มีตำ�แหน่ง (Position) และมีสถานภาพ
(Status) หนึ่ง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการ
แสดงออก คือ มีการกระทำ� (Action) ที่มีลักษณะของ
การแสดงบทบาท (Role) เป็นการทำ�หน้าที่ (Duty) และ
เป็นการใช้อำ�นาจหน้าที่ (Authority) การแสดงบทบาท
และอำ�นาจหน้าที่นั้น ในทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่ามีความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับตำ�แหน่งและสถานภาพ ซึง่ มีการ
เปลีย่ นแปลงไปได้ตามโครงสร้างของสังคมและการเมือง
ข้อพิจารณาในอีกทางหนึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของการ
แสดงบทบาท และอำ�นาจหน้าที่ ซึ่งโดยหลักสำ�คัญ คือ
การใช้อำ�นาจอย่างเป็นทางการ (Formal Power) ของ
บุคคล หรือขององค์กรหนึง่ ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้อ�ำ นาจ
ของบุคคล หรือขององค์กรหนึ่ง ๆ นั้น จะมีส่วนของการ
ใช้อำ�นาจที่ไม่เป็นทางการ (Informal Power) ปรากฏ
อยูด่ ว้ ยเสมอ เหตุผลเพราะอำ�นาจนัน้ มีลกั ษณะเป็นความ
สัมพันธ์ทางสังคม (Social Relations) ซึ่งจะมีความ

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 21

ผันแปรไปตามสถานภาพของบุคคล หรือองค์กรที่เข้ามา
สัมพันธ์ด้วย ในอีกประการหนึ่งlเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ของอำ�นาจ
(Power Resources) และวิธีการของการใช้
อำ�นาจ (Means of Power) ซึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพไปได้
ตามกาลเวลาและตามโครงสร้างของสังคม เช่น ข้อมูล
ข่าวสาร วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ในอดีตไม่ได้เป็นแหล่งทีม่ า
ของอำ�นาจมากนัก แต่ในสมัยปัจจุบนั นับว่ามีความสำ�คัญ
และช่วยให้บคุ คลและองค์กรบางแห่งมีอ�ำ นาจทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้นด้วย
บทบาทอำ�นาจหน้าทีข่ องกำ�นันและผูใ้ หญ่บา้ น
ว่ามีการแสดงบทบาทใน 3 ลักษณะ คือ
(1) ประการที่หนึ่ง บทบาทและอำ�นาจหน้าที่
ตามสถานะทางกฎหมาย คือการแสดงบทบาทหน้าทีข่ อง
กำ�นันผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และบัญญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายกล่าวอีกนัยหนึง่
ก็ คื อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ปกครองท้องที่ ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจตามอำ�นาจหน้าที่ที่
กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เป็น
สำ�คัญ
(2) ประการทีส่ อง บทบาทและอำ�นาจหน้าทีใ่ น
ฐานะตัวแทนของรัฐ หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่
อื่น ๆ ที่กฎหมายได้ให้อำ�นาจไว้ โดยเฉพาะบทบาทใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำ�งานของหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานใน
ท้องที่ที่ตนรับผิดชอบหรืองานในลักษณะอื่น ๆ ที่ถูก
หน่วยราชการร้องขอ
(3) ประการทีส่ าม บทบาทและอำ�นาจหน้าทีใ่ น
ฐานะผู้นำ�ชุมชน หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผู้นำ�ชุมชนที่ต้องดูแลสุขทุกข์ของลูกบ้านในความ
ปกครองของตน ตลอดจนการช่วยเหลือ อำ�นวยความ
สะดวก การให้คำ�ปรึกษาและการว่ากล่าวตักเตือนลูก
บ้าน ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย
ภายในท้องที่ตลอดจนการระดมความร่วมมือในการทำ�
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกันของชุมชนนอกจาก
นัน้ การศึกษาครัง้ นีย้ งั แสดงให้เห็นว่า บทบาทของกำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ นได้ถกู ยอมรับและยึดถือในลักษณะทีผ่ กู ติดอยู่
กับภารกิจของรัฐเป็นสำ�คัญmจนมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
ข้าราชการ หากแต่ในการปฏิบัติงานจริงจะเกี่ยวข้องกับ
บทบาทในฐานะ “ผู้ เชื่ อ มประสาน” ระหว่ า งรั ฐ กั บ

ประชาชนที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลเป็ น สำ � คั ญ นั่ น ย่ อ ม
หมายความว่า ความเป็นกำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้านมิใช่ ห ลั ก
ประกันที่จะทำ�ให้เราสรุปอย่างเหมารวมได้ว่า
กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีลักษณะของความเป็น
ผู้ นำ � ชุ ม ชนตามธรรมชาติ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น fหากแต่
สถานภาพของความเป็นผูน้ �ำ ชุมชนและผูป้ กครองลูกบ้าน
จะอยู่ภายใต้กรอบของอำ�นาจรัฐและภารกิจหน้าที่ที่
กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้านมีอยู่ตามกฎหมาย (นครินทร์ เมฆ
ไตรรัตน์, 2542, น. 35-43)
เมื่อทำ�การศึกษาและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของผู้นำ�ชุมชนในการพัฒนาชุมชนแล้วจะสามารถใช้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ทางด้านมิติการสื่อสารของ
ผู้นำ�ชุมชนเพื่ออธิบาทบทบาทในการสื่อสารของผู้นำ�
ชุมชนต่อการสร้างคลังความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนได้
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราช
ดำ�รัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538 ณ ศาลาดุสิดาลัยเกี่ยว
กับทฤษฎีใหม่ ความตอนหนึ่งว่า “การทำ�ทฤษฎี ใหม่นี้
มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบ
ประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่
นี้กว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ ให้ทางราชการขุด
สระแล้วช่วย แต่มนั ไม่ใช่สงิ่ ง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มนี ํ้
า แม้จะมีฝนนาํ้ ก็อยูไ่ ม่ได้ เพราะว่ามันรัว่ หรือบางทีกเ็ ป็น
ทีท่ รี่ บั นํา้ ไม่ได้ ทฤษฎีใหม่นจี้ งึ ต้องมีพนื้ ทีท่ เี่ หมาะสมด้วย
ฉะนัน้ การทีป่ ฏิบตั ติ ามทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึง่ ปฏิบตั ิ
เพือ่ หานํา้ ให้แก่ราษฎร เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่งา่ ย ต้องช่วยกันทำ�”
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎี
ใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอก
หลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่
แนวพระราชดำ�ริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้น
ตอนนัน้ เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทาง
ปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมภายใต้
หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กระบวนการแก้ ไขปั ญ หา
เศรษฐกิจในภาคเกษตรถือว่ามีความชัดเจนที่สุด เพราะ
มี ข้ อ เสนอค่ อ นข้ า งเป็ น รู ป ธรรมที่ ตั้ ง อยู่ บ นหลั ก การ
ทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544) ขั้นที่หนึ่ง มี
ความพอเพี ย ง เลี้ ย งตั ว เองได้ บ นพื้ น ฐานของความ
ประหยัด ขจัดการใช้จ่าย ขั้นที่สอง รวมพลังกันรูปแบบ
กลุ่ม เพื่อทำ�การผลิต การตลาด การจัดการ รวมทั้งด้าน
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สวัสดิการ การศึกษา การพัฒนาสังคม และขั้นที่สาม
สร้ า งเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม อาชี พ และขยายกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจให้หลากหลายโดยประสานความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคราชการ ในด้าน
เงินทุนการตลาด การผลิต การจัดการ และข่าวสารข้อมูล
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำ�ริ อาจเปรียบเทียบกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับ
แบบก้าวหน้า ได้ดั้งนี้
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดย
เฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐาน เทียบ
ได้กบั ทฤษฎีใหม่ขนั้ ที่ 1 ทีม่ งุ่ แก้ปญ
ั หาของเกษตรกรทีอ่ ยู่
ห่างไกลแหล่งนาํ้ ต้องพึง่ นาํ้ ฝนและประสบความเสีย่ งจาก
การที่นํ้าไม่พอเพียง แม้กระทั่งสำ�หรับการปลูกข้าวเพื่อ
บริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาในเรือ่ งดังกล่าวจากการแก้ปญ
ั หาความเสีย่ ง
เรื่องนํ้า จะทำ�ให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการบริโภค
ยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความ
ต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนที่เหลือ
เพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิต
เองได้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวให้เกิดขึน้ ใน
ระดับครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้กระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขนั้
ที่ 1 ก็จำ�เป็นที่เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก
ชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะ
สมความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กรเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลัง
กันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัว
กันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกใน
แต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขัน้ พืน้
ฐานเป็นเบือ้ งต้นแล้วก็จะรวมกลุม่ กันเพือ่ ร่วมมือกันสร้าง
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
กำ�ลังและความสามารถของตนซึง่ จะสามารถทำ�ให้ชมุ ชน
โดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียง
ในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริงความพอเพียงในระดับประเทศ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎี
ใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรอืน่ ๆ ในประเทศ เช่น บริษทั
ขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น การสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการ
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สืบทอดภูมิปัญญาแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และบท
เรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อัน
ประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ทีด่ �ำ เนินชีวติ
อย่างพอเพียงกลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อม
โยงกันด้วยหลัก ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้ในที่สุด
ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ
การประยุ ก ต์ ใช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด ซึ่ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานพระ
ราชดำ�รินี้fเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบ
ปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการทำ�การเกษตรให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต
โดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยาก
ลำ�บาก
เหตุที่นำ�แนวทฤษฎีใหม่มาใช้เป็นกรอบในการ
ศึกษาครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ศึกษาชุมชนอำ�เภอป่าแดดใน
จังหวัดเชียงรายนั้น ประชาชนประกอบอาชีพในด้าน
เกษตรเป็นหลัก การทำ�ความเข้าใจกับแนวทฤษฎีใหม่จะ
ทำ�ให้สามารถนำ�ไปวิเคราะห์การสร้างความจริงทีใ่ นเรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียงของชาวอำ�เภอป่าแดดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แนวคิดการสร้างคลังความรู้
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge-based Economy – KBE) งานต่าง ๆ
จำ�เป็นต้องใช้ความรูม้ าสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิม่ มาก
ยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำ�กว้าง ๆ ที่มีความหมาย
ครอบคลุมเทคนิค กลไกต่าง ๆ มากมาย เพื่อสนับสนุน
ให้การทำ�งานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker)
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นgกลไกดังกล่าวได้แก่kการรวบรวม
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน
การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรูใ้ หม่
ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และทำ�สมุดหน้า
เหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และที่
สำ�คัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิด
การแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างกัน เพือ่ นำ�ไปใช้พฒ
ั นางาน
ของตนให้สัมฤทธิ์ผล
การจัดการความรู้ (Knowledge management
- KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน
และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก
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ข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา ใน
ทีส่ ดุ การจัดการความรูป้ ระกอบไปด้วยชุดของการปฏิบตั ิ
งานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่าง ๆkเพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดง
และกระจายความรู้ เพือ่ ประโยชน์ในการนำ�ไปใช้และการ
เรียนรู้ภายในองค์กร อันนำ�ไปสู่การจัดการสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานและธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมาก
จะมีการจัดสรรทรัพยากรสำ�หรับการจัดการองค์ความรู้
โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อ แผนกการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รู ป แบบการ
จั ด การองค์ ค วามรู้ โ ดยปกติ จ ะถู ก จั ด ให้ เ ป็ น ไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก รและประสงค์ที่จ ะได้ผ ลลัพธ์
เฉพาะด้ า น เช่ น เพื่ อ แบ่ ง ปั น ภู มิ ปั ญ ญาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำ�งาน เพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้นประเภท
ของความรู้
ความรูส้ ามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้
สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
และความรู้ แ ฝงเร้ น หรื อ ความรู้ แ บบฝั ง ลึ ก (Tacit
Knowledge)
ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมา
เป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงานหนังสือ ตำ�รา เว็บไซต์
และความรูแ้ ฝงเร้น คือ ความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นตัวคน ไม่ได้ถอด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถ
ถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่สำ�คัญส่วนใหญ่ มี
ลั ก ษณะเป็ น ความรู้ แ ฝงเร้ น อยู่ ใ นคนทำ � งาน และผู้
เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ใ ห้ ค นได้ พ บกั น สร้ า งความไว้ ว างใจกั น และ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2549)
ดังนั้นการที่จะสร้างคลังความรู้ได้นั้นจำ�เป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทำ�ความเข้าใจกระบวนการจัดการ ความ
รู้ แนวคิดการสร้างคลังความรู้นี้สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาการสร้างคลังความรู้ในชุมชนได้
เมื่อได้ทำ�การค้นคว้าผล และศึก ษาแนวคิด
ทฤษฎีอย่างถ่องแท้แล้ว สามารถสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ได้ชดั เจนขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ก�ำ หนดขอบเขตทีท่ �ำ การ
วิจยั ไว้ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และได้เริม่
ทำ � การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของอำ � เภอและได้ ทำ � การ
ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำ�ชุมชนอำ�เภอป่าแดด

ภาพที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโป่งสลี ต.โรงช้าง
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สรุปผลการวิจัย
ข้อสรุปที่ 1 : ผลการวิจัยบทบาทปราชญ์ชาว
บ้านและผูน้ �ำ ทางการในการสร้างคลังความรูเ้ ศรษฐกิจพอ
เพียงในอำ�เภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
บทบาทหน้าที่ การศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้นำ�
ทางการปกครองมีบทบาทหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการสร้าง
คลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนใน 4 ลักษณะ คือ
(1) บทบาทของผู้ นำ � ตามอำ � นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ตาม
กฎหมาย (2) บทบาทของผู้ เชื่ อ มประสานระหว่ า ง
ประชาชนในชุมชน และสถาบันทางสังคมภายนอก (3)
บทบาทในฐานะผู้แทนของชุมชน และ (4) บทบาทที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของ
สมาชิกในชุมชน ในขณะที่ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าปราชญ์ประเมินตนเองว่า ไม่ได้มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่เป็นมีบทบาทหน้าที่
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณี ผู้วิจัยพบว่าแม้จะ
ประเมินตนเองว่าไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่ปราชญ์รุ่น
ใหม่มบี ทบาทในการสร้างคลังความรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงที่
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เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต
ของชาวป่าแดด ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่ (1) ความสนใจในการเปิดรับสื่อมวลชนอย่างสมํ่า
เสมอ (2) ลักษณะหน้าที่การงานทางด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม และการได้พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
บุคคลต่าง ๆ ในสังคมที่หลากหลาย และ (3) การยอมรับ
และความเชือ่ ถือในด้านความรูค้ วามสามารถจากสมาชิก
ในชุมชน
คุณลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำ�ให้ปราชญ์ชาว
บ้านมีอิทธิพลทางความคิดต่อสมาชิกในชุมชน ดังนั้น
ปราชญ์จึงมีบทบาทในการสร้างคลังความรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงด้วยปัจจัยทางด้านบทบาทหน้าทีใ่ น 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน
และผู้นำ�ทางการปกครอง
(2) บทบาทในฐานะสมาชิกในชุมชน สมาชิก
ในกลุ่มเครือญาติ และสายตระกูล
(3) บทบาทในฐานะการทำ�งานทางด้านการ
ศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี
(4) บทบาทการเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติตาม
แนววัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งที่มาของความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างหลักอย่างผูน้ �ำ ทางการปกครอง เกีย่ วกับทีม่ าของ
ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงหลายท่านได้ให้ขอ้ มูลทีต่ รง
กันถึงที่มาของความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ตรงกันว่า
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นได้รับมาจาก
การเข้าอบรมและร่วมประชุมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงซึง่ หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ และในฐานะ
ผู้ นำ � ของชุ ม ชนจึ ง มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มทั้ ง โครงการและ
กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้ง
ที่มาของความรู้จากสื่อมวลชนด้วย
จากข้ อ มู ล แหล่ ง ที่ ม าของความรู้ ใ นเรื่ อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงทีไ่ ด้จากผูน้ �ำ ทางการปกครอง ผูว้ จิ ยั ได้
นำ�ข้อมูลที่ได้ในพื้นที่เพื่อศึกษาถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ที่มาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยพบว่า
แหล่งความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้นำ�ทางการ
ปกครองได้รับมานั้นมีด้วยกัน 4 แหล่งที่สำ�คัญ ได้แก่ (1)
ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร (2)
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (3) หน่วยงานในสังกัดอำ�เภอ
4) สื่อมวลชน และ (5) การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ
ในชีวิตประจำ�วัน
ในส่วนปราชญ์ชาวบ้านสำ�หรับปราชญ์ พบว่า
แหล่ ง ที่ ม าของความรู้ ใ นเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
ลักษณะของการเปิดรับสือ่ มวลชนประจำ�วัน ประกอบกับ
การเข้าร่วมประชุมและเสวนาในด้านวัฒนธรรมประเพณี
ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง และการแลก
เปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งพบว่ามี 3
แหล่งทีม่ าสำ�คัญ ได้แก่ (1) สือ่ มวลชน (2) การแลกเปลีย่ น
กับผูเ้ ข้าร่วมประชุมและเสวนาในด้านวัฒนธรรมประเพณี
ของที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ (3)
การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำ�วัน
ดังนัน้ ผลการศึกษาในส่วนนีจ้ ะอธิบายถึงแหล่ง
ทีม่ าของความรูท้ สี่ �ำ คัญในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็น
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งจากผู้นำ�ทางการ
ปกครองปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรของหน่วยงานนัน้
ตลอดจนข้อมูลที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
(1) ธนาคารเพื่ อ การเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร หน่วยงาน ธกส. เป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่
ผู้นำ�ทางการปกครองในอำ�เภอป่าแดดระบุตรงว่าเป็น
หน่วยงานที่ได้เข้ามาดำ�เนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรส่วนท้อง
ถิ่นในที่นี้ ได้แก่ เทศบาลตำ�บลป่าแดด โรงช้าง สันมะค่า
ป่าแงะ และศรีโพธิ์เงิน แหล่งที่มาของความรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงของผูน้ �ำ ทางการปกครองเกีย่ วข้องกับ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ภายนอกชุมชน โดยเป็นลักษณะ
ของการฝึกอบรมทัง้ ในและนอกชุมชนการเข้าร่วมประชม
และเสวนา รวมทั้งการนำ�ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงไปแจ้งให้กบั
ประชาชนในชุมชนได้ทราบ การเปิดรับสื่อมวลชน และ
การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งพบ
ว่า มีแหล่งทีม่ าของความรูท้ สี่ �ำ คัญ 5 แหล่ง คือ ( 1) หน่วย
งานจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (2) เทศบาลท้องถิ่น
(3) หน่วยงานราชการในสังกัดอำ�เภอ (4) สือ่ มวลชน และ
(5) การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นๆในชีวิตประจำ�วันทั้งใน
และนอกชุมชน
สำ�หรับปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า มีแหล่งที่มาของ
ความรูท้ สี่ �ำ คัญ 3 แหล่ง ได้แก่ (1) สือ่ มวลชน ซึง่ เป็นลักษณะ
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ของการเปิดรับสือ่ มวลชนประจำ�วัน (2) การแลกเปลีย่ นกับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและเสวนาในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
( 3) การแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น ๆ ในชีวิตประจำ�วัน
การให้ความหมาย และความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั พบว่า
ผู้นำ�ทางการปกครองได้ให้ความหมายต่อเศรษฐกิจพอ
เพียงใน 2 ลักษณะ คือ (1) การให้ความหมายโดยอธิบาย
ถึงการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะใน
ด้านเกษตรซึ่งเป็นลักษณะเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ การ
ปลูกพืชผักสวนครัวและเลีย้ งสัตว์เพือ่ การบริโภค การทำ�
เกษตรแบบผสมผสานโดยการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกข้าว
พืชผักหลากหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ และการผลิตและ
นำ�ปุย๋ หมักชีวภาพมาใช้ในการเกษตรเพือ่ ลดรายจ่าย ส่วน
การให้ความหมายต่อเศรษฐกิจพอเพียงในด้านอื่น ๆ
ได้แก่ ความพออยู่พอกิน การประมาณตนเอง การพึ่ง
ตนเอง ความประหยัด การออม และการไม่เบียดเบียนผู้
อื่น และ (2) การให้ความหมายต่อเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
มีทมี่ าจากความรูแ้ ละการตีความตามสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและประสบการณ์ของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรม
ประเพณีของแบบดั้งเดิม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมแบบ
ดัง้ เดิม วิถกี ารทำ�มาหากิน และการดำ�รงชีพ ในด้านความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ติ ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
สามารถจำ�แนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ประเมินตนเองว่าสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ ส่วนคนในชุมชนจะมีทั้ง
กลุม่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้และปฏิบตั ไิ ม่ได้ หรือไม่ได้ปฏิบตั ,ิ
กลุ่มที่ 2 ประเมินตนเองว่าไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ เนื่องจากยังยากจนและมี
ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ทำ�ให้เป็นหนี้
สำ�หรับปราชญ์ชาวบ้านนัน้ ได้ให้ความหมายต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดำ�เนินชีวิตที่อยู่บนรากฐาน
ของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของตนแบบดั้งเดิม
โดยปราชญ์ “การวัดความรวยความจนนั้นไม่สำ�คัญ
เท่ากับการพิจารณาความพออยู่พอกิน คือ ครัวเรือนนั้น
สามารถผลิตข้าวได้พอกินตลอดทั้งปีหรือไม่” สำ�หรับ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง พบว่า ปราชญ์เองเห็นว่าหากประพฤติ ปฏิบัติตาม
แนวทางที่บรรพบุรุษได้วางแนวทางมาแล้ว นั่นคือ การ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ได้พยายามเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต แบบดั้ ง เดิ ม และประยุ ก ต์
เปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ส่วนคนในชุมชนมีทั้งส่วนที่ยัง
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีได้ และ ส่วนที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิ เนือ่ งจากการลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมประเพณี
และวิถชี วี ติ ของตน ประกอบกับปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ และทุน
ทำ�ให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองไปด้วย
ในขณะเดียวการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่
ทำ�ให้คลังความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล หรือ ในที่
นี่ คือ ผู้นำ�ทางการปกครอง และ ปราชญ์ชาวบ้านกลาย
เป็นความจริงเชิงวัตถุวสิ ยั หรือ คลังความรูท้ างสังคมเพือ่
จะถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่น ๆ ในชุมชนนั้น มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) บทบาทและหน้าที่ (2) การยอมรับ
บทบาทของสมาชิกในชุมชน (3) คุณลักษณะส่วนบุคคล
(4) อัตวิสยั ร่วม (intersubjectivity) และ (5) การสือ่ สาร
ไปสู่บุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
ข้อสรุปที่ 2: กระบวนการสื่อสารของปราชญ์
ชาวบ้ า นและผู้ นำ � ทางการในการถ่ า ยทอดความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในอำ�เภอป่าแดดพบว่า ผู้นำ�ทางการมี
กระบวนการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ (1) การสื่อสาร
แบบเป็นทางการ คือ การให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรูใ้ น
เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง โดยมีการกำ�หนดวันเวลา
รูปแบบการสือ่ สารไว้ลว่ งหน้า การสือ่ สารลักษณะนี้ ได้แก่
การจัดประชุมและอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมหมูบ่ า้ น การสือ่ สารผ่านหอกระจายข่าว และ
บอร์ดข่าวสาร และ (2) การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
คือ การสื่อสารในชีวิตประจำ�วันซึ่งผู้นำ�ทางการปกครอง
ไม่ได้กำ�หนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารใด ๆ ไว้ เป็น
ลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยการสื่อสาร
ลักษณะนี้ ได้แก่ การสนทนาในชีวิตประจำ�วันและใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนการให้คำ�ปรึกษากับ
ลูกบ้านเป็นกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งการประพฤติ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน รวมถึงการทำ�แปลง
สาธิตเกษตรพอเพียง
สำ � หรั บ กระบวนการสื่ อ สารของปราชญ์
ถ่ายทอดความจริงเชิงวัตถุวสิ ยั เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถสรุปได้ 2 ลักษณะ คือ (1) กระบวนการสื่อสาร
ภายในชุ ม ชน โดยใช้ รู ป แบบการสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ น
ทางการซึ่งเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำ�วันเป็นหลัก ทั้ง
กระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารแบบ
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กลุ่มภายในเครือญาติเป็นหลัก รวมทั้งการใช้สื่อตัวอย่าง
คือ การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง และ การสร้าง
เครือข่ายของครัวเรือนที่สนใจปฏิบัติตามในเครือญาติ
และสายตระกูลของตนเองก่อน ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านเชื่อ
ว่า กระบวนการสือ่ สารในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงทีด่ ที สี่ ดุ
สำ � หรั บ เขาคื อ การเป็ น แบบอย่ า งกั บ ผู้ อื่ น และ (2)
กระบวนการสื่อสารภายนอกชุมชน คือ การสื่อสารใน
ลักษณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการบรรยาย
ในการประชุม และงานเสวนาต่าง ๆ เพื่ออธิบายและ
ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อออนไลน์ และ สื่อมวลชน
ทฤษฎีคลังความรู้ชุมชนอธิบายให้เห็นว่า คลัง
ความรู้ของบุคคลนั้นสามารถดำ�รงอยู่ และเปลี่ยนแปลง
ได้ด้วยปัจจัยที่สำ�คัญ คือกระบวนการสื่อสาร และการ
แลกเปลีย่ นทางความหมายซึง่ กันและกัน โดยการสือ่ สาร
และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับผู้ที่อยู่ในโลกทางสังคม
แบบเดียวกัน จะทำ�ให้คลังความรู้เดิมในด้านนั้น ๆ ของ
บุคคลดำ�รงอยูไ่ ด้ แต่เมือ่ ใดก็ตามทีก่ ารสับเปลีย่ นโลกทาง
สังคม หรือลักษณะสังคมเฉพาะทีบ่ คุ คลดำ�รงอยู่ เช่น ชาว
บ้านที่ย้ายถิ่นฐานไปทำ�งาน หรือไปเรียนต่างถิ่น การได้
รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการมีประสบการณ์ใหม่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบจินตนาการและคลัง
ความรู้เดิมของบุคคลนั้น ๆ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ ม้ จ ะเป็ น กรณี ศึ ก ษาของ
ชุมชนหนึ่ง แต่ผู้วิจัยเห็นว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ
ทำ�ให้เกิดเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิง่ ในกระบวนการทางด้านความคิด หรือคลัง
ความรู้ของบุคคล ตลอดจนกระบวนการสร้างความจริง
เชิงวัตถุวิสัยวิสัยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สถาบันทาง
สังคมต่าง ๆ สร้างขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่
ได้มุ่งเน้นศึกษาชุมชนตัวอย่างในด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าได้มีการศึกษาจนสามารถ
ค้นพบคุณลักษณะและปัจจัยที่ประสบความสำ�เร็จใน
หลายชุมชนแล้ว ในขณะที่ชุมชนโดยเฉพาะในชนบท
จำ�นวนมาก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีจำ�นวนมากกว่าชุมชนที่
เป็นตัวอย่างความสำ�เร็จ
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มุ่ ง ทำ � ความเข้ า ใจ
ชุมชนที่ยังเผชิญกับสภาพปัญหาต่าง ๆ เช่นเดียวกับใน
หลายชุมชนชนบทของไทย ฉะนั้น ข้อค้นพบจากผลการ
วิจยั ครัง้ นีจ้ งึ สามารถเป็นพืน้ ฐานในการทำ�ความเข้าใจกับ
สภาพปัญหา และปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชุมชน เพือ่ นำ�
ไปปรับประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย และในทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับบริบทในแต่ละชุมชนต่อไปได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกระบวนการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิภาพในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน และบุคคล ดังข้อ
เสนอที่ผู้วิจัยนำ�เสนอไว้ในส่วนต่อไปทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุป
องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี และการนำ�ไปประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติ โดยจำ�แนกเป็นมิติต่าง ๆ ในการศึกษาทั้ง มิติทาง
ด้านการเมืองการปกครอง มิตทิ างด้านเศรษฐกิจ มิตทิ าง
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และมิติทางด้านการสื่อสารซึ่ง
เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงมิติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
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