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ค�าน�า
 

 ในยคุท่ีสือ่สารมวลชนและเทคโนโลยีการสือ่สารคมนาคมหลอมรวมกนั มนัก็กระชบั

โลกทัง้ใบให้กลายเป็นหนึง่เดียวได้อยา่งมหศัจรรย์ย่ิง  ในหนงัสือเลม่นีจ้ะเป็นบนัทกึเร่ือง

ราวจากสี่ภมิูภาคของไทย เก่ียวกบัการสื่อสารและการใช้สื่ออนัแสนมหศัจรรย์นีเ้ช่ือมตอ่

ระหวา่งคน ชมุชนและธรรมชาต ิ เช่ือมโยงระหวา่งปัจจบุนั อดีตและอนาคต เป็นเร่ืองราว

จากสี่ภมิูภาคอนัเป่ียมด้วยสีสนั แสนประทบัใจ เหมือนเขาเหลา่นัน้ได้เปิดประตกู้าวผา่น

ไปสูโ่ลกใบใหมท่ี่เตม็ไปด้วยเร่ืองนา่รู่ เกร็ดนา่รัก และเป็นบอ่เกิดพลงัสร้างสรรค์อนังดงาม

เพ่ือชมุชนอยา่งไมรู้่จบ ท่ีทกุคนท�าได้อยา่งงา่ยๆ ด้วยตนเอง แตมี่ผลสะท้อนดีๆ มากมาย

แก่ตวัและคนรอบข้าง จนอยากจะบอกวา่ คณุเองก็ท�าได้เชน่กนัและคณุจะเช่ือมัน่วา่ท�าได้ 

ถ้าเพียงแตค่ณุอา่นหนงัสือเลม่นีจ้นถงึหน้าสดุท้าย 

 ในยคุท่ีการสื่อสารสมยัใหม่ กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คน มนัก็จะเป็นสถานท่ีสร้าง

ประสบการณ์ จะเปิดขมุทรัพย์ใหม ่เปิดแหลง่เรียนรู้ใหม ่ “สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม”  ดงั

เร่ืองราวจากสี่ภมิูภาคในหนงัสือเลม่นี.้





กิตติกรรมประกาศ 

 คณะท�างานขอขอบพระคณุโครงการตอ่ไปนี ้ท่ีให้คณะท�างานมีโอกาสร่วมศกึษาการ

จดัการโครงการ ให้ข้อมลู และประสานงานตลอดระยะเวลาท่ีจดัท�า รวมทัง้มอบมิตรภาพ

อนัย่ิงใหญ่

 โครงการนกัสื่อสารข้อมลูน�า้ (ภาคเหนือ)  

 โครงการเปิดถงัขา่วปิดถงัขยะ ชมุชนคนศรีสวสัดิ์ บ้านทา่ตีนตก (ภาคกลาง) 

 โครงการเรารักทา่พระ - อนรัุกษ์อาคารสถานีรถไฟ บ้านทา่พระ ขอนแก่น (ภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ)  และ

 โครงการเยาวชนนกัสื่อสารสร้างสรรค์ บ้านลงักาอู้  เกาะลนัตา (ภาคใต้) 

 ซึง่ในแตล่ะโครงการ ยงัประกอบด้วยผู้คนอีกมากมาย ซึง่ไมส่ามารถกลา่วได้หมด

ในท่ีนี ้

 

 นอกจากนี ้ยงัขอขอบคณุ สสส. ท่ีให้โอกาสและมอบหมายภาระอนัใหญ่หลวงและ

ท้าทาย พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุทกุด้าน ทัง้แนวคดิ บคุลากร งบประมาณ

          คณะท�างาน
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 โลกกว้างใหญ่ และดูเหมือนย่ิงนานวัน ความรู้ของคนเราก็ย่ิงกว้างขวางและ 

ลกึซึง้ย่ิงขึน้ ก็ย่ิงท�าให้เห็นว่าโลกกว้างใหญ่ไพศาลมากขึน้ ความรู้ท�าให้คนเราแสวงหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ กลัน่กรองและเรียบเรียงออกเป็นหมวดหมู่ จ�าแนกแจกแจงความรู้ 

มากมายหลายแขนง และสืบทอดตอ่ ๆ กนัมา 

 สงัคมหรือชนชาตใิดก็ตาม ท่ีมีแหลง่ความรู้และมีผู้ รู้มากมายก็มีแนวโน้มท่ีจะเจริญ

ก้าวหน้าย่ิงกวา่สงัคมและชนชาติอ่ืน ๆ การรักษาสงัคมให้คงอยู ่ และการพฒันาสงัคมให้

เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผน่จงึขึน้อยูก่บัจ�านวนผู้ รู้ และปริมาณความรู้ท่ีมีอยูใ่นสงัคมนัน้ ๆ 

ชนชาติท่ีได้รับค�ายกย่องว่าเจริญหรือมีอารยธรรม จงึมกัมีแหลง่เรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมด้วย 

หลกัความรู้ ค�าสอนเก่ียวกบัความรู้  อปุกรณ์การหาความรู้ สถานท่ีถ่ายทอดความรู้ และ

วิธีการถ่ายทอดความรู้ 

 การประดษิฐ์อกัษรของประเทศอียิปต์ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นการค้นพบอนัย่ิงใหญ่

เพราะสิง่นี ้ท�าให้ความรู้ท่ีมีอยูใ่นสงัคมได้รับการบนัทกึเป็นหลกัฐานและถ่ายทอดสบืตอ่กนั

อยา่งไมผิ่ดพลาด  ห้องสมดุอเลก็ซานเดรีย ของเมืองอเลก็ซานเดรีย ในอาณาจกัรอียิปต์

โบราณ ได้รับค�ายกย่องกนัว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อนัย่ิงใหญ่ของโลกยคุโบราณ มีหนงัสือท่ี

จารึกความรู้ตา่งๆ มากกวา่ สองแสนเลม่ (ณพนระ, 2556)

1
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมคืออะไร
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 หนังสือคือจึงกลายเป็นบันทึกของความรู้ท่ีส�าคัญย่ิง และกลายเป็นเคร่ืองมือ 

อนัส�าคญัส�าหรับการเก็บความรู้ไว้สงัคมหลาย ๆ แห่งจึงมุ่งมัน่พฒันาเคร่ืองมือเพ่ือเก็บ

บนัทกึความรู้นีไ้ว้ให้ได้มากท่ีสดุ และให้คงทนถาวรท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้ เพ่ือถ่ายทอดตอ่ๆ 

ให้แก่คนอ่ืน ๆ และสืบทอดแก่คนรุ่นหลงัของสงัคม รวมถึงสืบตอ่ไปอีกนานนบัร้อย ๆ ปี  

เราจงึได้พบเห็นเคร่ืองมือส�าหรับบนัทกึความรู้เหลา่นีใ้นรูปแบบตา่ง ๆ กนัมากมาย เช่น  

จารึกบนแผ่นดินเผา จารึกบนแผ่นหิน จารึกบนสิ่งก่อสร้าง หรือโบราณวตัถุ จารึกบน 

ผนงัผา ในรูปแบบตา่ง ๆ กนัมากมาย 

ภาพวาด	ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย	ในอาณาจกัรอียปิต์

จารึกภาษาอียิปต์

หนังสือสมุดข่อย
(ใบลานผูก)

หนังสือจนีโบราณ	
(ไม้ไผ่ผูกรวมมัด)

หนังสือเล่ม
(กระดาษ	เยบ็สันหุ้มปก)

ภาพวาดแสดงหนังสือ	ในห้องสมุดอเล็กซานเดรีย

ศลิาจารึกอักษรจนี ศลิาจารึกพ่อขุนรามค�าแหง
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 เคร่ืองมือเพ่ือบนัทกึความรู้เหลา่นี ้ได้รับการพฒันาให้ดีย่ิงขึน้ ๆ  จากวสัดธุรรมชาติ

ดัง้เดิม เช่น หิน ไม้ ก็คอ่ยพฒันาปรับปรุงด้วยความรู้ จนกลายเป็นวสัดแุปรรูป เช่น ดิน

เผา กระเบีอ้ง กลายเป็นเปลือกไม้ผกู เปลือกไม้มดัรวม และกลายเป็นกระดาษ และเป็น

หนงัสอื (สมดุบนัทกึ) จนท่ีสดุเม่ือวิทยาการด้านการบนัทกึข้อมลูเจริญขึน้ สงัคมก็ได้ใช้วสัดุ

บนัทกึด้วยแถบแมเ่หลก็ และอา่นด้วยสญัญาณไฟฟา้และแสง กลายเป็นแถบแมเ่หลก็และ 

รหสัสญัญาณแสง และพฒันามากขึน้ จนปัจจบุนัเคร่ืองมือบนัทึกความรู้มีขนาดเล็กลง  

แตส่ามารถบนัทกึความรู้และข้อมลูในจ�านวนมหาศาล 

       

เทปบนัทกึเสียงและภาพ แผ่นบนัทกึเสียงและภาพ

แม่เหล็กจิ๋วบนัทกึข้อมูล ข้อมูลฝากฟ้า
(Cloud	system)



4

 แม้วา่เลม่ของหนงัสือหรือชิน้ของเคร่ืองมือบนัทกึความรู้ แตล่ะชนิดซึง่บนัทกึหรือ

บรรจคุวามรู้ได้มากมายมหาศาลนีจ้ะมีประสิทธิภาพมากขึน้และส�าคญัมากขึน้ แต่ก็ยงั

มีสิง่ท่ีส�าคญัมากกวา่ ได้แก่ตวั ‘ความรู้’ หรือมกัจะเรียกกนัสมยันีว้า่ ‘องค์ความรู้’ ดงันัน้  

สงัคมท่ีเจริญก้าวหน้า ไมเ่พียงแตจ่ะต้องมีเคร่ืองบนัทกึความรู้เพ่ือเก็บความรู้อนัมากมาย

ไว้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่จะต้องมี ‘องค์ความรู้’ และจะต้องมี ‘วิธีการ’  

สง่ตอ่ความรู้ จากคนหนึง่ไปสูอี่กคนหนึง่ท่ียอดเย่ียมด้วย

 เดิม เรามีระบบการถ่ายทอดความรู้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งด้วยกระบวนการ

ฝากตวัเพ่ือขอ  ‘เรียนรู้’  ให้ ครูหรือผู้ เป็นต้นแบบ ถ่ายทอดตวัหลกัวิชาท่ีตนเองมีอยู่นัน้ 

ถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์หรือผู้ เรียนรู้  เรียกว่าเป็นการถ่ายส�าเนาความรู้ ก็คงไม่ผิดนัก  

ลกูศษิยท่ี๋รับความรู้ได้ ก็จะมีความรู้เทียบเทา่กบัครู บางคนอาจเรียนรู้จากครูหลาย ๆ คน  

ก็กลายเป็นคนท่ีรู้มาก มีความรู้กว้างขวาง ในแขนงต่าง ๆ นอกเหนือจากสิ่งท่ีครูสอน  

จนแนวทางการฝากตวัเพ่ือเรียนรู้แบบนีแ้พร่กระจายกว้างขวางในสงัคมต่าง ๆ จนเป็น 

ท่ีนิยม ครูผู้ เป็นท่ีนิยมก็จะมีลูกศิษย์เรียนรู้กันมาก จนกลายเป็น ‘โรงเรียน’ หรือ  

‘ส�านักเรียนรู้’ ขึน้ จนแพร่หลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และได้รับการพัฒนา 

ให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้ ๆ  แม้ในสงัคมไทยปัจจบุนั ก็มีโรงเรียนส�าหรับสอนความรู้มากมาย 

หลายประเภท และหลายลกัษณะ เชน่ โรงเรียนสามญั โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอน

วิชาเฉพาะ เชน่ แตง่หน้า ท�าอาหาร วา่ยน�า้ เต้นร�า โรงเรียนสอนตามเวลา เชน่ โรงเรียน

ภาคค�่า โรงเรียนเสาร์-อาทิตย์ โรงเรียนฤดรู้อน เป็นต้น  หลกัความรู้ท่ีสอนก็มีมากมาย  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การสอนและการเรียนรู้ก็มีผู้ สร้าง เขียน และผลิตขึน้ จนแทบ 

จะครอบคลมุความรู้ทกุแขนงท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั

 ปัจจบุนั กิจการโรงเรียน กลายเป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้ซึง่เป็นท่ีรู้จกัและเข้าใจ

กนัอย่างดีเย่ียม นอกจากนัน้ กิจการการติดต่อสื่อสารก็เจริญขึน้ตามกระแสความนิยม 

ของโลกและวิวฒันาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม 

ท�าให้การสือ่สารและโทรคมนาคมสามารถตดิตอ่ถงึกนัและกนัได้อยา่งงา่ยดาย โดยเฉพาะ 

การตดิตอ่สื่อสารผา่นเครือขา่ยข้อมลูและการสื่อสาร ท่ีเรียกวา่ ‘เครือขาย Internet’
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 ข้อมลูของกระทรวงดิจิตลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม หรือ DES (เดิมช่ือกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร - ICT) โดยส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์กรมหาชน) เผยแพร่ผลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้ internet ของคนไทย  

ปี พ.ศ. 2560 ระบตุวัเลขท่ีนา่สนใจไว้ดงันี ้

   การเปลีย่นแปลงของอปุนิสยัคนไทย ท่ีเปิดโอกาสให้ internet กลายเป็นพฤตกิรรม

ส�าคญัของการใช้ชีวิตประจ�าวนัของตนเอง ท�าให้รูปแบบการใช้ชิวิตของคนไทยเปลี่ยนไป

อยา่งมากมาย และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัแบบแผนการใช้ชิวิตของคนไทยเหลา่นี ้เชน่ บริษัท 

ห้างร้านท่ีค้าขายสินค้าให้  หน่วยงานราชการท่ีจดังานบริหารให้ หรือแม้กระทัง่วงสงัคม 

ท่ีติดต่อพดูคยุกนั ก็พลอยถกูชกัโยงให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ให้ตอบสนอง 

กบัพฤตกิรรมและนิสยัใหมข่องคนไทยในยคุ พ.ศ. 2560 นีด้้วย
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 การถ่ายทอดความรู้ และองค์ความรู้ก็เช่นกนั เพราะนิสยัใหมข่องคนไทยเกาะติด

กบั internet เช่นนี ้ ท�าให้กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย เกิดแนวทางใหม่ กลา่วคือ ทกุ

คนเข้าถงึเคร่ืองมือท่ีบนัทกึความรู้ไว้ ได้ด้วยตวัเอง ขณะเดียวกนั เคร่ืองมือบนัทกึความรู้  

ก็ท�าได้ง่ายขึน้ และพลิกแพลงวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้น่าสนใจ น่าประทับใจ และ 

เรียนรู้ตาม ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้เคร่ืองมือท่ีบันทึกความรู้นี ้ ก็มีมากมายจนกลายเป็น  

‘แหล่ง’ ความรู้ แห่งใหม่เทียบปริมาณความรู้และจ�านวนหนังสือ หรือเคร่ืองบันทึก 

ความรู้แล้ว ก็มีจ�านวนบัล้าน ๆ ไมแ่ตกตา่งจากห้องสมดุ อเลก็ซานเตรียในอดีตเลย และ 

ย่ิงนานวนัขึน้ Internet ก็ดจูะย่ิงขยายปริมาณความรู้ออกไปมากขึน้ๆ จนอาจเทียบได้

กบัการน�าห้องสมดุอเล็กซานเดรีย มารวมกบัห้องสมดุอีกมากมาย ในหลาย ๆ ประเทศ  

เข้าด้วยกนั

 ย่ิงไปกว่านัน้ ในกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย Internet นี ้ มีกระบวนการ 

สื่อสารมวลชนรวมมาด้วย (ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี ท�าให้การสื่อสารมวลชน 

แบบดัง้เดิม หลอมรวมเข้ากบัการสื่อสารผา่นเครือขา่ย Internet จนกลายเป็นการสื่อสาร

ทางเลือกใหม่ขึน้)1 Internet จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสมัยใหม่ ซึ่งเรียกเป็น 

ค�ายอดนิยมว่า ‘Internet of Thing’ อันมีความหมายว่า อินเทอร์เน็ต คือทุกจังหวะ 

ของวิถีชีวิตสมยัใหม ่นัน่เอง

 ความแนบแนน่ระหวา่งการสื่อสารมวลชน และ เครือขา่ย Internet ท�าให้โลกของ

การแสวงหาความรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย แหลง่ความรู้อนัมากมายบนเครือข่าย 

Internet เปรียบเสมือนโลกอนักว้างใหญ่ใบใหม่ ท่ีทกุคนสามารถเข้าไปใช้ เข้าไปเรียนรู้

ได้ แตพ่ร้อมกนันัน้ โลกการสื่อสารมวลชน ท่ีมีเจตนาหรือมีวตัถปุระสงค์ในการสื่อสารก็ใช้

พืน้ท่ีของโลกใบใหมนี่อ้ยา่งเตม็ท่ีเชน่กนั  ส�าหรับผู้ เข้าไปในโลก Internet แล้ว ใครจะตอบ

ได้วา่ สิง่ท่ีตนเองก�าลงัด ูก�าลงัเรียนรู้อยูน่ัน้ คือ ‘เนือ้หาอนัเป็นองค์ความรู้’ หรือ เป็น ‘เนือ้หา 

อันมีวัตถุประสงค์’ หรือมีเจตนาแฝงมาด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือความรู้เหล่านี ้ 

ถกูเสริมสร้างด้วยกรรมวิธีตา่ง ๆ จนต่ืนเต้น เร้าใจ นา่ด ูนา่ฟัง นา่ตดิตาม นา่เช่ือถือมาก

1 อา่นเพ่ิมเตมิ ได้ท่ี จกัรวาลสื่อใหม,่ สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม, ผศ.ดร.เกศินี  จฑุาวิจิตร บรรณาธิการ, มลูนิธิสร้างเสริมศลิป

วฒันธรรมภาคประชาชน, 2560



7

เสียย่ิงกว่าแหล่งความรู้และเนือ้หาความรู้แบบดัง้เดิม (ทัง้จากโรงเรียนและห้องสมดุ)  

การสื่อสารหรืออีกด้านหนึง่คือการเรียนรู้ผ่านโลกใบใหม ่ อาจเกิดความรู้เพ่ิมเติมกระจ่าง

แจ้งขึน้ หรืออาจได้รับเนือ้หาท่ีมีเจตนาแฝงเร้น และอาจเป็นพิษภยัแก่เจ้าตวัผู้ เรียนรู้เอง  

ก็เป็นไปได้เทา่ ๆ กนั 

 ย่ิงไปกว่านัน้ ผู้ เรียนท่ีเข้าไปแสวงหาความรู้และเนือ้หาอนัเป็นองค์ความรู้ในโลก 

Internet นี ้ ยงัสามารถท่ีจะพลกิตวัเองให้กลายเป็น ‘ครู’ ผู้จะบอกสิง่ท่ีตนเองรู้ให้แก่ผู้ อ่ืน 

ๆ ได้ด้วยได้อยา่งงา่ยดาย เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยีของระบบเครือขา่ย Internet  

ท�าให้การสือ่สารไปยงัคนอ่ืน ๆ  นัน้ ท�าได้งา่ยดาย แม้จากโทรศพัท์มือถือของตวัเอง ท�านอง

เดียวกนั ในโลกการสื่อสารผา่นเครือขา่ย Internet ผู้ รับสาร ก็สามารถพลกิให้ตนเองเป็น  

‘ผู้สง่สาร’ ได้งา่ยราวกบัปอกกล้วยเข้าปาก หรือพลกิฝ่ามือ 

 ความสามารถพลิกจากผู้ รับเป็นผู้ส่ง จากผู้ เรียนรู้กลายเป็นผู้บอกเนือ้หาความรู้  

มนัชา่งเป็นมนต์ขลงัท่ีเร้าใจย่ิงนกั แตใ่ครจะบอกได้วา่ สิง่ท่ีคนมากมายเร้าใจและตดิหลง

เสน่ห์ในมนต์ขลงั และสื่อสารออกไปในโลก Internet จะกลายเป็นเนือ้หา อนัเป็นความ

รู้แท้จริง มีประโยชน์และมีคุณค่า หรือจะกลายเป็นเปลือก เป็นขยะความรู้ ความคิด 

อนัซ�า้ซาก ท่ีกลายเป็นพิษตอ่การพฒันาตนเองและความเจริญก้าวหน้าของสงัคม  

 ความนิยมใช้ Internet ในนิสยัแบบใหมข่องคนไทย กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี

มีคณุคา่พร้อม ๆ กบัอาจน�ามาซึง่พิษภยัอนัใหญ่หลวงพร้อมกนั หากเราไมรู้่จกัมนัให้มาก

พอ และไม่ท�าความเข้าใจว่าแบบไหนจึงควรใช้มนั และแบบไหนท่ีไม่ควรใช้ หรือไม่รู้จกั 

การคดัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมแล้วละก็ น่ีอาจเรียกได้วา่ มีคณุอนนัต์ ก็มีโทษมหนัต์ 

 ความกงัวลและห่วงใยนี ้ สภาปฎิรูปแห่งชาติ จึงได้ก�าหนดยทุธศาตร์การพฒันา

ชาต ิ20 ปี ให้แก่ประเทศไทย เพ่ือรับมือกบัการท่ีคนไทยมีนิสยัเปลีย่นไป และเกิดพฤตกิรรม 

การเรียนรู้ รวมถงึรูปแบบของสิง่เก่ียวพนัอ่ืน ๆ เชน่ การค้า การติดตอ่สื่อสาร การเรียนรู้ 
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การศกึษาและอ่ืน ๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  โดยยทุธศาสตร์นีจ้ะครอบคลมุถงึแบบแผน

นิสยัและการเรียนรู้ใหมข่องคนไทย และพฒันาเปา้หมายการใช้งานให้เกิดประโยชน์อยา่ง

ยอดเย่ียม 4 ด้านส�าคญั (รายละเอียดควรอา่นเพ่ิมเตมิจาก ‘สถานการณ์สื่อใหม’่ ย่ิงนกั)

และปฎิรูปการใช้งาน การสื่อสารและเครือข่าย Internet ชองคนไทยกลุม่ตา่ง ๆ เพ่ือให้  

‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’2  

 มาถงึตรงนี ้หากจะถามวา่ สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม คืออะไร 

 ก็คงพอจะบอกได้แล้วว่า สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม คือรูปแบบนิสยัใหม่ของการ

ใช้สื่อสารมวลชนและเครือขา่ย Internet ของคนไทยทกุคน โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้ตนเอง

และผู้ เก่ียวข้องเกิดความรู้ เกิดปัญญา อนัเป็นแก่นเนือ้หาท่ีเรียกว่าองค์ความรู้ และเปา้

หมายเพ่ือให้เนือ้หาท่ีมีเจตนาหรือเปา้หมาย แฝงอยูน่ัน้เป็นไปเพ่ือให้คนทกุคนเกิดความรัก  

ความเข้าใจ มีความสขุ แม้จะแตกตา่งกนัก็ตาม

 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ยังเป็นเป้าหมายเชิงอุดมคติเพ่ือช่วยกันสร้าง 

แนวทาง รักษาหน้าท่ีและครรลองการปฏิบัติงานสื่อสารมวลชนและงานสื่อสารผ่าน 

เครือข่าย Internet ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วและก�าลงัจะเกิดขึน้ ให้มุ่งสู่ผลของการใช้สื่อเพ่ือ

เป็นแหลง่เรียนรู้ของสงัคมอย่างแท้จริง เปรียบได้กบัการสร้างใหม่บนรากฐานความรู้เดิม  

การตอ่ยอดเชิงนวตักรรม และการหลอมรวมข้อดีเดน่ของสิง่ตา่ง ๆ เพ่ือสร้างสิง่ท่ีดีย่ิงขึน้ 

รวมถงึชว่ยซอ่มแซมท�านบุ�ารุงการท�างานท่ีมีอยูแ่ละผิดเพีย้นไป ให้เข้าท่ีเข้าทาง กลบัคืน 

สูค่วามเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ เป็นโรงเรียนของสงัคม ไปพร้อมกนัด้วย

 สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม ยังเป็นแบบแผนวฒันธรรมการแสวงหาความรู้และ 

การถ่ายทอดความรู้ ท่ีเจริญงอกงาม (ศิวิไลซ์) ขึน้ เพราะด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ จะ

ท�าให้เคร่ืองมือบนัทกึความรู้ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ และเนือ้าอนัเป็นองค์ความรู้ จะ

สะท้อนเปา้หมายหรือเจตนาท่ีแฝงมานีใ้ห้เข้าใจได้งา่ย ชดัเจนแจม่แจ้ง และนา่ประทบัใจ  

เป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีงดงามทัง้รูปแบบและวตัถุอนัเป่ียมด้วยศิลปของการบนัทึก 

2 ดนยั  หวงับญุชยั : สถานการณ์สื่อใหม่ บนโลกใบเดิม, สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม, มลูนิธิสร้างเสริมศิลปวฒันธรรมภาค

ประชาชน, ผศ.ดร.เกศินี จฑุาวิจิตร บรรณาธิการ, 2560
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ความรู้ งดงามทัง้เนือ้หาอนัเป่ียมด้วยการคดัเลือก พิถีพิถนัในการจดัล�าดบัและน�าเสนอ  

งดงามทัง้พฤติกรรมและวิธีการการถ่ายทอดและการเรียนรู้ และงดงามทัง้จิตวิญญาน  

คือเป้าหมายเพ่ือความสขุ  เป็นสขุภาพ 3 และสขุภาวะ 4 ท่ีเป็นเป้าหมายอดุมคติของ 

ทกุ ๆ สงัคม

ปีแรกของโครงการ	ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม

 มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน จึงได้ร่วมกับแผนงานสื่อ 

ศลิปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพ ในแผนงานสือ่ศปิลวฒันธรรม ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) น�าแนวคดิของสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ(สปช.)  กบัแนวคดิของ

นโยบายยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี เก่ียวกบัการพฒันากลุม่บคุคลผู้มีสว่นเก่ียวกบักบัการสือ่สาร 

โดยยดึพืน้ฐานความร่วมมือของกลุม่ผู้ เก่ียวข้องกบัวิธีการหรือกระบวนการถ่ายทอดเนือ้หา 

การสื่อสารมวลชนและเครือข่ายการสื่อสาร  และกลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับเนือ้หาและ 

การผลิตเนือ้หาอนัจะเป็นองค์ความรู้  ได้แก่ กลุม่ผู้ รู้ในสาขาวิชาตา่งๆ และกลุม่ผู้ เรียนรู้

สาขาวิชาตา่งๆ เหลา่นัน้  โดยอาจจะจ�าแนกได้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. กลุม่ผู้ผลติสื่อ เชน่ นกัขา่ว ผู้ผลติรายการ ผู้บริหารสื่อ สมาคมนกัขา่ว สมาคม

ผู้ผลติรายการ สมาคมสื่อดจิิทลั เป็นต้น

 2.  กลุ่มผู้บริโภคหรือใช้บริการของสื่อ เช่น ผู้ ชมทางบ้าน ผู้ อ่านหนังสือ กลุ่ม 

เฝา้ระวงัสื่อ กลุม่คุ้มครองสทิธิเดก็ กลุม่เยาวชน กลุม่คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

 3.  กลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตบคุคลากรสื่อหรือหลกัสตูรการผลิตบคุคลา

กร  เชน่ กลุม่ครู - อาจารย์ผู้สอนวิชาสายสื่อ หรือนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ กลุม่สถาบนั

เก่ียวข้องกบัสื่อ เชน่ กสทช. 

 4. กลุ่มประชาสงัคม ซึง่มีส่วนส�าคญัในการผลกัดนักิจกรรมการใช้สื่อ หรือเป็น

แหลง่ข้อมลูส�าคญัของเนือ้หาของสื่อ 
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 คณะท�างานเร่ิมต้นโครงการ ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’  ได้เชิญบุคคลต่าง ๆ 

เหล่านีจ้ากทัว่ประเทศ มาร่วมประชุมกนัเพ่ือขอข้อคิดเห็น รวมแล้วสิบกว่าครัง้ ตลอด

ปี พ.ศ. 2559 โดยกระจายการประชุมเพ่ือขอฟังแนวความคิด เก่ียวกบัการผลกัดนัให้   

‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ นี ้วา่มีความคดิเหน็อยา่งไร และมีข้อเสนออยา่งไร 

 จนได้ข้อสรุปเบือ้งต้นว่า เกือบทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อ  

ผู้ผลิตสาร ผู้สร้างการสื่อสาร และการเรียนรู้เนือ้หาผ่านช่องทางสื่อสารและเครือข่าย 

การสื่อสารเหล่านัน้ ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่า การสื่อสารยุคใหม่ จากช่องทางหนึ่งไปสู ่

อีกคนหนึ่งหรือสู่มวลชนนัน้ ได้เปลี่ยนตวัของมนัเองไปแล้วกลายเป็นเวทีใหญ่ท่ีใคร ๆ  

ก็สามารถเข้ามาร่วมได้อย่างเต็มท่ี แทบจะไม่มีขอบเขตหรือข้อจ�ากดัอีก ดงันัน้ จึงเป็น

เร่ืองส�าคญัอย่างย่ิงยวด ท่ีทกุคนผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง จะต้องร่วมกนั ผลกัดนัแนวคิด ‘สื่อ

เป็นโรงเรียนของสงัคม’ ให้เกิดขึน้และกลายเป็นนิสยัใหม่ของคนไทย ส�าหรับการเรียนรู้  

การใช้ความรู้เพ่ือทกุ ๆ คน   

 ให้คนไทยยคุใหม่ เป็นผู้ ใช้สื่อและการสื่อสารด้วยสติรู้เท่าทนั ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

เข้าใจถงึข้อดี ข้อไมดี่ ข้อควรระวงั และใช้มนัเพ่ือการเรียนรู้และการพฒันาให้สงัคมเจริญ

ก้าวหน้าไปสูค่วามสขุและความดีงาม หรืออาจกลา่วได้วา่ ยคุสมยัแหง่ความรู้ การเรียนรู้

และการใช้ความรู้เพ่ือคนทัง้หลาย 

 แนวคิดของการผลักดันให้เป็นจริง จึงเร่ิมเกิดโครงการน�าร่องขึน้ โดยได้รับ 

การสนบัสนนุงบประมาณจาก แผนงานสื่อศิลปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพ ส�านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพ่ือค้นหาแนวทางหรือรูปแบบการพฒันา 

‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ นีว้า่ควรเป็นอยา่งไร หรือมีก่ีแนวทางและเป็นไปได้ก่ีแนวทาง  

และท่ีส�าคญั สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม ควรมีหลกัคิดท่ีมัน่คง ชดัเจน แต่มีแนววิธีการ

ท�างานท่ียืดหยุน่ สอดคล้องกบับคุคลและท้องถ่ิน เช่นเดียวกบัหลกัคิดของเนือ้หาอนัเป็น 

องค์ความรู้ท่ีควรชดัเจน ถกูต้องและดีงาม ขณะท่ีวิธีการท�างานก็ควรมีเปา้หมายแอบแฝง

อยูซ่ึง่ก็ควรยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงไปตามวตัถปุระสงค์ แตล่ะระดบัได้
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 โครงการ ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ ปีท่ีสอง จงึเกิดขึน้ โดยเร่ิมจากการรับสมคัร 

บคุคลผู้ มีบทบาทในการใช้สือ่เพ่ือการเรียนรู้ หรือเพ่ือการเปลีย่นแปลงอยูเ่ดมิบ้างแล้ว เชน่ 

กลุ่มผู้ ใช้สื่อส�าหรับสร้างแนวคิดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเยาวชน  กลุ่มสื่อท้อง

ถ่ิน หรือสื่อทางเลือก เชน่ กลุม่วิทย ุโทรทศัน์ ผู้ผลติรายการ ท่ีมีแนวคดิในการท�างานเพ่ือ 

สร้างการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงแก่คนฟัง คนชม  กลุม่สื่อท้องถ่ิน สื่อศลิปวฒันธรรม 

หรือสื่อพืน้บ้าน เชน่ กลุม่ละคร กลุม่ดนตรีพืน้บ้าน กลุม่การละเลน่พืน้บ้าน กลุม่กิจกรรม

ทางวฒันธรรม  และกลุม่คนท่ีท�างานกิจกรรมเพ่ือชมุชน ท่ีต้องการสร้างสิง่ดี ๆ  ให้แก่ชมุชน 

หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่คน หรือแก่วิถีชีวิตใหมข่องชมุชน  

 มูลนิธิเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน โดยคุณเนาวรัตน์ พงศ์

ไพบูลย์ ประธานกลุ่ม อาจารย์ดนัย หวงับุญชัย ผู้ จัดการแผนงานสื่อศิลปวฒันธรรม  

อาจารย์ ดร.กนัยิกา ชอว์ หวัหน้าคณะท�างาน และ รศ.ดร.เกศินี จฑุาวิจิตร หวัหน้าคณะ

ตดิตามและประเมินผล ได้ร่วมกนัจดัการอบรมกลุม่คนเหลา่นี ้เพ่ือให้เข้าใจถงึกระบวนการ

คิด และกระบวนการท�างาน เปา้หมายของการยกระดบั ‘สื่อ’ ให้มีบทบาท ‘เป็นโรงเรียน 

ของสังคม’ ในมุมมองต่าง ๆ และด้วยวิธีการต่าง ๆ  โดยจัดการอบรมท่ีนครปฐม 

อยา่งเข้มข้น รวม 4 วนั 3 คืน

 การอบรมประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองความรู้และการเรียนรู้  การท�า 

สื่อและการใช้สื่ออย่างมีเจตนาและเปา้หมาย การผลิตสื่อและเนือ้หาของสื่อให้น่าสนใจ 

โลกของสื่อสมยัใหม ่พลงัของสื่อพืน้บ้านและสื่อทางเลือกอ่ืน ๆ  โลกของสื่อออนไลน์และ

สื่อสมยัใหม่ต่าง ๆ  รวมถึงการบอกเลา่ประสบการณ์และแนวคิดในการท�างานเก่ียวกบั

สื่อ และผลของการท�างานเพ่ือการสร้างสิ่งใหม่ ๆ และหรือผลส�าเร็จจากการใช้สื่อเพ่ือ 

การเปลี่ยนแปลง  ซึง่แน่นอนว่า การใช้สื่อเหลา่นี ้ ย่อมมีทัง้ผลส�าเร็จ และอปุสรรคท่ียุ่ง

ยาก นอกจากนีย้งัได้จดัอบรมวิธีการท�างานแบบโครงการ การตัง้เปา้หมายและการก�ากบั 

การท�างาน บนฐานการบริหารโครงการ หรือ Project Management เพ่ือให้การท�างาน

ทัง้หมดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตนี ้ สามารถวดัผลและระบถุึงระดบัความส�าเร็จของสิ่งใหม ่

ๆ ท่ีตัง้ใจสร้างขึน้ หรือสามารถระบกุารเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม หรืออย่างน้อย
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สามารถชีว้ดัถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้ได้ ซึ่งการระบุถึงผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้นี ้ 

เป็นสว่นส�าคญัอยา่งย่ิงของโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมปีท่ีสอง เพราะในปีนี ้จะเร่ิม

โครงการน�าร่องในภมิูภาคตา่งๆ รวม 4 ภมิูภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและ

ภาคตะวนัออกเฉียบเหนือ ดงันัน้ วิธีการตดิตามและประเมินผล เพ่ือระบถุงึผลส�าเร็จหรือ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จงึส�าคญัมากส�าหรับการ มองหารูปแบบ

การพฒันา ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’  ดงักลา่วแล้วข้างต้น เพราะผลส�าเร็จนี ้หรือรูปแบบ

ท่ีค้นพบนีจ้ะกลายเป็นรากฐานการพฒันาสื่อ ให้เป็นโรงเรียนของสงัคม ในมมุมองและใน

วิธีการตา่งๆ ตอ่ไป ซึง่เช่ือมัน่วา่การค้นพบนีน้า่จะมีหลายกระบวนการ และหลายแนวทาง 

ท่ีมีผลส�าเร็จมากและน้อย แตกตา่งกนัอยา่งนา่สนใจ 

 การอบรมครัง้นี ้ นอกจากจะเรียนรู้เร่ืองเนือ้หา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง 

ๆ ในห้องแล้ว ยงัมีโอกาสได้ทศันศึกษาพืน้ท่ีและกรณีตวัอย่างของการท�าโครงการจาก 

ชาวอ�าเภอเมืองนครปฐม ท่ีจัดขึน้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโครงการหนึ่ง  

มีช่ือว่า ‘โครงการปฐมนคร’  โดยชมุชนอ�าเภอเมืองนครปฐม ได้รับรู้ว่าจะมีการคืนพืน้ท่ี 

ของเรือนจ�านครปฐม แก่กระทรวงการคลัง แล้วเรือนจ�านีก็้จะถูกรือ้ทิง้และท่ีดินของ 

เรือนจ�าจะถกูน�าไปพฒันาตอ่ไป ในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลงั  

ชาวชมุชนอ�าเภอเมืองนครปฐม มีผู้ติดตามศกึษา ค้นคว้าประวตัิของเมืองนครปฐม และ

พบวา่ นอกจากประวตัศิาสตร์ของเมืองท่ียาวนานกวา่ 2000 ปีแล้ว เรือนจ�านครปฐมยงัมี

ท่ีมาและประวตัิศาสตร์ของการสร้างเรือนจ�าท่ีผกูพนักบัประวตัิศาสตร์ของเมืองนครปฐม

ประมวลภาพเสวนาส่ือเป็นโรงเรียนของสังคมในภมูภิาคต่าง	ๆ	ทัง้ภาควชิาชีพ	วชิาการ	และประชาสังคม
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อย่างมากมาย สามารถใช้เร่ืองราวนีศ้กึษาประวตัิศาสตร์ของเมืองนครปฐมได้หลายมิต ิ 

เช่น ประวตัิของเมือง การปกครองและการบริหารบ้านเมือง การคมนาคมและขนสง่ทาง

น�า้ การผงัเมืองและชมุชน สถาปัตยกรรมและศิลป พระพทุธศาสนา  นอกจากนี ้ พืน้ท่ี 

ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซึ่งหาได้ยากย่ิง หากสามารถน�ามาเพ่ือใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 

ก็น่าจะเป็นประโยชน์ยาวนาน และมีคณุค่ามากกว่าจะน�าไปพฒันาให้ เป็นอาคารหรือ 

สิง่ปลกูสร้างสมยัใหม ่

 ชาวชุมชนอ�าเภอเมืองนครปฐมจึงเร่ิมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเรือนจ�า 

และประวตัิศาสตร์เมืองนครปฐม การเรียนรู้และถ่ายทอดเนือ้หา รวมถึงการปรับวิธีใช้ 

การสื่อสารตา่ง ๆ หลากหลายรูปแบบ เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวอนันา่ประทบัใจและมุง่หมาย

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุม่ผู้บริโภคสื่อของชมุชนนครปฐมและชาวไทยทัว่ไป 

 กิจกรรมท่ีเราไปทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพืน้ท่ีจริง ๆ นี ้ 

เราเรียกวา่กิจกรรม ‘เปลี่ยนพืน้ท่ีคกุเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ของชมุชน’

       

ประมวลภาพทศันศกึษาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในพืน้ที่จริง	‘เปล่ียนพืน้ที่คุกเป็นพืน้ที่สร้างสรรค์ของชุมชน’
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 ตวัอยา่งข้อมลู เนือ้หา และปรากฏการณ์การเรียนรู้ท่ีได้จากการทศันศกึษาในพืน้ท่ี

จริงครัง้นี ้ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจและวิธีการท�างานของ 

ชาวชมุชน เพ่ือการปรับบทบาทของการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในชีวิตการปรับวิธีการใช้สื่อตา่ง ๆ  

การท�างานระหว่างชาวชุมชนในฐานะผู้ เรียนรู้จากสื่อ หรือผู้ รับสาร และในฐานะผู้ มี

ข้อมลู อนัเป็นเนือ้หาองค์ความรู้จริง เก่ียวกบัเมืองนครปฐม การท�างานร่วมกนัระหวา่งครู  

ผู้ รู้เร่ืองราวอย่างแจ่มแจ้งในชุมชนกับผู้ ผลิตเนือ้หาในกลุ่มนักสื่อสาร เป็นการท�างาน 

ด้วยนิสัยและพฤติกรรมแบบใหม่ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ให้แก่ชุมชน เปรียบเหมือนการปรับใช้ ‘สื่อ’ ทัง้หลายท่ีมีอยู่แล้วให้กลายเป็น ‘โรงเรียน 

ของสงัคม’ อีกแนวทางหนึง่ท่ีชดัเจนย่ิง 

 จากนัน้ ผู้ ท่ีเข้าร่วมการอบรมได้ร่วมกนั เสนอการจดัท�าโครงการน�าร่อง ‘สื่อเป็น

โรงเรียนของสงัคม’ ในพืน้ท่ีของตน ท่ีโครงการขอให้ร่วมจดัท�าขึน้ โดยจ�าแนกเป็นพืน้ท่ี  

4 ภาค พืน้ท่ีละ 1 โครงการ 

 แนวคดิส�าคญัของโครงการคือ ในพืน้ท่ีนัน้มีเร่ืองราวหรือเนือ้หาใดท่ีนา่สนใจ และ

ต้องการจะน�าเสนอเนือ้หานัน้เพ่ือสร้างการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ แก่สงัคม  

หรือชมุชน โดยในชัน้ต้น โครงการขอให้กลุ่มรวมตวักนัท�าโครงการขนาดไม่ใหญ่เกินไป 

จ�ากดัพืน้ท่ีไม่กว้างขวางมากนกัเพ่ือสะดวกแก่การท�ากิจกรรมและการประเมินผล โดยมี

ระยะเวลาการท�างานประมาณ 6 เดือน  ได้แก่ โครงการนกัสื่อสารข้อมลูน�า้ (ภาคเหนือ)  

โครงการเปิดถงัข่าวปิดถงัขยะ ชมุชนคนศรีสวสัดิ์ บ้านท่าตีนตก (ภาคกลาง) โครงการ

อนรัุกษ์อาคารสถานีรถไฟ บ้านทา่พระ ขอนแก่น (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  และโครงการ

เยาวชนนกัสื่อสารสร้างสรรค์ บ้านลงักาอู้  เกาะลนัตา (ภาคใต้) 

 โครงการน�าร่อง ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ ทัง้ 4 ภมิูภาค ถือเป็นก้าวแรกท่ีส�าคญั

ส�าหรับการค้นหาแนวทาง การใช้ ‘ความรู้’ เพือสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ความรู้นัน้ และ 

ใช้มนัเพ่ือประโยชน์แก่คนทัง้หลาย ความรู้ในหลากมิตท่ีิเป็นไปเพ่ือความรู้อนัแท้จริง และ

เพ่ือความเจริญก้าวหน้า อยา่งสร้างสรรค์ ตอ่ ๆ ไป
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2
ที่มาของโครงการ 4 ภาค

ภาคเหนือ
นักส่ือสารข้อมูลน�า้..เหตุเกดิขึน้ที่สุโขทยั

 “...เมืองสุโขทัยนีดี้ ในน�า้มีปลา ในนามีข้าว บ้านเมืองบ่เอาจังกอบ ใครใคร่ 

ค้าช้างค้า ค้าม้าค้า ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟา้หน้าใส...” 

 ค�าบรรยายจากศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงท่ีเราอ่านได้จากบทเรียนชัน้ประถม 

และคุ้นเคยกนัดี ค�าบรรยายนีฉ้ายภาพชาวเมืองสโุขทยัว่า ร�่ารวยและมีความสขุแค่ไหน 

แม้แตช่ื่อวา่ ‘สโุขทยั’ ก็ยงัมีความหมายถงึแผน่ดินอนัสงบสขุดจุยามเช้า (สโุข + อโณทยั) 

 

 เมืองสโุขทยัเป็นพืน้ท่ีอยู่ติดกบัล�าน�า้ยมซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แควส�าคญั ท่ีรวมตวักนั 

เป็นล�าน�า้เจ้าพระยา ล�าน�า้ยมเป็นล�าน�า้กว้างใหญ่ทอดยาวตลอดจงัหวดั จากเหนือจรดใต้ 

บวกกบัพืน้ท่ีของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุม่ ยามหน้าฝน จงึเป็นแอง่รับน�า้กว้างใหญ่เป็นชยัภมิู

แหง่ความอดุมสมบรูณ์เพ่ือการเพาะปลกูและกสกิรรมอนัวิเศษ  
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 แต่วันนี ้ ค�ายกย่องสรรเสริญว่า “ในน�า้มีปลา ในนามีข้าว” คงจะต้องเปลี่ยน

ไป เพราะสโุขทยัเปลี่ยนแปลงไปมาก ทกุวนันีช้าวสโุขทยัส่วนหนึ่งหนัไปประกอบอาชีพ 

การผลติและอตุสาหกรรม การค้าขาย เพ่ิมจากการเพาะปลกูและกสกิรรม เขตเมืองก็ขยาย

ขึน้ตามจ�านวนผู้อยูอ่าศยั อาคารบ้านเรือนยดึแบบตะวนัตกคือ มิได้ปักเสา ยกพืน้มีใต้ถนุ

เช่นเรือนไทย แต่เป็นการปลกูเร่ียดิน ถนนหนทางก็เปลี่ยนจากคคูลองเป็นถนนดินและ 

ถนนลาดยาง ตดัเช่ือมตอ่ระหวา่งหมูบ้่าน อ�าเภอ และจงัหวดั ย่ิงนานวนัการเตบิโตท�านอง

นีก็้มากขึน้ ๆ พืน้ท่ีกสิกรรมกลายเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยั จนสโุขทยักลายเป็นเมืองท่ีมีอาคาร  

มีถนนหนทาง ขวกัไขวไ่ปทกุหวัระแหง 

 เม่ือฝนตก น�า้ ท่ีเคยอาศยัพืน้ท่ีราบลุม่อนักว้างใหญ่เป็นแอง่รับ ก็ยงัคงเป็นเชน่เดมิ 

แตพื่น้ท่ีหายไป พืน้ท่ีบางแหง่ถกูถมยกสงูขึน้ พืน้ท่ีเปลี่ยนระดบั จากท่ีต�่าเป็นท่ีดอน จาก 

ท่ีดอนเป็นท่ีสงู ล�าน�า้จงึเปลี่ยนทาง แตก่ายภาพเหลา่นีเ้ป็นสิง่ละเอียดท่ีชาวบ้านไมรู้่และ

มองไมอ่อก ดงันัน้ ยามหน้าฝนน�า้จงึหลากล้น ทว่มไปตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ชนิดท่ีไมเ่คยเห็น

มาก่อน จนคนจ�านวนมาก วิตกและกงัวลอยา่งหนกั และมีบ้านเรือนจ�านวนมากท่ีน�า้ทว่ม

และต้องจมอยูก่บัน�า้เป็นเวลานบัเดือน เกิดความเดือดร้อนอยา่งสาหสั

ภาพ	๑	:	แผนที่ของจงัหวัดสุโขทยั ภาพ	๒			ภาพถ่ายทางอากาศพืน้ที่ต�าบลท่าฉนวน
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 แนวทางปฏิบตัิของผู้ เก่ียวข้องเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของชาวสโุขทยั จดัหา 

ข้าวปลาอาหาร หยกูยารักษาโรค และของจ�าเป็น น�าไปแจกจ่ายแก่ผู้ เดือดร้อนเพ่ือให้ 

คลายทกุข์ลงบ้าง รอจนกวา่น�า้จะแห้งจะได้ชว่ยเหลือด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไป..

 แตเ่หตกุารณ์เชน่นี ้เกิดขึน้เป็นประจ�า ทกุๆ ปี วนเวียนกลายเป็นวฏัจกัร ซ�า้ซาก 

 ค�าถามท่ีเกิดขึน้ในใจของผู้ เก่ียวข้องกบัการชว่ยเหลอืชาวบ้านท่ีน�า้ทว่ม ข้อหนึง่คือ

เหตใุดน�า้จงึทว่มเช่นนีท้กุๆ ปี และดเูหมือนจะเป็นปัญหาท่ีแก้ได้ยาก จนกลุม่ ‘เครือขา่ย 

สือ่ท้องถ่ินเมืองพระร่วง’  ซึง่เป็นสือ่มวลชนท้องถ่ินกลุม่เลก็ ๆ  กลุม่หนึง่ของสโุขทยั ท่ีอยากจะ 

หาทางออกเพ่ือชว่ยแก้ไขปัญหานีบ้้าง

 ชชูาติ อทุยัชิด ประธานเครือขา่ยสื่อท้องถ่ินเมืองพระร่วง เลา่ให้ฟังถงึความสนใจ

ของตน และของกลุม่ท่ีอยากสร้างนกัสื่อสารข้อมลูน�า้แก่เมืองสโุขทยัวา่...

	 “...	สโุขทยั	 มีประตูน�้ำเยอะ	เพือ่ช่วยกกัเก็บและระบำยน�้ำ	แต่มีประตูน�้ำบำงแห่ง

ช�ำรุด	 และมีประตูน�้ำบำงแห่งเปิดระบำยน�้ำ	 หรือปิดกกัน�้ำผิดจงัหวะจำกกระแสน�้ำทีไ่หล

ผ่ำน	ถำ้เรำมีโอกำสติดต่อ	ประสำนงำนใหท้กุประตูระบำยน�้ำ	ท�ำงำนกนัอย่ำงสอดคลอ้ง	

และเป็นไปตำมกระแสน�้ำที่ไหลมำก	 ไหลน้อย	 น่ำจะดี.....กำรช่วยเหลือของภำครัฐ	 

ด้วยกำรแจกข้ำวปลำอำหำรนัน้	 อีกด้ำนหน่ึงท�ำให้ชำวบ้ำนรอแต่ควำมช่วยเหลือและ 

บำงส่วนก็เกิดปัญหำเร่ืองผลประโยชน์ในกำรจดัซ่ือของเพือ่แจก	 ปัญหำน�้ำท่วมกลำยเป็น

ปัญหำทีบ่ำงคนชอบ	และอยำกใหเ้กิด	แต่จริงๆ	แลว้คนสโุขทยัไม่อยำกไดข้องแจกทกุ	ๆ 	ปี 

แต่อยำกใหปั้ญหำมนัถูกแกไ้ขมำกกว่ำ...	...สโุขทยั	เป็นเมืองน�้ำ	ปกติน�้ำจะท่วมแต่จะค่อย	ๆ  

	 ไหลผ่ำนพืน้ที	่ เมือ่น�้ำมำ	คนสโุขทยัจะมีปลำ	 มีน�้ำ	 เขำชอบ	 เขำจบัปลำได	้ท�ำมำหำกิน

ได้แต่ที่เขำอยำกรู้คือ	 น�้ำจะมำเมื่อไร	 จะไปเมื่อไร	 น�้ำจะมำมำกหริอน้อย	 ..ว่ำกนัตำม 

จริงแลว้	น�้ำแทบไม่เป็นปัญหำกบัชำวบำ้นแต่เป็นปัญหำกบัชำวเมือง	ชำวเมืองไม่อยำกไดน้�้ำ	 

ก็คดัน�้ำออกไปอีกทำงหน่ึง	น�้ำก็เลยไปท่วมชำวบำ้น	ชำวบำ้นเตรียมรบัมือไม่ทนั	ก็เดือดร้อน 

	หรือชำวบำ้นถูกน�้ำท่วมไม่ลด	ก็เดือนร้อน...”
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 กลุ่มสื่อท้องถ่ินเมืองพระร่วงจึงรวมตวักัน และท�าโครงการนักสื่อสารข้อมูลน�า้  

ตัง้ใจวา่จะน�าข้อมลูน�า้ ระดบัน�า้และการระบายน�า้นี ้ถ่ายทอดไปให้ถงึชาวบ้านให้มากท่ีสดุ 

หลายคนก็มาร่วมคดิและร่วมเสนอ ข้อมลูน�า้ควรจะเป็นเร่ืองราวอ่ืน ๆ  ของน�า้บ้างหรือเปลา่ 

มีอะไรท่ีเก่ียวข้องกับน�า้อีกเยอะแยะ วิถีชีวิตของคนลุ่มน�า้ยม ชาวสุโขทัยกับน�า้วันนี ้ 

และอะไรอีกมากมาย.. 

 ทีมงานของเขาได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม’  

เพราะประเด็นท่ีกลุ่มของเขาคิดและอยากน�าเสนอ สื่อควรมีพลังท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

บางอยา่งให้แก่สงัคมและชมุชน มนัเป็นเปา้หมายท่ี ‘โรงเรียนเป็นสื่อของสงัคม’ อยากให้

เกิดขึน้ในสงัคมไทยเช่นกนั สื่อน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเบ้าหลอมความคิดอนัถกู

ต้องแก่คนในสงัคมและพร้อม ๆ กบัท่ีสื่อจะสร้างกลไกเพ่ือให้ผู้ด ู ผู้ ฟัง ผู้อา่น เกิดความรู้

เทา่ทนัและร่วมกนัใช้สือ่ในทางท่ีเหมาะสม ถกูต้อง เปิดยคุสมยัของการบริโภคสือ่และใช้สือ่ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมและตนเองอยา่งเหมาะสม

 แตใ่นท่ีสดุ โครงการ ‘นกัสื่อสารข้อมลูน�า้’ ก็กลายเป็นหนึง่ในโครงการน�าร่องของ

ภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายท่ีจะรวบรวมข้อมลูน�า้สร้างเป็นแหล่งข้อมลู (เรียกว่าถงัข่าว) 

จดัการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและผู้สนใจจ�านวนหนึ่ง ฝึกให้เขาเหล่านัน้เป็นนกัสื่อสาร 

ข้อมลูน�า้ ท่ีคาดหมายว่าเขาจะผลิตสื่อด้วยช้อมลูท่ีชมุชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และ

ชุมชนได้ใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ และสื่อท่ีผลิตขึน้เหล่านีเ้ป็นเคร่ืองมือพัฒนาความรู้  

ความเข้าใจของตนเองเก่ียวกบัน�า้ และสามารถใช้ชีวิตอยูก่บัน�า้ได้อยา่งฉลาด เหมาะสม

กบัตนเอง และมีความสขุ 

ประมวลภาพคุณชูชาต	ิอุทยัชติ	และคณะท�างาน	โครงการ	‘นักส่ือสารข้อมูลน�า้’
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 ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 กลุม่สือ่ท้องถ่ินเมืองพระร่วงและเพ่ือนสือ่ท้องถ่ินอ่ืน ๆ  

  ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการและแผนการท�างานของตนพร้อมกับก�าหนดให้พืน้ท่ี  

‘ต�าบลทา่ฉนวน’ เป็นพืน้ท่ีปฏิบตักิารส�าหรับทดลองท�า 

	 “...ท่ำฉนวน	 เป็นพืน้ทีลุ่่มและมกัประสบปัญหำน�้ำท่วมเหมือนกบัหลำย	 ๆ	 พืน้ที่

ของสโุขทยั	 ในยำมที่ฝนตกหรือน�้ำหลำกมำกมำย	 ท่ำฉนวนจะเป็นพืน้ที่ต้องรับน�้ำและ 

หำกสำมำรถท�ำใหพื้น้ทีนี่	้มีนกัสือ่สำรขอ้มูลน�้ำ	หรือมีกำรสือ่สำรเร่ืองขอ้มูลของน�้ำได	้น่ำจะ

เป็นประโยชน์กบัพืน้ที	่อีกอย่ำงหน่ึง	ทีมงำนของเรำก็ใกลชิ้ดกบัพืน้ทีนี่	้และน่ำจะประสำน

งำนกบับคุคลกรและชำวบำ้นในพืน้ทีเ่พือ่ผลกัดนัโครงกำรนี	้ได.้..”   

     

 เป็นแนวคิดของชูชาติ และเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม แล้วโครงการเร่ิมขึน้ ด้วยการท�า 

ความเข้าใจกบัฝ่ายราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ฝ่ายตา่ง ๆ  ทึมี่สว่นเก่ียวข้องกบัความเป็นอยู่ 

ของชาวบ้านและท่ีเก่ียวข้องกบัน�า้ เช่น ฝ่ายปกครอง อบต. เทศบาล ฝ่ายอตุนิุยมวิทยา 

ฝ่ายชลประทาน เป็นต้น และกลุม่เพ่ือนพ้องสือ่มวลชน ดจูะเป็นงานใหญ่มาก ประเมินจาก 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมแล้วนับว่าหลายสิบฝ่าย อีกทัง้ยังรับเกียรติจากปลดัอ�าเภออาวุโส  

เป็นประธานด้วย ปัญหาเร่ืองน�า้ของพืน้ท่ีสุโขทัย ไม่ใช่เร่ืองท่ีคนต่างพืน้ท่ีจะเข้าใจ 

ได้งา่ย ๆ จริง ๆ  

ภาพ	6-8	ภาพแม่น�า้ยม	ประตรูะบายน�า้	และทวิทศัน์สองฝ่ัง	บ้านเรือนชาวบ้านริมน�า้
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รถไฟทางคู่จะมา	เราจะรักษาสถานีแห่งประวัตศิาสตร์อย่างไร	

กลยุทธ์เมืองซ้อนเมือง	ที่	‘ท่าพระ’	

 เทศบาลต�าบลท่าพระเป็นพืน้ท่ีต�าบลต้นทาง หากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้

ถนนมิตรภาพจะถึงต�าบลท่าพระก่อนเดินทางเข้าสู่ตวัจงัหวดัขอนแก่น ระยะห่างเพียง  

12 กิโลเมตร  วิถีชีวิตดัง้เดมิจงึเป็นรูปแบบผสมระหวา่งชนบทกึง่เมือง แตปั่จจบุนักระแส

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  ด้านการลงทนุภาคอตุสาหกรรม ได้ขยายตวัมาในพืน้ท่ี

เทศบาลต�าบลทา่พระเป็นจ�านวนมาก และสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ี

อยา่งมีนยัส�าคญั

  หากเราย้อนเวลากลบัไปในอดีตได้สกั 50 ปีหรือสกัชัว่หนึ่งอายขุองคน ภาพของ

ชมุชนท่าพระต่างจากท่ีเห็นในปัจจบุนัมากชนิดท่ีอาจนึกไม่ถึง ครัง้นัน้เส้นทางคมนาคม

ส�าคญัคือทางรถไฟ สถานีรถไฟทา่พระ จงึเป็นจดุส�าคญัของการพกัรถ เพราะตลาดทา่พระ

คือจุดแวะพกัของพ่อค้าสินค้าส�าคญัเป็นเหมือนสถานีการค้าชานเมือง เช่นเดียวกับท่ี 

พบเห็นในหลาย ๆ เมืองใหญ่ นอกจากจะเป็นสถานีพกัสนิค้าเกษตรจากชาวบ้านรอบ ๆ  

เมืองขอนแก่น ท่ีจะสง่ตอ่เข้าไปในเมืองหรือสง่ตอ่ไปท่ีหวัเมืองตา่ง ๆ  เชน่ โคราช ปากชอ่ง 

เทศบาลต�าบลท่าพระ	ห่างจากเมืองขอนแก่น	12	กโิลเมตร เขตเทศบาลต�าบลท่าพระ	และสถานีรถไฟท่าพระ
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แก่งคอย อยธุยา รังสติ และหวัล�าโพง เพ่ือกระจายสนิค้าตอ่ไปยงัภมิูภาคตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ

แล้ว  ทา่พระยงัเป็นสถานีและตลาดท่ีน�าสนิค้าจากเมืองหลวงมาจ�าหนา่ยให้ชมุชนรอบ ๆ 

เมืองด้วย ตลาดทา่พระจงึคราคร�่าด้วยร้านค้า ผู้คนท่ีมาขายสนิค้าโดยเฉพาะพืชผลเกษตร

และเมลด็พนัธ์ และอปุกรณ์เก่ียวกบัการเกษตร และแนน่อนวา่ วิถีชีวิตของชาวทา่พระก็คง

คกึคกัเหมือนทา่เรือ ทา่รถ หรือทา่รถไฟ ตามหวัเมืองใหญ่ทัว่ไป 

 เสนห์่ของทา่พระ จงึอยูท่ี่ชีวิตประจ�าวนัและความคกึคกัของชมุชนซึง่มีจงัหวะชีวิต

ของผู้คนในตลาดและแขกผู้มาเยือนมากมายในแตล่ะวนั 

	 “..ตลำดท่ำพระ	 เมือ่ก่อนจะคึกคกัทกุวนั	 เพรำะมีเกษตรกรเอำสินคำ้มำขำยและ

เตรียมส่งเข้ำเมืองและเข้ำไปกรุงเทพ	 มีร้ำนทีเ่ป็นเหมือนโกดงัหีบห่อสินคำ้เพือ่เตรียมส่ง	

มีร้ำนคำ้ขำยของหลำกหลำย	..ทีนี่มี่ไก่ย่ำงอร่อยมำกครบั..เป็นสูตรเฉพำะของเรำ	มีชือ่ว่ำ 

ไก่ย่ำงท่ำพระ	 คือรสชำติมนัจะหอม	 เรำหมกัเคร่ืองเทศ	 แล้วย่ำงแห้ง	 จนกรอบ	 แห้ง	 

คลำ้ย	 ๆ	 ไก่ย่ำงเขำสวนกวำง	 แต่ผมว่ำของเรำอร่อยกว่ำ..ก๋วยเตีย๋วทีนี่ก็่ข้ึนชือ่	 มำเยีย่ม

เมือ่ไรก็แวะมำนะครบั	 ร้ำนนีเ้ป็นร้ำนดงัเดิม	 สืบทอดกนัมำตัง้แต่รุ่นพอ่แม่	 เรำเห็นแบบนี้

มำตัง้แต่เด็ก...”

	 ทรงชยั	อำรีวฒัน์	บรรยำยภำพของตลำดท่ำพระทีเ่ขำเห็นในวยัเด็กใหฟั้ง

	 ห่ำงออกจำกตลำดท่ำพระไม่ไกลนกั	มีโรงเรือนทีเ่หมือนสถำนีพกัมำ้	เป็นโรงเรือน

ชัน้เดียว	 สร้ำงดว้ยไมเ้ป็นแบบเก่ำ	 มีลำนหนำ้บำ้นและดำ้นขำ้งกวำ้งขวำงมำก	 ชำวบำ้น 

เล่ำใหฟั้งว่ำทีแ่ห่งนีเ้คยเป็นของเจ้ำของคอกมำ้	ชือ่ของบำ้น	ก็คือชือ่ของมำ้	เป็นมำ้สำยเลือด 

องักฤษ	 เสียดำยว่ำไม่มีโอกำสไดยิ้นเร่ืองรำวคอกม้ำนีจ้ำกเจ้ำของตวัจริง	 หำไม่เรำอำจ 

ไดรู้้เพ่ิมเติมว่ำ	เหตใุดโรงเรือนทีเ่หมือนคอกมำ้จึงมำอยู่ทีนี่	่หรือจะเป็นสถำนีพกัมำ้	เพือ่ส่ง

เขำ้ไปยงัขอนแก่น	หรือกรุงเทพต่อไป..	
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  เม่ือทิศทางการพฒันาประเทศเปลีย่นไป ทา่พระก็เป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ท่ีต้องคล้อยตาม

การพฒันาของแผนใหญ่ ถนนกลายเปน้เส้นทางหลกัของการคมนาคม การสง่เสริมรถขนสง่ 

และรถสนิค้าท�าให้ทางรถไฟคอ่ย ๆลดบทบาทลง สถานีรถไฟคอ่ย ๆ ลดความส�าคญัและ

ความผกูพนักบัชมุชนไปโดยปริยาย ป๊ัมน�า้มนักลายเป็นชมุชนใหม่ขึน้มาแทนท่ี จะโดย 

ตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม แตวิ่ถีชีวิตของชมุชนก็เปลี่ยน  ความเป็นชมุชนท่ีมีทกุคนเป็นเจ้าของ 

เปลีย่นไปเป็นชมุชนท่ีก�าหนดโดยของเจ้าของป๊ัมน�า้มนั เง่ือนไขวิถีชีวิตชมุชนท่ีมีลมหายใจ

จากทกุ ๆ ชีวิตท่ีเก่ียวข้อง กลายเป็นวิถีชีวิตของคนบางกลุม่ และบางกลุม่หายไป 

 

 ท่ีท่าพระ แม้ว่าตลาดยงัอยู่ วิถีชีวิตตลาดของชมุชนยงัอยู่ แตล่มหายใจก็คอ่ย ๆ  

แผ่วลง ๆ เพราะเส้นเลือดใหญ่คือทางรถไฟ ค่อยๆ ลดบทบาทลง พ่อค้าแม่ค้าหนัไป 

พืน้ที่ของสถานีรถไฟและตลาดท่าพระ
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ใช้รถยนต์และรถบรรทกุขนสง่สนิค้ามากขึน้ เสนห์่ของชมุชนริมทางรถไฟก็คอ่ย ๆ  จางหายไป 

ชีวิตท่ีเคยคกึคกัเม่ือยามเสยีงหวดูรถไฟดงัว้าว ๆ  มาคอ่ย ๆ  เลอืนหายกลายเป็นความทรงจ�า 

ของคนดัง้เดมิ และผู้ เฒา่ผู้แก่

 ในท่ีสดุถงึวนัสดุท้ายของสถานีรถไฟ ทา่พระ ก็มาถงึ 

 

 การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีนยัส�าคญัและสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินชีวิต 

ของชาวต�าบลทา่พระคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผงัเมือง เป็นนโยบายการพฒันาเมือง

ให้เป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจ เม่ือ การทางรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีแนวการพฒันาก่อสร้าง

รถไฟทางคู ่  ผ่านพืน้ท่ีสถานีรถไฟทา่พระ สง่ผลกระทบให้ต้องรือ้ถอนสถานีรถไฟทา่พระ 

ทัง้สถานีออกเพ่ือก่อสร้างเป็นทางรถไฟ  ซึง่พืน้ท่ีของสถานีรถไฟโดยสว่นใหญ่ เป็นอาคารไม้ 

ดัง้เดมิ ประกอบด้วย อาคารสถานีรถไฟ อาคารบ้านพกัเจ้าหน้าท่ีการรถไฟ  พร้อมเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์สื่อสานตา่ง ๆ ภายในอาคารสถานีรถไฟ  และผลกระทบในชมุชน 

พืน้ท่ีออกก�าลังกายของชุมชนหายไป ประกอบด้วย ลานออกก�าลังกายแอโรบิค  

สนามบาสเก็ตบอล  ศาลากลางบ้าน สนามตะกร้อ  ซึ่งเป็นพืน้ท่ีรวมกลางของชุมชน 

ส�าหรับท�ากิจกรรมของหมู่บ้าน  ใช้เป็นสถานท่ีส�าหรับการจดังานเทศกาลงานงิว้ท่าพระ 

เป็นประจ�าทกุปี ในทกุเยน็กลุม่เยาวชนในหมูบ้่านและหมูบ้่านใกล้เคียง จะมาออกก�าลงักาย 

เล่นบาสเก็ตบอล เล่นวอลเล่ย์บอล  เล่นตะกร้อ และปีก่อนนี ้ เทศบาลต�าบลท่าพระ  

ได้ประสานองค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น จดัสร้างสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน 

ใช้งบประมาณหลายล้านบาท ใช้งานได้เพียง 1 ปี ก็ต้องถกูรือ้ถอน เน่ืองจากต้องใช้พืน้ท่ี

ก่อสร้างเป็นอาคารสถานีรถไฟทางคู ่

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดท่าพระ 

เป็นอยา่งมาก ชาวชมุชนเกิดการเรียกร้องขอพืน้ท่ีท่ีเป็นปอดของชมุชนคืนจากการทางรถไฟ 

แตไ่ด้รับค�าปฏิเสธ ซึง่การทางรถไฟได้ให้พืน้ท่ีสว่นหนึง่ส�าหรับก่อสร้างศาลากลางบ้านและ

ลานออกก�าลงักาย คืนแก่ชมุชน หากแต่ชมุชนได้เกิดความคิดอยากจะคงอาคารสถานี

รถไฟและสิง่ก่อสร้างเดิม ๆ ไว้ให้แก่เดก็และเยาวชนรุ่นลกูหลาน ได้ศกึษาเรียนรู้ถงึประวตัิ 
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ความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีชุมชน จึงได้ประชาคมขอมติในชุมชนของ 

อาคารสถานีรถไฟทา่พระ พร้อมเคร่ืองจกัภายใน และบ้านพกัพนกังานการทางรถไฟ เพ่ือคงไว้ 

เป็นศนูย์เรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ แต่ได้รับค�าตอบคือต้องซือ้อาคารจากการทางรถไฟ

เทา่นัน้ 

 เม่ือสถานีรถไฟต้องถูกรือ้ทิง้ ความคิดค�านึงของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง พะวงอยู ่

หลายรูปแบบ ส�าหรับคนเฒ่าคนแก่แล้ว สถานีรถไฟไม่ใช่แค่อาคารไม้ส�าหรับคนนัง่รอ 

รถไฟ แต่มนัคือบนัทึกความทรงจ�า หากมนัพดูได้ มนัคงเล่าเร่ืองราวตัง้แต่เช้ายนัค�่าคืน 

ยนัรุ่งให้คนท่ีนัง่รออยู่ได้ยิน ว่าเกิดอะไรขึน้บนเส้นทางรางเหล็กคู่นีต้งัแต่เม่ือ 50 ปีก่อน 

จนถึงวนันี ้ มนัอาจเลา่เร่ืองลงุเน้า ท่ีขายเมลด็พนัธ์ มนัอาจพดูถึงแมแ่ช่มท่ียกกระจาดไข่

ไก่ปิง้ ว่ิงไลข่ายคนบนโบกีผู้้ โดยสาร มนัคงเลา่เร่ืองเด็กนกัเรียนทะยอยลงรถไฟกลบัจาก

ในเมืองขอบแก่นยามเลกิเรียน ท่ีส�าคญัวนันีไ้มมี่ใครรู้จกัเจ้า โปรฟิตตะเบลิ แล้วแตค่นตาม

สถานีรถไฟรู้แน่ว่ามนัคือม้าพนัธ์ดีจากองักฤษ และยงัอาจรู้และเคยพามนัไปเมืองอ่ืน ๆ  

รับมนักลบัมาพร้อมกบัชยัชนะหรือความพา่ยแพ้ ก็ได้ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 สถานีรถไฟส�าหรับคนหนึ่งอาจเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างท่ีต้องรือ้ทิง้เม่ือหมด 

ความจ�าเป็น แตส่�าหรับชาวทา่พระ มนัเป็นย่ิงกวา่นัน้ หากรือ้มนัท่ิงก็เทา่กบัลบความทรงจ�า 

ในอดีต คล้ายกันตัดสัมพันธ์มิตรเก่าแก่ หากมีหนทางมิสู้ หาวีธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า  

เพ่ือรักษาประโยชน์ทัง้สองฝ่าย การรถไฟสามารถใช้พืน้ท่ีสร้างรถไฟรางคูอ่ยา่งท่ีเขาต้องการ 

และชาวท่าพระก็สามารถรักษาอาคารสถานีรถไฟไว้ได้ ด้วยความรักและหวงแหน และ

ตระหนกัถึงความส�าคญัของอาคารประวตัิศาสตร์สถานีรถไฟแหง่นี ้ จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของ

การรวมตวักันของชาวชุมชนตลาดท่าพระท่ีจะมาเปลี่ยนเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างผงัเมืองท่ีก�าลงัเกิดขึน้ในชมุชน

 โครงการ ‘เรารักทา่พระ’ จงึเกิดขึน้เพ่ือหาวิธีการบอกเลา่เร่ืองราว อนัเป็นองค์ความรู้ 

เก่ียวกับชุมชนท่าพระในอดีตให้แก่คนรุ่นใหม่และคนอ่ืน ๆ ทราบ และสรรหาวิธีการ 

อนัเหมาะสมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เหล่านีใ้ห้สืบทอดแก่คนรุ่นหลงัให้เกิดความภาคภมิูใจ 
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ในประวตัิศาสตร์ของ ‘ชมุชนตนเอง’ ความเปลี่ยนแปลงของชมุชนท่ีจะเกิดขึน้นีจ้ะเป็นไป

ตามยถากรรมหรือเป็นไปตามวิถีทางท่ีชาวท่าพระปัจจุบนัก�าลงัจะสร้างขึน้ ก็ขึน้อยู่กบั 

ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ นีเ้อง 

 

ภาคกลาง
เปิดถงัข่าว	ปิดถงัขยะ	ชุมชนคนอ�าเภอศรีสวัสดิ์	ณ.บ้านตนีตก

ยิ่งรู้จกั..ยิ่งรักเธอ	

 หากเรานัง่รถออกจากกรุงเทพมหานครมาทางตะวนัตก ราว ๆ 4 ชัว่โมงเศษ ๆ  

ตามเส้นทางบางบวัทอง สพุรรณบรีุ กาญจนบรีุ เราจะมาถงึต�าบลเลก็ ๆ แหง่หนึง่ในพืน้ท่ี

อ�าเภอศรีสวสัดิ์ จงัหวดักาญจนบรีุ พืน้ท่ีแหง่นีอ้ยูใ่นหบุเขา มองด้วยสายตาแล้วเหมือนตก

อยูใ่นแอง่กะทะขนาดมหมึา มีช่ือวา่ ‘บ้านตีนตก’

 ท่ีได้ช่ือว่าบ้านตีนตกเพราะมีความหมายถึงบ้านท่ีอยู่ตีนเขา หากจะนับตาม

ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แบบชาวบ้านแล้ว ท่ีน่ีก็คือชุมชนกะเหร่ียงขนาดใหญ่  

มีบ้านเรือนราว 100 หลงัคาเรือน (ถือว่าเป็นชมุชนใหญ่) แบ่งออกเป็นหลายหมู่ และมี

หวัหน้าหมูบ้่านเป็นชาวกะเหร่ียงด้วยกนั ผู้คนท่ีน่ีแม้เป็นชาวกะเหร่ียง แตโ่ดยสญัชาตแิล้ว 

คือเป็นคนไทยท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีนีม้านานหลายชั่วอายุคน แต่เพราะพืน้ท่ีอยู่ห่างไกล 

จากท่ีท�าการอ�าเภอ โอกาสติดต่อราชการก็จะน้อยลงตามระยะทาง และนัน่ก็หมายถึง 
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ความชว่ยเหลอืหลายอยา่งท่ีภาครัฐจดัให้ ก็จะพลอยยอ่หยอ่นตามไปด้วย บวกกบัขนาดและ

ท่ีตัง้ของพืน้ท่ี ซึง่มีลกัษณะภมิูประเทศเป็นป่าเขาและล�าน�า้ มากกวา่ถนน จะเรียกวา่เป็นพืน้ท่ี 

ซึง่ยงัมีธรรมชาติดัง้เดิมมากอยู่ ก็คงพดูได้เต็มปาก หลาย ๆ บ้านจงึยงัมีฐานะ ‘ยากจน’  

การด�ารงชีพสว่นใหญ่จงึปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ มองจากพืน้ราบก็จะเหน็ไร่และแปลงปลกูพืช 

ไตร่ะดบัความสงูตามเชิงเขาไลข่ึน้ไปจนถงึยอดเตีย้ ๆ   มองดแูล้ว ก็ยากล�าบากส�าหรับการ

ด�ารงชีวิตไมน้่อย แตม่องอีกด้านหนึง่ คนท่ีน่ีก็โชคดีเพราะได้อยูใ่กล้ชิดกบัธรรมชาตมิากกวา่

คนเมืองท่ีฐานะดีกวา่

 เม่ือยืนอยูก่ลางบ้านตีนตกเราจะรู้สกึเหมือนยืนอยูใ่นโลกอีกใบหนึง่ เพราะท่ีน่ีระบบ

การสื่อสารเชน่ โทรศพัท์ ‘อตัคตั’ มาก ถือเป็นพืน้ท่ีซึง่ขนาดคลื่น 2 จี ก็ยงัเข้าไมถ่งึ จงึไม่

ต้องพดูถงึ 4 จีให้ป่วยการ เม่ือระบบการสื่อสารพืน้ฐานตกหลน่และพร่องไป ชาวบ้านท่ีน่ี 

จงึขาดโอกาสมากกว่าอีกหลายพืน้ท่ีโดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือ

กระทัง่เมืองกาญจนบรีุ การติดต่อสื่อสารของชมุชนท่ีน่ีโดยพืน้ฐานคือ ‘จดหมาย’ และ  

‘การประชมุชีแ้จง’ จากหวัหน้าหมูบ้่าน

 โครงการสื่อ เ ป็นโรงเ รียนของสังคม มีโครงการลงในพืน้ ท่ี บ้านตีนตกนี ้

หนึ่งโครงการ เหตุส�าคัญท่ีลงพืน้ ท่ี นี  ้ เพราะผู้ ประสานงานอยากให้มีกิจกรรม 

ในพืน้ท่ีส�าหรับกลุ่มชาติพนัธ์บ้างซึง่เป็นไปตามนโยบายของแผนงานสื่อศิลปวฒันธรรม 

ท่ีจะเอือ้ให้โอกาสแก่วัฒนธรรมหลากหลาย อย่างน้อยจะได้รู้ว่าเร่ืองการสื่อสาร 

ในกลุ่มคนไทยเหล่า นี  ้ จะ เ ป็นเช่นไร  นอกจากนี ใ้นพื น้ ท่ีแห่ ง นี ย้ัง มีประเด็น 

เร่ืองการพัฒนาเร่ือง ‘ขยะ’ และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีคณะท�างานของโครงการ

ขบคิดแล้ว เล็งเห็นว่าประเด็นท่ีน่าสนใจและจะเกิดประโยชน์อย่างมากแก่พืน้ท่ี 

ซึง่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัในอีกหลาย ๆ ภมิูภาค

บ้านตนีตก ชาวไทยเชือ้สายกะเหร่ียง
บ้านตนีตก	ยังรักษาขนบประเพณีไว้

วันแรกของการเร่ิมโครงการ
‘ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม’
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 จากค�าแถลงของณัสญ์ศยา	วษิณุกรโยธิน ผู้ประสานงานโครงการสือ่เป็นโรงเรียน

ของสงัคม ในพืน้ท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ ระบวุา่ 

 “...บำ้นท่ำตีนตก	เป็นพืน้ทีธ่รรมชำติ	เป็นเสน้ทำงผ่ำนของนกัท่องเทีย่วจำกต่ำงถ่ิน 

ผูแ้วะผ่ำนมำท่องเทีย่วในเมืองกำญจนบรีุ	เช่น	เขือ่นศรีสวสัด์ิ	น�้ำตกไทรโยค	เสน้ทำงผ่ำนมำยงั

บำ้นตีนตก	 จะมีจดุแวะพกัขำ้งทำงหลำยแห่งซ่ึงแต่ละปีก็จะมีนกัท่องเทีย่วเพ่ิมมำกข้ึน	 ๆ 

และผลที่ติดตำมมำขณะนี้คือปัญหำเร่ืองขยะซ่ึงเพ่ิมจ�ำนวนมำกข้ึน	 ๆ	 ตำมจ�ำนวน 

นกัท่องเที่ยวด้วย	 แต่ชุมชนยงัมองไม่เห็นภยัอนัตรำยของขยะ	 เพรำะสภำพธรรมชำติ 

ท�ำให้ขยะเหล่ำนี้ถูกปิดบงัจำกต้นไม้	 ใบหญ้ำต่ำง	 ๆ	 แต่ถ้ำยงัปล่อยให้ผ่ำนไปเช่นนี	้ 

ขยะจะพอกพูนมำกข้ึน	 ๆ	 ขยะจะแปรสภำพด้วยตวัของมนัเองและกลำยเป็นปัญหำ 

ส่ิงแวดลอ้มทีแ่กไ้ขไดย้ำกในอนำคต	ถำ้โครงกำรสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม	จะช่วยกระตุน้

ท�ำใหค้นในชมุชน	 มำร่วมแบ่งปันควำมรู้เร่ืองขยะและกำรแก้ไขร่วมกนัน่ำจะดี	 และหำก 

สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมจะช่วยเป็นแหล่งควำมรู้	 แก่คนในชุมชนและคนนอกขุมชน	 

คนในชมุชนก็ไดเ้รียนรู้เร่ืองขยะและกำรปอ้งกนัแกไ้ข	คนนอกชมุชนก็ไดเ้รียนรู้เร่ืองธรรมชำติ

และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน	 ตลอดจนขนบประเพณีของท้องถ่ินท�ำให้เข้ำใจเร่ืองรำว 

ของชุมชน	 และเคำรพต่อวิถีชีวิตของชุมชนมำกข้ึน	 กำรท่องเที่ยวก็คงดีข้ึน	 ไม่ท้ิงขยะ 

จนรก	หรือท�ำใหส้ภำพเดิม	ๆ	ของชมุชนเปลีย่นไปจนกลำยเป็นปัญหำ..”

	 “...ชุมชนกะเหร่ียงบ้ำนตีนตกนี้	 เป็นชุมชนน่ำรัก	 ชำวบ้ำนยินดีร่วมมือกับ 

กำรเปลี่ยนแปลงใหม่	 ๆ	 ที่จะท�ำให้ชุมชนของเขำดีข้ึน	 ไม่ค่อยจะเกี่ยงงอน	 แต่อำจจะ 

เร่ิมตน้ยำกเพรำะควำมขดัสน	มนัไกลและเขำ้ถึงยำก	 ทีนี่มี่โรงเรียน	ตชด.	 เป็นศูนย์กลำง 

กำรเรียนรู้ของชุมชน	 เด็ก	 ๆ	 เรียนที่นี่จนจบระดบัประโยคประถมศึกษำ	 ถ้ำสุงกว่ำนี ้

ก็ตอ้งเขำ้ไปในเมือง	ตอ้งขบัรถไปอีก	30-40	กิโลเมตร	ส่วนใหญ่จึงมีคนเรียนต่อก็จะนอ้ย 

เพรำะไกล	 ถ้ำจะเรียนก็มกัจะเรียน	 กศน.	 (กำรศึกษำนอกโรงเรียน)เพรำะสะดวกกว่ำ	 

แต่ส่วนใหญ่ก็จะออกมำท�ำงำนช่วยพอ่แม่ท�ำไร่ท�ำสวนมำกกว่ำ...”

 ท่ีบ้านตีนตกแหง่นี ้เดก็ ๆ  ชาวกะเหร่ียงจะเข้าเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวณชายแดน 

ซึง่มีต�ารวจเป็นผู้สอนและเป็นครูใหญ่ สอนวิชาเหมือนโรงเรียนสายสามญัทัว่ไป แตด้่วย 
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พืน้ท่ีไกลจากเมืองมากโอกาสในการศึกษาจึงมีน้อยด้วย หากไม่มีโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวณชายแดนนี ้ คงหมดโอกาสศึกษาเล่าเรียน ใครท่ีเคยเรียนกับโรงเรียนต�ารวจ 

ตระเวณชายแดนมาก่อน คงยงัระลกึได้ถงึความสนกุสนานในการเรียนกึง่การผจญภยั และ

การดแูลจากครูต�ารวจ  

 มาจนถึงวนันี ้ โรงเรียน ตชด. บ้านตีนตกก็ได้รับการพฒันาจนมัน่คง แข็งแรงขึน้  

อนัท่ีจริงช่ือโรงเรียนอยา่งเป็นทางการก็มี แตข่อเรียกวา่โรงเรียน ตชด. บ้านตีนตก ดีกวา่

เพราะมนัได้ความรู้สกึมากกวา่ 

 แม้โรงเรียนจะพัฒนามากขึน้ มีอาคารมั่นคงแข็งแรงแค่ไหน นานไปก็มีแต่จะ 

เสื่อมทรุด เด็กนักเรียนและครูต่างหากท่ีควรจะได้รับการฟื้นฟูและดูแลให้มั่นคง  

เจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึน้ไป เม่ือโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมเกิดขึน้ในพืน้ท่ี จงึหวงั 

เป็นแสงสวา่งท่ีจดุประกายให้คนในชมุชนจะได้ต่ืนตวั รับความเจริญแบบใหมท่ี่ชีน้�าชมุชน

ด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสาร และการสื่อสารโทรคมนาคม ถึงบ้านตีนตกจะยังไม่มี

โทรคมนาคมเทียบเท่ากบัชมุชนอ่ืน ๆ แตก็่หวงัว่าอีกไม่นาน ความเจริญเหลา่นีค้งมาถึง 

และหากออกนอกพืน้ท่ีเพ่ือเข้าเมืองก็จะต้องได้พบความเจริญเหล่านีไ้ด้ท่ีนัน้  ดังนัน้  

การแนะน�าให้รู้จกัและเตรียมพร้อมไว้จงึเป็นเร่ืองท่ีดี

 จริง ๆ  แล้วปัญหาขยะมลูฝอยเป็นปัญหาระดบัประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณเพ่ิมขึน้

ทกุวนัตามจ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึน้ จากการท่ีขยะมลูฝอยมีปริมาณเพ่ิมมากขึน้และ

การจดัเก็บหรือการจดัการขยะมลูฝอยไม่สามารถรับมือกบัจ�านวนขยะมลูฝอยท่ีตกค้าง

ได้  ท�าให้ขยะมลูฝอยเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ทัง้สภาพภมิูทศัน์โดยรอบ 

โรงเรียน	ตชด.บ้านตนีตก นักเรียนและเยาวชนที่เชญิมา
ร่วมโครงการ	ในวันเปิดโครงการ

เยาวชน	(หญิง)	ที่บ้านตนีตก
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ของชมุชน สขุภาพอนามยัของประชาชน และยงัสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์แหลง่ท่องเท่ียวนัน้  

การจดัการขยะจึงเป็นปัญหาส�าคญัอย่างย่ิงท่ีต้องการ การแก้ไขโดยเร่งด่วนจากปัญหา 

ของขยะมลูฝอยท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนสขุภาพอนามยัของประชาชนและ 

ภาพลกัษณ์การทอ่งเท่ียว   

 ท�าให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย  

โดยอาศยัความร่วมมือของหน่วยงานราชการสว่นท้องถ่ินในการจดัการขยะมลูฝอย และ 

การสร้างจิตส�านกึ ในการมีสว่นร่วมแก่ชมุชนโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชมุชนเข้ามา 

มีสว่นร่วมในการด�าเนินการจดัการขยะ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตส�านกึ 

ท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพล 

ในการกระตุ้นจิตส�านกึตอ่ความรับผิดชอบร่วมกนัแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมเร่ืองขยะมลูฝอย

ชมุชน โดยเร่ิมจากตนเอง ครอบครัวและขยายผลไปสู่ชมุชน การให้ประชาชนในชมุชน 

ได้เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับปัญหาขยะมลูฝอย 

ท่ีเพ่ิมมากขึน้ทกุวนั แตก่ารจดัการขยะมลูฝอยท่ีครบวงจรมีต้นทนุสงูมาก ดงันัน้ประชาชน

ในชมุชนจงึควรมีความตระหนกัในการลดปริมาณขยะมลูฝอยมากกวา่การพึง่พาการก�าจดั

ขยะมลูฝอยชมุชนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 

 ไม่น่าเ ช่ือว่าปัญหาระดับประเทศเช่นนี  ้ ก็ลามมาถึงบ้านตีนตกเป็นเป็น 

ชุมชนเล็ก ๆ ด้วย  ทัง้นีเ้พราะบ้านตีนตกตัง้อยู่ในอ�าเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีกว้าง 

ครอบคลมุ เข่ือนศรีนครินทร์ เข่ือนท่าทุ่งนา อทุยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ อทุยาน 

แหง่ชาตเิอราวณั น�า้ตกเอราวณั น�า้ตกห้วยแมข่มิน้ เป็นเขตตดิตอ่ 3 จงัหวดัในแมน่�า้เดียวกนั 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากคนในประเทศ และต่างประเทศ การเดินทาง 

ได้ทัง้ทางน�า้และทางบกพืน้ท่ีมีน�า้ในเข่ือนขวางกัน้เป็นสองฝ่ัง  มีแหลง่ทอ่งเท่ียวธรรมชาต ิ

ถ�า้ น�า้ตก  อทุยานฯ แม่น�า้  แพพกั-ล่อง เข่ือนศรีนครินทร์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์  

เกษตรอินทรีย์ ซึง่ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเท่ียวจ�านวนมาก เดนิทางมาพกัผอ่น มาพร้อมกบั

การด่ืมกิน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาหารพร้อมขยะท่ีตามมา 
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 แรกท่ีจะท�าโครงการนีใ้นพืน้ท่ี ณสัญ์ศยาผู้ประสานงานก็ตัง้เปา้หมายไว้เพียงให้

ชมุชนได้รู้จกัสื่อ และใช้สื่อสมยัใหม่เป็น โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ และใช้มนัทัง้หมด

เพ่ือช่วยกนัแก้ไขปัญหาขยะและช่วยกนัดแูลชมุชนให้รู้จกัวิธีการจดัการขยะอย่างฉลาด   

แต่เม่ือเรามีโอกาสรู้จกัพืน้ท่ีจริงn ๆ ก็อดตัง้ค�าถามไม่ได้ว่า เป้าหมายเร่ืองการคยุเร่ือง 

สื่อสมยัใหมห่รือสื่อออนไลน์นี ้ อาจจะเร็วเกินไปส�าหรับชมุชนเพราะในพืน้ท่ีเองก็ยงัขดัสน

เร่ืองสญัญานโทรศพัท์และสญัญาณโทรคมนาคม จะมี Internet ก็เพียงแหง่เดียว เป็นของ

โรงเรียน ตชต. แหง่นี ้เพราะองค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทยไปตดิตัง้จานเดียวเทียมเฉพาะ

กิจและจดัท�าระบบไวไฟ เฉพาะพืน้ท่ีให้แก่โรงเรียนเทา่นัน้ ทัง้บ้านตีนตกซึง่กินอาณาเขต

พืน้ท่ีหลายหมู่บ้าน ก็มีเพียงรอบโรงเรียนเท่านัน้ท่ีมีสญัญาณ Internet  ดงันัน้ แนวคิด 

ท่ีจะสือ่เป็นสือ่กลางชองชมุชน เป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน อาจจะต้องคดิอีกที ส�าหรับพืน้ท่ี

บ้านตีนตก ก็ได้

 แตเ่ปา้หมายเร่ืองการจดัการขยะ ดจูะยงัพอเป็นไปได้ ณสัญ์ศยา พาเราไปชมรอบ ๆ  

บ้านท่าตีนตกซึ่งพืน้ท่ีโดยรอบกินอาณาเขตกว้างขวางไม่น้อย การเดินทางสัญจรใน 

เขตบ้านตีนตกยงัไม่ล�าบากนกั เพราะมีถนนสายหลกัท่ีกรมทางหลวงชนบทจดัสร้างไว้

บ้างแล้วและเส้นทางรอง ๆ รอบ ๆ บ้านก็มีพร้อมแล้วเชน่กนั เป็นถนนดนิ ขนาดกว้างพอ

ประมาณและแข็งแรงพอท่ีรถจะว่ิงไปมาคนัเดียวได้ เราใช้เวลาตระเวณไปรอบ ๆ บ้าน

และชมุชนนีป้ระมาณ 2 ชัว่โมง ตลอดเวลา 2 ชัว่โมง เราพบวา่ มีขยะกระจายอยูใ่นพืน้ท่ี

ทัว่ไป โดยเฉพาะขยะจากขวดน�า้พลาสติกและถงุพลาสติกซึง่เป็นภาชนะส�าหรับใสน่�า้ด่ืม 

ใส่อาหารและขนมยอดนิยมของคนยุคใหม่ บางมุมของชุมชนกลายเป็นแหล่งทิง้ขยะ  

ซึง่คนทิง้ก็คงจะคดิปลอ่ยให้เนา่ผพุงัไปตามธรรมชาต ิตามคตคิวามคดิสมยัเก่า แตเ่พราะ

ว่าวสัดใุช้สอยปัจจบุนั เป็นพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ขยะจึงไม่ได้ผพุงัเน่าเป่ือยอย่างท่ีคิด  

แตห่มกัหมมเป็นกองอยู ่ๆ กระจายอยูท่ัว่หมูบ้่าน 

 งานของณสัย์ศยา จงึไม่ง่ายนกัท่ีจะท�าให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอนัคุ้นเคย

จากการทิง้ขยะ มาร่วมกนัก�าจดัขยะอยา่งเป็นระบบ 



33

 ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการดังกล่าว จึงท�าให้เกิดประเด็นท่ีจะท�า

โครงการ ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ เพ่ือเผยแพร่เนือ้หาอนัเป็นความรู้แท้จริงของขยะและ

บริหารจดัการขยะ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใหม ่ๆ แก่ชาวชมุชนบ้านตีนตก เพ่ือสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน ให้รู้จกัขยะและปัญหาของมนัอย่างถ่องแท้ และสร้างสรรค์ 

ความรู้และแนวคิดใหม ่ ๆ เพ่ือน�าขยะ หรือวิธีการจดัการขยะท่ีได้ อยา่งน้อยท่ีสดุ ชมุชน

บ้านทา่ตีนตกก็จะเกิดขยะน้อยลง และอาจมีผลผลติจากขยะอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตามมา  

ถ้าน่ีคือการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ได้จริง ‘สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม’ ท่ีณสัย์ศยา และทีมงาน 

ตัง้ใจท�า ก็เป็นโครงการท่ีท้าท้ายย่ิง โดยเฉพาะการท�าโครงการในพืน้ท่ีท่ีห่างไกลและ 

มีความพิเศษของชาตพินัธุ์กระเหร่ียงในชมุชนท่ีมีลกัษณะพิเศษและเฉพาะตวั

ภาคใต้
ลอยแพ	ปกู้ามดาบ	ทะเลปนู	ภาษาสังกะอู้

มนต์ตราที่เดก็ยังไกด์	(Young	Guide)	สะท้อนว่าลันตาก�าลังเปล่ียนไป

 เกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี เป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงด้านการทอ่งเท่ียว มีความสวยงาม

ของแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีหลากหลาย ทัง้ความสวยงามทางธรรมชาต ิชายหาด เกาะแก่งตา่ง ๆ  

รวมทัง้วิถีวฒันธรรมท่ีมีความเป็นพหวุฒันธรรม ทัง้วฒันธรรมไทยพทุธ ไทยมสุลมิ ไทยจีน 

และกลุ่มชาวเล รวมทัง้การผสมผสานทางวัฒนธรรมจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง 

มาจากทัว่โลก

  มนต์เสน่ห์หนึ่งของเกาะลนัตา ซึ่งเป็นท่ีหลงใหลของนักท่องเท่ียว เม่ือพูดถึง

เกาะลนัตาแล้วนกัท่องเท่ียวหลายคนท่ีเคยเยือนเกาะลนัตามกันึกการเดินทางข้ามฝาก 

โดยแพขนานยนต์ จากแผ่นดินใหญ่เกาะกลาง ไปสู่เกาะลันตาน้อยและข้ามฝากไป

เกาะลนัตาใหญ่ ถือเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งท่ีบ่งบอกความเป็นเกาะลนัตาได้อย่างชัดเจน
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นอกจากความสวยงามทางทะเลแล้ว เพราะความรู้สกึขณะเดินทางส�าหรับนกัท่องเท่ียว

มนัชา่งเป็นอะไรท่ีวิเศษสมัผสัได้ถงึการเดนิทางความเป็นเกาะอยา่งแท้จริง

 

 แตท่วา่ การเปลีย่นแปลงเพ่ือความสะดวกและความสบายในพืน้ท่ีเพ่ือการเดนิทาง

ด้วยการสร้างสะพานซึง่เป็นจดุเช่ือมของการเดินทางท่ีสะดวกสะบายแทนแพขนานยนต์

จากเกาะลนัตาน้อยไปยงัเกาะลนัตาใหญ่ นัน้คือการก่อสร้างสะพานสริิลนัตา ท่ีมีความยาว 

พอสมควรท�าให้สาธารณปูโภคในพืน้ท่ีสะดวกขึน้ ในทางกลบักนัความพร้อมในพืน้ท่ีของ

เกาะลนัตา เป็นค�าถามในการรองรับนกัทอ่งเท่ียวด้านความเจริญท่ีก�าลงัจะเข้ามาได้หรือไม ่

เพราะย่ิงความเจริญเข้ามาเทา่ไร การเปลีย่นแปลงในพืน้ท่ีของเกาะลนัตายอ่มมาควบคูก่นั

	 นอกจากผลกระทบจากความเจริญที่เข้ามาแล้ว กระบ่ียงัเป็นพืน้ท่ีเปา้หมาย

ในการสร้างโรงไฟฟา้พลงังานถ่านหิน ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ระบบขึน้ถ่ายผา่นพืน้ท่ีธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติถกูท�าลายเพ่ิมมากขึน้ ชมุชนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้

ธรรมชาตก็ิมีการเปลีย่นแปลงไปของวิถีชีวิตความเป็นอยูไ่ปมาก เร่ืองเลา่ของบ้านทุง่หยีเพง็ 

อ.เกาะลนัตา เป็นสิ่งสะท้อนปรากฎการณ์นีไ้ด้อย่างดี บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นพืน้ท่ีชุมชน 

ท่ียังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติป่าโกงกางบนเกาะลนัตาท่ามกลางแหล่งท่องเท่ียว 

ท่ีเจริญของคนต่างถ่ินท่ีหลงเสน่ห์เกาะลนัตา แต่น้อยคนท่ีจะรู้ว่าเกาะลนัตายงัมีพืน้ท่ี 

ป่าชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์เนือ้ท่ีกวา่ 2,000 ไร่ และป่าบกอีกวา่ 1,000 ไร่ ด้วยความร่วมมือ 

ของคนในชมุชน การสร้างจิตส�านกึให้คนในชมุชนเกิดความรักความหวงแหนป่าชมุชนบ้าน

ตนเอง ท�าให้ป่าชมุชนยงัคงความอดุมสมบรูณ์อยูโ่ดยเฉพาะในพืน้ท่ีบ้านทุง่หยีเพง็

 

  ท่ีน่ีจะเป็นท่ีอยู่ของปูก้ามดาบ มีลกัษณะเป็นปขูนาดเล็ก กระดองมีรูปร่างเป็น 

สี่เหลี่ยมคางหม ู ด้านหน้าโค้งมน ด้านข้างปลายสอบเข้าหากนั ด้านหลงันนูออกเลก็น้อย 

นยัน์ตามีก้านตายาว ซึง่เคลือ่นไหวไปตามทิศทางท่ีปตู้องการ เม่ือพบอนัตรายจะหดก้านตา 

เข้าเก็บในเบ้าตา ปากของปอูยูใ่ต้ตา มีฟันกราม 6 คู ่และรยางค์เลก็คล้ายเขีย้วอีกหนึง่คู ่ 

ปูหายใจด้วยเหงือก โดยดูดออกซิเจนจากน�า้ ซึ่งไหลเข้าทางช่องท่ีอยู่หน้าก้ามหนีบ  

ทางน�า้ออกจะอยูบ่ริเวณข้าง ๆ ปาก ซึง่ปกู้ามดาบมีขาคูแ่รกท่ีเรียกวา่ ก้ามป ู ตวัผู้ มีก้าม

ขวาขนาดใหญ่เม่ือปยูกก้ามนีช้ขูึน้ลงมีลกัษณะคล้ายคนสซีอ การชกู้ามปเูป็นการเรียกและ
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ลอ่ตวัเมียให้เข้ามาผสมพนัธุ์ด้วย สขีองกระดองเป็นสส้ีมปนน�า้ตาล ก้ามขวาท่ีมีขนาดใหญ่ 

ของตวัผู้ มีปลายก้ามหนีบสีขาวนวล โคนสีแดงอมชมพู ซึ่งอาศยัในบริเวณป่าชายเลน  

เป็นสัตว์สิ่งหนึ่งท่ีวัดความอุดมสมบูรณ์นอกจากความงดงามของป่าชายเลนและ 

ความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล ปูก้ามดาบจึงเป็นสตัว์ท่ีวดัความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 

ชายเลนได้เป็นอย่างดี หาดูได้โดยรอบของพืน้ท่ีบ้านทุ่งหยีเพ็ง เพราะป่าโกงกาง 

เปรียบเสมือนบ้านของปกู้ามดาบ และปกู้ามดาบคือสว่นหนึง่ท่ีมีชีวิตในป่าโกงกาง

 ปัจจุบันทัง้ปูก้ามดาบ	 สัตว์และพืชน�า้นานาชนิด	 รวมถึงชีวิตของชาวเล 

ที่น่ีเปล่ียนไป ชาวเลอรัูกลาโวยจ ในชมุชนบ้านสงักาอู้  อ�าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี  

ถือเป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีความน่าสนใจ กลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีก�าลงัจะโดนกลืนไปกบัสงัคมเมือง  

ย่ิงสถานการณ์ในปัจจบุนัทัง้สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ส่งผลกระทบทัง้วิถี 

การด�าเนินชีวิตการเป็นอยู่ ภาษา วฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนการด�าเนินชีวิตท่ีก�าลงั

เกิดเป็นปัญหาจะต้องให้ความส�าคญัและความสนใจท่ีเปลี่ยนไป ทะเลเปรียบเสมือนชีวิต  

ของชาวบ้านท่ีอยู่ติดทะเล ชมุชนสงักาอู้  ก็เช่นกนั วิถีชีวิตท่ีใช้ชีวิตอยู่กบัทะเล หากินหา 

เลีย้งปากท้องด้วยกบัทะเล รายได้หลกัมาจากทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ออกเรือหาปลา 

ท�าอาชีพประมงอยู่กับเรือหาปลาและอยู่กับทะเล ท�าให้ทะเลเปรียบเสมือนชีวิตของ 

ของคนในชุมชนบ้านสังกาอู้  กลุ่มคนชาติพันธุ์อุลักลาโวยจฺท่ีอยู่มาตัง้แต่เกาะลันตา 

ยงัไมมี่ความเจริญ จนวนันีเ้กาะลนัตาเจริญรุ่งเรืองเป็นสถานท่ีเท่ียว ท่ีด�าน�า้ท่ีขึน้ช่ือ คนใน

ชมุชนสงักาอู้ ก็ยงัคงความเป็นกลุม่คนชาตพินัธุ์ ปัญหาท่ีพบได้อยา่งเดน่ชดัในพืน้ท่ีชมุชน 

บ้านสังกาอู้ แล้ว นอกจากความเจริญท่ีเข้ามาแล้ว ความเป็นศิลปวัฒนธรรมของ 

ชาวอลุกัลาโวยจฺท่ีก�าลงัจะหายไป สิง่ท่ีเป็นประเดน็ร้อน และปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข

อยา่งเร่งดว่นเลยคือ คราบหินปนูท่ีเกาะตามปะการัง และชายฝ่ัง บริเวณพืน้ท่ีเกาะลนัตา 

ฝ่ังชุมชนบ้านสงักาอู้  ท่ีเกิดจากของเสีย และคราบสารเคมีปนเปือ้นท่ีออกมาจากเรือ 

ขนสินค้าท่ีมาจอดหลบคลื่นลมมรสมุบริเวณพืน้ท่ี ใกล้กบัฝ่ัง และในแหล่งหาปลาหรือ 

ท่ีท�ามาหากินของคนในชุมชนบ้านสงักาอู้  ท�าให้จ�านวนปลาลดน้อยลง และปะการัง 

ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของปลาก็เสื่อมโทรมลงอีกด้วย รายได้ของคนในชุมชนบ้านสังกาอู้  

ก็ลดน้อยลง ชีวิตการเป็นอยูก็่เปลีย่นแปลงไป จากเคยท�าอาชีพประมง ก็ต้องออกไปหางาน

ตา่งท่ีท�า รับจ้างบ้าง กรรมกรบ้าง
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 ปัญหาท่ีตามมาคือเยาวชนรุ่นหลงั ซึง่เยาวชนเหลา่นีส้นใจเทคโนโลยีแฟชัน่ตา่ง ๆ 

จากสงัคมเมืองมาก ไมเ่หน็ความส�าคญัของทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยูใ่นท้องถ่ินของตวัเอง  

ซึง่เป็นป่าชายเลนแหลง่อนบุาลสตัว์น�า้และมีความส�าคญัตอ่ระบบนิเวศสิง่แวดล้อม และ

เป็นท่ีท่ีก�าลงัจะถกูท�าลาย 

 ฮาริส มาศชาย หวัหน้ากลุ่มละครมาหยา และหวัหน้าโครงการฯ ได้มีแนวคิด 

ในการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนในชุมชนให้เกิดการตระหนักและรู้ เท่าทันสงัคม  

เทา่ทนัสือ่ และสามารถใช้สือ่ในการสือ่สารให้เกิดเป็น ชมุชน 3ดีวิถีสขุท่ีจะชว่ยในการพฒันา 

เด็กและเยาวชนไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาชมุชนของตวัเองได้ดี ชมุชน 3ดี วิถีสขุ เป็น 

กระบวนการเรียนรู้ผา่น ‘สื่อดี พืน้ท่ีดี และภมิูดี’ จงึถือเป็นการสร้างสรรค์ มีความเก่ียวข้อง 

และสอดรับจาก ‘ต้นน�า้’ สู่ ‘ปลายน�า้’ การมี ‘สื่อดี’ ก็เหมือน ‘ต้นน�า้’ ท่ีไปท�าให้เกิด

กระบวนการของการจดัการด้าน ‘พืน้ท่ี’ ในชมุชน ท�าให้เกิดพืน้ท่ีดี พร้อมกบัภมิูปัญญา

และภมิูคุ้มกนัท่ีดี

 จังหวดักระบ่ี จึงเป็นพืน้ท่ีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ซึ่งพืน้ท่ีมีสภาพปัญหา 

ในมิตขิองการพฒันาเดก็และเยาวชนได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การขจดัสื่อร้าย ไปพร้อมกบั 

การสร้างสือ่ดี ทัง้เดก็ในหลายวยั หลายกลุม่ ‘กลุม่เสยี กลุม่เสีย่ง กลุม่ใส’ ใช้ชีวิตใน 3 เส้นทาง  

‘ด�า เทา ขาว’ ภายใต้ปัจจยั ‘เสี่ยง’ ท่ีถือเป็นภยัคมุคามตอ่สขุภาวะ ไปพร้อมกบัการ ‘สร้าง’ 

และการ ‘เสริม’ เพ่ือให้เกิดแกนน�าเยาวชนในพืน้ท่ี ซึ่งมีแนวทางในการขบัเคลื่อนงาน  

“สร้างแกนน�าสู่การสร้างสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดพืน้ท่ีปลอดภัย” ส�าหรับเด็กและเยาวชน  

รวมถึงคนในชุมชนท่ีจะได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกนั จึงได้เกิดเป็น ‘ชุมชน 3ดีวิถีสขุ’  

ท่ีได้มองถึงปัญหาของชมุชนในพืน้ท่ี ถึงการเข้าถึงด้านสขุภาวะของเด็กในชมุชน เพ่ือให้ 

เกิดคุณภาพท่ีดี จากปัญหาและสถานการณ์ท่ีเด็กได้เผชิญกับสื่อในยุคเทคโนโลยี 

ของการเปลี่ยนแปลง ท่ีขาดความรับผิดชอบต่อชุมชน และการแสดงออกถึงความเป็น 

พลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นเป็น ‘พลเมืองต่ืนรู้’  แนวคิดเร่ือง ‘ชุมชน 3 ดี วิถีสุข’  

และ ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ ท่ีทางแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

สสส. สนบัสนนุ จึงเป็นปัจจยัเอือ้ท่ีสามารถให้เด็กและเยาวชนในชมุชนสามารถเข้าถึง  

ความดี ความงาม ความสขุ สูก่ารเช่ือมโยง จากบริบทการท�างานในชมุชน ของการน�า  
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‘สื่อสร้างสรรค์’ ซึ่งหมายถึง สื่อท่ีมีเนือ้หาสร้างเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 

ความคิดสร้างสรรค์  การเ รียน รู้  ทักษะการใช้ ชี วิต ทักษะการเท่าทันสื่อของ

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว

และสังคม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและใช้ชี วิตในสังคมท่ีมี 

ความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเป็นสขุ โดยมีประเด็น  

รอยแพ ปกู้ามดาบ ทะเลปนู ภาษาสงักะอู้  เป็น ‘เคร่ืองมือ’ ของการด�าเนินงานไปสูเ่ปา้หมาย

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 อารีส มาศชาย เล่าว่า การสร้าง ‘มคัคเุทศก์’ ในชมุชนสามารถช่วยสื่อสารและ

สร้างนกัสือ่สารเลา่เร่ืองในชมุชนหรือพืน้ท่ีให้เกิดการตระหนกัการรับรู้และความภาคภมิูใจ

ในชมุชนของตนเองได้ การพฒันาศกัยภาพกลุม่เยาวชนให้เกิดเป็นนกัสื่อสารสร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวชมุชนสร้างสขุ ถือเป็นการสร้างเจ้าบ้านท่ีดี ท่ีสง่เสริมเยาวชนในท้องถ่ินให้เกิด

การตระหนกัถึงการอนุรักษ์และเกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ส�าหรับเยาวชน ในการท�ากิจกรรม

ผา่นกระบวนการสร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นสื่อดี ซึง่สามารถสื่อสารไปยงัชมุชนให้ชมุชนหนัมา

แผนที่ชุมชนที่ด�าเนินโครงการ	(กรุณาร่างภาพพอสังเขป)
ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพง็	ต�าบลศาลาด่าน	อ�าเภอเกาะลันตา	จงัหวัดกระบี่

ชุมชนบ้านสังกาอู้	(ชุมชนชาวเลอูรักลาโวยจ)	ต�าบลศาลาด่าน	อ�าเภอเกาะลันตา	จงัหวัดกระบี่

พืน้ที่ผลกระทบระบบนิเวศ

พืน้ที่ชาวเลอูรักลาโวยจ
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ดแูลหว่งแหนอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมในชมุชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และ 

เกิดความยัง่ยืนผา่นกระบวนการนกัสื่อสารสร้างสรรค์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง

 การสร้างนกัสือ่สารสร้างสรรค์ในพืน้ท่ีภาคใต้ ท่ีมุง่หวงัให้เยาวชนในชมุชนเกาะลนัตา 

เป็นนักสื่อสารท่ีสามารถใช้สื่อในการส่งสารต่อได้ด้วยตนเอง (Prosumer) ในระยะ 

เร่ิมแรก การสร้างแกนน�าเยาวชนต้องสร้างด้วยการสร้างการตระหนักรู้ เน้นเยาวชน 

เป็นฐานการเรียนรู้ ใช้สื่อในพืน้ท่ีเป็นชอ่งทางในการสื่อสาร และมีภาคีเครือขา่ยท่ีเข้าร่วม

ในการจดัท�าโครงการให้ส�าเร็จลลุว่ง 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างพลเมืองต่ืนรู้ ในครัง้นี ้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกบัการปลกุพลงั Active Citizen 

สร้างพลเมืองเด็ก มองปัญหาและสถานการณ์ในพืน้ท่ี เล่าเร่ืองผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

ทดลองการรายงานขา่วใช้เคร่ืองมือใน SMART PHONE 
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ภาคเหนือ

 การรวมพลของภาคเหนือเร่ิมต้นเม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  

โดยคณะท�างานเครือขา่ยสื่ออาสาภาคเหนือตอนลา่ง จดัให้มีการประชมุ ณ ห้องประชมุ

เทศบาลต�าบลกงไกรลาศ อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีผู้ เข้าร่วมการประชุม  

18 คน เพ่ือพดูคยุกบัผู้หลกัผู้ ใหญ่ในชมุชน เพ่ือให้รับทราบเก่ียวกบัโครงการ จากนัน้ก็มี 

การประชุมเป็นระยะ เพ่ือก�าหนดประเด็นในการท�างาน ได้แก่ การประชุมสร้างความ

เข้าใจในการด�าเนินงานกบัผู้น�าชมุชน การจดัท�าถงัขา่ว การจดัหาเยาวชนจ�านวน 20 คน  

เพ่ือเข้าร่วมโครงการ การจดัเวทีสาธารณะ

 สถานท่ีจดัการประชมุและจดัอบรมสว่นใหญ่ใช้ท่ีองค์การบริหารสว่นต�าบลกงไก

ลาศ ซึง่ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถเดนิทางได้สะดวก มีอปุกรณ์อ�านวยความสะดวก และ

บคุลากรพร้อม เหมาะสมกบัการจดักิจกรรมอบรม อย่างไรก็ตาม วนัเวลาในการจดังาน

สว่นใหญ่เป็นวนัธรมดา ซึง่เป็นวนัท่ีคนในชมุชน และผู้ รับผิดชอบโครงการและคณะท�างาน

สะดวก แต่ไม่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

3 
การรวมตัวของกลุ่มคน

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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ท่ีเป็นนกัสือ่สารสร้างสรรค์ ซึง่จะสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมในวนัเสาร์และอาทิตย์หรือปิดเทอม 

ท�าให้กิจกรรมท่ีจดัขึน้บางครัง้ไมไ่ด้มีเดก็และเยาวชนเข้าร่วมด้วย

 ในระยะแรกของโครงการ ปรากฎว่าชมุชนต่ืนตวัในการรับรู้และเห็นความส�าคญั

ของแกนน�าชมุชน เน่ืองจากคนชมุชนท่ีเป็นชาวบ้านทัว่ไปนัน้ เข้าใจวา่เป็นประเดน็เก่ียวกบั 

การแก้ไขปัญหาน�า้ เป็นประเดน็ท่ีคอ่นข้างละเอียดออ่น และมีผลกระทบหลายด้าน เม่ือมี 

โอกาสท่ีสามารถร่วมหาทางแก้ไขปัญหาได้จึงให้ความมือ เพราะมีการแต่งให้ผู้น�าชมุชน 

ผู้ ใหญ่บ้านเป็นหนึ่งในคณะทางานท่ีร่วมกันคิด วางแผนและออกแบบกระบวนการ 

ตัง้แต่เร่ิมต้น แล้วยังมีนายอ�าเภอที่ให้ความส�าคัญกับโครงการ ส่วนผู้น�าโครงการ  

คือ ชูชาติ อุทยัชิต ก็มีความใกล้ชิดกับคนในพืน้ท่ี รู้และเข้าใจกระบวนการท�างานว่า 

หากจะคยุเร่ืองนี ้ ต้องคยุกบัใครจึงจะเกิดผล และเป็นนกัปฏิบตัิการประจ�าโครงการท่ีมี 

ความรู้ความสามารถ และสิง่ท่ีส�าคญัมากคือ การมีสว่นร่วมของสื่อมวลชนท้องถ่ิน ท�าให้

การรับรู้เก่ียวกบัโครงการกระจายตวัได้กว้าง

 ผู้ มีส่วนร่วมในโครงการนี ้ จึงมีทัง้ชาวบ้าน เยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สื่อมวลชน ได้แก่ เครือข่ายสื่ออาสาภาคเหนือตอนล่างสื่อสารมวลชนจังหวัดตาก  

สื่อสารมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก สื่อสารมวลชน 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ นายอ�าเภอกงไกรลาศ นายกเทศมนตรีเทศบาลกงไกรลาศ นายกองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลกง นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าฉนวน ทีมงานเน็ตอาสาดีแท็ค  

แกนน�าเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ และประชาชนชาวต�าบลทา่ฉนวน

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือจดัท�าโครงการมาระยะหนึง่ ก็ประสบปัญหามากพอควร จากปัจจยั 

หลายประการ ได้แก่ โครงการตัง้แตแ่รกนัน้ ไมไ่ด้มีการประชาคม สร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้ตรงกนัในชมุชนวา่จะขบัเคลื่อนและถ่ายทอดแงม่มุไหนท่ีเก่ียวกบัน�า้ ชาวบ้านเข้าใจวา่ 

โครงการจะมาวางแผนบริหารจัดการน�า้มากกว่า ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วม 

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน กศน. ก็ไม่มีการหาแกนน�ากลุ่มเด็กเยาวชนท่ีสามารถเป็นผู้น�า 

ในการขบัเคลื่อนงาน หรือเป็นแกนน�าในพืน้ท่ีท่ีสามารถเป็นตวัหลกัในการท�ากระบวนการ 
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จงึมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ เป็นการปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ

ชุมชน	เน่ืองจากสถานการณ์น�า้เป็นประเดน็ท่ีคอ่นข้างละเอียดออ่น หากน�าเสนอในแงม่มุ

ตามวตัถปุระสงค์เดมิ ท่ีวา่ ‘สถานการณ์น�้าท่วมเป็นปัญหาทีท่กุคนต้องช่วยกันแก้ไข’ 

นัน้จะท�าให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน อาทิ การผลกัดนัน�า้ไปสูท่ี่อ่ืน ก็จะเกิดปัญหากบั

อ�าเภอหรือจงัหวดัใกล้เคียง ทิศทางของประเดน็จงึกลบัไปอยูท่ี่ความจริงท่ีวา่ ชาวบ้านนัน้

ก็อยูก่บัน�า้ได้มาตลอด มีวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัน�า้ มีอาชีพมีรายได้จากน�า้ ควรคดิวา่หากน�า้มา 

ก็ไม่ใช่ปัญหา หากไม่มีน�้าเสียอีกจะล�าบาก การอยู่กบัน�า้ของชาวท่าฉนวนเป็นเร่ืองท่ี 

นา่ภมิูใจและเม่ือชาวบ้านเกิดความรู้สกึด้านบวกแล้ว จงึเกิดเร่ืองราวดี ๆ  ให้น�าเสนอผา่นสือ่ 

ได้อยา่งสร้างสรรค์หลายเร่ือง เชน่ วิถีชีวิตการอยูก่บัน�า้ของชาวทา่ฉนวน ทา่ฉนวนโมเดล 

ภมิูปัญญาการอยูก่บัน�า้ 

ภาคกลาง

 อ�าเภอศรีสวสัดิ์ เป็นพืน้ท่ีชนบทคนชายขอบ ท่ีขาดโอกาสการเรียนรู้ ส่วนใหญ่

เป็นคนกะเหร่ียงท่ีได้สญัชาติไทย แต่ยงัคงไว้ซึ่งวฒันธรรมของชาวกะเหร่ียง ปกครอง

กันเองแบบพึ่งพา มีพืน้ท่ีกว้าง ชุมชนอยู่แบบเป็นกลุ่ม อยู่พืน้ท่ีสูง และยังเป็นต้นน�า้  

มีโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาชาวเขา เยาวชนกลุ่มชาติพนัธุ์ชาวกะเหร่ียง-ไทย 

และประชากรการพฒันาแบบองค์รวมบ้าน วดั โรงเรียน สว่นชมุชนบ้านตีนตกเป็นชมุชน

ชนบทท่ีอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง ไปอีกกว่า 149 กิโลเมตร พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่า อยู่บน

ท่ีราบสงู อยู่ในเขตอทุยานและป่าสงวน การเดินทางไม่สะดวก สิ่งอ�านวยความสะดวก

อันได้แก่ระบบสาธารณูปโภคไม่ดีนัก ไม่มีไฟฟ้าใช้ยัง สญัญาณโทรศัพท์เข้าถึงเพียง 

เครือข่ายเดียว และสญัญาณอินเทอร์เน็ตเข้าได้จุดเดียวและไม่เสถียร นบัเป็น ‘ชุมชน 

หลงัเขา’ ‘ชมุชนชายขอบ’ ‘ชมุชนชาติพนัธุ์’ โดยแท้ แตใ่นขณะเดียวกนัชมุชนบ้านตีนตก 

เป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบด้วยภูเขาต้นไม้และมี 

ความสวยงามของธรรมชาติ  เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเ ท่ียว กลุ่มรถแรลลี ่ 
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และเหมาะจะเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวทางธรรมชาติ  หรือท่องเ ท่ียวทางวัฒนธรรม  

ปัญหาหลักของชุมชนคือการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทัง้ขยะท่ีเกิดในชุมชน  

และขยะท่ีเกิดจากนกัเดนิทางทอ่งเท่ียวท่ีทิง้ขยะระหวา่งทางไปศรีสวสัดิ์

 โครงการปิดถังขยะ จึงเ กิดขึน้  โดยใช้โรงเ รียนตารวจตระเวนชายแดน 

มิตรมวลชน 2 เป็นพืน้ท่ีในการจัดกิจกรรม ซึ่งแม้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีพร้อมท่ีสุด ก็ยัง 

ไมพ่ร้อมในด้านอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงระบบโทรคมนาคม  

ท่ีคุณภาพอาจต�่ากว่า 2 จี ส่วนเวลาในการจัดกิจกรรม ก็จ�าเป็นต้องยึดวนัเวลาท่ีคน 

ในชมุชนสะดวก ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ การท�าภารกิจต่าง ๆ เช่นการเก็บเห็ด  

และต้องเป็นวนัท่ีไม่ต้องประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เน่ืองจากชาวกระเหร่ียงค่อนข้างเคร่ง 

ในศาสนา 

 ในการออกแบบกิจกรรมนัน้ ก็ย่ิงยากหนกัขึน้ เพราะชาวกระเหร่ียงท่ีน่ี มีปัญหาด้าน

การสื่อสาร ไม่เพียงแต่ไม่มีอปุกรณ์สื่อสาร หรือการสื่อสารยงัเข้าไม่ถึงทกุบ้าน แต่ยงัมา 

จากภาษาท่ีใช้เป็นภาษากระเหร่ียง ย่ิงพ่อเฒ่าแม่เฒ่านัน้ แทบจะสื่อสารกันไม่รู้เร่ือง  

การศกึษาก็มีปัญหาอยูม่าก

 อย่างไรก็ตาม ชมุชนนีมี้ความต่ืนตวัในการรับรู้และเห็นความส�าคญัของแกนน�า

ชมุชน จากการท่ีไมมี่โครงการเข้าถงึมาก เพราะภาคประชาสงัคม ภาครัฐ หนว่ยงานท้องถ่ิน  

และเจ้าอาวาสตา่งคิดวา่เป็นเร่ืองท่ียาก ไม่สามารถท�าได้ ท่ีส�าคญัคือวฒันธรรมท่ีเคารพ

นบัถือและเช่ือฟังผู้น�าชุมชนตามธรรมชาติของชาวกระเหร่ียง ท�าให้คนในชุมชนพร้อม 

จะเดินตามผู้น�า คณะท�างานโครงการจึงเร่ิมจากการท�าความเข้าใจกับผู้น�าชุมชนให้มี 

ความเข้าใจท่ีตรงกนั ท�าให้การขบัเคลื่อนง่ายขึน้ มีผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านคณุครู 

ในชมุชนท่ีให้ความร่วมมือ

 การออกแบบกระบวนการของท่ีน่ี มีลกัษณะเดน่อยู ่2 ประการคือ ประการแรก มีการใช้ 

ประเด็นขยะเป็นเคร่ืองมือ สว่นประการท่ี 2 คือ ทกุครัง้ท่ีตัง้วงคยุกนั คณะท�างานจะพดู

คยุเร่ืองชีวิตประจ�าวนั เร่ืองท่ีชาวบ้านอยากสนทนา ไมไ่ด้ตัง้หน้าตัง้ตาคยุเฉพาะเร่ืองขยะ  



45

แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะวกกลบัมาสู่ประเด็นขยะ ซึ่งเป็นประเด็นหลกัในการขบัเคลื่อนโครงการ  

นับว่าเป็นการใช้สื่อพืน้บ้านในการสื่อสาร สื่อสารกันแบบปากต่อปาก ล้อมวงกินข้าว

พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน สร้างความเข้าใจกันอย่างง่าย ๆ แก้ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ 

และสญัญาณอินเทอร์เน็ตท่ีเข้าไมถ่งึหรือเข้าถงึเพียงเลก็น้อย 

 กระบวนการพดูคยุเร่ืองขยะ ก็เร่ิมจากการสร้างความเข้าใจร่วมกนัในชมุชนเร่ือง

การคดัแยกขยะ การท�าปุ๋ ยหมักชีวภาพจากขยะเปียก การท�าปุ๋ ยไส้เดือน ซึ่งเป็นการ 

ให้ความรู้สอดแทรกในการประชมุประจ�าเดือนของหมู่บ้านท่ีศาลาวดั เพ่ือให้เกิดความรู้ 

ในการบริหารจดัการขยะตามวตัถุประสงค์ของโครงการ จากนัน้จึงมีการก�าหนดหวัข้อ 

ในการท�างาน วางแผนการท�างานและจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้เด็กและเยาวชน 

แบ่งกลุ่มย่อย เป็น 4 กลุ่มช่วยกันระดมความคิดในประเด็น ‘เห็นอะไรดี ๆ ในชุมชน’ 

และ ‘อยากท�าอะไรในชมุชน’ ซึง่เดก็และเยาวชนโดยสว่นใหญ่ก็จะสามารถบอกข้อดีของ 

ชมุชนได้วา่เร่ืองอะไร เหน็อะไรท่ีเป็นข้อดีของชมุชนเชน่ ทรัพยากรธรรมชาต ิกีฬา วฒันธรรม

นอกจากนัน้จงึให้เดก็และเยาวชนได้ลงพืน้ท่ีศกึษาความส�าคญัของสถานท่ีตา่ง ๆ  ในชมุชน 

ก่อนท่ีจะกลบัมาผลติสือ่ เป็นการสร้างความตระหนกัให้กบัเดก็และเยาวชน เป็นกระบวนการ 

ท่ีดีในการผลติสือ่อยา่งสร้างสรรค์ โดยมุง่เน้นให้เดก็ในชมุชนกล้าคดิ กล้าท�า และลกุขึน้มา

ท�ากิจกรรมเพ่ือชมุชนด้วยตนเองโดยไมต้่องรอค�าสัง่จากผู้ใหญ่ในชมุชนเพียงอยา่งเดียว

 กระบวนการสือ่สารของคณะท�างานจะบรูณาการกบัประเดน็อ่ืน ๆ  เน่ืองจากข้อจ�ากดั 

ในด้านการเดนิทางของคนในชมุชนท่ีคอ่นข้างลาบาก เม่ือจดักิจกรรมหนึง่เวทีจงึบรูณาการ 

กบัหลาย ๆ  ประเดน็ท่ีขบัเคลือ่น ซึง่มีข้อดีคือชมุชนเปิดใจ แตห่ากบริหารจดัการไมดี่ ประเดน็ 

‘ปิดถงัขยะ’ ก็อาจคลาดเคลื่อนไปสูเ่ร่ืองสิง่แวดล้อม การทอ่งเท่ียว หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ 

 จดุเดน่อีกประการหนึง่ของโครงการท่ีน่ี คือ เป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ทกุภาคส่วน เร่ิมตัง้แตค่ณะท�างานในพืน้ท่ีเป็นหลกั เทศบาลต�าบลเขาโจด ส�านกังานป่าไม้  

เครือข่ายสื่อมวลชน ภาคเอกชนห้างสรรพสินค้าโรบินสนัท่ีเอือ้เฟือ้สถานท่ีห้องประชุม  

ร้านโล้วเฮงหมง ร้านจ�าหนา่ยรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ท่ีท�าธรุกิจเพ่ือสงัคม ปราชญ์ชาวบ้าน 

ผู้น�าชมุชน คณุครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ท่ีร่วมในการขบัเคลื่อน
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โครงการท�าหน้าท่ีแปลภาษากลางเป็นภาษาท้องถ่ินให้คนในชมุชนเข้าใจ สถาบนัอดุมศกึษา 

ท่ีร่วมส�ารวจพืน้ท่ี ให้ความรู้ เครือข่าย DTAC เน็ตอาสา เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถ่ิน  

ช่อง 11 ท่ีมีจิตอาสาช่วยเป็นวิทยากรอบรมสอนการตดัต่อวีดิโอและช่วยเผยแพร่ผลงาน

ชมุชน

 สดุท้ายคือผู้จดัท�าโครงการ ท่ีไม่เพียงแตทุ่่มเทแรงกายแรงใจ ประสานสิบทิศ แต่

ยงัมอบก�าลงัเงินจดัซือ้อปุกรณ์มือถือเลก็ ๆ เพ่ือให้เยาวชนท่ีร่วมโครงการ สามารถเรียนรู้ 

ฝึกฝน และผลติสือ่สร้างสรรค์ออกมาได้ เป็นการค้นพบแกนน�าเยาวชนรักบ้านเกิด เกิดแกน

น�าเยาวชนท่ีลกุขึน้มาท�ากิจกรรมเพ่ือชมุชน ตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้และเป็นนกัสื่อสารสร้างสรรค์

ภาคอีสาน

 เทศบาลต�าบลทา่พระ เป็นชมุชนท่ีคอ่นข้างเข้มแขง็เป็นทนุเดมิเน่ืองจากเป็นชมุชน

เมืองท่ีอยูใ่นการดแูลของเทศบาลต�าบลทา่พระ โดยการบริหารของนายกเทศมนตรีท่ีเป็น

คนในพืน้ท่ี และเป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีวิสยัทศัน์ท�าให้การท�างานกบัชมุชน การสร้างความร่วม

มือกบัชมุชนค่อนข้างง่าย ประกอบกบัเป็นชมุชนท่ีมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจหลายด้านทัง้ใน

เร่ืองของประวตัชิมุชน สถานท่ีส�าคญัได้แก่ หมีใหญ่ สถานีรถไฟทา่พระ ซึง่เป็นประเดน็ท่ี

ท�าให้เกิดการมีสว่นร่วมในชมุชน นอกจากนี ้ ยงัมีโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีท่ีสามารถเป็นก�าลงั

ส�าคญัได้ดี คนในชมุชนตลาดทา่พระเม่ือเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการก่อให้เกิด

ความร่วมมือ 

 โครงการเรารักท่าพระเร่ิมขึน้มาระยะหนึ่ง แต่ปัจจัยท่ีเป็นแรงขับคือ การท่ี 

การรถไฟแหง่ประเทศไทยมีนโยบายจะท�ารถไปรางคู ่ซึง่ต้องย้ายสถานีรถไฟทา่พระเดมิออก  

ชาวท่าพระได้ประสานเพ่ือขอสถานีเดิม ซึ่งมีเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ไว้ แต่ก็ได้รับ 

ค�าตอบว่าต้องซือ้ในราคาค่อนข้างแพง การจะใช้งบประมาณของเทศบาลก็ดเูหมือนจะ

เป็นไปไมไ่ด้ ชาวทา่พระ โดยนายกเทศมนตรีพิสทุธ์ อนตุรองักรูเป็นผู้น�า ซึง่เป็นคนรุ่นใหม่



47

ท่ีมีวิสยัทศัน์ในการท�างานพฒันา และเป็นคนในพืน้ท่ีมีบ้านเกิดอยูท่ี่ชมุชนทา่พระ ท�าให้มี 

จิตส�านึกรักบ้านเกิดและเข้าใจบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี รวมทัง้ทีมงานท่ีส่วนใหญ่ 

เป็นพนกังานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพ  วางแผนระดมทนุจากทกุด้าน ไมว่า่ 

จะเป็นการเขียนโครงการของบประมาณเพ่ือพัฒนาพืน้ท่ี การระดมทุนจากชาวบ้าน  

ภาคเอกชน นอกจากนี ้ การท่ีมีสื่อมวลชนท่ีเข้มแข็ง ช่วยกระจายข่าว ก็ท�าให้เกิด 

การรวมตวักนัอยา่งเข้มแข็งของชาวบ้าน 

 สถานท่ีจัดกิจกรรมได้แก่ ท่ีโรงเรียนในพืน้ท่ี สถานท่ีสาคัญในชุมชน และ 

ตลาดทา่พระ เพราะเป็นสถานท่ี ๆ เดนิทางได้สะดวกแก่กลุม่เปา้หมาย มีอปุกรณ์อ�านวย

ความสะดวกพร้อมและสามารถบริหารจดัการได้ 

 การออกแบบกระบวนการ มีการให้เด็กและเยาวชนได้ลงพืน้ท่ีศกึษาความสาคญั

ของสถานท่ีตา่ง ๆ  ในชมุชนก่อนท่ีจะกลบัมาผลติสือ่ เป็นการสร้างความตระหนกัให้กบัเดก็

และเยาวชน เป็นกระบวนการท่ีดีในการผลติสือ่อยา่งสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรทกุระดบั คณุครูแกนน�าจากโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ

ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลทา่พระ โรงเรียนชมุชนบ้านทา่พระ โรงเรียนบ้านหนองบวัดีหมี 

วิทยาลยัเทคนิคนครขอนแก่น (ซึง่เดมิคณุครูอาจมองวา่เป็นการเพ่ิมภาระ)

 กระบวนการท�างานของท่าพระ ถือว่าเดินไปได้ค่อนข้างราบร่ืน ทัง้นี ้ เพราะ

กระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น แกนน�าชาวบ้าน ปราชญ์ชมุชนได้มีสว่นร่วมกบั

โครงการตัง้แตก่ารประชมุท�าความเข้าใจ และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อ�านวยความสะดวก

ในการลงพืน้ท่ีศกึษาชมุชน คนในชมุชนท่ีเป็นผู้ปกครองของเยาวชน เม่ือบตุรหลานได้มา

เข้าร่วมท�ากิจกรรมโครงการ ก็จะรับทราบและร่วมให้ก�าลงัใจ ร่วมช่ืนชมผลงาน สิง่ท่ีเป็น

ปัจจยัส�าคญัมาก คือการมีพืน้ท่ีแสดงความสามารถของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการอย่าง

สม�่าเสมอ ทัง้ท่ีตลาดท่าพระ การน�าองค์ความรู้ไปพดูคยุท่ีโรงเรียนเพ่ือกระจายความรู้

ตอ่ ประกอบกบัสื่อมวลชนท่ีเผยแพร่เร่ืองราวอย่างสม�่าเสมอ โดยมีคณุสมุาลี สวุรรณกร 

ประธานเครือขา่ยสื่อศิลปวฒันธรรมชนุอีสาน ซึง่เป็นท่ีปรึกษาโครงการท่ีมีบทบาทสาคญั

ในเร่ืองการเช่ือมร้อยเครือขา่ยสื่อมวลชนตา่ง ๆ ในจงัหวดัขอนแก่น ให้เข้ามามีสว่นร่วมใน
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การขบัเคลื่อนโครงการร่วมกนั ท�าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ผู้ ท่ีมาเท่ียวชมตลาดทา่พระก็

จะได้รับรู้รับทราบและต่ืนตวัเหน็ความส�าคญัโครงการ

ภาคใต้
 

 อ�าเภอเกาะลันตา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมติดอันดับท่ี 5 ของ

ประเทศ ด้วยมีความสวยงามของทรัพยากรทางทะเล ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติตา่งมี 

ความต้องการท่ีจะมาทอ่งเท่ียวท่ีเกาะลนัตา ซึง่เป็นการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กบั

คนในชมุชน แตก่ารเข้ามาของความเจริญแบบไมมี่การวางแผนตัง้รับ ได้สร้างปัญหาให้กบั

คนในชมุชนเชน่เดียวกนั นัน่คือปัญหาขยะ ปัญหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทะเลปนู ปกู้ามดาบ การสร้างเส้นทางแพข้ามฝ่ังเพ่ิม และวิถีชีวิตชาวเลและ ภาษาสงักาอู้

ท่ีเลือนหาย 

 ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง และ ชุมชนบ้านสงักาอู้  (ชาวเลอรัูกลาโว้ย) ต.ศาลาด่าน 

อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี พืน้ท่ีซึง่เป็นเส้นทางในการขนสง่ถ่านหิน และเป็นพืน้ท่ีป่าชายเลน

แหล่งเพาะพนัธุ์อนบุาลสตัว์น�า้ และเป็นพืน้ท่ีอาศยัของกลุ่มชาติพนัธ์ชาวเลอรัูกลาโว้ย  

ยังเป็นชุมชนท้องถ่ินของชาวประมง เป็นชุมชนดัง้เดิมของชาวเลชาติพันธุ์อูรักลาโวย 

ซึง่ชาวเลอรัูกลาโว้ยได้ช่ือว่าเป็นพวกท่ีมีความสามารถในการด�าน�า้แทงปลา จบักุ้ งมงักร

ด้วยมือเปลา่ และด�าเก็บหอยชนิดตา่ง ๆ มีวิถีชีวิตและภาษาเป็นของตนเอง

 โครงการของภาคใต้เร่ิมจากคณะท�างาน โดยมีแกนน�าคือ ฮารีส มาศชาย ทัง้ฮารีส 

และคณะท�างานเป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในเร่ืองการผลิต

สื่อสามารถออกแบบรูปแบบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ด้วยมีประสบการณ์จากการจดั 

กระบวนการในพืน้ท่ี และเป็นสือ่มวลชนมืออาชีพ ซึง่ได้น�าเครือขา่ยแกนน�าเดก็และเยาวชน

ท่ีเป็น ‘แกนน�าแถวสอง’ ท่ีเกิดจากโครงการ KiddeeIdol สามารถชว่ยงานด้านตา่ง ๆ และ

เป็นแบบอย่างให้กบัเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ โดยให้แกนน�าแถวสองจากโครงการคิดดี  
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ไอดอลสื่อดีมีไอเดียท่ีผลิตขึน้ได้แสดงศกัยภาพ ในการจดักระบวนการต่าง ๆ ท�าหน้าท่ี 

ในการเป็นพิธีกร พ่ีเลีย้ง เป็นวิทยากร ซึง่การท่ีให้เดก็และเยาวชนเรียนรู้กนัเองในลกัษณะ 

พ่ีสอนน้องนัน้ เป็นอบุายท่ีแยบยล ได้ผลดีกวา่ให้ผู้ใหญ่มาสอน เพราะเม่ือเดก็และเยาวชน

วยัใกล้เคียงกนั พดูคยุแลกเปลีย่นถ่ายทอดความรู้ร่วมกนันัน้จะท�าให้เข้าใจงา่ย นอกจากนี ้ 

ยังมีการหนุนเสริมจากเครือข่าย ทัง้แกนน�าชุมชนสถานศึกษา ประชาสมัพนัธ์จังหวดั  

นายอ�าเภอถือได้วา่เป็นโครงการท่ีได้รับความสนใจและการร่วมมือจากบคุคลภายนอก

 การออกแบบกระบวนการท่ีเร่ิมจากตวัเด็กและเยาวชนเป็นร่วมกันคิด ร่วมกัน

ออกแบบ ‘เกาะลนัตาในฝัน’ โดยให้ผู้ใหญ่เป็นคนชีเ้ปา้หรือให้ข้อมลูตา่ง ๆ  แตโ่ดยสว่นใหญ่ 

เด็กและเยาวชนจะได้แสดงศักยภาพร่วมคิด ร่วมออกแบบและลงมือท�าก่อให้เกิด 

ความรู้สกึเป็นเจ้าของผลงาน หรือเป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการ

คดัเลือกเยาวชนร่วมโครงการนัน้ โรงเรียนเป็นผู้คดัเลือก โดยพิจารณาจากความสามารถ

ในการแสดงออก ส่วนใหญ่จึงเป็น ‘นกักิจกรรม’ อยู่แล้ว ซึ่งเช่ือว่า เม่ือนกัเรียนกลุ่มนี ้

ได้มาเรียนรู้ท่ีจะเป็นนกัสือ่สารสร้างสรรค์ พวกเขาก็จะสามารถเป็น ‘ผู้น�าการเปลีย่นแปลง’  

ในโรงเรียนได้ตอ่ไป

 ลองพิจารณาเครือขา่ยภาคีของภาคใต้ ดงันี ้(1) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสขุภาพ (สสส.) แผนงานสื่อศลิปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพ (2) มลูนิธิรณรงค์เพ่ือ

การไมส่บูบหุร่ี (3) ทีมวิชาการหนนุเสริมสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม สถาบนัปัญญาภิวฒัน์  

(4) ทีมตดิตามและประเมิน มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม (5) โครงการไอดอล คดิดี สื่อดี 

มีไอเดีย (Creative Communication For Health) “นกัสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสขุภาวะ” 

เปลี่ยนสงัคมด้วยพลงัคนรุ่นใหม่ (6) โครงการวิจยัศกึษาผลกระทบการท่องเท่ียวชมุชน 

สถาบนัการจดัการระบบสขุภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  (สจรส.มอ.) (7) สาขา

นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี (8) สาขา

นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต (9) สาขานิเทศศาสตร์ และ

สาขาพฒันาชมุชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (10) โรงเรียนลนั

ตาราชประชาอทิุศ (11) โรงเรียนบ้านสงักาอู้  (12) โรงเรียนคลองยางประชานสุรณ์ (13) 

โรงเรียนวดัเกาะลนัตา (14) โรงเรียนเมตตาธรรม (15) โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี (16) โรงเรียน 
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บ้านทุ่งหยีเพ็ง (17) โรงเรียนบ้านร่าป ู (18) โรงเรียนบ้านร่าหมาด(19) โรงเรียนบ้านลิกี  

(20) โรงเรียนบ้านคลองย่านัด (21) โรงเรียนบ้านปากคลอง (22) โรงเรียนบ้าน

โละใหญ่ (23) โรงเรียนบ้านคลองโตนด (24) โรงเรียนคลองนิน (25) โรงเรียนบ้าน

เขายาง (26) โรงเรียนบ้านหลังโสด (27) โรงเรียนบ้านโคกยูง (28) โรงเรียนชุมชน 

บ้านศาลาด่าน (29) โรงเรียนบ้านพระแอะ (30) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จงัหวดักระบ่ี  

(31) นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวอ�าเภอเกาะลนัตา (32) ประธานชมุชนการท่องเท่ียว 

บ้านทุง่หยีเพง็ (33) สื่อมวลชนกระบ่ีอาสาร่วมสร้างสงัคมกระบ่ีปลอดบหุร่ี (34) สภาเดก็ 

และเยาวชน จังหวดักระบ่ี (35) กลุ่มละครมาหยา จังหวดักระบ่ี(36) สโมสรลูกปูด�า  

จงัหวดักระบ่ี (37) ดีเทค เน็ตอาสา (38) ห้างสรรพสนิค้า บิ๊กซี สาขากระบ่ี (39) บริษัท

หาดทิพย์ จ�ากดั สาขากระบ่ี (40) สายการบนิ แอร์ เอเชีย สาขากระบ่ี  (41) บริษัท สง่เสริม 

ทรานเซอร์วิส จ�ากดั (42) บริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาเกาะลนัตา (43) อ�าเภอเกาะลนัตา 

(44) เทศบาลต�าบลเกาะลนัตาใหญ่ (45) สนง.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

จงัหวดักระบ่ี (46) สนง.วฒันธรรมจงัหวดักระบ่ี (47) สนง.ประชาสมัพนัธ์จงัหวดักระบ่ี  

(48) สนง.การท่องเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดกระบ่ี (49) ผู้ ใหญ่บ้าน บ้านสังกาอู้   

นายนิรันดร์ หาญทะเล เป็นชาวอุรักละโว้ยซึ่งเป็นชาติพันธุ์ เก่าแก่ท่ีอาศัยอยู่บน 

เกาะลันตา และเป็นผู้ มีภูมิ รู้ เ ก่ียวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนเป็นอย่างดี  

(50) สถานีวิทย ุ104 วิทยเุพ่ือการทอ่งเท่ียวจงัหวดักระบ่ี (51) สถานีวิทย ุ96 ยไูนตีเ้รดโิอ  

(52) สถานีวิทยุ 99 วิทยุเพ่ือคุณธรรมและจริยธรรมจังหวัดกระบ่ี (53) หนังสือพิมพ์  

สยามโฟกสั (54) หนงัสือพิมพ์ กระแสใต้ (55) หนงัสือพิมพ์ สมิหลาไทม์  (56) ชอ่งNBT  

ขา่วภมิูภาค ภเูก็ต (57) ชอ่ง กระบ่ีเคเบลิทีวี (58) ชอ่งยทูปู จงัฮู้  Ch. (59) เวบ็ไซค์ขา่ว ศนูย์ขา่ว 

ภาคใต้  (60) เวบ็ไซค์ขา่ว ศนูย์ขา่วท้องถ่ิน 4ภาค (61) เวบ็ไซค์  artculture4health.com  

(62) เว็บไซค์ dekthaimusl im.com (63) เว็บไซค์ facebook/Kiddeeidol  

(64) สื่อมวลชนกระบ่ีอาสา

 การท่ีคณะท�างานส่วนใหญ่มีทกัษะทางด้านนิเทศศาตร์ ประกอบกบัเครือข่ายท่ี

กว้างขวางตามท่ีกลา่วมาแล้ว ท�าให้มีการออกแบบใช้สื่อประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอยา่งตอ่

เน่ืองผา่น Social media สร้างความน่าเช่ือถือในการท�างาน  นบัวา่สามารถใช้สื่ออยา่ง

สร้างสรรค์เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึง่ โดยบรูณาการกบัสื่อกิจกรรม เน่ืองจาก
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เดก็และเยาวชนท่ีเข้ารับการอบรมเป็นนกัสือ่สารสร้างสรรค์นัน้ สว่นใหญ่เป็นคนในพืน้ท่ีและ

เม่ือมีการลงพืน้ท่ีถ่ายท�าสื่อสารคดี สะท้อนปัญหาในชมุชนนัน้สามารถสร้างความต่ืนตวั 

ให้เกิดขึน้ได้ เพราะเป็นช่วงท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียวมากนกั แกนน�าชาวบ้านจะรับรู้รับทราบ  

เห็นการท�ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนตลอด บางส่วนยังได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูล  

ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นประกอบด้วย นอกจากนี ้ 

คณะท�างานยังมีการจัดกิจกรรมคืนความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง ใช้คาราวานด็กใน

การประชาสมัพันธ์ ท�าให้คนในชุมชนมาร่วมงาน เพ่ือชมผลงานของเด็กและเยาวชน 

ท่ีเป็นลกูหลานแล้ว บางส่วนชาวบ้านท่ีมีอาชีพค้าขายก็ได้มาเข้าร่วมเปิดร้านขายของ 

ในงาน สร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัว การท่ีคนในชุมชนเห็นประโยชน์ร่วมกนั  

จงึเกิดความต่ืนตวั 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างพลเมืองต่ืนรู้ ในครัง้นี ้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง จากอาจารย์ยทุธนา กาเดม็ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัยะลา ไปพร้อมกบัการปลกุพลงั Active Citizen สร้างพลเมืองเด็ก มองปัญหา

และสถานการณ์ในพืน้ท่ี โดยผู้ ใหญ่บ้านสงักาอู้  นายนิรันดร์ หาญทะเล เป็นผู้ เล่าเร่ือง  

การสื่อสารผา่นทางโซเชียลมีเดียล จากดีแทคเน็ตอาสา การเขียนขา่วเชิงสารคดี โดยคณุ

รุ่งทิพย์ จนัทร์คง การสร้างถงัขา่ว ผา่นการทดลองการรายงานขา่วใช้เคร่ืองมือใน SMART 

PHONE พร้อมลงพืน้ท่ีในการถ่ายท�าและการผลิตสื่อผ่านสารคดี และเรียนรู้ขัน้ตอน 

การผลติและถ่ายท�า จากกลุม่ละครมาหยา   

 

 ดังนัน้ ในแง่กระบวนการสร้างเยาวชนต่ืนรู้และการจัดการความรู้ของภาคใต้  

จงึน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง เพราะการสร้างนกัสื่อสารสร้างสรรค์ในพืน้ท่ีภาคใต้ ท่ีมุ่งหวงัให้

เยาวชนในชมุชนเกาะลนัตาเป็นนกัสื่อสารท่ีสามารถใช้สื่อในการสง่สารตอ่ได้ด้วยตนเอง 

(Prosumer)  ในระยะเร่ิมแรก การสร้างแกนน�าเยาวชนสร้างด้วยการสร้างการตระหนกัรู้ 

เน้นเยาวชนเป็นฐานการเรียนรู้ ใช้สือ่ในพืน้ท่ีเป็นชอ่งทางในการสือ่สาร และมีภาคีเครือขา่ย 

ท่ีเข้าร่วมในการจดัท�าโครงการให้ส�าเร็จลลุว่ง  ซึง่เป็นกระบวนท่ีสามารถสร้างการยัง่ยืนให้

กบัชมุชนได้ เพราะมีการท�างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีล้วนอยากพฒันาเยาวชน 

ในท้องถ่ินให้เป็นนกัสื่อสารสร้างสรรค์ในชมุชน เยาวชนได้มองเห็นปัญหาของชมุชนด้วย
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ตนเองผา่นกระบวนการระดมสมอง การหาต้นตอของปัญหา ผา่นการวิเคราะห์สภาพปัญหา

ชมุชนปัจจบุนั มองประเดน็ในพืน้ท่ีท่ีเดก็ ๆ  เยาวชนท่ีเข้าอบรมสนใจ และต้องมีความเข้าใจ

ในประเดน็ปัญหานัน้อยา่งถ่องแท้ จนสามารถวิเคราะห์และผลติสือ่ พร้อมสือ่สารออกไปได้  

เยาวชนได้ลงพืน้ท่ี เรียนรู้กระบวนการในการผลิตงานด้วยตนเอง ท�าให้เยาวชนสามารถ

สะท้อนความจริงและมุมมองของตนเองได้ออกมาดีเย่ียม กระบวนการในการสร้าง 

นักสื่อสารสร้างสรรค์นี ้ เน้นเร่ืองของการสร้างเยาวชนท่ีเป็นพลเมืองต่ืนรู้ ท่ีรับรู้แล้ว  

ตระหนกัถึงปัญหา โดยจะเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีความรู้ท่ีมากกว่า สื่อสารสู่ชมุชนอย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่สามารถสง่สารให้ผู้ อ่ืนในชมุชนตระหนกัถงึปัญหานัน้ได้เชน่กนั 

เกร็ดความรู้	เร่ืองการมีส่วนร่วม

 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553)1 ได้กลา่วถงึประเภทของการมีสว่นร่วมโดยสามารถ

จ�าแนกการมีสว่นร่วมออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 1) การมีสว่นโดยตรง การมีสว่นร่วมในการบริหารเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการตดัสนิใจ

เป็นส�าคญั  ดงันัน้ ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หวัหน้าโครงการ 

มักจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ข้อคิด  

ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอยา่งอาจมีอปุสรรค ไมส่ารถแก้ปัญหาให้ลลุว่งไปได้ด้วย

ดี จงึจ�าเป็นต้องให้บคุคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตดัสนิใจ เพ่ือให้ผลการตดัสนิใจเป็นท่ียอมรับ

แก่คนทัว่ไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสทิธิภาพ การมีสว่นร่วมโดยตรงจงึมีสาระส�าคญัอยูท่ี่วา่ 

เป็นการร่วมอยา่งเป็นทางการและมกัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เชน่ ค�าสัง่แตง่ตัง้ หนงัสือ

เชิญประชมุ บนัทกึการประชมุ เป็นต้น

 2) การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเร่ืองของการท�ากิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้ร่วมในการตัดสินใจ 

ในกระบวนการบริหาร แต่เป็นเร่ืองของการให้การสนบัสนนุ ส่งเสริมให้บรรลเุป้าหมาย

เทา่นัน้ เชน่ การบริจาคเงิน ทรัพย์สนิ วสัดอุปุกรณ์ แรงงาน เข้าชว่ยสมทบ ไมไ่ด้เข้าร่วม

ประชมุแตยิ่นดีร่วมมือ เป็นต้น

1 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. (2553). การบริหารจดัการศกึษาแบบมีสว่นร่วม: ประชาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และราชการ. 

พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.
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ลักษณะการมีส่วนร่วม

 ลกัษณะการมีสว่นร่วมนัน้ จะพิจารณาได้หลากหลาย ขึน้อยูก่บัวา่จะสนใจศกึษาใน

ประเดน็บ้าง ประเดน็ท่ีนา่สนใจในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม คือ การเน้นลกัษณะ

การมีสว่นร่วมในประเดน็ท่ีเกิดจากกิจกรรม เชน่ การเข้าร่วมแสดงความคดิเหน็ในประโยชน์

สาธารณะ การเข้าร่วมในการตดัสนิใจ การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลกัษณะองค์กร

ชมุชน ฯลฯ  การมีสว่นร่วมจะมีลกัษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาวา่ผู้น�าเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าไปร่วมในการใช้อ�านาจและมีบทบาทในการควบคมุได้เทา่ใด ซึง่เป็นข้อบง่บอก 

ถงึภาวะผู้น�าท่ีเป็นประชาธิปไตย วา่ มีสงูหรือต�่า 

 กาญจนา แก้วเทพ กิตติ กนัภยั และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2543)2  กลา่วถงึรูป

แบบของการมีสว่นร่วม  ดงันี ้

 1. การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ใช้สาร (audience/receiver/user) เป็นขัน้ตอน

ของการมีสว่นร่วม ในระดบัท่ีลา่งท่ีสดุ กลา่วคือ ในกระบวนการสื่อสารตัง้แต ่ต้นยงัอยูใ่น

การก�าหนดของผู้สง่สาร ไมว่า่จะเป็นการเลอืก ประเดน็เนือ้หา วิธีการน�าเสนอ ไปจนกระทัง่

ถงึการเลอืกชอ่งทางสือ่ท่ีจะเผยแพร่ และผู้ รับสารก็ยงัคงมีฐานะเป็น เพียงผู้ รับสารแตอ่ยา่ง

เดียว แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงในฐานะของผู้ รับสารในการสื่อสารชมุชนแบบมีส่วนร่วม คือ  

มีการท�าความเข้าใจให้ผู้ รับสารได้ตระหนกัถงึสทิธิท่ีจะรู้และบอกเลา่ข้อมลูขา่วสารของตน 

สู่สาธารณะ มีการสร้างหลกัประกันในการมีส่วนร่วมของผู้ รับสารทัง้ในช่วงขาเข้าและ 

ขาออก และท่ีส�าคญัคือมีการเพ่ิมชอ่งทางการสื่อสารให้ทัว่ถงึในชมุชน 

 

 2. การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่/ผู้ผลติ/ผู้ ร่วม ผลติ/ผู้ ร่วมแสดง (sender/producer/

co-producer/ performance) เป็นขัน้ตอนของการมีสว่นร่วมในระดบัท่ีสงูขึน้มาและจ�าเป็น

ต้องสร้างเง่ือนไขใหม่ๆ เพ่ิมเติม หรือ ต้องการมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่า ๆ  

ท่ีมีอยู ่การเข้ามามีสว่นร่วมในฐานะผู้ผลติหรือผู้ ร่วมผลตินัน้ ยงัแบง่ออกได้เป็นหลายขัน้ตอน 

ตามหลกัแนวคิดของการผลิตสื่อ คือ ในขัน้ตอนก่อนการผลิต ขัน้การผลิต และขัน้หลงั 

การผลิต ซึ่งชุมชนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตขัน้ ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งก็ได้  

2 กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กนัภยั, และปาริชาต สถาปิตานนท์. มองสื่อใหม ่มองสงัคมใหม.่ กรุงเทพฯ: เอดสินั เพรสโพรดกัส์, 

2543.
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แต่ในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะต้องมีการสร้างเง่ือนไขใหม่ เช่น หากต้องการให้ชาวนาเข้ามา 

มีสว่นร่วมในขัน้ตอนการผลิตก็จ�าเป็นต้องมีการอบรมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การใช้อปุกรณ์ 

เสียก่อน เป็นต้น 

 3. การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและ ก�าหนดนโยบาย (policy maker/planner)  

การมีส่วนร่วม ในรูปแบบนีถื้อได้ว่าเป็นรูปแบบสูงของการมีส่วนร่วม มีข้อสังเกต 

ประการหนึ่ง คือ ย่ิงระดบัของการมีส่วนร่วมสงูขึน้ มากเท่าใด สดัส่วนของชุมชนท่ีจะ 

เข้ามามีสว่นร่วมได้ก็จะเลก็ลง กลา่วคือ ในระดบัของผู้ รับสาร คนชมุชนทกุคน สามารถ 

มีส่วนร่วมได้ แต่เม่ือขึน้มาถึงขัน้การผลิตก็อาจจะมีคนบางกลุ่มในชุมชนเท่านัน้ท่ีจะ 

เข้ามามีสว่นร่วมจนกระทัง่ถงึขัน้ตอนสดุท้าย คือ ระดบัการวางแผนนโยบายนี ้ก็คงมีตวัแทน

บางคนเทา่นัน้จากชมุชนท่ีจะเข้ามาด�าเนินกิจกรรมในระดบันี ้ส�าหรับการมีสว่นร่วมในระดบั

นีน้ัน้ หมายถึงการวางแผนและนโยบายการใช้สื่อท่ีรวมเอาชมุชนเข้ามาอยู่ในโครงสร้าง 

การสือ่สารชมุชน หรือในระดบั ท่ีแคบลงอาจจะหมายถงึ การมีสว่นร่วมในการก�าหนดแผน 

และนโยบายของสื่อบางประเภทท่ีจะเข้ามาในชมุชน

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม	

 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีสว่นร่วม มีดงันี ้(ธญัพร ก้อยชสูกลุ, 2554)3  

 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่าง 

ผู้ เก่ียวข้อง ท�าให้เกิดความคดิเหน็ท่ีหลากหลาย ท�าให้การปฏิบตัมีิความเป็นไปได้มากกวา่

การคดิคนเดียว 

 2. การมีสว่นร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยาคือท�าให้เกิดการตอ่ต้านน้อยลง 

ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึน้ 

 3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารท่ีดีกวา่ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูและประสบการณ์

ใน การท�างานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 

3 ธัญพร ก้อยชูสกุล (2554). การมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาล ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่
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 4. เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ เก่ียวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทกัษะ 

ใน การท�างานร่วมกนัเกิดความมีน�า้ใจและความจงรักภกัดีตอ่ชมุชนมากขึน้ 

 

 5. การมีสว่นร่วมจะท�าให้ผลการปฏิบตังิานดีขึน้ การตดัสนิใจมีคณุภาพมากขึน้และ 

สง่เสริมให้มีการปรับปรุงงาน ตลอดจนผู้ ร่วมงานมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานมากขึน้
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 ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�า ร่วมกนัดแูล ร่วมกนัรับผิดชอบ 

 เป็นถ้อยค�าท่ีกินใจย่ิง สะท้อนให้เห็นว่างานใด ๆ ท่ีต้องท�าเพ่ือสงัคมหรือชมุชน 

แล้วละก็ ไมอ่าจท�าด้วยคนใดคนหนึง่โดยล�าพงัได้ หาไมง่านนัน้คงไมรั่ดกมุ รอบคอบและ

เหมาะสมอยา่งเพียงพอ เชน่เดียวกบักิจกรรมในโครงการน�าร่อง ‘สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม’ 

ใน 4 ภมิูภาคนี ้ จะเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่เปา้หมายของความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ท่ีอยากให้เกิดขึน้ หรือเปา้หมายและการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องการก็ตาม นบัแตเ่ร่ิมต้นจนถงึ

ท้ายสดุของการด�าเนินการ จะต้องมีหลาย ๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมงานด้วยเสมอ 

 

 การท�างานด้วยกนันีก็้ต้องร่วมกนัอยา่งจริงจงัมีขัน้ตอนท่ีส�าคญัตามล�าดบั ดงักลา่ว

แล้ว คือ ร่วมกนัคิด คิดแล้วจึงแบ่งงาน จดัสรรหน้าท่ีเพ่ือให้แต่ละคนไปท�างานของตน   

ท�าเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกนัดแูล ประคบัประคองงานทัง้หลาย ทัง้งานในส่วนของตนและ

งานของผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัตนและงานของคนอ่ืน ๆ ตลอดโครงการ สดุท้ายต้องข่วยกนั 

ร่วมรับผิดชอบ เพราะผลส�าเร็จท่ีเกิดขึน้นีเ้กิดขึน้จากการร่วมแรง ร่วมใจของทุกคน  

ความเปลีย่นแปลงจงึเป็นเร่ืองท่ีทกุคนควรภาคภมิูใจ และหากเกิดความลกัลัน่ คลาดเคลือ่น

4 
กิจกรรมชุมชน

บันไดหลายขั้นที่ต้องฟันฝ่า
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ก็เป็นประเดน็ท่ีทกุคนจะต้องหนักลบัมาทบทวนด้วยกนั การสร้างสรรค์และพฒันาจงึจะเกิด

การเปลี่ยนแปลงได้โดยสมบรูณ์

 ภาพวงล้อท่ีจะชว่ยกนัขบัเคลือ่นโครงการขึน้สง่บนัได ซึง่โครงการจากภาคเหนือและ

อีสาน เม่ือเร่ิมต้นคดิ พบวา่เยาวชนยงัไมมี่สว่นร่วมมากนกั แตเ่ป็นลกัษณะผู้ใหญ่ชีเ้ปา้วา่

ต้องท�าอะไร แล้วจงึให้เยาวชนอาสาสมคัรเข้ามา หรือครูเป็นผู้คดัเลือก สว่นภาคใต้ มีการ

ประชมุร่วมกบัเยาวชนตัง้แต่ต้น ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเป็นกลุม่ท่ีผกูพนักบัโครงการดัง้เดิม  

ในภาคกลาง การดงึเยาวชนเข้ามาตัง้แตแ่รก เพราะเป็นพืน้ท่ีใหม่และเป็นกลุม่ชาติพนัธุ์  

จงึมีการส�ารวจชมุชน ท�าให้เยาวชนมีสว่นร่วมในการพาดพืูน้ท่ี อธิบายเร่ืองวฒันธรรมและ

สิง่ท่ีเขาอยากเหน็ในชมุชน (สิง่ดี) เพ่ือน�ามาก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้

 ในแงข่องการร่วมกนัท�า ในภาคเหนือและภาคกลาง ปรากฎวา่เยาวชนยงัขาดทกัษะ

เร่ืองการผลติสือ่ รวมทัง้ในภาคกลาง ยงัไมมี่อปุกรณ์ด้านการผลติแม้แตมื่อถือ การผลติผล
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งานสว่นใหญ่ จงึตกเป็นหน้าท่ีของผู้จดัท�าโครงการ (ภาคเหนือ) หรือ ทีมจิตอาสาท่ีเข้ามา

ชว่ยอบรม (ภาคกลาง - ดีแทค กรมประชาสมัพนัธ์)

 ด้านการช่วยกนัดแูล ปรากฎวา่ในภาคเหนือ จะมีกลุม่ผู้จดัท�าโครงการเป็นผู้ดแูล 

ถงัขา่ว เนือ้หา หน้าเพจท่ีจดัท�า ในภาคกลางก็เชน่กนั  ในสว่นผู้ ร่วมรับผิดชอบ ซึง่ในท่ีนี ้

รวมถึงกลุ่มผู้ รับสาร (อาจเป็นบุคคล ภาครัฐ ภาคเอกชน) ท่ีเม่ือทราบโครงการแล้ว  

เข้ามามีสว่นร่วมมากน้อยเพียงใด ก็ปรากฎวา่ทกุกลุม่สามารถสร้างความต่ืนตวัได้ระดบั

หนึง่ (ระดบั 1) มีชมุชนเข้ามาสนบัสนนุมากขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม (ระดบั 2) แตย่งัไมมี่การ

ขยบัเป็นนโยบายหรือมีช่องทางท่ีผู้บริโภคจะเข้ามามีสว่นร่วมแบบเป็นทางการและถาวร 

(ระดบั 3 แม้ปรากฎว่าหลายโครงการมีการขยบัเขยือ้นสู่ระดบันี ้ แต่ผู้ เขียนได้ประเมิน 

เม่ือวนัสิน้สดุโครงการ)

ภาคเหนือ	กับโครงการน�าร่อง	‘นักส่ือสารข้อมูลน�า้’

 ดงักลา่วในตอนต้นของหนงัสือนีแ้ล้ววา่ เร่ืองน�า้กบัชาวทา่ฉนวนและชาวสโุขทยันี ้

ดจูะเป็นปัญหาท่ีเข้าใจยาก เพราะคนท่ีประสบกบัน�า้ท่วมและน�า้แล้ง อาจไม่เห็นว่าเป็น

ปัญหาในแบบท่ีคนภายนอกชมุชนเหน็และคดิวา่เป็น เหมือนมองตา่งมมุ คดิตา่งกนั ดงันัน้

การท�าความเข้าใจเสยีแตต้่นมือวา่แท้จริงแล้ว เนือ้หาท่ีต้องการสือ่สารหรือเผยแพร่ออกไป

คืออะไร และเปา้หมายของการสื่อสาร ใน ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ คือเปา้หมายใด และ

ท่ีส�าคญั ‘นกัสื่อสารข้อมลูน�า้’ คือใคร  

 กระบวนการท�างานของชชูาต ิอทุยัชิต และคณะให้น�า้หนกัของการร่วมคดิ ร่วมมอง

ปัญหาน�า้ให้ตรงกนั เป็นกิจกรรมสว่นใหญ่ของกระบวนการท�างานทัง้หมด  แม้ลกัษณะ 

เด่นชดัข้อหนึ่งของโครงการนี ้ คือรวมผู้ รู้เก่ียวกบัน�า้ไว้มากมาย นบัแต่ผู้ มีข้อมลูเร่ืองน�า้  

ผู้ รู้เก่ียวกบัการพยากรณ์อากาศ ผู้สนัทดักรณีการใช้น�า้และการดแูลชมุชน ผู้ เช่ียวชาญ
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ด้านการชลประทาน ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองเจ้าทา่ รวมถงึหนว่ยงานบ้านเมืองอ่ืน ๆ  เชน่ เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต�าบล  อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการท่ีได้รวมเอาผู้ รู้ว่ามี ‘เนือ้หา’  

เก่ียวกบัน�า้ และข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบัน�า้มากมายจนเหลือเฟือ ดงันัน้ ประเดน็เนือ้หา หรือ

องค์ความรู้เก่ียวกบัน�า้จึงมากมาย พร้อมท่ีจะเผยแพร่และสามารถเลือกมมุการน�าเสนอ

ได้อยา่งหลากหลาย

 อย่างไรก็ตาม ปรากฏในข้อเท็จจริงว่า กระบวนการร่วมคิดเพ่ือสกัดข้อมูลน�า้  

(องค์ความรู้เก่ียวกบัน�า้หรือปัญหาและทางออกส�าหรับการอยู่ร่วมกบัน�า้) นี ้ มิได้มีเกิด

ประเดน็เนือ้หาขดัเจนมากพอท่ีจะน�าไปขบัเคลื่อน  

 

 ส่วนกิจกรรมในโครงการท่ีเก่ียวกบัการสร้างนกัสื่อสารข้อมลูน�า้ ซึ่งมี 2 ครัง้นัน้  

กลา่วได้วา่เป็นการเตมิความรู้เร่ืองการท�าสือ่ มากกวา่น�า้หนกัของการสร้าง ‘นกัสือ่สาร’ ข้อมลู

อย่างแท้จริง และเป็นการเติมความรู้เร่ืองสื่อท่ีจ�ากดัตวัเองในเร่ืองเทคนิค แตอ่งค์ความรู้ 

เร่ืองน�า้ ปัญหาของน�า้ และการอยูร่่วมกบัน�า้ นัน้นา่เสียดายวา่ถกูข้ามไป ทัง้ท่ีสิง่นีน้า่จะ 

เป็นหวัใจของการเผยแพร่ความรู้ และเป็นตวัการส�าคญัท่ีจะสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ชมุชน 

ดงันัน้กิจกรรมการร่วมกนัดแูล (หรือการเผยแพร่และขยายผลการใช้สื่อให้กว้างขวางและ

ตอ่ยอดออกไป) จงึมีข้อจ�ากดัและท�าได้เพียงเทา่นี ้

 กลา่วได้วา่พลงัของนกัสือ่สารข้อมลูน�า้ ผู้จะสร้างเนือ้หาองค์ความรู้เก่ียวกบัน�า้ใหม ่ๆ   

เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงเกือบไมมี่ แตเ่คราะห์ดีท่ีโครงการนีมี้ผู้ด�าเนินโครงการสว่นใหญ่

เป็นนกัสื่อสารด้วยตวัเอง คือเป็นกลุม่นกัสื่อสารเดมิ เชน่ นกัสื่อสารวิทย ุโทรทศัน์และวิทยุ

ชมุชน และมีมีทกัษะในการผลิตสื่อและสารอยู่พร้อมมลู จนสามารถผลิตสื่อท่ีมีเนือ้หา 

เก่ียวกบัน�า้ได้  แตด่งักลา่วแล้ววา่ การร่วมคิดและก�าหนดกิจกรรมการร่วมกนั อาจไมไ่ด้ 

ข้อสรุปท่ีเด่นขัดว่าจะสื่อสารเนือ้หาอะไรเก่ียวกับน�า้ และสื่อสารมากน้อยต่อเน่ืองกัน

เป็นลกูระนาดอย่างไร  และท่ีส�าคญัเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด หรือต้องการให้เกิดอะไร

เปลี่ยนแปลง 
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 พลงัของกิจกรรมในโครงการท่ีได้ท�าไว้แล้วจึงไม่ได้ถกูก�าหนดให้สอดประสานกนั 

กระบวนการร่วมกนัดแูลและรับผิดชอบ จงึไม่ได้ถกูก�าหนดขึน้ กิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็น 

การสร้างสื่อ สร้างเนือ้หา (บางประเด็น) และโดยมีเปา้หมายเพ่ือน�าเสนอเนือ้หา (แตไ่ม ่

เดน่ชดัวา่น�าเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอะไร หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีใคร) 

 การประชมุส�าคญัเพ่ือคืนผลงานแก่ชมุชน เป็นหนึง่ในกิจกรรมท่ีโครงการควรท�า และ

จะได้ใช้โอกาสนีต้ิดตามและประเมินผล พร้อมกบัส�ารวจทิศทางการท�างานและผลส�าเร็จ

ของโครงการท่ีท�าไปแล้วตอ่ชมุชน เป็นจงัหวะส�าคญัท่ีจะชว่ยประเมินและตรวจสอบการมี

สว่นรวมได้อยา่งวิเศษ การประชมุเชน่นีย้อ่มต้องมีเปา้หมายท่ีชดัเจนคือ ต้องการประเมินผล 

การท�างานท่ีผา่นมา หากขาดเปา้หมายกิจกรรมท่ีชดัเจน ก็จะไมส่ามารถประเมินผลส�าเร็จ

ได้ ซึง่โครงการน�าร่องนี ้ก็ข้ามประเดน็นีไ้ปอยา่งนา่เสียดาย 

 

 แตก็่ยงัเคราะห์ดีท่ี ชาวชมุชนท่ีมาร่วมสว่นใหญ่ ได้รู้จกัโครงการ ‘นกัสื่อสารข้อมลู

น�า้’ และมีทศันคตท่ีิดี เพราะรับรู้ได้วา่ มีผู้ เฝา้ระวงัขา่วสารเร่ืองน�า้และสือ่สารออกไป ท�าให้

ชมุชนสามารถติดตามข้อมลูน�า้ได้ แตย่งัไมอ่าจรับรู้ได้วา่ ‘การเปลี่ยนแปลง’ ท่ีนกัสื่อสาร

ข้อมลูน�า้ พยายามจะสร้างขึน้ หรือต้องการเปลีย่นแปลงให้ชมุชน เปลีย่นไปนัน้ เป็นอยา่งไร

และมีทิศทางใด 

ภาคกลาง	กับโครงการ	‘เปิดถงัข่าว	ปิดถงัขยะ	กับชุมชนบ้านตนีตก’	
 

 กลุ่มชาติพนัธ์กระเหร่ียงบวกกับพืน้ท่ีของชุมชนท่ีเหมือนชุมชนปิด น่าจะท�าให้ 

การผลกัดนักิจกรรม ‘สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม’ ท่ีน่ี จ�าเป็นต้องเร่ิมจากจดุ ร่วมกนัคดิ และ

อาจถอยหลงัไปอีกหลายจดุเพราะประเดน็เร่ืองขยะ เป็นประเดน็ท่ีชมุชนยงัไมเ่ห็นวา่เป็น

ปัญหาส�าคญั ทัง้นีเ้พราะวิถีชีวิตสว่นหนึ่งของชาวกระเหร่ียง ยงัผกูพนักนัธรรมชาติมาก 
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วสัดใุช้สอยในชีวิตประจ�าวนัแทบจะยดึแบบแผนดัง้เดิม เป็นวสัดจุากธรรมชาติ จงึท�าให้

กรอบวิธีคิดยงัไม่รู้สกึถึงสิ่งแปลกปลอม เช่น พลาสติก กระดาษ หรือกระป๋องอลมิูเนียม  

ในชีวิตมากนกั ทัง้ท่ีความเป็นจริง สิง่เหลา่นีคื้บคลานเข้ามาแฝงในชีวิตประจ�าวนัจนแทบกลนื 

ไปหมดแล้ว ดงันัน้ การร่วมคดิ ของพืน้ท่ีนีจ้งึเกิดขึน้แบบถอยหลงัไปอีกหลายก้าว ต้องเร่ิม 

ชวนกันคิดว่าของ ขยะคืออะไร และมีผลอย่างไรต่อชุมชน  ก่อนท่ีจะร่วมกันคิดว่าจะ 

สร้างการเปลี่ยนแปลงอยา่งไรตอ่ชมุชนและชวนกนัเปลี่ยนแปลง 

 แต่นับว่าณัศสญาย์ และคณะท�างานโครงการ ‘เปิดถังข่าว ปิดถังขยะฯ’ ร่ิเริม

กระบวนการร่วมกนัคดิได้อยา่งนา่ทึง่ ด้วยการขอความร่วมมือจากหนว่ยงานปกครอง เชน่ 

ผู้ใหญ่บ้านและครูใหญ่ของโรงเรียนในชมุชน และได้รับความชว่ยเหลอืจากเพ่ือนเครือขา่ย

กิจกรรมทางสงัคมอ่ืน ๆ เชน่ กลุม่สื่อมวลชนท้องถ่ินของจงัหวดักาญจนบรีุ กลุม่กิจกรรมท่ี 

ลด ละ เลิกเหล้า ซึ่งเคยร่วมงานกันในอดีตและท่ีส�าคญัคือศูนย์ประชาสมัพนัธ์เขต 8  

ของกรมประชาสมัพนัธ์ในจงัหวดักาญจนบรีุ 

 ณศัสญาย์ร่ิเริมด้วยการร่วมกนัคิด และพฒันาตอ่ไปเป็นการชวนกนัคิด และเรียน

รู้ถึงพลงัของสื่อและการสื่อสาร แม้ว่าในท้องถ่ินของบ้านตีนตก ขาดแคลนเครือข่ายการ 

สื่อสารโทรคมนาคมหรือ Internet แตเ่ธอก็ปรับใช้กระบวนการสื่อสารแบบดัง้เดิม คือการ

สื่อสารสว่นบคุคลและการสื่อสารระหวา่งบคุคล เป็นทางออก การพดูคยุกลุม่ การแบง่ปัน 

เพ่ือจดักลุ่มค่อย ๆ ร่วมกนัคิด เขยิบจากบ้านหนึ่งไปหมู่หนึ่ง จากหมู่หนึ่งไปอีกหมู่หน่ีง 

จนกลายเป็นหลาย ๆ  หมูบ้่าน จนท่ีสดุชมุชนบ้านตีนตก รับรู้ข้อมลูตรงกนั และร่วมกนัคดิวา่  

ขยะ คือปัญหาของชมุชน 

 ชา่งเป็นการผลกัดนักิจกรรมท่ีมีผลสรุปนา่ทึง่มาก อยา่งไรก็ตามกระบวนการท่ีต้อง

ถอยหลงัไปนบัหนึง่นัน้ท�าให้โครงการต้องสบัสนและจบัทางไมถ่กูในระยะแรก  ดคูล้ายกบั 

มาผิดทาง ก็จะไม่ผิดได้อย่างไร เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาท่ีใครจะคาดคิดไว้ ทัง้เร่ือง 

ความสมัพนัธ์ของชาตพินัธุ์กบัภาครัฐ เคร่ืองมือสื่อสารไมมี่ การสื่อสารระบบใหมเ่ข้าไมถ่งึ 

จงึต้องถอยหลงัไปเร่ิมนบัหนึง่จากจดุศนูย์ตัง้มากโข 
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 เม่ือขยะกลายเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้ว  กิจกรรมร่วมกันกันท�าก็เร่ิม  

โครงการนี ้ ใช้แนวคิดของการร่วมกันสื่อสารว่า ‘เปิดถังข่าว’ หมายถึงการเปิดข้อมูล 

ให้รับรู้ร่วมกัน แบ่งปันกันและร่วมกันเผยแพร่  ช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะ ‘ปิดถังขยะ’  

เป็นล�าดบัขัน้ตอ่มา 

 ในพืน้ท่ีนีไ้ม่มีนักสื่อสารท่ีช�านาญเร่ืองการใช้สื่อหรือการสร้างเนือ้หาบ้างเลย   

อีกทัง้ณัศสญาย์ และคณะท�างานก็มิใช่ผู้ ช�านาญการผลิตสื่อและการสร้างสาร  

แต่นักกระบวนการ กิจกรรมการสร้างนักสื่อสารจึงต้องมีขึน้และจ�าเป็นต้องขอ 

ความช่วยเหลือจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 8 ช่วยสร้างเยาชนกลุ่มหนึ่งของชุมชน  

เป็นนกัสื่อสาร 

 การริเร่ิมท�าให้ชมุชนมองเหน็วา่ขยะเป็นปัญหา คือเนือ้หาและเป็นองค์ความรู้ส�าคญั 

เม่ือต้องการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ดงันัน้เม่ือนักสื่อสารรุ่นใหม่เกิดขึน้  

เขาจึงมีเนือ้หาส่วนหนึ่งพร้อมอยู่ในมือ เหลือเพียงทักษะ ท่ีจะใช้วิธีการอันเหมาะสม

ถ่ายทอดเนือ้หาอย่างไป อย่างไรให้ประทบัใจและเกิดผล ในผลงานสื่อรุ่นแรก ๆ ของ 

นกัสื่อสาร ‘เปิดถงัข่าว ปิดถงัขยะฯ’ นี ้ ไม่ดีนกั แตน่กัสื่อสารรุ่นใหม่ก็เพียรพฒันาทกัษะ 

ของตนเอง แม้จะต้องเดินทางไปเรียนรู้จากครู ผู้อยูไ่กลหลายสิบกิโลเมตรก็ตาม ในท่ีสดุ  

บ้านตีนตกก็มีนกัสือ่สารท่ีสามารถสือ่สารเนือ้หา ‘ขยะ และการจดัการขยะ’ และ ‘เร่ืองราวดี ๆ   

ท่ีนา่สนใจ’ ของบ้านตีนตกไปสูช่มุชนภายนอกได้ 

 

 นอกจากนัน้ การร่วมกนัเรียนรู้เร่ืองขยะและการจดัการขยะ ท�าให้เกิดกระบวนการ

สือ่สารระหวา่งบคุคลและระหวา่งกลุม่ขึน้ในชมุชน ท�าให้คนในชมุชนใกล้ขิดและพดูคยุกนั

มากขึน้ มีผลให้การท�างานของชมุชนแบ่งปันความรับผิดชอบกนัได้มากและชดัเจนกว่า

ในตอนเร่ิมต้นโครงการ ท่ีส�าคญัและน่าทึง่ก็คือกิจกรรมการสื่อสารของชมุชนบ้านตีนตก  

กลับเป็นกระบวนการดัง้เดิม คือการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารแบบกลุ่ม  

(Interpersonal Communication and Group Communication) ผสมผสานกบัการสือ่สาร 

ผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งได้ผลดีย่ิง ในกลุ่มชุมชนท่ีมีความใกล้ชิดและมีอัตลกัษณ์ 
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แบบเดียวกนัและเป็นชมุชนท่ีปราศจากการสื่อสารท่ีซบัซ้อน เช่น กลุม่ชาติพนัธุ์กะเหร่ียง 

บ้านตีนตกนี ้

 กิจกรรมกลุ่มสนทนานี ้ ณัศสญาย์และคณะ จัดประชุมกันหลายครัง้ โดยเน้น 

การพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด โดยไม่จ�ากัดประเด็นว่าจะต้องเป็นเร่ืองขยะ หรือการเปิด 

ถงัขา่วเทา่นัน้ แตก่ารสนทนาครอบคลมุถงึเร่ืองชีวิตทัว่ไป การเกษตร เร่ืองสงัคม สขุภาพและ 

ความเป็นอยูอ่ื่นๆ อยา่งไรก็ตาม คณะท�างานก็ไมล่มืท่ีจะ ‘พว่ง’ ประเดน็ของขยะไปด้วยทกุครัง้  

ในรูปแบบการพดูคยุแบบไมต่ัง้ใจ หรือประเดน็พาไป..แตก็่ได้ใจความ

 กิจกรรมของโครงการสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม บ้านทา่ตีนตกนี ้นา่จะใช้ค�าอธิบาย

ได้ว่า ‘สลบัไป-สลบัมา’  คือใช้ประเด็นกิจกรรมเวทีสนทนาเพ่ือน�าเสนอเนือ้หาอนัเป็น 

ความรู้  และใช้ประเดน็ความรู้และเนือ้หานัน้ ขบัเคลื่อนให้เกิดเวทีการสื่อสารและสนทนา 

สลบัไปสลบัมา เหมือนวงกลม ไมว่า่จะเร่ิมจากจดุใดก็จะเช่ือมโยงไปสูอี่กจดุหนึง่ได้ไมย่าก 

และไมข่ดัเขิน เป็นกิจกรรมท่ีประกอบด้วยการสื่อ และเนือ้หา กลมกลืนอยา่งนา่ทึง่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กับโครงการ	“เรารักท่าพระ”	

 ความรู้สกึผกูพนัระหวา่งชาวชมุชนทา่พระกบัสถานีรถไฟ เป็นความผกูพนัระหวา่ง

คนส่วนใหญ่มากกว่าจะเป็นความรู้สกึของคน ๆ เดียว นโยบายการพฒันาเมืองให้เป็น

พืน้ท่ีเศรษฐกิจเร่ิมต้นเม่ือการทางรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีแนวการพัฒนาก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ผ่านพืน้ท่ีสถานีรถไฟท่าพระ ส่งผลกระทบให้ต้องรือ้ถอนสถานีรถไฟท่าพระ 

ทัง้สถานีออกเพ่ือก่อสร้างเป็นทางรถไฟ ซึง่พืน้ท่ีของสถานีรถไฟโดยสว่นใหญ่ เป็นอาคารไม้ 

ดัง้เดมิ ประกอบด้วย อาคารสถานีรถไฟ อาคารบ้านพกัเจ้าหน้าท่ีการรถไฟ พร้อมเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์สื่อสารตา่ง ๆ ภายในอาคารสถานีรถไฟ และผลกระทบในชมุชน 

พืน้ท่ีออกก�าลงักายของชมุชนหายไป ประกอบด้วย ลานออกก�าลงักายแอโรบิค สนาม

บาสเก็ตบอล ศาลากลางบ้าน สนามตะกร้อ ซึง่เป็นพืน้ท่ีรวมกลางของชมุชน ส�าหรับท�า
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กิจกรรมของหมูบ้่าน ใช้เป็นสถานท่ีส�าหรับการจดังานเทศกาลงานงิว้ทา่พระ เป็นประจ�า

ทุกปี ในทุกเย็นกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง จะมาออกก�าลงักายเล่น 

บาสเก็ตบอล เลน่วอลเลย์่บอล เลน่ตะกร้อ และปีก่อนนี ้เทศบาลต�าบลทา่พระ ได้ประสาน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดสร้างสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน  

ใช้งบประมาณหลายล้านบาท ใช้งานได้เพียง 1 ปี ก็ต้องถกูรือ้ถอน เน่ืองจากต้องใช้พืน้ท่ี

ก่อสร้างเป็นอาคารสถานีรถไฟทางคู ่

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดท่าพระ 

เป็นอย่างมาก ชาวชุมชนเกิดการเรียกร้องขอพืน้ท่ี ท่ีเป็นปอดของชุมชนคืนจาก 

การทางรถไฟ แต่ได้รับค�าปฏิเสธ ซึ่งการทางรถไฟได้ให้พืน้ท่ีส่วนหนึ่งส�าหรับก่อสร้าง 

ศาลากลางบ้านและลานออกก�าลงักาย คืนแก่ชมุชน หากแตช่มุชนได้เกิดความคดิอยากจะ

คงอาคารสถานีรถไฟและสิง่ก่อสร้างเดิม ๆ ไว้ให้แก่เดก็และเยาวชนรุ่นลกูหลาน ได้ศกึษา

เรียนรู้ถงึประวตัิความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีชมุชน จงึได้ประชาคมขอมต ิ

ในชุมชนขออาคารสถานีรถไฟท่าพระ พร้อมเคร่ืองจักรภายใน และบ้านพักพนักงาน 

การทางรถไฟ เพ่ือคงไว้เป็นศนูย์เรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ แต่ได้รับค�าตอบคือ ‘ต้องซือ้’ 

อาคารจากการทางรถไฟเทา่นัน้ ด้วยความรักและหวงแหน และตระหนกัถงึความส�าคญัของ

อาคารประวตัิศาสตร์สถานีรถไฟแหง่นี ้ จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการรวมตวักนัของชาวชมุชน

ตลาดทา่พระท่ีจะมาเปลี่ยนเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผงัเมืองท่ีก�าลงัเกิดขึน้

ในชมุชน การระดมทนุเพ่ือ ‘ซือ้คืน’ สถานีรถไฟและอาคารเก่า รวมทัง้เปิดตลาดท่าพระ 

จึงเร่ิมขึน้ เรียกว่าเป็นการ ‘สร้างชมุชนซ้อนผงัเมือง’ ได้อย่างแนบเนียน โครงการเรารัก

ท่าพระ ดงันัน้เม่ือโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม ‘เรารักท่าพระ’ เร่ิมต้นจดักิจกรรม 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและเนือ้หาความเป็นมาของชุมชนท่าพระและประวัติศาสตร์ของ

สถานีรถไฟขึน้นัน้  มนัจงึเป็นประเด็นทึค่นสว่นใหญ่รู้สกึและมองเห็นเปา้หมายคล้ายกนั  

มีความรู้สึกร่วมรับรู้ใกล้เคียงกัน ซึ่งถือเป็นข้อโดดเด่นท่ีจะร่วมกันคิด และคิดร่วม

กนั  นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนี ้ (ภาคอีสาน) ยงัมีกลุม่เครือข่าย 

สื่อศลิปวฒันธรรมอ่ืนๆ  เชน่ กลุม่นกัเขียนภาคอีสาน กลุม่นกัวิชาการศลิปและวฒันธรรม 

พืน้บ้าน เป็นต้น เข้าร่วมในกระบวนการคิดและช่วยกันตัง้ประเด็นให้ชุมชนและคน 

ท่ีเก่ียวข้อง มองเหน็และตระหนกัถงึประเดน็ปัญหาส�าคญัร่วมกนั ซึง่ก็ได้ผลมาก
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 ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมการร่วมคิดของโครงการ ‘เรารักท่าพระ’ นีมี้สัดส่วน 

มากพอ ๆ กบักิจกรรมร่วมท�า และร่วมกนัเผยแพร่ เม่ือร่วมกนัคดิแล้ว ชาวชมุชนสว่นหนึง่

อีกสว่นก็รับหน้าท่ีในการร่วมกนัท�าและร่วมกนัเผยแพร่

 ข้อแตกต่างของโครงการนีส้�าคัญข้อหนึ่งคือ บุคคลผู้ มีส่วนส�าคัญในการร่วม

กันท�า คือนายกเทศมนตรีของต�าบลท่าพระและคณะท�างานของเทศบาล (อาจถือได้

ว่าเป็นตัวแทนของชาวเทศบาลทัง้หมดก็น่าจะได้) ร่วมกันภาคีศิลปวัฒนธรรมและ 

นกัวิชาการศลิปวฒันธรรมภาคอีสาน เป็นกลุม่แกนท�างานท่ีถือวา่ใหญ่และกว้างขวางมาก   

กรอบกิจกรรมท่ีร่วมกนัท�า จงึแผข่ยายไปครอบคลมุเนือ้หาหลายประเดน็ เชน่ ประวตัขิอง 

ชมุชนอนันา่สนใจ  เร่ืองราวหนหลงัของทา่พระ  บคุคลและสิง่ส�าคญัของทา่พระ  สถานีรถไฟ 

ของทา่พระ ภาพความทรงจ�ากวา่ 70 ปีของชาวทา่พระ วิถีชีวิตทา่พระในอดีต เป็นต้น 

 ประเด็นเนือ้หาอนัมากมายนีส้่วนหนึ่งเพราะผู้ ร่วมท�ากิจกรรมผลิตเนือ้หา และ

สร้างสรรค์สื่อเพ่ือารเผยแพร่ออกมาได้หลายรูปแบบ ความหลากหลายนีม้ากมาย 

คล้ายกบัจะไมเ่ป็นไปในทางเดียวกนัเสยีด้วยซ�า้ เชน่ กลุม่นกัเรียนประกวดภาพวาด-ภาพถ่าย   

กลุ่มวิทยากรท่ียินดีมาช่วยฝึกสอนและให้ค�าแนะน�าการวาดภาพและการถ่ายภาพ  

กลุ่มกิจกรรมเยาวชน กลุ่มอบรมให้ความรู้เ ร่ืองการถ่ายภาพ และฝึกสอนให้น�า

เสนอภาพถ่ายและเร่ืองราวเหล่านัน้ออกเป็นหนังสัน้ๆ (Clip) อย่างไรก็ตามเม่ือมอง 

ภาพรวมแล้ว การสร้างสรรค์เนือ้หาและการผลิตสื่อ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้  

มนัสะท้อนถงึ ‘ความผกูพนั’ ระหวา่งวิถีชีวิตของชมุชนกบัเร่ืองราวผา่นการมองจากสถานี

รถไฟและการเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลงัเร่ิมต้น แหง่นีไ้ด้อยา่งชดัเจน

 และเม่ือเร่ิมต้นกิจกรรมเก่ียวกบัการเผยแพร่ เร่ืองราวเก่ียวกบัทา่พระท่ีผลติออกมา

ส�าเร็จแล้วไมว่า่จะเป็นนิทรรศการภาพถ่าย หนงัสัน้ (Clip) หรือเร่ืองราวจากขา่วสารของ

ชมุชนท่าพระ ล้วนได้รับความสนใจ ร่วมกิจกรรมจากชมุชนอย่างหนาแน่น อาจกลา่วได้

วา่ชมุชนขานรับกิจกรรมและการมีสว่นร่วมเพ่ือชว่ยกนัดแูลชมุชนทา่พระโดยผา่นประเดน็

ของสถานีรถไฟนีอ้ยา่งคบัคัง้ และหนาแนน่ย่ิง ความภาคภมิูใจกบั ‘ความเป็นทา่พระ’ ของ
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ชมุชนกลายเป็นความเปลีย่นแปลงใหม ่ๆ  ท่ีเกิดขึน้และแผข่ยายอยา่งในหมูช่าวทา่พระและ

ผู้ เก่ียวข้องอยา่งได้ผลดีย่ิง   

 อาจกลา่วได้ว่าโครงการ ‘รักท่าพระ’ มีกิจกรรมท่ีสะท้อน การร่วมคิด ร่วมกนัท�า  

ร่วมกนัดแูล และร่วมกนัรับผิดชอบ อยา่งชดัเจน

ภาคใต้ The	Young	Guide
 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้การสร้างพลเมืองต่ืนรู้ของภาคใต้ มุง่ให้เดก็ ๆ ได้เรียนรู้

กระบวนการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลง จากอาจารย์ยทุธนา กาเดม็ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัยะลา ไปพร้อมกบัการปลกุพลงั Active Citizen สร้างพลเมืองเดก็ การตระหนกัรู้

ปัญหาและสถานการณ์ในพืน้ท่ี โดยผู้ใหญ่บ้านสงักาอู้  นายนิรันดร์ หาญทะเล เป็นผู้ เลา่

เร่ือง การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียล จากดีแทคเน็ตอาสา การเขียนข่าวเชิงสารคดี  

โดยคณุรุ่งทิพย์ จนัทร์คง การสร้างถงัขา่ว ผา่นการทดลองการรายงานขา่วใช้เคร่ืองมือใน 

Smart Phone พร้อมลงพืน้ท่ีในการถ่ายท�าและการผลติสื่อผา่นสารคดี และเรียนรู้ขัน้ตอน

การผลติและถ่ายท�า จากกลุม่ละครมาหยา   

 ผู้ เข้าร่วมอบรมในโครงการ คือ เน้นนกัเรียนท่ีเป็นเยาวชนในพืน้ท่ี (นกัเรียนโรงเรียน

ลนัตาราชประชาอทิุศ) ซึง่เป็นกลุม่เปา้หมายท่ีเติบโตและเห็นปัญหาในชมุชนของตนเอง

มาโดยตลอด จะด้วยเห็นจนเป็นเร่ืองปกติ หรือเห็นเป็นปัญหาแตท่�าอะไรไมไ่ด้ เป็นกลุม่

เยาวชนท่ีต้องให้ความส�าคญั เพราะเป็นเยาวชนในพืน้ท่ีเจาะจง นัน่คือพืน้ท่ีเกาะลนัตา   

ซึง่เป็นพืน้ท่ีในชมุชนบ้านทุง่หยีเพง็ และ ชมุชนบ้านสงักาอู้  (ชาวเลอรัูกลาโวยจ) ต. ศาลา

ด่าน อ. เกาะลนัตา    จ.กระบ่ี พืน้ท่ีซึง่เป็นเส้นทางในการขนสง่ถ่านหิน และเป็นพืน้ท่ี 

ป่าชายเลนแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น� า้ และเป็นพืน้ท่ีอาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ 

ชาวเลอรัูกลาโวยจ ใช้สภาพแวดล้อมของเกาะลนัตาให้เยาวชนมองเหน็ปัญหา 
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 เด็ก ๆ ท่ีเข้าร่วมอบรมจะมีพ่ีเลีย้งแต่ละกลุ่ม ท่ีเข้ามาท�าหน้าท่ีโดยจิตอาสา  

เป็นเยาวชนท่ีผ่านโครงการ Kiddee idol มาเป็น Trainer หรือ Mentor ให้กบัน้อง ๆ  

ซึง่สามารถสร้างความใกล้ชิดกบัเด็ก ๆ ท่ีเข้าร่วมอบรมได้ดีกวา่ทีมงานคยุ เพราะวยัของ 

พ่ีเลีย้งกลุม่และผู้ เข้าอบรมมีวยัท่ีใกล้เคียงกนั ท�าให้การระดมสมอง หรือการลงพืน้ท่ีท�างาน

เป็นไปได้อย่างราบร่ืน เพราะเด็ก ๆ จะกล้าเปิดเผย กล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึน้ การ

ระดมสมองและการพดูคยุระหว่างเยาวชนท่ีเห็นร่วมกนั จะเป็นแรงผลกัดนัให้เยาวชนมี 

พลังใจอยากเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพืน้ท่ีของตนเองมากขึน้ (ปลูกรักท่ีมีต่อชุมชน) 

เน่ืองจากปัญหาบางอยา่งผู้ใหญ่สื่อสารไมไ่ด้ แตเ่ดก็และเยาวชนสามารถสื่อสารได้

 กิจกรรมแรก ๆ จะเร่ิมด้วยการปรับแนวคิด ตามหลกั บนัไดฐานคิด ท�าให้ทกุคน

เข้าใจเร่ืองสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม ถงึแนวคดิหลกัการของพลเมืองต่ืนรู้ การมองประเดน็

ท่ีจะสื่อสารให้เป็นทิศทางเดียวกนั ซึง่เป็นแนวทางท่ีแกนน�าได้รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

มาแล้วในระยะแรก ท�าให้ทีมงานภาคใต้มีการอบรม เก็บข้อมูล และผลิตสื่อเป็นไป 

อยา่งราบร่ืน เน่ืองจากทกุคนมองเหน็ภาพเดียวกนั จากนัน้เป็นการเพ่ิมศกัยภาพแก่เยาวชน

ในด้านตา่ง ๆ  ท่ีจ�าเป็น โดยหวัข้อหลกั ๆ  ท่ีเป็นหวัข้อในการอบรมตลอดโครงการมีดงัตอ่ไปนี ้

 1. ความเข้าใจพืน้ฐานวา่ท�าไมเดก็ ๆ ต้องเข้าอบรมในครัง้นี ้

 2. รู้เร่ืองชมุชน โดยมีผู้ใหญบ้านมาเลา่ให้ฟังวา่ในพืน้ท่ีมีปันหาในประเดน็ใดบ้าง

 3. ระดมสมองถงึการมองเหน็ปัญหา ซึง่ผลออกมาได้ 4 ประเดน็

 4. ให้ความรู้เก่ียวกบั Active Citizen พลงัพลเมืองให้อะไรเราบ้างในฐานะท่ีเรา

เป็นเยาวชน

 5. เดก็เรียนรู้การใช้เคร่ืองมืออยา่งงา่ยในการผลดิสื่อ โดยทีม DTAC อาสา

 6. การพฒันาบทสารคดี โดยสื่อวิทยทุ้องถ่ิน

 7. เรียนรู้เก่ียวกบัการถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ ตดัตอ่ และการท�า Storyboard 

 8. การจดัการข้อมลูถงัขา่วในทีม

 9. ลงพืน้ท่ีจริงการท�างานกลุม่ ท�าสารคดี 

 10. เสวนาให้ความรู้เก่ียวการขบัเคลื่อนพลงัเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงสงัคม
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 ซึ่งหลงัจากท่ีจบกิจกรรมการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะมีผลงานเยาวชนอยู ่ 

4 เร่ือง 4 ประเดน็ใหญ่ คือ ปกู้ามดาบ ทะเลปนู ภาษาสงักาอู้  ลอยแพ ซึง่เป็นการอพัโหลด

ผลงานทาง TV YOUTUBE เชน่ ทีวี ใต้-กล้า-ลยุ หรือ จงัฮู้  ทีวี เป็นต้น

 ปัจจยัหลกัท่ีท�าให้ทีมงานภาคใต้ท�างานได้ราบร่ืนคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ท�างานตลอดเวลา หลกัจากมีการประชมุทบทวนอย่างต่อเน่ือง ทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้ และ

ปลายน�า้ เพ่ือวิเคราะห์ในเร่ืองของข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ โอกาสในพืน้ท่ี และเนือ้หา 

บนโซเชียลมีเดีย แล้วน�าผลท่ีได้ไปขยายและพฒันาในการท�ากิจกรรมครัง้ถดั ๆ ไป 

 หากภาคใต้ก็ยงัประสบปัญหา ปัญหาท่ีมกัพบมีทัง้ท่ีเป็นปัจจยัภายใน คือ เร่ืองของ 

คนท�างาน ท่ีสลบัหมนุเวียนเปลี่ยนไป ท�าให้ควบคมุตวัแปรในการท�างานยากกว่าปกต ิ

เพราะสว่นใหญ่คนมาท�างานจะเป็นจิตอาสามากกวา่ท�างานเป็นประจ�า นอกจากทีมงานท่ี 

เป็นผู้ท�างานหลกั สว่นปัจจยัภายนอก ท่ีควบคมุไม่ได้ คือ เร่ืองการเดินทาง ท่ีมีเส้นทาง 

การเดินทางไปสถานท่ีจดักิจกรรมท่ีคอ่นข้างล�าบาก เพราะเดินทางไกลมากจากตวัเมือง

จงัหวดักระบ่ี รวมถงึเป็นชว่งท่ีจดักิจกรรม อยูใ่นชว่งฤดฝูน ท�าให้ในบางครัง้ตดิขดัเร่ืองของ

การจดัสถานท่ีและการเดินทาง แตที่มงานไมไ่ด้มองวา่ปัจจยัภายนอกเป็นปัญหามากนกั 

เน่ืองจาก โครงการนีที้มงานยดึชมุชนและคนในพืน้ท่ีเป็นหลกัมากกวา่คนภายนอกท่ีเป็น 

และท่ีส�าคญัการท�างาน จะมีสว่นท่ีเก่ียวข้องครบ 3 สว่น และท�างานในบริบทความถนดั

ของตนเองอยา่งเหมาะสม คือ ภาควิชาการ ท่ีมาชว่ยในการอบรมให้ความรู้ หลกัการตา่ง ๆ   

ภาคประชาสงัคม ท่ีท�าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงสว่นอ่ืน ๆ  เข้าด้วยกนั และการจดัลงพืน้ท่ีและ

หาความร่วมมือในการจดัโครงการขึน้และสื่อมวลชนท้องถ่ิน ท่ีช่วยให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบั 

เนือ้หาท่ีเหมาะสมในการน�าเสนอผา่นสื่อ รวมทัง้เป็นก�าลงัส�าคญัในการน�าเสนอเนือ้หา
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 ดงัได้กลา่วแล้วในบทก่อนหน้านีว้า่  แนวคดิของโครงการสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม

อาจเปรียบได้กบักระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงส�าคญั ๆ  3 ประการใหญ่ ๆ   

ได้แก่

 1. การสร้างแนวคดิและนิสยัการค้นหาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ แก่กนัและ

กนัแบบใหม ่ด้วยสติท่ีรู้เทา่ทนักบัเนือ้หาชนิดตา่ง ๆ ท่ีตนเองต้องการแสวงหา รู้เทา่ทนักบั

วิธีการและจดุประสงค์ม่ีแฝงมากบัเนือ้หาท่ีตนเองแสวงหานัน้ อยา่งรอบด้านและรอบคอบ  

ให้ตนเอง ‘ต่ืนรู้’ 

 2. และเป็นแนวคดิแบบใหม ่ของกระบวนการสร้างสรรค์เนือ้หา บนัทกึและถ่ายทอด 

ตลอดจนถึงกระบวนการสร้างสรรคสื่อและสารในการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารผ่าน

เครือขา่ย Internet ด้วย เป็นรูปแบบของการใช้การสือ่สารอยา่งสร้างสรรค์ เป็นไปเพ่ือความ

เจริญงอกงามของสตปัิญญาและความสขุของสงัคม 

 3. ท้ายสดุ เป็นหลกัคดิและแบบแผนวฒันธรรมใหมข่องคนไทย ในการแสวงหาความ

รู้และการถ่ายทอดความรู้แก่กนัและกนัท่ีทกุคนต้องตระหนกัถงึพลงัและผลกระทบของมนั

ด้วยความระมดัระวงัทกุขณะ เม่ือรู้ดีว่าตนเองสามารถพลิกตนเองขึน้มาเป็นผู้ ถ่ายทอด

เนือ้หา เร่ืองราวตา่ง ๆ ในโลกได้อยา่งงา่ยดายทัง้โดยตัง้ใจและไมต่ัง้ใจก็ตาม

5 
ผลจากกิจกรรม
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 ซึง่ไมว่า่จะเกิดผลบรรลตุามสิง่ท่ีตัง้ใจไว้ครบถ้วนหรือไม ่หรือบรรลผุลได้ในบางข้อ

และได้มากหรือน้อยตา่งกนัอยา่งไร ผลจากการท�าโครงการ ‘สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม’ นา่

จะท�าให้บคุคลเปลี่ยนแปลงเป็นบคุคลใช้สตปัิญญาและต่ืนรู้ตลอดเวลา (Active Citizen) 

นา่จะท�าให้การใช้สือ่เปลีย่นแปลงไปสูก่ารใช้สือ่สารอยา่งสร้างสรรค์ (Smart Communica-

tor) และท�าให้เกิดวฒันธรรมของการเรียนรู้ให้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ ลกึซึง้ถงึคณุคา่ และปรับ

เปลี่ยนเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสม เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

(Learning Society) มากน้อยตามแตล่กัษณะและกิจกรรมท่ีได้ท�าแล้วในแตล่ะโครงการ 

และหากจะมองกิจกรรมของโครงการน�าร่องทัง้ 4 ภมิูภาคนี ้จะพบวา่ โครงการมีผลส�าเร็จ

จากการท�ากิจกรรมท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
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 สิง่ท่ีได้พบจาการท�าโครงการน�าร่อง ท�าให้พิสจูน์ได้วา่ กระบวนการสร้างแบบแผน

การเรียนรู้การใช้สื่อใหมนี่ ้อาจเกิดได้หลายแนวทาง ทัง้จากผู้ รู้ ไปสูผู่้ยงัไมรู้่ จากผู้ รู้อยา่งดี  

เช่ือมตอ่กบัผู้ รู้อยา่งดี หรือแม้กระทัง่การเรียนรู้จากผู้ไมรู้่ด้วยกนัเอง ซึง่วงจรทัง้หลายเหลา่นี ้

อาจเกิดขึน้บนระนาบเดียวกนั หรือไขว้กนัไปมา จนพวัพนักนัสลบัไปมาได้ตลอด เชน่ กลไก

ของการเกิดขึน้ตามสภาพพืน้ท่ีของโครงการ ‘สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม’ ทัง้ 4 ภมิูภาคนี ้

ท�าให้เหน็ความหลากหลายของแนวทางท่ีสามารถน�าไปสร้างสรรค์ตอ่ หรือน�าไปปรับใช้กบั

พืน้ท่ี กบักลุม่เปา้หมาย หรือแม้กระทัง่กบัเนือ้หาท่ีมีอยูเ่ดิม ให้เหมาะสมแก่เปา้หมายใหม ่ 

บคุคลกลุม่ใหม่ หรือพืน้ท่ีใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงในจดุเลก็ ๆ  

บางจดุในระดบับคุคล หรือจะเป็นเป้าหมายใหญ่ ๆ ขนาดชมุชน หรือจะเป็นเป้าหมาย

อดุมคตเิชิงนิสยัและพฤตกิรรมของสงัคมก็เป็นได้ รูปแบบของการ ‘เปลีย่นแปลง’ ท่ีสามารถ

มองเหน็และเข้าใจ เหต-ุผล ปัจจยั-กลไก ซึง่สามารถระบไุด้อยา่งมีหลกัคดิและกระบวนการ

 มลูนิธสร้างเสริมศิลปวฒันธรรมภาคประชาชน และแผนงานสื่อศิลปวฒันธรรม  

จงึมองเหน็ได้วา่โครงการ ‘สือ่เป็นโรงเรียนของสงัคม’ นี ้มีแนวทางอยูห่ลากหลายท่ีเหมาะสม   

และท่ีจะสามารถน�าไปปรับใช้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดบัต่าง ๆ ของสงัคมและ

ชมุชน ได้จริง ๆ 

ผลการเปล่ียนแปลงเชงิคุณค่า	

ภาคเหนือ

 ในระยะแรกของการท�างานในภาคเหนือนัน้ ปัญหาอปุสรรคเกิดมาจากการตีความ

เร่ืองการจดัการน�า้ หรือนกัสื่อสารน�า้ท่ีต่างกนั เน่ืองจากมีผู้ เก่ียวข้องท่ีประกอบด้วยเด็ก

และเยาวชน ผู้น�าชมุชน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีกรมชลประทาน  

นกัวิชาการเร่ืองน�า้ และเครือขา่ยสือ่มวลชนในระดบัจงัหวดัและภมิูภาค อยา่งไรก็ตาม เม่ือ

มีการปรับกระบวนคดิท่ีจะ ‘จดัการน�า้’ มาเป็น ‘อยูร่่วมกบัน�า้’ การด�าเนินงานก็ราบร่ืนขึน้  

ปรากฎเป็น เครือข่ายในพืน้ที่	ที่มีความเข้มแขง็	ทัง้ภาครัฐ	เอกชน	และส่ือมวลชน ซึง่เป็น 
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เครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อคณะท�างานอยู่แล้ว และเกิดเครือข่ายใหม่ ๆ ท่ีมี

สถานการณ์คล้ายกนัเม่ือเหน็การขบัเคลื่อนของคณะท�างานจงึสนใจเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย

ด้วย ชชูาตเิลา่วา่ เยาวชนรับน�า้บางระก�า เป็นพืน้ท่ีรับน�า้ด้วยกนัซึง่พอเขาทราบเร่ืองวา่เรา

ได้ท�ากิจกรรมเก่ียวกบันกัสื่อสารข้อมลูน�า้ เขาก็สนใจท่ีจะเข้ามาท�างานด้วยกนั 

 การ ‘มองน�า้มมุใหม่’ จากท่ีเคยมองแตใ่นมมุท่ีได้รับความเดือนร้อน น�า้มาท�าให้

ล�าบาก แตเ่ม่ือเข้าร่วมโครงการและได้พิจารณาถงึประเดน็ท่ีจะสื่อสาร และมีสื่อท่ีเผยแพร่ 

สูส่าธารณะคือเร่ืองภมิูปัญญาการอยู่กบัน�า้ของคนในชมุชนท่าฉนวน ท�าให้คนในชมุชน 

เกิดความภาคภูมิในวิถีชีวิต ภูมิปัญญาการอยู่กับน�า้ท่ีไม่ได้ล�าบาก แต่เม่ือน�า้มากลบั 

สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชน ซึ่งอาจท�าให้พืน้ท่ีกลายเป็นโมเดลให้กบั

พืน้ท่ีรับน�า้อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาต ชชูาติเล่าว่า พอเราได้ความคิดใหม่ว่าน�า้มาเป็นเร่ืองดี 

เราก็พยายามสร้างเนือ้เร่ืองออกไปวา่ หน้าน�า้เราท�าอะไรได้บ้าง ทัง้คลปิเดก็เอาสวิงไปจบั

ปลาตวัโต ๆ มาขาย ชาวบ้านเหว่ียงแห มีการผลติอปุกรณ์จบัปลาของชาวบ้านมาขายกนั  

รวมถงึปลามากมายท่ีจบัได้ ก็น�าไปผลติอาหารตา่ง ๆ  ขาย กลายเป็นวา่น�า้ทว่มท่ีทา่ฉนวน

หรือกงไกลาศเป็นเร่ืองดี ไมใ่ชว่า่น�า้ทว่มแล้วเป็นเร่ืองท่ีทกุคนจะต้องเอาถงุยงัชีพหรือเอาน�า้

เอาอะไรไปชว่ย ถ้าตวัเมืองนัน่อีกเร่ืองหนึง่ นอกจากนี ้หนว่ยงานท้องถ่ินก็ให้การสนบัสนนุ

มากขึน้ เปิดใจให้กบัการท�างานของภาคประชาสงัคม ชชูาตเิลา่วา่ อยา่งตอนแรกนายอ�าเภอ

ก็ยงัมีความวิตกกงัวลอยู่ว่าเราจะเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัเร่ืองน�า้อย่างไร มีหน่วยงานมากมาย 

ท�าเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว จะเป็นเร่ืองถงุยงัชีพ หรือไปของบประมาณเขาหรือเปลา่ แตพ่อเราได้มีเวที

สร้างความเข้าใจและก็เวทีสาธารณะ พอเหน็คลปิเหน็ผลงานแล้วทา่นนายอ�าเภอก็มาด้วย

ตนเอง ลดความวาดระแวงลงไป ซึง่ผลตอ่เน่ืองเม่ือมีผู้ใหญ่ในชมุชนเหน็ความส�าคญัก็คือ 

ภาครัฐเกิดความต่ืนตวั อบต. อบจ. เจ้าหน้าท่ีของหลวง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กรมชลประธาน 

เข้ามาให้การสนบัสนนุ แสดงบทบาทของตนเองมากขึน้ กรมชลประทานมาดแูลประตู

ระบายน�า้บ้านดอยขวากเสียมานานแล้ว 
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ภาคกลาง

 ในการท�างานของภาคกลางนัน้ แม้ประสบปัญหาใหญ่คือชมุชนบ้านตีนตกเป็น

ชาวกระเหร่ียง ผู้ เฒา่ผู้แก่สื่อสารภาษาไทยไมค่อ่ยเข้าใจ เยาวชนไมมี่มือถือใช้ นบัวา่เป็น

เร่ืองของ ‘ชายขอบ’ อย่างแท้จริง ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างชาวกระเหร่ียงกบัภาครัฐ 

ก็ไม่ราบร่ืนนัก ทีมงานเล่าว่า ชาวบ้านท่ีน่ีเขาจะไม่ค่อยเห็นต�ารวจ ไม่ค่อยมีในพืน้ท่ี  

สว่นป่าไม้ก็ต้องระวงัเร่ืองบกุรุกป่า ชาวบ้านก็เลยอยูอ่ยา่งชมุชนปิด นอกจากนี ้ผู้ รับผิดชอบ

โครงการยงัขาดทกัษะในการจดักระบวนการท่ีเป็นระบบ การพดู การถ่ายทอดผลท่ีเกิดขึน้ 

ความเข้าใจเร่ืองของการใช้สื่ออยา่งสร้างสรรค์และสื่อออนไลน์มีน้อย

 แต่ในปัจจัยลบ ก็ยังมีปัจจัยบวกหลายประการ แกนน�าเยาวชนกระตือรือร้น 

ท่ีจะเรียนรู้ มีการดึงเครือข่ายท่ีมีศักยภาพเข้ามาช่วยเหลือในเชิงวิชาการ ทักษะ 

ในการบริหารจดัการ ออกแบบกระบวนการ และเม่ือท�างานแบบคลกุวงใน เดินเย่ียม 

ตามบ้าน พดูคยุล้อมวงกนัเลก็ ๆ  ท�าความสนิทสนมด้วยการพดูคยุเร่ืองในชมุชน เร่ืองปากท้อง  

สภาพดนิฟา้อากาศ เข้าถงึชมุชนทัง้ระดบัผู้น�าชมุชน และเยาวชน รวมทัง้ยดึมัน่กบัประเดน็

การจดัการขยะในชมุชนท�าให้ชมุชนเปิดใจ

 เม่ือคนในชมุชนต้องรวมตวักนัเพ่ือแก้ปัญหาเองทัง้ท่ีเป็นหน้าท่ีของท้องถ่ินท่ีต้อง

บริการขัน้พืน้ฐาน โดยได้เข้าร่วมประชุมและมีบทบาทในการท�างานกับชุมชนมากขึน้ 

เกิดแกนน�าเยาวชนท่ีลกุขึน้มาท�ากิจกรรมเพ่ือชมุชน ตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้และเป็นนกัสื่อสาร

สร้างสรรค์ด้วยการเข้ารับการอบรมการผลติสื่อการถ่ายภาพ ตดัตอ่วีดโิอเผยแพร่เร่ืองราว

ประเพณีวฒันธรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวในชมุชนผ่านทางเฟซบุ๊ก องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เห็นการด�าเนินงานขบัเคลื่อนโครงการของคณะท�างาน ก็เกิดความรู้สึกต่ืนตวั

มากขึน้ จากเดิมท่ีไม่ได้ให้ความส�าคญักบัพืน้ท่ีมากนกั ส�านกังานป่าไม้เห็นความส�าคญั

ของสถานท่ีในชมุชนและพฒันาให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว หลงัจากท่ีคนในชมุชนได้ชว่ยกนั 

ปรับภมิูทศัน์ให้สวยงามขึน้ คนภายนอกได้รู้จกัชมุชนบ้านตีนตกมากขึน้ หลงัจากท่ีนกัสือ่สาร 

สร้างสรรค์ได้น�าเสนอเร่ืองราวของชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ ณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน  
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ผู้ รับผิดชอบโครงการกลา่ววา่ ปัจจบุนัโรงเรียนตา่ง ๆ  ก็เข้ามาชวนให้ไปขยายผลโครงการกบั

โรงเรียนตา่ง ๆ กบัชมุชนใกล้เคียง สว่นผู้น�าท้องถ่ินกบัหนว่ยงานภาครัฐ ก็มาลงพืน้ท่ีด้วย 

จากท่ีต�ารวจ สภ. แมแ่ฉลบเขาไมเ่คยเข้าพืน้ท่ีเลยเป็นระยะเวลาเป็นปี แตพ่อโครงการเข้าไป

ต�ารวจก็มาร่วมลงพืน้ท่ีมากขึน้และเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ก็ต่ืนตวัจากท่ีคิดว่าชมุชนนีบ้กุรุก

พืน้ท่ีเขา แตป่่าไม้ก็เร่ิมจนูเข้าหากนั แล้วก็มีเร่ืองของจดุชมวิวหลงัจากท่ีเด็กและเยาวชน

ได้จดัการขยะก็ท�าให้ค้นพบจดุชมวิวท่ีมองไปแล้วเหน็เข่ือนศรีนครินทร์ได้ มีความสวยงาม  

ป่าไม้มาเหน็ตรงนีก็้เกิดแนวความคดิวา่จะพฒันาท่ีตรงนี ้ท่ีเคยเป็นกองขยะให้เป็นจดุชมวิว

 นอกจากนี ้ ประเด็นท่ีณัศญ์สยา บ่นตัง้แต่เร่ิมโครงการว่า เด็ก ๆ ไม่กล้าออก 

ความคิดเหน็ จะท�าอะไรต้องให้ผู้ใหญ่ในชมุชนอนญุาต ซึง่เป็นวฒันธรรมชมุชนนี ้ ตอนนี ้

ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่เยาวชนและผู้สงูวยัดีขึน้ เป็นการลดช่องว่างระหว่างวยัจากท่ี 

ไม่เคยมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนระหว่างคนในชุมชนในลักษณะนีท้�าให้ไม่ได้มี 

การแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน แต่ปัจจุบันนีจ้ากการท่ีได้ท�ากิจกรรมร่วมกันเพ่ิมมากขึน้ 

ท�าให้ความสัมพันธ์ดีขึน้ จากเม่ือก่อนท่ีปราชญ์ชาวบ้านกับเด็กเขาไม่เคยคุยกันเลย  

ตายไปก็คือจบ เยาวชนก็ไม่รู้ว่าผู้ ใหญ่มีอะไร เร่ืองของประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่สนใจ  

แต่ตอนนีเ้ขาลงมาท�ากิจกรรมด้วยกัน เม่ือมีกิจกรรมในชุมชนแกนนาเยาวชนก็ได้ 

ดงึเพ่ือนเยาวชนมาทากิจกรรมร่วมกนัในพืน้ท่ีทาให้เกิดการลดชอ่งวา่งระหวา่งวยั เดก็และ

เยาวชน ผู้น�าชมุชน คณุครู และตวัแทนภาคเอกชน มีความเข้าใจในบริบทของชมุชนมากขึน้

ภาคอีสาน

 การเร่ิมต้นของโครงการในภาคอีสาน อาจมีความตา่งจากภาคอ่ืน ๆ อีก 3 ภาค 

เน่ืองจากมีเหตปัุจจยัหลกั 2 ประการ คือ การโดนยดึพืน้ท่ีกลางและสถานนีรถไฟทา่พระ  

ท่ีชาวบ้านใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน หากวนันีต้้องหาเงินมา ‘ซือ้คืน’ กบัปัจจยัท่ีผู้น�า 

ท้องถ่ินมีความเข้มแข็งมาก การด�าเนินการตัง้แต่ก้าวแรก จึงเป็นกระบวนการการ 
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มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เร่ิมตัง้แต่เทศบาลต�าบลท่าพระท่ีเป็นคณะท�างานหลกั  

ประสานสู่ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ น�าชุมชน คุณครูเป็นคณะท�างานท่ีร่วมคิดร่วมวางแผน  

สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ และเครือข่ายสื่อมวลชนในระดับ 

จงัหวดัและภมิูภาคท่ีมีศกัยภาพ มีบทบาทคอ่นข้างมาก

 เม่ือผลการด�าเนินงานโครงการถูกถ่ายทอดสู่สาธารณะผ่านแหล่งเรียนรู้  

ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิบ้านภูมิเมือง บุคคลท่ีมีช่ือเสียงพนันา ฤทธิไกร ก่อให้เกิดพลงัใน 

การอนรัุกษ์ในพืน้ท่ีอยา่งมีสว่นร่วม แกนน�าเยาวชนเกิดความตระหนกัรู้ถงึของดีของชมุชน 

เด็กและเยาวชนท่ีไม่เคยรู้จกัความส�าคญัของสถานีรถไฟ ไก่ย่างท่าพระ หมีใหญ่ ก็เกิด 

การเรียนรู้และสามารถผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่สิ่งดี ๆ ตา่ง ๆ ได้ ปัจจบุนั เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ี 

คณะท�างานท�านัน้ก่อให้เกิดพลงัในการอนุรักษ์จากในชุมชนมีเป้าหมายในการพฒันา 

ร่วมกัน และคนนอกชุมชนรับรู้ว่าท่าพระก�าลังจะท�าอะไร และจะก้าวต่อไปอย่างไร  

ซึ่งนายพิสทุธ์ อนตุรองักรู นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลท่าพระ ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

กล่าวว่า ตอนแรกก็ล�าบากใจเม่ือทราบข่าวว่าจะต้องย้ายสถานีรถไฟ ทีมงานพยายาม 

เจรจากบัการทางรถไฟ เจรจาหาพืน้ท่ีใหม่กบัชมุชน แต่ก็มีอปุสรรค ต้องหาเงินมาย้าย

สถานีและรถไฟเก่าเอง จะใช้เงินจากเทศบาล ก็ไมมี่งบประมาณ ชาวบ้านก็ร่วมกนัระดมทนุ  

สู้กันนาน สดุท้ายเราก็ได้ทัง้ท่ีท่ีจะวางสถานี และสถานีมาตัง้ จากนัน้ก็นัง่คิดว่าท่าพร 

มีอะไรดี เรามีดีมากมาย แต่คนในชุมชนก็ไม่รู้ คนนอกชุมชนก็ไม่รู้ ก็ต้องวางแผนกัน 

ด้วยความร่วมมือของทกุฝ่าย ปราชญ์ชาวบ้านมีเยอะ คนดงัก็มี สถานท่ีดีก็มี ต�านานก็มี สือ่

ก็เก่ง จงึปรากฎเป็นโครงการเรารักทา่พระ ซึง่เยาวชนได้อบรมกิจกรรมตา่ง ๆ  เพ่ือสร้างสาร 

และสื่อในการสื่อสารกบัคนในชมุชนและคนภายนอก

 ปัจจุบนันีม้นัเป็นการต่อยอดแนวความคิดของเราให้สะท้อนภาพไปสู่ภายนอก 

ให้เขาได้รับรู้ว่าเราท�าอะไรอยู่และเราเป็นแบบไหนเหมือนกับพืน้ท่ีในแต่ละภาคเราเอง 

เราไมรู้่วา่ตวัตนของเราคืออะไรแตว่นันีเ้ราเร่ิมค้นพบตวัตนของเราแล้ว เราเร่ิมค้นหาตวัตน

ของเรามากขึน้ เราเร่ิมหาประวตัขิองพืน้ท่ีมากขึน้ เดก็ ๆ เยาวชนในเขตพืน้ท่ีเร่ิมตระหนกัรู้

แล้ววา่สิง่ท่ีชมุชนก�าลงัด�าเนินการอยูแ่ละความเป็นตวัตนของเขาคืออะไร มนัก็จะสะท้อน
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ออกมาตามเจตนารมณ์ของสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมท่ีจะต้องสร้างสื่อสร้างสรรค์และ 

สร้างเด็ก ๆ เยาวชนท่ีจะต้องเป็นผู้ ถ่ายทอดเจตนารมณ์นีต้่อไป ก็ท�าให้พืน้ท่ีเราเองเร่ิม 

มีความตระหนักรู้	 และตระหนักรักในเชิงอนรัุกษ์และวฒันธรรมสิง่ตา่ง ๆ ท่ีเราจะต้อง 

เก็บรักษาและหวงแหนไว้ ผู้ปกครองซึง่แรก ๆ  ยงัไมเ่ข้าใจวา่เดก็ ๆ  มาฝึกอะไรกนั เม่ือได้ชม 

ผลงานเดก็เยาวชน ซึง่ทีมงานจดัพืน้ท่ีไว้ให้ท่ีตลาดทา่พระทกุวนัพธุ ก็หนัมาช่ือนชม สนบัสนนุ 

และเข้าร่วม เร่ิมออกความเห็นในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ตอนนีที้มงานเกิดเป้าหมาย 

ในการจัดตัง้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  “ศนูย์เรียนรู้ต�าบลท่าพระ” ซึ่งจะจดัตัง้เพ่ือเป็น 

แหลง่เรียนรู้ของดี ของเก่าแก่ของชมุชนทา่พระ 

ภาคใต้

 จากการด�าเนิน โครงการ ‘นกัสือ่สารสร้างสรรค์ สร้างสขุภาวะชมุชน’ ( Young Guide )  

โดยศนูย์สื่อสารเด็กไทยมสุลิม น�าโดยนายปริวตัร กิจนิตย์ชีว์ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ 

Young Guide หมายถึง แกนน�าเยาวชนท่ีสามารถสื่อสารผ่านประเด็นในพืน้ท่ีในชมุชน 

ให้เกิดเป็น ‘นกัสื่อสารสร้างสรรค์สขุภาวะสร้างสรรค์’ และในภาษาใต้ ‘ยงั’ แปลวา่ ‘มี’ และ 

‘ไกด์’ หมายถึง มคัคเุทศก์ท่ีสามารถสื่อสารและเลา่เร่ืองในชมุชนหรือพืน้ท่ีของตนเองได้  

ซึง่ท�าให้เกิดความภาคภมิูใจในชมุชนบ้านของตนเอง 

 โครงการนีมี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเปลี่ยนแปลง (Media Change) ได้แก่ สื่อสารคดี  

ถงัข่าว Social Network แฟนเพจYoung Guide สื่อพืน้บ้าน เช่น การขบัร้องรองแง็ง

ชาวเล กระบวนการ Workshop เพ่ือผลติสื่อสร้างสรรค์ ของ Young Guide มคัคเุทศก์น้อย  

(เจ้าบ้านท่ีดี) ท่ีสามารถสื่อสารเลา่เร่ืองราวของชมุชนตนองได้ และ สื่อมวลชนท้องถ่ิน 

 จากผลงานของเยาวชน ท่ีสะท้อนเร่ืองของอตัลกัษณ์ได้ชดัเจนท่ีสดุ คือ เร่ือง ‘รอยแพ’  

และ ‘ภาษาสงักาอู้ ’ เน่ืองจาก ‘ภาษาสงักาอู้ ’ เป็นอตัลกัษณ์หนึ่งของกลุ่มชาวสงักาอู้  
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ประกอบอาชีพชาวเลย์ท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะลนัตามาช้านาน ซึง่ทางกลุม่รักภาษาอรัูกลาโวยจ 

หรือท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ ‘ภาษาสงักาอู้ ’ มีการอนรัุกษ์การใช้ภาษาในชมุชน อบต. เป็นผู้สอน

ภาษาให้กบัเดก็ ๆ และเยาวชน เพ่ือเป็นการสืบทอดอตัลกัษณ์นีใ้ห้คงสืบไป ซึง่เดก็ ๆ และ

เยาวชนมองวา่เร่ืองของภาษาเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัมากในระดบัหนึง่ 

 ประเด็นเร่ือง ‘รอยแพ’ ถือเป็นประเด็นหลกัของคนลนัตาเลยทีเดียว เน่ืองจาก

สญัลกัษณ์ ‘แพ’ หรือ การนัง่แพข้ามฟาก เพ่ือไปเกาะลนัตา เป็นสญัลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

พอมีประเดน็เร่ืองของท�าสะพานข้ามไปเกาะเกิดขึน้ ก็เกิด 2 มมุมองในชมุชน คือ เหน็ด้วย 

และไม่เห็นด้วย ซึ่งกลุ่มท่ีเห็นด้วยมองว่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมความเจริญเข้าสู่ชุมชน  

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวเข้าถึงง่ายขึน้ แต่อีกมุมหนึ่งกลบัเห็นว่า หากความ 

เจริญเข้ามา สญัลกัษณ์ของเกาะลนัตาก็จะเลือนหายไป วฒันธรรมท้องถ่ินของเด็กเกาะ 

จะหายไป เพราะความเจริญเข้าใจ กลิน่อายและสีสนัแบบชาวสงักาอู้จะหายไป 

 จากผลงานของเยาวชน ท่ีสะท้อนเร่ืองการสืบทอดชาตพินัธุ์ท้องถ่ิน ได้ชดัเจนท่ีสดุ 

คือ เร่ือง ‘ปกู้ามดาบ’ และ ‘ทะเลปนู’ เน่ืองจาก ไมว่า่จะเป็นเร่ือง ‘ปกู้ามดาบ’ หรือเร่ือง ‘ทะเล

ปนู’ เป็นปัญหาเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางทะเลท่ีเป็นเส้นทาง

เดนิเรืออตุสาหกรรม (ขนปนู) เป็นภยัธรรมชาตแิบบหนึง่ท่ีเป็นการคกุคามจากสารเคมีท่ีตกสู่

ทะเล ท�าให้สง่ผลตอ่สตัว์ทะเล อาทิ ปลา ท่ีเป็นสตัว์หาเลีย้งชีพของชาวเลย์สงักาอู้มาช้านาน  

หายากมากขึน้ ชาวเลย์จึงเปลี่ยนมาหากุ้ งและหมึกแทนท่ี ท�าให้วิถีชีวิตของชาติพนัธุ์ใน

ชมุชนคอ่ย ๆ เลือนหายไป วยัรุ่นหนุม่สาว เปลี่ยนอาชีพจากการท�าประมงท้องถ่ิน มาเป็น

สาวโรงงาน และท�างานออฟฟิศในเมือง เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทัง้นี ้‘ปกู้าบดาบ’ ยงัเป็น

ดชันีวดัความอดุมสมบรูณ์ได้ดีอีกด้วย  ซึง่เป็นตวัแปรทกุตวัเป็นเหตเุป็นผล และสะท้อน

กนัและกนัสิง่แวดล้อมเสีย วิถีชีวิตเปลี่ยน ดชันีวดัความสมบรูณ์ของธรรมชาติก็มีจ�านวน

น้อยลงตามไปด้วย เป็นต้น

 ผลผลิตของโครงการภาคใต้ จึงก่อให้เกิดกลไกสนบัสนนุการด�าเนินงานในระดบั

จงัหวดัและภมิูภาค เกิดคณะท�างานท่ีประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี ผู้น�าชมุชน
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ท่ีเป็นชาติพนัธุ์ดัง้เดิม เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน คณุครูโรงเรียนเกาะลนัตา 

ราชประชาอุทิศ และเครือข่ายสื่อมวลชนโดยคุณรุ่งทิพย์ นายสถานีวิทยุเพ่ือส่งเสริม 

การท่องเท่ียว จงัหวดักระบ่ี และภาควิชาการจากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทัง้ราชภฏัภเูก็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับจังหวัดและ 

ภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพ และกระบวนการท�างานท่ีผ่านการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ดงัท่ี 

คณุฮาริส มาศชายผู้ รับผิดชอบโครงการกลา่วว่า ‘4 กลไกหลกัในการท�างานคือ ทีมงาน  

พืน้ท่ีและคนในชมุชนและผู้น�าชมุชน  นกัวิชาการ และ สื่อมวลชน’

 การท�างานของทีมงานท่ีเน้น ว่าหัวใจส�าคัญคือว่าต้องให้พืน้ท่ีเข้าใจว่าเรามา 

ท�าอะไรและพืน้ท่ีได้อะไร และพืน้ท่ีจะสามารถขบัเคลือ่นอะไรตอ่ ท�าให้สามารถเพ่ิมเครือขา่ย  

ท่ีประสานกบัเครือขา่ยในพืน้ท่ี ท่ีมีความเข้มแข็ง ทัง้ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ซึง่เป็น 

เครือข่ายท่ี มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อคณะท�างานอยู่แล้ว การท�างานใช้หลักการสร้าง 

ความเข้าใจ และชีใ้ห้เหน็ถงึประโยชน์ของการขบัเคลือ่นโครงการร่วมกนั ดงันัน้เม่ือทีมงาน

วางกระบวนการ ผู้ใหญ่ในพืน้ท่ีจะชีเ้ปา้ สว่นเดก็และเยาวชนก็จะเป็นคนท่ีร่วมด�าเนินการ

ตามเปา้ ซึง่เดก็และเยาวชนอาจจะมีการคดิค้นหรือแตกประเดน็จากเปา้เพ่ิมเตมิ 

 เม่ือทัง้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีสามารถมองเห็นปัญหา 

ของพืน้ท่ี และเกิดความตระหนกัลกุขึน้มาถ่ายทอด สะท้อนปัญหานัน้เพราะพวกเขามี

แรงบนัดาลใจในการท�างาน วาดฝันท่ีจะท�าให้บ้านของตวัเองดีขึน้ด้วยการลงมือท�า ท�าให้

คนในชุมชนได้รับรู้ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านัน้ก่อให้เกิดพลงัในการอนุรักษ์ชุมชนและ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในชุมชน โดยผู้ ใหญ่ในพืน้ท่ีนัน้ ได้เห็นศกัยภาพของเด็กและ 

เยาวชนมากขึน้ จากการท่ีได้ร่วมชีเ้ป้าแล้วเด็กและเยาวชนสามารถวิเคราะห์จดัล�าดบั 

ความส�าคญัของปัญหาและ ลงมือเร่ิมแก้ไข 

 

 การท่ีเยาวชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท�า ได้รับรู้สถานการณ์ปัญหา ท�าให้เด็กจะมอง

ภาพลกึมากกว่าเพียงแค่เขาเคยมอง จากท่ีเคยขบัรถเลน่ผ่านในชมุชน เขามองถึงว่าท่ีน่ี

เป็นอนาคตของเขา ท�าให้เขาเกิดการตระหนกัรู้และไม่ใช่การตระหนกัรู้ธรรมดา แต่เป็น 
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การตระหนักรู้ว่าต่อไปอนาคตของเกาะลันตามันอยู่ในมือเรา และเราจะท�าอย่างไร  

สิง่เหลา่นีท้�าให้เกิดภมิูดี เดก็เองเทา่ทนัเร่ืองของสื่อแล้วยงัเทา่ทนัเร่ืองของภมิูปัญญาและ

ภูมิวิถีในชุมชน การท�างานกบัเด็ก ถ้าเด็กไม่มีแรงบนัดาลใจในการท�างานก็เหมือนกบั 

การยัดเยียดให้เขามาท�างาน ก็จะเหมือนกับเป็นการท�ากิจกรรมตามปกติท่ีเด็กท�า  

เพราะฉะนัน้ โครงการจงึมีเวทีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเดก็ก่อน รวมทัง้มีเวทีคืนประเดน็ 

คืนข้อมลูให้กบัพืน้ท่ีด้วย 

 การคืนประเด็น คืนพืน้ท่ีให้ชมุชนน่ีเอง ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาท�าให้

หน่วยงานราชการทัง้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส�านกังาน

วฒันธรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้ความสนใจกบัโครงการนีด้้วยจากท่ีไม่เคย 

ให้ความสนใจมาก่อน 
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 ส่ือเป็นโรงเรียนของสังคม..	 ความส�าเร็จจากพืน้ที่สุโขทัย	 ??? การพฒันา

ประเทศ หรือพฒันาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชมุชนมกัจะเป็นเปา้หมายของการท�างาน

ภาครัฐหรือกึง่รัฐ จนทกุคนเข้าใจวา่เป็น “หน้าท่ี” ของหนว่ยงานเหลา่นัน้ท่ีจะต้องดแูลและ

รับผิดชอบผลกัดนัให้ส�าเร็จ จนท�าให้พลเมืองสว่นใหญ่ซึง่ไมใ่ชเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐ แตอ่าศยั 

อยูใ่นชมุชน ลมืไปจนหมดสิน้วา่สิง่นีก็้คือหน้าท่ีของตนเอง ย่ิงกวา่เป็นของเจ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้  

โดยความเป็นจริงของการพฒันาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแล้ว พลเมืองตา่งหากท่ีเป็นหวัใจ

ส�าคญัของชมุชน เพราะพลเมืองมีฐานะเป็นทัง้ผู้สร้าง ผู้ท�า และผู้ รับผลในกระบวนการ

พฒันาทกุขัน้ตอนนี ้ ในเวลาเดียวกนัพลเมืองจะรับรู้ปัญหา คลกุคลีกบัปัญหา รวมถึงยงั 

เห็นข้อจ�ากัด ปัจจัยบวกลบและศักยภาพของคนและชุมชน เม่ือใดก็ตามท่ีพลเมือง 

ตระหนกัถงึความสามารถของตนเอง และก้าวเข้ามามีสว่นร่วมในการท�าหน้าท่ีสร้างสรรค์ 

ร่วมสื่อสาร ร่วมท�างาน ร่วมตดัสินใจและร่วมรับผิดชอบด้วยกนัแล้ว จะเกิดพลงัของการ

ท�างานร่วมกนัอยา่งขนานใหญ่คือ ‘พลงัสามคัคี’ จะเกิดแรงอนัมหาศาลอยา่งพร้อมเพรียง 

ความสามคัคีนีแ้ม้การงานท่ียากปานใดก็ส�าเร็จได้โดยไมย่าก ดงัคตท่ีิวา ‘สามคัคีคือพลงั’ 

6 
บทเรียนของการขับเคลื่อน 
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม
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 และหากพลเมืองเหลา่นี ้ไมเ่พียงร่วมกนัท�าหน้าท่ีในทกุ ๆ  ขัน้ตอนด้วยความสามคัคี

แตถ่่ายเดียวแล้ว แตย่งัเป็นพลเมืองท่ีมีความต่ืนตวั รู้เทา่ทนักบับทบาทหน้าท่ีของตน และ

รู้เทา่ทนัสภาวะแวดล้อมของปรากฏการณ์ในสงัคม เข้าใจถงึเหตแุละปัจจยัของกลไกของ

การติดตอ่สื่อสารกนัท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทกุขณะ พลเมืองเหลา่นีจ้ะกลายเป็นพลเมืองท่ี

ต่ืนตวั มีความรู้และมีทกัษะในการด�าเนินชีวิตท่ีเรียกวา่ ‘พลเมืองต่ืนรู้’ (Active Citizen) 

ผลของของท�างานด้วยความสามคัคีเพ่ือพฒันาชมุชนอยา่งต่ืนรู้นีจ้ะมีความก้าวหน้าและ

มีผลส�าเร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยก�าลงัมหาศาลในทิศทางท่ีเหมาะสม และหากร่วมกบักลไก

การพฒันาตา่งๆ ของรัฐด้วย ก็จะมีพลงัและประสทิธิภาพอยา่งย่ิงใหญ่มากเสียย่ิงกวา่ท�า

โดยภาครัฐ หรือท�าโดยเจ้าหน้าท่ีของภาครัฐหลายเทา่ 

 จงึกลา่วได้วา่ พลเมืองต่ืนรู้คือพลงัส�าคญัและเป็นตวัจริงท่ีมีผลในการเปลีย่นแปลง

สงัคมอยา่งแท้จริง 

 ประเดน็ท่ีนา่คดิกนัตอ่คือ ถ้าเป็นเชน่นีจ้ริง ๆ  แล้ว ต้องเรียนอะไร ต้องฝึกฝนอยา่งไร 

จงึจะเป็น ‘พลเมืองต่ืนรู้ หรือ Active Citizen’ ได้ และความเป็น ‘พลเมืองต่ืนรู้’ นีมี้ก่ีระดบั 

เหมือนปริญญาตรี โท เอก ไหม??? 

 ‘พลเมืองต่ืนรู้’  คือสถานะของพลเมืองท่ีมีความรู้และความเข้าใจตอ่เร่ืองราวหรือ

ปัจจยัรอบ ๆ ตวั อนัเก่ียวกบัการด�ารงชีวิตให้เป็นปกติ และเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ทัง้ท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ของโลก

และสงัคม จนคาดการณ์และมองเหน็ภาพอนาคตได้วา่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จะสง่ผล

อะไรต่อไปในอนาคต ควรรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างไรและถ้าเพิกเฉยหรือ

รับมือผิด ก็ตระหนกัถงึภยัอนัตรายของการรับความเปลีย่นแปลงเหลา่นีอ้ยา่งผิด ๆ  ได้ด้วย 

 

 หากจะกล่าวแล้ว พลเมืองต่ืนรู้ (Active Citizen) จึงเป็นสถานะของมนุษย์  

ผู้ มีสติปัญญา มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคค และช่วยเหลือสงัคมให้เปลี่ยนแปลง
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ไปโดยเกิดผลเสียหายน้อยท่ีสดุตอ่สนัติสขุโดยรวม การมีสติปัญญาจงึไม่ใช่กระบวนการ 

ท่ีจะน�าเอา ‘สติปัญญา’ บรรจใุห้ใครคนใดคนหนึง่ โดยตรง ๆเหมือนบรรจนุ�า้หรือข้าวได้  

แตต้่องสร้างและฝึกฝนด้วยการให้ข้อมลู ความรู้ การฝึกคดิและท�าความเข้าใจกบัเร่ืองราว

ท่ีเป็นมา เป็นอยูแ่ละเป็นไป ให้มากท่ีสดุ และฝึกฝนกนัอยา่งสม�่าเสมอ ดงัแผนภมิูแสดงถงึ

การเปลี่ยนแปลงจากพลเมืองธรรมดา ไปสูก่ารเป็นพลเมืองต่ืนรู้ท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

ชมุชนของตนเอง

   ดงันัน้การสร้างให้พลเมืองมีสภาวะเป็น ‘พลเมืองต่ืนรู้’ (Active Citizen) จงึเป็น 

สิง่ท่ีต้องกระท�า ย่ิงไปกวา่นัน้ ยงัจะต้องฝึกฝนให้พลเมืองต่ืนรู้ (Active Citizen) เหลา่นัน้

เป็นผู้ มีจิตส�านกึเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพ่ือชว่ยคนอ่ืน ๆ  ท่ียงัหลบัไหล หรือเป็นผู้กระตุ้น

ท�าให้พลเมืองคนอ่ืน ๆ ต่ืนจากหลบัไหลด้วย จนสงัคมสว่นใหญ่ เกิดความต่ืนตวั ฝึกฝน  

แผนภมู	ิกระบวนการเกดิภาวะพลเมืองตื่นรู้	The	Alternative	Break	Connection	 
ขององค์กร	Break	Away1

1 http://www.alternativebreaks.org/about/ , http://www.alternativebreaks.org/about/history
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ร่วมเรียนรู้ แบง่ปัน ชว่ยเหลอืซึง่กนัแลกนั และแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม จนเขาเหลา่นี ้

คือ ผู้ แนะน�าการเปลี่ยนแปลง Change Agent แก่สังคมและคนอ่ืนๆ สืบต่อกันไป 

เป็นทอด ๆ ไมรู้่จบ สงัคมท่ีถงึพร้อมด้วยผู้ ต่ืนรู้นี ้ก็จะเจริญก้าวหน้าโดยไมมี่เสื่อม

 แตใ่นยคุสมยัปัจจบุนั การสอนหรือให้ความรู้โดยกว้างขวางและเข้าถงึโดยรวดเร็วนี ้ 

คงไม่มีใครท�าหน้าท่ีได้ดีกว่า ‘สื่อสารมวชน (Mass communicator)’ เพราะการสื่อสาร 

มวลชนจะเป็นการสื่อสารท่ีเข้าถึงคนจ�านวนมากมายได้ในครัง้เดียว ย่ิงเทคโนโลยี 

เจริญก้าวหน้ามากขึน้จนกลายเป็น เครือข่าย (Networking) การสื่อสารมวลชน 

ก็กลายเป็นการสื่อสารมวลชนท่ีผ่านเครือข่าย และเพราะความก้าวหน้าของระบบ

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ท�าให้การสื่อสารมวลชนผ่านเครือข่าย พัฒนาตนเอง 

จนกลายเป็นเครือขา่ยการสื่อสารและการเช่ือมโยง (Mass Communication & Internet  

Network ing) จนทุกวันนี เ้ค รือข่ายกลายเป็นส่วนหนึ่ งชองวิ ถี ชิ วิตของชุมชน  

(Internet of Thing) 

 โครงการนักสื่อสารข้อมูลน�า้ในพืน้ท่ีของ อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  

โครงการเรารักท่าพระ ต. ท่าพระ อ. เมือง จ. ขอนแก่น โครงการ The Young Guide 

เกาะลันตา จ. พังงา ตามแผนงานของสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ปีท่ี 2 ของมูลนิธิ 

สื่อศิลปวฒันธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับแผนงานสื่อศิลปวฒันธรรมสร้างเสริม 

สุขภาพ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็มีเป้าหมายเพ่ือ 

สร้างพลเมืองต่ืนรู้ ในรูปแบบของนักสื่อสารข้อมูลในพืน้ท่ี คือเป็นนักสื่อสารท่ี ‘ต่ืนรู้’  

กับเร่ืองราวของพืน้ท่ีตน พร้อมกับ ‘สื่อสาร’ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และการเปลี่ยนแปลง 

ในชมุชนของตน เกิดการรับรู้ของชมุชนนอกพืน้ท่ี และเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัตา่ง ๆ  

ดังแผนภูมิของ คุณลักษณะเยาวชนเพ่ือการต่ืนรู้ ซึ่งจะกลายเป็นพลังส�าคัญของ 

ภาคพลเมือง แทนหนว่ยงานของรัฐหรือกึง่รัฐ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ประชาชนและ

ชมุชน 
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 กระบวนการสร้างนกัสื่อสารรุ่นใหม่เพ่ือเป็นนกัสื่อสารเพ่ือการต่ืนรู้และ เยาวชน

เพ่ือการต่ืนรู้ (หรือพลเมืองเพ่ือการต่ืนรู้) แม้ว่าจะยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าบรรลุผล 

อยา่งนา่พอใจ แตก็่ถือได้วา่เร่ิมปักหมดุแรกขึน้ได้ ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากคณุสมบตัสิ�าคญั

ของเยาวชนเพ่ือการต่ืนรู้ ตามแผนภมิู ซึง่อาจปรับใช้เป็นเปา้หมายของการสร้างนกัสือ่สาร 

เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในชมุชน  ได้แก่

 1. ส�านึกของความเป็นพลเมืองอาสา	 และมีจติอาสา  ประเด็นนีก้ลา่วได้วา่  

ในพืน้ท่ีสโุขทยั สามารถสร้างนกัสือ่สารข้อมลูน�า้ท่ีมองเหน็งานท่ีต้องท�าด้วยความเสยีสละ 

ได้ระดบัหนึง่ อยา่งน้อยก็สามารถท�าให้เกิดสื่อใหม่ๆ  เก่ียวกบัข้อมลูน�า้ สื่อสงัคมออนไลน์ 

เช่น เฟสบุ๊ก และไลน์ เก่ียวกบัข้อมลูน�า้ ซึ่งเป็นของใหม่ ยงัไม่เคยท�า ไม่เคยมีมาก่อน 

แผนภมู	ิแสดงเป้าหมายของการเปล่ียนแปลงเยาวชนไทย	เพื่อไปสู่เยาวชนตื่นรู้	2

2 “พลงัสื่อพลเมือง” หนงัสือถอดบทเรียนพลงัสื่อพลเมืองพลงั ‘Gen A’ ต่ืนรู้รับผิดชอบตอ่สงัคม,  ฤทยัรัตน์  ไกรรอด, เจ้าหน้าท่ี

แผนงานสื่อศลิปวฒันธรรมสร้างเสริมสขุภาพ ศสส. สสส. 
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ในชมุชนนี ้ ให้เป็นแหลง่ข้อมลูเพ่ือประชาชนได้เสาะหา หรือสืบค้นข้อมลูตามความสนใจ 

ของตนเองได้มากกว่าแต่ก่อน โดยท่ีตวัผู้ท�างานไม่มีค่าตอบแทนหรือได้รับผลประโยชน์ 

ตอบแทนใด ๆ เพียงแตก่ารด�ารงความคิดจิตอาสานี ้ อาจต้องท�ากนัตอ่เน่ือง อยา่งอดทน 

เพ่ือให้งานข้อมูลน�า้ เกิดอย่างต่อเน่ืองและด�าเนินไปโดยไม่จืดจางไปตามกาลเวลา  

ซึง่ปัจจบุนั แม้โครงการจะสิน้สดุไปแล้วและมีผลให้เหน็แจ้งเชิงประจกัษ์ แตก็่เป็นเร่ืองยาก

ท่ีจะรักษาทีมงานและสร้างผลงานให้คงสม�่าเสมอได้เชน่ระยะแรก ๆ 

 ในขณะท่ีโครงการเปิดถงัข่าว ปิดถงัขยะ บ้านตีนตก กาญจนบรีุ แม้จะเป็นพืน้ท่ี 

‘ชายขอบ’ เยาวชนขาดเคร่ืองมือการสื่อสาร รวมทัง้พืน้ท่ีขาดระบบการสื่อสารท่ีทนัสมยั 

คลื่นสญัญาณ Internet ไม่เสถียร แต่โครงการก็ได้สร้างเครือข่ายจิตอาสาขึน้เช่นกัน  

หากคงประสบปัญหาเช่นเดียวกบัพืน้ท่ีภาคเหนือ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีเข้าถึงยาก การจะ

รักษาทีมงานและสร้างผลงานอยา่งสม�่าเสมอก็เป็นเร่ืองยากเชน่กนั

 2. เข้าใจความแตกต่าง	 มีความรักในตนเองและท้องถิ่น ประเด็นนีถื้อได้วา่

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม ทัง้ 4 ภาค ท�าให้นกัสื่อสารเพ่ือการต่ืนรู้นี ้ สามารถ 

ปลกุกระแสความคดิ รักและเข้าใจชมุชนของตนเองมากขึน้ จากหนงัสัน้ท่ีน�าเสนอเร่ืองราว

ของชมุชน วิถีชีวิตของชมุชน และเสนอมมุมองท่ีแตกตา่งจากสงัคมใหญ่ ท่ีสโุขทยัน�า้ทว่ม 

เจ้าปัญหาจึงกลายเป็นประเด็นท่ีเอ่ยกันว่า ‘น�า้ท่วม ไม่ใช่ปัญหาของชาวสุโขทัย’   

ได้สะดวก ดงั และสนิทปากมากกว่าแต่ก่อน ทัง้ยงัสามารถเล่าถึง ปรากฏการณ์และ 

วิธีการรับมือ ยามน�า้ท่วมของชาวบ้านแก่คนอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย ส่วนการปิดถังขยะของ 

บ้านตีนตก ก็เป็นผลส�าเร็จ สามารถขยายผลไปสู้ชมุชนอ่ืน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ป่าไม้ ต�ารวจ ครู 

โรงเรียน ชมุชน ปราชญ์ และเยาวชน เข้าใจความแตกตา่ง สามารถลดชอ่งวา่งระหวา่งกนั

 ส่วนเรารักท่าพระ	การทุ่มเทหาหนทางเอาสถานีรถไปที่มีประวัตศิาสตร์อัน

ยาวนานคืนมา	ท�าให้ชุมชนแสวงหาข้อมลูชมุชนอยา่งจริงจงั เป็นรูปธรรม เป็นความร่วมมือ 

คนคนทุกรุ่น ทุกอาชีพ ท�าให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความอยากสื่อสารให้ 

โลกภายนอกได้รับรู้ ส�าหรับ The Young Guide เยาวชนท่ีอาศยัในพืน้ท่ี เห็นปัญหา 

จนกลายเป็นภาพประจ�าวนั ท�าให้ขาดความตระหนกัถงึผลกระทบท่ีจะตามมาในอนาคต 
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โดยเฉพาะตอ่วิถีชีวิตของตน หนัมาตระหนกั เข้าใจ เรียนรู้ และเกิดความรู้สกึอยากปกปอ้ง

พืน้ท่ีของตนมากขึน้ นอกจากนี ้ ความพยายามของทีมงานท่ีเช่ือมโยงชาติพนัธุ์ชาวเลกบั

ชมุชนภายนอกพืน้ท่ี ท�าให้ประเดน็ท่ียกขึน้มา เป็นท่ีสนใจและเข้าใจได้ในหลายชมุชนท่ีมี

ลกัษณะคล้ายกนั การสื่อสารเร่ืองราวสูภ่ายนอก จงึท�าให้คนนอกพืน้ท่ีเข้าใจ คนชาติพนัธุ์

เดียวกนัเกิดความรักถ่ิน รักภาษา และร่วมมือเป็นเครือขา่ยกว้างขึน้

  

 สว่นประเดน็อ่ืน ๆ ของการสร้างนกัสื่อสารเพ่ือการต่ืนรู้ หรือพลเมืองเพ่ือการต่ืนรู้ 

ได้แก่ การสร้างให้เป็นนกัคิด การวิเคราะห์และตัง้ค�าถามส�าหรับการเรียนรู้ข้อมลูใหม่ ๆ  

ในโลกการสื่อสารยุคใหม่ท่ีรวดเร็วเช่นนี ้  หรือความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 

เศรษฐกิจ การเมืองระดบัใหญ่ๆ ในเชิงนโยบายระดบัชาตินัน้ ยังต้องพากเพียรท�าไป  

เพราะการเข้าใจสิ่งเหล่านี ้ ก็มิใช่เร่ืองท่ีจะท�าได้ส�าเร็จในระยะเวลาอนัสัน้ และยงัต้องมี 

ผู้แนะน�าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปลกูฝัง และฝึกฝนกลุม่เปา้หมายท่ีแยบคายด้วย

 

 รวมถึงประเด็นของการสร้างทกัษะ ในการจดัการโครงการและการใช้สื่อเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง ก็ยงัต้องมุง่มัน่ พฒันาตอ่ไป สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะการฝึกฝนให้พลเมืองท่ี

ไมเ่คยมีทกัษะหรือความรู้เก่ียวกบัการจดัการ และการท�ากระบวน การบริหารโครงการใด ๆ   

มาก่อน ให้เร่ิมคิด เร่ิมก�าหนดเปา้หมาย และการท�างานอย่างมีแผน ท่ีต้องมีวิธีคิด มีวิธี

ลักษณะส�าคัญของการเป็นพลเมืองตื่นรู้	(สกัดจากค�าบรรยาย	Active	Citizen)
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ท�า และก�าหนดวิธีการวดัผล เพ่ือประเมินผลส�าเร็จอย่างเป็นขัน้ตอนนี ้ เป็นเร่ืองท่ีต้อง 

เตรียมการอยา่งจริงจงัและใช้เวลามากกวา่ 6 เดือน ดงัท่ีก�าหนดไว้ในโครงการ โดยเฉพาะ 

ประเด็นของการใช้สื่อ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนี ้ ก็ย่ิงถือเป็นเป้าหมายท่ียงั 

หา่งไกล เพราะข้อจ�ากดัเร่ืองการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนให้เกิดทกัษะคดิสารได้ ท�าสื่อเป็น  

และเห็นวิธีการใช้ประโยชน์ ก็เป็นเร่ืองท่ีต้องมีพืน้ฐานเร่ืองสื่อ และการสื่อสารมาไม่น้อย 

การสร้างเยาวชนหรือพลเมืองคนใหม่ เพ่ือเป็นนักสื่อสาร ก็ต้องมีขัน้ตอนท่ีออกแบบ 

การฝึกฝน และก�าหนดขัน้ตอนการฝึกหดัไว้แล้วอยา่งดี จงึจะส�าเร็จได้

 อยา่งไรก็ตาม การสร้างนกัสื่อสารเพ่ือการต่ืนรู้ หรือเยาวชนเพ่ือการต่ืนรู้ (พลเมือง

ต่ืนรู้) เป็นสิง่จ�าเป็นและเหน็วา่นา่จะได้ผล เพราะขณะท่ีเกิดนกัสือ่สารและนกัสือ่สารเหลา่นี ้

ร่วมท�ากิจกรรม ก็มีผู้ สนใจอยู่มากมาย ซึ่งหากได้พัฒนาความสนใจนี ้ ต่อยอดให้ 

กลายเป็นกลุม่กิจกรรมท่ีมีผลงานน�าเสนอตอ่ชมุชนอยา่งสม�่าเสมอ พร้อมกบัพฒันาเนือ้หา 

มมุมองและประเดน็ของการท�างาน ให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของพืน้ท่ี และความเป็นอยู่ 

ของผู้คนในชมุชน รวมถงึมองเห็นความเป็นไปท่ีจะเกิดขึน้ จะกลายเป็นเนือ้หาท่ีมีคณุคา่ 

เป็นการสื่อสารข้อมลูท่ีชมุชนสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง 

ได้จริง ๆ  และยงักลายเป็นจดุเร่ิมต้นของการใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้ของชมุชนในแบบใหม ่ 

คือใช้เพ่ือเป็นแหล่งสะสมข้อมูล ใช้เป็นฐานความคิด และใช้เพ่ือการเรียนรู้เพ่ือก้าว

ไปสู่ชีวิตใหม่อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความเท่าเทียมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกและสงัคม  
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 จากการศกึษาโครงการทัง้ 4 ภาค ทีมงานขอสรุปและน�าเสนอโมเดลในการขบัเคลือ่น

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม ดงันี ้

 

7 
โมเดลการขับเคลื่อน 

โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 4 ภาค
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ค�าอธิบาย

 1. ใจกลางของฝ่ามือคือ	 ‘หัวใจ’ ซึ่งเป็นกระบวนการแรกของการขบัเคลื่อน

โครงการ และส�าคญัมาก เป็นการ ‘ปรับฐานคิด’ ของทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ในประเด็นท่ีจะขบัเคลื่อนตรงกนั เข้าใจวตัถุประสงค์เหมือนกัน ซึ่งในท่ีสดุ จะเป็นการ  

‘ลดช่องว่าง’ ซึ่งจากโครงการทัง้ 4 ภาค พบว่า มีการลดช่องว่างทางความคิดทศันคต ิ

พฤตกิรรม ความรู้ วยั และวฒันธรรม (ระหวา่งรัฐ-ชมุชน ผู้ท�าโครงการ-ชมุชน) นอกจากนี ้

ยังเป็นการปรับฐานคดิจาก	‘เร่ืองนีไ้ม่ใช่ปัญหาของเรา	เราไม่มีหน้าที่	เราแก้ไม่ได้’	

เป็นเราท�าได้	ตามบนัไดของการปรับฐานคดิด้านล่างนี ้
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 2. นิว้ทัง้	5	คือ	5C’s	ประกอบด้วย

  2.1. นิว้โป้ง	Create หลกัจากการปรับฐานคดิแล้ว โครงการจะต้องหาประเดน็

ในการขบัเคลื่อน และตกลงร่วมกนัว่าจะสร้างประเด็นนัน้ ๆ อย่างไร ในทิศทางใด โดย 

ผู้ มีสว่นร่วมทกุฝ่ายจะต้อง

   2.1.1. Share	What	You	Know เลา่ขานสิง่ท่ีตนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็น 

ผู้แบง่ปันประสบการณ์ ชาวบ้าน ครู เยาวชน สามารถน�าสิง่ท่ีรู้มาแบง่ปันได้อยา่งอิสระ

   2.1.2. Work	Out	Loud เม่ือเร่ิมท�างาน ทกุคนต้องมีโอกาสคดิดงั ๆ หาก

ผู้ใหญ่ปิดกัน้ เอาตนเป็นหลกั นกัวิชาการคดิวา่ตนรู้มากกวา่ ปิดกัน้ความคดิผู้ อ่ืน งานก็จะ

เดนิไมไ่ด้

   2.1.3. Bring	Ideas	to	Life เม่ือสรุปประเดน็ ความคดิได้แล้ว ทกุฝ่ายต้องมี 

สว่นวางแผนวา่จะน�าความคดินัน้น�าเสนอสูส่าธารณะอยา่งไร อยา่งเป็นระบบ และเข้าใจ

ธรรมชาตขิองตน

  2.2. นิว้ชี	้Curate เป็นขัน้ตอนท่ีน�าข้อมลูข้อเทจ็จริง จากการพดูจา การเลา่เร่ือง 

การส�ารวจ และจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ มา

   2.2.1. Grouped	 and	Organize	 จดัระบบเป็นหมวดหมู่ ซึง่อาจท�าโดย 

การใช้ถงัขา่วเก็บข้อมลูในลกัษณะท่ี

บนัไดการปรับฐานคดิ
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   2.2.2. Enable	 Sense	 Making มีความหมาย เข้าใจได้ ไม่ขดัแย้งกนั  

ทกุคนท่ีเหน็สามารถ Connect the dot ได้ เกิดความรู้ ความเข้าใจเนือ้หา

   2.2.3. Meaningful	 Stuff จากนัน้ก็เล่าเร่ือง จดัท�าให้เหมาะกบัสื่อท่ีจะ 

ใช้เป็นชอ่งทางน�าเสนอ เชน่ หนงัสือเลม่ เฟซบุ๊ก สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อพืน้บ้าน สื่อมวลชน 

โดยมีการวางวตัถปุระสงค์ของการน�าเสนอ

  2.3. นิว้กลาง	 Contribute เป็นการน�าเสนอเร่ืองราวท่ีจัดท�าแล้วสู้ ชุมชน  

สูส่าธารณะ เป็นการจดัพืน้ท่ีส�าหรับการแสดงออกนัน่เอง ซึง่มีพืน้ท่ีรูปแบบตา่ง ๆ กนั เชน่ 

พืน้ท่ีส�าหรับจดักิจกรรม พืน้ท่ีส�าหรับแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ พืน้ท่ีนีจ้ะเป็นพืน้ท่ีจริง หรือ

พืน้ท่ีเสมือนจริงก็ได้ เชน่ ผา่นสื่อออนไลน์ จดุส�าคญัส�าหรับขัน้ตอนนีคื้อทกัษะการสื่อสาร 

ท่ีต้องมีทัง้ความสามารถในการสือ่สารให้คนท่ีไมมี่สว่นร่วมเข้าใจในเร่ืองราวท่ีน�าเสนอ และ

ทกัษะการรับฟังค�าต ิข้อเสนอ ข้อแนะน�า (Deep Listening,  Be Generous) ซึง่จะท�าให้

ตอ่ยอดความคดิได้ (Take Ideas Further) บางครัง้ สามารถน�าข้อคดิไปสร้างผลงานใหม่

เป็นการเพ่ิมคณุคา่และมลูคา่ได้อีกด้วย (Value-added)

  2.4. นิว้นาง	Cross	Community ในท่ีนี ้ เป็นการขยายเครือขา่ย รับรองและ

รองรับผู้มาใหม่อย่างเต็มใจ (Brings in More Partners) นอกจากการขยายเครือข่าย

แล้ว ในประเดน็นี ้ยงัหมายรวมถงึกรณีท่ีไมส่ามารถขยายเครือขา่ยได้ ก็จ�าเป็นต้องติดตอ่

ประสานกบัชมุชน โครงการอ่ืน ๆ  ทางใดทางหนึง่ เชน่ การเข้าประชมุร่วมกนั การไปเย่ียมชม

โครงการอ่ืน ๆ ทัง้นี ้จะเป็นการน�าความรู้ แนวทางใหม ่ๆ มาปรับใช้ได้ (Eyes for Process 

and Patterns)

  2.5. สุดท้ายคือนิว้ก้อย	Consistent เม่ือได้ผา่นกระบวนการ หวัใจ สู ่นิว้ทัง้ 4 แล้ว  

จ�าเป็นจะต้องขับเคลื่อนต่อไป มีการท�างานต่อเน่ือง อาจใหญ่บ้างเล็กบ้างตามก�าลงั  

อาจมีการปรับเปลี่ยน ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความช�านาญ (Experience) กลายเป็นต้นแบบ 

ในแบบฉบับของตน (Execute) และพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(Experiment) 
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ค�าอธิบาย

 ในทกุกระบวนการ ใจกลางมือยงัคงเป็น “หวัใจ” ท่ีเราต้อง “ปรับ” เป็นการปรับ

เปลี่ยนฐานความคิด เพ่ือลดช่องว่างต่าง ๆ ได้แก่ ช่องว่างระหว่างวยั ช่องว่างระหว่าง

วฒันธรรม ชอ่งวา่งระหวา่งความรู้ ซึง่จะน�าไปสูก่ารปรับพฤตกิรรมตามบนัไดปรับฐาน จาก 

“กูไม่ท�ำ” เป็น “กูท�ำได้”

 ในแต่ละมือ ประกอบด้วยนิว้ 5 นิว้ แทนด้วย “5 ป” ประกอบด้วย

 นิว้โป้ง เป็น “ป เปิด” อนัหมายถงึ

 เปิดปม เป็นการเปิดประเดน็ความรู้ทกัษะ ชมุชนมีประเดน็อะไรร่วมกนั และเร่ือง

ใดเราจะยกมาขบัเคลื่อน

โมเดล	“มือก�าใจ”	ฉบบัภาษาไทย
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 ปูด หรือประกาศให้รู้ท�าให้ เห็นแจ่มแจ้งโดยทัว่กนั สมาชิกต้องสามารถและควร

แสดงออกให้เดน่ชดั วา่คดิอะไร อยากท�าอะไร มีข้อโต้แย้งอะไร

 ประยุกต์ ได้ให้เหมาะแก่พืน้ท่ีและชมุชน

 นิว้ชี ้เป็น “ป ปรุง (ปรุงประกอบ)” หมายถงึ

 ปรับปรุงกระบวนการจดัท�าข้อมลูให้เหมาะแก่การพฒันาด้วยการจดัท�าเป็นหมวด

หมู ่สะดวกแก่การค้นหา น�าไปใช้ หรือการจดัท�า ‘ถงัข่ำว’ นัน่เอง

 ปรุงข้อมลูให้เข้าหบัเคร่ืองมือท่ีใช้สื่อสาร ต้องเข้าใจคณุลกัษณะสื่อ ซึง่หมายรวม

สื่อบคุคล สื่อมวลชน สื่อพืน้บ้าน และสื่ออ่ืน ๆ ทกุชนิด

 ปรุงให้เข้ากบัข้อเทจ็จริง ให้ทกุเร่ืองมีเหตมีุผล เข้าใจได้ ไมว่กวน เหมาะกบักลุม่เปา้

หมายทัว่ไป

 นิว้กลำง เป็น “ป ปัน” หมายถงึ

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการแบง่ปันกระบวนการ/ แบง่ปันการเรียนรู้ แลกเปลีย่นความรู้ แสดง

ศกัยภาพ ด้วยการเผยแพร่กระบวนการ จดัแสดงสิง่ท่ีเรียนรู้ โดยเน้นทกัษะการสื่อสารให้

เกิดความเข้าใจ

 นิว้นำง เป็น “ป แปร” หมายถงึ

 แปรขบวน- ขยายรูปแบบ ขยายพืน้ท่ี ขยายความรู้ รวมเปา้หมาย เป็นการเสริมงาน 

ประสานคน รวมเครือขา่ย รวมพืน้ท่ี รวมความรู้ ทัง้นี ้หากไมส่ามารถเพ่ิมเครือขา่ยได้ อาจ

ด้วยเหตภุมิูพืน้ท่ีไมอ่�านวย โอกาสยงัไมเ่หมาะสม หรือเหตปัุจจยัใจ “ป แปร” ยงัเป็นสว่น

ส�าคญัท่ีเราจะสามารถสา่ยตามองกิจกรรม โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือน�ารูปแบบ กระบวนการ 

กลวิธี มาใช้ในการท�างานของเรา

 นิว้ก้อย เป็น “ป ปมู” หมายถงึ

 ภมิูความรู้ รูปแบบกระบวนการท่ีตกผลกึ เป็นแบบตนเอง ขบัเคลื่อนตอ่ได้ ขยาย

ผลและตอ่ยอดได้ ขบัเคลื่อนได้อยา่งตอ่เน่ือง ขดั เจน และยัง่ยืน เสมือนหนึง่ต�านานของ

โครงการเรา
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 แรกท่ีจะท�าโครงการนีใ้นพืน้ท่ี คณุณสัญ์ศยาผู้ประสานงานก็ตัง้เปา้หมายไว้เพียงให้ 

ชมุชนได้รู้จกัสื่อ และใช้สื่อสมยัใหม่เป็น โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ และใช้มนัทัง้หมด 

เพ่ือช่วยกนัแก้ไขปัญหาขยะและช่วยกนัดแูลชมุชนให้รู้จกัวิธีการจดัการขยะอย่างฉลาด   

แต่เม่ือเรามีโอกาสรู้จักพืน้ท่ีจริงๆ ก็อดตัง้ค�าถามไม่ได้ว่า เป้าหมายเร่ืองการคุยเร่ือง 

สื่อสมยัใหมห่รือสื่อออนไลน์นี ้ อาจจะเร็วเกินไปส�าหรับชมุชนเพราะในพืน้ท่ีเองก็ยงัขดัสน

เร่ืองสญัญานโทรศพัท์และสญัญาณโทรคมนาคม จะมี Internet ก็เพียงแหง่เดียว เป็นของ 

โรงเรียน ตชต แห่งนี ้ เพราะองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยไปติดตัง้จานเดียวเทียม 

เฉพาะกิจและจัดท�าระบบไวไฟ เฉพาะพืน้ท่ีให้แก่โรงเรียนเท่านัน้ ทัง้บ้านตีนตก 

ซึ่งกินอาณาเขตพืน้ท่ีหลายหมู่บ้าน ก็มีเพียงรอบโรงเรียนเท่านัน้ท่ีมีสญัญาณ Internet  

ดงันัน้ แนวคดิท่ีจะสือ่เป็นสือ่กลางชองชมุชน เป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน อาจจะต้องคดิอีกที  

ส�าหรับพืน้ท่ีบ้านตีนตก ก็ได้

8 
ส่งท้าย

ความประทับใจจากพี่เลี้ยง
เสียงจากชายขอบ บ้านตีนตก กาญจนบุรี



100

 แต่เป้าหมายเร่ืองการจัดการขยะ ดูจะยังพอเป็นไปได้ คุณณัสญ์ศยา พาเรา 

ไปชมรอบ ๆ บ้านท่าตีนตกซึง่พืน้ท่ีโดยรอบกินอาณาเขตกว้างขวางไม่น้อย การเดินทาง

สญัจรในเขตบ้านตีนตกยังไม่ล�าบากนัก เพราะมีถนนสายหลกัท่ีกรมทางหลวงชนบท 

จัดสร้างไว้บ้างแล้วและเส้นทางรอง ๆ รอบ ๆ บ้านก็มีพร้อมแล้วเช่นกัน เป็นถนนดิน  

ขนาดกว้างพอประมาณและแข็งแรงพอท่ีรถจะว่ิงไปมาคนัเดียวได้  เราใช้เวลาตระเวณ 

ไปรอบ ๆ  บ้านและชมุชนนีป้ระมาณ 2 ชัว่โมง ตลอดเวลา 2 ชัว่โมง เราพบวา่ มีขยะกระจาย

อยูใ่นพืน้ท่ีทัว่ไป โดยเฉพาะขยะจากขวดน�า้พลาสตกิและถงุพลาสตกิซึง่เป็นภาชนะส�าหรับ 

ใสน่�า้ด่ืม ใสอ่าหารและขนมยอดนิยมของคนยคุใหม่  บางมมุของชมุชนกลายเป็นแหลง่ 

ทิง้ขยะ ซึง่คนทิง้ก็คงจะคิดปล่อยให้เน่าผพุงัไปตามธรรมชาติ ตามคติความคิดสมยัเก่า  

แต่เพราะว่าวสัดใุช้สอยปัจจุบนั เป็นพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ขยะจึงไม่ได้ผพุงัเน่าเป่ือย 

อยา่งท่ีคดิ แตห่มกัหมมเป็นกองอยู ่ๆ กระจายอยูท่ัว่หมูบ้่าน 

 งานของคุณณัสย์ศยา จึงไม่ง่ายนักท่ีจะท�าให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอนั 

คุ้นเคยจากการทิง้ขยะ มาร่วมกนัก�าจดัขยะอยา่งเป็นระบบ 

 เรามองดูแล้ว ก็ยอมรับกับตวัเองว่าเพียงแค่คุณณัสย์ศยา ท�าให้ชาวชุมชนมา 

รวมตวักนัเพ่ือพดูคยุกนัวา่การทิง้สิง่ของโดยไมร่ะวงัจะกลายเป็นปัญหาขยะของชมุชนได้ 

เราวา่ก็ยอดเย่ียมแล้ว 

 เธอไม่ได้ท�างานคนเดียวนะ มีทีมงานท่ีใจตรงกัน เป็นจิตอาสาของชุมชนบ้าง 

ของเมืองกาญจน์บ้างและท่ีเป็นสื่อสารมวลชนก็มีบ้าง ทัง้หมดช่วยกันท�าให้โครงการ 

สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมในช่ือวา่ “โครงการเปิดถงัขา่ว-ปิดถงัขยะ บ้านตีนตก” เพ่ือสร้าง

กระบวนการให้ชมุชนบ้านตีนตก รู้จกัวิธีก�าจดัขยะชมุชน เป็นตวัเป็นตนขึน้มาได้ ในวนัท่ี

เราตอบรับค�าเชิญชวนของเธอ และแวะไปเย่ียมโครงงานของเธอนัน้ เธอยงัเชิญตวัแทนจาก

ศนูย์ประชาสมัพนัธ์เขต ของกรมประชาสมัพนัธ์ มาชว่ยเป็นวิทยากรแนะน�าเร่ืองการท�าหนงั

สัน้ บนมือถือและชว่ยท�าให้เดก็ ๆ เยาวชนท่ีเธอเชิญมาร่วมงานวนันัน้ ฝึกหดัท�าหนงัสัน้ 
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 ในวนัท่ีแรก ๆ ท่ีเราไปถงึนัน้ จ�านวนเยาวชนวยัรุ่นท่ีเข้าร่วมโครงการมีหลายสบิคน 

ทราบภายหลงัวา่หลายคนจบการศกึษาชัน้ประโยคประถมไปแล้ว ไมไ่ด้เรียนตอ่และสนใจ

ตามค�าชกัชวน  บางคนไปเรียนต่อไปเมืองแต่ก็สนใจค�าเชิญชวนของโครงการจึงสนใจ 

มาร่วม พร้อมๆ กบัมีบางคนแม้จะเป็นเยาวชนแตก็่ดจูะมีภาระเกินวยั ต้องชว่ยครอบครัว

ท�าไร่ หลายคนต้องแยกย้านไปท�างานรับจ้างในต่างพืน้ท่ี แต่ก็กลบัมารวมตวักนัเพราะ 

ค�าเชิญชวนของเธอท่ีบอกฝากกบัหวัหน้าบ้าน มาร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือชุมชนบ้านตีนตก  

ตามโครงการ “เปิดถงัขา่ว-ปิดถงัขยะ บ้านตีนตก” ด้วยกนั  

 ท่ีส�าคัญและเป็นตลกร้ายมากในความเห็นของเราคือกิจกรรมส่วนหนึ่งของ 

โครงการนีคื้อการท�าสื่อใหม่ แต่คนเหลา่นีย้งัไม่มีสื่อใหม่ใช้ แม้ใช้มือถือกนัแล้วแต่ก็เป็น 

รุ่นท่ีตกสมยัหน่อยเพราะก�าลงัเงินจ�ากัด แต่เอาเถอะก็ถือว่าเป็นมือถือท่ียงัใช้การได้ดี  

แตก็่อดคดิถงึความเป็นจริงข้อหนึง่ไมไ่ด้วา่ ในพืน้ท่ีนีไ้มมี่สญัญาณมือถือ แล้วเขาเหลา่นัน้

จะมีมือถือไว้เพ่ือการใดและการผลิตสื่อใหม่เหลา่นีจ้ะออกมาในรูปแบบใด แต่ก็เฉลยได้ 

ในเวลาตอ่มาวา่เขาเหลา่นัน้ต้องเข้าเมืองต้องติดตอ่การงานในเมืองในบางโอกาส ดงันัน้ 

มือถือก็จะมีประโยชน์เม่ือเขาออกนอกพืน้ท่ี นัน่เอง

 ความจริงจากมือถืออีกข้อหนึง่ก็คือ แม้จะไมมี่สญัญาณโทรศพัท์ในพืน้ท่ี แตเ่ยาวชน

หลายคนก็ต่ืน่ตวั สนใจถ่ายรูปและคุ้นเคยสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และไลน์ พอสมควร  

อาจเป็นเพราะเขาก็เรียนรู้ได้จากชีวิตประจ�าวนั ดงันัน้เม่ือทราบว่าในโครงการ จะมีครู 

ไปสอนให้ท�าหนังสัน้ด้วยมือถือ หลายคนจึงมาเพ่ือจะเรียนรู้สิ่งนี ้ จากจ�านวนเยาวชน

หลายสิบคน เราก็ยอมรับว่าแม้จะยาก แต่ก็แอบฝันว่าจะมีช้างเผือกเกิดขึน้ในป่าง  

แม้ว่าในความเป็นจริงโดยเฉพาะยุคดิจิตอลเช่นนีย้ากเหลือเกินท่ีจะเกิดช้างเผือกขึน้ 

ในชมุชนกะเหร่ียง เชน่นี ้ 
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สามเดอืนต่อมา	เราได้แวะเวียนไปเยี่ยมเขาอีกครัง้	

 

 คราวนี ้ เราพบเห็นเร่ืองราวมากมายท่ีเปลี่ยนไป เยาวชนท่ีเรียนรู้เร่ืองการท�า 

หนงัสัน้จากจ�านวนหลายสิบคนนัน้ ท่ีสดุเหลือก็มีช้างเผือกเกิดขึน้ได้จริง ๆ แม้จะเพียง 

สองสามคนก็ตาม แต่ก็เป็นผู้ ท่ีสนใจจริงๆ เขาท�าหนงัสัน้ท่ีเล่าเร่ืองได้ และดีพอสมควร 

เม่ือเทียบกบัโอกาสในพืน้ท่ีของเขา เพราะการสะสมความรู้เร่ืองท�าหนงัสัน้นี ้ไมใ่ชค่รัง้เดียว

ก็จะเรียนรู้ได้ แตผู่้สนใจจะต้องเข้าเมืองไปอีก 30 กวา่กิโลเมตรเพ่ือไปเรียนรู้เพ่ิมเตมิจาก 

เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ซึงยินดีเป็นวิทยากรพิเศษให้ เดินทางไปกลับ 

ก็เป็นระยะทางกว่า ๖๐ กิโลเมตร แม้จะใช้รถมอเตอร์ไซด์ ก็ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย 

จ�านวนหนึง่ซึง่ก็ถือวา่เป็นก้อนใหญ่พอดสู�าหรับเยาวชนตวัเลก็ๆ จากบ้านตีนตก ท่ีส�าคญั

คือเร่ืองหนังสัน้ท่ีเขาเล่านัน้ท�าขึน้ มันพัฒนามากขึน้ อาจไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูล  

เร่ืองราวเก่ียวกบัขยะและแหลง่ทอ่งเท่ียวอยา่งท่ีเขาคดิเตรียมไว้ได้เพราะความเป็นหนงัสัน้  

ใช่ว่าจะเรียนรู้กนัได้ง่าย ๆ  แต่มนัเลา่เร่ืองบ้านตีนตกได้ และมีภาพสวยงามท่ีน่าช่ืนชม 

เพราะเขาท�าได้จริง ๆ มีผลงานจริง ๆ เกิดขึน้ มนัน่าช่ืนชมมากแต่ความช่ืนชมของเรา 

ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัความส�าเร็จในเนือ้งานของเขาแตอ่ยูท่ี่ความพยายามท่ีจะสร้างงานของเขา

มากกวา่ ดงัค�าท่ีวา่ “ความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส�าเร็จก็อยูท่ี่นัน่”... 

 และสิ่งนี ้ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนอ่ืน ๆ ในชุมชนบ้านตีนตก 

อีกหลายคน ท่ีมีข้อจ�ากัดในการเดินทางเข้าเมืองและต้องยอมถอนตัว หันกลับมา 

ขอเรียนรู้จากผู้ท�าได้ส�าเร็จคนนี ้ ในความเป็นจริงหากเปรียบเทียบหนังสัน้ของเขากับ 

ผู้ อ่ืนแล้ว เขาอาจจะท�าหนังสัน้ยังไม่ส�าเร็จ แต่เขาก็ท�าให้เกิด “กระบวนการสื่อสาร”   

ระหวา่งเขาและเพ่ือน และระหวา่งกลุม่ของเยาวชนท่ีสนใจขึน้ งานของเขา ท�าให้เกิดประเดน็ 

ของการพดูคยุระหว่างเพ่ือน ซึง่ไม่ใช่เร่ืองของชมุชนธรรมดา แต่เป็นเร่ืองการท�าหนงัสัน้  

Video Clip  

 มนัเป็นเร่ืองน่าทึง่มาก ท่ีชมุชนเลก็ ๆ ซึง่ไม่น่าจะสนใจเร่ืองการท�าหนงัสัน้ได้เลย 

เพราะยากมากท่ีจะท�าและโอกาสท่ีจะเผยแพร่ให้คนอ่ืน ๆ ดนูัน้ก็แทบเป็นศนูย์ แต่ทว่า

เขาเหล่านีก้ลบัสนใจและกลายเป็นวงพดูคยุขึน้มาได้ ปรากฏการณ์มหศัจรรย์ท่ีเกิดขึน้  
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คือ “กระบวนการสื่อสารระหว่างบคุคล”  อนัเป็นพืน้ฐานส�าคญัท่ีสดุของการสื่อสารของ

ชมุชน ถ้าสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมคือโครงการท่ีอยากจะสร้างให้สือ่กลายเป็นแหลง่ข้อมลู  

แหลง่เรียนรู้ หรือแหลง่สะสมความรู้ให้แก่ใครก็ตาม เข้ามาค้นคว้า มาหยิบยืมใช้  มาถงึวนันี ้ 

สื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมอาจต้องบวกความหมายอีกข้อหนึง่เข้าไปด้วย คือ กลไกท่ีสร้าง

ให้เกิดวงสนทนา พดูคยุ แลกเปลี่ยน มนัเหน่ียวน�าให้เกิดกระบวนการสื่อสารพืน้ฐานท่ีสดุ 

ระหวา่งคน และระหวา่งชมุชนขึน้มาได้ 

 ประเดน็นีเ้ป็นเร่ืองวิเศษมากส�าหรับชมุชนเลก็ ๆ และชมุชนใด ๆ ก็ตามท่ีอาจไมมี่

อะไรโดดเดน่หรือแปลกใหมม่ากพอท่ีจะน�ามาพดูคยุ แลกเปลีย่นเป็นวาระส�าคญัของชมุชน  

แตถ้่ากิจกรรมจากโครงการสือ่เป็นโรงเรียนของสงัคมกลายเป็นประเดน็ท่ีท�าให้เขาเหลา่นัน้  

เกิดวาระของการพดูคยุ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึง่กนัและกนั  มนัก็ควรบนัทกึไว้ ว่าสิ่งนีคื้อ 

การเปลี่ยนแปลงของชมุชนและคนภายในชมุชนท่ีนา่ทึง่ 

 การเปลีย่นแปลงท่ีนา่ทึง่อีกมมุหนึง่คือ หลายคนรู้สกึอยากน�าเร่ืองราวดี ๆ  ของชมุชน

ท่ีตนพบเหน็ ออกไปเผยแพร่สูโ่ลกภายนอกบ้าง เชน่เดียวกบัท่ีเยาวชนท�าและเผยแพร่ไปแล้ว  

แม้จะยงัท�าไม่เป็น แต่ก็มีสว่นร่วมในการคิดระดมความเห็น หลายคนเกิดแรงบนัดาลใจ

ท่ีอยากจะน�าเร่ืองดี ๆ เผยแพร่ และแม้จะท�าสื่อออกเผยแพร่ไม่เป็น แตก็่คิดท่ีจะกลบัไป

พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวต้นทาง ท่ีเคยเป็นทางผา่นในอดีตให้กลายเป็นจดุแวะพกัอยา่งจริงจงั

ของชมุชน และอยากน�าเร่ืองนีอ้ออกไปเล่าสู่ให้นกัท่องเท่ียวฟัง เพ่ือให้เขากลบัมาเท่ียว  

มาพกัมากกวา่ผา่นเลยไปเชน่กาลก่อน

 เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีนา่รัก นา่ทึง่ จริง ๆ ....
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 ในวนัท่ีเราไปเย่ียมคราวนี ้ เราได้พบวา่ กองขยะหลายๆ แหง่ในชมุชนหายไปและ 

มีถงัขยะมาแทนท่ี แม้ในโรงเรียนซึง่ใช้เป็นสถานท่ีฝึกอบรมโครงการนี ้ ถงัขยะก็เปลี่ยนไป  

มีการจดัแบ่งว่าเป็นถังส�าหรับคดัแยกขยะด้วย  และพบว่าทุกคนเร่ิมสนใจขยะ พูดถึง 

การจดัเก็บขยะเป็นไปในท�านองเดียวกนั จดัเก็บอย่างเป็นสดัสว่น มีการแข่งขนัประกวด 

บ้านปลอดขยะ ซึ่งเราก็มีโอกาสแวะไปเย่ียมบ้านปลอดขยะหลังหนึ่งซึ่งได้รับรางวัล 

จากชมุชนวา่ เป็นบ้านสะอาด เม่ือไปถงึก็ต้องยอมรับวา่ รอบบริเวณบ้านสะอาดมาก และ

เจ้าของบ้านยงัท�าถงัขยะและมีวิธีการก�าจดัขยะอยา่งเป็นขัน้ตอน (เป็นระบบ) อยา่งนา่ทึง่  

เพียงสามเดือน จากชมุชนท่ีมีขยะกองทิง้ประปราย กระจายอยูท่ัว่หมูบ้่าน กลายเป็นชมุชน

ท่ีชาวบ้าน ใสใ่จเร่ืองขยะมากขึน้ มากถงึขนาดจดัประกวดบ้านปลอดขยะได้ 

 นอกจากเร่ืองเยาวชนกบัหนงัสัน้  กบัเร่ืองถงัขยะและบ้านก�าจดัขยะ ท่ีเราพบเหน็แล้ว  

คณุณสัญ์ศยา ยงัเชิญครูขยะ ซึง่เป็นจิตอาสาสอนเร่ืองการก�าจดัขยะและการเปลี่ยนขยะ 

ให้เกิดประโยชน์มาเป็นวิทยากรด้วย การให้ความรู้แบบทดลองท�าให้ดู เอาของจริง 

มาให้เห็น ท�าให้ชาวบ้านตีนตกผู้ ท่ีจดัเก็บขยะเป็นแล้ว มีถงัคดัแยกขยะของตนเองแล้ว  

วนันี ้ได้รู้วิธีการน�าขยะทัง้สดและแห้งมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ิมเตมิมากขึน้อีก  

ท่ีน่าทึ่งคือจากขยะทิง้แล้ว ไม่เพียงกลายเป็นของมีประโยชน์คืนกลบัมาเท่านัน้ แต่การ

แปลงให้เป็นประโยชน์ กลายเป็นขัน้ตอนหนึง่ของการแบง่ปันความรู้ การพดูคยุระหวา่งคน 

ในชมุชน เหมือนกบัเร่ืองของหนงัสัน้ ขยะและหนงัสัน้ กลายเป็นประเดน็หรือโอกาสท่ีท�าให้

คนในชมุชนหนัหน้ามาพดูคยุกนั

 แม้ว่าโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ของพืน้ท่ีบ้านตีนตก จะไม่โดดเด่น  

ในประเด็นการสร้างสื่อเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลได้มากเหมือนพืน้ท่ีอ่ืน ๆ และยงัเป็นสื่อท่ี 

ชาวชมุชนใช้กนัไมแ่พร่หลายมากนกัเพราะข้อจ�ากดัของพืน้ท่ีและเทคโนโลยีท่ีขดัสนกวา่ แต่

ความเป็นประเดน็และประโยชน์ของมนั ได้สร้างกลไกการสนทนาระหวา่งกนั เป็นการจดุ  

“ประเดน็” การพดูคยุ ถกเถียงแบบบคุคลตอ่บคุค แบบกลุม่คนขึน้ได้อยา่งดี
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 ในชมุชนท่ีมีข้อจ�ากดัเร่ืองเทคโนโลยีการสื่อสาร บางทีสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคม  

อาจสร้างรูปแบบของการสื่อสารแบบดัง้เดิม คือสื่อระหว่างบุคคล การสนทนาพูดคุย 

ระหวา่งคน หรือ Interpersonal ให้มากขึน้ ๆ เพราะในพืน้ท่ีและชมุชนท่ีขาดการสื่อสาร 

ความแนบแน่นของชุมชนก็คงเกิดขึน้ได้ยาก หากสงัคมจะมีการหล่อหลอมการสื่อสาร 

แบบพืน้ฐานท่ีสดุคือการสื่อสารระหวา่งบคุคลให้เกิดขึน้ได้เป็นผลส�าเร็จ ก็นบัวา่เป็นเสนห์่ 

ของสื่อเป็นโรงเรียนของสงัคมท่ีนา่ทึง่   เชน่เดียวกบัการใช้ประเดน็ของสื่อเป็นโรงเรียนของ

สงัคมเหน่ียวน�าให้มนัเกิดและผลกัดนัจนกลายเป็นวาระพดูคยุกนัของชมุชน กลายเป็น

เคร่ืองมือส�าคญัของการสื่อสารในชมุชนเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวของขยะ การจดัการขยะ 

ท่ีซบัซ้อนให้เข้าใจตรงกันได้อย่างวิเศษ ท่ีส�าคญัมนัก็มีพลงัท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

การจดัการขยะได้ เชน่ท่ีบ้านตีนตกแหง่นี ้


















