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บทนํา 
 
เม่ือยา่งเข้าสูศ่ตวรรษท่ี ๑๙ และหลงัการขยายตวัของสงัคมวฒันธรรมแบบอตุสาหกรรมนัน้ ในอีกด้านหนึง่  
สงัคมโลกก็เร่ิมประจกัษ์ตอ่แรงกดดนัจากการเพิม่ขึน้ของภาวะอดอยากและทพุภิกขภยัท่ีมาพร้อมกบัการ
เพิม่ขึน้ของจํานวนประชากรและพลเมืองโลก สภาวการณ์ดงักลา่ว ทําให้มีการคาดกนัวา่จะเกิดปัญหา      
ความอดอยาก และความรุนแรงทางด้านตา่งๆตามมามากย่ิงๆขึน้  จงึเกิดความร่วมมือกนัอยา่งกว้างขวางของ
ทัว่โลก ในอนัท่ีจะป้องกนั แก้ปัญหา พฒันาทางเลือกและหาทางออกด้วยมาตรการและวิธีการอนัหลากหลาย  

ในทา่มกลางความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงภายใต้แรงกดดนัดงักลา่วนัน้ การพฒันาทางด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมยัใหมห่ลงัยคุวิถีชมุชนเกษตรกรรมแบบดัง้เดมิของก่อนหน้านัน้ รวมทัง้ความมีบทบาทของ       
ภาคความรู้ การวิจยัและสร้างความรู้พืน้ฐานโดยประยกุต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสง่เสริม เผยแพร่และ
ขยายผลการจดัการกระบวนการผลิตอยา่งเป็นอตุสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูช่มุชนเกษตรกรรม ก็ได้นํา
สงัคมให้นําเอาวิธีการแบบอตุสาหกรรม มาใช้เพ่ือการผลิตในภาคเกษตรกรรมทดแทนวิถีการผลิตแบบดัง้เดมิ 
กระบวนการดงักลา่ว ได้ก่อให้เกิดการเพิ่มพนูขึน้ของการผลิตอยา่งขนานใหญ่ทัว่โลก กระทัง่นําสงัคมเศรษฐกิจ
โลกให้เข้ามาสูเ่กษตรอตุสาหกรรมอยา่งเตม็ท่ีและเรียกกนัวา่เกิดพฒันาการเปล่ียนผา่นทางสงัคมโดย 
‘กระบวนการปฏิวตัเิขียว’ (Green Revolution) [1][2][3] 

ผลของการปฏิวตัเิขียวได้สร้างผลกระทบทัง้เชงิบวกและลบ ทางด้านบวกนัน้ ก็ทําให้การผลติอาหารเพ่ือการ
บริโภคของทัว่โลกสามารถแบกรับการขยายตวัของสงัคมประชากรมีประสทิธิภาพมากขึน้ [4] แตท่างด้านลบ     
ก็ก่อให้เกิดความลม่สลายและความสญูเสียของทรัพยากรทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัโลกอยา่งลกึซึง้ 
โดยเฉพาะการสญูเสียอยา่งถาวร เชน่ แหลง่พลงังานจากฟอสซลิ ความหลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพผืนดนิ 
พืน้ท่ีป่าไม้และแหลง่นํา้ ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัของวิธีการแบบอตุสาหกรรมยคุเก่า รวมทัง้ก่อให้เกิดอบุตัภิยัและ
วิกฤตกิารณ์ตา่งๆท่ีมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้วา่มีความสืบเน่ืองกบัการเสียสมดลุไปบนกระบวนการเศรษฐกิจสงัคม
ดงักลา่วของโลก ทําให้เกิดความต่ืนตวักนัอยา่งกว้างขวาง นําไปสูก่ระบวนการ ท่ีเรียกกนัวา่เป็นการปฏิวตัเิขียว
ครัง้ท่ี ๒ (Second Green Revolution)[5] 

 



การปฏิวตัเิขียวในอดีตนัน้ มีสาระสําคญัอยูท่ี่การใช้วิทยาการและวิธีการแบบอตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ ซึง่เน้น
การผลิตเชิงเด่ียวขนาดใหญ่ ใช้การพฒันาพนัธ์ ปุ๋ ย สารเคมี ปัจจยัการผลิตและทรัพยากรพืน้ฐานจาก
ธรรมชาตอิยา่งเข้มข้น สว่นการปฏิวตัเิขียวระลอกท่ีสองนัน้ เป็นการหาทางออกสูก่ารพฒันาความหลากหลาย
ของแหลง่อาหาร การพฒันารูปแบบการจดัการฟาร์มสะอาด ยัง่ยืน และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้
เทคโนโลยียคุใหมเ่ข้าชว่ย รวมทัง้การพฒันาทางเลือกของการพฒันาและสร้างการมีสว่นร่วมทางสงัคม 
ตลอดจนการพฒันาในมิตอ่ืิน เชน่ การสร้างสงัคมวฒันธรรมผู้บริโภค การพฒันาบรรจภุณัฑ์ ระบบการขนสง่
และการกระจายผลผลิต  
 
นอกจากนี ้ ผลของการเกิดความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในระดบัทรรศนะพืน้ฐานของกระบวนการพฒันา
เศรษฐกิจสงัคมของโลกในหลายประการ ก็มีสว่นตอ่การทําให้ความหมายและแนวคดิสําคญัตอ่การพฒันา
ทางด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมเกิดความเปล่ียนแปลงสูก่ารมีความเป็นองค์รวมและบรูณาการกบัมิตอ่ืินๆ
อยา่งเดน่ชดัมากขึน้เป็นลําดบัไปด้วย  ทําให้เห็นความเช่ือมโยงกนัได้มากย่ิงๆขึน้ระหวา่งการผลิตทาง
เกษตรกรรมกบัมิตอ่ืินของสงัคม เชน่ สขุภาพและคณุภาพชีวิตของเกษตรกร ทกัษะชีวิตและสขุภาวะของ
ประชาชน ครอบครัว และชมุชนการผลิต ตลอดจนมิตจิิตใจ การพฒันาทางสงัคมวฒันธรรม และสขุภาวะนิเวศ 
วา่เป็นทัง้เป้าหมายและเป็นปัจจยัต้นทนุสําหรับการพฒันาทางด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมท่ีสําคญั ทําให้
พจิารณาได้วา่ การสร้างความสามารถมีสว่นร่วมให้กบัคนสว่นใหญ่ของสงัคมตา่งๆ เพ่ือการพฒันาทาง
เกษตรกรรมและกสิกรรมนัน้ สามารถท่ีจะเป็นปัจจยัชีข้าดอยา่งหนึง่ตอ่กระบวนการปฏิวตัเิขียวครัง้ท่ี ๒ และ
เป็นสิ่งท่ีจะชว่ยสง่เสริมการบรรลเุป้าหมายการพฒันาทางด้านอ่ืนๆของสงัคมภายใต้เง่ือนไขแวดล้อมและวาระ
ความจําเป็นร่วมกนัใหม่ๆ ของสงัคมโลกทัง้ปัจจบุนัและอนาคต [6] 

  
วัฒนธรรมความรู้ ความฉลาดทางส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร 
กับความสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเกษตรกรและชุมชน 
 
กระบวนทศัน์ในอดีตของการพฒันาภาคเกษตรกรรมนัน้ มีชว่งระยะเวลาหนึง่ของการดําเนินไปบนการพฒันา
แบบเชิงเด่ียว (Singularity Development) และการทําแบบอตุสาหกรรม (Industrialized Culture) 
เชน่เดียวกบัท่ีปรากฏให้เห็นได้อยูท่ัว่ไปในมิตอ่ืินๆของการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมทัง้ของสงัคมไทยและของโลก 
ภายใต้กระบวนการดงักลา่วนัน้ ประเทศตา่งๆอาศยัการสร้างความฉลาดทางการเรียนรู้  (Learning Literacy) 
ให้กบัประชาชนและชมุชนอยา่งกว้างขวาง ซึง่ก็มีความสอดคล้องกบัความจําเป็นในห้วงดงักลา่วได้อีกแบบ
หนึง่ โดยกระบวนการท่ีสําคญัดงักลา่วก็ได้แก่ ความสามารถในการอา่นออกเขียนได้ คดิคํานวณ เข้าถึงความรู้
และสร้างจินตภาพเชิงนามธรรมได้ ซึง่ก็ได้ทําให้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีสว่นร่วมท่ีจะเปิดรับและ
ทําตามกนัอยา่งขนานใหญ่ และการขยายตวัภาคการผลิตสูว่ฒันธรรมการผลิตแบบอตุสาหกรรมอยา่งในอดีต 
ประสบความสําเร็จได้เป็นอยา่งสงู  

 
แตก่ารแก้ปัญหาและการพฒันาทางเกษตรกรรมและกสิกรรมในสภาวการร์ปัจจบุนั มีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ดําเนินการโดยต้องคํานงึถึงองค์ประกอบอ่ืนๆอีกหลายด้านด้วยกนั [6] โดยเฉพาะการท่ีจะต้องสะท้อนวิถี



วฒันธรรมอตุสาหกรรมยคุใหมซ่ึง่มิใชจํ่ากดัอยูก่บัการต้องลดทอนความแตกตา่งหลากหลายให้เป็นแบบ
เดียวกนัอยา่งในอดีต แตต้่องสนองตอบและสามารถครอบคลมุความจําเป็นอนัแตกตา่งหลากหลาย มีความ
บรูณาการ คํานงึถึงความเป็นองค์รวมทัง้ด้านวตัถแุละจติใจ และมีความเบด็เสร็จทนัการณ์ตอ่ความจําเป็น     
ทัง้ตอ่ท้องถ่ินและตอ่การอยูร่่วมกนัในขอบเขตตา่งๆของสงัคมโลก เห็นความเช่ือมโยงสิ่งท่ีเคยแยกสว่นอยา่ง   
ในอดีตวา่เป็นสิ่งเดียวกนัหรือมีความเก่ียวข้องกนัอยา่งใกล้ชิดตอ่การบรรลเุป้าหมายโดยรวมของสงัคม เชน่ 
สขุภาพ โอกาสทางการศกึษา และคณุภาพชีวิต เป็นทัง้เป้าหมายและปัจจยัต้นทนุของการพฒันาเพ่ือเพิม่พนู
ผลผลติและความสมบรูณ์พนูสขุของการผลติทางเกษตรกรรมและกสกิรรมด้วย การทําเกษตรกรรม กบัการ
สร้างสขุภาพ และการพฒันาพลเมืองประชากร เป็นสิ่งเดียวกนัได้ ดงันีเ้ป็นต้น 
 
นอกจากนี ้ สงัคมยคุใหม ่ทําให้ท้องถ่ินและทัว่โลกมีความเช่ือมโยงกนัหลายมติ ิอีกทัง้สามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์
ท่ีสง่ผลตอ่กนัได้อยา่งใกล้ชดิมากขึน้ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีการตดิตอ่ส่ือสารซึง่พฒันาแบบก้าวกระโดด
ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยียคุดจิติลั ด้วยเหตนีุ ้ความฉลาดทางการเรียนรู้ รวมทัง้ความสามารถมีสว่นร่วม
เพียงรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและได้ทกัษะในการทําแบบเดียวกนัตามๆกนัไปในจงัหวะเดียวกนั จะไม่
เพียงพอและจะทําให้สงัคมเกิดข้อจํากดัในการพฒันาตนเองมากย่ิงๆขึน้เป็นลําดบั การเข้าถึงโอกาสเพ่ือการ
พฒันาจงึจําเป็นท่ีจะต้องเกิดขึน้ในแทบทกุขัน้ตอน อีกทัง้มิใชเ่พียงเป็นผู้รอรับการเปล่ียนแปลงอยา่งเดียว      
แตจ่ะต้องริเร่ิม นําเสนอ และเป็นผู้ นําการเปล่ียนแปลง ขึน้มาจากตนเองได้ด้วย  
 
การสร้างวฒันธรรมความรู้ ความฉลาดทางส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร  (Communication and Media 
Literacy) ให้กบัประชาชนและชมุชนการผลิตในภาคเกษตรกรรมและกสิกรรม  จะมีสว่นสําคญัตอ่กระบวนการ
ทางสงัคมในลกัษณะดงักลา่วนี ้ ซึง่ก็จะทําให้กระบวนการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี กบัความสามารถ
เลือกสรรการเปล่ียนแปลงอยา่งเทา่ทนัและทดัเทียมความจําเป็น การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสการพฒันา
ตามเง่ือนไขความพร้อมอนัแตกตา่งหลากหลาย  รวมทัง้การริเร่ิมนําการพฒันาและนําการเปล่ียนแปลงขึน้มา
จากชมุชนฐานรากของสงัคม เกิดความสําเร็จท่ีสอดคล้องกบัความจําเป็นร่วมกนัได้มากย่ิงๆขึน้  
 
อยา่งไรก็ตาม วฒันธรรมการเรียนรู้ ความรู้ ตลอดจนส่ือสารการเรียนรู้ และการสัง่สมภมูิปัญญาของสงัคมไทย
นัน้ อยูใ่นรูปของการบนัทกึ ถ่ายทอด และสืบทอดกนัไว้กบัวิถีชีวิตของสงัคมมายาวนาน มากกวา่อยูใ่น
วฒันธรรมหนงัสือและวิธีการทางความรู้แบบสมยัใหม ่ซึง่ในแง่หนึง่ ก็ทําให้คนสว่นใหญ่มีทกัษะไมเ่พียงพอ
สําหรับเข้าถึงความรู้เพ่ือนําการเปล่ียนแปลงท่ีจําเป็น และในอีกทางหนึง่ ความรู้และภมูิปัญญาท่ีอยูใ่นวิถีชีวิต 
ก็ขาดการสัง่สมสืบทอดและเกิดความสญูหาย ทําให้รากฐานของสงัคมออ่นแอ ดงันัน้ การท่ีจะทําให้ความรู้ 
วิทยาการ เทคโนโลยี และทกัษะสมยัใหม ่ถ่ายทอดสูช่มุชนและนําไปใช้อยา่งได้ผล และการทําให้ประชาชน
และชมุชน สามารถใช้ภมูิปัญญาและความเข้มแข็งทางด้านตา่งๆท่ีมีอยูใ่นตนเองได้อยา่งบรูณาการ มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนกบัความจําเป็นทัง้ในความเป็นท้องถ่ินและโลกาภิวตัน์ได้นัน้ จะต้องเน้นการให้
ความสําคญัตอ่การพฒันารูปแบบและกระบวนการเพ่ือสร้างทกัษะการเรียนรู้ การทําให้เกิดความงอกงามทาง
วฒันธรรมความรู้อยา่งผสมผสานของชาวบ้านและชมุชน การสร้างความฉลาดตอ่วฒันธรรมส่ือและการส่ือสาร
เรียนรู้ ให้เกิดขึน้อยา่งกลมกลืนกบัวิถีชีวิตชมุชนตามพืน้ถ่ินตา่งๆของประเทศ  
 



บทความนี ้ จงึมุง่นําเสนอการศกึษากระบวนการสร้างเสริมวฒันธรรมความรู้ การอา่นเขียนสร้างความรู้ ความ
ฉลาดทางส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร ซึง่สะท้อนอยูใ่นสิ่งท่ีได้ดําเนินการกนัขึน้ท่ีชมุชนอําเภอหนองบวั 
จงัหวดันครสวรรค์ เพ่ือให้สามารถเห็นแนวคดิและแนวทางการสร้างศกัยภาพการมีสว่นร่วมของประชาชนและ
ชมุชนในระดบัตา่งๆด้วยกระบวนการเรียนรู้ สร้างข้อมลูความรู้และส่ือสารเรียนรู้ท้องถ่ิน  ซึง่จะมีสว่นตอ่การ
สง่เสริมการพฒันาทางด้านเกษตรกรรมและกสกิรรม ให้สอดคล้องกบัความจําเป็นตา่งๆ ร่วมกนัหลายด้านของ
สงัคมหลงัยคุความทนัสมยัและหลงัยคุการปฏิวตัเิขียว มากย่ิงๆขึน้ตอ่ไป 
 
ระเบียบวิธี ข้อมูล และแหล่งกรณีศึกษา : เวทีคนหนองบัวและเว็บบล็อก Gotoknow.org 
 
ข้อมลูและกรณีศกึษา เพ่ือใช้เป็นตวัอยา่งเชิงประจกัษ์สําหรับวิเคราะห์และศกึษาให้เห็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องใน
บทความนี ้ได้แก่ส่ือออนไลน์และหนงัสือ ‘ดงัลมหายใจ’ ซึง่เป็นงานเขียนแนว Auto ethnography มีเนือ้หา
เร่ืองราวเก่ียวกบัชมุชนบ้านตาลิน และอําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์   เขียนและเผยแพร่ส่ือสารสร้างการ
เรียนรู้ในส่ือออนไลน์เว็บบล๊อก gotoknow.org [7] อยา่งตอ่เน่ืองเม่ือปี 2552 และได้นํามาทําเป็นหนงัสือและ  
ส่ือสิ่งพิมพ์ ร่วมกบัเป็นสว่นหนึง่ของการนําไปจดัแสดงนิทรรศการและเวทีชมุชนในงานประจําปีของชาวอําเภอ
หนองบวั รวมทัง้ใช้เผยแพร่ สร้างเวทีสนทนา สง่เสริมการอา่น การส่ือสารและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตนเอง
ของชาวบ้านชมุชนอําเภอหนองบวัในวาระตา่งๆ ในระหวา่งปี 2553 ถึง  2554 เป็นต้นมา 
 
งานวิจยัและงานเขียนในแนว Auto ethnography เป็นวิธีศกึษามิตติา่งๆทางสงัคมและวฒันธรรม ท่ีพฒันา   
เค้าโครงสิ่งท่ีศกึษาให้เช่ือมโยงออกไปจากการสงัเกตในฐานะตนเองเป็นสว่นหนึง่ของปรากฏการณ์และสิ่งท่ี
ศกึษา [8] ผู้ เขียนมีถ่ินฐานบ้านเกิดท่ีบ้านตาลิน อําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่เป็นชมุชนในชนบท 
ประชาชนสว่นใหญ่ยงัดําเนินชีวิตอยูใ่นวิถีการทํานาไร่ ความรู้และเร่ืองราวตา่งๆของชมุชนยงัสืบทอดกนัไว้ใน
วิธีการแบบมขุปาฐะหรือจดจําและสง่ตอ่กนัรุ่นตอ่รุ่นด้วยการบอกเลา่และผา่นส่ือวฒันธรรมประเพณี  
 
ผู้ เขียน ใช้วิธีเขียนเร่ืองราวของชมุชนและเช่ือมโยงไปสูก่ารศกึษาเรียนรู้มิตสิงัคมวฒันธรรมให้รอบด้าน ทัง้ของ
ท้องถ่ินและสงัคมไทย โดยเร่ิมออกจากเร่ืองราวของแมจ่ากประสบการณ์ตรงของผู้ เขียน เร่ิมเขียนในห้วง
เทศกาลวนัแมใ่นปี 2552 เดือนละ 1-3 เร่ือง เผยแพร่ทางส่ือออนไลน์เว็บบล๊อก gotoknow.org ของคณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะใช้เวลา ๑ ปีในการเขียนเพ่ือ
รวบรวมและทําเป็นหนงัสือมอบให้แมใ่นวาระครบรอบอาย ุ72 ปีในปีถดัไป เร่ืองราวท่ีเขียนเผยแพร่ทางส่ือ
ออนไลน์ ประกอบด้วยเร่ืองราว 15 เร่ือง มีภาพวาดและภาพถ่ายแสดงเนือ้หาหลกัเร่ืองละ 1 ภาพ และก่อนการ
นํามาทําเป็นหนงัสือและเผยแพร่อยา่งตอ่เน่ืองในลําดบัตอ่มานัน้ ก็ได้รับรางวลั Blogger of the month ของ
เว็บบล๊อก gotoknow.org  ประจําปี 2552 หลงัจากนํามาทําเป็นหนงัสือและส่ือสิ่งพิมพ์แล้ว ก็ได้เผยแพร่สูก่ลุม่
ผู้อา่นชาวบ้านชมุชนบ้านตาลินและในอําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์เป็นหลกั โดยเผยแพร่ในงานบญุงาน
ประเพณีและเน่ืองในเทศกาลตา่งๆของชมุชน ก่อให้เกิดกระบวนการพดูคยุสนทนา สร้างเร่ืองราว และนําไปสู่
การทําสิ่งตา่งๆเพ่ือชมุชน ผู้ เขียน และลกูหลานของคนในชมุชนจํานวนหนึง่ท่ีเป็นสมาชิกของส่ือออนไลน์       
เว็บบล๊อก gotoknow.org ก็ได้ร่วมกนับนัทกึรวบรวม แลกเปล่ียนและส่ือสารข้อมลูท่ีมีมากขึน้เหลา่นัน้ รวมทัง้
เขียนเร่ืองราวเผยแพร่ตอ่เน่ืองไปอีก โดยมีหวัข้อเพจเฉพาะช่ือ ‘เวทีคนหนองบวั’ ในเว็บบล๊อก gotoknow.org 



เชน่กนั ข้อมลูดงัท่ีกลา่วมาโดยลําดบันี ้ได้นํามาวิเคราะห์ทบทวนเพ่ือพจิารณาและนําเสนอประเดน็การศกึษา
ดงัในบทความนี ้
 
From Blog to Book and Back to Community 
ข้อมูลท้องถิ่นและการเรียนรู้สังคมผ่านเร่ืองราวของหนังสือเขียนให้แม่และชุมชน 
 
ในบริบทของสงัคมไทยและสงัคมเกษตรกรรมของอีกหลายประเทศทัว่โลก ท่ีได้คอ่ยๆเคล่ือนเข้าสูก่ระบวนการ
ทางเศรษฐกิจสงัคมสูค่วามทนัสมยัและการปฏิวตัเิขียวนัน้ ได้ก่อให้เกิดพฒันาการและผลสืบเน่ืองตอ่
กระบวนการสงัคมในหลายด้าน โดยเฉพาะการขยายตวัของภาคสงัคมเมือง พร้อมไปกบัการลดลงของภาค
สงัคมชนบท  
 
การขยายตวัของสงัคมในวฒันธรรมอตุสาหกรรม สงัคมความทนัสมยั พร้อมกบัการลดลงของวิถีสงัคมใน
วฒันธรรมชมุชนเกษตรกรรมแบบดัง้เดมิ การขยายตวัของภาคสงัคมเมืองและการลดลงของภาคชนบทในวิถี
ชมุชนแบบเกษตรกรรมนัน้ ไมไ่ด้ดําเนินไปอยา่งเอกเทศเสียทีเดียว ดงัในงานของปราโมทย์ ประสาทกลุ และ
ปัทมา วา่พฒันวงศ์ (2554) [9] ซึง่พบวา่ นอกจากสงัคมเมืองจะขยายตวัอยูใ่นตวัเองแล้ว แบบแผนอยา่งหนึง่
ของการขยายตวัของภาคสงัคมเมืองและการลดลงของสงัคมชนบทโดยเฉพาะในประเทศไทยนัน้ เกิดจากการ
อพยพและย้ายถ่ินในลกัษณะตา่งๆจากภาคชนบทเข้าสูภ่าคสงัคมเมือง ในสงัคมเมืองและความทนัสมยัของ
สงัคมในวฒันธรรมอตุสาหกรรม จะมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมทัว่โลก บนพืน้ฐานของวฒันธรรมการอา่น 
วฒันธรรมความรู้ในหนงัสือ มีความฉลาดทางส่ือกบัวฒันธรรมเทคโนโลยีส่ือ ท่ีก้าวทนัความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงของโลกรอบข้างดีกวา่สงัคมในภาคชนบท สว่นในชมุชนและสงัคมภาคชนบทนัน้ นอกจากจะมี
ชอ่งวา่งท่ียงัอยูไ่กลจากวฒันธรรมส่ือและการอา่นสงัคมดงัท่ีสงัคมเมืองมีอยูม่ากแล้ว ก็เสียกําลงัคนและ
สญูเสียต้นทนุวิถีชีวิตไปกบัการย้ายถ่ินของคนจากชนบทเข้าสูส่งัคมเมืองอีกด้วย  
 
สภาพการณ์ดงักลา่ว ทําให้ชมุชนและประชาชนในภาคชนบทขาดทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับการพฒันาตนเองไป
กบัวฒันธรรมส่ือและวฒันธรรมความรู้สมยัใหมข่องสงัคมโลก อีกทัง้จะย่ิงเดน่ชดัและสะท้อนไปสูก่ารขาด
โอกาสท่ีจะเข้าถึงการพฒันาอีกหลายอยา่งตามมา  
 
การสร้างทกัษะอยา่งใหม ่ในวฒันธรรมส่ือและวฒันธรรมความรู้สมยัใหม ่ผา่นการสร้างความรู้ กระบวนการ
อา่น และกระบวนการเรียนรู้ชมุชนท้องถ่ินตนเองอยา่งแพร่หลาย จะเป็นหนทางหนึง่สําหรับการได้เรียนรู้         
ให้ทดัเทียมกบัความจําเป็นของโลกสมยัใหมภ่ายนอก พร้อมกบัทําให้ตนเองเข้มแข็งขึน้บนรากฐานภมูิปัญญา
ท่ีมีอยูใ่นตนเอง บรูณาการและสนองตอบความจําเป็นท่ีสําคญัไมน้่อยไปกวา่กนัได้ทัง้สองด้าน ซึง่จะต้องมี
กระบวนการเรียนรู้ด้วยยทุธศาสตร์ความเช่ือมโยงและมีความบรูณาการรอบด้านอยา่งเหมาะสม  ทําให้
ประชาชนและชมุชนชาวบ้านสามารถอา่น เข้าใจ และเกิดการถ่ายเทนําไปใช้ในการดํารงชีวิตทา่มกลางความ
เป็นไปของโลกกว้าง แต่มีอยูใ่นสิ่งท่ีใกล้ตวัและสะท้อนอยูใ่นวิถีชีวิตชมุชน ซึง่การวิจยั วิเคราะห์ อา่น และเขียน
สงัคมในแนว Auto ethnography เพ่ือใช้สง่เสริมกระบวนการทํางานเชงิสงัคมไปด้วย เป็นวิธีหนึง่ท่ีชว่ยให้ทําใน
ลกัษณะเชน่วา่นีไ้ด้เป็นอยา่งดี 



 
ผู้ เขียนได้เร่ิมเขียนและเผยแพร่เร่ืองราวตา่งๆดงัแนวคดิท่ีกลา่วมาข้างต้น โดยเนือ้หาหลกัเร่ิมออกจากเร่ืองราว
ของแมก่บัประสบการณ์ในขัน้ตอนชีวิตตา่งๆและในแง่มมุตา่งๆท่ีมีข้อมลูพอท่ีจะเลา่ใหมไ่ด้ดีท่ีสดุ  จากนัน้        
ก็เช่ือมโยงไปสูเ่ร่ืองราวของคนในชมุชน ตลอดจนเร่ืองราวของชมุชน ซึง่มีแหลง่ข้อมลูอยูจ่ริง ทัง้ในกระบวนการ
ชีวิตของชมุชนและในแหลง่ข้อมลูบคุคล การเขียนและเผยแพร่ในระยะแรกทําผา่นส่ือออนไลน์ในเว็บบล๊อก 
gotoknow.org ซึง่นอกจากผู้อา่นและเข้าชมจะมาจากทัว่ไปในประเทศ รวมทัง้บางสว่นก็มาจากหลายแหง่ทัว่
โลกด้วยแล้ว ผู้อา่นและผู้ เข้าชมสว่นหนึง่ก็เป็นคนในท้องถ่ินหนองบวั ทําให้เกิดเครือขา่ยแลกเปล่ียน สนทนา 
และสร้างข้อมลูความรู้ร่วมกนัตามมาอีกอยา่งแพร่หลายมากขึน้เป็นลําดบั ดงัแสดงโดยสรุปในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ตวัอย่างแหล่งข้อมูลชัน้ต้นท่ีสาํคัญ วธีิเข้าถงึ และร่วมกันรวบรวมข้อมูลท่ียืดหยุ่นไปกับ
ชาวบ้าน ในระยะแรกเร่ิมและระยะท่ีเป็นผลสืบเน่ืองต่อกัน 
 
เนือ้หาเร่ืองราว แหล่งข้อมูลชัน้ต้น วิธีเข้าถงึและเก็บข้อมูล 
เร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตชมุชน 
โรงเรียนในหมูบ้่าน ประวตัศิาสตร์
ชมุชน เร่ืองราวเก่ียวกบัผู้คน 

แม ่คนเฒา่คนแก่ในชมุชน การนัง่สนทนาบนศาลาวดั การ
สนทนาตามบ้านอยา่งไมเ่ป็น
ทางการ การสนทนาทางโทรศพัท์ 

เร่ืองราวเก่ียวกบัชมุชนอําเภอ 
เหตกุารณ์สําคญัของอําเภอ 
สถานศกึษา พฒันาการทางด้าน
สาธารณสขุ การศกึษา โรงฉาย
หนงั ชมุชนตลาด 

ผู้ นําชมุชน ผู้ นําองค์กรท้องถ่ิน คน
เฒา่คนแก่ กลุม่ข้าราชการเกษียณ 
กลุม่ศษิย์เก่าโรงเรียนประจําอําเภอ
ระดบัตา่งๆ คณะกรรมการจดังาน
ประจําปีตา่งๆของอําเภอ อดีต
นายอําเภอและข้าราชการอาวโุส
ของอําเภอ  

การนัง่สนทนา การสนทนาใน
กิจกรรมพบปะสงัสนัทน์ การจดั
ประชมุและระดมความคดิกลุม่
ยอ่ย การสนทนาทางโทรศพัท์ การ
ร่วมเขียนในส่ือออนไลน์ 
 
 

เร่ืองราวเก่ียวกบัวดัประจําอําเภอ 
ประวตัศิาสตร์และเร่ืองราวสถานท่ี
ในท้องถ่ิน สมนุไพร วฒันธรรม
ประเพณี 

พระสงฆ์ซึง่เป็นลกูหลานคนดัง้เดมิ
ของชมุชน 

การนัง่สนทนา การสนทนาในเวที
จดักิจกรรม  การจดัประชมุและ
ระดมความคดิกลุม่ยอ่ย การ
สนทนาทางโทรศพัท์ การร่วมเขียน
ในส่ือออนไลน์ 

กิจกรรมชีวิต วฒันธรรมประเพณี 
สภาพแวดล้อม สภาพสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  

เหตกุารณ์ สถานท่ี และกิจกรรมท่ี
เกิดขึน้จริง ภาพถ่าย สิ่งของ สิ่ง
ตวัอยา่ง งานฝีมือ 

การเดนิสํารวจ การเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยตนเอง การถ่ายภาพ 
การวาดภาพ  

 
จากกระบวนการและสิง่ตา่งๆท่ีเกิดขึน้โดยสรุปดงัแสดงในตารางท่ี 1 นี ้จะเหน็ได้วา่ กระบวนการเข้าไปเรียนรู้
ชมุชนและเขียนข้อมลูความรู้ขึน้ในฐานะผู้ เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนท่ีศกึษาด้วยให้มีความบรูณาการและ
เช่ือมโยงดงัได้กลา่วถึงข้างต้นนัน้ จะมีสว่นท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ สามารถทําให้ระบบความรู้ในวิถีชีวิตและ   



สิ่งท่ีสัง่สมอยูใ่นวิถีชีวิตผู้คนและชมุชน ซึง่ขาดการเช่ือมตอ่ท่ีเหมาะสมกบัระบบความรู้ในวฒันธรรมส่ือและ
วิทยาการสมยัใหมใ่นโลกภายนอก ได้รับการสร้างขึน้ใหมใ่ห้เป็นชดุความรู้และมีข้อมลูท่ีจะส่ือสารกบัโลก
ภายนอกได้ดีขึน้ อีกทัง้การบนัทกึและถ่ายทอดไว้ในระบบจดัการความรู้ออนไลน์และผสมผสาน ก็ทําให้ชมุชน
ซึง่มีภาพสะท้อนความเป็นชมุชนเกษตรกรรมและสงัคมในวิถีดัง้เดมิ ท่ีไมป่รากฏมาก่อนวา่จะสามารถเข้าถึง 
ส่ือสารและสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัโลกภายนอกได้ด้วยวิธีการทางความรู้และกระบวนการส่ือสารในวฒันธรรมส่ือ
และด้วยความฉลาดทางส่ือแบบสมยัใหม ่ได้บงัเกิดศกัยภาพและต้นทนุทางปัญญาอยา่งใหม่ขึน้มาหลายด้าน 
ซึง่ก็สอดคล้องกบัการเกิดวฒันธรรมส่ือและสิ่งท่ีเรียกวา่ความฉลาดทางส่ือสําหรับยคุใหมข่ึน้มาได้ทนัที 
 
ตารางท่ี 2 แสดงโครงสร้างเร่ืองราวและมติต่ิางๆของหนังสือ ‘ดงัลมหายใจ’ 
 
ลาํดบั
เร่ือง 

หัวข้อเร่ือง แหล่งประสบการณ์
และกิจกรรมชีวิต 

เร่ืองราว 
และความรู้ชุมชน 

การเรียนรู้ 
ทางสังคม 

1 แม ่: มือแหง่เมตตาธรรม กิจกรรมทําอาหารใน
ครัวเรือน 

- สภาพแวดล้อม
การศกึษาของเดก็และ
โรงเรียนในท้องถ่ิน 
- วิถีชีวิตชมุชน 
- ปฏิสมัพนัธ์และการมี
สว่นร่วมของชมุชนกบั
โรงเรียนและวดั 

สภาพแวดล้อมกบั
การศกึษาเรียนรู้ 

2 ลกูๆคือเพ่ือนและความ 
อุน่ใจในชีวิตของแม่ 

การดแูลหนองนํา้ ชมุชนกบักระบวนการ
กลอ่มเกลาเดก็ 

ครัวเรือน ชมุชน 
ทรัพยากรชมุชน 

3 เป็นหอยสงัข์และเทพ        
ผู้คุ้มครองพอ่แม ่: อํานาจ
วรรณกรรมและการอา่น 

การเลน่ดแูลงานบ้าน โรงสีและการทํานา
ข้าวของชมุชน 

การปฏิสมัพนัธ์กนั
ของท้องถ่ินกบัโลก
ภายนอก 

4 ผดัไทยแม ่: ผืนดนิ ชีวิต  
และจิตวิญญาณของสงัคม 

การทําของขาย 
ในฤดเูก่ียวข้าว 

วิถีชีวิตชมุชน 
และการทํานา 

ความเป็นมาของ
ข้าวผดั ผดัไทย 
และคํากลา่วสวสัดี 

5 ขอทานและตลาดการ
แลกเปล่ียนในวิถีชาวบ้าน 

กลุม่ชาวบ้านตีมีดออก
เดนิทางหาแลกข้าว 

การแลกมีดและ
สิ่งของกบัข้าวของ
ชาวบ้าน 

ระบบเศรษฐกิจ 
และการพึง่พากนั
ในวิถีชมุชน 
 
 

6 ฤดกูาลชีวิต : พลงัความ
พอเพียงตอ่ธรรมชาต ิ

ฝนตกและการรอง
นํา้ฝน 

สภาพบ้านเรือ        
และสภาพแวดล้อม 

ระบบวิธีคดิ การจดั
ความสมัพนัธ์ของ
มนษุย์กบัธรรมชาติ 



7 การศกึษาเรียนรู้บนสองขา
และอานรถถีบ 

การถีบจกัรยานไป
โรงเรียนในอําเภอ 

สภาพชนบท          
และความกนัดาร   
ของท้องถ่ินหนองบวั 

โอกาสการศกึษา 
และปัจจยัแวดล้อม
ทางสงัคม 

8 กาแฟหมา : แมแ่ละพอ่ นกั
โภชนาการและนกั
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน 

การกินขนมและนํา้ข้าว กิจกรรมชีวิต          
และวิถีชีวิตครอวครัว 

การจดัการ
ทรัพยากรและ
อาหาร 

9 สขุภาวะในองค์รวมแหง่
ชีวิต 

การคลอดด้วย        
หมอตําแยชาวบ้าน 

วิถีวฒันธรรมการ
คลอดและการอยูไ่ฟ 

สขุภาพและ
คณุภาพแหง่ชีวิต 

10 ทํากินทําอยู ่เรียนรู้
พอเพียง 

การทํานา เก่ียวข้าว      
สีข้าว และตําข้าว 

วิถีชีวิตชมุชน สงัคมวฒันธรรม
ข้าว 

11 ฤดีกาล : เทศคาถาพนั ใส่
บาตรพนัก้อนกบัแม ่

การทําบญุพนัก้อน วิถีชีวิตชมุชน ระบบคดิและ
กระบวนการ       
เชิงสญัลกัษณ์ตอ่
สงัคมอดุมคติ 

12 สตรีแมบ้่าน : กองหลงั
สร้างสว่นรวมชมุชน 

การเลีย้งอาหารขดุสระ
นํา้โรงเรียน 

โรงเรียน การทําสระ 
และบรรพชนชมุชน 

การจดัการแหลง่นํา้
และทรัพยากร
การศกึษา 

13 ลิงทะโมนกบัหมาบ้าบน
ยอดไม้ 

การเลีย้งควายและการ
เลน่ 

วิถีชีวิตชมุชน สภาพชนบทไทย 

14 การน้อมตนสูค่วามเป็น
ญาตพ่ีิน้องกนั 

การเย่ียมและอําลากนั
ของญาต ิ

วิถีปฏิบตัขิองชมุชน บทบาทวฒันธรรม
และความสมัพนัธ์
เชิงเครือญาติ 

15 กลบับ้านสูค่รรภ์มารดา  
อนักว้างใหญ่ 

อําลา
มหาวิทยาลยัมหดิล 

การงานและกิจกรรม
ชีวิต 

การเรียนรู้การ
เปล่ียนแปลงใน
ชีวิต 

 
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเร่ืองราวและเนือ้หาของหนงัสือดงัลมหายใจ จะมีการรวบรวมไว้เฉพาะเป็นอีก    
สว่นหนึง่ สว่นข้อมลูท่ีบรูณาการไปสู่ความรอบด้าน และเช่ือมโยงขยายออกไปสูเ่ร่ืองราวอ่ืนๆ ก็จะรวบรวมไว้ใน
เพจเวทีคนหนองบวัอีกเพจหนึง่ ในสว่นของเร่ืองราวท่ีตอ่มาได้ทําเป็นหนงัสือส่ือสิ่งพิมพ์ช่ือดงัลมหายใจนัน้ 
ประกอบด้วย 15 เร่ือง ดงัแสดงเค้าโครงเนือ้หาและความเช่ือมโยงในเชิงกระบวนการเรียนรู้ตา่งๆ ดงัตารางท่ี 2  
 



ภาพท่ี 1                                                         ภาพท่ี 2  

บรรยายภาพ : ภาพท่ี 1 หนงัสือดงัลมหายใจ ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งภาพสร้างเร่ืองราว 1 ภาพ ใน 1 เร่ือง 
 
ภาพท่ี 1 แสดงภาพหนงัสือดงัลมหายใจ จากการเขียนข้อมลูชมุชนสูส่ื่อออนไลน์เว็บบล๊อก และจากส่ือ
ออนไลน์เว็บบล๊อกสูก่ารจดัทําเป็นส่ือหนงัสือสิ่งตีพิมพ์ ภาพท่ี 2 เร่ืองราวตา่งๆนํามาเลา่และถ่ายทอดใหมโ่ดย
ใช้แหลง่บคุคลซึง่มีอยูจ่ริงในชมุชนเป็นแกนหลกัของการถ่ายทอดเร่ืองราว แตล่ะเร่ืองมีภาพวาดจากข้อมลู
ชมุชนและภาพถ่าย 1 ภาพ ในภาพท่ี 2 แสดงตวัอยา่งภาพวาดจากข้อมลูซึง่เป็นภาพงานบญุใสบ่าตรพนัก้อน
และเทศมหาชาตขิองวดัซึง่เป็นศนูย์กลางของชมุชน เร่ืองราวและการนําเสนอใหมด้่วยวิธีการทางส่ือ ซึง่มีความ
บรูณาการและเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบตา่งๆหลายมิต ิทําให้ชมุชนได้เรียนรู้และมีส่ือเพ่ือพลงัปัญญาเก่ียวกบั
ตนเอง เกิดการนําไปสนทนาพดูคยุ แผข่ยายเร่ืองราวและเกิดการร่วมกนัสร้างข้อมลูชมุชนให้เพิ่มพนูมาก
ย่ิงๆขึน้เป็นลําดบั  ขณะเดียวกนั ก็ได้พฒันาสิง่ท่ีเรียกวา่เป็นความฉลาดทางส่ือและวฒันธรรมความรู้สมยัใหม ่
ให้เกิดความพร้อมเพ่ือเลือกสรรการเปล่ียนแปลงได้อยา่งเหมาะสมกบัเง่ือนไขแวดล้อมตา่งๆได้ดีกวา่เดมิมาก
ย่ิงๆขึน้ 
 
การเผยแพร่ ส่ือสาร และสร้างการเรียนรู้กับชุมชน 
 
นอกจากความรู้และข้อมลูท่ีสร้างขึน้กบัชมุชน เช่ือมโยงออกจากความรู้ซึง่อยูใ่นคนและวิถีชีวิตชมุชน ไมมี่อยูใ่น
วฒันธรรมส่ือ วฒันธรรมความรู้ และการส่ือสารความรู้สมยัใหม ่ไปสูข้่อมลูความรู้ของชมุชนท่ีเผยแพร่ได้อยา่ง
กว้างขวางทางส่ือออนไลน์และสามารถพฒันาในเชงิคณุภาพของข้อมลูได้มากขึน้เป็นลําดบัแล้ว หลงัจาก
นํามาทําเป็นหนงัสือและส่ือสิ่งพิมพ์ในช่ือหนงัสือดงัลมหายใจขนาดพ๊อกเก็ตบุ๊คแล้ว ก็ได้นําไปเผยแพร่สูช่มุชน
และชาวบ้านหลายชอ่งทางอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลา 3-4 ปีนบัแตปี่ 2552 เป็นต้นมา เชน่ แจกจา่ยบนศาลาวดั 
ในงานบญุและเทศกาลตา่งๆของชมุชน  ให้แมข่องผู้ เขียนแจกจา่ยเม่ือมีลกูหลานมารดนํา้ดําหวัในเทศกาล
สงกรานต์หรือมากราบไหว้เย่ียมเยียน นําไปจดัแสดงและแจกจา่ยร่วมกบัการจดันทิรรศการเผยแพร่ความรู้และ



สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ท้องถ่ินตนเอง ในงานประจําปีเทศกาลตรุษจีนของชาวหนองบวั จดัแสดงในวาระ
สําคญัของสถานศกึษาในอําเภอ และในเวทีตา่งๆของชมุชน ดงันีเ้ป็นต้น 
 
ขณะเดียวกนั ก็ส่ือสารและเคล่ือนไหวทางความรู้บรูณาการอีกหลายทาง ท่ีสําคญัคือการจดัเวทีเสวนาชมุชน 
ให้ชมุชนได้เกิดกระบวนการสร้างเสริมความรู้และเพิม่รายละเอียดข้อมลู รวมทัง้ทําให้เกิดการค้นพบและเข้าถึง
เร่ืองราวตา่งๆของชมุชนอีกอยา่งหลากหลายตามมา และอีกทางหนึง่ ก็เขียนความรู้และส่ือสาร สร้างเครือขา่ย
การสร้างข้อมลูเพิ่มขึน้มาอีกทางส่ือออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3  บนซ้าย การแจกจา่ยหนงัสือบนศาลาวดัและงานบญุงานประพณี  ซึง่เป็นชอ่งทางการเผยแพร่และ
ส่ือสารความรู้ในชมุชน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองและมีผลสืบเน่ืองอยา่งบรูณาการได้
เป็นอยา่งดีแหลง่หนึง่ ภาพท่ี 4 บนขวา ชาวบ้าน คนเฒา่คนแก่ พอ่เพลงแมเ่พลงพวงมาลยั ของชมุชนหนองบวั 
มาร่วมนัง่เสวนา สืบเน่ืองกบัการได้เรียนรู้และพดูคยุกนัเก่ียวกบัเร่ืองราวของตนเองท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองมาก
ย่ิงๆขึน้ ภาพท่ี 5 และ 6 ลา่ง แมข่องผู้ เขียน ทําขนมดอกจอกไปร่วมนัง่เสวนาและแจกจา่ยแก่ชาวบ้านในงาน
เจ้าพอ่เจ้าแมฤ่าษีหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ประจําปี 2554 
 
 
 



ผลกระทบและผลสืบเน่ือง 
ผลกระทบและผลสืบเน่ือง ของการใช้วิธีสร้างความรู้ สร้างวฒันธรรมส่ือ พฒันาวิถีวฒันธรรมความรู้ ผลิตและ
พฒันาส่ือ สร้างกระบวนการส่ือสาร เผยแพร่ และสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่งบรูณาการ ทําให้เกิดการ
เคล่ือนไหวท่ีสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพอยา่งใหมแ่ละการบงัเกิดสิ่งใหม่ๆ ท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อนของชมุชน     
ทัง้ในระดบัหมูบ้่าน และชมุชนในระดบัอําเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์  เชน่ จากท่ีก่อนหน้านัน้ ชมุชน มี
สภาพเป็นแหลง่ซึง่มีความกนัดาร อยูช่ายขอบ มีความเป็นชนบท ไมมี่เร่ืองราวและสิ่งท่ีจะสามารถเรียนรู้หรือ
เข้าถึงได้ด้วยความนา่สนใจจากสงัคมภายนอก ก็กลายเป็นชมุชนท่ีมีข้อมลู ความรู้ และเร่ืองราวในหลากหลาย
รูปแบบ ทัง้ชดุความรู้ท้องถ่ินหลายมิต ิชดุส่ือนิทรรศการ ส่ือออไนลน์ ชดุภาพเขียนและข้อมลูภาพถ่าย ทําให้
ตอ่มาได้รับการสนบัสนนุจากสภาวฒันธรรมจงัหวดั ให้โรงเรียนหนองบวั ซึง่เป็นโรงเรียนมธัยมประจําอําเภอ 
ได้เป็นแหลง่การเรียนรู้ ดําเนินโครงการอบรมถ่ายทอดบทเรียนให้แก่ครูและผู้บริหารของเครือขา่ยโรงเรียนใน
จงัหวดันครสวรรค์ ทําให้ความเป็นผู้ นําบนความเป็นท้องถ่ินของชมุชน มีสว่นร่วมตอ่การสร้างสรรค์ความเป็น
สว่นรวมในขอบเขตท่ีกว้างออกไปได้มากย่ิงๆขึน้ จากท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อน  
 
ในด้านสง่เสริมโอกาสการพฒันาทางการศกึษา ก็ทําให้สถานศกึษาและโรงเรียนประจําอําเภอ มีแหลง่ ความรู้
และส่ือความรู้สําหรับได้พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้เร่ืองราวของท้องถ่ิน ให้แก่เดก็นกัเรียนใน
โรงเรียนประจําอําเภอ พร้อมกบัใช้เนือ้หาท่ีได้สร้างกนัขึน้ พฒันาส่ือการเรียนรู้ออนไลน์แปลไปสูภ่าษาตา่งๆ 
๑๐ ภาษาของกลุม่ประเทศอาเซียน ซึง่ทําให้เป็นชดุส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ ท่ีเป็นตวัอยา่งและได้รับรางวลั
ระดบัภมูิภาคภาคเหนือ จงึมีสว่นร่วมในการสง่เสริมและสนบัสนนุบทบาทของครูและโรงเรียน ให้มีกําลงัในการ
พฒันาการเรียนการสอน สนองตอบตอ่ความจําเป้นใหม่ๆ ได้มากย่ิงๆขึน้  
 
นอกจากนี ้ก็ก่อให้เกิดหวัข้ออนัสืบเน่ืองกบัเร่ืองราวท่ีปรากฏในส่ือความรู้ท้องถ่ินท่ีสร้างกนัขึน้ อนันําไปสูก่าร
ออกมานัง่พดูคยุ สนทนา เพิ่มโอกาสในการเกิดวาระได้ส่ือสารและสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ของ
คนกลุม่ตา่งๆในท้องถ่ิน บง่บอกถึงการมีโอกาสมากขึน้เป็นลําดบัท่ีชมุชนจะได้ฝึกฝนตนเองอยา่งกลมกลืนกบั
วิถีชีวิตในชมุชน ให้ได้ทกัษะการสงัเกตตนเองและอา่นสงัคม อา่นเขียน เกิดทกัษะวฒันธรรมส่ือ และการ
ส่ือสารเรียนรู้ ซึง่นบัวา่เป็นทกัษะสําคญัสําหรับการมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันาตนเองสูส่งัคมหลงัยคุความทนัสมยั
และหลงัคล่ืนการปฏิวตัเิขียวระลอกท่ี ๒ ของปัจเจกและชมุชนในระดบัตา่งๆ โดยเฉพาะชมุชนเกษตรกรรมและ
กสิกรรม ซึง่มีความสําคญัมากในบริบทของสงัคมไทย 
 
สรุปบทเรียน แนวคิด และความบันดาลใจ 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมส่ือและความฉลาดในการเรียนรู้ 
 
การสร้างเสริมทกัษะการสงัเกตตนเองและอา่นสงัคม ทกัษะอา่นเขียนในวฒันธรรมหนงัสือ วฒันธรรมส่ือ และ
การส่ือสารเรียนรู้ สูก่ารพฒันาสงัคมอยา่งมีสว่นร่วมหลงัยคุความทนัสมยัและการปฏิวตัเิขียว จะทําให้การ
พฒันากระบวนการมีสว่นร่วมของสงัคมและชมุชนภาคเกษตรกรรม สามารถบรรลเุป้าหมายอยา่งบรูณาการ
มากขึน้ ทัง้ทางด้านการมีความสามารถเปิดรับและมีสว่นร่วมได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้ตอ่การเป็นผู้ รับขยายผล
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสนองตอบตอ่การแก้ปัญหาและนําไปสูก่ารปฏิบตัใิห้ได้ผลอยา่งเพียงพอและทนั



กบัสถานการณ์ความจําเป็นท่ีเกิดขึน้ในบริบทใหม่ๆ  และทางด้านท่ีจะเป็นผู้ลกุขึน้มามีสว่นร่วม เพ่ือนําการ
เปล่ียนแปลงจากการได้เรียนรู้สิ่งท่ีมีอยูใ่นตนเองและจะสามารถมีสว่นร่วมด้วยการพึง่ต้นทนุตา่งๆท่ีมีอยูใ่น
ตนเองได้มากขึน้  ซึง่จะทําให้สงัคมโดยรวมมีศกัยภาพและเกิดความพร้อมในระดบัชมุชนฐานราก ในอนัท่ีจะ
สามารถเลือกสรรการเปล่ียนแปลงตา่งๆได้อยา่งสอดคล้องกบัความจําเป็น  ทัง้ในบริบทของท้องถ่ินและ          
ในบริบทของสงัคมโลกาภิวตัน์ ได้มากขึน้  
 
กรณีศกึษาท่ีได้นํามาเป็นตวัอยา่งในบทความนี ้ เป็นตวัอยา่งจากชมุชนเลก็ๆตวัอยา่งหนึง่ท่ีมีการดําเนินการ
หลายสิ่งอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป แตใ่นความเป็นชมุชนเล็กๆและกระบวนการศกึษา ท่ีได้เน้นการมีสว่นร่วมแทบ
ทกุมติขิองชมุชน เพ่ือให้เป็นทัง้กระบวนการสร้างความรู้และกระบวนยการเรียนรู้ ให้เกิดทกัษะทางการส่ือสาร
เรียนรู้ในแนวทางใหม่ๆ นี ้อาจกลา่วได้วา่ได้ให้ภาพสะท้อนความเป็นจริงของชมุชนในอีกหลายแหง่ของประเทศ 
ซึง่ชมุชนอีกหลายแหง่ดงักลา่วของประเทศ โดยเฉพาะในภาคชนบทหรือในสงัคมเมืองของภมูภิาค มกัขาด
วิธีการและชอ่งทาง ท่ีจะเช่ือมโยงกบัโลกภายนอกด้วยการใช้สิง่ท่ีตนเองมีอยู ่ให้มามีบทบาทตอ่การชีนํ้าการ  
คดิริเร่ิมและตดัสินใจท่ีเหมาะสมกบัเง่ือนไขแวดล้อมใหม่ๆ  นําไปสูก่ารได้มีสว่นร่วมในการพฒันาตา่งๆอยา่ง
เหมาะสม ซึง่สิ่งท่ีก่อเกิดขึน้ในชมุชนท่ีนํามาเป็นกรณีศกึษานี ้ได้ให้ข้อค้นพบและยืนยนัทางการปฏิบตัไิด้เป็น
อยา่งดีวา่ การใช้วิธีการทางความรู้ สร้างความฉลาดทางส่ือ สร้างทกัษะการมีสว่นร่วมในวฒันธรรมความรู้ 
พฒันาทกัษะในวฒันธรรมหนงัสือ  ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสง่เสริมให้ชมุชนได้เข้าถึง
วฒันธรรมเทคโนโลยีส่ือ ด้วยการได้เรียนรู้และได้นําไปใช้ กบัสิ่งท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะ       
สร้างสิ่งนีใ้ห้เกิดแก่สงัคมได้อยา่งเหมาะสม  
 
การใช้วิธีการสร้างความรู้และสร้างกระบวนการท่ีจะสง่ผลตอ่การได้พฒันาวฒันธรรมและความฉลาดทางส่ือ  
ให้ดําเนนิไปอยา่งบรูณาการและด้วยการมีสว่นร่วมอยา่งมีความหมายตอ่ชมุชนเองด้วยนี ้วิธีเข้าถึงความรู้ 
ระบบวิธีคดิ และปัญญาจากประสบการณ์ปฏิบตั ิท่ีอยูใ่นคนของชมุชน มีบทบาทมากตอ่กระบวนการท่ีจะ
เกิดขึน้อยา่งบรูณาการอีกหลายอยา่งตามมา โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ทําให้ข้อมลู ความรู้ และเร่ืองราวตา่งๆมีหลกั
อ้างอิงท่ีมีชีวิต เห็นความเป็นชมุชนและสมัผสัเร่ืองราวของตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรม กลา่วได้วา่ ความเป็น
จริงในการปฏิบตัแิละกระบวนการทางความรู้ มีความเช่ือมโยงใกล้ชดิกบัความเป็นจริงท่ีใช้ในการดํารงชีวิตได้
และกลุม่คนผู้ เก่ียวข้องก็มีกระบวนการท่ีจะร่วมมือกนั แสวงหาแนวการพฒันาสูท่างออกใหม่ๆ ท่ีดีกวา่ได้ดีมาก
ขึน้ สอดคล้องกบัวิเคราะห์แนวโน้มในปัจจบุนัของ  Whyte, William Foote (1991 : 7-15) ในหนงัสือ 
Participatory Action Research วา่การวิจยัท่ีบรูณาการกนัหลายมตินิัน้ จะมีแนวโน้มการพฒันาเชิงระเบียบ
วิธีการวิจยัไปได้อีกอยา่งหลากหลาย รวมไปถึงด้านเกษตรกรรมและกสกิรรม ท่ีสง่ผลให้สงัคมร่วมมือกนัสร้าง
นวตักรรมและพฒันาสิ่งตา่งๆให้ไปสูเ่ป้าหมายท่ีดีกวา่เดมิ ซึง่สว่นหนึง่ก็คือการออกแบบและดําเนินการให้เกิด
การมีสว่นร่วมได้ทกุมติมิากขึน้ของการวิจยัและปฏิบตั ิ [10] 
 
ความฉลาดทางส่ือและวฒันธรรมเทคโนโลยีแบบก้าวหน้า ก็สามารถเข้าถึงและนํามาผสมผสานกบัสิ่งท่ีมีอยูใ่น
ชมุชนได้อยา่งเหมาะสมกลมกลืน สง่เสริมและเกือ้หนนุกนั ชมุชนแม้เป็นชาวบ้านในชนบทท่ีหา่งไกล              
ก็ปฏิสมัพนัธ์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อยา่งเหมาะสม ซึง่จากการนําเอากระบวนการตา่งๆท่ีเกิดขึน้จริง
มาพจิารณาเป็นกรณีศกึษานี ้ก็อาจจะกลา่วได้วา่ สิง่ดงักลา่วจะเกิดขึน้ได้เม่ือได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง



วฒันธรรมความรู้ สร้างวฒันธรรมหนงัสือและการอา่นอยา่งมีความหมาย สร้างข้อมลูและชดุความรู้ รวมทัง้
สร้างความฉลาดทางการเรียนรู้ (Learning Literacy) ในแนวทางท่ีทําให้ได้เห็นสิ่งซึง่มีอยูใ่นตนเอง จนสามารถ
จดัความสมัพนัธ์ตนเองกบัเทคโนโลยีและกระบวนการทางความรู้บนสิ่งท่ีมีอยูใ่นตนเองของชมุชนก่อน 
กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่ว จะเป็นปัจจยัสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมและสง่เสริมให้เกิดความสามารถใน
การกระทําตา่งๆ ด้วยความพร้อมของตนเอง (Active Participation Readiness) ชว่ยเปล่ียนแปลงให้ชมุชน   
ซึง่มกัเป็นผู้ตัง้รับและคล้อยตามกนั (Passived Participation) อนัเป็นลกัษณะเดน่อยา่งหนึง่ของการพฒันา
ภายใต้กระบวนทศัน์การถ่ายทอดให้รับไปปฏิบตัติามกนัในห้วงท่ีสงัคมเป็นยคุการปฏิบตัเิขียวแบบในอดีต  
 
นอกจากนี ้บทเรียนและตวัอยา่งจากกรณีศกึษานี ้สามารถให้แนวคดิสําหรับการขยายผลทางการปฏิบตัไิด้  
มากย่ิงๆขึน้วา่ การสร้างวฒันธรรมส่ือและความฉลาดทางการเรียนรู้อนัเกิดจากการได้เรียนรู้ชมุชนตนเอง    
ด้วยกระบวนการทางการวิจยัและสร้างการมีสว่นร่วมให้แก่ประชาชนได้อยา่งเหมาะสม ให้เช่ือมโยงออกไป     
สูก่ารมีความรู้ความเข้าใจท่ีดีตอ่โลกกว้างได้นัน้ เป็นวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยการทํางานกบัชมุชนเกษตรกรรมและ
ชมุชนในสงัคมชนบท ตลอดจนชมุชนท่ีขาดโอกาสเพ่ือการพฒันาตนเองในสงัคมเมืองอีกหลายแหง่ของ
ประเทศ สามารถใช้เพ่ือเห็นโอกาสการพฒันาและเห็นต้นทนุสิ่งท่ีมีอยูใ่นตนเอง แล้วนํามาสร้างการมีสว่นร่วม
เพ่ือการพฒันาตา่งๆได้ดีขึน้ สนองตอบตอ่ความแตกตา่งหลากหลายในชมุชนได้ดีขึน้ พร้อมกบัทําให้สว่นรวม  
มีกําลงัการท่ีจะพฒันาตนเองได้ดีขึน้ ความร่วมมือและสง่เสริมเกือ้หนนุกนัของภาควิชาการกบัการพฒันาใน
ภาคเศรษฐกิจสงัคม ของสงัคมซึง่มีต้นทนุท่ีดีทางด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมอยูใ่นตนเองดงัเชน่สงัคมไทย 
จะมีความเช่ือมโยงใกล้ชดิ ตอบสนองตอ่กนัอยา่งเหมาะสม และเกิดขึน้บนความริเร่ิมจากการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนได้มากย่ิงๆขึน้. 
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