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การสื่อสารแบบเน้ นการมีส่วนร่ วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
(Participatory Communication for Balance and Sustainability)
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
คณะภาษาและการสือ่ สาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
บทคัดย่ อ : บทความนี ้นาเสนอ กรอบแนวคิดและแนววิถีทางทฤษ ฎีที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร ที่เรียกว่า การสื่อสาร แบบเน้ นการมีสว่ นร่วม
(Participatory Communication) โดยเชื่อมโยงกับกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันประกอบด้ วยแนวคิด ว่าด้ วยหลักการแห่ง “สามห่วง สอง
เงื่อนไข” ซึง่ สามห่วงดังกล่าวหมายถึง การมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กัน และการยึดเอาทางสายกลางเป็ นสรณะแห่งชีวิต ทังนี
้ ้ จาต้ องที่ทงสามห่
ั้
วง
พึงตัง้ อยูบ่ นเงื่อนไข แห่งคุณค่า สองประการ ได้ แก่ “ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม ” อนึ่ง บทความนี ข้ อนาเสนอการสื่อสารในฐานะเป็ น “เงื่อนไขภายใน
ตัวเอง” ภายใต้ กรอบเศรษฐกิจพอเพียงของนักสื่อสารพัฒนาอันจะนาไปสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืนของการพัฒนาชุ มชน ทังนี
้ ้ มีการสังเคราะห์
แนวคิดในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิเชิงวิพากษ์ รวมเจ็ดประการในประเด็นภายใต้ “สื่อสารแบบมีสว่ นร่วมอย่างไรที่ไม่สมดุลและไม่ยงั่ ยืน”
Abstract: This article discusses the theoretical frameworks and approaches to the notion of Participatory Communication (PC) in
association with Sufficiency Economy Philosophical Framework, comprising the three overlapping cores of philosophical
principles in relation to the two imposed conditions. The said three cores involve the conceptions of Moderation, Immunization,
and Reasonableness, which need to be underpinned by or situated upon the two related conditions: Knowledge and Morality.
This article specifically proposes to look at participatory communication as the “Intrinsic condition” under the rubric of
Sufficiency Economy Philosophy for the attainment of the well balanced and sustainable community development. The seven
guidelines on “How to communicate in an imbalanced and non-sustainable way” are critically synthesized and discussed
accordingly.
แนวคิดหลัก: การมีสว่ นร่วม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม การสื่อสารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม วงจรการปฏิบตั ิการและ
สะท้ อนความคิดเชิงระบบ
Key Words: Participation, Participatory Development Communication (PDC), Participatory Communication (PC), The ActionReflection Praxis

เกริ่นนา (Introduction)
การมีสว่ นร่วมนันนั
้ บว่าเป็ นทังเป
้ ้ าหมายและเครื่ องมือในการพัฒนาภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย หากมองใน
ระดับมหภาค การเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ที่มีคาขวัญคือ หนึง่ วิสยั ทัศน์
หนึง่ เอกลักษณ์ หนึง่ ประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) และการกาหนดกฎบัตรอาเซียนอัน
ประกอบด้ วยประชาคมความมัน่ คงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนันจะ
้
พบว่าในเชิงของหลักการและแนวปฏิบตั ินนั ้ ส่วนหนึง่ จะให้ ความสาคัญกับการมีสว่ น ร่วมของภาคประชาชนและการ
ปรับตัวเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนท้ องถิ่นเป็ นสาคัญ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
,2554) หากมองในระดับประเทศ ภายใต้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) ระบุวา่ รัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ ให้ ความสาคัญกับการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนไว้ ในส่วนที่ 10
แนวนโยบายด้ านการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน มาตรา 87 และหมวด 14 การปกครองส่วนท้ องถิ่น มาตรา 287 โดย
กาหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทังในระดั
้
บชาติและระดับท้ องถิ่น รวมทังสนั
้ บสนุนการดาเนินการของกลุม่ ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครื อข่ายทุก
รูปแบบ ให้ สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้ องการของชุมชนในพื ้นที่และส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการบริ หารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทังนี
้ ้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ เน้ นการให้ ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมว่าเป็ นทังแนวคิ
้
ดหลัก ทิศทางของการพัฒนาประเทศ พันธกิจและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ
โดยเฉพาะการเสริ มพลัง (Empowerment) ให้ ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการเป็ นภาคีการพัฒนาในกระบวนการพัฒนา การ
เพิ่มทางเลือกการใช้ ชีวิตในสังคมและการมีสว่ นในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างมีศกั ดิ์ศรี อีกทังการมี
้
สว่ นร่วมใน
กระบวนการการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศทังในระดั
้
บชุมชน ระดับภาคและระดับประเทศซึง่ จะนาไปสูป่ ระโยชน์สขุ ที่
ยัง่ ยืนของสังคมไทยโดยยึดมัน่ ในหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ” (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , อ้ างแล้ ว ) อนึง่ ในบทความนี ้จะขอกล่าวถึง
แนวคิดว่าด้ วยการสือ่ สาร แบบเน้ นการมีสว่ นร่วมอันเนื่องมาจากว่าทัง้ การมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารเองถือว่าเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในกระบวนการพัฒนา ในขณะที่การมีสว่ นร่วมนันสามารถสร้
้
างความเข้ าใจ ความสัมพันธ์ติดต่อ
เชื่อมโยงและการสร้ างพันธกิจร่วมกันจนนามาซึง่ การประสานพลัง (Synergies) ของกลุม่ ภาคีพฒ
ั นาในทุกภาคส่วน ซึง่
หากปราศจากบทบาทข องการสือ่ สารแล้ วก็ยากที่จะทาให้ การประสานพลังดังกล่าวให้ เกิดขึ ้นได้ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน

ความสัมพันธ์ ระหว่ างการสื่อสารและการพัฒนาชุมชนภายใต้ กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก่อนที่จะกล่าวถึงการสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม จะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง การสือ่ สารและการ
พัฒนาชุมชนภายใต้ กรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากมุมมอง เชิง อัตวิสยั ของผู้เขียนบทความ ภายใต้ กรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ มีองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิค้ มุ กันบน
ฐานแห่งความรู้ควบคูค่ ณ
ุ ธรรมนันเน้
้ นแนวทางการดารงอยูแ่ ละป ฏิบตั ิตนของประชาชนทุกระดับตังแต่
้ ระดับครอบครัว
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ รวมทังการพั
้
ฒนาและการบริ หารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ (เกษม วัฒนชัย , 2548) จึงนับเป็ นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมครัง้ สาคัญในหน้ าประวัติศาสตร์ ไทยและพึงได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนและขับเคลือ่ นอย่างแท้ จริ งในสังคมไทย
(ประเวศ วะสี, 2542) ซึง่ สามห่วงอันได้ แก่ ความมีเหตุผล การมีภมู ิค้ มุ กันและการใช้ ชีวิตบนทางสายกลางนันจ
้ าต้ องตังอยู
้ ่
บนฐานแห่ง สองเงื่อนไข ได้ แก่ “ความรู้คคู่ ณ
ุ ธ รรม” ซึง่ ในบทความนี ้ ต้องการนาเสนอแนวคิดของการสือ่ สารในฐานะ
“เงื่อนไข” ที่จาเป็ นหรื อฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นัน่ ก็คือ ภายใต้ การพัฒนาชุมชน (Community Development)
นัน้ การสือ่ สารเปรี ยบได้ ดงั่ ฐานแห่ง “ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม”อันควรยึดเป็ นหลักการของนักสือ่ สารการพัฒนา
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อนึง่ แนวคิดดังกล่าวของผู้เขียน บทความ นันได้
้ มาจากการประมวลแนวคิดจากนักวิชาการสายการสือ่ สารการ
พัฒนาหลายท่าน โดยจะขอเริ่ มจาก Freire (2005) ได้ กล่าวว่า อันเนื่องมาจากว่า นักสือ่ สารการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
นันต้
้ องเป็ นผู้ที่สามารถทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง (The Enabler of Change) ต่อชุมชน นักสือ่ สาร การพัฒนา จึง
จาเป็ นต้ องมีความรู้ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ วา่ การสือ่ สารนันเป็
้ นการสนทนาที่เน้ นการตังประเด็
้
นปมปั ญหาต่างๆและ
ทางออกของปั ญหาระหว่างกลุม่ ต่างๆที่ควรต้ องเข้ าสู่ “วงจรของการลงมื อปฏิ บตั ิ การและการสะท้อนความคิ ด เห็นร่ วมกัน
อย่างเป็ นระบบ” หรื อที่เรี ยกว่า “The Action and Reflection Praxis”
นอกจากนี ้ Dervin & Frenette (1990) ได้ กล่าวว่า ขันตอนแรกของการพั
้
ฒนาชุมชนผ่านการสือ่ สารนันเป็
้ นเรื่ อง
จาเป็ นที่ต้องมีการตรวจสอบองค์ความรู้ของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ตลอดจนนักพัฒนาหรื อนักวิ จัยที่เกี่ยวข้ องที่มกั พึง่ พากรอบชุด
ขององค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Knowledge)ใดๆในการพัฒนาก่อนเข้ าพื ้นที่ที่ต้องการพัฒนา ทังนี
้ ้ โดยอาจ
มองข้ ามความสาคัญของชุดความรู้ในท้ องถิ่น (localized knowledge) ดังนันจึ
้ งเป็ นเรื่ องสาคัญ ควรเปิ ดรับฟั งและ
ยกระดับองค์ ความรู้ตา่ งๆที่สถิตอยูใ่ นตัวบุคคล ผู้นาชุมชน ลูกบ้ านที่มิใช่ผ้ เู ชี่ยวชาญหรื อที่เรี ยกว่า
“Non-Expert
Knowledge” อย่างแท้ จริ งเพราะชุมชนแต่ละแห่งมีอตั ลักษณ์แห่งชุมชนที่แตกต่างกันไปตามบริ บททางเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมและการเมือง การเหมารวมว่าการสือ่ สารจะใช้ รูปแบบ เดิมๆแบบการกระจายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากบนลง
ล่าง (top-down) นันไม่
้ ใคร่มีประสิทธิภาพในโลกที่ประชาชนกลายเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับข้ อมูลและบริ โภคข้ อมูล (Informed
People) มากกว่าในยุคเดิมมาก นอกจากนี ้ การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและการสือ่ สารเพื่อการพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาซึ่ ง
การเข้ ามามีสว่ นผลักดันขับเคลือ่ นของชุมชน (Community involvement) ถือเป็ นประเด็นสาคัญอย่างยิ่งยวดด้ วยเช่นกัน
นักพัฒนา นักสือ่ สารหรื อนักวิจยั ควรทบทวนบทบาทหน้ าที่และความเข้ าใจว่าการสือ่ สารสูช่ มุ ชนที่แท้ จริ งจาเป็ นต้ องตังอยู
้ ่
บนจริ ยธรรมอันดีงาม (Ethics-based) ในการเปิ ดรับฟั งและส่งข้ อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชม ทังนี
้ ้ McGuire (1980)
กล่าวว่า นักสือ่ สารควรทาการวิเคราะห์จริ ยธรรมของตนในเชิงรสนิยมอันดีงาม (Axiological Analysis)ในการสือ่ สารว่าสิง่
ที่จะสือ่ สารออกไปยังชุมชนใดๆต้ องไม่ทาร้ ายชุมชน (means no harms to community) ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ทังที
้ ่
แบบตังใจและไม่
้
ตงใจจึ
ั ้ งจะถือว่าเป็ นการสือ่ สารชุมชนที่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการชุมชน (Community Organizing) นันก็
้ จาเป็ นต้ องอาศัยการสือ่ สารที่
เอื ้อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ Freire (อ้ างแล้ ว ) ได้ กล่าวถึง การจัดการชุมชนผ่านการสือ่ สารนันว่
้ า สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ นสามระยะหลักซึง่ เป็ นประเด็นที่นกั สือ่ สารจาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจในเชิงองค์ความรู้และมีจริ ยธรรมอันดีใน
การปฏิบตั ิการ อันได้ แก่ ระยะการแรก ได้ แก่ การปลุกให้ ชมุ ชนตื่น (Awakening of the Community) โดยจาเป็ นที่นกั
สือ่ สารการพัฒนาจาเป็ นต้ องสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนและผู้นาชุมชน ต้ องมีความเข้ าใจในชุมชนแต่ละชุมชนและ
ประเด็นต่างๆด้ วยการสืบสอบค้ นหาและการบูรณาการประเด็นต่างๆทางสังคมที่ปรากฏในแต่ละชุมชน มีการจัดตังกลุ
้ ม่
หลักหรื อองค์กรชุมชนและมีการฝึ กอบรมและขับเคลือ่ นสมาชิกชุมชน นักสือ่ สารการพัฒนาจึงจาเป็ นต้ องนักจัดการชุมชน
ในการวางพื ้นฐานการพัฒนาร่วมกับผู้นาหรื อผู้ขบั เคลือ่ นหลักในชุมชนเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิการการพัฒนา
ระยะที่สอง ได้ แก่ การเสริ มพลัง ให้ อานาจกับชุมชนผ่านการมีสว่ นร่ว มเชิงรุก (People Empowerment through
People’s Active Participation) ซึง่ ในความเป็ นจริ งจะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อนักสือ่ สารการพัฒนากระตุ้น ชี ้นาและผลักดัน
ชุมชนนันให้
้ เข้ ามามีสว่ นร่วมเชิงรุกในการวางแผนโครงการ การลงมือปฏิบตั ิตามแผนและการประเมินเพื่อสามารถระบุ
ประเด็นต่างๆที่กระทบการพัฒนาและชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้ จริ ง และระยะที่สาม ได้ แก่ การปรับโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจและการลดหลัน่ ทางอานาจภายในชุมชน (Restructuring of Relationships of Power and
Hierarchy within Community) ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคและการมีสว่ นร่วมระหว่างหมูส่ มาชิกอย่าง
3
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ยัง่ ยืน รวมทังการที
้
่นกั การสือ่ สารพัฒนาจาเป็ นต้ องเตรี ยมการวางแผนและกระบวนการที่จะออกจากชุมชนภายหลังการ
พัฒนาสิ ้นสุดลงด้ วย
โดยสรุป ในบทความนี ้ต้ องการนาเสนอมุมมองของการสือ่ สารเพื่อการพัฒนาชุมชนภายใต้ กรอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ “เงื่อนไขด้ านความรู้ในฐานะเป็ นการปฏิบตั ิการที่ตงอยู
ั ้ บ่ นความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม” อันเนื่องมาจากว่า
การสือ่ สารถือเป็ นส่วนขององค์ความรู้เชิงประยุกต์ของบทบาทนักสือ่ สารในฐานะผู้ที่ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
(The
Enabler of Change) และเป็ นทังการปฏิ
้
บตั ิการที่ตงอยู
ั ้ บ่ นคุณธรรม (Moral Act) ของนักการสือ่ สาร ในการพัฒนาชุมชน
ผ่านการสือ่ สารเชิงกลยุทธ์นนั ้ เป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ต้องมีองค์ความรู้ในการบริ หารจัดการกระบวนการการสือ่ สาร การจัดการ
ชุมชนที่เน้ นการปลุกให้ ชมุ ชนตื่น การเสริ มพลังให้ อานาจผ่านการมีสว่ นร่วมเชิ งรุกและการปรับโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิง
อานาจและการลดหลัน่ ทางอานาจภายในชุมชน และการ ตรวจสอบองค์ความรู้ของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ตลอดจนนักพัฒนาหรื อ
นักวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่มกั พึง่ พา กรอบชุดขององค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Knowledge)ในด้ านการพัฒนา ก่อนเข้ า
พื ้นที่ที่ ต้องการพัฒนา เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งยวดว่ามีความเหมาะสมกับบริ บทแห่งการพัฒนาหรื อไม่ ทังนี
้ ้ โดยไม่ควร
มองข้ ามความสาคัญของความรู้ในท้ องถิ่น (localized knowledge)ที่สถิตอยูใ่ นกลุม่ ประชาชนในท้ องถิ่นหรื อชุมชนนันๆ
้
นอกจากนี ้ การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและการสือ่ ส ารเพื่อการพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การมีสว่ น ร่วมในการ
ผลักดันขับเคลือ่ น โครงการพัฒนาใดๆ ของชุมชน (Community involvement)นันถื
้ อเป็ นประเด็นสาคัญอย่างยิ่งยวด หาก
นักพัฒนา นักสือ่ สารหรื อนักวิจยั นันมี
้ ความเข้ าใจ การตระหนักรู้และสามารถทบทวนบทบาทหน้ าที่และความเข้ าใจว่าการ
สือ่ สารสูช่ มุ ชนที่แท้ จริ งจาเป็ นต้ องตังอยู
้ บ่ นจริ ยธรรมอันดีงาม (Ethics-based) ในการเปิ ดรับฟั งและ การสนทนาสื่อสาร
ข้ อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชมและทุกภาคีแห่งการพัฒนา ทังนี
้ ้ นักสือ่ สารควรทาการวิเคราะห์จริ ยธรรมของตนในเชิง
รสนิยมอันดีงาม (Axiological Analysis)ในการสือ่ สารว่าสิง่ ที่จะสือ่ สารออกไปยังชุมชนใดๆ ภายใต้ การจัดการชุมชนนัน้
จะต้ องไม่ทาร้ ายชุมชน (means no harms to community) ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ทังที
้ ่แบบตังใจและไม่
้
ตงใจ
ั้

กรอบมโนทัศน์ ว่าด้ วยการมีส่วนร่ วม ตัวแบบว่ าด้ วยการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารแบบเน้ นการมี
ส่ วนร่ วม (Participation, Participatory Model, and Participatory Communication: Conceptual Frameworks)
การมีสว่ นร่วมนันนั
้ บว่าเป็ นแนวคิดที่มีความหมายที่กว้ างขวางทังในด้
้ านคาจากัดความ คุณลักษณะและวิธีการ
หากแต่ในบทความนี ้ ขอกล่าวอย่างชี ้เฉพาะเจาะจงถึ งการมีสว่ นร่วมจากมุมมองของ สานักงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สานักงานสภาสถาบันราชภัฎ และทบวงมหาวิทยาลัย (2546, หน้ า 114) ว่า การมีสว่ น
ร่วมหมายถึง การที่ประชาชนหรื อชุมชนสามารถเข้ าไปมีสว่ นในการตัดสินใจ ในการกาหนด นโยบายพัฒนาท้ องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริ การ รวมทังมี
้ สว่ นใน การควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้ องถิ่น นอกจากนี ้ยัง
ได้ ให้ ความหมายของ การมีสว่ นร่วมว่ามี 2 ลักษณะ คือ (1) การมี ส่วนร่ วมในลักษณะทีเ่ ป็ นกระบวนการของการพัฒนา
โดยให้ ประชาชน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดโครงการ ได้ แก่ การร่วมกันค้ นหาปั ญหา การวางแผน การ
ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริ หารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทังรั้ บผลประโยชน์ที่
เกิดขึ ้นจากโครงการ และ (2) การมี ส่วนร่ วมทางการเมื อง ที่แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การส่งเสริ มสิ ทธิและพลังอานาจ
ของพลเมืองโดยประชาชน หรื อ ชุมชนพัฒนาขีดความสาม ารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุม่
ควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้ เกิดกระบวนการ และ โครงสร้ างที่ประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซึง่ ความสามารถของตนและได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนา ที่สาคัญเป็ นการเปลีย่ นแปลงกลไกการ
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พัฒนาโดยรัฐมาเป็ นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอานาจในการวางแผน จากส่วนกลางมาเป็ น
ส่วนภูมิภาค เป็ นการคืนอานาจในการพัฒนาให้ แก่ประชาชนให้ มีสว่ นร่วมในการกาหนดอนาคต ของตนเอง
ที่สาคัญ ก่อนที่จะอธิบายถึงคาจากัดความของการสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมนัน้ นับเป็ นความสาคัญทีจ่ ะขอ
กล่าวถึง ตัวแบบว่าด้ วยการมีสว่ นร่วม (Participatory Model) จากมุมมองทางการสือ่ สารว่า เมื่อกล่าวถึงการมีสว่ นร่วม
ทางมโนทัศน์ แห่งการสือ่ สาร จะเน้ น “กรอบแนวคิดแห่งความเป็ นพหุ ” หรื อ “The Framework of Multiplicity”ที่ให้
ความสาคัญ กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้ องถิ่น (the Cultural Identity of Local Identities) ทังนี
้ ้ นับว่า
สอดคล้ องกับประเด็นแห่งการเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรมโดยศาสตราจารย์ ดร

. นิธิ เอียวศรี วงศ์

(2544, อ้ างในจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, 2551) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ ในการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนันสมควรมองจากมิ
้
ติ
ทางวัฒนธรรมด้ วย โดยกล่าวไว้ ชดั เจนว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เทคนิค แต่มีความหมายกว้ างกว่านันมาก
้
เพราะต้ อง
รวมเอา 1) อุดมการณ์บางอย่าง 2) ความสัมพันธ์บางอย่าง 3) โลกทัศน์บางอย่าง 4) ค่านิยมบางอย่างอยูใ่ นนันด้
้ วยจึงจะ
นับเป็ นเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้ จริ ง ทัง้ 4 ประการคือการให้ ความสาคัญกับประเด็นของ วัฒนธรรมและการศึกษามิติแห่ง
วัฒนธรรมทังสี
้ ท่ ี่สถิตอยูใ่ นวัฒนธรรมต่างๆ หากแต่ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเน้ นย ้าถึง การเชิดชู แนวคิดคูข่ นานว่าด้ วย
กระบวนการการทาให้ เป็ นประชาธิปไตยและการเน้ นการมีสว่ นร่วม (Democratization and Participation) ในทุกระดับ
ของกระบวนการพัฒนาควบคูไ่ ปด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับชุมชนและระดับปั จเจกบุคคล
(Servaes & Arnst, 1999) ถึงจะได้ ชื่อว่าเป็ นการสะท้ อนกรอบแห่งความเป็ นพหุอย่างแท้ จริ ง
ทังนี
้ ้ Freire (1983) ได้ ตอกย ้าว่า เมื่อเน้ นการพัฒนาแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม สิทธิมนุษยชน (Human Rightsbased) เป็ นสิง่ สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ สาร โดยตรง โดยเน้ นย ้าในเรื่ องของสิทธิในการรับส่งสือ่ สารข้ อมูลอันเป็ น
ประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการแบ่งปั นข้ อมูล องค์ความรู้ในการสร้ างทัศนคติที่ถึงประสงค์ การสร้ างความไว้ วางใจ
ตลอดจนการร่วมกันรักษาพันธกิจร่วมกันในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ทังนี
้ ้ ภายใต้ กระบวนทัศน์ การพัฒนา ร่วมสมัยได้ รับอิทธิพลจากระบวนทัศน์ของการมีสว่ นร่วมเป็ นอย่างมาก
บทบาทของการสือ่ สารนันจะเป็
้
นต้ องเป็ นการสือ่ สารสองทาง (Two-way communication) Manoncourt (2002) แห่ง
องค์กรยูนิเซฟกล่าวถึงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาแบบร่วมสมัยที่ควรผลักดันการพัฒนาที่เน้ นในเชิงผลลัพธ์

(result-

based) และคานึงถึงสิทธิมนุษยชน (human rights-based) เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ สาหรับ บทบาทของการสือ่ สารเพื่อการ
พัฒนา โดยเน้ นการมีสว่ นร่วมนันอาจแบ่
้
งได้ เป็ นสองแ

นววิถี คือ 1)

การสือ่ สารเพื่อการพัฒนา แบบมีสว่ นร่วม

(Participatory Development Communication – PDC) ที่นาเสนอโดย Freire (1983, 2005) และ 2) การสือ่ สารแบบเน้ น
การมีสว่ นร่วม (Participatory Communication – PC) ที่นาเสนอโดยองค์การ UNESCO (Berrigan, 1979) ซึง่ ทังสอง
้
แบบมีทงความเหมื
ั้
อนและความแตกต่างโดยจะขอกล่าวพอสังเขปดังนี ้คือ
ในด้ านความเหมือน ของแนววิถีการสือ่ สารทังสองเกี
้
่ยวข้ องกับ ในเรื่ องของกรอบปรัชญาที่เน้ นการสือ่ สารแบบ
ตอกย ้า การมีสว่ นร่วม เป็ นสาคัญ ทิศทางการสือ่ สารได้ รับการปรับ เปลีย่ น จาก เดิมที่ เป้าหมายต้ องการให้ เกิดการ
5
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เปลีย่ นแปลงระดับบุคคลไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในระดับชุมชน สังคมและวัฒนธรรมซึง่ จะต้ องเกี่ยวข้ องกับการ เสริ มพลัง ให้
อานาจประชาชนและการได้ มาของความคิดริ เริ่ มใหม่ที่ขบั เคลือ่ นโดยชุมชน (Community-Driven Initiatives) รวมถึงการ
สือ่ สารที่เน้ นการแลกเปลีย่ นความรู้ความคิดเห็นต่างๆของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียรวมทังการร่
้
วมกันระบุประเด็นปั ญหา
ต่างๆของชุมชนอย่างสร้ างสรรค์และเกื ้อกูลต่อการเป็ นหุ้นส่วนกันของภาคีพฒ
ั นาต่างๆ โดยเฉพาะในระดับชุ

มชน อาจ

กล่าวได้ วา่ การพัฒนาแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมนันจะมองว่
้
านักสือ่ สารทังสองแนววิ
้
ถี จะต้ องทาหน้ าที่ในการช่วยเอื ้อให้ เกิด
ความคล่องตัวของการเปลีย่ นแปลงในกลุม่ เป้าหมาย เป็ นสาคัญภายใต้ บรรยากาศทางการสือ่ สารแบบประชาธิปไตย
(Democratic Communication)
ประเด็นหลักในด้ านความแตกต่างคือ Freire (1983) เน้ นว่า การสือ่ สารแบบ PDC นันจะต้
้ องมีกลยุทธ์แบบทวิ
ทฤษฎี (Dual Theoretical Strategy) นันก็
้ คือว่า กลุม่ ประชาชนผู้ยากไร้ และชุมชนจะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิในฐานะที่เป็ น
มนุษย์เต็มขัน้ (Fully Human subjects) ในกระบวนการทางการเมืองและเน้ นการสือ่ สารที่สนับสนุนการสือ่ สารแบบตังอยู
้ ่
บนสุนทรี ยสนทนา (Dialogic communication as normative theory of PDC) และให้ เกียรติและเคารพ “ความเป็ นอื่น ”
ของวัฒนธรรมและสังคมของ กลุม่ ประชาชนผู้ยากไร้ ในภาพกว้ าง หมายถึง การสือ่ สารที่ตอกย ้าความสาคัญของการ
สือ่ สารทีเ่ น้ นการแลกเปลีย่ นข้ อมูลของความคิดเห็นบนการสือ่ สารแบบสองทางที่สมดุล ดังนัน้ Freire จะมุง่ เน้ นย ้าเจตนา
ของการปฏิบตั ิการทางการสือ่ สารต่างๆ (the Intentions of Communication Actions) โดยไม่ใคร่สนใจนักในประเด็นของ
ภาษาหรื อรูปแบบทางการสือ่ สาร ที่นา่ สนใจ การสือ่ สารแบบ PDC นี ้จะตังอยู
้ บ่ นฐานของการสือ่ สารสนทนาระหว่างกลุม่
ผู้นาการเปลีย่ นแปลงและกลุม่ สมาชิกในชุมชน เป็ นสาคัญ ซึง่ นับว่าเข้ าข่ายของ การสือ่ สารเชิงกลยุทธ์สาหรับการบริ หาร
จัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (Bessette, 2004) ดังนัน้ การบริ หารจัดการชุมชน (Community Organizing) จึงเป็ น
หัวใจของการสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมแบบ PDC ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการให้ อานาจกับชุมชนโดยการตัดสินใจ
และการปฏิบตั ิกนั ร่วมกันแบบเชิงกลุม่ ชุนชนจะได้ อานาจก็ตอ่ เมื่อมีการพัฒนาส่งเสริ มทักษะและความรู้เพื่อสามารถระบุ
ชี ้ความต้ องการตลอดจนปั ญหาของชุ มชน การบริ หารทรัพยากรและการปฏิบตั ิการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาได้ เชิงกลุม่
มากกว่าจะให้ ชมุ ชนเป็ นแค่เพียงผู้รอรับการเปลีย่ นแปลงจากรัฐหรื อผู้มีสทิ ธิอานาจของรัฐเหมือนในยุคแรกของกระบวน
ทัศน์การพัฒนาและการสือ่ สารแบบาดังเดิ
้ ม
ส่วนกรอบวาทกรรมเกี่ยวกับการสือ่ สารในแนววิถี ที่สองที่เรี ยกว่าการสือ่ สารแบบ PC นันจะเกี
้
่ยวข้ องกับการ
สือ่ สารที่เน้ นการมีสว่ นร่วม (Participatory Communication) ทีไ่ ด้ รับการนาเสนอโดยองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ. 1977
ในการประชุม ที่เมืองเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย โดยเน้ นกระบวนการพัฒนาโดยเน้ นความสาคัญของแนวคิดส าม
ประการได้ แก่ การเข้ าถึงชุมชน การบริ หารจัดการตนเอง และการเน้ นการมีสว่ นร่วม (Access, Self-Managed and
Participation) โดยให้ คาจากัดความว่า การเข้ าถึงชุมชนนันจะเน้
้
นการใช้ สอื่ สารมวลชนในการเข้ าถึงประชาชน อาทิ นัก
สือ่ สารพัฒนามักนิยมใช้ เครื่ องมือเทคนิคต่างๆในการลงพื ้นที่ปฏิบตั ิการในชุมชนร่วมกับการใช้ สอื่ สารมวลชนเข้ ามาในการ
พัฒนามากกว่าจะเน้ นการใช้ นกั สือ่ สารโดยเน้ นการสือ่ สารระหว่างบุคคล เครื่ องมือเชิงเทคนิคเหล่านี ้ ได้ แก่ การใช้
สือ่ สารมวลชนที่ชมุ ชนบริ หารจัดการเอง Community-managed media, หรื อการแสดงที่นาเสนอประเด็น ปั ญหาที่ซอ่ น
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เร้ นแอบซ่อนภายในโครงสร้ างทางสังคมและชุมชนที่เป้าหมายการแสดงมักเน้ นการกระตุ้นจิตสานึกของชุมชนที่ไม่มีเส้ น
แบ่งแยกชัดเจนระหว่างนักแสดงและกลุม่ คนดูในชุมชนที่เรี ยกว่า Interactive Theatre of Oppressed, รวมถึงการทางาน
ร่วมกันกับผู้นาชุมชนหรื อเจ้ าหน้ าที่ ในชุมชนที่มีประสบการณ์ความรู้พอที่จะแลกเปลีย่ นกับ กลุม่ นักวิชาการและผู้นาจาก
ภายนอกชุมชน ที่มีชื่อเรี ยกว่า Peer Educators and Leaders ที่ทาหน้ าที่เสมือนกัลยาณมิตรในการบริ หารจัดการความรู้
ร่วมกัน
ส่วนแนวคิด การมีสว่ นร่วมนันส
้ าหรับ UNESCO แสดงถึงการมีสว่ นร่วมขอ งชุมชนในระบบการสือ่ สารทังใน
้
กระบวนการการผลิต การบริ หารจัดการ และการวางแผนระบบทางการสือ่ สาร อาจหมายรวมถึงการที่ชมุ ชนเป็ นตัวแทน
และการร่วมปรึกษาในกระบวนการตัดสินใจใดๆ ส่วนเป้าหมายสูงสุดของการมีสว่ นร่วมคือ “ความสามารถในการบริ หาร
จัดการตนเอง” (Self-Management) ของปั จเจกบุคคลและ ชุมชน นันก็
้ คือว่า ชุมชนสามารถบริ หารจัดการอานาจในการ
ตัดสินใจในกระบวนการการสือ่ สารและเข้ ามามี ส่วนร่วมเต็มตัวในการวางแผนและนโยบายการสือ่ สาร ซึง่ นโยบายการ
สือ่ สารนันมาจากเงื
้
่อนไขทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองและองค์กรซึง่ การเปลีย่ นแปลงใดๆจะต้ องมี การเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้ างในสังคม (Structural Change) ที่จะต้ องเปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์เชิงอานาจของสังคมควบคูไ่ ปด้ วยกัน
อนึง่ ในบทความนี ้ต้ องการนาเสนอคุณค่าเชิงบูรณาการของแนววิถี การสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม ทังสองที
้
่
เน้ นย ้าว่า “คนเป็ นจุดศูนย์กลางในการบ ริ หารการพัฒนา ” (The Nucleus of Development) ที่สอดคล้ องกับกรอบการ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทังนี
้ ้ แนววิถีทงสองนี
ั้
้เน้ นการพัฒนาที่ยกระดับจิตวิญญาณของชุมชนท้ องถิ่นให้ มีความ
ภาคภูมิใจในวิถีวฒ
ั นธรรม สติปัญญาและสิง่ แวดล้ อม นับว่าเป็ นการพัฒนาที่เน้ นการให้ การศึ กษา การกระตุ้นให้ ชมุ ชน
ตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนโดยเน้ นการใช้ ชีวิตเชิงรุกในขณะที่รักษานิเวศวิทยาอย่างสมดุล

นอกจากนี ้ยัง เน้ นย ้าการให้

อานาจกับประชาชน (Communication Empowers People) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเน้ นการให้ โอกาสประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบในการให้ และรับข้ อมูล การแบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ ทังนี
้ ้ นับว่ากระบวนการ
การสือ่ สารทังสองแนววิ
้
ถีสอดคล้ องกับการสือ่ สารร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 (โปรดพิจารณาดูตารางที่ 1 ประกอบ) ซึง่ จะมี
การปรับเปลีย่ นโครงสร้ างและประเด็นหลักของการสือ่ สารให้ มีความเป็ นบูรณาการมากขึ ้น และเน้ นผลลัพธ์ในการได้ มาซึง่
การเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมและทางสังคมของกลุม่ ผู้เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะจากหลากหลายภาคส่วน สิง่ นี ้เองที่เรี ยกว่า
“บทสนทนาบนความสัมพันธ์จากหลายภาคส่วน ” (Dialogues in Inter-Sectoral Partnerships) ซึง่ การพูด และการฟั งมี
ความสาคัญเท่ าเทียมกัน เป้าหมาย หลัก คือการสร้ างความไว้ วางใจและการได้ มาซึง่ ประชามติหรื อเสียงเอกฉันท์
(Consensus) ในการตรวจสอบ การรับรู้ ความต้ องการ ความเสีย่ ง โอกาสและปั ญหา และร่วมกันกาหนดกลยุทธ์การ
สือ่ สารที่สามารถนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญซึง่ ถือเป็ นพื ้นฐานของแนวคิดการสือ่ สารร่วมสมัย
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ตารางที่ 1:

การปรั บเปลี่ยนของกระบวนทัศน์ ทางการสื่อสาร

(Shifts in the Communication Paradigm)
จากระดับบุคคลสูร่ ะดับครัวเรื อน เครื อข่าย ชุมชนและภาค

มีจดุ โฟกัสที่กว้ างและครอบคลุมมากขึ ้น (Widen Focus)

ประชาสังคม (networks, communities and civil society)
มุง่ เน้ นตอกย ้าความสาคัญด้ านพฤติกรรม (Widen

จากการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมในระดับบุคคลสูก่ าร

behavior emphasis)

ปฏิบตั ิการเชิงกลุม่ และการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
(collective actions and social change)
จากเดิมที่เน้ นการรับฟั งกลุม่ ในฐานะผู้ได้ รับอานิสงค์ของ

มุง่ เน้ นกรอบมุมองที่เปิ ดกว้ างขึ ้น (Widen View)

การพัฒนาสูก่ ารเน้ นการเปิ ดรับฟั งมุมมองของกลุม่ ผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียในวงกว้ างขึ ้นและหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีบทบาท
เชิงรุกในการพัฒนาสังคม (from beneficiaries or
recipients to stakeholders and active partners in
social development)
จากการขับเคลือ่ น (mobilization) ในการสร้ างชุมชนที่

มุง่ เน้ นการขยายมิติแห่งการสือ่ สาร (Widen Orientation)

พร้ อมสามารถสือ่ สารระบุชี ้ความต้ องการของชุมชนสูม่ ิติ
ของการสือ่ สารที่มงุ่ เน้ นการมีสว่ นร่วมและการให้ อานาจกับ
ชุมชน (participation and empowerment)
มุง่ เน้ นกระบวนการได้ มาซึง่ ความรู้ที่กว้ างขวาง (Widen

จากการสือ่ สารแบบเดิมที่เน้ นการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆที่

Knowledge Acquisition Process)

เน้ นให้ ข้อมูลข่าวสารจากบนลงล่างแบบโน้ มน้ าวจูงใจให้
เชื่อตัวสาร สูก่ ารสือ่ สารที่เน้ นให้ ชมุ ชนเป็ นหลักในการ
เรี ยนรู้ปัญหาร่วมกันด้ วยการมีสว่ นร่วมในการพิจารณา
ศึกษาในการตังค
้ าถามกับปั ญหาต่างๆที่ชมุ ชนเผชิญ
(From top-down information dissemination “selling
mode” campaigns to community-based, participatory
problem-posing approach “learning mode’)

การปรับเปลีย่ นในการเน้ นย ้าความสาคัญ (Shift in

จากประเด็นในเรื่ อง “ความจาเป็ นในด้ านความต้ องการ

Emphasis)

ต่างๆ” สูป่ ระเด็นว่าด้ วย “สิทธิ” (from needs to rights)
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จากการเน้ นตัวสารสูก่ ารสนทนาและการมีปฏิสมั พันธ์

การปรับเปลีย่ นในด้ านผลลัพธ์ (Shift in Outputs)

(From messages and products to dialogue and
interaction)
การปรับเปลีย่ นในการวิเคราะห์สถานการณ์ (Shift in

จากการประเมินความต้ องการสูก่ ารวิเคราะห์สทิ ธิ การสร้ าง

Situational Analysis)

แผนผังของสินทรัพย์และการประเมินระดับความมีสว่ นร่วม
(from needs assessment to rights analysis, assets
mapping, and participatory assessment)

การปรับเปลีย่ นในความสมดุลของการแทรกแซงทางการ

จากการเน้ นสือ่ สารมวลชนและการสือ่ สารอิเล็คทรอนิค

สือ่ สารต่างๆ (Balance among communication

ต่างๆสูก่ ารมุง่ เน้ นความสาคัญของการสือ่ สารในระดับ

interventions)

ระหว่างบุคคลและการสือ่ สารในรูปแบบดังเดิ
้ มแห่งชุมชน
(From mass media and electronic communication to
interpersonal and traditional communication )

การปรับเปลีย่ นในด้ านการสร้ างสมดุลของจุดโฟกัสทางการ จากเน้ นศิลป์และความสร้ างสรรค์ของการสือ่ สารสูศ่ าสตร์
และกรอบการสือ่ สารที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของหลักฐานต่างๆ

สือ่ สาร (Balance the focus)

(from art and creativity to science and evidencebased)
Source: UNICEF, Regional Office for South Asia, 2005

บทเรียนที่ตอกยา้ เสริมแรง: การสื่อสารแบบเน้ นการมีส่วนร่ วม: สื่อสารอย่ างไรที่ไม่ สมดุลและ
ยั่งยืน? (Lessons Reinforced: Participatory Communication: How to Conduct an Imbalanced and
Non-Sustainable Participatory Communication?)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทังหมด
้
การสือ่ สารจึงมีความสาคัญสาหรับกระบวนการการพัฒนาที่เน้ นการมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชน ในบทความนี ้ ผู้เขียนต้ องการการนาเสนอมุมมองเกี่ยวกับประเด็นทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่วา่
สือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมอย่างไรที่ไม่สมดุลและไม่ยงั่ ยืนเพื่อเป็ นข้ อคิดเห็นให้ แก่นกั พัฒนาและนักสือ่ สารพัฒนา ดัง
ประกอบด้ วยแนวคิดรวมเจ็ดประการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประการแรก การขาดความเข้ าใจว่าการสือ่ สาร แบบเน้ นการมีสว่ นร่วม นันสะท้
้ อนแง่มมุ ของกระบวนการแห่งการ
สร้ างมโนธรรม การปลดแอกและการให้ อิสรภาพทางสังคม (A Facet of Societal Conscientization, Emancipation, and
Liberation Process) (Servaes & Arnst, อ้ างแล้ ว ) ทังนี
้ ้นักการสือ่ สารเพื่อการพัฒนาต้ องมีทงองค์
ั ้ ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรมใน
การเข้ าถึงความต้ องการของมนุษย์ทกุ ผู้ทกุ นามที่ต้องการปลดปล่อยตัวเองจากการกดขี่ ความไม่เป็ นธรรม ความไม่เสมอ
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ภาคต่างๆบนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน การที่มีสทิ ธิ์ในการสือ่ สารและการได้ รับข้ อมูลสือ่ สา รทังในระดั
้
บปั จเจก
บุคคลและระดับกลุม่ ดังนัน้ นักสือ่ สารการพัฒนาจาเป็ นต้ องเปิ ดรับฟั งปมประเด็นความต้ องการและปั ญหาของกลุม่
ประชาชนที่ยากไร้ ก่อนที่จะดาเนินการเข้ าสูก่ ระบวนการการพัฒนาที่เน้ นการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ และการเรี ยนรู้
ร่วมกัน สิง่ นี ้เองที่เรี ยกว่ า Pre-Settlement คือต้ องให้ ความสาคัญกับการนัง่ พูดคุยปรึกษาร่วมกันก่อนปฏิบตั ิการใดๆ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อตกลงของความคิดเห็นของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียก่อนการลงมือปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะการเข้ าสู่
กระบวนการของ มีความรู้ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ บนฐานความเข้ าใจที่วา่ การสือ่ สารนันเป็
้ นการสนทนาที่เน้ นการตัง้
ประเด็นปมปั ญหาต่างๆและทางออกของปั ญหาระหว่างกลุม่ ต่างๆที่ควรต้ องเข้ าสู่ “วงจรของการลงมือปฏิบตั ิการและการ
สะท้ อนความคิดเห็น ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ ” หรื อที่เรี ยกว่า “The Action-Reflection-Action Praxis” (The Cycle of
Action and Reflection) ตามที่ได้ กล่าวถึงไปเมื่อข้ างต้ น ทังนี
้ ้ Freire (1983) ได้ กล่าวแนะนาว่านักสือ่ สารพัฒนาควรเน้ น
การปฏิบตั ิการทางการ สือ่ สารแบบที่ตงอยู
ั ้ บ่ นสุนทรี ยสนทนา (Dialogical Communication) กับชุมชนบนชุดค่านิยมเชิง
อุดมการณ์ที่พงึ ประสงค์รวมห้ าประการอันจะนามาซึ่งการปลดแอกของประชาชนที่ยากไร้ ได้ ได้ แก่ ความรัก ความถ่อมตน
ความหวัง ความศรัทธาในศักยภาพและความสามารถของหุ้นส่วนทางการพัฒนาและการเน้ นความคิดเชิงวิพากษ์ หรื อ
การคิดเปลีย่ นแปลงสถานการณ์และปมปั ญหาให้ สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น (love, humility, hope, faith in the
development partners’ capabilities, and critical thinking) แก่ชมุ ชนได้ อย่างยัง่ ยืน
ประการที่สอง การขาดความเข้ าใจในวิวฒ
ั นาการของธรรมชาติของแนวคิดว่าด้ วยการสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ น
ร่วม ทังนี
้ ้ การสือ่ สารไม่ใช่เพียงแค่กระบวนการส่งสาร โดยเฉพาะจากการพัฒนาแบบเดิมคือแบบข้ อมูลไหลจากบนลงล่าง
(top down) หรื อจากนักวิชาการนักการพัฒนาลงสูช่ มุ ชนโดยไม่ให้ ความสาคัญกับการรับฟั งเสียงแห่งการสือ่ สารของ
ชุมชน (Oligarchic view of Communication) หรื อที่แย่ไปกว่านันคื
้ อการที่นกั สือ่ สารพัฒนาบางกลุม่ อาจมีชดุ ค่านิยมใน
การสอนสัง่ แบบที่เน้ นการอัดฉีดข้ อมูลที่ตนเองเชื่อถือเข้ าไปในความรู้สกึ นึกคิดของชุมชนตามแต่ข้อมูลในคลังธนาคารแห่ง
ข้ อมูลของตนจะกาหนด หรื อที่ Freire (อ้ างแล้ ว ) เรี ยกว่า “Banking Pedagogy” โดยไม่สนใจเปิ ดรับฟั งเสียงแห่งประชา
นับว่าเป็ นการสือ่ สารแบบอีดฉีดตรรกะทางเดียวหรื อ “Monologic Communication” หากแต่รากศัพท์ของการสือ่ สาร หรื อ
Communication เป็ นภาษาละติน คือคาว่า Communis หมายถึง ร่วมกันหรื อการสร้ างความกลมเกลียวสอดคล้ องร่วมกัน
นักการสือ่ สารพัฒนาต้ องให้ ความสนใจกับกระบวนการของการสือ่ สารและให้ ความสาคัญกับกระบวนการการสือ่ สารที่
เน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคม เน้ นกลุม่ ผู้รับสาร (Receiver-centric Orientation) ที่ภายใต้ กระบวนทัศน์ร่วมสมัย
เน้ นการพัฒนาโดยนาเอาประเด็นทางด้ านสถาบันทางสังคมและบริ บทแห่งการพัฒนาทังทางวั
้
ฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมที่
เกิดขึ ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์จากกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ ามาสูก่ ารพิจารณาอย่างจริ งจังและมีนยั สาคัญต่อกระบวนการ
การพัฒนา
นอกจากนี ้ ยังควรมุง่ เน้ นให้ ความสาคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์และหุ้นส่วนในหลากหลายภาคส่วน (MultiSector Partnership) จนสามารถพัฒนาเป็ นพันธมิตรแห่งภาคีพฒ
ั นาที่สามารถทา การสือ่ สารแบบสุนทรี ยสนทนา
(Dialogical Communication) ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการและยัง่ ยืนโดยยึดมัน่ การ
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ตอบสนองต่อความต้ องการและความริ เริ่ มต่างๆของประชาชน เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ Molleda, Martinez, and Suaraz (2008)
กล่าวแนะนาว่า นักสือ่ สารพัฒนาควรรู้จกั สร้ างประโยชน์ร่วมกันจากฐานความเข้ าใจในด้ านทรัพยากรของชุมชน ไม่วา่ จะ
เป็ นทรัพยากรเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและมนุษย์ อีกทังสามารถบู
้
รณาการปั จเจกบุคคลทุกคนที่มีสว่ นในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาให้ สามารถระดมความคิดเห็นและนาเสนอความคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
และสามารถรับมือกับการระบุปัญหาและโอกาสที่มีร่วมกันที่เกี่ยวข้ องกับพหุประเด็นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพ
ชีวิตทังในด้
้ านการป้องกันและการบริ หารจัดการ อาทิ ด้ านสิง่ แวดล้ อมตามธรรมชาติ การใช้ ประโยชน์จากผืนแผ่นดิน การ
ขับเคลือ่ นมนุษย์ในชุมชนและการบริ หารความรู้ เสถียรภาพจากความรุนแรงและการสร้ างรายได้ และความกินดีอยูด่ ีของ
ชุมชน
ประการที่สาม การขาดความเข้ าใจว่า การสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมนันเป็
้ นประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเสริ มพลัง
ให้ อานาจกับประชาชนอย่างแท้ จริ ง (People Empowerment) โดยเฉพาะภายใต้ บริ บทของการพัฒนาชุมขน ทังนี
้ ้
Schuftan (1996) กล่าวว่า การเสริ มพลัง ให้ อานาจไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาโครงการใดเพียงโครงการหนึง่
เท่านัน้ หากแต่เป็ นกระบวนการที่จาต้ องใช้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่สง่ เสริ มประชาชนให้ มีความเข้ าใจและมีสว่ นร่วมใน
การยกระดับศักยภาพของตนเองและชุมชนในการควบคุมอานาจและได้ อานาจในการดาเนินชีวิต รวมทังความสามารถใน
้
การบริ หารทรัพยากรต่างๆที่จาเป็ นในการพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเองได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมและมีศกั ดิ์ศรี อย่าง
ยัง่ ยืนถึงจะหมายถึงการเสริ มพลังให้ อานาจอย่างแท้ จริ งแก่ประชาชน Schuftan (อ้ างแล้ ว) ได้ กล่าวถึง แนววิถีสปี่ ระการใน
การพัฒนาชุมชน (The Four Approaches of Community Development as relevant to People Empowerment) ที่
เกี่ยวข้ องทังทางตรงและทางอ้
้
อมกับการให้ อานาจแก่ภาคประชาชนและการเสริ มพลังให้ แก่ประชาชน ได้ แก่ (ก) การส่ง
มอบการบริ การต่างๆสูช่ มุ ชน (Service Delivery), (ข) การสร้ างศักยภาพ (Capacity Building), (ค) การสือ่ สารสนับสนุน
วาระหลักในการพัฒนา (Advocacy), และ (ง) การขับเคลือ่ นทางสังคม (Social Mobilization) ดังมีรายละเอียดที่จะ
นาเสนอพอสังเขปของแต่ละแนววิถีดงั นี ้
(ก) การส่งมอบการบริ การ ต่างๆสูช่ มุ ชน (Service Delivery) ในประเด็นนี ้ถือว่าเป็ นแนววิถีในการพัฒนาชุมชนที่
จาต้ องมุง่ ไปที่การปฏิบตั ิการใดๆที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสภาพต้ นเหตุรากเหง้ าของปั ญหาของการพัฒนาในชุมชนแต่ละ
ชุมชนซึง่ การส่งมอบนี ้มักมีการกาหนดโครงสร้ างของการปฏิบตั ิการที่ชดั เจนและมี

ความเฉพาะเจาะจงเป็ นภาคส่วน

(sectoral)อาทิ ภาคการเกษตรหรื อเฉพาะโครงการเป็ นเรื่ องๆไปตามความจาเป็ น (per se) การส่งมอบการบริ การนี ้ถือว่า
มีความจาเป็ นสาหรับการพัฒนาชุมชน แต่อาจนับว่าเป็ นการปฏิบตั ิการที่อาจไม่ยงั่ ยืนหากปราศจากการปฏิบตั ิการในข้ อ
ถัดๆไป
(ข) การสร้ างศักยภาพ (Capacity Building) ถือเป็ นประเด็นสาคัญมากเพราะ การยกระดับศักยภาพชุมชนทังด้
้ าน
ความรู้และทักษะที่จะสามารถทาให้ ชมุ ชนเข้ าใจกระบวนการในการตัดสินใจต่างๆ สือ่ สารกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องใน
กระบวนการการพัฒนาได้ และท้ ายสุด ชุมชนจะรู้สกึ เกิดความมัน่ ใจในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการเป็ นภาคีการพัฒนา ทังนี
้ ้
องค์กร UNICEF (1990) ได้ กล่าวถึงคาว่า “การพัฒนาศักยภาพ” (Capacity Development) ว่าหมายถึงการปฏิบตั ิการที่
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มุง่ เน้ นการสนับสนุนส่งเสริ ม ทานุบารุงการสร้ างศักยภาพและความสามารถของชุมชนให้ เข้ มแข็งในการบริ หารจัดการ
ชุมชนของตนเองได้ อย่างดี รวมทังการก
้
าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนและกระบวนการการพัฒนาด้ วยชุมชนเองผ่าน
กระบวนการที่ทาซ ้าอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง (iterative process of Assessing, Analyzing, and Action) ของการประเมิน
ศักยภาพ การวิเคราะห์ศกั ยภาพและการปฏิบตั ิการในการมุง่ พัฒนาศักยภาพ

ซึง่ การประเมินศักยภาพนี ้จาเป็ นที่นกั

สือ่ สารพัฒนาควรประเมินองค์ประกอบของศักยภาพชุมชนในพหุมิติ อาทิ ด้ านทรัพยากร – อาทิ ด้ านมนุษย์ ด้ านการเงิน
ด้ านสังคม ด้ านองค์กร ด้ านสาธารณูปโภคเชิงกายภาพและด้ านทรัพยากรธรรมชาติ ด้ านความสามารถ ด้ านแรงจูงใจ
ด้ านภาวะผู้นาและสิทธิอานาจ รวมถึงด้ านการประเมินระบบทังระบบของการประเมิ
้
นวิเคราะห์และพัฒนาด้ วยอย่างเป็ น
ระบบด้ วย
(ค) การสือ่ สารสนับสนุนวาระหลักในการพัฒนา (Advocacy) หมายถึง แนววิถีการพัฒนาที่เน้ นการสร้ างพลวัตรของ
กระบวนการการพัฒนาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เสียงมติฉนั ท์ (Consensus) และข้ อกาหนด (Mandates) ในการปฏิบตั ิการของการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการมุง่ พัฒนาภาวะผู้นา การสร้ างแรงจูงใจและวิสยั ทัศน์ของกลุม่ ชุมชนเป้าหมาย
เพื่อให้ สามารถพัฒนาได้ อย่างสอดคล้ องกับวาระแห่งการพัฒนา
(ง) การขับเคลือ่ นทางสังคม (Social Mobilization) หมายถึง การพัฒนาชุมชนที่เน้ นให้ สมาชิกในชุมชนเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาแบบเชิงรุกที่เน้ นกระบวนการ แห่ง การประเมิน -วิเคราะห์ -ปฏิบตั ิการหรื อ the Triple A Process of
Assessment-Analysis-Action โดยเน้ นให้ ชมุ ชนเข้ าใจปั ญหาของการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อเพิ่มฐานอานาจให้
ประชาชนบนสิทธิ์อนั ชอบธรรมของชุมชนและสามารถควบคุมทรัพยากรชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น อาจกล่าวได้
ว่า การขับเคลือ่ นทางสังคมนันเน้
้ นการขับเคลือ่ นทรัพยากร การสามารถระบุประเด็นของความต้ องการ การสร้ างเครื อข่าย
พันธมิตรภาคีการพัฒนาและการทาให้ กระบวนการเคลือ่ นไหวใดๆทางสังคมนันเป็
้ นไปอย่างมีเอกภาพและยัง่ ยืน
ข้ อสังเกตคือ ในการพัฒนาชุมชนที่แท้ จริ งนันเป็
้ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างสลับซับซ้ อนและไม่ง่ายในการที่จะระบุวา่ อะไร
หมายถึงการเสริ มพลังให้ อานาจที่แท้ จริ งในการพัฒนาชุมชนทังในทางทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ ในทางทฤษฎีนนก็
ั ้ เป็ นประเด็นว่ า
นักพัฒนาใช้ กรอบทฤษฎีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่มีความเหมาะสมหรื อไม่ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใด
ภายใต้ บริ บทท้ องถิ่นที่ต้องการพัฒนา ในทางปฏิบตั ิเอง การให้ อานาจกับประชาชนกลุม่ ใดๆอาจหมายถึงการลดอานาจ
ของกลุม่ บุคคลที่เคยมีอานาจในการพัฒนา อีกทังการให้
้
อานาจกั บประชาชน ในบางครัง้ ก็อาจเป็ นเรื่ องที่ไม่มีสตู รตายตัว
ว่าการให้ อานาจกับประชาชนอาจประสบความสาเร็ จในบริ บทหนึง่ แต่อาจไม่สาเร็ จในบริ บทหนึง่ ยิ่งไปกว่านันการให้
้
อานาจกับประชาชนอาจเป็ นการกระทาที่อนั ตรายหากเป็ นการกระทาใดๆที่ไปลัน่ กลไกการปฏิบตั ิการใช้ อานาจในทางไม่
ถูกไม่ควรหรื อที่กดขี่ขม่ เหงของกลุม่ ผู้มีสทิ ธิอานาจด้ วย ดังนัน้ วาทกรรมต่างๆทางการพัฒนาที่เกิดขึ ้นอาจเป็ นไปได้ วา่ ไม่มี
การใส่ใจในประเด็นการรับฟั งเสียงของประชาชนอย่างแท้ จริ ง
ประการที่สี่ การขาดความเข้ าใจเชิงระบบในการสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วมในฐานะที่เป็ นการสือ่ สารแ บบเน้ นปฏิสมั พันธ์
และเน้ นการมีสว่ นร่วม เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ แนวโน้ มของการพัฒนาภายใต้ กระบวนทัศน์ร่วมสมัยนี ้จะเน้ นการส่งเสริ มความ
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เป็ นประชาธิปไตยแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม (Participatory Democracy) หลายๆครัง้ ภายใต้ หลายบ ริ บทการพัฒนา
ประชาธิปไตยเป็ นเรื่ องของทางทฤษฎีเท่านัน้ ในความเป็ นจริ งและในทางปฏิบตั ิ การพัฒนายังไม่สามารถให้ ความสาคัญ
กับการปรับบทบาทของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ยากไร้ ให้ เป็ นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์แห่งภาคีพฒ
ั นาที่แท้ จริ ง ในระดับ
องค์กรเอง นักการสือ่ สารอาจมีนโยบายการพัฒนา หากแต่ขาดการพัฒนาแผนรองรับทางการสือ่ สารโดยเ น้ นการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วน การสือ่ สารที่พบเห็นบ่อยครัง้ อาจเป็ นแบบเดิมคือ เป็ นแบบเมื่อมีปัญหาแล้ วจึงแก้ ไขด้ วยการสือ่ สารที่
ไม่ได้ รับการบริ หารจัดการวางแผนอย่างเป็ นระบบล่วงหน้ าและไม่ได้ ถกู บรรจุไว้ วาระแห่งการพัฒนา (Ad hoc) อย่างไรก็
ตาม การมีสว่ นร่วมนันอั
้ นที่จริ งไม่ได้ แปลว่า นักพัฒนา นักวิชาการไม่มีบทบาทหากแต่มมุ มองของชุมชนจะต้ องได้ รับการ
รับฟั ง การพิจารณาก่อนที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆสาหรับโครงการการพัฒนาต่างๆ รวมทังข้
้ อเสนอต่างๆของชุมชน
ในด้ านการเปลีย่ นแปลงจะต้ องได้ รับการรับฟั งและพิจารณาอย่างจริ งจังและมีนัยสาคัญภายใต้ การพัฒนา ทังนี
้ ้ Cornwall
(2007) ได้ จดั ประเภทและระดับของกิจกรรมและการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ปฏิบตั ิการหลักในการพัฒนา (key actors) ตาม
ตารางข้ างล่างนี ้
ตารางที่ 2: ประเภทของการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน (Cornwall, 2007)
ประเภทของการมีส่วนร่ วม ระดับการมีส่วนเกี่ยวข้ องของกลุ่มประชาชน
ในท้ องถิ่น
(Mode of Participation)
(Involvement of Local People)

ความสัมพันธ์ ของการ
ปฏิบัติการหรืองานวิจัยและ
กลุ่มประชาชนในท้ องถิ่น
(Relationship of research
or action to local people)

การมีสว่ นร่วมแบบเงา

มีการแต่งตังและส่
้
งตัวแทนแบบเงาที่เข้ ามาร่วม

กระทาต่อกลุม่ ประชาชนใน

(Cooption)

โครงการ แต่ไม่มีอานาจที่แท้ จริ งหรื อไม่สามารถให้ ท้ องถิ่น (On local people)
ข้ อมูลหรื อข้ อคิดเห็นใดๆที่เป็ นปั จจัยนาเข้ าที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ โครงการ

การมีสว่ นร่วมแบบเน้ นให้ เกิด กลุม่ บุคคลภายนอกชุมชนเป็ นคนกาหนดวาระใน
การยอมรับปฏิบตั ิตาม
(Compliance)

การพัฒนาและกาหนดทิศทางในกระบวนการ

กระทาเพื่อกลุม่ ประชาชนใน
ท้ องถิ่น (For local people)

รวมทังใช้
้ ผลประโยชน์หรื อตัวล่อต่างๆในการ
กาหนดกิจกรรมงาน

การมีสว่ นร่วมแบบเน้ นการให้ มีการไถ่ถามถึงความคิดเห็นของกลุม่ ประชาชนใน กระทาเพื่อ/และร่วมกันกับ
คาปรึกษา(Consultation)

ท้ องถิ่น หากแต่ทาการวิเคราะห์และตัดสินใจใน

กลุม่ ประชาชนในท้ องถิ่น

การปฏิบตั ิการต่างๆโดยกลุม่ บุคคลภายนอกชุมชน (For/With local people)
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การมีสว่ นร่วมแบบเน้ นการ

ประชาชนในท้ องถิ่นทางานร่วมกันกับกลุม่

กระทาร่วมกันกับประชาชนใน

ประสานงาน(Cooperation)

บุคคลภายนอกชุมชนในการกาหนดประเด็นของ

ท้ องถิ่น(With local people)

ลาดับความจาเป็ นในการพัฒนาก่อนหลังในระดับ
ท้ องถิ่น หากแต่ความรับผิดชอบหลักยังคงอยูใ่ น
มือกลุม่ บุคคลภายนอกชุมชนในการกาหนด
ทิศทางกระบวนการการพัฒนา

การมีสว่ นร่วมแบบเน้ นการ

ประชาชนในท้ องถิ่นทางานร่วมกันกับกลุม่

กระทาร่วมกันกับ/โดย

เรี ยนรู้ร่วมกัน

บุคคลภายนอกชุมชนในการแบ่งปั นความรู้ความ

ประชาชนในท้ องถิ่นWith/By

เข้ าใจเพื่อสร้ างความเข้ าใจใหม่และสามารถ

local people

(Co-learning)

ทางานร่วมกันในการกาหนดแผนงานโดยมีกลุม่
บุคคลภายนอกชุมชนเป็ นผู้รังสรรค์ให้ เกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน

การมีสว่ นร่วมแบบเน้ นการ

ประชาชนในท้ องถิ่นเป็ นผู้กาหนดวาระในการ

กระทาโดยประชาชนใน

ปฏิบตั ิการเชิงกลุม่

พัฒนาและดาเนินการขับเคลือ่ นเองโดยไม่

ท้ องถิ่น (By local people)

(Collective Action)

จาเป็ นต้ องให้ กลุม่ บุคคลภายนอกชุมชนเป็ นกลุม่ ผู้
ริ เริ่ มหรื อผู้รังสรรค์ให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ดาเนินงาน

ดังนัน้ นักการสือ่ สารพัฒนาต้ องมีความเข้ าใจในประเด็นเรื่ องของระดับของการมีสว่ นร่วมที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ สาร
โดยตรงและโดยอ้ อม ทังนี
้ ้ เมื่อวางแผนเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนนับว่าเป็ นเรื่ องที่สะท้ อนทังในเชิ
้ ง
โครงสร้ าง ระดับการร่วมมือและการรับรู้ของปั จเจกบุคคลในเรื่ องของขอบเขตความรับผิดชอบและความร่วมมือภายใต้
บริ บทชุมชน รวมทังประเด็
้
นในเรื่ องอัตลักษณ์ของการเข้ ามามีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาของประชาชนและมิติวา่ ด้ วย
อานาจในด้ านของภาวะผู้นาและการควบคุมภายในระบบแห่งการร่วมมือนันๆ
้ (Participatory systems) (Stohl &
Cheney, 2001)
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ประการที่ห้า การขาดการมองเชิงระบบและขาดความเข้ าใจในการประเมินความเสีย่ งและข้ อจากัด เชิง บริ บททาง
วัฒนธรรมของชุมชน (Contextual Risks and Constraints of Community Cultures) ทังนี
้ ้ นักสือ่ สารพัฒนาควรมีความ
สนใจในการศึกษาชุดพฤติกรรมต่างๆของชุมชนเป้าหมายโดยไม่มองข้ ามความสาคัญของบริ บทเชิงปทัสถาน (Normative
context) ของชุมชนต่างๆที่อาจมีความคล้ ายคลึงหรื อความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมที่ครอบคลุมการรับรู้ ชุดความเชือ่
ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในชุมชนนันๆ
้
ทังนี
้ ้ ควรให้ ความชื่นชมซาบซึ ้งและเคารพในวิถีชมุ ชนและรับรู้ใน
มุมมองที่ซบั ซ้ อนและมีความเป็ นองค์รวม (Holistic) แห่งชุมชนที่ยากต่อการแยกย่อยออกมา เป็ นเศษเสี ้ยว เพื่อค้ นหาชุด
ความหมายของสิง่ ต่างๆที่ประกอบขึ ้นเป็ นชุมชน โดยเฉพาะการมุง่ ทาความเข้ าใจในประเด็นที่เป็ นความเสีย่ งและข้ อจากัด
ของวัฒนธรรมแห่งชุมชนภายใต้ การพัฒนา
ทังนี
้ ้ Cooke and Khatari (2001) ได้ กล่าวว่า นักสือ่ สารพัฒนาเองบ่อยครัง้ ก็แสดงออกถึง “ความเป็ นทรราชแห่ง
วิธีการ ” หรื อ “Tyranny of the Method” ที่นกั สือ่ สารพัฒนามักเน้ นการพัฒนาตามครรลองแห่งวิธีการของตนในการ
ผลักดันการสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วมโดยไม่ได้ คานึงบริ บท ทางวัฒนธรรมแห่งชุมชนหรื อนิเวศ สิง่ แวดล้ อมของชุมชน อันควร
เป็ นสารัตถะหลักในการพัฒนา ทังนี
้ ้ หากนักสือ่ สารจะได้ มีการคาดการณ์ อย่างเป็ นระบบ (Systematic Anticipation) โดย
เน้ นเอาประเด็น เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาไมว่าจะเป็ นประเด็น เรื่ องของความเกี่ยวข้ อง (Relevance) ความทันเหตุการณ์
(Timeliness) และเนื ้อหา (Content) ของกระบวนการการพัฒนามาพิจารณาอย่างจริ งจังควบคูไ่ ปกับปมประเด็นในด้ าน
ความเสีย่ ง ข้ อจากัด ความล่าช้ า แม้ กระทัง่ ควา มขัดแย้ งแล้ ว ท้ ายสุดก็ อาจนาไปสู่ การสร้ างบรรยากาศแบบ “ความตึง
เครี ยดเชิงวิพากษ์ ” (Critical Tension) อันนับว่า เป็ นสัญญาณดีหรื อเป็ น ข้ อดีสาหรับนักสือ่ สารพัฒนาอันเนื่องมาจากว่า
สามารถนาไปสูค่ วามเข้ าใจในปมประเด็นปั ญหาและสามารถคลีค่ ลายความสับสน ความคลุมเครื อของสถา นการณ์และ
ถือเป็ นจุดกาเนิดของการเรี ยนรู้ร่วมกันในที่สดุ ที่สาคัญ การสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมนันมุ
้ ง่ เน้ นในปมประเด็นการ
เปิ ดรับฟั ง “เสียง ” (Voice) ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชน ที่หากต่างบริ บททางสังคมวัฒนธรรมก็อาจมีปมประเด็น
ปั ญหาและความต้ องการในการพัฒนาที่แตกต่ างกันไป นักสือ่ สารการพัฒนาจึงควรเปิ ดรับฟั งและเน้ นการยกระดับการ
ตระหนักรู้สกู่ ารปฏิบตั ิการจริ ง (Action-oriented awareness raising) เป็ นสาคัญ
ประการที่หก การขาดความเข้ าใจในให้ ความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของโครงสร้ างการสือ่ สารแบบแนวขนาน ที่
หลากหลายในสังคม (Parallel Communication Structures) สืบเนื่องจากประเด็นที่แล้ ว นักการสือ่ สารเพื่อการพัฒนา
ต้ องมีความเข้ าใจในเชิงของโครงสร้ างทางสังคมวัฒนธรรมที่กระทบต่อโครงสร้ างการสือ่ สาร นัน่ ก็คือว่าสังคมมีความ
สลับซับซ้ อน กล่าวคือ ในบริ บททางสังคมวัฒนธรรม อาจมีเครื อข่าย (Networks) ที่มีทงกลุ
ั ้ ม่ วัฒนธรรมหลักและ กลุม่
วัฒนธรรมร่วม (Dominant cultures and Co-cultural Groups) ทังหมดนี
้
้ ต่างขับเคลือ่ นผ่านโครงสร้ างทางการเมือง
สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและชนชันที
้ ่แตกต่างกันไป ดังนันระบบการสื
้
อ่ สารและโครงสร้ างในการสือ่ สารเองก็ยอ่ มต้ อง
แตกต่างกันไปซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการการสือ่ สาร รูปแบบ เนื ้อหาและช่องทางในการสือ่ สาร
ประการที่สดุ ท้ าย การขาดความเข้ าใจในบทบาทและการสร้ างและรักษาคุณสมบัติที่จาเป็ นของนักการสือ่ สารแบบ
เน้ นการมีสว่ นร่วม ดังจะขอนาเสนอพอสังเขปในรูปของตารางดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 3: บทบาทของนักการสื่อสารและคุณสมบัติของนักสื่อสาร (Freire, 2005)

บทบาทของนักสื่อสาร

คุณสมบัตขิ องนักสื่อสาร

 ช่วยเอื ้ออานวยให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์เชิง
วิพากษ์ (Critical Creativity) และการปฏิบตั ิการ
ผ่านกระบวนการของการค้ นหาและสะท้ อน
ความคิดที่เกี่ยวกับปมประเด็นปัญหาและ
ทางออกของชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ของความคิดสร้ างสรรค์เชิงวิพากษ์
ดังกล่าวและการปฏิบตั ิการจ่างๆของชุมชนให้
บุคคลภายนอกได้ ร่วมรับรู้ในวงกว้ าง

 ควรเป็ นผู้ที่มีทกั ษะการสือ่ สารระหว่างบุคคล
รวมทังเป็
้ นผู้ที่มีความน่าไว้ วางใจ มีความเข้ าอก
เข้ าใจผู้อนื่ และความเข้ าใจในชุดค่านิยมต่างๆของ
ชุมชน

 ต้ องมัน่ ใจว่าสามารถเอื ้อต่อการสร้ างพัฒนาทีม
และการทางานเป็ นกลุม่ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน

 ควรเป็ นผู้มีทกั ษะทางด้ านของการบริ หาร
กระบวนการของกลุม่ อาทิ การกระตุ้นให้
ผู้เข้ าร่วมนันสามารถออกความคิ
้
ดเห็นได้ อย่าง
เหมาะสม และมีความยืดหยุน่ ในด้ านการประเมิน
และแก้ ไขปั ญหา รวมทังทั
้ กษะด้ านการบริ หาร
จัดการการวางแผน

 รู้จกั ถามคาถามในการกระตุ้นให้ เกิดการสะท้ อน
ความคิดต่อกระบวนการการพัฒนาของกลุม่
มากกว่าเป็ นการเน้ นการนาเสนอความคิดเห็น
ของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับทางออกปั ญหา

 ควรมีความรู้ในด้ านหลักการการสือ่ สารและ
ขันตอนการจั
้
ดการชุมชน (Community
Organization) อันประกอบด้ วยการทางาน
ร่วมกับชุมชน การให้ อานาจกับชุมชนโดยเน้ นการ
มีสว่ นร่วมและการปรับความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้ างของอานาจและการลดหลัน่ ทางอานาจ
โดยเน้ นการมีสว่ นร่วม

 เน้ นการสร้ างบรรยากาศของการเรี ยนรู้ร่วมกัน
ด้ วยกันแบ่งปั น อัดฉีดข้ อมูล ความรู้

 ควรมีทกั ษะในด้ านการสอนเพื่อการถ่ายทอด
ความรู้ รวมทังทั
้ กษะการกระตุ้นและรังสรรค์ให้
เกิดความคิดเชิงวิพากษ์ ในกลุม่

 เน้ นการวางแผนการปฏิบตั ิการใดๆด้ วยการมีสว่ น
ร่วมให้ ความช่วยเหลือของชุมชน

 ควรมีวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนและความรู้เชิงประยุกต์
ทางเทคนิค โดยมุง่ มองว่ากระบวนการพัฒนานัน้
เป็ นกระบวนการที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
(People-centered Process)
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บทสรุปส่ งท้ าย
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์หลักในการ นาเสนอประเด็นหลักคือการให้ อรรถาธิบายว่าด้ วยประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดว่าด้ วยก ารมีสว่ นร่วมว่าเป็ นทังเป
้ ้ าหมายและเครื่ องมือของการพัฒนาชุมชน ซึง่ นับว่ามีความสาคัญในการสร้ าง
ประชาธิปไตยอย่างยัง่ ยืน ช่วยให้ มีบรรยากาศแห่งการรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม

รวมทังการอภิ
้
ปรายแนววิถีของการ

สือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม ที่เน้ นให้ เห็นถึงการเสริ มพลังให้ อาน าจกับการสร้ างและรับฟั งเสียงแห่งประชาชน ไม่วา่ จะ
เป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสาร การรับฟั งความคิดเห็นการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจและพัฒนาศักยภาพในการมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคส่วน ที่สาคัญ ได้ มีการนาเสนอให้ มองการสือ่ สาร แบบเน้ นการมีสว่ นร่วม ในฐานะที่เป็ นเงื่อนไขภายในตัว
ของตัวเองว่าด้ วยความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรมของนักสือ่ สารพัฒนา ทังนี
้ ้ แนวคิดเชิงสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ ทงเจ็
ั ้ ดประการอาจใช้ เป็ น
กรอบแนวคิดที่อาจนาไปประยุกต์ใช้ กบั การขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนผ่าน การสือ่ สารแบบเน้ นการมีสว่ นร่วม เพื่อการ
พัฒนาอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ ควรให้ ความสาคัญกับการศึกษาปมประเด็นปั ญหาหรื อประเด็นใดๆที่เป็ นข้ อจากัดของ
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบเน้ นการมีสว่ นร่วมเป็ นสาคัญ หากสามารถพิจารณาแนวคิดต่างๆร่วมกับการพิจารณา
ปั ญหาอย่างเป็ นระบบตามที่ผ้ เู ขียนบทความนี ้ได้ นาเสนอไปแล้ ว ก็หวังว่าจะสามารถสร้ างประโยชน์ให้ กบั กลุ่ มภาคีพฒ
ั นา
และนักสือ่ สารพัฒนาได้ ตามควร
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