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ประเทศต่างๆให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ส�ำหรับประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาครั้งแรก
ราวปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาในช่วงนั้นเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าสู่ภาวะทันสมัย การพัฒนาใน
ยุคแรกเน้นทีก่ ารเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจและการท�ำให้ทนั สมัยโดยกระบวนการการพัฒนาเป็นไปตามทีร่ ฐั บาลก�ำหนด การเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะนี้ต้องอาศัยแบบแผนทางเศรษฐกิจและการจัดการด้านเทคโนโลยีเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้ประเทศด้อยพัฒนาต้องพึ่งพิงประเทศ
ทางตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศทางตะวันตกก็มุ่งแสวงหาทรัพยากรจากประเทศเหล่านี้ การพัฒนาแนวทางดังกล่าวจึงก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในสังคมและท�ำให้วฒั นธรรมของชาติตกอยูใ่ นภาวะอันตราย แนวทางในการพัฒนายุคต่อมาจึงเน้นไปทีก่ ารพัฒนาโดย
เป็นกระบวนการที่เกิดภายในสังคมเอง มุ่งสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ พึ่งพาตนเองได้ ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม มีความ
เป็นประชาธิปไตยและมีความเท่าเทียมกันในสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนายุค
ใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การสื่อสารจึงต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจปัญหาร่วมกันของทุกๆฝ่ายตรงกัน เพื่อเกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ดังนั้นบทบาทของสื่อมวลชนในยุคการพัฒนาสมัยใหม่จึงท�ำหน้าที่ 3 ประการคือ บทบาทในการให้ข่างสาร บทบาทใน
การชักจูงใจ และบทบาทในการให้การศึกษา บทบาททั้ง 3 ประการนี้มุ่งสื่อสารเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนในการน�ำไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของตนเองต่อไป
Abstract

Since the end of the W.W.II, several countries including Thailand started to modernize their countries by following
the economic plan set up by the West. The modernization emphasizes economic growth by using industrial technologies to
increase the production. However, the scarcity of money, technologies and specialists inside the country causes Thailand
to depend on the West economically and culturally. The West took advantages on natural resources from Thailand unfairly.
The realization that the more the government tries to westernize the country, the poorer the country has become bring
about the new paradigm of developing the country. The new development process emphasizes the self-dependency by
using the inside sources to respond basic needs of the people. The change aims for sustainable development with the full
participation of the people. In order to create mutual understanding among people from all sectors, communication is
needed. The mass media in the new development era therefore have to perform three main functions: information diffusion,
persuasion and education to stimulate the participation of people in the development of the community.
ความเป็นมาของการพัฒนาในประเทศไทย

นับแต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็นต้นมา ประเทศต่างๆได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศ
ก�ำลังพัฒนา และความส�ำคัญของการพัฒนาประเทศยิง่ ปรากฏชัดมากขึน้ เมือ่ องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ทศวรรษที่ 1960 ต่อเนือ่ ง
ถึงทศวรรษที่ 1970 เป็นทศวรรษแรกแห่งการพัฒนา (The first development decade) (ปกรณ์ ปรียากร, 2552, 30) “การพัฒนา” ค�ำๆนี้
คนไทยเราเพิง่ รูจ้ กั เมือ่ ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 นีเ้ อง เมือ่ ประเทศเริม่ เข้าสูภ่ าวะทันสมัย อันเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
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ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสังคม การขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของฝ่ายรัฐที่จะเข้าควบคุม
เศรษฐกิจท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่จะต้องวางแผนการพัฒนาเพื่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
ซึง่ มักเป็นกระบวนการทีเ่ ป็นไปอย่างเชือ่ งช้า มีลกั ษณะค่อนข้างผิว
เผินไม่สมดุลและไม่แน่นอน กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมี
การชี้น�ำหรือวางแผน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นั้นประชาชนไม่จ�ำเป็นต้องหาทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก
นัก แต่ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยการชี้น�ำจ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงความรูค้ วามเข้าใจ ความคิด ความรูส้ กึ และ
พฤติกรรมอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาแบบหลังจึงจ�ำเป็นต้อง
ใช้การสื่อสารมากกว่าการพัฒนาแบบแรกมาก โดยการสื่อสารจะ
มีบทบาททีช่ ว่ ยส่งเสริมหรือสนับสนุนจิตใจให้ใฝ่พฒั นา ช่วยขยาย
เครือข่ายของข่าวสารให้ครอบคลุมทั่วทั้งระบบสังคม และช่วยก่อ
ให้เกิดเอกภาพภายในประเทศ เป็นต้น (เสถียร เชยประทับ, 2540,
93- 94) 		
การพัฒนาในยุคแรกๆ ราวต้นทศวรรษ 1960 เน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท�ำให้ทันสมัยโดยมองว่าการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการและหน้าที่ของสังคมมนุษย์นั้นเป็น
ผลมาจากปัจจัยทางด้านวัตถุ ซึง่ ต้องอาศัยแบบแผนทางเศรษฐกิจ
และการจัดการทางด้านเทคโนโลยีเป็นส�ำคัญ เป็นผลให้ประเทศ
ด้อยพัฒนาต้องพึง่ พิงประเทศในแถบตะวันตกทีไ่ ด้ชอื่ ว่าพัฒนาแล้ว
เป็นอย่างมาก กลุ่มผู้น�ำที่ได้รับการศึกษาจากประเทศทางตะวัน
ตก หรือตามแบบอย่างของตะวันตกมีอ�ำนาจและความมั่งคั่งมาก
ขึ้น และมักสนใจกับการแสวงหาประโยชน์จากเกษตรกรที่ยากไร้
มากกว่าที่จะมุ่งพัฒนาบุคคลเหล่านี้อย่างแท้จริง การพัฒนาตาม
แนวทางดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม และเป็น
ผลให้วัฒนธรรมประเพณีของชาติตกอยู่ในภาวะอันตราย
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาในยุคต่อมาเป็นผลจากการที่
ได้มองเห็นข้อบกพร่องของแนวทางการพัฒนาในยุคแรกประกอบ
กับเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองสมันนั้น เช่น วิกฤตการณ์น�้ำมัน
และการเปิดประเทศของจีน การพัฒนาในยุคที่ 2 นี้จึงเน้นไปที่
เป้าหมายและวิธีการทางการเมืองมากกว่าด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่ง
ให้ชุมชนมีส่วนในการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาด้วย แต่การ
พัฒนาในยุคนีก้ ย็ งั ไม่ได้ขจัดความคิดพืน้ ฐานดัง้ เดิมของการพัฒนา
ในยุคแรกที่หวังให้กลุ่มผู้น�ำที่ทันสมัย (ที่ต้องพึ่งพิงประเทศตะวัน
ตก) เป็นกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนา ดังนั้น ลักษณะและวิธี
การของกระบวนการในการพัฒนาจึงไม่ได้แตกต่างไปจากการ
พัฒนาในยุคแรกมากนัก บทบาทของการสือ่ สารทีม่ ตี อ่ การพัฒนา
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ใน 2 ยุคที่ผ่านมาจึงไม่แตกต่างกัน โดยการวิเคราะห์บทบาทของ
การสือ่ สารทีม่ ตี ่อการพัฒนาในยุคแรกมีเลอร์นเนอร์ (Lerner) และ
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) เป็นผู้น�ำ ส่วนในยุคที่ 2 มี
เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์ส (Everett M. Rogers) เป็นผู้น�ำ บทบาท
ของการสื่อสารท�ำนองนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในยุคนั้นว่า
การสื่อสารเป็นเหมือนยาสารพัดประโยชน์ที่สามารถช่วยแก้โรค
ด้อยพัฒนาต่างๆ อย่างได้ผล (เสถียร เชยประทับ, 253, 42-45)
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเพื่อการพัฒนาในยุคแรกมีจุดอ่อนอยู่
หลายประการ คือ
1. ข่าวสารนั้นจะไหลจากเมืองหลวงส่วนกลางไปสู่
บริเวณชนบทรอบนอก และส่วนใหญ่มักไม่มีช่องทางที่จะให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นป้อนกลับมา (Feedback)
2. ทิศทางการไหลของข่าวสารจะเป็นแบบทางเดียว
(One-way) คือ ไหลจากส่วนกลางไปสู่รอบนอก ไหลจากข้างบน
ไปสู่ข้างล่าง เช่น การประชุมของชาวบ้านกับเกษตรต�ำบล ก็จะมี
แต่การบรรยายของเกษตรต�ำบลเท่านั้น
3. ในการสร้างเนื้อหาสารนั้น มักไม่ค่อยมีการค�ำนึงถึง
ความเชื่อ วิถีชีวิตและทัศนคติของกลุ่มผู้รับสาร ตัวอย่างเช่น ใน
สังคมไทยการห้ามชาวบ้านภาคอีสานกินอาหารดิบ เพราะจะท�ำให้
เป็นโรคพยาธิ โดยไม่ได้ศึกษาถึงวัฒนธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิต
ในอดีตของชาวบ้าน อันส่งผลให้ชาวบ้านคัดค้านในใจว่า ตั้งแต่
บรรพบุรุษของชาวอีสานก็เคยกินอาหารดิบกันมาจนเป็นประเพณี
แล้ว ก็ไม่จะเป็นปัญหาอะไร ความแตกต่างในเรื่องการรับรู้ปัญหา
ระหว่าง “เจ้าหน้าที่พัฒนาของรัฐ” กับ “ชาวบ้าน” ท�ำให้เนื้อหา
การสือ่ สารทีจ่ ะโน้มน้าวชาวบ้านให้เลิกกินอาหารดิบล้มเหลว และ
เจ้าหน้าทีพ่ ฒั นาก็มกั โทษว่าสาเหตุดงั กล่าวมาจากชาวบ้านทีต่ กอยู่
ในวงจรอุบาทว์แห่ง “โง่-จน-เจ็บ” มากกว่าที่จะมองว่าเนื้อหาดัง
กล่าวไม่ได้ “สื่อ” หรือตอบค�ำถามของชาวบ้านได้ชัดเจน
4. วิธกี ารสร้างสารถูกก�ำหนดจากผูผ้ ลิตกลุม่ เล็กๆ กลุม่
หนึง่ ทีอ่ ยูน่ อกชุมชนแต่ฝา่ ยเดียว และวิธกี ารผลิตเนือ้ หาสาระไม่ได้
มีการส�ำรวจความต้องการว่า ผู้รับสารต้องการข่าวสารแบบไหน
จากการด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้เป็นการยากที่เนื้อหาสาระที่ผ่าน
วิธีการผลิตจากบนลงล่างเช่นนี้ จะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้
5. ท่วงท�ำนองของการสือ่ สารมักมุง่ เน้นการบอกการแจ้ง
ข่าวสาร และการอบรมสัง่ สอนทีฝ่ า่ ยผูส้ ง่ สารซึง่ คิดว่า “ตนเองเป็น
ผูร้ ทู้ งั้ หมด” และส่งข่าวสารไปยังผูร้ บั สาร ซึง่ ถูกมองว่า “ไม่รอู้ ะไร
เลย” มิใช่ทว่ งท�ำนองของการแลกเปลีย่ นความรู้ ข่าวสารและทัศนะ
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการสื่อสาร (กาญจนา แก
เทพ, 2543, 62)

ลักษณะการพัฒนาในยุคใหม่

การพัฒนาในยุคใหม่มองว่าการที่ประเทศด้อยพัฒนา
ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศตะวันตกนั้นแท้จริงแล้วเป็น
อุปสรรคส�ำคัญอย่างยิง่ ของการพัฒนา ส่งผลให้ประเทศด้อยพัฒนา
ต้องพึ่งพิงประเทศทางตะวันตกที่เน้นการท�ำให้ทันสมัยโดยดูรูป
แบบการพัฒนาทางวัตถุประการเดียว ซึ่งในที่สุดแล้วก่อให้เกิด
ปัญหาตามมาอย่างมากมาย การพัฒนาในยุคใหม่นั้นจะต้องมุ่ง
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั้งในแง่ของวัตถุและ
จิตใจ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสังคมเอง มุ่งหมายให้เกิด
การพึ่งพาตนเองได้ มีการค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม มีความเป็น
ประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในสังคม เน้นการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก ไม่ละเลยวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมโดยผสมผสานแนว
ความคิดเก่ากับแนวคิดใหม่เข้าด้วยกัน และเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนโดยเปลี่ยนแปลงถึงระดับโครงสร้างของสังคม (Serveas,
1996, 19)
อย่างไรก็ตามเมื่อแนวคิดในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
บทบาทการสือ่ สารทีม่ ตี อ่ การพัฒนาก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงไปด้วย เรา
สามารถสรุปบทบาทของการสื่อสารต่อการพัฒนาในยุคใหม่ได้
ดังนีค้ อื การสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการท�ำความตกลงร่วมกัน
เกีย่ วกับความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมและสะท้อนความ
ต้องการนัน้ ไปยังรัฐบาล นอกจากนีค้ วรเป็นการสือ่ สารทัง้ ในแนวตัง้
(vertical) และแนวนอน (horizontal) จะเป็นตัวเชือ่ มโยงสมาชิกใน
ระดับต่างๆ ของสังคมให้บรรลุความส�ำเร็จร่วมกันในการประสาน
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นพื้นฐาน และท�ำให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยที่จ�ำเป็นในการพัฒนา ที่ส�ำคัญขณะที่กระบวนการพัฒนา
ด�ำเนินอยู่ การสื่อสารของชุมชนหรือท้องถิ่นก็ยังมีบทบาทในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผ่านทางสื่อพื้นบ้าน (local media)
ไปด้วย การสื่อสารช่วยให้ข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนา
ช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนา และโครงการด้านบริการสาธารณะ
โดยสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและ
โอกาสในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมทัศนคติและชักจูง
ใจประชาชนไปในแนวทางที่ส่งเสริมการพัฒนาด้วย (Moemeka,
1994, 14)
เนื่องจากแนวคิดในการพัฒนายุคใหม่ต้องการการมี
ส่วนร่วมจากประชาชนและการพัฒนาทุกระดับจ�ำเป็นต้องเกิดการ
ยอมรับการพัฒนาอันมาจากความต้องการของประชาชนเป็นส่วน
ส�ำคัญ ฉะนั้น การสื่อสารในรูปแบบใหม่จึงต้องมีเป้าหมายเพื่อให้
ความเข้าใจปัญหาร่วมกันของทุกๆ ฝ่ายตรงกัน เพื่อเกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงเป็นการสือ่ สารทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ความ
กระจ่างในปัญหาต่างๆ (Communication for Comprehension)

การสื่อสารตามแนวดิ่งจึงถือว่าเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าว ใน
ขณะที่การสื่อสารตามแนวนอนมุ่งท�ำความเข้าใจกับประชาชน
และองค์กรที่ เกี่ยวข้องเป็นหลัก (มาลี บุญศิริพันธ์, 2535, 6) จาก
บทบาทที่กล่าวมาจะเห็นว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เป็น
เพียงการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารถึงกันเพียงเพื่อจะบอกว่าเราจะ
สามารถท�ำให้สิ่งต่างๆ ดีขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้นได้โดย
การใช้ชอ่ งทางทีม่ อี ยู่ ไม่ใช่เป็นเพียงการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา แต่ยังรวมถึงการสร้างพลัง
ใจ (generation of psychic mobility) สร้างความปรารถนาและ
เต็มใจทีจ่ ะลงมือกระท�ำเพือ่ ไปให้ถงึ ยังสิง่ ทีเ่ ป็นความปรารถนานัน้
เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ท้องถิน่ ต่อกิจกรรมการพัฒนาอีกด้วยหากมองในมุมกว้างอาจกล่าว
ได้วา่ บทบาทของการสือ่ สารต่อการพัฒนาก็คอื การช่วยปรับกรอบ
แห่งความคิดและจิตใจของประชาชนให้สามารถรับรูถ้ งึ เหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ตา่ งๆ รอบตัวในมุมมองทีก่ ว้างขึน้ ดังนัน้ ภารกิจ
ของการสือ่ สารในการพัฒนาจึงจ�ำเป็นจะต้องผสมผสานกันระหว่าง
กระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในขณะที่กระบวนการพัฒนาแนวใหม่เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในชนบท ในเมือง
ชานเมือง และในเมืองหลวงและไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐ เอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม กลุ่มชนในแต่ละส่วนแต่ละสังกัดเหล่านี้
จ�ำเป็นจะต้องมีการก�ำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือกันในอันที่จะผลักดันให้แผนการ
พัฒนาบรรลุเป้าหมาย การสือ่ สารก็จะเข้ามามีบทบาทในการบอก
กล่าวให้ประชาชนในแต่ละส่วนแต่ละสังกัด เหล่านี้ได้ทราบว่า
- อะไรคือสิ่งที่จะต้องท�ำ (know what to do)
- จะต้องท�ำอย่างไร (know how to do it)
- เกิดความยินดีที่จะท�ำ (be willing to do it) และ
- มีช่องทางที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ (have the resources to
  do it)
(Moemeka, 1994, 15)
บทบาทของสื่อมวลชนต่อการพัฒนาในยุคใหม่

จากการทีแ่ นวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาเปลีย่ นแปลงไปแล้ว
ท�ำให้บทบาทของการสือ่ สารทีม่ ตี อ่ การพัฒนาเปลีย่ นแปลงนัน้ ย่อม
ส่งผลให้บทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย นักวิชาการที่มีแนวคิดลักษณะนี้ อาทิ Schramm และ Lerner
เชือ่ ว่าสือ่ มวลชนเป็นตัวการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจาก
สังคมดัง้ เดิม และมีผลกระทบให้เกิดการเปลีย่ นแปลงชนิดถอนราก
ถอนโคน เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะความทัน
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สมัยและการระดมพลังทางสังคม รวมทัง้ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อการ
พัฒนาในยุคใหม่สามารถจ�ำแนกได้ 3 ประการ คือ บทบาทในการ
ให้ขา่ วสาร บทบาทในการชักจูงใจ และบทบาทในการให้การศึกษา
1. บทบาทในการให้ข่าวสาร
ก่อนทีป่ ระเทศจะพัฒนาไปได้นนั้ ประชาชนของประเทศ
จะต้องได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนา
เสียก่อน สื่อมวลชนจึงช่วย
1.1 ขยายขอบเขตของสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนช่วย
ท�ำให้ประชาชนในประเทศทีก่ �ำลังพัฒนาเข้าใจได้วา่ คนในประเทศ
อื่นนั้นอยู่กันอย่างไร และมองดูชีวิตของตัวเองด้วยสายตาใหม่
1.2 ดึงประชาชนมาสู่จุดสนใจ คือ เป็นตัวการ
ส�ำคัญทีก่ ำ� หนดว่าประชาชนควรจะรูเ้ รือ่ งอะไร เป็นการหันเหความ
สนใจของประชาชนไปสู่เรื่องของการพัฒนา เช่น ขนบธรรมเนียม
ใหม่ พฤติกรรมใหม่ การปฏิบัติด้านสุขภาพและการเกษตรแบบ
ใหม่ ผลประโยชน์ที่จะได้จากการพัฒนาและสิ่งที่จ� ำเป็นต้อง
เปลีย่ นแปลง โดยการหันเหความสนใจของประชาชนไปสูเ่ รือ่ งของ
การพัฒนาเหล่านี้ สือ่ มวลชนยังสามารถท�ำให้ประชาชนพูดคุยกัน
ในชีวติ ประจ�ำวันเกีย่ วกับเรือ่ งการพัฒนาได้ดว้ ย และผูน้ �ำประเทศ
ก็ยังสามารถใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด
เรื่องการพัฒนาไปสู่ประชาชนได้อย่างแพร่หลาย
1.3 ยกระดับความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชน
โดยการกระตุ้นประชาชนให้หลุดพ้นจากการเชื่อโชคชะตา และ
ความกลัวการเปลี่ยนแปลง ประเทศจะต้องส่งเสริมให้เกิดความ
ปรารถนาสิ่งที่ดีกว่าเดิมทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติ
1.4 สร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนา นั่นคือ การ
สร้างบรรยากาศแห่งข่าวสารเพื่อกระตุ้นการพัฒนาโดยการแสดง
ให้ประชาชนเห็นเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย และชีวติ ในสังคมทีพ่ ฒั นาแล้ว
โดยการเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จาก
ที่อื่นในโลก โครงการพัฒนาต่างๆ เป้าหมายและปัญหาของการ
พัฒนา อันจะท�ำให้ประชาชนมีสายตาที่กว้างไกล ให้ความสนใจ
เกิดความทะเยอทะยานและย้อนมาดูตัวเองเพื่อก�ำหนดว่าอนาคต
ควรจะก้าวไปอย่างไร
2. บทบาทในการชักจูงใจ
การพัฒนาประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน กล่าวคือ ประชาชนต้องเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ
และพฤติกรรมของตนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ในสังคม หน้าที่ของสื่อมวลชนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา คือ
การชักจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน และตัดสินใจเข้า
ร่วมในโครงการพัฒนาอย่างจริงจัง ด้วยการแสดงความคิดเห็น
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สนับสนุนโครงการพัฒนาของรัฐบาลและชี้แนะการตัดสินใจของ
ประชาชน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและสังคม
โดยส่วนรวมจะได้รบั จากการพัฒนา การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการชักจูง
ใจของสื่อมวลชนมีดังนี้
2.1 สือ่ มวลชนเป็นแหล่งข่าวสารส�ำหรับการสือ่ สาร
ระหว่างบุคคล บุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลเป็นคนที่ใช้สื่อมวลชนมาก เช่น คนที่มีอิทธิพลต่อชาวนา
มักจะอ่าน หรือฟังข่าวจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการท�ำนามากกว่า
ชาวนาโดยทั่วไป ข่าวสารจากสื่อมวลชนเหล่านี้มีส่วนในการท�ำให้
คนเรามีอิทธิพลเหนือคนอื่น เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวสารการเกษตร
ในสื่อมวลชนผู้น�ำด้านการเกษตรก็จะจดจ�ำและน�ำข่าวสารนั้นไป
เผยแพร่แก่คนอื่นๆ ต่อไป
2.2 สร้างสถานภาพให้บุคคล สื่อมวลชนสามารถ
สร้างชือ่ เสียงและสถานะทางสังคมให้แก่บคุ คลได้ และการให้ความ
สนใจของสื่อมวลชนจะดึงให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการพัฒนา
เพราะการเข้าร่วมในการพัฒนาก็จะท�ำให้คนๆ นั้นได้สถานะไป
ด้วย
2.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการก�ำหนดนโยบายกัน
อย่างกว้างขวาง เมื่อประเทศเริ่มต้นพัฒนาก็เกิดความจ�ำเป็นเร่ง
ด่วนในการที่จะขยายการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายของประเทศในวงกว้างขึน้ สือ่ มวลชน
เสนอข่าวสารระดับชาติ ปัญหาของชาติ ความเห็นและข้อโต้แย้ง
ของผู้น�ำต่างๆ ว่าควรจะรับนโยบายอันใด ดังนั้น การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายจึงถูกขยายให้กว้างขึ้นจนเป็นการแสดง
ความคิดเห็นของคนทั้งชาติ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา
เงื่อนไขของการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชาติก็ถูกก�ำหนดขึ้น
การเข้าใจถึงสถานการณ์ของชาติก็ถูกกระตุ้น และเงื่อนไขต่างๆ
ส�ำหรับการพัฒนาชาติก็ถูกน�ำมาเสนอให้เห็นหนทางบรรลุเป้า
หมายได้
2.4 ปลูกฝังบรรทัดฐานของสังคมในสังคมสมัยใหม่
หน้าที่ในการเผยแพร่บรรทัดฐานเป็นของสื่อมวลชนเป็นส่วนใหญ่
ทัง้ ในแง่ทถี่ า้ ประชาชนไม่ทราบบรรทัดฐานก็แจ้งให้ประชาชนทราบ
และทั้งในแง่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงการกระท�ำที่หลีกเลี่ยง
บรรทัดฐานอย่าง รุนแรง ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะอาศัยสื่อมวลชน
ในอันที่จะปลูกฝังบรรทัดฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จ�ำเป็นในการ
พัฒนาประเทศแก่ประชาชน เช่น ความสื่อสัตย์ ความประหยัด
ความเสียสละ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
2.5 ช่วยปลูกฝังรสนิยม การที่คนเราจะชอบดนตรี
และศิลปะประเภทใดมากน้อยเพียงใดนัน้ ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั การน�ำ
เสนอของสือ่ มวลชน อ�ำนาจพิเศษของสือ่ มวลชนก็คอื ความสามารถ

ในการสร้างความคุ้นเคยของสิ่งต่างๆ แก่ประชาชน ดังนั้น จึงมี
ผลต่อการก�ำหนดรสนิยมของคน สื่อมวลชนสามารถสร้างความ
เป็นปึกแผ่นของคนในชาติโดยอาศัยศิลปะเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งกระตุน้
นอกจากนัน้ ศิลปะพืน้ บ้านของท้องถิน่ ต่างๆ ก็สามารถถูกน�ำมาเผย
แพร่ผา่ นสือ่ มวลชนเพือ่ ก่อให้เกิดความผูกพันทางใจระหว่างคนใน
ท้องถิ่นต่างๆ
2.6 เปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ฝังแน่น ประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนาสามารถน�ำสือ่ มวลชนมาใช้ในการสร้างทัศนคติใหม่ๆ หรือ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมที่ไม่ได้ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น รวมทั้ง
เบี่ยงเบนทิศทางของทัศนคติเดิมได้
3. บทบาทในการให้การศึกษา
ในการพัฒนาประเทศนั้นเมื่อประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารเกี่ยวกับความจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาจนประชาชนเกิด
ความรูส้ กึ ทะเยอทะยาน และตัดสินใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของ
ตนแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือท�ำอย่างไรประชาชนจึงจะมีความรู้ความ
สามารถในการทีจ่ ะปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้
นั่นก็คือ ท�ำอย่างไรประชาชนจึงจะรู้หนังสือ ท�ำอย่างไรประชาชน
จึงจะมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนในสังคมใหม่ ท�ำอย่างไรประชาชนจึงจะมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ท�ำอย่างไรประชาชนจึงจะมีความสามารถในการที่จะใช้
วิธีการใหม่ๆ ในการผลิตพืชผลการเกษตร หรือมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพใหม่ ค�ำตอบก็คอื รัฐบาลจะต้องให้ความรูแ้ ก่
ประชาชนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การเมือง การสาธารณสุข
การเกษตร และการช่าง ซึง่ การสือ่ สารโดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ มวลชน
สามารถทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการให้ความรูท้ จี่ �ำเป็นส�ำหรับการปรับตัว
ของประชาชนให้เข้ากับการพัฒนาประเทศไทย (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538, 78-82) สื่อมวลชนสามารถท�ำหน้าที่
ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การ
ให้การศึกษาโดยตรง ได้แก่ การใช้สื่อมวลชนส�ำหรับการศึกษา
ในโรงเรียนโดยท�ำหน้าที่เป็นโสตทัศนูปกรณ์ส�ำหรับชั้นเรียน เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนประกอบการสอนของครู การให้ความ
รู้อีกลักษณะหนึ่งก็คือ การใช้สื่อมวลชนส�ำหรับการศึกษานอก
โรงเรียน เป็นการท�ำหน้าทีแ่ ทนครูเพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ก่ประชาชน
เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรู้ อาชีพ และความเป็นอยู่
ของประชาชนเหล่านั้น การเมืองการปกครอง การท�ำมาหากิน
การเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ความรู้ทั่วไป เป็นต้น ตามปกติ
วิสัยของคนเมื่อประชาชนอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุกระจายเสียง
ชมวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ประชาชนก็ได้รับความรู้เหล่านั้นโดย
อัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538, 82-83)

บทบาทของการสือ่ สารในการพัฒนามีการด�ำเนิน
การมานานแล้วและมีการพัฒนาตลอดมา บทบาทของการ
สือ่ สารต่อการพัฒนาในยุคใหม่ควรเน้นทีค่ วามต้องการของ
ผู้รับสารเป็นผู้สะท้อนความคิดและความต้องการไปยังผู้
ส่งสาร(รัฐบาล) สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการให้ข่าวสาร
ชักจูงใจ และให้การศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูล มี
ความกระตือรือร้นทีอ่ ยากก่อกระแสให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และสะท้อนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปยังรัฐบาลเพื่อ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนที่สุด
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