102 ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
Vol.6 No.2 July - December 2017

การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
The Creation of Film for Local Administration Organization Development
สยาม เจริญอินทร์พรหม
Siam Jarerninprom

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
e-mail: Siam505@hotmail.com

บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์สอื่ ภาพยนตร์เพือ่ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นการวิจยั เพือ่ ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ และรูปแบบของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ที่สามารถน�ำมาใช้ใน
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ และแนวทางการวิจยั
แบบผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 แห่ง (กองบรรณาธิการ, 2555,หน้า 17-75) ทีเ่ คยได้รบั รางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลพระปกเกล้า
ทองค�ำปี 2555 ด้านสันติสุขและสมานฉันท์ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และเทศบาลต�ำบลบางขลัง
จังหวัดสุโขทัย รางวัลพระปกเกล้าทองค�ำปี 2555 ด้านความโปร่งใสและการมีสว่ นรวม เทศบาลต�ำบลเกาะคา
จังหวัดล�ำปาง และเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth interview) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และการถ่ายท�ำภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์
เพือ่ ค้นหาทุนทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ มาผลิตเป็นรูปแบบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์
เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิจยั ลักษณะแนวทางการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ ามารถน�ำมาพัฒนาเป็น
เนื้อหา ของภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ ประกอบไปด้วย
1. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา 2.ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการเสริมสร้างเครือข่าย
ในการท�ำงานให้มีความเข้มแข็ง 3.ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.มีค่านิยมในการบริหารงานที่ดี 5.อาศัยต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน
6.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 7.สร้างจิตส�ำนึกรักท้องถิ่นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 8.การสร้าง
การมีส่วนรวม โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 9.ให้ความส�ำคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ ที่เป็นกลไกท�ำให้
งานประสบความส�ำเร็จ 10.การจัดให้มีเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
โดยลักษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์สอื่ ภาพยนตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบ
ด้วย 1.ค้นหา โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน ระบบความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน ความสามัคคี ทักษะในการจัดการร่วมกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่
ท้องถิ่น (Cultural Identity) สภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิดกว้าง (Diversity & Open Society)
รวบรวมนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) สร้างพื้นที่และสิ่งอ�ำนวย
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ความ บริหารจัดการท้องถิ่น (Management) ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองการผสมผสานประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ 2.พัฒนา เนือ้ หาของโครงการหรือกิจกรรมทีโ่ ดดเด่นเอกลักษณ์และรูปแบบของการด�ำเนินชีวติ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ และด้านสุขภาพ
ความเป็นท้องถิ่นนิยม มาสู่การเป็นบทภาพยนตร์ 3.เตรียมการถ่ายท�ำ (Pre-Production) โดยใช้สถานที่
(Location) สถานที่ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ถ่ายท�ำภาพยนตร์
อาจใช้แนวทางของการผลิตภาพยนตร์สารคดี 5.การฉายภาพยนตร์ ควรจัดฉายในพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ข้อเสนอ
แนะการวิจัย ควรมีการน�ำการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาปัจจัยในส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ศึกษาความต้องการ
ของประชาชนต่อรูปแบบ เนื้อหาสาระที่ประชาชนสนใจและต้องการเพื่อมาต่อยอกในการสร้างสรรค์
สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ: ทุนทางสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ABSTRACT
Creation of film media for the development of local government organizations. The research
aimed to answer the objective is to search for knowledge. And the form of filmmaking that can be
used in the promotion and development of local government organizations. Using qualitative
research methodology. And observer research approaches. The population of the study is four
local government organizations that have been awarded by King Prajadhipok’s Institute. Golden
Glory Award 2012 for Peace and Reconciliation City Municipal Yala and municipal district
bangkhung Sukhothai Province The 2012 Golden Globes Award for Transparency and Integrity
Kau Ka Municipal District, Lampang Province and Khao Sam Roi Municipality Lopburi Research
tools include in-depth interviews, textual analysis and observation film. To find social capital in
various ways. Of the local government To develop the content of films for the development of local
government organizations.
The results of the study, the working style of the local government organization that can
be developed as the contents of the film for local development, are as follows.
1. People are involved in the development. 2. Local government administrators have strengthened
their working network. 3. People believe in trusting local government organizations. 4. Have good
management values. 5. Based on existing social costs. It is a mechanism to drive. 6. Adherence
to Good Governance in Management 7. Create a local love affection, mutual caring. 8. Creating
a Shared Based on creativity. 9. Focus on civil servants as a mechanism for successful work. 10.
Provide internal and external communication networks.
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The nature and direction of the film. 1. Find a project or activity that is unique. Arts and
culture are available in the community. Community Relations, Harmony, Joint Management Skills
local knowledge Cultural Identity The Diversity & Open Society brings together thinkers and
creative entrepreneurs. (Talent / Creative Entrepreneur) Create space and facilities. Develop
the content of the project or activity, highlight the identity and style of life and quality of life of
the people in terms of social, economic, cultural, educational, Learn and Health Localism Come
to the screenplay. 3. Preparing for filming Pre-Production by location (location), filming location
In the area of local government. 4. Filming May use the guidelines of documentary production.
5. Screening Should be screened in the area of the local government. To build understanding of
the development work of the local government organization. Research Suggestions Quantitative
research should be introduced. To find the factors in more and more study the needs of the people
to form. The content of the public interest and want to come to the film to create a film for
the development of local government.
Keywords: social capital, local government, local development film
บทน�ำ
		 ภาพยนตร์ เป็น สื่อ (Media) ซึ่งได้รับ
การยอมรับว่าเป็น สื่อมวลชน (Mass- Media)
แขนงหนึ่ง เป็นสถานะที่มีการยอมรับโดยทั่วไป
โดยภาพยนตร์ เ ป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการสื่ อ สาร
ที่ ถู ก ถ่ า ยทอดออกมาจาก วั ฒ นธรรมมวลชน
เป็นวัฒนธรรมทีต่ อ้ งถ่ายทอดผ่านสือ่ เพือ่ ไปถึงผูช้ ม
เป็นจ�ำนวนมาก โดยผูช้ มจ�ำนวนมากในทีน่ ี้ คือ
ผูร้ บั สารตามองค์ประกอบของกระบวนการสือ่ สาร
มวลชน
		 โดยในปัจจุบนั ภาพยนตร์ เป็นสือ่ มวลชน
ทีม่ ผี ชู้ มเป็นจ�ำนวนมาก เป็อตุ สาหกรรมขนาดใหญ่
และมีกระบวนการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรม หาก
ย้อนไปตั้งแต่อดีตคุณค่าของความเป็นภาพยนตร์
สามารถพิสจู น์ได้จากประวัตศิ าสตร์ของภาพยนตร์เอง
เพราะตัง้ แต่อดีตจะพบว่า พัฒนาการของสือ่ ภาพยนตร์
ล้ ว นมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสอดคล้ อ งไปกั บ ยุ ค สมั ย

ประวัติศาสตร์ ทางสังคมและวัฒนธรรมมวลชน
เพราะภาพยนตร์มักจะน�ำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์
แวดล้อมที่เกิดขึ้น สื่อภาพยนตร์ ได้รับการยอมรับ
ว่า เป็นมรดกของสังคม ท�ำหน้าที่ในการเก็บบันทึก
ข้อมูลของสังคมและวัฒนธรรมมวลชน บทบาท
ของภาพยนตร์ สามารถท�ำหน้าที่ในการบันทึก
เหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคม
อย่างสร้างสรรค์
		 อย่ า งไรก็ ต ามในแง่ ข องการพั ฒ นา
สื่อภาพยนตร์ อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และ
เป็นเพียงสื่อบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านความบันเทิงของมวลชนเพียงอย่างเดียว
ไม่เคยถูกมองในเชิงของการเป็น เครื่องมือของการ
พัฒนา และไม่เคยถูกมองว่าได้ท�ำหน้าที่ในการ
บั น ทึ ก องค์ ค วามรู ้ ต ่ า งๆ ทั้ ง ที่ ใ นปรากฏการณ์
ปัจจุบัน สื่อภาพยนตร์ ได้ท�ำหน้าที่สะท้อนภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ อย่างสมบูรณ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
105
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ ภาพยนตร์ เ องมี
เนื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม เรื่ อ งราวต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละยุคสมัย ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
การเมื อ ง วั ฒ นธรรมและสั ง คมได้ เ ป็ น อย่ า งดี
(รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2550, หน้า 32)
		 ในประเทศไทย ภาพยนตร์ไทย ถือได้วา่
เป็นบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ ทีม่ ชี วี ติ ชีวามากทีส่ ดุ
อย่างหนึง่ ในสังคมไทย การรุง่ หรือร่วงในด้านต่างๆ
ของภาพยนตร์ไทย ล้วนเกิดจากสภาวะของสังคม
ในยุคสมัยนั้นๆ นอกจากเหตุผลทางธุรกิจที่ท�ำให้
ภาพยนตร์ไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
ค่านิยม ระบบคิด ความคิดของคนไทยก็มผี ลต่อการ
เป็นไปของภาพยนตร์ไทยด้วย (ดังกมล ณ ป้อมเพชร,
2550, หน้า 216)
		 ทั้งนี้ ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ประโยชน์
จากสือ่ ภาพยนตร์เพือ่ การพัฒนา เริม่ มีการแตกแขนง
และน�ำสื่อภาพยนตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะเมื่อภาพยนตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุม่ ที่ 4 จากการจัดกลุม่
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามลักษณะของบัญชี
รายได้ประชาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่
(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554)
		 ภาพยนตร์ เป็น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในกลุ ่ ม ที่ 4 จากการจั ด กลุ ่ ม ของอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ ตามลักษณะของบัญชีรายได้ประชาชาติ
โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม
		 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative
Economy คือ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้
สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน Capital Assets ในปริมาณ
ที่น้อย แต่ใช้สินทรัพย์ทางความคิด Intellectual
Assets ในปริมาณทีม่ าก (ศักดิช์ ยั เกียรตินาคินทร์,
2553) จากนิยามดังกล่าว เป็นแนวคิดในการใช้
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาสร้างสรรค์และทรัพย์สิน

ทางปัญญาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งงานที่ แ ตกต่ า ง นอกจากนี้
UNCTAD (The United Nations Conference on
Trade and Development) ได้อธิบายเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ ว่า เป็นแนวคิดการพัฒนาบนพืน้ ฐาน
ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็น
กระบวนการส�ำคัญในการกระจายรายได้ การสร้างงาน
และการสร้างรายได้จากต่างประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ เป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มิตทิ าง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการท่องเทีย่ วเป็นรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ฐานความรู้ดั้งเดิมมาใช้
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ (United
Nations, 2004)
		 ภาพยนตร์ เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเริม่ กลายมาเป็นเครือ่ งมือ
ในการพั ฒ นาในหลายๆ ด้ า นของสั ง คมไทย
โดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรม สังคม และการ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ ยิ่งปัจจุบันสามารถเข้า
ถึงได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
อิสระ มีความสะดวกและง่ายต่อการผลิตมากขึ้น
ดังจะเห็นได้จาก ปรากฏการณ์หนังสัน้ ทีก่ ลายเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดของนักศึกษา
และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างสรรค์
ผลงานได้เองและใช้งบประมาณไม่มาก ท�ำให้ปจั จุบนั
การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก
อีกต่อไป เพียงแค่มีกล้องวีดีโอและคอมพิวเตอร์
ทีม่ โี ปรแกรมในการตัดต่อวีดโี อก็สามารถสร้างสรรค์
ผลงานได้
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ภาพยนตร์ จึงกลายเป็นเครื่องมือ ในการ
ถ่ายทอดความคิดของผู้คนในสังคมอย่างน่าสนใจ
โดยเฉพาะหากมีการน�ำ ภาพยนตร์ มาเป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวคิ ด ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ก�ำลังเป็นโจทย์ซงึ่ ท้าทายสังคมวิชาการไทย การท�ำ
ศึกษาในท้องถิน่ เพือ่ คลีค่ ลายปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ แนวคิดท้องถิ่นนิยม
(Localism) หมายถึ ง แนวคิ ด และปฏิ บั ติ ก าร
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมใดๆ
ที่ ยึ ด เอาท้ อ งถิ่ น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น มนุ ษ ย์ ทุ ก คน
ในสังคมต่างก็มพี นั ธะผูกพัน ความทรงจ�ำ จินตนาการ
ประสบการณ์ ชี วิ ต ต่ อ ท้ อ งถิ่ น ของตนเองทั้ ง
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี สัญลักษณ์และ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของตนเอง หรือ
อุดมการณ์ ความคิด ความรู้และปฏิบัติการทาง
สังคมใด ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอก
เพือ่ ทีจ่ ะดิน้ รนต่อรอง ท้าทายและหาทางออกให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พัฒนา กิติอาษา,
2546, หน้า 210 - 219) ก�ำลังเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ของการพัฒนา
ประเทศ
โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คือ
หน่วยงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชนและท�ำงาน
ตรงในพืน้ ที่ ซึง่ มีความเกีย่ วข้องโดยตรงกับ แนวคิด
ท้องถิ่นนิยม (Localism) ซึ่งในการท�ำงานศึกษา
เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ได้พิจารณาเลือกพื้นที่ของการศึกษาและ
การสร้ า งสรรค์ ง านศึ ก ษาจาก องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลพระปกเกล้า จากสถาบัน
พระปกเกล้า ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ของการ
ท� ำ งานเป็ น ต้ น แบบองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ทั้ ง นี้ ความส� ำ คั ญ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี(Good Govermance) หรือหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางส�ำคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบตั กิ าร ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ ความสามารถ
อยูร่ ว่ มกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและ
ส่ ว นเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง หรื อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น แก่
ประเทศ (บังอร เบญจาธิกุล, 2558, หน้า 31)
การสร้างสรรค์สอื่ ภาพยนตร์เพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นงานศึกษาที่ผู้ศึกษา ต้องการมุ่ง
ค้นหาองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ ไปสร้างรูปแบบของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์
ที่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ
ภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเหล่านั้นสามารถสร้าง
กระบวนทัศน์อย่างไรบ้างให้เกิดขึน้ ในชุมชนท้องถิน่
ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างของงานศึกษา โดยงานศึกษาชิ้นนี้
อาจจะเป็นรูปแบบของเครื่องมือในการผลิตและ
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ในระดับชุมชนท้องถิน่ ต่อไป
ทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการ
ศึกษาค้นคว้าทางด้านภาพยนตร์และการพัฒนา
ท้องถิ่นได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางการท�ำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถน�ำมา
พัฒนาเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
2.เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหาของโครงการ
และกิจกรรมการด�ำเนินงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์
สื่อภาพยนตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รูปแบบ / วิธีการศึกษา
		 ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพในการ
ศึกษาและรูปแบบของการศึกษาเพือ่ พัฒนา มีรปู แบบ
ของการด� ำ เนิ น การศึ ก ษาที่ ผู ้ ศึ ก ษาได้ ล งพื้ น ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมภาษณ์เชิงลึก และ
ผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ เพื่อส�ำรวจค้นหา
แนวทางการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต่างๆ
		 รวมไปถึงการใช้เทคนิควิธกี ารสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth Interview) บุคคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�ำนวน 25 คน ซึ่งจะเป็น
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ(Key informants) เนื้อหาหรือ
ผลการท�ำงานของ ผู้น�ำท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น
โดยน�ำมาตีความและรวบรวมแนวทางการด�ำเนินงาน
ของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการ
การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis) คือ เทคนิค
การศึกษาทีพ่ ยายามจะบรรยายเนือ้ หาของข้อความ
หรือเอกสาร โดยจะเป็นการระบุคุณลักษณะของ
ข้อความหรือสาร อย่างเป็นระบบ (สุภางค์ จันทวานิช,
2552, หน้า 145)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา อันเป็นแหล่งข้อมูล
หลักของการศึกษา คือ การด�ำเนินงานโครงการ
ต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น 4 แห่ง
(กองบรรณาธิการ, 2555,หน้า 17-75) เทศบาลนคร
ยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จังหวัดลพบุรี เทศบาลต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางขลัง จังหวัดสุโขทัย
โดยได้ รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ทองค� ำ ปี 2555
ด้านสันติสุขและสมานฉันท์ เทศบาลนครยะลา
จังหวัดยะลา และเทศบาลต�ำบลบางขลัง จังหวัด
สุ โ ขทั ย รางวั ล พระปกเกล้ า ทองค� ำ ปี 2555

ด้า นความโปร่งใสและการมีส่ว นรวม เทศบาล
ต�ำบลเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และเทศบาลเมือง
เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
โดยผูศ้ กึ ษาได้ทำ� การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ค้นหาทุน
ตามลักษณะต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยน� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละค้ น หา ลั ก ษณะ
ของทุนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง รวมไปถึงการพูดคุยกับ
ผู้บริหาร ผู้น�ำชุมชน และประชาชน ในแต่ละพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการรวบรวมข้อมูล
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) การวิเคราะห์
ตัวบท (Textual Analysis) และการถ่ายภาพยนตร์
เชิงสังเกตการณ์ โดยได้มีการสัมภาษณ์บุคคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 25 คน ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นผู้น�ำที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (Key informants) เนือ้ หาหรือลักษณะ
ทางกายภาพ ลักษณะเรือ่ งราวความเป็นมาแนวทาง
การพัฒนา รูปแบบวิถีชีวิต การท�ำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำมาตีความและรวบรวม
แนวทางการด�ำเนินงานของแต่ละบุคคล
		 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การวิ เ คราะห์
ข้อมูลจะใช้วิธีการ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content
analysis) จากบทสัมภาษณ์และการถ่ายภาพยนตร์
เชิงสังเกตการณ์ ก่อนน�ำมาพัฒนาเนื้อหาเป็นบท
ภาพยนตร์ โดยผู ้ วิ จั ย จะใช้ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
จั ด ระบบในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตี ค วามข้ อ มู ล
เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของข้อมูล การวาง
ระบบข้ อ มู ล ซึ่ ง จะเป็ น การจ� ำ แนกประเภท
(Categories) ของข้อมูลในการวิเคราะห์ โดยในการ
จ�ำแนกประเภทของข้อมูลเป็นการบรรยายเนื้อหา
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ของข้ อ ความหรื อ เอกสาร โดยจะเป็ น การระบุ
คุณลักษณะของข้อความหรือสาร อย่างเป็นระบบ
(สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 145) แล้วน�ำมา
พัฒนาเป็นบทภาพยนตร์และเป็นรูปแบบของการ
ผลิตภาพยนตร์
ผลการศึกษา
ลักษณะแนวทางการท�ำงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถน�ำมาพัฒนา
เป็น เนือ้ หา ของภาพยนตร์เพือ่ การพัฒนาท้อง
ถิ่นได้ ประกอบไปด้วย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่าง สร้าง
สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ ควบคู ่ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสอนงาน ถ่ายทอดงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปของการ
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายจากทัง้ ภายในและภายนอก
โรงเรียน โรงงาน ชุมชน และภาคประชาสังคม ฯลฯ
โดยผ่านโครงการต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
การบริหารงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
4 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเสริมสร้าง
เครือข่ายในการท�ำงานให้มีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา ไว้ ว างใจ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ใช้แผนทีเ่ กิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ตั้งเป้าหมาย ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
ร่วมติดตามประเมินผล

4. มีคา่ นิยมในการบริหารงานของบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติราชการ มี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
5.อาศัยต้นทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ มาเป็นกลไกในการ
ขับเคลือ่ นงานผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาสังคม
6. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ยึดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนเป็นส�ำคัญ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
และร่วมด�ำเนินงาน
7. สร้างจิตส�ำนึกรักท้องถิน่ การเอือ้ อาทรซึง่
กันและกัน ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่น เน้นการท�ำความ
เข้าใจและลดความหวาดระแวง และเป็นแกนกลาง
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ
8. การสร้างการมีสว่ นรวม โดยอาศัยความ
คิดสร้างสรรค์ และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดัง
นั้น
9.ให้ความส�ำคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ
ที่เป็นกลไกท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ ควบคู่ไป
กับการค�ำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
การท�ำงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่
ทุจริต มุ่งกระท�ำแต่ความดี ด�ำรงตนด้วยความพอ
เพียง อยูใ่ นศีลธรรมจรรยางามทีด่ ี ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ท�ำงานนอกกรอบความคิดเดิมๆ แต่
อยู่ภายใต้หลักกฎหมายและความเป็นท้องถิ่น ส่ง
เสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วม
กันท�ำงาน
10. การจั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารทั้ ง
ภายในและภายนอก เพื่อสร้างความไว้วางใจและ
ความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันระหว่างกลุม่ ประชาชนและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้รบั ความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และมีความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของ อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขและ
สมานฉันท์ในสังคม
ลักษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์
สือ่ ภาพยนตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประกอบด้วย
1.ขั้นตอนค้นหา โครงการหรือกิจกรรมที่
โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง
ได้น�ำเสนอแนวของภาพยนตร์ เป็นเรื่องที่สะท้อน
ให้เห็นมิติความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือการ
มีส่วนร่วมของประชาชน มีลักษณะความต่อเนื่อง
ให้เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน ส่งเสริมหรือ
ให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ
ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์
เท่านั้น รวมไปถึงเอกลักษณ์และรูปแบบของการ
ด�ำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้
และด้านสุขภาพ ความเป็นท้องถิ่นนิยม ซึ่งก็คือ
การค้นหาทุน ซึ่ง ทุนที่สามารถน�ำมาใช้ในการ
สร้างสรรค์เนื้อหาของภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น คือ
ศิลปวัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน ซึง่ เป็นฐาน
ชีวติ ในการท�ำมาหากินของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น
ความคิด ความเชือ่ ความศรัทธาทางศาสนา ศิลปะ
การทอผ้า ทอเสื่อ จารีต ประเพณี เป็นลักษณะ
เฉพาะของท้องถิ่นที่หล่อหลอมจากประสบการณ์
จากคนรุ ่ น หนึ่ ง สู ่ รุ ่ น หนึ่ ง เป็ น ส� ำ นึ ก ร่ ว มของคน
ในชุมชนทีม่ งุ่ สร้างระบบขึน้ มา เพือ่ ดูควบคุมชุมชน
ให้ด�ำรงชีวิตไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดของ
ชุมชนนั้น
ความมี น�้ ำ ใจเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ เอื้ อ อาทร
ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างชาวบ้านซึ่งอาจจะขยาย
ออกไปถึงชุมชนใกล้เคียงและขยายความมีน�้ำใจ
เอือ้ อาทรออกไปถึงคนยากจน ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึง
แรงงานคืนถิ่นในชุมชนอีกด้วย
ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไทย
ที่มีลักษณะของระบบครอบครัวเครือญาติ มีความ
เอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ กั น ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ในยาม
ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ระบบเอามื้อเอาแรงกันการ
ลงแขกเกี่ยวข้าว ความสัมพันธ์อันอบอุ่นนี้ จะเป็น
โครงสร้างอันส�ำคัญทีจ่ ะยึดโยงชุมชนไว้ให้เข้มแข็ง
ไม่แตกสลายโดยง่าย
ความสามัคคี รวมพลัง รวมใจและรวม
ความคิดของสมาชิกในกลุ่มหรือของกลุ่มต่าง ๆ
ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงหรืออาจจะขยายเชือ่ มโยง
กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานสนับสนุนอืน่ ๆ
เพื่อให้เกิดการระดมทุนทางสังคมและภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น จนเกิ ด ความความต่ อ เนื่ อ งยั่ ง ยื น ของ
กิจกรรมของกิจกรรมในระยะยาว
ทักษะในการจัดการร่วมกัน ซึ่งจะเกิดการ
เพิ่มความสามารถ ทักษะ ความช�ำนาญในการ
จัดการเรือ่ งต่าง ๆ ของกลุม่ องค์กร เครือข่ายองค์กร
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงโรงเรียน หรือวัด
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชุมชน
ให้เกิดการพออยูพ่ อกินและมีความพอเพียงร่วมกัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ที่
ชุมชนสร้างสรรค์และสั่งสมขึ้นมาเพื่อการด�ำรงชีพ
ยกตัวอย่าง เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการท�ำ
เกษตรกรรม การแพทย์พื้นบ้าน เป็นต้น
โดยลักษณะของ การสร้างสรรค์สอื่ ภาพยนตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นการสร้างภาพยนตร์
ด้วยแนวคิดตามรูปแบบของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยจะต้องมีลักษณะของเนื้อหา เป็นการสร้าง
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เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น (Cultural
Identity) สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มคี วาม
เปิดกว้าง (Diversity & Open Society) เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ รวบรวมนักคิดและผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) เพื่อ
รวบรวมผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสาน
วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญา ท้องถิน่ เข้ากับเทคโนโลยี
วัฒนธรรม สร้างพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
(Space & Facility) โดยจะต้องสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีเ่ พียงพอและมีคณ
ุ ภาพ มีการบริหารจัดการท้องถิน่
(Management) ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง
การผสมผสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
2. ขัน้ ตอนการพัฒนา เนือ้ หา ของ โครงการ
หรือกิจกรรมที่โดดเด่นเอกลักษณ์และรูปแบบของ
การด�ำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา
การเรียนรู้ และด้านสุขภาพ ความเป็นท้องถิ่นนิยม
มาสู่การเป็น บทภาพยนตร์
3. ขัน้ เตรียมการถ่ายท�ำ (Pre-Production)
โดยใช้สถานที่ (Location) สถานที่ในการถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ ในพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และใช้นกั แสดงหรือแนวทางของการน�ำเสนอทีเ่ ป็น
บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความรักและความเข้าใจต่อการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ขั้นตอนการถ่ายท�ำภาพยนตร์ อาจใช้
แนวทางของการผลิตภาพยนตร์สารคดี หรือการ
สร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์บันเทิง หรือภาพยนตร์
โฆษณา รวมไปถึงการตัดต่อภาพยนตร์ ควรเน้นการ
สร้างความเข้าใจ น�ำเสนอโดยให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำความเข้าใจของประชาชนในท้องถิ่น

5. ขั้นตอนการฉายภาพยนตร์ ควรจัดฉาย
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อการด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากข้อมูลทั้งหมด พลังของสื่อภาพยนตร์
จึงสมควรได้รบั การยอมรับในฐานะเป็นปัจจัย ส�ำคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด้วยศักยภาพ
ของ ภาพยนตร์ ในตัวของมันเอง การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยอาศัยเครือ่ งมือ และกลไก
ใหม่ๆ อย่างเช่น สื่อภาพยนตร์ ซึ่งสามารถสร้าง
สถานภาพ สร้างภาพลักษณ์ ให้แก่บุคคล และ
สถาบันต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อย โดยสื่อภาพยนตร์
มีลกั ษณะค่อยเป็นค่อยไป ท�ำหน้าทีอ่ บรมบ่มเพาะ
และเป็นตัวการสร้างโลกแห่งจิตนาการทีไ่ ปต่อเติม
โลกความเป็นจริงทางสังคมล้อมรอบตัวบุคคลถึง
ภาพรวมของสังคม ภาพยนตร์ จึงเป็นอีกหนึง่ กลไก
ทางวัฒนธรรม และอาจกล่าวได้วา่ ส�ำคัญอย่างมาก
ในโลกสมัยใหม่ ท�ำให้ สือ่ ภาพยนตร์ สามารถด�ำรงตน
อยูใ่ นฐานะของ กลไกส�ำคัญ หรือ เครือ่ งมือ ในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาลงพื้นที่เพื่อ
ค้าหาข้อมูล แต่ขาดการค้นหาทุนทางสังคมจาก
ประชาชนภายในท้องถิ่น ซึ่งผู้ศึกษา ได้ท�ำการ
วิเคราะห์ จากความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่ ผู้น�ำชุมชนอย่างเป็น
ทางการ และผู้น�ำชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ และ
ควรศึกษาถึงประสิทธิผลหลังการผลิตสือ่ ภาพยนตร์
ด้วย
2. การออกแบบการศึกษาควรมีการน�ำการ
ศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ หาปั จ จั ย ในส่ ว นต่ า งๆ
เพิ่มมากขึ้น
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3.ควรมี ก ารศึ ก ษาความต้ อ งการของ
ประชาชนต่อรูปแบบ เนือ้ หาสาระทีป่ ระชาชนสนใจ
และต้องการเพื่อมาต่อยอกในการสร้างสรรค์สื่อ
ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะในการจัดฉายภาพยนตร์
1. ควรจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบของ
นิทรรศการ ลักษณะของงานเทศกาลภาพยนตร์เพือ่
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ

จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยน
แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการถ่ายท�ำ และ
ผลจากการชมภาพยนตร์ของประชาชนในท้องถิ่น
และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ควรจัดท�ำสื่อภาพยนตร์ ในรูปแบบของ
สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ ออกเผยแพร่ แ ก่ บุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ
เป็นการสร้างความเข้าใจในการท�ำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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